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Už je tomu rok, co 
po volbách v roce 
2010 začalo praco-
vat vedení města 
Frýdku-Místku v no-
vém koaličním slo-
žení. Česká strana 
sociálně demokratic-
ká si vyhlédla nové 
partnery v podobě 
KDU-ČSL a Věcí veřejných, 
kteří byli příslibem řešení 
některých zásadních problé-
mů ve městě. Jak se prvních 
dvanáct měsíců společného 
vládnutí podařilo, rozebírá 
primátor Petr Cvik.
Jak byste první rok stručně 

zhodnotil?
„Jsem přesvědčený, že jsme 

obstáli, především v kontextu 
ekonomicky složitějších časů. 
Hned v prvním roce, což nebývá 
zvykem, jsme dokázali realizo-
vat několik významných inves-
tic, což je samozřejmě i důsled-
kem naší práce v předchozích 
obdobích, kdy se odpovědně 
připravovaly významné projekty 
s perspektivou přesahující jedno 
volební období.“

Které investice máte
na mysli?

„Jedná se především o ote-
vření nového azylového domu 
pro matky s dětmi, investice do 
fotbalového areálu na Stovkách 
či realizaci parku na jižních sva-
zích pod zámkem. Získané de-
sítky milionů dotačních peněz 
se nám podařilo investovat do 

Frýdek-Místek je i letos 
mezi 22 městy, kam svá kola 
nasměřuje Coca-Cola Vánoč-
ní kamion, aby udělal radost 
velkým i malým a podpořil 
dobrou věc. Tento zábavní pr-
vek konce roku už je místním 
docela známý, přesto má být 
zase trochu jiný. Postavička 
Santa Clause totiž oslavuje 80 
let, proto bude letošní Coca-
-Cola Vánoční kamion oboha-
cený o řadu překvapení.

„Na Zámeckém náměstí 16. 
prosince vyroste zcela nové 
Santovo městečko. Stany budou 
svým tvarem připomínat ledová 
iglú a osvětlení polární záři, jaká 
je k vidění na severním pólu. 

Nová radnice má za sebou první rok
zateplení škol. Jsem 
rád, že je to na ško-
lách vidět, ale vedle 
estetického hlediska 
jsou samozřejmě dů-
ležité úspory energií a 
tím i provozních finan-
cí. Ty se budou hodit, 
protože vzhledem 
k tomu, jak se vyvíjí 

ekonomická situace v republi-
ce, další roky rozhodně nebu-
dou jednodušší.“

Přitom před vámi stále 
zůstávají nevyřešené hlavní 
problémy města – obchvat 

a nemocnice, kvůli nimž jste 
neváhali změnit po volbách 
koalici. Jakou perspektivu 

řešení mají? 
„Je třeba vidět, že oba 

tyto problémy nejsou v přímé 
kompetenci města. V osobě 
náměstka primátora Dalibora 
Hrabce z Věcí veřejných ale 
máme pojítko na ministerstvo 
dopravy, takže máme informa-
ce z první ruky, na které mů-
žeme lépe reagovat. Podobně 
je tomu u frýdecké nemocnice, 
kde je garantem informovanosti 
její ředitel Miroslav Přádka, kte-
rý se stal členem rady města. 
Ale všichni ví, co se na vládní 
úrovni děje i jaké jsou problémy 
s financemi. Jak obchvat, tak 
nemocnice, jsou přitom finanč-
ně velmi náročné akce.“
Takže v tomto ohledu žádná 

pozitivní informace?
„Pozitivní je už to, že díky 

RADA MĚSTA: Zleva Miroslav Přádka, Drahomíra Jurtíková, Dalibor Hrabec, Michal Pobucký, Petr Cvik, 
Michal Novák, Jaroslav Chýlek, Jiří Zaoral, Miroslav Adam, Libor Koval.   Foto: Petr Pavelka

našim neustálým jednáním a 
apelům, se s námi stále počítá. 
Pokud se výstavba obchvatu 
dostává do slepé uličky, jsme to 
my, co navrhujeme, jak z toho 
ven. Problém byl v ekotendru, 
jehož součástí byla pro obchvat 
důležitá sanace Skatulova Hli-
níku, tak jsme navrhovali, aby 
byla tato část zakázky vyjmuta. 
Poté, co už vláda na ekotendr 
rezignovala, jsme to znovu my, 
kdo se snaží, aby sanace byla 
separátně a co nejrychleji vyře-
šena. Bušíme zkrátka neustále 
na dveře a věříme, že budeme 
vyslyšeni, byť situaci komplikují i 

nejrůznější personální rošády na 
vládní úrovni. Ale ministři dopra-
vy už situaci ve Frýdku-Místku 
znají i z osobních návštěv.“

Jak vidíte Frýdek-Místek po 
stránce kulturně-společenské?

„Podařilo se nám udržet to, 
co funguje, a ještě jsme rozší-
řili nabídku. Určitě není samo-
zřejmostí, že máme ve městě 
tak bohatý program Beskyd-
ského Veseléta, stejně jako 
u Adventu, že podporujeme 
řadu kulturních akcí, za nimiž 
se k nám sjíždějí lidé z celého 
regionu. Totéž lze říct o Centru 
sportu, díky kterému vyvíjejí děti 

sportovní aktivity, které jsou vý-
znamnou prevencí kriminality 
mládeže. Ve všech oblastech, 
v kultuře i sportu, ovšem po-
chopitelně sílí tlaky na finanční 
pomoc města, protože doba je 
v tomto ohledu složitá, s čímž 
se musíme vypořádat. Protože 
víme, že ani finance města se 
nebudou díky stavu státního 
rozpočtu vyvíjet příznivě, roz-
hodně před námi na další roky 
stojí další nelehké výzvy.“  (pp)

(Na co byste se chtěli pri-
mátora Petra Cvika zeptat vy? 

Otázky pište na e-mail:
pavelka.petr@frydekmistek.cz) 

Nový bude také Santův kami-
on, včetně křesla, ve kterém si 
Santa vyslechne vánoční přání. 
Pro všechny ty, kteří si chtějí 
vychutnat radostnou atmosféru 
blížících se Vánoc, si Santovi 
pomocníci připravili hned něko-
lik překvapení a soutěží. Novin-
kou je například speciální tanec 
pro děti, tvořivá dílna doplněná 
o dětské puzzle, interaktivní pro-
lézací kamion či vánoční kniha, 
do které mohou děti s rodiči psát 
svoje tajná přání. Samozřejmě 
nebude chybět ani možnost 
vlastní fotografie se Santou 
a drobné občerstvení na zahřá-
tí,“ reprodukuje, co organizátoři 
připravili, primátor Petr Cvik.

Santa Claus se 
svým Vánočním ka-
mionem navštěvuje 
města také proto, 
aby pomohl. Jako 
každý rok bude i le-
tos probíhat speci-
ální vánoční prodej 
a výtěžek z každého 
prodaného výrobku 
či občerstvení bude 
věnován na podporu 
dobročinných aktivit. 
„Výtěžek z dobro-
činné akce, která bude program 
doprovázet, půjde na charitativní 
organizaci ADRA ve Frýdku-
-Místku,“ prozradil primátor, 
který všechny zve na akci, která 

začne v 15 hodin otevřením San-
tova městečka se všemi atrak-
cemi a soutěžemi. V 16:30 ho-
din přijíždí Santa Claus se svým 
kamionem. Závěr celé akce je 

v 18 hodin, kdy se návštěvníci 
se Santou rozloučí a vyprovodí 
ho na cestu do dalšího města, 
aby mohl rozdávat vánoční at-
mosféru a radost i jiným.  (pp)

Přijede znovu Vánoční kamion Přijede znovu Vánoční kamion 
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krátce
Aquapark slaví

Čas neuvěřitelně letí. Poslední 
listopadový den si krytý aquapark 
připomněl pět let od okamžiku, 
kdy se poprvé otevřel veřejnosti.

Anglický koutek
3. prosince v 10 hodin bude 

slavnostně otevřena anglic-
ká část městské knihovny na 
Hlavní ulici. Cambridge corner 
poskytne k zapůjčení anglickou 
četbu od nejjednodušší až po 
velmi pokročilou úroveň.

Andělská sobota 
Přijměte pozvánku do Kou-

zelného světa, mateřské školy 
na ulici Nad Rybníkem, kde 
chystají Andělskou sobotu na 
10. 12. od 10 do 16 hodin. 
Můžete si vyzkoušet různé an-
dělské činnosti a tím si přivolat 
atmosféru blížících se Vánoc.
9. prosince je pak připraven den 
otevřených dveří.

Adra vyhlašuje
5. prosince, na Mezinárodní 

den dobrovolníků, bude známo 
sedm vítězných snímků v rámci 
soutěže amatérských filmů na 
téma „Dobrovolnictví kamerou“, 
kterou vyhlásila humanitární 
organizace ADRA. Do soutěže 
bylo postupně přihlášeno 22 
amatérských filmů. 

Vánoční jarmark
7. ZŠ pořádá tradiční vánoč-

ní jarmark, který se koná v pá-
tek 16. 12. v prostorách školy v 
době od 15,30 do 18,00. Čeká 
na vás prodej vánočních deko-
rací, vystoupení žáků i bohaté 
občerstvení.

Čaj o páté
V pátek 2. prosince v 17 ho-

din začíná v jógovém sále na 
9. ZŠ tradiční Čaj o páté, kdy 
si lze v kruhu přátel nad šál-
kem voňavého čaje společně 
povídat o různých zajímavých 
tématech, která komentují Zde-
něk Šebesta a Lenka Kovalo-
vá. Tentokrát na přání zopakují 
téma reinkarnace a při této 
příležitosti proběhne také auto-
gramiáda jejich knihy Zastave-
ní na cestě.

Výročí orchestru
V neděli 18. prosince v 18 

hodin se ve velkém sále Národ-
ního domu uskuteční koncert ke 
150. výročí Velkého dechového 
orchestru Válcoven plechu. Or-
chestr řídí dva mladí dirigenti 
Jan Vilášek a Jan Mareš, hrají 
v něm v současné době mladí 
hráči a v říjnu se orchestr zú-
častnil XV. Mezinárodní soutěže 
velkých dechových orchestrů v 
Ostravě, kde se umístil ve stříbr-
ném pásmu.  (pp)

Ve městě se bude i letos 
konat veřejná sbírka „Vá-
noční strom“. Výtěžek je ten-
tokrát určen na zakoupení 
vybavení pro výchovně-vzdě-
lávací aktivity a sociální práci, 
které povedou ke zkvalitnění 
života dětí a matek v azylo-
vém domě pro ženy a matky 
s dětmi „SÁRA“.

„Pokladnička bude umístěna 
u vánočního stromu na náměstí 
Svobody. Zájemci do ní budou 
moci přispívat na dobrou věc od 
2. do 22. prosince,“ upřesnil ná-

Veřejná sbírka „Vánoční strom“
městek primátora Dalibor Hrabec.

Při veřejné sbírce bude město 
opět spolupracovat s dobrovolní-
ky, kteří se mezi lidmi budou po-
hybovat s mobilními pokladnička-
mi. Peněžní prostředky mohou 
dárci zasílat také na číslo účtu 
107-814580227/0100, VS 2321. 

Loni se vybralo přes 40 tisíc 
korun pro Centrum zdravotních 
a sociálních služeb Frýdek-Mís-
tek na zakoupení kompenzač-
ních pomůcek pro zlepšení péče 
o imobilní klienty v hospicovém 
zařízení.  (pp)

ŠKOLNÍ FYZIKÁLNÍ LIGA: Hlavy otevřené přišel odměnit pu-
tovním pohárem a drobnými cenami města náměstek primátora 
Dalibor Hrabec.                                               Foto: Petr Pavelka

vyléčitelně nemoc-
ným pacientům. 

Zájemci se mohou 
v neděli 11. prosince zúčastnit 
vstupního školení, které se bude 
konat od 9 do 16 hodin v budově 
Centra zdravotních a sociálních 
služeb Frýdek-Místek (hospic) 
na ulici I. J. Pešiny 3640 ve 
Frýdku, za nemocnicí.

„Dobrovolníci budou dlouho-
době a nevyléčitelně nemocným 
lidem dělat společnost, budou 
si s nimi povídat, ale také jim 
naslouchat, budou jim před-
čítat z knih, mohou si s nimi 
zahrát šachy nebo s nimi vyjít 
na procházku do zahrady cen-
tra. Pokud dobrovolníci přijdou 
sami se zajímavým nápadem, 
jak zpestřit čas lidem v hospici, 
budeme se snažit jim vyjít vstříc 
a aktivity podpořit,“ řekl vedoucí 
Dobrovolnického centra Adra ve 
Frýdku-Místku Michal Čančík. 

Centrum zdravotních a so-
ciálních služeb Frýdek-Místek 
začalo s frýdecko-místeckým 
Dobrovolnickým centrem ADRA 

Hospic hledá dobrovolníky Hospic hledá dobrovolníky 

17. LISTOPAD: Zástupci vedení města uctili Den boje za svo-
bodu a demokracii.                                        Foto: Petr Pavelka

Centrum zdravotních a 
sociálních služeb Frýdek-
-Místek ve spolupráci s Dob-

rovolnickým centrem ADRA 
Frýdek-Místek hledá dobro-
volníky k dlouhodobě a ne-

spolupracovat v letošním roce 
a ještě letos by chtělo svým 
klientům dopřát setkání s dob-
rovolníky. „Uvědomujeme si 
důležitou roli dobrovolníků u na-
šich pacientů. Dobrovolníci ne-
nahrazují personál, ale přináší 
něco navíc. Stávají se důležitým 
členem týmu pracovníků, peču-
jících o těžce nemocné pacien-
ty, i společníkem nemocného, 
pro kterého se mnohdy stávají 
velice blízkým člověkem. Navíc 
pocitem smysluplně využité-
ho času jsou obohaceni i sami 
sobě,“ uvedla psycholožka 
Centra zdravotních a sociálních 
služeb F-M Andrea Radomská.

„Času dobrovolníků a jejich 
nadšení, se kterým se vrhají do 
služeb ve prospěch potřebných, 
si velmi vážím a věřím, že s je-
jich účastí v našem centru ještě 
pozvedneme již tak vysokou 
úroveň poskytovaných služeb a 
zvýšíme prestiž našeho zaříze-
ní,“ dodal ředitel Centra zdra-
votních a sociálních služeb F-M 
Jan Jursa.

Schůzka zainteresovaných 
stran na půdě frýdecko-
-místeckého magistrátu, kde 
pracovníci Ředitelství silnic 
a dálnic prezentovali stav a 
okolnosti rekonstrukce průta-
hu městem, konkrétně úseku 
mostu přes řeku Ostravici, 
ukázala, že Frýdek-Místek 
jeho rekonstrukce nemine, 
v příštím roce ale určitě ještě 
realizována nebude.

„Zajímal nás stav z hlediska 
bezpečnosti mostu. Ten není 
kritický, aby vyžadoval neod-
kladné zásahy, ale vzhledem 
ke špatnému odvodnění mostu, 
které působí problémy, se re-
konstrukci bohužel nevyhneme. 
A musíme se na ni připravit, 
protože opravy budou dlou-
hodobější a zcela nám změní 
zaběhané pořádky v místní 
dopravě,“ shrnul náměstek 
primátora Michal Novák. Jeho 
kolega Michal Pobucký doplnil, 
že rekonstrukce mostu předsta-
vuje odstranění vozovky, novou 

Oprava mostu přislíbena na rok 2013Oprava mostu přislíbena na rok 2013

izolaci i sanaci nosníků a další 
práce, které budou kompliko-
vány množstvím inženýrských 
sítí v mostu uložených. „Sa-
mozřejmě musí být zachován 
provoz v obou směrech, ale 
zúžení ze čtyř pruhů na dvoj-

pruh na osmdesátimetrovém 
mostě bude představovat velké 
dopravní problémy. I když jsme 
tlačili na co nejkratší termín 
oprav, vzhledem k rozsahu i 
při maximálně rychlém postu-
pu prací bude město dopravně 

ochromeno minimálně na čtyři 
měsíce. Stále však platí, že es-
takáda navazující na most přes 
řeku by se měla opravovat už v 
roce 2012,“ sdělil neradostnou 
perspektivu náměstek primáto-
ra Michal Pobucký.  (pp)

REKONSTRUKCE ESTAKÁDY: Vedení radnice, dopravní policie, Povodí Odry a další dotčené instituce 
byly seznámeny Ředitelstvím silnic a dálnic se stavem mostu přes řeku Ostravici a plány na jeho opravu. 

Foto: Petr Pavelka
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 městská policie

Vánoční výzdoba Frýdku-
-Místku je natolik bohatá, že 
zaměstnanci technických slu-
žeb musí s její instalací začít 
se značným předstihem. Jak 
se jim to podařilo, se naplno 
dozvíme 2. prosince při tra-
diční akci na náměstí Svo-
body „Doneste si zvoneček, 
rozsvítíme stromeček“.

Stejně jako v předchozích 
letech se mohou občané města 
těšit na různé tvary i barvy oz-
dob na již tradičních místech, ke 
kterým patří frýdecké i místecké 
náměstí, ulice Frýdlantská, ulice 
Ostravská, Palackého, Těšínská, 
Politických obětí, Bezručova, 
Janáčkova, Revoluční, ale také 
Park pod zámkem, kulturní dům 
nebo vlakové nádraží. Světelné 
ozdoby budou zdobit také stromy 
před 1. ZŠ ve Frýdku a tradičně 
se nazdobí strom u kostela sva-
tého Jana a Pavla v Místku a 
desítky dalších stromů v různých 
lokalitách města. Vánoční stromy 
budou letos dva, a to na náměstí 

Město je připraveno na VánoceMěsto je připraveno na Vánoce Nepozornost nahrává
3. 11. v půl osmé ráno ozná-

mila recepční z Kauflandu na 
ulici Revoluční na linku 156 
okradení jedné starší paní. „Hlíd-
ka na místě ženu vyslechla, ta 
popsala celou událost, která se 
stala obvyklým způsobem. Žena 
si nechala své peníze v nákup-
ním vozíku v tašce, kterou chvil-
ku nechala bez dozoru. Když se 
pohybovala mezi regály, byla jí 
taška zcizena. Strážníci provedli 
kontrolu mezi regály, která byla 
bezvýsledná. Ani nikdo z naku-
pujících si ničeho a nikoho ne-
všiml. Celou nešťastnou událost 
si převzala Policie ČR,“ rekapi-
tulovala Lenka Biolková.

Vybíjel agresi
13. 11. po čtvrté hodině odpo-

ledne bylo na linku 156 oznáme-
no, že ve Frýdku v baru se nachá-
zí agresivní mladík. Po příjezdu k 
baru se strážníkům přihlásil muž, 
který uvedl, kde se mladík nachá-
zí. Tam už mladík nebyl, ale další 
svědci popsali cestu, kterou se 
vydal. Na uvedené ulici si strážní-
ci všimli osoby, která se před nimi 
snažila schovat za zaparkovaná 
vozidla. Při kontrole mladíka se 
hlídce přihlásil svědek, který uká-
zal na dvě vozidla, která kontro-
lovaná osoba poškodila, a to ně-
jakým předmětem, který zahodil 
směrem za vozidla. „Jednalo se 
o propisovací tužku. Bylo zjištěno, 
že vozidla jsou na přední kapotě 
poškrábané. Majitelé vozidel byli 
informováni o této skutečnosti. U 
mladíka byla provedena dechová 
zkouška, která prokázala pozitivní 
výsledek, a to 2,17 ‰. Všechny 
zjištěné informace byly předány 
Policii ČR na místě i s pachate-
lem,“ sdělila Lenka Biolková.

Světla na komíně
26. 11. bylo oznámeno na lin-

ku 156, že na ulici Hálkova, kde 
je bývalá budova Slezanu, se 
nachází vysoký komín, na kterém 
nesvítí výstražná světla. „Hlídka na 
místě zjistila, že část budovy je v 
pronájmu. Pracovníci, kteří se tam 
zrovna zdržovali, hlídce sdělili jmé-
no správce budovy, ten se vyjádřil, 
že o světlech ví a jsou již objedná-
na. Světla by měla být co nejdříve 
opravena,“ sdělila Lenka Biolková.

Ukradl vodku
27. 11. v jednu hodinu požá-

dala bezpečnostní agentura o 
příjezd hlídky na prodejnu potra-
vin. Zadrželi zde zloděje, který 
prošel bez zaplacení přes po-
kladnu a odcizil tři láhve vodky 
v hodnotě 270 Kč. Muž odmítal, 
že by alkohol odcizil, tvrdil, že 
láhve koupil v nedalekém Te-
scu. Hlídka si informaci ověřila 
v samotné prodejně, kde bylo 
zjištěno, že takovou značku ne-
prodávají. Celou událost strážní-
ci oznámili správnímu orgánu k 
dořešení přestupku.  (pp)

V MARLENCE: Primátor Petr Cvik s náměstkem Liborem Kovalem se setkali v městské lískovecké 
průmyslové zóně s arcibiskupem Janem Graubnerem.                 Foto: Petr Pavelka

Ohňostroj bude s hudbou
Každým rokem se na mos-

tě u Víceúčelové sportovní 
haly schází stovky lidí, kte-
ří vítají nový rok přípitkem, 
vzájemně si přejí štěstí a těší 
se ze světelné scenérie na 
půlnoční obloze. Mají jistotu, 
že je o pastvu pro oči nepři-
praví nepřízeň počasí. Letos 
ale bude ohňostroj útočit i na 
další smysly.

„Příchod nového roku 2012 
přivítáme tradičním ohňostrojem, 
který doplní scénická hudba. 

Strážníci městské policie 
spolu s policisty republikový-
mi již zvýšili jako tradičně před 
nákupním šílenstvím spoje-
ným s Vánocemi dohled v oko-
lí hyper a supermarketů. Svou 
pozornost zaměří na osoby s 
podezřelým chováním. 

„Předvánoční čas je vždy spo-
jen nejen s příjemnou atmosférou 
adventu, ale také se zvýšeným 
počtem nakupujících, což nahrá-
vá kapsářům, zlodějům zboží i 
vykradačům aut. Musíme na to 
reagovat, abychom eliminovali 
nepříjemnosti, které sváteční 
náladě nepřidají,“ říká náměstek 
primátora Michal Pobucký.

„Zaměříme se na místa s 
vyšším pohybem osob. Bude-
me zejména v okolí obchodů 

Strážníci se zaměří na kapsáře a zloděje
a na parkovištích před nimi. 
Strážci zákona se objeví také na 
předvánočních akcích, které se 
budou konat jak na místeckém 
náměstí, tak i v blízkosti náměs-
tí ve Frýdku,“ upřesnil ředitel 
městské policie Milan Sněhota. 

Lidé by ale rozhodně neměli 
spoléhat jen na to, že je stráž-
níci nebo policisté od okradení 
uchrání. Sami by měli být co nej-
více opatrní. Zejména by si měli 
hlídat své osobní věci. Zloději 
využívají okamžiky nepozornos-
ti, stačí pár vteřin a ukradou na-
příklad kabelku volně odloženou 
v nákupním košíku. Výjimkou 
nejsou ani případy, kdy lidé na-
kládají nákup do kufru auta a ka-
belku s penězi a doklady nechají 
bez dozoru na předním sedadle 

vozu nebo v košíku. Tyhle situa-
ce působí na zloděje jako mag-
net. Ostražitost se vyplatí také 
před pouličními nákupy různých 

parfémů, hodinek a podobně. 
„Dávejte pozor na své osobní 

věci, ať nemáte pokažené svát-
ky,“ vyzývá Milan Sněhota.  (pp)

Svobody v Místku a na Zámec-
kém náměstí ve Frýdku.

Výzdoba v podobě světel-
ných řetězů, vloček, hvězd, svíc-
nů, zvonečků, ale také převěsů 
a gejzírů je zavěšena na pouliční 
osvětlení, ale také na některé 
stromy podél frekventovaných 
komunikací. Nazdobeny budou 

také některé budovy ve městě, 
včetně magistrátu.

„Na sloupech veřejného 
osvětlení ve městě se rozzáří 
celkem 266 vánočních ozdob. 
V letošním roce nebude výzdo-
ba nijak výrazně rozšířena. Byly 
provedeny pouze drobné opra-
vy, kdy za poškozené díly byly 

STROM U ZÁMKU: Náměstí zdobí darovaná jedle od místního občana.    Foto: Petr Pavelka

zakoupeny náhrady,“ řekl ředitel 
TS a.s. Jaromír Kohut s tím, že 
při opravách jsou postupně žá-
rovky nahrazovány LED diodo-
vými světly, které výrazně šetří 
elektrickou energii. Na vyvěšení 
vánočních ozdob a jejich nejnut-
nější opravu město vyčlenilo 150 
tisíc korun.

Jak vždy bude vycházet z pro-
stranství u Víceúčelové sportovní 
haly,“ sdělil primátor Petr Cvik.

„Občané města se mohou těšit 
na bezmála dvacetiminutový oh-
ňostroj v obrazcích s výškovým 
finále s hudebním doprovodem. 
Oproti předchozím letům dozná 
ohňostroj určitých změn. Tento-
krát nebude odpalován pouze z 
jednoho, ale hned ze tří míst na 
parkovišti u Víceúčelové sportov-
ní haly mezi Hlavní třídou a láv-
kou přes řeku Ostravici. Všechny 
efekty včetně hudebního dopro-
vodu tak nejlépe vyniknou při 
pozorování přes řeku Ostravici 
z oblasti kolem Riegrovy ulice a 
přilehlé cyklostezky. Skvěle si ho 
vychutnají ale také pozorovatelé 
z mostu či lávky přes řeku Ostra-
vici. Odpáleny budou stovky svě-
telných raket, římských svící a ku-
lových pum různých typů i barev,“ 
řekl vedoucí odboru vnitřních věcí 
Radovan Horák, který zároveň 
doufá, že nám počasí bude na-
kloněno jako při posledním vítání 
nového roku a světelná scenérie 
bude opět krásně viditelná z celé-
ho města i okolí. 

„Věříme, že novoroční ohňo-
stroj bude pro obyvatele Frýdku-
-Místku opět skvělým a nezapo-
menutelným zážitkem,“ uzavřel 
primátor.  (pp)
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18. října se třídy MŠ Kou-
zelný svět a MŠ Pohádka 
zúčastnily výletu do archeo-
parku v Chotěbuzi a Rybího 
domu. Chotěbuz je jedna 
z nejvýznamnějších pravě-
kých a středověkých památek 
Těšínského Slezska. 

Po příjezdu na místo určení 
výletu všechny přivítal průvod-
ce, který nás doprovázel po ce-
lou dobu odborným výkladem. 
Prohlídka směřovala do malé 
vesničky, obklopené hradbami, 
kde si děti mohly prohlédnout 
obydlí našich předků i s vyba-
vením. V domečcích byly i fi-
guríny předků a suroviny. Toto 
navazovalo na ukázky nářadí 
a kožešin. Průvodce dával 

Děti z MŠ Kouzelný svět a Pohádka 
zhlédly archeopark a Rybí dům

v průběhu prohlídky otázky, 
kdo znal správnou odpověď, 
tak obdržel sladkou odměnu. V 
Rybím domě si děti prohlédly a 
vyzkoušely krmení ryb.

Děti byly plné dojmů a zážitků. 
Poznaly nové místo a osvojily si 
nové vědomosti o našich předcích.

Dne 1. září 2011 MŠ Kouzelný 
svět otevřela druhou třídu s ka-
pacitou 20 dětí. V této době jsou 
ještě volná místa pro přijetí dětí.

Připravujeme akce pro širo-
kou veřejnost – Den otevřených 
dveří na 9. 12. 2011 (8:00-16:00) 
a „Andělskou sobotu“ 10. 12. 
2011 (10:00-16:00) v MŠ Kouzel-
ný svět. Více informací naleznete 
na našich webových stránkách 
www.mskouzelnysvet.cz.

Zaměstnanci Mateřské školy 
Pohádka na Gogolově ulici ve 
Frýdku by se rádi s širokou 
veřejností podělili o příjemné 
zážitky z akce, která nás všech-
ny oslovila a týká se přímo naší 
mateřské školy Pohádka.

Paní učitelka Renáta Čadrová 
byla rodiči dětí ze třídy Krteček 
nominována do celostátní ankety 
o nejlepší učitelku mateřské ško-
ly „ZLATÁ MATEŘINKA 2011“. V 
celorepublikovém kole si vedla 
velmi úspěšně a s dalšími šesti 
kolegyněmi se dostala až do fi-
nále, které proběhlo v pátek 11. 
listopadu v Městském divadle v 

Zlatá mateřinka 2011Zlatá mateřinka 2011

Sokolově. Zde sice nedosáhla 
na nejvyšší příčku, přesto účast 
ve finále je velkým úspěchem 
a pro děti z Krtečka je i tak paní 
učitelka Renátka vítězem a jejich 

nejmilejší kamarádkou.
Všichni gratulujeme, děkuje-

me za skvělou práci i reprezen-
taci naší mateřské školy.

Šárka Polachová

Již druhým rokem žije ZŠ 
a MŠ Naděje mezinárodním 
projektem osmi škol EU: 
Comenius – S. O. S. NATURE. 
Kromě partnerských návštěv 
pedagogů ve školách v Ru-

S.O.S. NATURE v ZŠ a MŠ Naděje
munsku, Turecku, Maďarsku 
a Polsku je projekt zaměřen 
na environmentální a ekolo-
gickou výchovu. 

A tak vznikl, jako zájmová 
aktivita žáků, EKOKLUB. Jeho 
členové, žáci smíšených vě-
kových skupin, sestavili školní 
herbář, uspořádali výstavku 
svých výrobků z přírodních 
materiálů a 19. listopadu se 
společně vypravili na druhý so-
botní výšlap – směr Prašivá. Po 
dosažení vrcholu žáci navštívili 
poutní kostelík sv. Antonína 
z r. 1640, místní rozhlednu a 
také se „setkali“ s vycpaným 
exemplářem medvěda. V EKO-

KLUBU se žáci prostě nenudí 
a vždy se na něj těší, jak uvádí 
Kristina Uličníková (2. A třída). 
V současnosti všichni „malí“ i 
„velcí“ drží palce třem žákům 
ZŠ a MŠ Naděje, kteří se svými 
výtvarnými pracemi postoupili 
ze školního do mezinárodního 
kola soutěže „Ekologický ka-
lendář 2012“. Proto ve škole 
panuje pozitivní napětí a těšení 
se na výsledky listopadového 
elektronického hlasování všech 
osmi partnerských škol s vírou, 
že alespoň jeden měsíc v ka-
lendáři bude z naší školy, z 
našeho města Frýdku-Místku, 
z naší ČR.  V. J.4. ZŠ na Komenského ulici 

patří mezi školy oslovené Mo-
ravskoslezským dřevařským 
klastrem, který se snaží při-
táhnout děti k dřevařskému 
řemeslu. Po truhlářích, tesa-
řích a dalších řemeslnících 
pracujících s dřevem je totiž 
velká poptávka, ale řemesla 
obecně žáky, i pod vlivem ro-
dičů, příliš netáhnou.

Moravskoslezský dřevařský 
klastr proto rozjel druhý roční zá-

Žáky zkouší zaujmout dřevaři
bavné a poučné woodroadshow 
s názvem Zachraňte rodný les 
aneb Dřevokazimírova šifra, která 
je určena žákům 8. a 9. ročníků. Ti 
budou moci navštívit až dvanáct 
firem a odborných škol se zamě-
řením na stavebnictví a zpraco-
vání dřeva. Kromě seznámení se 
s perspektivními obory získají děti 
exkurzemi přehled, jak to vypadá 
v dřevařských závodech, a mají 
i šanci získat v soutěži dotykové 
mobilní telefony.  (pp)

DEN STROMŮ NA ZŠ A MŠ FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVEC: Oslavy Dne stromů zahájili žáci předmětu 
Člověk a příroda rozhlasovou relací zaměřenou na význam a funkci stromů, důležitost jejich ochrany a vý-
sadby. Vyhlásili rovněž výtvarnou, fotografickou a literární soutěž. A dne 20. října před budovou školy vysadili 
žáci 7. třídy okrasný strom – magnolii, pod jejíž kořeny uložili v trvanlivém obalu vzkazy pro příští generace.

Zveme rodiče s dětmi
i další zájemce 

na Den otevřených dveří
a vánoční jarmark

Máme vám co nabídnout,
přijďte se o tom přesvědčit:

• vystoupení pěveckého sboru
v 9.00 a v15.00 hodin

ve vestibulu školy
• práce s interaktivní tabulí

• demonstrace chemických a 
fyzikálních pokusů

• mikroskopie biologických 
preparátů

• výtvarné techniky
• sportovní soutěže

• ukázky žákovských prací

úterý 6. 12. 2011 (10-16 hodin)
ZŠ Frýdek-Místek,
Komenského 402

www.4zsfm.cz

Každoročně pořádá naše 
škola pro žáky 6.-9. ročníků 
setkání s historií. Tematicky 
se dějepisné exkurze zamě-
řují na jinou historickou část 
učiva ŠVP.

První z nich proběhla již na 
začátku školního roku – 5. října 
navštívili žáci sedmých tříd Ar-
cheopark v Chotěbuzi – Podo-
boře u Českého Těšína. „Děti se 
seznámily s téměř třítisíciletou 
historií osídlování Starého Tě-
šína, dozvěděly se informace o 
životě našich předků, prohlédly 
si repliku slovanského hradiš-
tě, starobylých obydlí, repliky 
nálezů, prošly se po dřevěných 
ochozech, vyzkoušely si střel-
bu z luku na slaměný terč a 
nakonec vyplnily pracovní list, 
kde ověřily získané vědomosti,“ 
vysvětlila náplň exkurze učitel-
ka Iva Vránová a dále připojila: 
„Součástí pracovního listu bylo i 
vyluštění hlaholice.“ 

„Na zpáteční cestě jsme na-
vštívili i Rybí dům, kde jsme si 
mohli prohlédnout obrovské 
množství cizokrajných ryb,“ sdě-
lily děti. „Viděly jsme například 
jesetery, obří kapry, želvy.“

Následujícího dne se vydali 
žáci šestých ročníků do Okres-

Po stopách historie
ního archivu ve Frýdku-Místku. 

Nejdříve si prohlédli doku-
mentární film, který je sezná-
mil s historií této instituce a 
s činností archivářů. Poté pan 
ředitel archivu ukázal dětem 
nejstarší listinu z roku 1438 vy-
danou Janem Čapkem ze Sán, 
pánem na Hukvaldech. Žáci se 
seznámili s pojmy jako archiv, 
archivní fond, archiválie, depo-
zitář, matrika.

18. října procestovaly děti 
6. tříd strážní hrady. Školáci si 
prohlédli mnoho hmotných pa-
mátek na hradě Helfštýn. Sou-
částí prohlídky byla i výstava 
prací uměleckých kovářů, která 
se zde každoročně pořádá pod 
názvem Hefaiston. Další cesta 
vedla přes Starý Jičín do města 
Štramberk. Děti zde navštívily 
jeskyni Šipku a zdolaly hrad-
ní věž Štramberskou Trúbu. 
Informace, které se postupně 
dovídaly a zjišťovaly, zapiso-
valy do předem připravených 
pracovních listů.

„V listopadu připravujeme 
pro žáky 9. ročníků dějepisnou 
exkurzi do polské Osvětimi a 
Březinky i do historického krá-
lovského města Krakov,“ doplni-
la na závěr Iva Vránová.
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V druhém listopadovém týd-
nu se naše Sedmička zaplnila 
malými dětmi. Přišli se na nás 
podívat předškoláčci ze čtyř ma-
teřských škol. A že jsme se na 
ně připravili!

Jestli jste letos 3. listopadu 
nestihli tradiční Slet broučků 
a berušek na Dvojce, rychle 
si musíte přečíst, jak si ti naši 
malí broučci a berušky zalétali!

Vše začalo v 16,30 před 
školou, kde měli broučci a be-
rušky s rozsvícenými lampionky 
sraz. Pak letěl jejich rozzářený 
průvod přes sídliště Slezská, 
aby po něm roznesl světýlka do 
všech stran. Potom se všichni 
broučci a berušky vrátili zpět 
ke škole, protože zde na ně v 
zahradě čekaly soutěžní úkoly. 
Mohli si tu vyzkoušet rej brouč-
ků (slalom), přenesení raněné-
ho broučka, napínání sluchu, 
broučkovské hádanky, uspává-
ní broučka, stavění domečku 

Tradiční Slet broučků a berušek
pro broučka. Broučci i berušky 
plnili všechny úkoly s nadšením 
a nemohli se dočkat, kdy na ně 
přijde řada. Vždyť se jich slétlo 
kolem 150! Splněné úkoly se 
poznačily na startovním lístku, 
který si broučci a berušky na-
konec vyměnili za sladkou od-
měnu v podobě linecké kytičky.

Myslím, že i v letošním roce si 
broučci a berušky zalétali a za-
soutěžili stejně dobře jako vloni. 
Alespoň podle slov jedné ze 
starších a zkušenějších berušek: 
„Bylo to super!“ S dobrou nála-
dou, s rozzářenými očky a se 
svítícím lampionkem se broučci 
a berušky rozlétli domů. Tak na-
shledanou příští rok!

Mgr. D. Habrnálová

Vážení rodiče, milé děti,
srdečně Vás zveme na tradiční adaptační setkávání 

pro budoucí školáky a jejich rodiče.
Úkolem těchto setkávání je:
• zvykat si na prostředí školy

• seznámit se s vyučujícími a spolužáky
• získávat informace o škole, o potřebách školáka

• získávat důvěru ke škole
• navázat komunikaci mezi rodiči, učitelkou, žákem

Program pro předškoláky a jejich rodiče:
• Veselé malování (již proběhlo)

• Předvánoční jarmark – koledy, čerti, Mikuláš i andělé, nákup, pro-
dej vánočních maličkostí pro radost i pro mlsné jazýčky, výtvarné 
dílny pro šikovné a odvážné děti – 8. 12. 2011 od 16:00 do 18:00

• Zpívání na schodech – 20. 12. 2011 od 17:00 (vánoční pásmo)
• English is funny 1 – mluví máma, táta i já

– 5. 1. 2012 od 16:30 do 18:00
• Otevřená škola pro všechny 1 – pozvání do výuky, do kroužků i 

do školní družiny – 19. 1. 2012 od 7:45 do 17:00
• Veselá matematika a počítače – 1. 2. 2012 od 16:30 do 18:00

• Otevřená škola pro všechny 2 – pozvání do výuky, do kroužků i 
do školní družiny – 15. 3. 2012 od 7:45 do 17:00

• Budu prvňáčkem – pro rodiče poučení o úskalích adaptace na 
školu, pro děti radost – 26. 4. 2012 od 16:30 do 18:00

• Práce v centrech aktivity – 26. 4. 2012 od 16:30 do 18:00
• Čarodějný den – projekt o přírodě a tradicích ve výuce i ve 

školní družině – 30. 4. 2012 od 8:00 do 16:30
• Ekologicko-výtvarná dílna (Co s odpadky?)

– 10. 5. 2012 od 16:30 do 18:00

Projekt Budu školákem na 1. ZŠ

Teplé léto se nám proměni-
lo na barevný podzim. Tušíte, 
kolik krásných věcí nám toto 
roční období poskytuje? Na-
hlédněte nyní s námi, jak pod-
zimní čas prožily děti z MŠ Ma-
teřídouška (sídliště Slezská).

Začalo to sběrem kaštanů a 
žaludů. Na dětskou otázku: „Co 
s nimi budeme dělat?“ jsme na-
šli rychlou odpověď. „Dáme je 
zvířátkům do lesa, aby neměla v 
zimě hlad.“ Tato odpověď však 
dětem nestačila. „A jak jim je do-
neseme?“ I na tuto otázku jsme 

Podzim v mateřské škole Mateřídouška
našli řešení. „Pozveme pana my-
slivce a on jim kaštany a žaludy 
doveze.“ A tak se také stalo. Při 
návštěvě myslivce pana Dulavy 
z mysliveckého spolku Moráv-
ka se děti dozvěděly mnoho 
zajímavosti o lesních zvířatech, 
mohly osahat parůžky nebo vy-
zkoušet pohled dalekohledem.

Podzimní hrátky ale pokračo-
valy. V průběhu měsíce října se 
děti s rodiči pustili do čarování. 
Z brambor, dýní, šípků, jeřabin a 
dalších přírodnin vyrobili krásná 
díla. Naše třídy se proměnily na 

svět skřítků Bramboráčků, ježků 
Bodlinek a dalších strašidel. 

A co nám ještě chybělo? Dra-
kiáda! Start byl před mateřskou 
školou a výprava mohla začít. 
Děti, ale i rodiče se již nemohli 
dočkat, až jejich draci vyletí na 
oblohu. Barevní dráčci ozdobili 
zatažené nebe nad našimi hla-
vami a všem bylo vesele.

A nyní budeme čekat na první 
sněhové vločky, které barevný 
podzim promění na bílou zimu. 

Martina Buštíková,
učitelka MŠ Mateřídouška

Ve středu 16. listopadu se 
opět po roce sešla na Sedmič-
ce strašidla. S přicházejícím 
soumrakem se 7. ZŠ změnila 
ve strašidelnou školu. Malé 
zájemce o čarodějnictví uví-
tal na nádvoří nejdříve ředitel 
čarodějnické školy, pak se vy-
dali plnit úkoly. 

Prošli bludištěm u Dlouhého, 
postrašila je Bílá paní, zastavili 

Na Sedmičce opět strašilo
se u Bystrozrakého, čertíků a ča-
rodějnic. Na cestu si svítili pouze 
baterkami a svítícími náramky, 
které jako dárek dostali od pana 
stašidelného ředitele. Pro do-
spělé návštěvníky bylo na závěr 
ve školní jídelně připraveno malé 
pohoštění. Rovněž letošní straši-
delný večer se všem líbil a my 
jsme velice rádi, že se tato akce 
opět vydařila.

Už to zvoní, už to cinká
na pětce se jarmark chystá

Srdečně Vás zveme na náš tradiční
vánoční jarmark s dílnami, 

který se koná dne 14. prosince 2011
od 16 hodin na 5. ZŠ.

Předškoláci na návštěvě Sedmičky
V prvních třídách si vyzkoušeli 

to pravé prvňáčkovské počítání. 
Kreslení jim nedělalo žádné potí-
že, ale nad interaktivní tabulí přímo 
žasli. Na závěr pak navštívili naši 
keramickou dílnu, a dokonce si vy-

robili malé dárečky pro rodiče.
Věříme, že se budoucím prv-

ňáčkům u nás líbilo a s většinou 
z nich se setkáme příští rok v la-
vicích naší školy. Těšíme se na 
shledanou.  Mgr. Jana Buksová
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z atletiky

13. SKP F-M - Cement Hranice neděle 11. 12. 2011 v 17.00 hod.
Rozlosování utkání Extraligy házené - podzimní část

Plavání veřejnosti zajišťujeme 
pouze koupením permanentky 

(plavenky). 
Cena plavenky je
500 Kč/čtvrtletí.

Děti do 10 let 500 Kč/půlroční. 

Plavání pro veřejnost bude 
zahájeno od 12. 9. 2011 
pondělí: 18.00 - 19.00;

úterý: 16.00 - 17.00 (do ledna 
2012); čtvrtek: 18.00 - 19.00;

pátek: 19.00 - 20.00

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI NA 11. ZŠ 

Mikuláš na ledě
4. 12. 2011

Víceúčelová sportovní hala

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Sportovní hala SPŠ v Místku na ul. 28. října 939
Dorostenecká liga

17. 12. BK FM – SBŠ Ostrava B (kadetky U17)
Sdružený oblastní přebor střední a severní Morava

10. 12. BK FM – BK Havířov (starší žákyně U15)
10. 12. BK FM – SBŠ Ostrava A (starší minižákyně U13)

Oblastní přebor severní Morava
3. 12. BK FM – SBŠ Ostrava A (mladší minižákyně U12)

15. 12. BK FM – SK UP Olomouc B (ženy)
17. 12. BK FM – TJ Lokomotiva Krnov (muži)
Aktuální informace na www.basketfm.net

Basketbalový klub Frýdek-Místek

LYŽOVÁNÍ DĚTÍ Z MATEŘSKÝCH ŠKOL
Pro začátečníky i pokročilé

9.-13. ledna 2012 | MŠ Místek, 16.-20. ledna 2012 | MŠ Frýdek
Místo: Zlatník – Visalaje; Věk: od 4 let; Cena: 2.000 Kč

Cena zahrnuje dopravu, skipasy, lektory, pedagogický doprovod, 
pojištění, odměny, diplomy, všestrannou péči o děti po celou dobu…

Informace a přihlášky:
• SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 767, Místek

• Anna Křistková, Telefon: 736 740 256, 558 434 154,
E-mail: lyzovani@klicfm.cz

Třetiligový fotbalový tým 
MFK Frýdek-Místek zdolal v 
předehrávce 16. kola MSFL na 
domácím hřišti béčko Slovác-
ka 2:1, čímž si zajistil přezimo-
vání na druhé příčce tabulky.

První změnu skóre přinesla 
15. minuta, kdy se po rohovém 
kopu prosadil hlavou Literák. I v 
dalším průběhu prvního poloča-
su měli naši fotbalisté jasně na-

Valcíři přezimují na 2. místě
MFK F-M – 1. FC SLOVÁCKO B 2:1 (1:0)

GÓLOVÁ HLAVIČKA: Standardku zakončil Literák.     Foto: Petr Pavelka
vrch. Bohužel dvě šance Hynka 
Prokeše zůstaly nevyužity. Při té 
první jeho střelu vytěsnil hostují-
cí brankář Matalyha, ve druhém 
případě pomohla hostům tyčka.

Po přestávce se již hrála vyrov-
nanější partie. V 56. minutě přidali 
domácí po další standardní situaci 
druhý gól. Střídajícího Chvojku, 
který pár minut předtím nahradil 
zraněného gólmana Matalyhu, 

překonal opět Literák. O minutu 
později se po přihrávce H. Pro-
keše octil v dobré šanci Kostorek, 
ten však na hostujícího gólmana 
nevyzrál. Když po hodině hry mířil 
Literák hlavou pouze do brankáře, 
udeřilo na druhé straně. V 79. mi-
nutě se po rohovém kopu dostal 
k odraženému míči Čtvrtníček a 
na ukazateli skóre svítil stav 2:1, 
který vydržel až do konce.

Druhý přípravný zápas, ve 
kterém trenér Milan Duhan 
dal příležitost dalším hráčům, 
kteří hrají v nižších soutěžích. 
Tentokráte se valcíři postavili 
proti juniorům z ostravského 
Baníku. 

V první pětačtyřicetiminutov-
ce měli více ze hry Ostravští. Ti 
také zahrozili jako první, když v 
9. minutě střelu Dostála vyškrá-
bal špičkou nohy brankář Okoli-
čáni (z Ružomberoku). Naši se 
poprvé osmělili po čtvrthodině 
hry, kdy Stránský fauloval před 
pokutovým územím pronikajícího 
Chýlka, ale následný trestný kop 
Hlaváče mířil pouze do míst, kde 
stál brankář Andrejko. Ve 28. mi-
nutě našel Stránský pěknou ulicí 
rozeběhnutého Lukáše, ale jeho 

V přípravě fotbalisté remizovali
MFK F-M – FC BANÍK OSTRAVA B 2:2 (0:1)

střela jen prosvištěla kolem naší 
pravé tyče. Až za nepříznivého 
stavu 0:2 se rozehráli hráči v 
bílomodrých dresech. V 70. mi-
nutě zahrával Hlaváč standardní 
situaci od rohového praporku a 
po jeho centru na zadní tyč hla-
vičkoval přesně Fukala – 1:2. O 
pět minut později byl blízko vy-
rovnání Šigut, ale to, co nevyšlo 
mu, vyšlo v 84. minutě Taliánovi, 
který míč krásně napálil z 20 me-
trů k tyči – 2:2. Když pak Šigut 
mířil v nastaveném čase těsně 
kolem levé tyče, skončil příprav-
ný duel remízou. 

Sestava: Okoličáni – Mišanec, 
A. Preči (46. I. Preči), Andrýsek, 
R. Pešek (46. J. Prokeš) – Šigut, 
Talián, Hlaváč, Fukala – Kaluža 
– Chýlek. Trenér: Milan Duhan.

Volejbalové derby dokázalo 
zcela zaplnit halu 6. ZŠ, ale di-
váci žádné drama regionálních 
rivalů neviděli, protože domácí 
na své palubovce jednoznač-
ně vládly a hostující tým půso-
bil naprosto neškodně.

Podle trenérky Alexandry Ded-
kové vedl k jednoznačnému vítěz-
ství koncentrovaný výkon podpo-

Sokolky uspěly v derby
SOKOL F-M – OSTRAVA 3:0 (17, 15, 13) 

řený výbornou přihrávkou, byla 
však vidět také větší chuť po vítěz-
ství než u soupeřek. Hostující tre-
nér Pommer ocenil výborný servis 
Frýdku-Místku a u svých hráček 
se zlobil kvůli malému zápalu a 
spustě nevynucených chyb.

V 1. i 2. setu si domácí udržova-
ly několikabodový náskok a svou 
soustředěnou hrou nepřipustily 

zvrat. Ve 3. setu hostující hráčky 
vedly 8:3 a 12:11, ale to bylo vše. 
Za tohoto stavu přišla na podání 
domácí Frigmanská, která udrže-
la servis po 13 rozeher a domácí 
otočily stav na 24:12 a zaslouženě 
zvítězily v celém zápase.

Frýdek-Místek nyní uzavírá 
silnější polovinu tabulky bilancí 
šesti výher a čtyř porážek.

DERBY: Sokolky to jednoznačně Ostravankám natřely.      Foto: Petr Pavelka

Skupina běžců Slezanu Frý-
dek-Místek vyrazila do Beskyd 
na krátké soustředění. Pokraču-
je jejich náročná zimní příprava 
a útočiště nalezli tentokrát na 
Pustevnách. Na rozdíl od údolní-

Běžci Slezanu na Pustevnách
ho smogu přivítala mladé atlety 
modrá obloha a krásné slunečné 
počasí. Čekaly na ně čtyři dny 
těžké dvoufázové tréninky na 
hřebenech Beskyd, k regeneraci 
sloužil bazén a sauna.
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šachové zprávy

fotbal mládeže
ŽÁCI

starší žáci A – halová kvalifi-
kace MČR (7. místo)

Výsledky MFK FM: - SFC Opava 
6:6 (Krischke 3, J. Macíček, Uh-
líř, Koulák), - MFK Karviná 2:5 
(Šimek, Krischke), - ŠSK Bílovec 
1:4 (Janošec), - Baník Ostrava 
0:1, - FC Hlučín 2:4 (Bialek 2), - 
FC Vítkovice 2:2 (Bialek, Vlček), 
- Fotbal Třinec 7:2 (Vojvodík 2, 
Vlček, Krischke, Bialek, Pat. Ně-
mec, P. Vokoun).
starší žáci B - SK Brušperk 

2:4 (1:1) 
Kaňok, Šnyta

mladší žáci A - FK Čadca 
0:9 (0:2) 

Naprosto zasloužená porážka. 
Utkání kluci odehráli bez větší 
chuti a nasazení, což soupeři ze 
Slovenska vyhovovalo. Čadca se 
předvedla ve velice dobrém světle.
mladší žáci U12 - FK Čadca 

U13 B 11:3 (7:2) 
Dryák 4, Křižák 3, Buchlovský, 

Srubek, Bystroň, Hajnoš
I když to bylo přípravné utkání 
s o rok starším protivníkem, tak 
naši hoši neponechali nic náho-
dě a s chutí si zahráli i zastříleli.
mladší žáci A – halová kvalifi-

kace MČR (6. místo)
Výsledky MFK FM: - SFC Opava 
0:2, - MFK Karviná 1:3 (Vávra), - 
ŠSK Bílovec 1:1 (Klepáč), - Baník 

Ostrava 0:4, - FC Hlučín 6:0 (Vávra 
2, Klepáč 2, Pánek, Smítal), - FC 
Vítkovice 2:4 (Smítal, Šaněk), - 
Fotbal Třinec 2:1 (Smítal, Pánek).

PŘÍPRAVKA
ročník 2001 – halový turnaj v 

Přerově (6. místo)
V základní skupině: - Olomouc 
0:5, - Kuřim 0:1, - Přerov 3:1, - 
Sp. Brno 2:1.
O 5.-6. místo: FM - Orava 1:2.
Konečné umístění: 1. Sp. Brno, 
2. Přerov, 3. Olomouc, 6. Frý-
dek-Místek
ročník 2002 – halový turnaj v 

Hlučíně (4. místo)
Výsledky: - Baník Ostrava 3:5 
(Koliba, Wojatschke, Gogola), 
- FC Hlučín 3:7 (Gogola, Ruml, 
Wojatschke), - SFC Opava 7:4 
(Koliba 2, Wojatschke 2, Havrá-
nek, Ruml, Mokroš), - SK Líšeň 
4:1 (Wojatschke 2, Koliba, Pac-
ko), - FC Vítkovice 4:9 (Wojat-
schke 2, Koliba, Šigut). 
ročník 2004 - halový turnaj v 

Čeladné (2. místo)
Základní skupina: MFK F-M - FC 
Arsenal Rožnov 0:0, - Juventus 
Žilina 0:0, - FC Vítkovice 0:1, - 
FC Baník Ostrava 3:0 (Kaňák 2, 
Maloň), - FC Viktoria Přerov 1:0 
(Kaňák), - FC Vsetín 6:0 (Maloň 
2, Štětinský 2, Kaňák, Lesko), - 
SK Svatý Jur 1:0 (Maloň)
Finále: MFK F-M - Svratka Brno 0:1

Polofinále MČR juniorů
Výtečně si vedli zástupci BŠŠ 

na Polofinále MČR juniorů (Při-
byslav 13. – 19. 11.). V konku-
renci 96 hráčů obsadil 5. místo 
Tomáš Pecha a 8. místo Jakub 
Rabatin (3. místo v kategorii do 
18 let). Oba naši hráči postou-
pili do uzavřené dvanáctičlenné 
skupiny „MČR juniorů 2012“. 
Když k nim připočteme i přímo 
postupujícího Tadeáše Kriebla, 
tak Frýdek-Místek bude mít ve 
finále trojnásobné zastoupení!

Úspěchy na přeborech
V Olomouci se 17. 11. usku-

tečnily dva turnaje a na obou 
byli členové BŠŠ výrazně vidět. 
V Přeboru Univerzity Palackého 
zvítězil Martin Kubala před Mag-
dalénou Miturovou a v Krajském 
přeboru mládeže v rapid šachu 
se blýsknul 3. místem v kategorii 
chlapců do 12 let Matěj Kuchař a 
4. místo získal v kategorii chlap-
ců do 10 let Filip Haška.

Medaile Sergeje
Skvěle reprezentoval Frýdek-

-Místek Sergej Vesselovsky, který 
se 12. 11. v Přibyslavi zúčastnil 2. 
turnaje „GRAND PRIX ČR v rapid 
šachu“ a obsadil v těžké konkuren-
ci skvělé 2. místo. 17. 11. Sergej 
odehrál turnaj v rapid šachu v Ha-
vířově a opět skončil na medailové 
pozici, tentokrát na 3. místě!

Účast na Evropě
18. Mistrovství Evropy druž-

stev žen se hrálo v řeckém Por-
ta Carass 3.-11. 11. V českém 
družstvu žen měla Beskydská 
šachová škola zastoupení ve 
velmistryni Kateřině Němcové 
(FIDE ELO 2276). Český tým byl 
nasazený mezi 28 přihlášenými 
družstvy na 18. místě a naše 
háčka hrála na 2. šachovnici. 
Katka z devíti partií vybojovala 5 
bodů a výrazným způsobem po-
mohla české reprezentaci žen k 
zisku pěkného 12. místa.

Městská liga mládeže
V pátek 11. 11. se uskutečnilo 

5. kolo „Městské ligy mládeže“. 
Gratulujeme vítězům jednotli-
vých lig: Extraliga – David Šigut, 
1. liga – Zuzana Gřesová, 2. liga 
– Dalibor Kudělásek, 3. liga – 
Ladislav Kopec, 4. liga – René 
Bosák, 5. liga – Eliška Gereko-
vá, 6. liga – Richard Stalmach, 
7. liga – Lucie Fizerová.

Rapid šach
5. 11. se v Orlové uskuteč-

nil 1. turnaj Krajského přeboru 
mládeže v rapid šachu. BŠŠ se 
stala nejúspěšnější výpravou. 
Zisk 3 zlatých, 5 stříbrných a 3 
bronzových medailí to dokazu-
je. 1. místo: Natálie Kaňáková, 
Tereza Beluská, Robert Demko, 
2. místo: Vendula Bohanesová, 
Zuzana Gřesová, Jiří Kozel, Jan 
Chlebek, Dalibor Kudělásek, 3. 
místo: Martina Kaňoková, To-
máš Chromík, Patrik Štěpán.

Úspěšný víkend 19.-20. 
listopadu zažily kadetky U17 
v dorostenecké lize. Na domá-
cí palubovce přivítaly hráčky 
Slavie Protonu Kroměříž a 
Jiskry Kyjov.
BK Frýdek-Místek – TJ Slavia 

Proton Kroměříž 93:48
Zuzka Sorková vynikla svou 

podkošovou hrou a 100% 
úspěšnými trestnými hody, Do-
minika Lukácsová překvapila 
svými trojkovými koši, Kateřina 
Káňová 100% trestnými hody a 
Michaela Broskevičová elimino-
vala perfektní obranou soupeřo-
vu rozehrávku a servírovala na-
šim děvčatům krásné příležitosti. 

Body: Lukácsová 24 bodů 
(z toho 6 x za 3 body!), Sorko-
vá 13, Broskevičová 12 bodů, 

Výborný výkon kadetek basketbalu
Káňová 11, Ryndová 7, Štupá-
ková 7, M. Pekarčíková 6, K. 
Pekarčíková 4, Folvarčná 5, Voj-
kovská a Faranová po 2 bodech.

BK Frýdek-Místek – Jiskra 
Kyjov 88:83

Nedělní utkání již nebylo tak 
jednoznačné, ale opět zazářila 
Sorková se 100% úspěšnými 
trestnými hody. Velmi dobře se 
tentokrát posadila i Markéta Pe-
karčíková, a to nejen v trestných 
hodech, kdy ze 7 dala 5.

Body: Sorková 25, M. Pekar-
číková 21, Broskevičová 21, Štu-
páková 8, Lukácsová 9 (z toho 2 
x 3b.), Káňová 5, Folvarčná a K. 
Pekarčíková po 3, Ryndová 2 
body. TH 36/22. 

V žákovské lize sehrály v so-
botu a v neděli frýdecké mladší 

žákyně U14 obě utkání se stej-
ným soupeřem - SBŠ Ostrava. 
Tento celek vede žákovskou ligu 
bez prohry.

BK Frýdek-Místek - SBŠ 
Ostrava 44:67

Body: Čapatá 21, Hyplová 9, 
Kučerová 9, Milotová 5 

SBŠ Ostrava - BK Frýdek-
-Místek 73:47

Body: Čapatá 10, Hyplová 9, 
Kučerová 8, Vlčková 8, Milotová 
5, Cedivodová 3, Kasanová 2, 
Stachovcová 2 

Starší minižáci U13 nestači-
li v sobotu na favorita soutěže 
z Ostravy a v obou utkáních, kte-
rá se hrála v tělocvičně 1. ZŠ ve 
Frýdku, vysoko prohráli.
BK Frýdek-Místek 1.ZŠ – BK 

Snakes Ostrava A 9:71 a 10:82

Třetí vítězství házenkářů v řadě
SKP F-M – HC Baník OKD Karviná 37:34 (20:16)

Házenkáři SKP Frýdek-Mís-
tek po extraligovém vítězství 
v Plzni, pohárovém postupu 
přes Jičín, do třetice předved-
li skvělou podívanou, tento-
krát to odnesl jeden z favoritů 
házenkářské extraligy, celek 
Karviné.

Od první minuty domácí vle-
těli na svého soupeře a ve 4. 
minutě už vedli 5:1. Prakticky po 
celý první poločas si udržovali 
čtyřbrankové vedení. Ve druhém 

poločase frýdecko-místečtí há-
zenkáři, hnáni téměř po střechu 
diváky zaplněnou halou, navy-
šovali své vedení až dokonce na 
sedmibrankový rozdíl (47. min. 
31:24). Střelecké dostihy nako-
nec dotáhli úspěšně do vítězné-
ho konce a mohli se radovat ze 
zisku dvou bodů.

Pochválit je třeba celý kolek-
tiv za znamenitou hru a plnění 
taktických pokynů trenéra Jiří-
ho Kekrta. Ale přeci jen je tře-

ba vyzdvihnout výborný výkon 
brankáře Víta Pyška, který v 
devatenácti letech zcela zastí-
nil své brankářské protějšky v 
karvinské brance. Vítězstvím se 
družstvo posunulo na šesté mís-
to extraligové tabulky. 

Sestava a branky SKP: Py-
ško, Marenčák – Petrovský, On-
dřej Meca 7, Pomichálek, Kich-
ner 5, Hečko, Unger 5, Dyba 6, 
Vacula 2, Hes 9/3, Holbein 3, 
Hladký, Mynář. Trenér Jiří Kekrt.

Utkání s Novým Jičínem 
uzavíralo první polovinu 
soutěže druhé ligy na vý-
chodě. Frýdečtí si po nevy-
dařeném domácím utkání s 
Porubou (2:3) chtěli udobřit 
fanoušky a v zápase s No-
vým Jičínem si chtěli připsat 
plný bodový zisk.

Hostující Martin Štěpják 
vybídl domácí družinu ke skó-
rování v početní výhodě již ve 
druhé minutě, ale nestalo se 
tak, a to i přes spoustu šancí, 
které si domácí vypracovali. 
Svěřenci Radima Nečase byli 
od začátku utkání lepším tý-
mem a hosty přehrávali, ale 
bez gólového efektu. Tři minu-
ty před první sirénou nechali 
domácí obránci několikrát vy-
střelit Bryneckého, který se 
dokázal po třetím střeleckém 
pokusu prosadit a poslal jičín-
ské hráče do vedení. Po dvou 
minutách ale potrestal chybu 
hostující obrany střelou do od-
kryté branky exjičínský Martin 
Kabeláč, který zužitkoval při-

Polovinu základní části zakončili 
hokejisté vítězstvím proti Jičínu

HC F-M – HC Nový Jičín 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
hrávku Ondřeje Sluštíka – 1:1.

Úvod druhé periody byl v 
režii Petra Hrubého, který po 
45 vteřinách rozjásal necelou 
dvoustovku domácích příznivců 
podruhé – 2:1. I v další části hry 
byli domácí lepším týmem na 
ledě, ale gólově svůj tlak nedo-
kázali zúročit.

Do třetí třetiny naskakovali 
domácí s vědomím, že hosté bu-

dou chtít udělat maximum pro to, 
aby si z Frýdku-Místku odvezli 
nějaký bod. S postupně přibýva-
jícím časem se hosté pokoušeli 
stále častěji dostat na dostřel 
Láníčka, ale obrana domácích 
hrála zodpovědně.

Další tři druholigové body 
znamenají, že i nadále držíme 
osmou příčku tabulky, která za-
jišťuje účast v play off.

HC F-M: Hokejisté už mají za sebou polovinu soutěže.
Foto: Petr Pavelka
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Při pořizování žádostí o vy-
dání občanského průkazu se 
strojově čitelnými údaji (bez 
kontaktního čipu či s ním) bude 
nutná osobní přítomnost žadate-
le. V případě, že občan není ze 
zdravotních důvodů schopen se 
na úřad k pořízení žádosti dosta-
vit, sdělí příbuzný či jiná osoba 
tuto skutečnost obecnímu úřadu 
s rozšířenou působností, který 
zajistí pořízení žádosti prostřed-
nictvím mobilního pracoviště 
v místě jeho bydliště. S ohledem 
na malé množství mobilních 
pracovišť lze předpokládat, že 
jejich zajištění může trvat velmi 

Odstávky vydávání E-pasů a občanských průkazů

Vydání OP se strojově čitelnými údaji z důvodu skončení 
platnosti stávajícího OP nebo změny zapsaného údaje

ZDARMA

Vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 
elektronickým čipem (čip na požadavek klienta) 
Tento poplatek se vybere vždy, bez ohledu na věk ob-
čana a důvod vydání občanského průkazu.

500,- Kč

Vydání OP se strojově čitelnými údaji za průkaz poško-
zený, zničený, ztracený, odcizený 

100,- Kč

Vydání OP občanu mladšímu 15 let 50,- Kč

Vydání OP občanu bez trvalého pobytu na území Čes-
ké republiky 

100,- Kč

Odblokování elektronické identifikace OP 100,- Kč

Pátek 18. listopadu 2011 Odstávka systému CDBP. V tento den nebude možné přijímat žádosti o „E-
-pasy“ ani vydávat vyhotovené E-pasy

Středa 30. listopadu 2011 Poslední den k podání žádosti o vydání stávajícího typu občanského průka-
zu se strojově čitelnými údaji u matričního úřadu nebo místně nepříslušného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností (mimo místo trvalého pobytu 
občana)

Středa 14. prosince 2011 Poslední den k podání žádosti o vydání stávajícího typu občanského průka-
zu se strojově čitelnými údaji u místně příslušného obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností (v místě trvalého pobytu občana)

Pondělí 19. prosince 2011 Poslední den k podání žádosti o vydání E-pasu v roce 2011, poslední mož-
nost podat žádost o zapsání titulu do nově vydávaného E-pasu

Pátek 23. prosince 2011 Poslední den k převzetí vyhotovených E-pasů v roce 2011 

Od úterý 27. prosince 2011
do pátku 30. prosince 2011 

Technologická odstávka systému CDBP. V tomto období nebude možné 
přijímat žádosti o vydání E-pasů ani vyhotovené E-pasy předávat

Pátek 30. prosince 2011 Poslední termín pro zapsání titulu do již vydaných cestovních pasů (typu „blesk“ 
i E-pasů). Od 1. ledna 2012 se tituly do cestovních dokladů zapisovat nebudou

Od 1. 1. 2012 se budou vydá-
vat nové typy občanských prů-
kazů. Budou mít velikost kreditní 
karty, budou vybaveny strojově 
čitelnými údaji a na požádání i 
elektronickým čipem. I nadále se 
ale budou v zákonem stanove-
ných případech vydávat občan-
ské průkazy bez strojově čitel-
ných údajů (typ „růžová karta“).

Výměna stávajících občan-
ských průkazů za nový typ 

legitimace není povinná, do-
klady vydané do 31. 12. 2011 
zůstávají v platnosti po dobu 
v nich uvedenou, s výjimkou 
případů, kdy došlo ke změně 
zapsaných údajů.

Vydávání nových občan-
ských průkazů si vyžádá ome-
zení činnosti pracoviště evi-
dence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů 
v budově magistrátu na ulici Pa-

lackého 115 v Místku. Z důvodu 
odstávky systému CDBP bude 
od 18. listopadu do 30. prosin-
ce omezeno přijímání žádostí 
a výdej E-pasů a občanských 
průkazů – viz tabulka.

Přijímání žádostí o vydání 
cestovních pasů bez strojově 
čitelných údajů a bez nosiče dat 
s biometrickými údaji (cest. pas 
„BLESK“) a jejich předání NE-
BUDE OMEZENO. 

 Časový plán omezení některých úkonů a odstávek systému CDBP:

dlouho.
„Vzhledem k výše uvedené-

mu žádáme zástupce zařízení, 
ve kterých se nacházejí zdra-
votně postižení občané, ale také 
osoby, které se starají o tako-
véto občany, aby zkontrolovali 
platnost jejich občanských prů-
kazů. V případě, že platnost do-
kladu končí v první polovině roku 
2012, doporučujeme požádat o 
vyřízení nových občanských prů-
kazů ještě v letošním roce,“ vy-
zvala vedoucí oddělení evidence 
obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů Jana Tlu-
čková. Včasným vyřízením ob-

čanského průkazu se předejde 
případným komplikacím při pře-
dávání důchodů a podobně. 

Další novinky spojené s no-
velou zákona o občanských 
průkazech:

Občanské průkazy již budou 
nově vydávány také dětem ve 
věku do 15 let (na žádost rodiče) 
a také občanům České republi-
ky, kteří nemají trvalý pobyt na 
území České republiky. Nadále 
zůstává povinnost mít občanský 
průkaz u občanů, kteří dovršili 
věku 15 let a mají trvalý pobyt 
v České republice.

Do občanských průkazů už 

nebudou zapisovány údaje o 
dětech ani manželovi/manžel-
ce či partnerovi/partnerce nebo 
údaj o zbavení či omezení způ-
sobilosti k právním úkonům. Ob-
čan také může požádat, aby do 
jeho dokladu nebyl zapsán jeho 
osobní stav (ženatý, rozvedený 
apod.). „Od 1. ledna 2017 ne-
bude v OP povinný zápis místa 
trvalého bydliště a k 1. lednu 
2020 bude vypuštěn z OP zápis 
rodného čísla,“ doplnil náměstek 
primátora Michal Novák s tím, 
že možností zvolit si, jaké úda-
je v občanském průkazu budou, 
posiluje Ministerstvo vnitra ČR 
právo občana chránit své osobní 
údaje. 

Podat žádost o vydání ob-
čanského průkazu již nebude 
možné u matričních úřadů jako 
dosud (např. u MěÚ Brušperk, 
MěÚ Paskov, OÚ Raškovice 
atd.), ale pouze u obecních úřa-
dů obce s rozšířenou působností 
(tj. úřad typu Magistrát města 
Frýdku-Místku, MěÚ Třinec nebo 

Informace o nových typech OP a jejich vydávání
na tel. číslech 558 609 455 a 558 609 458.

MěÚ Jablunkov). 
V případech, kdy občan bude 

žádat o vydání občanského prů-
kazu se strojově čitelnými údaji, 
lze podat žádost a převzít vyho-
tovený občanský průkaz u kte-
réhokoliv obecního úřadu s roz-
šířenou působností, bez ohledu 
na místo jeho trvalého pobytu 
(to znamená, že podat žádost i 
vyzvednout si nový OP lze kde-
koliv v ČR, podmínkou ale je, 
aby se jednalo o obecní úřad 
obce s rozšířenou působností, 
tj. úřad typu Magistrát města 
Frýdku-Místku či MěÚ Třinec a 
podobně. 

Při převzetí vyhotoveného 
občanského průkazu bude mu-
set občan zadat bezpečnostní 
osobní kód, který si předem sám 
určil a který je kombinací nej-
méně 4 a maximálně 10 číslic. 
Tento kód slouží k autentizaci při 
elektronické identifikaci držitele 
občanského průkazu při komu-
nikaci s informačními systémy 
veřejné správy. 

Poplatky (dle sazebníku spr. poplatků zákona č. 634/2004 Sb.)

PASY A OP: Cestovní doklady a občanské průkazy se vyřizují v budově magistrátu na Palackého ulici v 
Místku.     Foto: Petr Pavelka
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Užijte si od 1. do 22. prosince 
adventní prohlídku pivovaru Ra-
degast, nakupte dárky pro své 
blízké v Radegastově obchodě 
a navíc získejte dárkový balíček 

Radegast naděluje už před Vánoci: 1. - 22. prosince 2011
od Radegasta pouze za 1 Kč. 

Zpříjemněte si adventní čas vý-
letem do pivovaru Radegast v No-
šovicích. Na prohlídce pivovaru 
se dozvíte se, jak se vaří správně 

hořké pivo. Seznámíte se s historií 
pivovaru, varním procesem a vším, 
co Radegast pro své příznivce dělá. 
Můžete si sáhnout na důležité su-
roviny potřebné pro vaření piva. 
Během prohlídky si také prohléd-
nete výrobní prostory pivovaru jako 
varnu nebo moderní stáčírnu. Díky 
tomu se na vlastní oči přesvědčíte, 
že Radegast se vaří v Nošovicích 
s láskou podle tradičního receptu 
a z nejlepších surovin. Zlatým hře-
bem prohlídky je ochutnávka správ-
ně hořkého piva Radegast v degu-
stační věži nad pivovarem.

Lámete si hlavu s vánočními 
dárky? Radegastův obchod v pivo-
varu nabízí řadu originálních dárků. 
Radegastův skleněný krýgl, ke-
ramický korbel nebo tričko potěší 
každého, kdo má rád správně hoř-
ké pivo z Nošovic. Outdoorové ob-
lečení a vybavení Radegast bude 
vaším neocenitelným pomocníkem 
při pobytech v přírodě. 

Navíc od 1. do 22. prosince 
k prohlídce pivovaru a nákupu 
v Radegastově obchodě mini-
málně za 350 Kč získáte dár-
kový balíček v hodnotě 121 Kč 
pouze za 1 Kč. Pokud nestíháte si 
užít prohlídku před Vánoci, může-
te si zakoupit vstupenku už nyní a 
využít ji kdykoliv do konce března. 

Dárky z Radegastova obchodu 
si můžete objednat i přes internet 
v Radegastově e-shopu na adrese 
eshop.radegast.cz

Pivovar Radegast a Rade-
gastův obchod najdete v obci No-

šovice 25 km od Ostravy a 6 km od 
Frýdku-Místku. Prohlídku je nutné 
si zarezervovat po telefonu nebo 
emailem minimálně 1 den předem. 

Otevírací doba Radegastova 
obchodu:

Pondělí – sobota 8:00 – 16:00 
Neděle pouze pro objednané 

exkurze.
Pivovar Radegast
739 51 Nošovice
Otevřeno denně.

Tel: +420 558 602 566
E-mail: exkurze@radegast.cz 

www.radegast.cz 
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí mo-
bilní sběrna, a na sběrné dvory 
může občan města Frýdek-Mís-
tek bezplatně přinést tyto nebez-
pečné odpady a velkoobjemové 
odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.

Velkoobjemové odpady: Skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 6. - 8. 12.
U krytého bazénu ---
Parkoviště u Kauflandu ---
Parkoviště u Billy 29. 11. - 1. 12. 
Provoz: Út, St, Čt 10.00 - 18.00

Sběrné dvory:
Collo-louky, Pod estakádou:

Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
mob. 604 285 775, 733 347 236

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec
objekt č.p. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e., Hlavní
nebytové prostory o výměře 15,28 m2, I. NP, sklad
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3992/4
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 20,0 m2, III. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebyt. prost. o celkové výměře 19,97 m2, II.NP (kancelář)
objekt čp. 2204, ul. Palkovická, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek
nebyt. prost. o celk. výměře 36,40 m2 II.NP (kancelář) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/8, účelová 
budova provozní, objekt C 2, „Místecká kasárna“

nebytové prostory o celkové výměře 216,8 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9, účelová 
budova – objekt B 10, k.ú. Místek, obec Frýdek-Mís-
tek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 101,08 m2 (sklad)
- objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6, účelová 
budova – objekt 3b, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 170,10 m2 (garáž)
objekt čp. 129, ul. Palackého, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 96,0 m2, I.NP 
(bývalá tiskárna)
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP, kancelář
objekt č.p. 49, Zámecké náměstí
nebytové prostory o výměře 15,84 m2, sociální zázemí
objekt čp. 549, Růžový pahorek, k.ú. Frýdek, Frýdek-
-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 437 m2, I.NP a 
II.NP (sál a zázemí)

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
– Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace, které je magistrát kompetentní řešit: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z kulturního fondu, že 
nové tiskopisy žádostí o dotaci 
na celoroční činnost nebo pod-
poru konání jednotlivých akcí v 
roce 2012 je možné vyzvednout 
na Magistrátu města Frýdku-
-Místku, odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, nebo 
ze stojanu u informací v příze-
mí budovy Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148. Tiskopis je možné získat 
i na webových stránkách města 

Neinvestiční dotace z Kulturního fondu
statutárního města Frýdku-Místku na rok 2012

(www.frydekmistek.cz/obcan/
organy-mesta/magistrat-mesta/
odbor-skolstvi-kultury-mladeze-
-a-telovychovy/).

Kulturní fond je určen k pod-
poře činnosti zejména nezisko-
vých organizací, souborů, sku-
pin, klubů i jednotlivých občanů, 
kteří zajišťují kulturní aktivity pro 
občany města Frýdku-Místku. 
Trvalý pobyt nebo sídlo žadatele 
se musí nacházet na katastrál-
ním území města. 

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční 
činnost, nájmy či provoz zaříze-
ní s požadovanými přílohami je 

nutno zaslat na odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy 
nebo podat na podatelně Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, nejpozději do 
30. prosince 2011. O dotace 
na jednotlivé akce je možno 
požádat ve dvou termínech, 
a to do 30. prosince 2011 a do 
15. června 2012. Na žádosti o 
dotaci odeslané po tomto ter-
mínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žada-
telům prostudovat platný Statut 
kulturního fondu, který je rovněž 
k dispozici na webových strán-
kách města.

Odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku oznamuje  všem 
zájemcům o finanční příspěvek ze 
sportovního fondu, že nové tisko-
pisy žádostí o dotace  na celoroční 
činnost nebo podporu konání jed-
notlivých akcí v roce 2012 je mož-
né získat na webových stránkách 
města (http://www.frydekmistek.
cz/cz/obcan/organy-mesta/ma-
gistrat-mesta/odbor-skolstvi-kul-
tury-mladeze-a-telovychovy/), 
rovněž je lze vyzvednout ze sto-

Neinvestiční dotace ze Sportovního fondu 
statutárního města Frýdku-Místku na rok 2012

janu u informací v přízemí budovy 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148, případně na 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy u p. Čechové, tel. 
558 609 214. 

Neinvestiční dotace ze 
sportovního fondu jsou urče-
ny výhradně k podpoře spor-
tovních organizací – občan-
ských sdružení – pracujících 
pravidelně s dětmi a mláde-
ží a zdravotně postiženými 
sportovci. Organizace musí 

mít sídlo ve Frýdku-Místku a 
působit na území města. Do-
tace nebudou poskytovány 
podnikatelským subjektům a 
sportovním klubům zařaze-
ným do Centra sportu.

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroč-
ní činnost a jednotlivé akce 
s požadovanými aktuálními 
přílohami je nutno zaslat 
poštou či osobně podat na 
podatelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148 
nejpozději do 30. prosince 2011. 
Žádosti  o dotace na jednot-
livé akce je možno podávat i 
v průběhu roku 2012. Na žá-
dosti o dotace na celoroční 
činnost odeslané po tomto 
termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadate-
lům prostudovat si Statut spor-
tovního fondu, který je rovněž 
k dispozici na uvedené webo-
vých adrese.

Změna ve vydávání potvrze-
ní o bezdlužnosti v rámci „MHD 
ZDARMA“ od 1. 12. 2011:

Potvrzení o bezdlužnosti si 
můžete od 1. 12. 2011 vyřídit 
pouze v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku, ul. Radniční 1148, 
odbor správy obecního majetku, 
oddělení místních daní a poplatků, 

Potvrzení bezdlužnosti u MHD zdarma
v době úředních hodin: 

pondělí a středa: 8:00 – 17:00
čtvrtek: 8:00 – 15:00

S sebou musíte mít občanský 
průkaz, vyplněnou a podepsa-
nou žádanku o vydání čipové 
karty a barevnou fotografii o veli-
kosti 3,5x4,5 cm.  Odbor správy 

obecního majetku

Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

 INFORMACE O ODPADECH

Sběrný dvůr je místo určené 
obcí ke shromažďování, sběru 
vytříděných a nebezpečných 
složek komunálních odpadů. 

Ve sběrných dvorech a v 
mobilní sběrně mohou občané 
Frýdku-Místku bezplatně od-
kládat vybrané druhy odpadů 
– objemný odpad (nábytek, zaří-
zení domácnosti), elektroodpad, 
kovový odpad, dřevěný odpad, 
odpad z údržby zeleně, papír, 
sklo, plasty, kartony a nebez-
pečné složky komunálního od-
padu, včetně starých chladících 
zařízení. Pouze však jen během 
provozní doby. Na sběrných 
dvorech se neodebírají stavební 
odpady a pneumatiky.

Podnikatelé mohou využívat 

Sběrné dvory
pouze sběrné dvory za úhradu, 
která kryje náklady na další vyu-
žití nebo odstranění odpadu.

Sběrné dvory:
„Pod Estakádou“ se nachází 

u Slezanu pod mostem u želez-
ničního přejezdu, „Collolouky“ 
je umístěn vedle hypermarketu 
Tesco u kruhového objezdu, 
kde se mimo jiné provádí výkup 
papíru, a poslední SD je umís-
těný přímo na skládce na Pan-
ských Nových Dvorech. Mapové 
podklady pro lepší hledání SD 
a mobilní sběrny najdete na e-
-stránkách Frýdecké skládky, 
a.s. (www.frydeckaskladka.cz). 

Pracovní doba se přes vánoč-
ní svátky nemění a zavřeno bude 
pouze v sobotu 31. 12. 2011.
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Statutární město Frýdek-Místek - Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,
kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Frýdku-
-Místku se na svém 5. zasedání 
dne 5. 9. 2011 usneslo vydat 
podle ustanovení § 6 odst. 4 
písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a 
b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 10 písm. 
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Touto vyhláškou se podle 
zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „zákon“) 
stanovují koeficienty pro výpočet 
daně z nemovitostí na území 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku, které tvoří katastrální území: 
Frýdek, Místek, Panské Nové 
Dvory, Lískovec u Frýdku-Míst-
ku, Lysůvky, Chlebovice a Ska-
lice u Frýdku-Místku.

Čl. 2
Stavební pozemky

U stavebních pozemků se 
stanovuje koeficient, kterým se 
násobí základní sazba daně: 
a) pro k.ú. Panské Nové Dvory 

ve výši 2,0.
b) pro k.ú. Lískovec u Frýdku-

-Místku, k.ú. Lysůvky, k.ú. 
Chlebovice a k.ú. Skalice u 
Frýdku-Místku ve výši 1,6.

Čl. 3
Stavby

1. U staveb uvedených v § 11 
odst. 1 písm. a) a f) zákona 
se stanovuje koeficient, kte-
rým se násobí základní sazba 
daně, případně sazba daně 
zvýšená podle § 11 odst. 2 
zákona:
a) pro k.ú. Panské Nové Dvo-

ry ve výši 2,0.
b) pro k.ú. Lískovec u Frýdku-

-Místku, k.ú. Lysůvky, k.ú. 
Chlebovice a k.ú. Skalice u 
Frýdku-Místku ve výši 1,6.

2. Základní sazba daně u jednot-

livých druhů staveb podle § 11 
odst. 1 písm. b) až d) zákona, 
případně zvýšená podle § 11 
odst. 2 zákona a u samostat-
ných nebytových prostorů po-
dle § 11 odst. 1 písm. c) a d) 
zákona se na celém území sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
násobí koeficientem 1,5.

Čl. 4
Přechodné ustanovení

Na právní vztahy vzniklé pře-
de dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky se vztahují ustanovení 
dosavadních právních předpisů.

Čl. 5 
Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší vy-
hláška č. 10/1992 o snížení sa-
zeb u daně z nemovitostí ze dne 
1. 12. 1992 a vyhláška č. 2/1994 
o zvýšení sazeb u daně z nemo-
vitostí ze dne 18. 1. 1994.

Čl. 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účin-
nosti dne 1. 1. 2012.

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z Fondu výchovy, vzdě-
lávání a zájmových aktivit, že 
nové tiskopisy žádostí o dotaci na 
celoroční činnost nebo podporu 
konání jednotlivých akcí v roce 
2012 je možné vyzvednout na 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Odbor školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy u p. Čechové, tel. 
558 609 214 nebo ze stojanu u 
informací v přízemí budovy Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148. Tiskopis 
je možné získat i na webových 
stránkách města (www.frydek-
mistek.cz/obcan/organy-mesta/
magistrat-mesta/odbor-skolstvi-
-kultury-mladeze-a-telovychovy/).

Fond výchovy, vzdělávání 
a zájmových aktivit je určen 
k podpoře volnočasových, zá-
jmových a výchovně vzděláva-

Neinvestiční dotace z Fondu výchovy,
vzdělávání a zájmových aktivit

statutárního města F-M na rok 2012
cích aktivit přednostně pro děti 
a mládež města Frýdku-Místku. 
Trvalý pobyt nebo sídlo žadate-
le se musí nacházet na katas-
trálním území města.

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroč-
ní činnost a jednotlivé akce 
s požadovanými aktuálními 
přílohami je nutno zaslat 
poštou či osobně podat na 
podatelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148 
nejpozději do 30. prosince 2011. 
Na žádosti o dotaci na celo-
roční činnost odeslané po 
tomto termínu nebude brán 
zřetel. Žádosti o dotace na 
jednotlivé akce je možno po-
dávat i v průběhu roku 2012.

Doporučujeme všem žada-
telům prostudovat platný Statut 
fondu výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit, který je rovněž 
k dispozici na webových strán-
kách města.

Vysloužilé lineární či 
úsporné zářivky a výboj-
ky nepatří do popelnice 
na směsný odpad, protože 
z nich mohou při rozbití uni-
kat nebezpečné látky.

Každého z nás to někdy po-
tkalo. Přestane nám po letech 
svítit zářivka, a tak přemýšlíme, 
kam vyrazit pro novou a jak 
naložit s tou nefunkční. Někde 
jsme již zaslechli, že vysloužilé 
zářivky nepatří do komunální-
ho odpadu. Nepatří ale ani do 
tříděného skla, i když jsou ze 
skla vyrobené. Ale proč vlastně? 
Zářivky (trubicové i kompaktní 
úsporné) totiž obsahují malé 

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMPNefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
množství jedovaté rtuti, která by 
při špatném zacházení a vyšších 
koncentracích mohla ohrozit lid-
ské zdraví a životní prostředí. 

Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou 

zářivku a odevzdat ji v obcho-
dě při nákupu té nové. Další 
možností, jak správně naložit 
s nefunkční zářivkou, je její 
odevzdání ve sběrném dvoře 
(ul. Hlavní, ul. Panské Nové 
Dvory, ul. Collo-louky). Obslu-
ha sběrného dvora ji od vás 
zdarma převezme a uloží ji do 
speciální sběrné nádoby, aby 
se nerozbila. Zpětný odběr zá-
řivek pro statutární město Frý-

dek-Místek zajišťuje kolektivní 
systém EKOLAMP, který nejen 
přispívá na náklady provozu 
sběrného místa, ale plně hradí 
veškeré náklady na přepravu 
a recyklaci. Tím našemu obec-
nímu rozpočtu ušetří část pro-
středků určených pro nakládání 
s komunálním odpadem.

Kde ty zářivky
nakonec skončí?

Ze sběrných dvorů a dalších 
sběrných míst EKOLAMP sváží 
kontejnery se zářivkami do spe-
cializovaných recyklačních fi-
rem. Zde jsou pro opětovné po-
užití získávány především kovy, 
plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz 

a další kovy se mohou znovu 
použít v kovovýrobě, např. pro 
součástky jízdních kol. Recyk-
lované plasty jsou dobrou suro-
vinou pro zatravňovací dlaždice 
či plotové dílce a přečištěná rtuť 
je znovu využívána v průmyslo-
vé výrobě. Sklo se používá jako 
technický materiál nebo v ně-
kterých případech i pro výrobu 
nových zářivek. Opětovně je tak 
možné pro další výrobu použít 

až 90% materiálu, ze kterého 
byla zářivka vyrobena.

Prostřednictvím EKOLAMPu 
se ročně recyklují miliony záři-
vek a výbojek. Stále ale velké 
množství zářivek končí v koši. 
Právě vy můžete pomoci tuto 
situaci změnit. 

Více se o problematice
nakládání s nefunkčními 

zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.
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13. prosince v 19 hodin vy-
stoupí v Rytířském sále Frý-
deckého zámku držitel ceny 
Anděl v kategorii world music 
Tomáš Kočko & ORCHESTR. 

Představí nejen písně z aktu-
álního CD Godula, ale i čerstvé 
dvoualbum Hodovnice-Godula 
(limitovaná edice). Obě desky 
od sebe dělí 10 let, tematicky 
jsou však propojeny známou 
beskydskou horou. Zatímco na 
Hodovnici (spolupráce s DFS 
Ostravička) najdeme tradiční 

Tradiční předvánoční koncert 
Tomáše Kočka a jeho orchestru

písně Moravy a Slezska, které 
svými tématy sahají do před-
křesťanských dob, Godula je 
deskou autorskou. Znovu vás 
zavede do lesů bájné beskydské 
hory Goduly a nechá promluvit 
příběhy staré i nové. Tentokrát 
ale současným jazykem. Auto-
rem textů je zčásti Bogdan Tro-
jak (Magnesia litera, Ortenova 
cena, texty pro Lenku Dusilovou 
a Eternal Seekers), třemi texty 
přispěl a hudbu ke všem písním 
složil Tomáš Kočko. 

Tomáš Kočko v roli produ-
centa pomohl na svět i třem et-
no-doom metalovým deskám, a 
tak není divu, že na CD Godula 
nejdete široké žánrové rozpětí 
od folku, přes world music až 
k folk-metalu. 

V závěru koncertu samozřej-
mě zazní směs známých i ne-
známých koled z Moravy a Slez-
ska z úspěšného alba Koleda. 

Vstupné 150 Kč. Rezervace 
vstupenek na kapela@kocko.cz. 
Info na www.kocko.cz.

Na prosinec a leden příš-
tího roku připravila frýdecká 
Galerie pod zámkem lahůdku 
v podobě výstavy, která při-
blíží tématiku Frýdku-Místku 
očima skvělých výtvarníků. 
K vidění budou například 
obrazy nejznámější malířky 
Frýdku-Místku Elišky Servát-
kové i díla vítěze celosvěto-
vé výtvarné soutěže Artists 
Gone Global 2010 Romana 
Schmuckera.

Galerie pod zámkem vystaví 
také díla dalších malířů, pro které 
byl a je Frýdek-Místek inspirací. 

Frýdek-Místek známý i neznámý,
vánoční překvapení pod zámkem

Patří mezi ně určitě Miroslav Dyl, 
Otto Fusek, Pavel Hlavatý, Jaro-
slav Homolka, Jindřich Kocou-
rek, Anděla Kocůrková, Štěpán 
Mleczko, Josef Novický, Vladi-
slav Rašík, Drahomír Tůma a dal-
ší. K vidění budou různé výtvarné 
techniky, oleje, akvarely i grafika. 
Výstava bude samozřejmě z vel-
ké části prodejní. Zahájena bude 
vernisáží 5. prosince v 17 hodin 
a potrvá až do 31. ledna 2012. K 
navození předvánoční atmosféry 
přispěje na vernisáži také zpěv 
vybraných českých koled. Všich-
ni jste srdečně zváni.

ROMAN SCHMUCKER: I tento autor zpodobnil Frýdek-Místek.
Foto: Petr Pavelka

Souznění – mezinárodní fes-
tival adventních a vánočních 
zvyků, koled a řemesel se po-
dobně jako v minulých letech 
bude konat poslední adventní 
víkend na několika místech 
Moravskoslezského kraje, ten-
tokrát včetně Frýdku-Místku.

Letošní třináctý ročník nabíd-
ne od 15. do 18. 12. multižánro-

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, 
koled a řemesel – Souznění – také ve Frýdku-Místku

vé koncerty a vystoupení umě-
leckých souborů v zajímavých 
prostorách (kostely, koncertní 
sály, venkovní prostranství atd.), 
ale také doprovodné výstavy, 
ukázky uměleckých řemesel, fil-
movou projekci a chybět nebude 
ani slavnostní mše svatá.

Cílem Souznění je objevovat, 
rozvíjet a postupně ukazovat 

nejenom domácí bohaté tradice 
vymezené jednak dobou adventu 
a Vánoc, ale i zvyklosti duchovní 
a religiózní. „Každým rokem se 
snažíme vylepšovat festivalový 
program a myslím si, že se nám 
to i letos daří. Představíme nová 
umělecká řemesla, ale prezen-
tovat budeme samozřejmě i ta 
osvědčená. Novinky se týkají také 
oblasti gastronomie. Osobně jsem 
velmi rád, že se poprvé objevíme 
na nové scéně v kostele sv. Jana 
a Pavla ve Frýdku-Místku,“ říká 
Zdeněk Tofel, organizátor akce. 

V pátek 16. 12. se Souznění 
premiérově přesune do kostela 
sv. Jana a Pavla ve Frýdku-
-Místku, kde soubor Collegium 
Marianum (Jana Semerádová 
– umělecká vedoucí, Hana Bla-
žíková – soprán, Tomáš Král 
– bas) představí dílo Rorate co-
eli, jehož ústředním tématem je 
předvánoční hudba z pražských 
kostelů období baroka.  

Tento projekt, jehož další 
program naleznete na www.
souzneni-festival.cz, je realizo-
ván i za podpory Statutárního 
města Frýdek-Místek. 

Představení známého mu-
zikálu Pornohvězdy se ode-
hraje v pátek 9. prosince od 
19.00 v Nové scéně Vlast. 
Originální muzikál Tomáše 
Svobody a Petra Kolečka s 
hudbou Petra Wajsara, který 
v minulém roce slavil velký 
úspěch v Praze, nastudovalo 
oblíbené ostravské Divadlo 
Petra Bezruče. 

Představení se žánrově řadí 
mezi muzikály, podle tvůrců 
však jde spíše o alternativu k tra-
diční muzikálové scéně. Někteří 
kritici proto o Pornohvězdách 
píší jako o „antimuzikálu“. 

„Pornohvězdy podle nás ne-

Do Vlasti přijedou Pornohvězdy!
sou docela razantní symboliku. 
Jsou pro nás metaforou naše-
ho každodenního života, kdy 
jdeme do práce, ženeme se 
za vyděláváním peněz a úspě-
chem a zapomínáme na hod-
noty, jako jsou rodina, láska a 
v neposlední řadě Bůh. Porno 
vlastně zastupuje v inscenaci 
jakoukoli práci,“ říká autor lib-
reta Petr Kolečko. Přijďte se 
přesvědčit, jak chutná tvrdý 
chlebíček pornostars!

Představení patří do před-
platitelské skupiny C. Doprodej 
vstupenek probíhá v Nové scé-
ně Vlast, nebo on-line na www.
kulturafm.cz. Vstupné je 300 Kč.

Organizátoři soutěže:
Organizátorem XIII. ročníku me-
zinárodní soutěže je Książnica 
Beskidzka v Bielsku-Białej (Pol-
sko) ve spolupráci s Městskou 
knihovnou ve Frýdku-Místku 
(Česká republika) a Žilinskou 

knižnicou (Slovensko).
Letošní ročník je věnován tématu:

„Pampelišky, draci, vítr 
aneb Chválím Tě Země má”

bajka nebo pohádka o přírodě 
a ekologii
Forma:

Ilustrovaná kniha o rozsahu 10, 
maximálně 30 stran – ilustrace 

by měly být vlastnoruční (je 
zakázáno skenování fotografií, 
užití klipartů apod.) a je možno 

zvolit jakoukoli výtvarnou techni-
ku. Povoleno je přepsání textů 
i vytvoření ilustrací na počítači. 

Knihy vázané knihvazačem 
nebudou do soutěže zařazeny. 
Stejně tak budou diskvalifiková-
ny všechny plagiáty, celkové i 

částečné.
Práce budou hodnoceny v 

těchto kategoriích:
I. kategorie – děti do 12 let

II. kategorie – děti a mládež od 

Městská knihovna ve Frýdku-Místku 
vyhlašuje české kolo XIII. ročníku

mezinárodní literárně-výtvarné soutěže v cyklu

„Tvoříme vlastní vydavatelství“
13 do 16 let

III. kategorie – děti a mládež 
speciálních ZŠ a zdravotně 
znevýhodněných do 30 let

IV. kategorie – cena za nejlepší 
výtvarné zpracování knihy (ilust-

race, provedení, vazba)
Soutěžní úkol je možno 

uskutečnit individuálně nebo 
maximálně ve dvojicích.

Ke každé soutěžní práci musí být 
připojena přihláška obsahující:

- název práce
- jméno autora (autorů)
- adresa autora (autorů)

- věk autora (autorů)
- název a adresa školy

- razítko školy, tel. a e-mail školy
Práce odevzdejte nejpozději 

2. 3. 2012 do Městské knihov-
ny (na ul. Jiráskova 506, ul. 
Hlavní 111 nebo na ul. J. z 

Poděbrad-11.ZŠ)
Kontakty: 

Petra Plachá
tel. 558 113 414 

e-mail: placha@mkfrydek.cz
15 nejlepších prací postoupí do 
mezinárodního kola, které se 

uskuteční v květnu 2012 
v Bielsko-Białe.
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Heydukova 2330, 738 01 F-M
558 647 067, 602 586 925,

e-mail: kulturnidumfm@seznam.cz
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

Městská knihovna F-M

Jako každý rok, tak i v letošním roce přichá-
zejí žáci a učitelé Základní umělecké školy ve 
Frýdku-Místku v předvánočním období se 
svým vánočním koncertem.

Na koncertě vystoupí více než stovka 
dětí s programem s většinou vánoční 
tématikou.

Uskuteční se v pondělí 12. prosin-
ce v 17,30 hodin v Národním domě 
v Místku. 

Ladislav Muroň, ředitel ZUŠ

Kniha Zastavení na cestě 
Lenky Kovalové a Zdeňka Še-
besty, dvojice z frýdecko-mís-
tecké školy jógy Karakal, je spo-
lečným malým dílkem ženského 
JIN a mužského JANG principu. 
Nabízí příběh, který má tři navzá-
jem synchronizující roviny, jež 
se doplňují a tvoří jeden celek.

První zachycuje v povídkové 
formě situace, které se určitým oso-
bám skutečně přihodily. Postavy 
jsou reálné stejně jako místa, do 
kterých byl děj zasazen. Důležitá je 
v celém ději snaha poradit čtenáři, 
jak zvládnout případnou nepohodu, 

Zastavení na cestě – JIN a JANG
jak dosáhnout zkvalitnění života a 
naučit se jej milovat. Upozorňuje ale 
také na skutečnost, že člověk sám 
je ten, kdo vytváří a modeluje svou 
životní cestu. On je ten, kdo píše 
svými myšlenkami scénář a násled-
ně jej svými činy přesouvá do reálu.

Druhá rovina se nachází v ob-
lasti jógy a nabízí několik rad a in-
formací, které umožní čtenáři první 
setkání s tímto nanejvýš zajímavým 
učením, jak získat fyzickou i dušev-
ní rovnováhu, jak zpomalit stárnutí 
a naučit se žít v souladu s přírod-
ními zákony, s Vesmírným řádem. 
Seznamuje s několika jednoduchý-

mi technikami a otevírá dveře, do 
tajemné a zajímavé komnaty, která 
opravdu stojí za návštěvu. 

A konečně v poslední, třetí ro-
vině, se nabízí úsměvnou formou 
tentokráte ještě hlubší zamyšlení 
nad vlastním životem a jeho oprav-
dovým smyslem. Jemně, zastřeně 
nastíněná filozofie splynutí indivi-
duálního vědomí s vědomím uni-
verzálním, potlačení vlastního ega 
a nalezení svého vnitřního JÁ.

Kniha vám nabízí pomoc na 
vaší vlastní CESTĚ a připomíná, 
že: „Každý den je nejkrásnější den 
vašeho života.“

Pozvánka na vánoční koncert

HORSKÝ KLUB TOMBI
http://horskyklub.blog.cz

Neformální spolek lidí vyznáva-
jících horskou turistiku. Aktuální 

akce na webu.

GALERIE U KOCOURA
Retrospektivní výstava fotografií

žáků SŠZL Frýdek-Místek

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40,

73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705 

jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Kontakt: Ing. Jana Černotová

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení 

pro těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k 

obnovení kontaktu s vaším tělem 
a snadnému zpracování porodních 

bolestí
Těhotenské masáže – jemný a še-
trný způsob, jak zvládnout běžné 

obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k 
aktivnímu porodu vede zkušená 

porodní asistentka
Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální pro-
gram pro regeneraci po porodu, 

miminka s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga 

pro pevné tělo, bdělou mysl a 
dobrou funkčnost vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky 
– břišní tance pro maminky, 

miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek 
– jemné techniky pro zdraví a 

pohodu vašich nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 

a semiprivátní kurzy dle individuál-
ních potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – 
výuka plná zábavy, písniček a 
her v malých skupinách 6 dětí, 

výuky se mohou účastnit i mladší 
sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA 

ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém 
(nejen) cvičení pro jedinečné 

bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – 

cvičení pro psychický a fyzický 
rozvoj vašeho děťátka (2-12 měs.; 

12-cca 18měs; 2-3roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské 
páry, privátní i rodinné lekce jógy

SM systém MUDr. Smíška – 
pohybový program pro léčbu, re-

generaci a prevenci poruch páteře 
a pohybového aparátu zejména 
v důsledku sedavé práce a jed-

pátek 2. 12.
Mikulášská nadílka pro děti 
zaměstnanců ArcelorMittal, 
odborového svazu KOVO

sobota 10. 12. od 15.00 hodin
ROCKOVÉ VÁNOCE 2011

Vystoupí: DOGA, KERN, MILOŠ 
DODO DOLEŽAL aj.
více informací na :www.mar-tom.cz

sobota 17. 12.
Společenský večírek firmy 

HYUNDAI Motor Manufacturing 
Czech s.r.o.

6. 12. - Nezbednický Mikuláš
7. 12. - Účast na vystoupení v 

Lidovém domě na předvánočním 
charitním setkání.

8. 12. - Výtvarné odpoledne 
– vyrábění drobných dárků z 

vypalovací hlíny.
12. – 16. 12. - Kreslení obrázků 

pro nezbednický kalendář 2012 – 
v pátek vyhodnocení

19. 12. - Pečení vánočního cukroví
22. 12. - „Nezbednické Vánoce“ v 
klubu a poslední setkání v letoš-

ním roce.
Podrobnější program na každý 

týden najdete na webových strán-
kách: www.fm.charita.cz

Od 23. 12. 2011 do 1. 1. 2012 je 
Klub Nezbeda UZAVŘEN.

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)
558 435 449, 732 628 731,

klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA

Provozní doba
o vánočních svátcích:

23. 12.: zavřeno ve všech 
pobočkách

27., 29., 30. 12.: 9.00 - 17.00 
oddělení pro dospělé, naučné 

oddělení a studovna
9.00 - 11.00, 12.00 - 16.00 oddě-

lení pro děti a mládež 
28. 12.: 12.00 - 16.00 oddělení pro 

dospělé, naučné oddělení a studovna
31. 12.: zavřeno ve všech pobočkách 
23. až 31. 12.: zavřeno v hudeb-

ním oddělení 
Pobočka na 11. ZŠ ve Frýdku 
bude během vánočních prázd-

nin uzavřena.
pobočka Místek, Hlavní 111 

– akce

1.12.2011 17.00 hodin – Miroslav 
Lysek „Region Slezská brána“ - 

Modrý salonek
3.12.2011 10.00 -12.00 - slav-

nostní otevření jazykového koutku 
(Cambridge Conner) ve studov-

ně místecké knihovny 

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

PENZION U ZVONU

Olejomalby - Dalibor Valášek

nostranného zatížení; vhodné pro 
všechny věkové skupiny (děti od 6 
let, sportovci, střední věk, senioři, 

těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná 

a hluboce relaxační technika 
pro podpoření samoozdravných 

procesů v těle.

Vaříme s šéfkuchtíkem 
každé úterý – kurzy pro děti

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová,
Tel: 724 944 007
Na Půstkách 40,

Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

GALERIE LANGŮV DŮM
Otevřeno: út-pá 13-18 hodin

Tel.: 723 021 622
ALEŠ HUDEČEK
KŘEHKÁ INVAZE

Výstava potrvá do 2. prosince

Hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217, 604 382 517 

hospudka@uArnosta.cz,
www.uArnosta.cz
1. 12. (čt) od 20h

Jam Session
Každý sudý týden pravidelné 

hudební jamování. Většinou hrají: 
David, Michal, Matěj..., či kdokoliv, 

kdo má zrovna chuť.
2. 12. (pá) od 20h

FM BAND
Téměř už vánoční večírek a kon-
cert legendární frýdecko-místecké 
kapely, jejíž počátky sahají až do 

pradávné historie.
3. 12. (so) od 20h 

KUJÓNI, Merill OVERTURFF 
(Skotsko)

Frýdecko-místecko-ostravští Kujóni 
pokřtí své nové nahrávky a jako hos-
ta si pozvali Merilla Overturffa, který 
své příznivce neponechává v poklidu 

svou fascinující hrou na ukulele.
6. 12. (út) od 16:30h

V-klub FM
Pravidelná schůzka frýdecko-

-místeckých výtvarníků tentokráte 
výjimečně v úterý.
7. 12. (st) od 19h

Roman DRAGOUN
Pravidelný vánoční koncert české 

rockové legendy.
POZOR 8. 12. (čtvrtek) od 19h

SATINA – ZRUŠENO
10. 12. (so) od 20h

HUMBUG
Vánoční koncert „dětské“ rockové 
kapely složené z žáků LŠU Frý-
dlant nad Ostravicí, kteří předve-
dou kromě vlastní tvorby i přední 

rockové hity skupin Black Sabath, 
Pink Floyd, Gennesis, Beatles, 

Nirvana a mnoha dalších.
14. 12. (st) od 18h 

Z BESKYD DO SVĚTA 
Dalibor Carbol – K2 – Fly over 7000

Druhý cyklus oblíbených pravi-
delných cestopisných přednášek, 

spojených s projekcí. Přednášky se 
budou konat každou druhou středu 
v měsíci až do 11. 4. 2012. Témata 

budeme zveřejňovat postupně. 
15. 12. (čt) od 20h 

Jam Session
Každý sudý týden pravidelné 

hudební jamování. Většinou hrají: 
David, Michal, Matěj..., či kdokoliv, 

kdo má zrovna chuť.

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

e-mail: info@klicfm.cz
www.klicfm.cz

e-ma

ADVENTNÍ VÝ-
TVARNÉ DÍLNY
Navštivte tradiční 

adventní dílny, které jsme pro vás 
opět připravili:
2. 12. – Náměstí Svobody v Místku 
– V rámci akce Doneste si zvone-
ček, rozsvítíme stromeček, 15:00 
– 18:00 hodin
11. 12. – Advent na náměstí, Ná-
městí Svobody v Místku, 15:00 – 
18:00 hodin
18. 12. – Advent na náměstí, Ná-
městí Svobody v Místku, 15:00 – 
18:00 hodin

3. 12. - DESKOVÉ HRY – O 
POHÁR ODDÍLU KAM

Program: Přijďte a zúčastněte se 
turnaje ve hrách Ligretto, Černá 
ovce, Bobří banda, Trans America 
a Tibet. V každé hře dle umístění 
budou přiděleny body a nejlepší 
hráči budou odměněni. Součas-
ně s hlavním turnajem bude pro-
bíhat doplňkový turnaj ve hrách 
Bohnanza (Fazole), Fauna a Dixit.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova 
B, Pionýrů 764, Místek, prezence: 
8:30 – 9:15 hodin (ukončení cca v 
17:00 hodin)
Startovné: 30 Kč
S sebou: Svačinu a pití, přezůvky, 
chuť si zahrát, dobrou náladu.
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 
604 524 066, 558 435 067, e-mail: 
jirka@klicfm.cz
9. 12. - ADVENTNÍ DÍLNA PRO 
RODIČE S DĚTMI V KLÍČKU

Program: Zpříjemněte si čekání na 

Ježíška naší adventní dílnou. Dříve 
než se společně s dětmi pustíme 
do tvoření vánočních dekorací a 
přáníček, seznámíme se s českou 
lidovou tradicí „Obchůzkou Lucek“. 
Nakonec se děti mohou vydovádět 
v naší herně.
Věk: děti od 1,5 roku do 6 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klí-
ček, Slezská 749, Frýdek, 15:30 - 
17:00 hodin, 17:00 – 18:30 hodin
Cena: Dítě: 50 Kč dítě, Dospělý: 20 Kč.
S sebou si vezměte: Vhodné oble-
čení na výtvarnou činnost, přezutí 
do rodinného centra.
Informace: Hana Pernická, telefon: 
558 111 749, 732 383 131, e-mail: 
hanap@klicfm.cz
Doporučujeme přihlásit se na akci 
do 6. 12. 2011.

10. – 11. 12. - ZA KOUZLEM 
VÁNOC

Program: Magické kouzlo Vánoc je 
dotvářeno různými zvyky, zvyklost-
mi a pověrami. Přenášely se z ge-
nerace na generaci a některé se 
dochovaly dodnes. Přijďte s námi 
strávit krásný předvánoční víkend 
a připomenout si některé z nich. 
Prostě takové Vánoce nanečisto. 
Připravíme si sami štědrovečerní 
večeři a nebude chybět ani vánoč-
ní stromeček, svíčky či prskavky.
Věk: od 6 do 15 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klí-
ček, Slezská 749, Frýdek, Sraz: 
V sobotu v 10:00 hodin, zakonče-
ní: V neděli v 13:00 hodin.
Cena: 300 Kč
Cena zahrnuje ubytování, stravu (so-
bota – oběd, svačina, štědrovečerní 
večeře | neděle – snídaně, svačina), 
pitný režim, materiál, program, peda-
gogický doprovod, pojištění)
S sebou: Přezůvky a vhodné pře-
vlečení do budovy, hygienické 
potřeby, spacák, polštářek, drob-
nou ochutnávku cukroví (pokud 
již máte), oblečení k štědrovečerní 
večeři, fotografie z Vánoc vaší ro-
diny (pokud máte)
Nezapomeňte:
Vezměte 1 malý zabalený dárek 
pod stromeček pro své kamarády 
v hodnotě asi 25 Kč.
Přihlášky a informace: Pavla Ko-
záková, telefon: 558 111 749, 
732 646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem.

ŠACHY
9. 12. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a 
mládež od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 15:30 
- 18:00 hodin. Informace: Martin 
Kocur, telefon: 732 224 966

Výprodej půlstoletí
Výstava fotografií Ivana Korče, 

čerstvého padesátníka.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

Tel.: 558 433 431-2, www.kulturafm.cz

Čt 1. prosince v 19.00 
Rytířský sál Frýdeckého zámku

Jan a Lisolette Rokytovi
Panova flétna a cimbál v proměnách staletí
Program: rumunská lidová – Mioriţa, Estam-
pie (Codex Faenza), A. da Firenze: Bench’ 
amar, rumunská lidová – suita z Ardealu, C. 
Debussy: Syrinx, B. Bartók: houslová dueta 
(výběr), G. Kurtág: Játekok (výběr), rumun-
ská lidová: romská suita, rumunská lidová: 
Doina de Jale (Smuteční doina).
Panova flétna a cimbál patří svým původem 
k velmi starým nástrojům a procházeli hudeb-
ními dějinami spíše jako nástroje lidové a ne-
standardní. Opravdový rozmach znamenala 
pro oba nástroje až druhá polovina 19. století, 
kdy světoví skladatelé objevili široké barevné 
spektrum obou nástrojů a začali je využívat 
ve svých skladbách, nebo se jimi pouze ne-
chali inspirovat. Předplatitelská skupina Zá-
mecké koncerty. Vstupné 150 / 80 Kč

So 17. prosince v 18.00 
Kino Petra Bezruče
Jaromír Nohavica

Sólový recitál jednoho z našich nejznáměj-
ších písničkářů s kytarou a heligonkou sesta-
vený nejen ze známých písní, ale i z aktuál-
ních novinek. Fanoušci Jarka Nohavici si již 
určitě zvykli, že jeho koncerty jsou samé pře-
kvapení a vždy naprosto nově dramaturgicky 
sestavené, a rozhodně se mají na co těšit! Na 
současných koncertech Jarka doprovází na 
akordeon a piano vynikající muzikant z War-
szawy Robert Kusmierski. Vstupné 450 Kč.

Po 19. prosince v 19.00
Národní dům

Vánoční koncert Václava Hudečka „potmě“
Václav Hudeček – housle, Petr Adamec – klavír
Program: W. A. Mozart, G. F. Handel, L. van 
Beethoven, B. Smetana, F. Schubert
Zkusili jste někdy doma úplně zhasnout a 
pustit si svoji oblíbenou hudbu? Pak jistě 
víte, že krása tónů je takto vnímána mnohem 
intenzivněji. Podobný zážitek vám připraví-
me letos pár dnů před Vánocemi, kdy téměř 
ve tmě zahraje v Národním domě fenome-
nální houslový virtuos pan Václav Hudeček. 
Jen při minimu světel z vánočního stromu 
zahraje Václav Hudeček známé melodie 
Bacha, Mozarta, Vivaldiho a mnoha dalších 
známých skladatelů.
Předplatitelská skupina Koncerty Kruhu přá-
tel hudby při Národním domě Frýdek-Místek
Vstupné 250 Kč / 190 Kč (ZTP, senioři)

Út 20. prosince v 18.00 
Chrám sv. Petra a Pavla

Vánoční koncert
J. J. Ryba: Česká mše vánoční a další program
Vstupné 150 Kč / 80 Kč (ZTP, senioři, děti)

TANEC:
St 7. prosince v 19.00-24.00

Taneční večer
Roztančení před plesovou sezónou.

Vstupné 100 Kč.
Vede Jana Šodková.

Pá 16. prosince v 17.00–21.00
Čaj o páté

Předvánoční posezení.
Vstupné 50 Kč.

Hudba k tanci p. Gebauer.
Výstavy:

1.-31. prosince
ZUŠ Frýdek-Místek

Snová Krajina
Výtvarné práce žáků ZUŠ

Kurzy – jednorázové vstupy
Kondiční posilování ženy a muži
každé pondělí 17.30-19.00, 60 Kč
Kick box aerobik ženy a muži

každé úterý 17.45-18.45, 55 Kč
Cvičení pro zdraví s Pilates ženy a děti

každé úterý 16.30-17.30, 50 Kč
Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5 let děti 

a rodiče
každou středu 9.00-10.00, 50 Kč

Powerjóga ženy a muži
každou středu 18.45-20.00, 70 Kč

Cvičení pro seniory senioři
každý čtvrtek 9.00-10.00, 50 Kč

Cvičení pro zdraví ženy a muži
každý čtvrtek 17.00-18.00, 50 Kč

Zumba ženy a muži
každé úterý 19.30-20.30, 65 Kč

DIVADLO:
Pá 2. prosince v 19.00

Martin McDonagh
Mrzák z Inishmaanu

Komorní scéna 21 Frýdek-Místek
Komedie o tom, co se stane, když do irské-
ho zapadákova přijedou filmaři až z Ameri-
ky. Hlavní postavou je mrzák Billy – 18letý, 
fyzicky postižený kluk, který se snaží zjistit 
pravdu o svých rodičích a vypadnout z rod-
ného Inishmaanu. Hra se vyznačuje dokona-
le stylizovanými dialogy a černým humorem 
dramatika McDonagha, současného nejhra-
nějšího autora hned po Shakespearovi.
Vstupné 80 Kč. Mimo předplatné.

Pá 9. prosince v 19.00
Petr Kolečko a Tomáš Svoboda

Pornohvězdy
Divadlo Petra Bezruče Ostrava

Originální muzikál s hudbou Petra Wajsara, 
který v minulém roce slavil velký úspěch v 
Praze, v podání ostravského Divadla Petra 
Bezruče. Přesvědčte se, jak chutná tvrdý 
chlebíček pornostars.
Vstupné 300 Kč. Předplatitelská skupina C.

Pá 16. prosince v 19.00
Tomáš Vůjtek
Brenpartija

Komorní scéna Aréna Ostrava
Hra na motivy novely Věnceslava Juřeny 
Zpráva o státu Halda. Černá groteska o ži-
votě vyvrhelů žijících o denaturovaném lihu 
na kunčických haldách a jejich boji o vlastní 
existenci a důstojnost.
Vstupné 400 Kč. Předplatitelská skupina B.

DIVADÉLKA PRO DĚTI:
Ne 4. prosince v 15.00

Broučci
Těšínské divadlo

Loutkové představení na motivy známé dětské 
knížky Jana Karafiáta. Příběhy malého svato-
jánského Broučka a jeho rodiny. Brouček se 
učí létat, svítit, prožívá první lásku i zklamání a 
poznává celý podivuhodný svět. Pohádka pro 
děti i jejich rodiče. Vstupné 60 Kč.

Ne 18. prosince v 15.00
Josífek a Maruška mají děťátko

Divadlo Špílberg
Inscenace na motivy známého biblického 
příběhu, která poutavou i poučnou formou 
vypráví o tom, co předcházelo narození Je-
žíše Krista, popisuje jeho narození a dětství. 
Pro svou formu vyprávění blízkou dětskému 
vnímaní světa je určena nejen nejmenším 
dětem, ale zaujme i ty větší. V kombinaci s 
nejznámějšími vánočními melodiemi slibuje 
silný emotivní zážitek. Vstupné 60 Kč.

OPERA:
St 28. prosince v 18.00

V. Bellini: Puritáni
Belliniho poslední opera Puritáni je mistrov-
ským dílem první poloviny 19. století, překy-
pujícím nádhernými melodiemi. Romantické 
drama vyvstává na pozadí anglické občan-
ské války v 17. století. V hlavní ženské roli – 
Elvíry Walton vystupuje hvězda Metropolitní 

opery, vynikající Anna Netrebko, jež skvěle 
ztvárnila slavnou „šílenou scénu“ za vydatné 
dirigentské podpory Patricka Summerse v 
režii ShraonThomasové.
Záznam z Metropolitní opery, české titulky, 
délka představení 230 min., dvě přestávky.
Vstupné 300 Kč.

Výstavy:
1.-31. prosince

ZUŠ Frýdek-Místek
Na vánoce dlouhé noce
Výtvarné práce žáků ZUŠ

KINO:
So 3. prosince v 18.00

Diashow Jiřího Kolbaby „Fotograf na 
cestách – splněný sen“

Cestovatelská beseda a diashow s Jiřím 
Kolbabou, známým cestovatelem, fotogra-

fem a nezávislým publicistou.
Vstupné 130 Kč / děti do 15 let 90 Kč.

Ne 4. prosince v 17.00
Micimutr

Výpravný pohádkový příběh pro celou 
rodinu s hvězdným obsazením: Libuše 

Šafránková, Jiří Bartoška, Martin Dejdar, 
Vojtěch Dyk a další...

ČR, premiéra, pohádka, 2D, přístupný, 80 
min., vstupné 80 Kč.

Ne 4. prosince v 19.00
Vyměřený čas

Děj filmu se odehrává v blízké budoucnosti, 
v době, kdy peníze neznamenají vůbec 
nic. Platí se časem. V hlavní roli Justin 

Timberlake.
USA, premiéra, sci-fi thriller, 2D, titulky, 

12+, vstupné 80 Kč.
Po 5. prosince v 19.00

Filmový klub – začínající režiséři: Nic 
proti ničemu

Nekonvenční komedie experimentálního re-
žiséra a hudebníka Petra Marka, známého 

z kapely MIDI LIDI.
ČR, komedie, 2D, přístupný, 98 min., vstup-

né 90 Kč / pro členy FK 70 Kč.
Út 6. prosince v 19.00

Filmový klub – začínající režiséři: Dům
Excelentní Miroslav Krobot v sugestivním 
dramatu o střetu snů různých generací a 

neutuchající touze po svobodě.
ČR, drama, 2D, 15+, 100 min., vstupné 90 

Kč/ pro členy FK 70 Kč.
Čt 8. prosince v 19.00

So 10. - Ne 11. prosince v 19.00
Kocour v botách

Další příběh z krajiny za sedmero horami. 
Chlupatý dobrodruh, známý z filmů o Shre-

kovi, tentokrát ve vlastním příběhu.
USA, premiéra, animovaná komedie, 3D, 

dabing, přístupný, 90 min., vstupné 130 Kč.
Pá 9. prosince v 09.30

Pásmo filmových pohádek – V čertích 
službách

Pásmo filmových pohádek pro nejmenší.
ČR, bijásek, animovaný, 35 mm – projekce 

z filmového pásu, vstupné 20 Kč.
So 10. prosince v 14.00

Auta 2
Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a 
jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Burák, 
se dostanou na svých cestách až za moře.
USA, animovaný, dabing, 110 min., přístup-

ný, vstupné 40 Kč.
So 10. - Ne 11. prosince v 19.00

Rumový deník
Johnny Depp opět v Karibiku a na útěku 

sám před sebou. Dále hrají: Aarno Eckhart, 
Amber Heard.

USA, drama / dobrodružný, 2D, titulky, 12+, 
110 min., vstupné 90 Kč.
Po 12. prosince v 19.00

Filmový klub: Lolliopop Monster
Neotřele stylizované drama o dvou emo stře-

doškolačkách a jejich souboji se životem.
Německo, drama, 35 mm – projekce z fil-

mového pásu, titulky, 12+, 96 min., vstupné 
80 Kč / pro členy FK 60 Kč.

Út 13. prosince v 19.00
Filmový klub: Černá Venuše

Příběh filmu Abdellatifa Kechiche je 
zasazen do počátku 19. století a vypráví 

sedmiletou strastiplnou odyseu hotentotské 
ženy Saartjie Baartman po metropolích 

tehdejšího světa.

Francie, historické drama, 2D, titulky, 15+, 
159 min.

St 14. prosince v 10.00
PRO SENIORY: 
Muži v naději

Jiří Macháček, Bolek Polívka a Simona 
Stašová v hitu této sezóny.

ČR, komedie, 2D, 12+, 115 min., vstupné 50 Kč.
St 14. prosince v 18.00

DÁMSKÁ JÍZDA:
Nechápu, jak to dokáže

Život Sarah Jessicy Parker je jedním velkým 
kolotočem. Jednou však do něj z ničeho nic 

nastoupí Pierce Brosnan.
USA, komedie, 2D, titulky, přístupný, 89 

min., vstupné 90 Kč.
Čt 15. prosince v 19.00

Poupata
Syrové drama o rozkladu jedné rodiny z 

prostředí malého českého města.
ČR, premiéra, drama, 2D, 12+, 90 min., 

vstupné 90 Kč.
So 17. - St 21. prosince v 17.00

Velká vánoční jízda
Jak jen to ten Santa dělá, že dokáže během 

jedné noci nadělit všechny dárky? A co 
se všechno může stát, když jeden dům 

omylem vynechá...
VB / USA, premiéra, animovaný, 3D, 
dabing, přístupný, vstupné 160 Kč.
So 17. - Ne 18. prosince v 19.00

Ocelová pěst
Hugh Jackman v drsném a napínavém 

akčním snímku z blízké budoucnosti, kde 
svět boxu ovládli dva a půl metru vysocí 

oceloví roboti.
USA, premiéra, akční sci-fi, 2D, přístupný, 

127 min., vstupné 80 Kč.
Po 19. prosince v 19.00

Filmový klub – dokumenty projektu 
Česká radost: Rock života

Příběh frontmana kapely Katapult, rockera 
Oldy Říhy a jeho konců a nových začátků.

ČR, dokument, 2D, 86 min.
Út 20. prosince v 19.00

Filmový klub – dokumenty projektu 
Česká radost: Pod sluncem tma

Pozoruhodný dokument o úskalích a 
dobrodružstvích dvou českých elektrikářů, 
kteří se v rámci rozvojové pomoci ocitnou 

uprostřed Afriky.
ČR, dokument, 2D, 81 min.

St 21. prosince v 19.00
Vendetta

Ondřej Vetchý proti Oldřichu Kaiserovi v 
thrilleru, který se vám zadře pod kůži.

ČR, thriller, 2D, 15+, 90 min., vstupné 90 Kč.
Čt 22. - Pá 23. prosince v 17.00

Tintinova dobrodružství
Novinka Stevena Spielberga, inspirovaná 
po celém světě oblíbenými příhodami kniž-

ního a comicsového hrdiny Tintina.
USA, animovaný, 3D, přístupný, 107 min., 

vstupné 130 Kč.
Čt 22. - Pá 23. prosince v 19.00

Šťastný nový rok
Romantický příběh o lásce, naději, odpuš-
tění, druhých šancích a nových začátcích 
uprostřed pulzujícího New Yorku během 

nejkouzelnějšího večera roku.
USA, premiéra, romantická komedie, 2D, 

titulky, 12+, vstupné 80 Kč.
Út 27. prosince v 17.00

Čt 29. - Pá 30. prosince v 17.00
Žraloci na s(o)uši

Dva žraločí bratři se vydávají do lidského 
světa, kam nikdy předtím žraločí ploutev 

nevkročila.
Malajsie, premiéra, animovaný, 2D, dabing, 

přístupný, 92 min., vstupné 80 Kč.
Út 27. prosince v 19.00

Filmový klub – nejnavštěvovanější film 
roku 2011: Alois Nebel

Rok 1989. Výpravčí Alois Nebel v zapadlé 
stanici v Sudetech. Miroslav Krobot ve filmu 
podle úspěšného komiksu Jaromíra Rudiše, 
který novátorsky kombinuje techniky anima-

ce a hraného filmu.
ČR, animovaný, 2D, přístupný, 87 min., 

vstupné 70 Kč / pro členy FK 50 Kč.
Čt 29. prosince v 19.00

Nejnavštěvovanější film roku 2011:
Muži v naději
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Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

muzeumbeskyd@telecom.cz
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12 12,30 - 16,00
čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne    13,00 - 17,00

Programová nabídka

MUZEUM BESKYD

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ OTE-

VŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00,
PÁ a SO 18:00 - 04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

KLUB MAMINEK BROUČCI

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek
Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz

Farní 1, Frýdek-Místek
tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz

email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.

Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz,
www.budumaminka.cz 

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 

porodních asistentek a fyzioterapeutů)
SLUŽBY:

- Nastřelování náušnic (15 let praxe)
- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)

- Masáže těhotných i po porodu
(klasické i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů v 
bio kvalitě

- Poradna stravování pro maminky aneb 
„Jak po dětech zdravě hubnout“

Těhotenské a poporodní centrum

Jiří Macháček, Bolek Polívka a Simona 
Stašová v hitu této sezóny.

ČR, komedie, 2D, 12+, 115 min., vstupné 80 Kč.
Pá 30. prosince v 19.00

Nejnavštěvovanější film roku 2011:
Perfect days – i ženy mají své dny
Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, 

Vojtěch Kotek a další v novém, hvězdně 
obsazeném filmu Alice Nellis.

ČR, komedie, 2D, 12+, 108 min., vstupné 90 Kč.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
PUTOVÁNÍ PO BESKYDECH

Proměny beskydské turistiky v posledních sto 
dvaceti letech. Potrvá do 25. března 2012.

A STALO SE A STALO V MĚSTEČKU 
BETLÉMĚ…

Zámecký okruh je od neděle 27. listopadu obo-
hacen o výstavu betlémů z 19. století a první 
poloviny 20. století ze sbírek Muzea Beskyd. 
Betlémy je možno zhlédnout pouze v rámci 
prohlídky Zámeckého okruhu do 2. února 2012.

KANCIONÁLY
Výstava tištěných a ručně psaných kancio-
nálů a zpěvníků z fondu starých tisků Muzea 
Beskyd. Kancionály a zpěvníky pocházejí 
z období 18. až počátku 20. století a některé 
z nich obsahují i notové záznamy. Výstava je 
součásti stálé expozice Frýdek – mariánské 
poutní místo. Potrvá do 30. prosince 2012.

SVĚT DĚTÍ A JEJICH HRAČEK
Ve čtvrtek 15. 12. v 17 hodin bude vernisáží 
zahájena výstava Svět dětí a jejich hraček, 
která představí ze sbírkového fondu hračky 
a další předměty týkající se života dětí. K vi-
dění budou panenky, pokojíčky, kočárky, ply-
šové i umělohmotné hračky, vláčky, dětské 
sportovní vybavení a další, vše zarámováno 
starými fotografiemi dětí. Nebude chybět ani 
dětská tvůrčí dílna, kde si mohou děti sami 
vyrobit malou ozdůbku, namalovat obrá-
zek, složit skládačku nebo si jenom pohrát 
s hračkami. Vernisáž ve čtvrtek 15. prosince 
v 17 hodin ve výstavních síních Frýdeckého 
zámku. Potrvá do 29. 1. 2012.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE:
Čtvrtek 1. prosince v 19,00 hodin – Rytířský sál

Třetí zámecký koncert
PANOVA FLÉTNA A CIMBÁL V PROMĚ-

NÁCH STALETÍ
Jan Rokyta ml. – cimbál, zobcová flétna

Lisolette Rokyta – panova flétna
Neděle 4. prosince 9,00 - 15,00 hodin

VÁNOČNÍ JARMARK
spojen s prodejem lidových

a uměleckých předmětů
Ukázka lidových řemesel

Mikulášská nadílka
Folklorní soubor Grunik Ostravice

Cimbálová muzika Vojtek z Ostravy
Svět dětí a jejich hraček – první část výstavy

Vánoční speciality a pamlsky
Neděle 4. prosince v 17,00 hodin – kaple 

sv. Barbory
POUTNÍ MŠE

Pondělí 26. prosince 13,00 – 17,00 hodin

SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Od 15,00 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje PĚVECKÝ SBOR SMETANA

Dále k vidění:
Svět dětí a jejich hraček – výstava
Putování po Beskydech – výstava

Prapodivné Vánoce – studijní výstava pro 
školy v muzejní učebně

Kaple sv. Barbory, stálé expozice
Na koncert v Rytířském sále platí vstupenky 

do výstavy „Svět dětí a jejich hraček“.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Čtvrtek 8. prosince v 16,30 hodin – Zelený dům

ČESKÉ TURISTICKÉ CHATY
V BESKYDECH

Chaty Klubu československých turistů na 
Ondřejníku, Bílém Kříži, Beskydu, Ropičce, 
Javorovém, Ostrém, Velkém Polomu, Gíro-

vé, Martiňáku a ve Štramberku.
Úterý 13. prosince v 16,30 hodin – Zelený dům

LUCIE NOCI UPIJE…
Úsměvné předvánoční rozloučení se starým 
rokem v Zeleném domě, doplněné výstavou 
novoročních přání. Na závěr malé překva-
pení – rozsvícení vánočního stromu v jedné 
tajemné zahradě…

2. 12. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 18 PLUS
DJ KAMIL A TY NEJLEPŠÍ HITY MINU-
LÝCH DOB, VSTUP OD 18 LET
3. 12. sobota HELL’N’ ROLL
JO RIITTÄÄ (HCPUNK/FM), BRATROVA 
SVATBA (PUNK FM), ORGASMATRON 
(MOTORHEAD REV. FM), DOBYTČÍ MOR 
(GREING FM), INSANIA (BRNO/ POST HC 
METALl), SLEPÍ KŘOVÁCI (FM)
7. 12. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
9. 12. pátek BASS CONTACT 10
TOBIE AKA SERIÁL KILLAZ (UK/READ-
ING), DREADLOCK (OL) JAHRIDER, VAR-
GAS (PL) ATHAM (MESAROSH)
13. 12. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO *VSTUP 
ZDARMA*
14. 12. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
16. 12. pátek HIITY ZE ZÁHROBÍ 18
DJ KAMIL A STARÉ DOBRÉ HITY TĚ NE-
NECHAJÍ DLOUHO SEDĚT
17. 12. sobota MAJK SPIRIT&KHOMA-
TOR HIP HOP PARTY
MAJK SPIRIT (H16) S ČERSTVĚ NOVÝM 

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA - na základě indikace ošetř. gyn.

5. 12. 2011 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

3. 12. 2011 ve 14:00, 14. 12. 2011 v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

15. 12. 2011 v 10:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
21. 12. 2011 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 

s epidurálem 
18. 1. 2012 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 15:45, Čtvrtek - 8:45, 10:00, 16:00, 17:15

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 
TĚHOTNÉ

Úterý - 11:15 
POPORODNÍ CVIČENÍ

Úterý - 17:00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb „jak dítěti dopomoci správně růst“ (ob-
sahová náplň: praktické nácviky manipulace 
s dítětem, masáže kojenců, metodika správ-
ného krmení, relaxační polohy pro zklidnění 

nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
2. 12., 9. 12., 16. 12. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
2. 12., 9. 12., 16. 12. – 10:15

Pro děti
Sobota 3. prosince v 15 hodin

Vojtěch Vacke

Princezny a loupežníci
Pohádka o třech princeznách, jež uneseny 
loupežníky byly, mnohá protivenství a různé 

taškařice prožily, ale nakonec ke štěstí a 
sňatku přišly. Pro děti od 5 let – hraje diva-
delní soubor ING Kolektiv Frýdek-Místek

Vstupné 20 Kč.
Pro mládež a dospělé

Sobota 3. prosince v 19 hodin
The Best of ING

to nejlepší z INGu včetně „Impérium vrací 
uhlo“ – hraje divadelní soubor ING Kolektiv 

Frýdek-Místek. Vstupné 80 Kč.
Půjčování kostýmů v prosinci:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

2. 12. - Schůzka členek
Přivítáme také všechny maminky, které se chtě-
jí aktivně podílet na vytváření programů pro děti.

5. 12. - Mikulášská besídka
Po roce nás opět navštíví Mikuláš s anděly. 
Pouze pro objednané!

6. 12. - Pečení lineckého cukroví
Přijďte s dětmi nasát předvánoční atmosféru 
a upéct první vánoční cukroví přímo v Brouč-
kách! Těsto i pomůcky budou k dispozici u 
nás! Začátek v 10.00 hod.

13. 12. - Látkové pleny ano nebo ne?
Prezentace látkových plen SWEET MONKEY. 
Paní Helena Audová nám představí látkové 
pleny jako zdravou a komfortní alternativu k 
jednorázovým plenám, srovná výhody a nevý-
hody obou variant. Poradí, jak pleny vybírat a 
jak se o ně starat. Začátek v 10.00 hod.

15. 12. - Předvánoční slet Broučků s 
lampiony

Tradiční zimní procházka malých Broučků 
spojená s jednoduchými pohybovými úkoly 
pro děti. Projdeme se zámeckým parkem, 
zapálíme prskavky, zazpíváme si koledy a 
nebude chybět ani horký vánoční punč!
Sraz před Broučky v 16.00 hod.

20. 12. - Zdobení perníčků
Maminky s dětmi mají možnost si sami nazdobit 
perníčky! Přineste si buď vlastní, nebo budou 
připravené v Broučkách k zakoupení za sym-
bolickou cenu. Poleva a pomůcky ke zdobení 
budou k dispozici u nás. Začátek v 10.00 hod.

21. 12. - Vánoční besídka
Přijďte se rozloučit s Broučky před vánoční-
mi svátky! Budeme zpívat koledy, vyprávět 

příběh o narození Ježíše, pouštět lodičky z 
ořechových skořápek po vodě a hlavně roz-
dávat dárky! Drobný dárek v hodnotě cca 
30 Kč přineste s sebou, pod stromečkem se 
budou libovolně rozdávat dětem.
22. 12. 2011 – 1. 1. 2012 JE V BROUČ-

KÁCH ZAVŘENO! OTVÍRÁME 2. 1. 2012!
Pravidelné kurzy:

Orientální tance pro děti (od 5 let) 
Každý pátek 16.00-16.45 h. 400 Kč/10 lekcí

Orientální tance pro dospělé
Probíhají v tělocvičně ZŠ ve Starém Městě.

Mírně pokročilí – úterý 17-18 hod. nebo 
pátek 18-19 hod.

Začátečníci – pátek 19.00 - 20.00 hod. 
Cena 700 Kč/10 lekcí

Anglická konverzace pro pokročilé
Každý pátek od 8.30 hod., po dohodě s 

lektorkou. Bližší informace u hospodyňky.
Pravidelný program

- vstup na permanentky!
Pondělí – Mimi koutek – cvičení s miminky 

10.00 – 10.30 h.
Úterý – Přednášky a besedy, soutěže a hry 

pro děti – dle programu!
Hlídání dětí 

Středa – Kreativní hrátky pro děti 9.30 – 10.15 h.
Tanečky pro děti s maminkami 10.30 – 11.15 h.

Čtvrtek – Zpívánky 10.00 – 10.30 hod.
Pátek – Cvičení rodičů s dětmi 9.30 – 10.15 h.

Výtvarka 10.30 – 11.15 h. 

ALBEM, KHOMATOR + DJ VENCZA, 
BURCHO, BJALY, SHUPSTA A LUXUSNÍ 
PŘEDVÁNOČNÍ HIP-HOP PÁRTY
20. 12. úterý STOUNTALENT
FINÁLE SOUTĚŽE NEJLEPŠÍCH INTERPRETŮ! 
21. 12. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
22.12 čtvrtek XTREME SHOP PARTY
VSTUP ZDARMA A SPOUSTA DÁRKŮ 
NA PARTY MÍSTNÍHO SKATESHOPU, DJ 
SHUPSTA (HH), LOFI (BREAKZ)
23. 12. pátek NAA:SH:UP XMASS:DRU-
MANDBASS.CZ 
JEDNOU V ROCE VE STOUNU TĚ ČEKÁ 
NEJLEPŠÍ DNB AKCE, OFICIÁLNÍ AKCE 
DRUMADBASS.CZ , DJS: X.MORPH / DNB.
CZ, SOLDIK / DNB.CZ, FREAKOX / DNB.
CZ, SMARIO / DNB.CZ, DRAKO / STATE OF 
BEAT, SHMI-THEC / MKTbros, VJ PSYCHO-
CIRCUS
24. 12. sobota VÁNOČNÍ ROCKOTÉKA
OD 21:00!!, TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ROCKO-
TÉKA/HITY, DJ KAMIL, ESTET, PŘIJĎ SE 
POCHLUBIT S NOVÝM SVETREM I TY
25. 12. neděle VÁNOČNÍ HITY 18 PLUS
DJ KAMIL, MATĚJ A TY NEJLEPŠÍ HITY 
VŠECH DOB NA PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČ-
NÍ VE STOUNU

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

přímo pod frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních sou-
časných malířů a grafiků

Ivana Pavlišová - V sedmém nebi
Výstava potrvá do soboty 3. prosince.

Frýdek-Místek známý i neznámý (naše 
město očima výtvarníků) vernisáž 5. 12.

v 17 hodin, potrvá do 31. ledna.
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Pro inzerci volejte
603 249 743

Srdečně
Vás zveme 

do příjemného
prostředí nekuřácké 

RESTAURACE
GOLF 

v Místku na Riviéře.
www.restauracegolf.wz.cz


