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slovo primátora

Vážení občané,
jsou okamžiky, kdy 

jsou jakákoliv slova zby-
tečná, a jsou chvíle, kdy 
se od Vás slova očeká-
vají. Někdy se v čase 
sejdou, a proto mi do-
volte, abych na přelomu 
roku, který si generace 
budou pamatovat jako 
rok odchodu symbolu 
Sametové revoluce i 
České republiky Vác-
lava Havla, jen krátce 
popřál nám všem, ať se 
v novém roce vypořádá-
me se všemi ztrátami, 
které nám ten loňský při-
nesl, a v roce letošním 
ať nalezneme dostatek 
důvodů k radosti.

Petr Cvik

Příchod nového roku 2012 
přivítalo město Frýdek-Místek 
tradičním ohňostrojem, kte-
rý doplnila scénická hudba. 
Jako obvykle vyrazily kolem 
půlnoci stovky lidí do ulic a 

Město se důstojně rozloučilo s Václavem Havlem…Město se důstojně rozloučilo s Václavem Havlem…

Hned 18. prosince zareago-
valo vedení statutárního měs-
ta Frýdek-Místek na smutnou 
zprávu o úmrtí bývalého pre-
zidenta Václava Havla a uctilo 
jeho památku na místeckém 
náměstí Svobody.

„Jakákoliv slova jsou vlastně 
zbytečná. Odešel člověk, který 
významně ovlivnil naše dějiny 

a který byl navíc čestným obča-
nem našeho města,“ prohlásil 
na náměstí primátor Petr Cvik. 
Vedení města se následný den 
rozhodlo připravit v budovách 
magistrátu kondolenční listiny, 
které byly odeslány jeho man-
želce Dagmar Havlové. V rámci 
vyhlášení státního smutku byly 
také zrušeny některé kultur-

ní akce programu Adventu ve 
městě.

Václav Havel byl 21. 1. 1992 
jmenován „Čestným občanem 
města Frýdku-Místku“, a to u pří-
ležitosti 2. výročí jeho návštěvy 
v našem městě, a se záměrem 
na navázání tradic prezidentů 
demokratického Českosloven-
ska jako čestných občanů měs-

ta. Frýdek-Místek byl prvním 
městem ČSFR, které Václav 
Havel navštívil po svém zvolení 
prezidentem. O rok později 14. 
6. 1993 přijel Václav Havel na 
dvoudenní pracovní návštěvu 
tehdejšího frýdecko-místeckého 
okresu. Opět zavítal i do naše-
ho města, kde mu byl předán 
symbolický klíč od bran města 

Frýdku-Místku, první, který byl 
udělen jako vysoká pocta. (pp)

…a se starým rokem 2011…a se starým rokem 2011

SILVESTR 2011: Parádní ohňostroj.      Foto: Petr Pavelka

shromáždily se symbolicky 
na mostě u Víceúčelové spor-
tovní haly, který spojuje mís-
teckou a frýdeckou část.

Čekal na ně bezmála dva-
cetiminutový ohňostroj v ob-

razcích s výškovým finále s 
hudebním doprovodem. Oproti 
předchozím letům doznal ohňo-
stroj určitých změn. Tentokrát 
nebyl odpalován pouze z jedno-
ho, ale hned ze tří míst na par-

kovišti u víceúčelové sportovní 
haly mezi Hlavní třídou a lávkou 
přes řeku Ostravici, aby všech-
ny efekty byly k dispozci širšímu 
publiku. Nejlépe ovšem vynikly 
při pozorování přes řeku Os-
travici z oblasti kolem Riegro-
vy ulice a přilehlé cyklostezky. 
Skvěle si ho vychutnali ale také 
pozorovatelé z mostu či lávky 
přes řeku Ostravici. Odpáleny 
byly stovky světelných raket, 
římských svící a kulových pum 
různých typů i barev, které pří-
tomným vytvořily dokonalou at-
mosféru k půlnočním přípitkům.
 (pp)(pp)
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krátce
Dotace na hřiště

Rada města rozhodla o přijetí 
dotace z programu Obnova obec-
ního a krajského majetku postiže-
ného živelní nebo jinou pohromou 
ministerstva pro místní rozvoj na 
akci „Obnova dětského hřiště 
Sady svobody“ ve výši 82 800 Kč. 
Původní povrch byl poškozen ná-
sledkem povodní v květnu 2010, 
na celé ploše hřiště byla vyměně-
na pryžová dlažba. Opatření byla 
provedena již v červnu 2010 ná-
kladem 92 tisíc korun. 

Vydařený Vánoční
Den s průvodcem

Beskydské informační cent-
rum Frýdek-Místek již podruhé 
uspořádalo v pondělí 19. prosince 
Vánoční Den s průvodcem, který 
si nenechalo ujít kolem stovky lidí. 
Po Vánočním Dni s průvodcem 
v minulém roce, kdy se účastníci 
podívali do frýdeckých kostelů, 
byly tentokrát na řadě ty místecké. 
První kroky vedly do kostela sv. 
Jakuba, poté do kostela Všech 
svatých a nakonec do kostela 
sv. Jana a Pavla. Lidé se během 
těchto zastavení dozvěděli, co to 
jsou liturgická období, advent, jak 
se v minulosti slavily Vánoce ve 
Frýdku-Místku, v čem mají původ 
betlémy, vánoční stromy, koledy 
a jiné symboly Vánoc. Na závěr 
prohlídky, v kostele sv. Jana a 
Pavla, zazpíval smíšený pěvecký 
sbor Smetana Frýdek-Místek, zá-
stupci Beskydského informačního 
centra rozdali účastníkům malé 
dárečky a popřáli krásné Vánoce.

Kalendárium akcí
Na pultech Beskydského in-

formačního centra Frýdek-Místek 
se objevilo další vydání oblíbené 
tištěné brožury Kalendárium akcí 
v Beskydech a na Valašsku, jež 
nabízí přehled doporučených kul-
turních, sportovních a jiných akcí 
organizovaných od ledna do červ-
na roku 2012 v turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko. Tuto brožuru 
vydalo Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek společně 
s regionální agenturou cestovního 
ruchu Beskydy-Valašsko a k do-
stání je již tradičně zdarma mimo 
jiné na všech pobočkách Beskyd-
ského informačního centra.

Zájemcům o jógu
Škola jógy Karakal ozna-

muje všem, kteří chtějí udělat 
něco více pro své zdraví fy-
zické i duševní, že zápis do 
zimního běhu pravidelných od-
poledních kurzů jógy se usku-
teční ve čtvrtek 12. ledna od 16 
do 18 hodin v Jógovém sále 9. 
ZŠ na ul. Elišky Krásnohorské. 
Výuka v jednotlivých kurzech 
pak začne v týdnu od 16. led-
na. Budou otevřeny kurzy pro 
začátečníky, středně pokročilé, 
pokročilé, náročné (1.-7. roč-
ník), psychohygiena, senioři a 
dynamické meditace.  (pp)

Klienti hospice a nově ote-
vřeného azylového domu Sára 
pro ženy a matky s dětmi, 
ale také senioři a tělesně po-
stižení získali vánoční dárky 
od dětí z místních základních 
škol a mateřských škol, které 
je vytvořily vlastníma rukama 
pod vedením učitelů a vycho-
vatelek školních družin.

Děti opět vyrobily originální 
přání, ozdoby z včelího vosku ve 
formě zvonečků a andílků, stoja-
ny na ubrousky, keramické oz-
doby a zapichovátka, perníkové 
stromečky, různé druhy svícnů, 
například z keramiky nebo per-
níků, ale také přáníčka a další 
výrobky s vánoční tématikou. 

Akce má ve školách mno-
haletou tradici. Vyrobené dárky 
letos poprvé putovaly také klien-
tům hospice i azylového domu 
Sára a tradičně přispěly ke krás-

Děti daly dárky seniorům i klientůmDěti daly dárky seniorům i klientům
hospice a azylového domu Sárahospice a azylového domu Sára

nější předvánoční a vánoční po-
hodě klientů v Domově pro seni-
ory, v Domě pokojného stáří na 
Mariánském náměstí a v Oáze 
pokoje pro psychicky nemocné.

„Děkujeme dětem frýdecko-
-místeckých mateřských a základ-
ních škol, zároveň jejich pedago-
gům, kteří se zasloužili o výrobu 
drobných dárků a přání pro obyva-
tele domovů pro seniory, ale i pro 
zdravotně hendikepované osoby 
umístěné v Oáze pokoje a v hos-
pici. Krásné svícny od školáků z 
Chlebovic udělaly radost také oby-
vatelkám nového Azylového domu 
Sára,“ pochválila přičinlivé vedoucí 
odboru školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy Ilona Nowaková.

Zhotovení nejrůznějších vá-
nočních dekorací a propriet je 
krásnou tradicí, jež je v posled-
ních letech rozšířena o výrobu 
vánočních ozdob pro vánoční 

strom zdobící náměstí Svobody 
v Místku. „Tentokrát patřilo naše 
poděkování za „andělskou“ vý-

zdobu Základní škole Frýdek-
-Místek, 1. máje 1700,“ připo-
mněla Ilona Nowaková.  (pp)

Také ve Frýdku-Místku se 
daří již několik let oprašovat 
tradici Tříkrálového průvodu 
na koních městem, pořáda-
ného v rámci celorepublikové 
Tříkrálové sbírky.

„Celou akci organizuje Charita 
Frýdek-Místek společně s Řím-
skokatolickou farností Místek. 
Tato tradice opět nabírá na své 
oblibě, stejně jako vlastní Tříkrá-
lová sbírka, a to nejen v našem 
městě, ale v celé republice,“ řekl 
náměstek primátora Libor Koval. 

Tříkrálový průvod na koních
Organizátorka frýdecko-místec-
ké akce Jana Kohutová doplňu-
je, že průvod se třemi králi na ko-
ních, jejich pážaty, dětmi, skauty, 
trubači, koledníky a lidmi vyjde
5. ledna v 15 hodin od kostela sv. 
Jakuba a projde plánovanou tra-
sou Místkem. „Vyvrcholení je plá-
nováno na 15.30 na místeckém 
náměstí Svobody u živého betlé-
ma. Zde pak proběhne scénka, 
zpěvy dětských sborů 8. ZŠ a 
koledy pro všechny,“ láká Jana 
Kohutová.  (pp)

Farmářské trhy patří ve 
Frýdku-Místku k nejoblíbeněj-
ším v regionu a trhy vánoční 
v loňském roce navázaly na 
jejich reputaci.

Zájemci měli možnost nakou-
pit si před Vánocemi čerstvé uze-
nářské výrobky, sýry a tvaroh, 
vejce, ale také vánoční cukroví a 
vánočky. Prodávaly se i vánoční 
svícny, vánoční květinové vaz-
by, ozdoby a podobně. Lidé se 
zastavovali na vánoční punč či 
medovinu, občerstvovali se před 

Trhy táhly i v čase předvánočním

dalšími vánočními nákupy. Ná-
městí žilo i díky kulturním akcím 
a programu Adventu ve městě, 
který ovšem neproběhl v celé šíři. 
„S úctou k zesnulému bývalému 
prezidentu Václavu Havlovi a ve 
spojitosti s vyhlášením státního 
smutku jsme se rozhodli zrušit 
kulturní akce na náměstí Svobo-
dy, které se měly konat v rámci 
Adventu ve městě a které měly 
podtrhnout atmosféru vánočních 
trhů, “ vysvětlil náměstek primá-
tora Michal Pobucký.  (pp)

VÁNOČNÍ TRHY: V čase předvánočním jste mohli na místeckém 
náměstí koupit nějaký zajímavý dárek pod stromeček nebo se i ob-
čerstvit v předvánočním shonu.   Foto: Petr Pavelka

Na sklonku roku proběhla 
oprava Pomníku pěti obětem 
fašismu ve Frýdku-Místku. 
Památník se nachází na od-
lehlém místě, v Lískovci u 
trati Českých drah, kde město 
každoročně organizuje připo-
mínkový pietní akt. 

„Památník má charakter pietní-
ho místa a tvoří jej tři části. První 
část tvoří pět žulových sloupů 
ve tvaru kvádru, na jejichž čelní 
straně je uchycena tabulka se 
jménem oběti. Druhá část památ-
níku je tvořena velkým bludným 
balvanem, na kterém je vytesáno 
datum popravy. Třetí část památ-
níku tvoří žulový kvádr umístěný 
na betonovém podstavci s připev-
něnou nápisovou deskou „Padli, 
abychom mohli žít“. Památník je 
umístěn na místě popravy pěti 
mladých mužů,“ popsal vedou-
cí odboru životního prostředí a 
zemědělství Jaroslav Zezula a 
doplnila jej Anna Nováková, kro-
nikářka města: „Josefa Lichnov-
ského, Zdeňka Žáčka, Jana Er-
mise, Josefa Drozda a Bohumíra 
Janáčka zde veřejně oběsili dne 

Opravený pomník obětem fašismu
3. září 1943, kdy nacisté provedli 
veřejnou popravu mladých mužů 
jako odvetu za sabotážní akci od-
bojové skupiny Bílá lvice.“

Restaurátorské práce na pa-
mátníku byly zaměřeny na čis-
tění všech tří částí památníku, 
opravu písma na bludném bal-
vanu, zhotovení nových tabulek 
se jmény obětí, zhotovení nové 
nápisové desky a konečné ošet-
ření povrchu kamene. „Náklady 
na opravu přesáhly 70 tisíc ko-
run a byly uhrazeny z městské-
ho rozpočtu. Je nutno si uvě-
domit, že Pomník pěti obětem 
fašismu je věnován pěti mladým 
lidem, kteří zemřeli nevinně a 
stali se jednou z mnoha obětí 
nacistického zla,“ dodal náměs-
tek primátora Michal Pobucký. 

Na území statutárního města 
Frýdek-Místek se nachází 20 
pomníků a pietních míst. Měs-
to vkládá finanční prostředky 
na opravu válečných hrobů a 
pietních míst a zajišťuje jejich 
pravidelnou údržbu zahrnující 
úpravu zeleně, výsadbu květin 
a úklid okolí. (pp)

Statutární město Frýdek-Mís-
tek získalo další příznivé oceně-
ní. Poté, co se umístilo v hod-
nocení sociální situace v rámci 
kraje na 3. místě, získalo další 
ocenění, tentokrát v celostátní 
soutěži Zelená informacím, kte-
rá je zaměřena na prezentaci in-
formací o životním prostředí na 
internetových stránkách města. 
Zde město získalo 3. příčku z 
celkem 270 přihlášených měst 
a obcí České republiky!

„Vzhledem k tomu, jak svého 
času opozice kritizovala námi zvo-
lenou strategii webu, je to jen další 
satisfakce a potvrzení správnosti 
naší cesty, kdy chceme v našem 
webovém systému nabízet maxi-
mum informací,“ reagoval na pres-
tižní umístění primátor Petr Cvik.

„Smyslem soutěže je najít tři 
nejzdařilejší prezentace život-
ního prostředí na oficiálních in-
ternetových stránkách měst ČR.

(Pokračování na straně 3)

Město uspělo s webem
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 městská policie
Ruch o půlnoci

7. 12. anonym telefonicky 
oznámil, že na ulici 4. května 
někdo ruší noční klid, a to tím, že 
překládá plné auto palet o půlno-
ci. Strážníci se na místo jeli podí-
vat, kdy zjistili, že telefonní ozná-
mení bylo pravdivé. Požádali 
muže o přerušení činnosti, s tím, 
že ruší občany v nočním klidu.

Pomohli kamionu
7. 12. po dvanácté hodině 

byla hlídka městské policie volá-
na na ulici Na Blatnici, kde uvízl 
kamion. Řidič zabloudil a měl 
problém s vycouváním. Strážníci 
řidiči přizpůsobili dopravní situaci 
tak, aby měl snadnější couvání.

Muž zabloudil
7. 12. požádala ochranka z 

Válcoven plechu o radu a pomoc. 
„V objektu se nacházel muž, který 
nechtěl komunikovat. Hlídka zjisti-
la, že muž je nesvéprávný, zma-
tený a nevěděl, kde se nachází. 
Strážníci od muže zjistili, jak se 
jmenuje, a podle jména i bydliště. 
V místě bydliště byl předán man-
želce, která uvedla, že se nedáv-
no přestěhovali, proto zabloudil,“ 
vylíčila Lenka Biolková.

Kradli na zahradě
9. 12. v poledne zajistil stráž-

ník mladíky, kteří lezli přes plot do 
zahrady. Na místo přijeli kolegové, 
kteří mu přijeli pomoci. Zadržení 
mladíci odcizili hliníkový disk a mě-
děné trubky. Na místo byla rovněž 
přivolána Policie ČR, která si celou 
událost převzala k dořešení. 

Opilí v mateřince
10. 12. v devět hodin večer 

přijala městská policie oznáme-
ní, že v Místku v mateřské školce 
se nacházejí mladíci, kteří jsou v 
podnapilém stavu. Oznamova-
tel měl obavy o zařízení školky. 
Strážníci zjistili, že se v zahradě 
nacházejí tři mladíci, kteří popí-
její alkoholické nápoje. Jeden z 
mladíků byl agresivní a hlídku 
slovně napadal. Pro toto chová-
ní byl převezen na protialkoholní 
záchytnou stanici k vystřízlivění. 
Mladíci museli opustit prostory 
školky, což také učinili.  (pp)

Poslední setkání Rady se-
niorů v loňském roce, porad-
ního orgánu primátora měs-
ta, se uskutečnilo v služebně 
městské policie v Křížovém 
podchodě.

„Zvolili jsme tento prostor, 
abychom si vyzkoušeli, co na-
bízí a jaké akce, samozřejmě 
menšího charakteru, by zde 
senioři mohli umístit. V souvis-
losti s městskou policií by to sa-
mozřejmě mohly být nejrůzněj-
ší preventivní přednášky, které 
se těší velkému zájmu,“ uvedl 
primátor Petr Cvik. „Městská 

RADA SENIORŮ: Setkání se tentokrát uskutečnilo v prostorách slu-
žebny v Křížovém podchodu, která by mohla být využívána k někte-
rým akcím určeným důchodcům.  Foto: Petr Pavelka

Město uvažuje o SeniorpointuMěsto uvažuje o Seniorpointu
policie už úspěšně spolupracu-
je s jednotlivými kluby seniorů, 
kteří mají zájem o informace 
k bezpečnosti v dopravě nebo 
třeba jak nenaletět nejrůzněj-
ším dealerům. To má pro ně 
velký přínos a kluby si takové 
akce pochvalují,“ potvrdil ná-
městek primátora Libor Koval.

Zúčastnění se dále mimo 
jiné zaobírali myšlenkou zří-
zení jakéhosi Seniorpointu, 
s nímž jsou výborné zkuše-
nosti v Brně, ale na severu 
Moravy by bylo město Frýdek-
-Místek průkopníkem. „Jde 

V roce 2009 byla schvá-
lena tzv. chodníková novela 
zákona č.13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích v plat-
ném znění. Podle této novely 
již za schůdnost komunikací 
přiléhajících k nemovitostem 
nezodpovídají vlastníci těch-
to nemovitostí, ale vlastníci 
komunikací, což je v případě 
chodníků většinou obec. Uve-
dená novela však nezměnila 
pravidla určování odpověd-
nosti za škody vzniklé z úra-
zů na chodnících, jen rozšířila 
počet komunikací, u nichž, při 
splnění určitých podmínek, za 
vzniklý úraz odpovídá obec. 

„Mediálně se vytvořil pro 
veřejnost obraz, jako by se po-
suzování odpovědnosti obcí za 
obdobné úrazy právně zpřísni-
lo, což však není pravda. Obec 
může zodpovídat pouze za 
škody způsobené v důsledku 
závady ve schůdnosti chodníku, 
a to jen tehdy, pokud nebylo v 
mezích její možností tuto záva-
du zmírnit, nikoli odstranit, nebo 
na ni předepsaným způsobem 
upozornit,“ vysvětlil náměstek 
primátora Michal Novák. Zmír-
něním závady se přitom rozumí 

Jak je to s odpovědností za chodníky v zimě
posyp chodníku, plužení chod-
níku, a to ve schválených časo-
vých lhůtách. Povinností města 
tedy rozhodně není provádět 
zimní údržbu okamžitě, nepřetr-
žitě a odstraňovat sníh nebo led 
až na povrch chodníku.

Závadou ve schůdnosti chod-
níku se v souladu s ustanove-
ními zákona č.13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích v plat-
ném znění rozumí taková změna 
ve schůdnosti, kterou nemůže 
chodec předvídat při pohybu při-
způsobeném stavu komunikace 
a povětrnostním podmínkám a 
jejím důsledkům.

„Vedle toho podle zákona 
platí, že chodcům je stanove-
na povinnost, přizpůsobit svůj 
pohyb po pozemní komunikaci 
mimo jiné i povětrnostním situ-
acím a jejich důsledkům a také 
povinnost předcházet škodám, 
tedy i škodám na svém zdraví,“ 
upozorňuje vedoucí odboru do-
pravy a silničního hospodářství 
Miroslav Hronovský.

Nejvyšší soud ČR rozhodl a 
ve svém nedávném rozhodnutí 
potvrdil, že je-li zhoršení schůd-
nosti komunikace s přihlédnu-
tím ke všem okolnostem úrazu 

při obezřetné chůzi chodcem 
předvídatelné, tím spíš, je-li pří-
mo viditelné, nebo byl-li chodec 
na zhoršení schůdnosti předem 
upozorněn, nelze takové zhorše-
ní schůdnosti chodníku označit 
za „závadu v jeho schůdnosti“, 
a tedy s ním spojovat objektivní 
odpovědnost vlastníka chodníku 
za vzniklý úraz. „Pro veřejnost je 
změna náhledu na tuto proble-
matiku důležitá i z toho důvodu, 
že i pojišťovny si v návaznosti na 
nárůst těchto pojistných událostí 
začaly uvedené právní závěry 
judikatury Nejvyššího soudu ČR 
uvědomovat a na základě toho 
dnes čím dál tím více odmítají 
podobné úrazy odškodňovat,“ 
řekl Michal Novák.

Městská společnost TS a.s. 
řešila v souvislosti s minulou 
zimou zhruba čtyři desítky žá-
dostí o náhradu škody vzniklé 
úrazem na kluzkém chodníku, 
ale jen jedna byla shledána 
důvodnou a prostřednictvím 
pojištění TS a.s. odškodněna. 
„Nejde o neochotu hradit škody 
ze strany TS a.s., protože pří-
pady, za něž skutečně, nikoli 
jen domněle, TS a.s. odpovídá, 
jsou kryty jejím řádným a do-

statečně vysokým pojištěním. 
My se snažíme podle schvá-
lených pravidel zabezpečo-
vat schůdnost chodníků, ale i 
chodec musí znát své limity a 
brát v úvahu nebezpečí, které-
mu se vystavuje při pohybu na 
předvídatelně nebo viditelně 
zledovatělém či neupraveném 
chodníku,“ upozorňuje ředitel 
TS a.s. Jaromír Kohut.  (pp)

VÁNOČNÍ KAMION: Po akci Přineste si zvoneček, rozsvítíme 
stromeček na místeckém náměstí zaplnil to frýdecké tradičně Vá-
noční kamion. Největší zájem byl o fotografie na památku, ať už 
se Santou nebo s kamionem známým z televizní reklamy. Jen 
suvenýrů s tématem akce by si měli pořadatelé brát více, ve Frýd-
ku-Místku je totiž o zábavu před vánočními svátky zájem!

Foto: Petr Pavelka

o to, aby se lidé na jednom 
místě dostali k radám v oblasti 

právní, sociální či zdravotní,“ 
vysvětlil Libor Koval.  (pp)

(Pokračování ze strany 2)
... Cílem je dále motivovat 

města k uživatelsky přátelskému 
elektronickému publikování úda-
jů o životním prostředí s využitím 
originálních forem a vhodných 
indikátorů,“ píše se na webových 
stránkách Týmové iniciativy pro 
místní udržitelný rozvoj, o. s., 
která ve spolupráci s Centrem 
pro otázky životního prostředí 
University Karlovy a pod záštitou 
Ministerstva životního prostředí a 
Svazu měst a obcí České repub-
liky vyhlásila výsledky prvního 
ročníku této soutěže.

„Do výběru bylo zahrnuto 270 

Město má na svých webových stránkách jednu 
z nejlepších prezentací o životním prostředí

měst s počtem obyvatel vyšším 
než 5000. Pro své specifické po-
stavení nebyla hodnocena města 
Praha a Brno. Do užšího výběru 
postoupilo celkem 25 měst, Frý-
dek-Místek mezi nimi. A pouze Kr-
nov a Kopřivnice se dostali před 
nás,“ těší náměstka primátora Mi-
chala Pobuckého, který má oblast 
životního prostředí na starosti.

Ocenění převzal 15. prosince 
na půdě Ministerstva životního 
prostředí ČR v Praze zástupce 
vedoucího odboru životního pro-
středí a zemědělství magistrátu 
ve Frýdku-Místku Jiří Lederer.

„Ocenění nás samozřejmě po-

těšilo. Snažíme se lidem na webu 
města podávat co nejkomplexněj-
ší informace týkající se životního 
prostředí. Informace přitom roz-
dělujeme do přehledných skupin 
tak, aby si občan rychle našel in-
formaci, kterou potřebuje. V sekci 
odboru životního prostředí a ze-
mědělství na webových stránkách 
města nechybí seznam vyhlášek, 
formulářů a tiskopisů k různým 
žádostem, kontakty na úředníky, 
kteří mají ve svých kompetencích 
nejen správu a údržbu zeleně ve 
městě, ale také správu lesního 
majetku, veřejných pohřebišť, 
odpadové hospodářství, vodní 

hospodářství a myslivost. Denně 
informujeme o stavu ovzduší a 
průběžně doplňujeme informa-
ce o svozu nebezpečného nebo 
velkoobjemového odpadu nebo 
likvidaci černých skládek, ale 
také o kvalitě vody pramene v 
Hájku. Pod životním prostředím 
a zemědělstvím na stránkách 
města občané také najdou infor-
mace o naučných stezkách ve 
městě, o památných stromech, 
ale také lesních pozemcích ve 
vlastnictví města a další zajímavé 
informace,“ uvedl vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství 
Jaroslav Zezula.  (pp)
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Základní škola Frýdek-
-Místek, Pionýrů 400, za 
poslední čtyři roky získa-
la značné finanční částky 
z fondů Evropské unie.

Prvním projektem a první do-
tací, na níž škola dosáhla, byl 
projekt Comenius v letech 2007-
-2009, v jehož rámci žáci i učitelé 
pracovali na úkolech, týkajících 
se ekologických otázek, šetření 
energií, čistoty města a příjem-
ných míst, v nichž obyvatelé 
města mohou relaxovat. Velkým 
plusem byla možnost vycestovat 
do evropských škol zapojených 
do tohoto projektu a vyměnit si 
s jejich žáky a učiteli poznatky 
a zkušenosti z oblasti ekologie a 
péče o životní prostředí.

Obdobné to bylo v projektu dru-
hém, který probíhal v letech 2009-
-2011 a byl zaměřen na zdravou 
výživu a zdravý životní styl. „Šest-
ka“ se rovněž zapojila do projektů, 
které probíhaly pod záštitou statu-
tárního města Frýdek-Místek.

V souvislosti s projektem FM 
Education získala škola první 
interaktivní tabuli, v rámci pro-
jektu Učíme obrazem byla každá 
učebna druhého stupně vybave-
na počítačem, dataprojektorem a 
plátnem. V každé třídě je možno 
pracovat s internetem či jiným 
interaktivním médiem, jež si pe-
dagog může pro výuku připravit.

Největším úspěchem pro školu 
byl zisk 10 miliónů korun z pro-

„Šestka“ a čerpání financí z fondů EU
jektu Škola pionýrů, škola 21. 
století. Díky tomuto projektu si 
škola mohla pořídit dvě jazykové 
učebny, multimediální pracovnu 
vybavenou nejen počítači, ale 
také videokamerami a fotoapará-
ty, kompletně bylo možno zrekon-
struovat a nově vybavit cvičnou 
kuchyňku. K jedné interaktivní 
tabuli jich rázem přibylo z tohoto 
projektu dalších dvanáct, které 
byly umístěny do všech odbor-
ných pracoven školy.

Samozřejmě nestačí mít jen 
vybavení, je zapotřebí mít i peda-
gogy, kteří dokážou tato média ve 
výuce vhodně využívat tak, aby 
jim usnadňovala práci, ale také 
na druhou stranu, aby jejich pro-
střednictvím bylo probírané učivo 
maximálně žákům přiblíženo.

A na „Šestce“ jsou pedago-
gové, kteří mají velkou snahu 
naučit své svěřence maximum. 
Projevuje se to velkou úspěšností 
v různých typech soutěží, stejně 
jako při přijímacím řízení na střed-
ní školy. V samotném studiu na 
středních školách mají žáci, ab-
solventi „Šestky“, jakoby náskok a 
mohou hodně čerpat z vědomostí 
získaných na základní škole. Žáci 
„Šestky“ se po absolvování školy 
rádi vracejí mezi bývalé učitele, 
rádi se pochlubí výbornými vý-
sledky, které obhájili na středních 
školách, a hodně vzpomínají na 
projektové dny, kterými jsou Ba-
revné dny, Světový den sportu i 

Den Země, volba nejoblíbenější-
ho učitele Ámos Šestky. 

Nejvíc vzpomínek si ale vy-
sloužil Den zdraví, který probíhá 
každoročně v den státního svát-
ku, tj. 17. listopadu, a v jehož pro-
gramu je pestrá nabídka zdravé-
ho jídla, včetně zeleninových, 
těstovinových i rýžových salátů, 
třeba i salátu z quinoy, vločkové-
ho pečiva i karbenátků. Vše mo-
hou návštěvníci nejen ochutnat, 
ale mohou také získat recepty na 
přípravu jednotlivých pokrmů.

Velkou oblibu si získala paní 
doktorka Ryšavá s měřením in-
dexu BMI, množství tuku v těle  
na bodymastru, cukru a chole-
sterolu v krvi. Všichni zájemci si 
sice vystáli frontu, ale byli spoko-
jeni s radami paní doktorky a od-
nesli si nejen výsledky, ale také 
rady, jak postupovat, aby se vý-
sledky mohly zlepšit, popřípadě i 
doporučení navštívit lékaře.

V tomto školním roce se ke 
Dni zdraví připojil i Den hlavola-
mů, do jejichž řešení se s vervou 
pustili nejen příchozí žáci, ale 
také jejich rodiče, kteří využili 
tohoto dne a v rámci Dne otevře-
ných dveří si mohli perfektně vy-
bavenou školu také prohlédnout.

Od července do listopadu le-
tošního roku však také probíhaly 
opravy vnější části jednotlivých 
pavilónů školy.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek získalo prostředky na tuto 

opravu rovněž z peněz evrop-
ských fondů, když se zapojilo 
do projektu Úspory energie škol-
ních budov. V rámci tohoto pro-
jektu byla vyměněna všechna 
stará a špatně těsnící okna za 
okna plastová, jednotlivé pavilo-
ny byly zatepleny silnou vrstvou 
polystyrenu a byla provedena 
nová barevná fasáda.

Celková částka oprav se vy-
šplhala na cca 20 milionů korun.

Možná se někteří kolemjdou-
cí ptají, proč škola volila modrou 
barvu fasády. Odpověď je na-
snadě. Je to hlavně kvůli logu 
školy, kdy modrý slon opravdu 
nemohl být umístěn na fasádu 
v barvě jiné.

Ale dle ankety, která proběh-
la mezi žáky školy, jejich rodiči a 

prarodiči, i dle návštěvníků školy 
se „škola v novém“ velmi líbí a 
z celé řady hlasů byl zazname-
nán pouze jeden hlas negativní.

Pokud se o pravdivosti zmí-
něných slov budete chtít sami 
přesvědčit, jste srdečně zváni 
na další Den otevřených dve-
ří, který se uskuteční 10. ledna 
2012 od 8:00 do 13:30 hodin. 
Tento den proběhne také Hra 
na velkou školu pro děti z mateř-
ských škol.

Pro žáky starší, hlavně „páťá-
ky“, ráda zmíním, že i v příštím 
školním roce otevře škola šesté 
třídy s rozšířenou výukou ma-
tematiky a s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy.

Mgr. Libuše Zárubová,
ředitelka školy

6. prosince, přesně na Mi-
kuláše, zůstaly dveře Čtyřky 
dokořán. Tradičně každý rok 
v předvánočním čase probíhá 
ve škole jarmark spojený se 
Dnem otevřených dveří. 

I letos se akce vydařila a ško-
lu navštívila řada rodičů i praro-
dičů, aby si prohlédli a zároveň 
zakoupili vánoční dekorace. Ty 
vyráběly nejen děti společně se 
svými učiteli, ale zapojili se a při-
spěli i rodiče. Za to jim patří vřelé 
poděkování.

Rodiče zavítali do tříd, aby 
se také účastnili výuky se svými 
dětmi. V některých třídách měly 
děti připravené vánoční pás-

Dveře dokořán na Čtyřce
mo a rodiče dojaly až k slzám. 
Školu navštívily i děti z okolních 
mateřských škol a ve školních 
lavicích si vyrobily společně se 
školáky čertíky.

Ve vstupní hale se návštěv-
níkům představil pěvecký sbor a 
zapěl několik veselých písniček.

I na 2. stupni měly děti co 
ukázat. Na interaktivní tabuli 
ukázaly práci s mapou Evropy a 
představily své vlastní prezenta-
ce jednotlivých států. 

Ve výtvarné dílně seznámili 
žáci návštěvníky s grafickými 
technikami, které se běžně ve 
výuce neprovádějí – linorytem, 
suchou jehlou, monotypem a dal-

šími. Všichni si vyzkoušeli práci 
s tiskařským lisem a rytí do plas-
tu a odnesli si vlastní grafický list.

V odborných učebnách pro-
váděli pokusy s rovinnými zrca-
dly, z elektřiny a magnetismu. 
Každý si mohl vyzkoušet zapojit 
jednoduchý elektrický obvod se 
zvonkem a žárovkou. 

V tělocvičně sestavovali ge-
ometrické útvary z tangramů, 
házeli na cíl, stříleli florbalovým 
míčkem do branky a skákali 
přes švihadlo.

Celý den vládla ve škole pří-
jemná atmosféra, za kterou děku-
jeme vedení školy, všem učitelům 
a také rodičům. Připomínáme ve-
řejnosti, že po domluvě je možné 
kdykoli navštívit třídy a seznámit 
se s metodami činnostního učení, 
které učitelé na naší škole aplikují 
již řadu let. Učivo je pak pro žáky 
přístupnější, zajímavější a lépe 
zvladatelné. Třídy nepřeplňuje-
me, aby se vyučující mohli indivi-
duálně věnovat všem dětem.

Věříme, že děti i rodiče prožili 
krásné vánoční svátky v rodin-
ném kruhu, a těšíme se na další 
společné akce.

Mgr. Radka Gebauerová

Advent trvá čtyři týdny. 
Každou adventní neděli se 
zapaluje svíčka na adventním 
věnci, děti dostávají adventní 
kalendáře a otevírají každý 
den jedno čokoládové okén-
ko. S tímto obdobím je v sou-
časnosti spojen, spíše než čas 
rozjímání a očekávání přícho-
du Vánoc, shon, velký úklid, 
pečení cukroví a nakupování.

A jak probíhal vánoční čas v 
naší mateřské škole?

5. prosince se děti, rodiče se-
šli a s napětím vyhlíželi, zda se 
letos Mikuláš dostaví i s čertem. 
Přišli dokonce čtyři. A protože se 
jim dětské písničky líbily, rozdali 
spoustu sladkostí.

Vánoční přípravy pokračovaly 
účastí Mateřídoušky na pěvecké 
soutěži Vánoční nota, kterou 
pořádala 7. prosince již poos-
mé 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad 
pod záštitou Statutárního měs-

Advent v Mateřídoušce

ta Frýdku-Místku v prostorách 
Nové scény Vlast.

Víte, že naše děti každoročně 
zpívají u vánočního stromu na 
místeckém náměstí? Také letos 
vykouzlily úsměv na rtech nejen 
svým rodičům, ale také kolem-
jdoucím, na které určitě dýchla 
sváteční nálada s příslibem blí-
žících se Vánoc.

Adventní čas zpříjemnily všem 
malým a velkým i vánoční dílny. 
Všichni si společně připomněli 
vánoční tradice. Po vodě se po-
sílaly svíčky ve skořápkách, roz-
krajovala se jablíčka... Ke slav-
nostní náladě zajisté přispělo i 
vystoupení dětí, zazněly vánoční 
písně a koledy, v nichž vždy za-
znívá oslava Ježíškova narození.

A tak jsme se společně do-
čkali Vánoc! Věříme, že i ty vaše 
byly klidné, plné vzájemného 
porozumění a radosti. Ať je tako-
vý i celý příští rok.

Vánoční tvoření s rodiči.
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Ani v letošním školním 
roce gymnastky z frýdecko-
-místecké Jedenáctky pod 
vedením trenérek Pavly Raš-
kové a Aleny Bařinové ne-
zahálely. V posledních dvou 
měsících letošního roku ab-
solvovala děvčata mistrovské 
přebory, na nichž získala me-
dailové pozice.

„Příprava na závody, které vr-
cholí v období Vánoc, začala už 
během prázdnin na srpnovém 
soustředění,“ vysvětlila trenérka 
Pavla Rašková a dále řekla: „Po 
delší sérii závodů na okresní a 
krajské úrovni se naše děvčata 
probojovala do Brna na Mistrovství 
republiky TEAMGYM a na Mistrov-

Gymnastky z 11. ZŠ čekal hektický konec roku
ství republiky AŠSK do Třebíče.“ 
Na letošních závodech předvedly 
mladší gymnastky novou pódiovou 
skladbu, výrazně zlepšily akrobacii 
a skoky na trampolíně.

„V Brně 26. listopadu vybojo-
valy dívenky stříbrnou medaili, 
což je pro nás všechny obrovský 
úspěch,“ chválila děvčata Pavla 
Rašková a pokračovala: „Medai-
le je o to cennější, že dívky měly 
ve své kategorii celkem 11 druž-
stev.“ Ani starší děvčata nezůsta-
la pozadu. „Bronzová medaile je 
vynikajícím umístěním. Od stříbra 
je dělilo pět setin a od zlata pou-
hé dvě desetiny bodu. Rovněž 
tady patří dívkám velké poděko-
vání,“ doplnila Pavla Rašková.

V Třebíči 9. a 10. prosince se 
umístění vyměnilo. Starší dívky 
byly na druhém a mladší na tře-
tím místě. „Vyvrcholením celého 
mistrovství bylo umístění doros-
tenek, které porazily všechny 
soupeřky a vybojovaly titul mis-
tryň republiky,“ uvedla frýdec-
ko-místecká trenérka, která si 
dorostenecký tým gymnastek 
vychovala již po mnoho let od je-
jich perných začátků, a uzavřela: 
„Všem svým gymnastkám děkuji 
za obrovskou píli. Trenérkám 
Karolíně Machalové, Kateřině 
Kohutové a Petře Tobiášové 
děkuji za perfektní přípravu a po-
moc při trénování.“

Renata Spustová

Prosinec je pro mnohé z 
nás měsícem velice příjem-
ným. Předvánoční shon, před-
zvěst klidných vánočních dnů, 
spousta kulturních akcí…

7. prosince 1. základní škola 
národního umělce Petra Bezru-
če přivítala děti z Mateřské školy 
Pohádka. Se svými rodiči přišlo 
18 dětí ve věku od 3 do 6 let. 
Tyto děti uspěly v recitační pře-
hlídce s názvem „Povídálek“, a 
tak se přišly představit.

Tento nápad zapojit děti do 
kouzla poezie dostaly paní uči-
telky z MŠ Pohádka Mgr. Soňa 
Bystroňová a Bc. Veronika Do-
bešová. Ve spolupráci s paní ře-

Povídálek na Jedničce
ditelkou Radmilou Lukáškovou 
bylo závěrečné kolo soutěže 
realizováno v naší škole.

Děti byly kouzelné, nebály se 
vystoupit před obecenstvem a 
mnohé to se svými rodiči pojaly 
obzvlášť společensky – sváteční 
šaty u děvčátek, košile a vá-
zanky u chlapců vystoupení jen 
umocňovaly.

Porota pochválila a odměnila 
všechny… A my se těšíme na 
další pokračování „Povídálka“.

A samozřejmě se také těšíme 
na nové prvňáčky, kteří si školu 
se zájmem prohlédli.

Mgr. Eva Brudíková,
Mgr. Antonie Landová

Výraznou změnu v pojetí 
výuky cizích jazyků a moder-
nizaci jazykového vzdělávání 
žáků realizují vyučující na 
frýdecko-místecké Základní 
škole Jiřího z Poděbrad. 

„Na naší škole vyučujeme an-
gličtinu jako první cizí jazyk již od 
prvého ročníku. Při výuce volíme 
audioorální metody, které nená-
silnou a hravou formou přibližují 
dětem cizojazyčné prostředí. To 
se stává přirozenou součástí 
dětského světa a usnadňuje žá-
kům jejich pozdější komunikaci 
v cizím jazyce,“ vysvětlil ředitel 
školy Jiří Adámek a pokračoval: 
„Jako druhý cizí jazyk je na dru-
hém stupni vyučována ruština, 
němčina a španělština. Kromě 
běžné výuky angličtiny mají žáci 
také volitelný předmět konverza-
ce v anglickém jazyce.“ Pro žáky 
jsou na Jedenáctce připravová-
ny nejrůznější jazykové projekty, 
soutěže a e-twinning.

„Mezi velké výhody naší školy 
v jazykovém vzdělávání patří již 
tříletá spolupráce s nakladatel-

Jedenáctka představuje
efektivní výuku jazyků

stvím Oxford University Press, 
která nám přináší jako jedné 
ze dvou škol Moravskoslez-
ského kraje zařazených do sítě 
vybraných škol Oxford Quality 
school metodickou podporu vý-
uky, využívání nejmodernějších 
výukových materiálů a možnost 
zapojení pedagogů školy do 
lektorských činností,“ uvedla zá-
stupkyně ředitele pro první stu-
peň Táňa Janošcová a dodala: 
„Před rokem jsme se stali také 
partnerem Cambridgeského 
centra, které organizuje celo-
světově nejuznávanější zkoušky 
z anglického jazyka. V rámci 
této spolupráce naši proškolení 
učitelé pořádají od září letošního 
roku pro žáky mladšího školní-
ho věku semináře, které žáky 
připravují na složení mezinárod-
ních zkoušek YLE.“

Díky využití nejmodernějších 
edukačních materiálů je výuka 
jazyků na základní škole Jiřího z 
Poděbrad efektivní, různorodá a 
pro žáky především zajímavá a 
zábavná.  Renata Spustová

1. září 2011 uplynulo 45 let 
od chvíle, kdy základní škola 
na ulici J. Čapka otevřela po-
prvé své nové třídy pro své 
úplně první žáky. 

Dnes má škola nový barevný 
kabát a nové vybavení včetně 
moderního hřiště a moderní PC 
učebny a stále do ní proudí nové 
a nové generace žáků. Letošní 
školní rok začal pro současné 
žáky školy usilovnými příprava-
mi na slavnostní školní akademii. 

Slavnostní školní akademie 
se uskutečnila 24. listopadu 
v Národním domě v Místku. Kdo 
v tento den zavítal odpoledne 
nebo vpodvečer na žákovské 
představení pod názvem „Dvoj-
ka v ráji aneb vyplouváme…“, 

Dvojka oslavila krásných 45 let úspěšnou akademií
rázem se ve vynikajících před-
staveních starších i mladších 
dětí přenesl na vlnách fantazie 
do různých koutů světa. Na své 
si určitě přišli i milovníci hudby a 
tance všeho druhu. Nechyběl ani 
humor v podobě pohádky Zlatý 
kolovrat. Velmi vtipně celou aka-
demií provázeli mladí moderátoři 
z řad našich žáků, kteří prostřed-
nictvím vtipných textů, které pro 
ně připravila paní učitelka Věra 
Crhová, dostávali obecenstvo za 
hranice všedních dní prostřed-
nictvím kouzelné plastové láhve 
nalezené jednoho dne na sídlišti.

Přípravy na školní akademii 
byly velmi náročné. Nacvičovaly 
téměř všechny děti, učitelé, skvělí 
údržbáři vyráběli nádherné kulisy 

zaoceánské lodi. Vše se dělo pod 
taktovkou paních učitelek Šárky 
Piskořové, Věry Crhové a Gabri-
ely Brázdilové s podporou vedení 
školy. Všechny počáteční obavy 
a starosti ale nakonec stály zato. 
Mezi rodiči a přáteli školy byl o vy-
stoupení dětí veliký zájem.

Jak se příprava na akademii 
a samotné vystoupení líbilo dě-
tem, přináší několik úryvků ze 
slohových prací dětí ze 4. A:

„Na tuto akademii jsme nacvi-
čovali již téměř od začátku školní-
ho roku. Naše třída nacvičovala na 
písničku Michala Davida To zas byl 
den. Učili jsme se i písničku Děti 
ráje a na konec vystoupení ještě 
společnou hymnu naší školy. Moc 
jsme nacvičovali, aby to bylo co 
nejlepší. Tato akademie se mým 
rodičům, bráškovi i mé babičce 
moc líbila.“ Adélka Černá, 4. A

„Naše škola má již 45 let, 
oslavilo se to v Národním domě. 
Nacvičovali jsme Michala Davida 
na způsob Michaela Jacksona. 
V první části jsme vystoupení naší 
třídy trochu popletli, ale nikdo si 
toho naštěstí nevšimnul. V druhé 
části jsme to měli bez chyby. Ako-
rát mi bylo líto těch, kteří nemohli 
vystupovat. Akademie byla krás-
ná, všechna vystoupení se po-
vedla.“ Nikolka Mahdoňová, 4. A

„Naše třída vystupovala na 
píseň To zas byl den. Bylo to 
taneční vystoupení s gramofo-
novou deskou a s CD na krku. 
Den před akademií se celá škola 
přemístila do Národního domu 
v Místku, kde jsme viděli vystou-
pení všech tříd. Celá akademie 

se nám povedla a všichni jsme 
si nakonec společně zazpívali.“ 
Patrik Stankov, 4. A

To je alespoň zlomek z dojmů 
dětí. Určitě budou všichni na svá 

vystoupení rádi vzpomínat. Co 
dodat nakonec než přání: „Milá 
Dvojko, přejeme ti vše nejlepší 
do dalších školních let!“

Mgr. Drahomíra Habrnálová

Letošní vánoční jarmark na 
7. ZŠ se mimořádně vydařil. 
Neopakovatelnou atmosféru 
vytvořily nejen zástupy ku-
pujících, ale také záplava vý-
robků, tóny vánočních písní, 
vůně cukroví a hlavně dobrá 
nálada všech přítomných.

Poděkování všem rodičům
Pro návštěvníky jarmarku 

bylo připraveno pohoštění, 
mohli se potěšit vystoupením 
svých dětí a zakoupit si něja-
kou milou vánoční dekoraci. O 
úspěchu této akce svědčí ob-
rovský kladný ohlas ze strany 
rodičů. Pro všechny učitele je 

to velké poděkování a 
zároveň povzbuzení 
do další práce.

Přejeme všem na-
šim příznivcům, rodi-
čům i žákům mnoho 
zdraví, úspěchů a 
energie v novém roce 
a těšíme se na další 
úspěšnou spolupráci.

Vedení školy
a učitelé Sedmičky

10. ledna 2012
dopoledne 8,00 – 10,00

odpoledne 14,30 – 16,30
Maminky a tatínkové, babičky
i dědečkové, známí i neznámí,
vezměte své budoucí prvňáčky, 

budoucí šesťáky a přijďte
za námi.

Pozvánkový glejt na Den otevřených dveří
10. ledna zveme Vás k nám, na 

Sedmičku.
Uvidíte naši školu z vnějšku

i vnitřku.
Můžete zkusit s dětmi pracovat 

– v keramice modelovat,
zahrát si na prvňáčka, v 

tělocvičně sportovat a na PC 

malovat!
Nakonec z hezkého odpoledne 

společně se radovat.
Všichni se těšíme, že i o Vás se 

něco dozvíme.
Až půl třetí udeří, čekáme vás 

u dveří!!!
žáci a učitelé 7. základní školy
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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 

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

Sportovní hala SPŠ v Místku na ul. 28. října 939, www.basketfm.net
7. 1. oblastní přebor severní Morava

BK FM - BK Havířov, mladší minižákyně U12
14. 1. žákovská liga

BK FM - BK Havířov, mladší žákyně U14
14. 1. oblastní přebor severní Morava

BK FM - SBŠ OVA „A“, mladší minižákyně U12
15. 1. žákovská liga

BK FM - TJ Lokomotiva Krnov, mladší žákyně U14
19. 1. oblastní přebor severní Morava

BK FM - BK Havířov, ženy
21. 1. oblastní přebor severní Morava
BK FM - TJ Gymnázium Hladnov, muži

28. 1. dorostenecká liga
BK FM - BK Žďár nad Sázavou, kadetky U17

28. 1. sdružený oblastní přebor střední a severní Morava
BK FM - TJ OP Prostějov, starší minižákyně U13

28. 1. oblastní přebor severní Morava
BK FM - BK Příbor, starší minižáci U13

29. 1. dorostenecká liga
BK FM - BK Pelhřimov, kadetky U17

29. 1. oblastní přebor severní Morava
BK FM – Basket Ostrava, mladší minižákyně U12

Basketbalový klub Frýdek-Místek Na fotografii je trenér Josef Bonk a mladší žákyně.

Krásný dárek k Vánocům v 
podobě dvou vítězství si nadě-
lily frýdecko-místecké basket-
balistky v dorostenecké lize.

Nejprve v sobotu 17. 12. 
hostily na domácí půdě hráčky 
SBŠ Ostrava B. Po rozpačitém 
začátku převzaly hráčky BK Frý-
dek-Místek taktovku hry, získané 
úvodní vedení stále upevňovaly a 
svůj náskok i nadále navyšovaly. 

BK Frýdek-Místek - SBŠ 
Ostrava B 96:44 (47:19)

Lukácsová 24 bodů (z toho 
5x za 3 body), Sorková 18 (z 
toho trestné hody 6/6 – 100% 
úspěšnost), Káňová 15, Štupá-
ková 10, Folvarčná 8, Broskevi-
čová 11, K. Pekarčíková 6, M. 
Pekarčíková M. 4 b.

Zlatá neděle 18. 12. byla po-
sledním hracím dnem podzimní 
části soutěže a poslední mož-
ností ještě jednou zvítězit v roce 
2011. „Čekal nás stejný soupeř, 
jen se tentokrát hrálo v Ostravě. 
Věděli jsme, že toto utkání bude 
těžší a že na palubovkách sou-
peřů se našim děvčatům tolik ne-
daří,“ avizoval asistent Přebinda.

Vítězství o pouhé čtyři body 
61:57 bylo vybojováno silou 
vůle, s trochou štěstí v závěru 
a také bylo podpořeno opravdo-
vým nasazením našich děvčat v 
posledních sekundách hry.
SBŠ Ostrava B - BK Frýdek-

-Místek 57:61 (32:33)
Sorková 15 bodů a opět 

100% úspěšnost trestných 
hodů, Káňová 11, Broskevičová 
12, Štupáková 12, Folvarčná 5, 

Vánoční dárek kadetek BK Frýdek-Místek

K. Pekarčíková 4, M. Pekarčíko-
vá 1 a Lukácsová 2 b.

Mladší žákyně odehrály o ví-
kendu 17. a 18. prosince další 
dvě mistrovská utkání žákovské 
ligy na Hané.
TJ OP Prostějov - BK Frýdek-

-Místek 67:58 (39:31)
Hyplová 16, Čapatá 14, Ryš-

ková 9, Milotová 7, Stachovcová 
4, Vlčková 3, Kučerová 3, Ruč-
ková 1, Kučná 1
SK UP Olomouc - BK Frýdek-

-Místek 40:79 (19:41)
Čapatá 19, Hyplová 14, Milo-

tová 14, Ručková 10, Kučerová 
8, Šuláková 6, Cedivodová 4, 
Ryšková 2, Vlčková 2

Nejmladší frýdecko-místecká 
děvčata – mladší minižákyně – 
sehrála v neděli 18. 12. v Ost-
ravě dva zápasy s týmem SBŠ 

Ostrava B. 
SBŠ Ostrava B - BK Frýdek-
-Místek 1. ZŠ 49:36 a 44:40
V sobotu 17. 12. dosáhli své-

ho dalšího vítězství muži, když 
v domácím prostředí haly SPŠ v 
Místku porazili houževnatě hrají-
cí tým z Krnova.
BK Frýdek-Místek - BK Krnov 

81:64 (46:34)
Až do konce první čtvrtiny 

bylo utkání velmi vyrovnané, 
potom se domácím hráčům více 
dařila kombinační hra a také byli 
úspěšní především ve střelbě 
z delší vzdálenosti. Soupeř už 
stejným způsobem odpovědět 
nedokázal, a tak se náskok do-
mácích postupně zvyšoval až na 
konečný rozdíl 17 bodů. Nejlep-
ším hráčem domácích byl Martin 
Pachlopník.

Atletický oddíl TJ Slezan 
Frýdek-Místek připravil 28. 
ročník Předvánočního běhu, 
poslední závod celoročního 
seriálu běžeckých cen. Závod 
proběhl za mrazivého, ale slu-
nečného počasí.

Od 10 hodin běhala v areálu 
stadiónu ve Frýdku mládež, kte-
rá měla nejvíce starostí s velice 
kluzkým povrchem. Nakonec 
ve svých kategoriích zvítězili v 
předškolácích Žaneta Juřičná 
a Josef Hájovský (oba Slezan), 
v přípravce Simona Masnicová 

Předvánoční běh za krásného počasí
(Jablunkov) a Petr Vaněk (Vrati-
mov), Eliška Kopcová a Jan Kváš 
(předžactvo), v mladším žactvu 
Helena Benčová a Dominik Ja-
neček (oba Slezan), ve starším 
žactvu Veronika Siebeltová (Sle-
zan) a Adam Gaura (Třinec), 
dorost vyhrál domácí Daniel Ko-
vář. Pro nejlepší byly připraveny 
medaile a ceny, pro všechny pak 
mikulášská nadílka. Hlavní závod 
proběhl na kilometrovém okruhu 
v dožínkovém areálu ve Starém 
Městě. Mezi muži se na trati 8 km 
prosadili domácí Peter Mikulenka 

Výsledky 32. vánočního 
turnaje ve stolním tenise, kte-
rý uspořádala TJ Slezská – 2. 
ZŠ F-M dne 26. prosince:

Turnaje se zúčastnilo 27 
hráčů, z toho 4 ženy. V turnaji 
zvítězil Jan Odvářka (na snímku 
uprostřed), na druhém místě se 
umístil Pavel Varhaníček (vpra-
vo) a na třetím místě Daniel 

32. vánoční turnaj v ping-pongu
Schneider. 

Z žen byla nejlepší Hana Sa-
nitrová.
Hlavním sponzorem turnaje byla 
firma ELMA – Pavel Nováček.

Zveme mladé zájemce (9-15 
let) do našich řad, hrajeme kaž-
dý pátek od 17:30 do 19:30 hod 
v tělocvičně ZŠ na ulici J. Čapka 
(kontakt 606 777 303).

26:32 min. před Pavlem Michnou 
(vítěz nad 35 let) 27:58 min. a 
Vladanem Šindelkem z Pržna (2. 
nad 35 let) 28:40 min.. Nad 45 
vyhrál domácí Daniel Šindelek 
29:49 min., nad 55 let Vladimír 
Vraga z Bašky 33:10 min. Na 
ženy čekaly 3 km a prosadily se 
domácí Petra Čaganová 11:40 
min. před Veronikou Siebeltovou 
11:52 min. a Natálií Závorkovou 
12:15 min. Pro nejlepší byly při-
praveny vánoční kolekce, loso-
vala se tombola a nechybělo ani 
tradiční vánoční cukroví.

Fotbalový klub ze Stovek 
hlásí první informace ohled-
ně změn v kádru našich tře-
tiligových mužů. Jisté je, že 
trenér Milan Duhan pozval 
své ovečky k prvnímu trénin-
ku na středu 4. ledna. 

Další jistotou je, že hráči, kteří 
byli u nás na podzim na hosto-
vání, se museli vrátit zpět do 
svých mateřských klubů. V pra-
xi to znamená, že přípravu tak 
nezahájí krajní záložníci Ondřej 

O Grussmanna se zajímá druholigová Opava 
Byrtus (Třinec), Oldřich Kosto-
rek (Příbram) a zraněný záložník 
Pavel Niedermeier (Slavia). 

V lednu se do kabiny A mužů 
nepodívá ani pětadvacetiletý 
odchovanec klubu Jan Hrdlička, 
který se rozhodl z pracovních 
důvodů ukončit svou kariéru. 
Velkou ztrátou by ale mohl být 
pro náš klub odchod Radima 
Grussmanna, o kterého proje-
vila zájem druholigová Opava. 
Klubové vedení pustilo Radima 

do Opavy prozatím na lednovou 
přípravu, poté se rozhodne, ja-
kým směrem se kroky krajního 
záložníka vydají (zda zůstane u 
nás i na jaře, nebo se přesune 
do opavského celku). „Zatím je 
ještě všechno v jednání, ale těch 
variant je více. Pokud by vše vy-
šlo, tak do Opavy se moc těším, 
protože je to přeci jen druhá liga, 
a to je zase o krůček blíže k vr-
cholovému fotbalu...

(Pokračování na straně 7)
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šachové zprávy
Týmové soutěže

Průběžné umístění:
Extraliga 

BŠŠ Frýdek-Místek „A“, 1. místo
2. liga 

BŠŠ Frýdek-Místek „B“, 4. místo
Krajská soutěž 

BŠŠ Frýdek-Místek „C“, 2. místo
BŠŠ Frýdek-Místek „D“, 5. místo

Okresní přebor 
BŠŠ Frýdek-Místek „E“, 3. místo
BŠŠ Frýdek-Místek „F“, 8. místo

Talent cup 2011
Beskydská šachová škola 

uspořádala na Hotelu Petr Bezruč 
v Malenovicích (16.-18. 12.) mezi-
národní šachový festival mládeže 
Talent CUP 2011. Ve třech turna-
jích startovalo 98 hráčů ze tří zemí 
– CZE, SVK a POL. V „A“ turnaji 
(hráči narození 2000 a mladší) se 
z členů BŠŠ nejlépe umístili 7. 
Tomáš Filip, 8. Daniel Židek, 9. 
Antonín Plšek. V „B“ turnaji (hráči 
narozeni 2002 a mladší) si skvěle 
vedli 3. Zuzana Gřesová, 6. Robert 
Demko a „uzavřeném C“ turnaji 
medailová umístění získali členové 
BŠŠ – 1. Patrik Štěpán, 2. Martina 
Fusková, 3. Filip Kaňák.

ME v rapid šachu
17. - 18. 12. se ve Varšavě 

uskutečnilo „Mistrovství Evropy 
v rapid šachu“ i za účasti členů 
BŠŠ Frýdek-Místek. Ve star-
tovním poli bylo 747 hráčů z 28 
zemí a mezi nimi i velmistři, hráči 
extraligového týmu BŠŠ Frýdek-
-Místek, Sergei Azarov a Anton 
Korobov. Vynikajícím výkonem 
se prezentoval Anton, který ob-
sadil výborné 4. místo! Sergei 
skončil na 18. místě.

Významného ocenění se 
dočkal oddíl atletiky Slezanu 
Frýdek-Místek zásluhou nej-
větší sportovní akce v našem 
městě – běžeckého závodu 
Hornická desítka. 

Předsedkyně oddílu Klára 
Maštalířová převzala v Pra-
ze z rukou patronky projektu 

Významné ocenění pro Hornickou desítku
světové rekordmanky Jarmily 
Kratochvílové Zlatou plaketu 
Českého atletického svazu pro 
TOP 10 běžeckých závodů 
České republiky v roce 2011! 
Je to ocenění nejen pro atletic-
ký oddíl, ale hlavně pro desítky 
obětavých organizátorů, kteří 
se na akci starali o spokojenost 

(Pokračování ze strany 6)
... Myslím si, že šance je pro 

všechny hráče stejná a bude zále-
žet jen na mně, jak se s tím vypo-
řádám,“ řekl Radim Grussmann. 

A jak to vypadá s případným 
posílením našeho kádru. Tady 
ještě asi konkrétnější informace 
mít nebudeme, ale víme, že Matěj 
Biolek, o kterého se zajímá tým 
našeho bývalého kouče Oldřicha 
Machaly (HFK Olomouc), by měl 
u nás zůstat i v jarních odvetných 
bojích. „Do přípravy se zapojí rov-
něž všichni hráči naší juniorky a 
sedm nadějných dorostenců, jed-
ná se o A. Prečiho, Hoppa, Kova-
líka, K. Střalku, M. Šiguta, Juříčka 
a z Olomouce vracejícího se útoč-
níka Teplého,“ prozradil ředitel fot-
balového klubu Radomír Myška.

Klubové vedení jedná ale i 
o dalších případných posilách. 
Mělo by jít o tři fotbalisty Slez-

ského FC Opava, či tři šikovné 
hráče ze sousedního Slovenska. 
„V těchto případech ještě ne-

O Grussmanna se zajímá druholigová Opava 
chceme být konkrétní. Je kon-
kurenční doba, ani naši soupeři 
nezahálí,“ dodal Myška.

více než dvou tisíc běžců. Je 
to samozřejmě rovněž ocenění 
pro celé naše město, které pod-
porou tomuto běhu dokazuje, 
že se akce takového formátu 
a kvality dá uspořádat i v pod-
mínkách menšího města. Velké 
blahopřání a poděkování patří 
všem pořadatelům! 

Bleskový šach žen
17. 12. se v Praze uskutečnilo 

„MČR žen v bleskovém šachu“ a 
dobrou herní pohodu přetavila Kris-
týna Novosadová v pěkné 9. místo.

ME v bleskovém šachu
Na „Mistrovství Evropy v bles-

kovém šachu“ ve Varšavě se 16. 
12. v konkurenci 379 šachistů z 25 
zemí světa výborně prezentovali 
hráči extraligového týmu BŠŠ 
Frýdek-Místek. Vynikajícího spor-
tovního úspěchu dosáhl Anton 
Korobov, který skončil na 5. místě! 
Další hráč Frýdku-Místku Sergei 
Azarov se umístil na 30. místě.

Otevřený přebor
V prosinci skončil třináctikolový 

„Otevřený klubový přebor BŠŠ“. 
Vítězem přeboru se stal Karel Ku-
bala, stříbro vybojoval Petr Vyso-
glad a bronz získal Jaroslav Lepík. 

Talenti s 3. třídou
Šachový svaz České republi-

ky přidělil na základě výborných 
turnajových výsledků sedmi 
talentům Beskydské šachové 
školy 3. výkonností třídu. Nový-
mi držiteli 3. VT se stali: Tereza 
Beluská, Zuzana Gřesová, Kris-
týna Laurincová, Robert Demko, 
Radek Halamíček, Ondřej Nytra 
a Dominik Musial.

Městská liga mládeže
V pátek 9. 12. se uskutečnilo 

7. kolo „Městské ligy mládeže“. 
Gratulujeme vítězům jednotlivých 
lig: Extraliga – Matěj Kuchař,
1. liga – Dominik Musial, 2. liga 
– Robert Demko, 3. liga – Radek 
Halamíček, 4. liga – Jakub Ma-
vrev, 5. liga – Dominik Valjent,
6. liga – Ondřej Zámorský.

ŽÁCI
mladší žáci A – halový turnaj 

v Třinci (2. místo)
Za účasti deseti týmů skončili 

mladší žáci A na Vánočním tur-
naji v Třinci na pěkném druhém 
místě, když ve finále podlehli Va-
lašskému Meziříčí 2:3.

Výsledky FM: - Třinec B 1:3 
(Jeřábek), - Val. Meziříčí 2:1 (Smí-
tal, Kluz), - Vsetín 4:1 (Jeřábek, 
Tureček, Smítal, Janša), - Ajax 
Žilina 1:0 (Kluz). Semifinále: FM 
- MŠK Žilina 1:0 (Smítal). Finále: 
FM - Val. Meziříčí 2:3 (Jeřábek 2).

Konečné pořadí: 1. Val. Mezi-
říčí, 2. Frýdek-Místek, 3. MŠK Žili-
na, 4. Třinec A, 5. FC Vítkovice, 6. 
Třinec B, 7. FK Čadca, 8. Ajax Ži-
lina, 9. Nový Jičín, 10. FC Vsetín.

Sestava: Filipec - Kisza, 
Kluz, Tureček, Smítal, Janša, 
Stavrovský, Jeřábek, Jiříček, To-
mšej, Smutňák.

Náš brankář Jan Filipec byl 
vyhlášen nejlepším brankářem.

PŘÍPRAVKY
ročník 2003 – halový turnaj 

na 1. ZŠ ve FM (4. a 5. místo)
V sobotu 17. 12. jsme pořá-

dali turnaj ročníku 2003. Hrálo 
se v tělocvičně na 1. ZŠ systé-
mem každý s každým. 

Výsledky FM bílí: (J. Cem-
pírek, A. Bongylaj, S. Hrabec, A. 
Kavka, M. Legorský, J. Marciňa, 
F. Murín, I. Somr, D. Šmiga) 

FM - FM modří 2:2, - Vítkovice 
3:0, - Vsetín 0:3, - Opava 2:2, - 
Karviná 1:2, - Třinec 3:1.

Výsledky FM modří: M. Šrajer, 
J. Baďura, M. Hložanka, D. Jurga, 
D. Konečný, T. Račev, T. Zubek 

FM - FM bílí 2:2, - FC Vítkovi-
ce 1:0, - Vsetín 2:6, - Opava 2:5, 
- Karviná 2:2, - Třinec 3:1 

Konečné pořadí: 1. FC 
Vsetín, 2. SFC Opava, 3. MFK 
Karviná, 4. MFK Frýdek-Místek 
modří, 5. MFK Frýdek-Místek bílí, 
6. Fotbal Třinec, 7. FC Vítkovice.
ročník 2004 – halový turnaj

v Čeladné (4. místo)
Výsledky FM: - AFC Nové 

Mesto nad Váhom 2:1 (Kaňák, 
A. Kowalczyk), - Haná Prostějov 
6:0 (Kaňák 3, A. Kowalczyk 2, 
Rek), - ŠK Svatý Jur 1:4 (Špo-
ner), - FC Vítkovice 2:0 (Kaňák 
2). O 3. místo: MFK FM - FC 
Velké Karlovice a Karolinka 0:0, 
penalty 1:2 (Šponer)

Sestava: Dlabal - Buchlovský, 
Hrubý, Kaňák, A. Kowalczyk, F. 
Kowalczyk, Rek, Šponer, Závodný 

ročník 2004 – Zimní liga 
Výsledky FM: - Brušperk 0:4, 

- Ostravice 2:0 (Závada, Maloň), 
- Staříč 1:3 (Závada), - Petřvald 
1:1 (Závada)

Pořadí: 1. Brušperk, 2. Pet-
řvald, 3. Staříč, 4. MFK F-M, 5. 
Ostravice

Sestava FM: Řeha - Poloch, 
Závada, J. Vokoun, Štětinský, 
Bartek, Kiš, Šena, Maloň

Ročník 2004 ovládl turnaj
v Kozlovicích 

Ve čtvrtek 29. prosince se v 
Kozlovicích uskutečnil halový 
turnaj Kozlík Cup pro benjamín-
ky ročníku 2004 a mladších.

MFK F-M modří - Spartak Lu-
bina 2:1 (Kaňák, Štětinský), MFK 
F-M bílí - Vítkovice 1:0 (Hrubý), 
MFK F-M modří - MFK F-M bílí 

1:0 (Kaňák), MFK F-M modří - FC 
Kozlovice 0:2, MFK F-M bílí - FC 
Fryčovice 6:0 (Hrubý 2, J. Vokoun 
2, Maloň, F. Kowalczyk), MFK 
F-M modří - FC Fryčovice 5:1 
(Kaňák 2, A. Kowalczyk 2, Závod-
ný), MFK F-M bílí - Spartak Lubi-
na 4:1 (J. Vokoun 2, Kiš, vlastní), 
MFK F-M bílí - FC Kozlovice 2:0 
(J. Vokoun, Maloň), MFK F-M 
modří - Vítkovice 2:0 (Kaňák 2).

Konečné pořadí: 1. MFK 
F-M bílí, 2. MFK F-M modří, 3. 
FC Kozlovice, 4. FC Vítkovice, 5. 
Spartak Hlubina, 6. FC Fryčovice

Sestavy: 
MFK modří - Řeha, Kaňák, 

Štětinský, A. Kowalczyk, Závod-
ný, Buchlovský 

MFK bílí - Maloň, Hrubý, Rek, F. 
Kowalczyk, Kiš, J. Vokoun, Poloch 

Nejlepším střelcem turnaje se 
stal náš Vojtěch Kaňák.
ročník 2002 – halový turnaj v 

Bílovci (1. místo)
MFK F-M - SFC Opava 4:0 

(Wojatschke 3, Packo), - ŠSK 
Bílovec 3:1 (Wojatschke, Pac-
ko, Koliba), - TJ Raduň 6:4 
(Wojatschke 3, Koliba, Packo, 
Bystřičan), - Valašské Meziříčí 
3:2 (Packo 2, Wojatschke). Fi-
nále: MFK F-M - SK Hranice 6:4 
(Koliba 2, Packo, Wojatschke, 
Kaszper, Šigut)

Nejlepším brankářem turnaje 
byl vyhlášen Jakub Pospíšil z 
MFK Frýdek-Místek.

Sestava: Josef Bystřičan, 
David Kaszper, Filip Kolář, Dali-
bor Koliba, Kryštof Niesner, Da-
niel Packo, Jakub Pospíšil, Sa-
muel Šigut, Vojtěch Wojatschke.

Školní sportovní klub Bes-
kydy uspořádal poslední ad-
ventní víkend pro děti 1.-5. 
tříd v pořadí již třetí kemp 
Beskyďáčku. Tentokrát se 
akce konala ve dvou tělocvič-
nách 7. ZŠ na ulici 28. října a 
opět se setkala s velkým zá-
jmem nejen dětí, kterých se 
na dvoudenním kempu sešlo 
46, ale i jejich rodičů.

Dětem se po dva dny věno-
val trenérský tým pod vedením 
Jiřího Pelikána, Nikoly Němcové 
a Radky Drabinové. Perfektně 
zorganizovaná akce nabídla dě-
tem rozděleným do skupin podle 
věku a výkonnosti pestrou paletu 
aktivit. Malým účastníkům kempu 
se dostalo základů atletické i po-

Proběhl víkendový kemp Beskyďáčku
hybové průpravy, hrály se míčo-
vé i nemíčové hry a samozřejmě 
došlo také na základy minivolej-
balu. Celá akce vyvrcholila závě-
rečným turnajem, na kterém byly 
k vidění krásné boje plné emocí.

Nejlepšími účastníky kempu 
byli vyhlášeni v jednotlivých ka-
tegoriích Tomáš Josiek, Adéla 
Březinová, Matěj Dudek a Natá-
lie Mynářová. V motivačním pro-
gramu pro nejmenší děti se na 
prvním místě umístil Tomáš Bílek.

Vítězi v turnaji se v jednotli-
vých kategoriích stali:

Delfíni A: Adéla Březinová
Delfíni B: Eliška Kantorová a 

Kateřina Kociánová
Lachtani: Kateřina Bražinová 

a Nikola Slámová

V prvním kole celostátní Žá-
kovské ligy museli starší žáci 
SKP Frýdek-Místek cestovat do 
Strakonic. Postup do druhého 
kola si mladí házenkáři vybojo-
vali čtyřmi vítězstvími a jen jedi-
nou porážkou, kterou utrpěli od 
svého rivala ze Zubří. 

Sokol Prostějov - SKP Frý-
dek-Místek 7:30 (3:14)

Feike – Müller 3, Lednický 2, 
Kocich 3, Havránek 1, Slavík 4, 
Ruffer 3, Odstrčil 2, Hess 3, Ja-
kub Horký 4/1, Verlík 2, Carbol 
2, Vančura 1.

SKP Frýdek-Místek – HBC 
Jičín 23:12 (12:5)

Ruffer 10, Jakub Horký 3, 

Mladí házenkáři vybojovali postup
Carbol 2, Hess 2, Slavík 2, Od-
strčil 1, Havránek 1, Kocich 1, 
Lednický 1.

SKP Frýdek-Místek – HBC 
ČZ Strakonice 24:16 (15:9)

Ruffer 7, Jakub Horký 5, Hess 
4, Lednický 3, Kocich 2, Odstrčil 
2, Vančura 1.

SKP Frýdek-Místek – HC 
Zubří 12:16 (6:7)

Ruffer 6, Hess 2, Müller 2, 
Slavík 1, Lednický 1.

Handball Liberec – SKP Frý-
dek-Místek 11:27 (4:13)

Ruffer 8, Hess 5, Müller 4, 
Odstrčil 3, Lednický 2, Havránek 
1, Jakub Horký 1, Verlík 1, Car-
bol 1, Vančura 1.
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Charita Frýdek-Místek za-
hájí od 1. 2. 2012 činnost dvou 
nových sociálních služeb v 
rekonstruovaných půdních 
prostorách Domu pokojného 
stáří u Panny Marie Frýdecké 
naproti Mariánského kostela.

Obě služby jsou pobytové 
a jsou určeny pro seniory a lidi 
se zdravotním postižením. Služ-
by mají za cíl pomoci těm, kteří 
dlouhodobě pečují o své blízké, 

Od 1. listopadu 2011 jsme 
v naší organizaci Centrum pro 
zdravotně postižené MSK o.s. 
rozjeli projekt s názvem „Vzá-
jemnou podporou k integraci 
na trh práce“. Pomocí široké 
nabídky projektových aktivit 
chceme osoby se zdravotním 
postižením zapojit na trh práce 
a najít jim vhodné zaměstnání. 

Průběžně se nám začali při-
hlašovat noví zájemci o projekt, 
v současné době jich máme 
osm. Projekt však trvá až do 
30. 4. 2013, proto mají i další 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zájemci možnost se v tomto 
období do projektu zapojit. Za-
tím jsme rozjeli první aktivitu 
Individuální poradenství, jež 
je vstupní a povinnou aktivitou 
pro každého účastníka projek-
tu. Snažíme se tímto připravit 
účastníky do pracovního proce-
su, např. společně sepisujeme 
životopis, motivační dopis, na-
cvičujeme pracovní pohovory, 
nabízíme zajímavé profesní i 
osobnostní testy atd. 

Od ledna 2012 budou probí-
hat další aktivity – Výuka na po-

čítači, kurz Základy mezilidské 
komunikace a Podpůrné skupi-
ny. Někteří budou mít možnost 
využít také rekvalifikačních kur-
zů, které zajišťujeme na základě 
individuálních potřeb a možností 
účastníků. V rámci projektu oslo-
vujeme také zaměstnavatele 
s nabídkou spolupráce, kterou 
se nám již podařilo s některými 
navázat. Pro více informací o 
projektu nás kontaktujte na tel. 
558 431 889 nebo email mosko-
rova@czp-msk.cz.

Mgr. Petra Moškořová

Pozvánka na koncert
Charita Frýdek-Místek si Vás dovoluje pozvat

na Novoroční koncert souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou. 
Koncert proběhne 1. 2. 2012 v 19:00 v Kulturním domě

ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Koncert je realizován ve spolupráci s městem
Frýdlant nad Ostravicí a jeho výtěžek je určen

na činnost Poradenského centra a Charitní pečovatelské služby.
Vstupenky v ceně 250 Kč jsou k dostání v předprodeji

v Beskydském informačním centru
na náměstí Svobody, tel.: 558 646 888.

Koncert je součástí akcí věnovaných k 20. výročí založení
Charity Frýdek-Místek.

Charita Frýdek-Místek rozšiřuje nabídku svých služeb
a to především v době, kdy tito 
lidé potřebují odpočinek, nastou-
pit do nemocnice, do lázní nebo 
v době rekonstrukce bytu a o 
jejich blízkého by v té době ne-
mohlo být doma postaráno.

„Díky pobytu svých blízkých v 
týdenním stacionáři také mohou 
zůstat lidé pečující o své blízké v 
práci a o své blízké se postarat v 

domácím prostředí o víkendech,“ 
dodal Radovan Pácl.

Rekonstrukce prostor pro 
poskytování těchto sociálních 
služeb byla zajištěna díky dotaci 
z Regionálního operačního pro-
gramu Moravskoslezsko ve výši 
14 milionů Kč. Stavební práce 
probíhaly od poloviny roku 2011 
a byly ukončeny v prosinci 2011.

Fanoušci frýdecko-místeckého hokejové-
ho klubu, velká výzva pro všechny:

Maskot Spox, který má svůj domov na Aquaparku 
Olešná a taky zimním stadionu ve Frýdku-Místku, 

hledá kamaráda do hokejového klubu
HC Frýdek-Místek a prosí vás o pomoc!

Buďte kreativní, hraví a neotřelí.
Hokejový club HC Frýdek-Místek vyhlašuje soutěž 

o nejlepší návrh nového maskota pro hokejový 
klub. Návrhy můžete zasílat až do 31. ledna 2012, 

a to na email sportplex@sportplex.cz.
Do předmětu emailu uveďte MASKOT HC F-M. 

Nejlepší návrh, který bude vybraný, čeká odměna 
ve výši 10.000 Kč. Neváhejte a dejte se do práce. 

Na vaše návrhy se těšíme.
Zdraví vás Spox, HC Frýdek-Místek a Sportplex 

Frýdek-Místek s.r.o.
SPOX: Maskot Sportplexu hledá kamaráda 
do hokejového klubu HC Frýdek-Místek.

Prvním občánkem roku 2012 statutárního 
města Frýdku-Místku je Daniela Goczolová. 
Narodila se ve frýdecko-místecké nemocnici 
1. ledna v 20:45 hodin, měří 50 cm a váží 3,4 
kilogramů. 

Primátor města Petr Cvik zašle rodičům prvního našeho naro-
zeného občánka v tomto roce písemné blahopřání, tak jak je tomu 
zvykem již několik let. Po šesti týdnech od narození dítěte budou 
rodiče pozváni na tradiční slavnostní vítání občánků, které se koná 
na Frýdeckém zámku. Zde každé dítko obdrží pamětní list a drobné 
věcné dárky, včetně knížky v rámci akce „Celé Česko čte dětem“, 
na jejíž propagaci se primátor osobně podílí.

Prvním občánkem města je Daniela
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Zastupitelstvo města Frýdek-
-Místek rozhodlo na svém zase-
dání dne 5. 12. 2011 o promi-
nutí poplatků a úroků z prodlení 
vzniklých v souvislosti s opoždě-
nými platbami za užívání obecní-
ho bytu a zároveň stanovilo pod-
mínky, za kterých tyto poplatky a 
úroky budou prominuty.

Tzv. amnestie se vztahuje na 

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

• dům č.p. 1313 na pozemku 
p.č. 3489 zast.pl. a nádv., budo-
va bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3490 zast.pl. a nádv. a pozemky 
p.č. 3489 zast.pl. a nádv. o vý-
měře 542 m2, p.č. 3490 zast.pl. a 
nádv. o výměře 66 m2, p.č. 3491 
ost. pl. o výměře 745 m2, p.č. 
3492 zahrada o výměře 938 m2, 
p.č. 3493 ost. pl. o výměře 2339 
m2 včetně ostatních staveb, pří-
slušenství a vybavení na těchto 
pozemcích , vše k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (ul. Míru), nejnižší 
nabídková cena 7.000.000 Kč.

• budova č.p. 34 na pozemku 
p.č. 5139 zast.pl. a nádv. a po-
zemek p.č. 5139 zast.pl. a nádv. 
o výměře 545 m2 včetně všech 
součástí a příslušenství, k.ú. 
Lískovec u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 2.332.080 Kč 

• budova č.p. 752 na pozemku 
p.č. 1723 zast.pl. a nádv. a poze-
mek p.č. 1723 zast.pl. a nádv. o 
výměře 330 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Pionýrů), nejnižší 
nabídková cena 5.736.000 Kč

• nebytová jednotka 549/7 včet-
ně podílu 452/992 na společných 
částech budovy č. p. 549 a zasta-
věném pozemku p. č. 202/66 zast.
pl. a nádv. a souvisejícím pozemku 
p. č. 202/211 ostatní plocha k. ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Rů-
žový pahorek), nejnižší nabídková 
cena 4.721.714 Kč 

• objekt bez č.p./č.e. (stavba 
občanské vybavenosti) na po-
zemku p.č. 202/210 zast.pl. a 
nádv. a pozemek p.č. 202/210 
zast.pl. a nádv. o výměře 15 m2 
včetně všech součástí a příslu-
šenství, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (Růžový pahorek), nejniž-
ší nabídková cena je 302.250 Kč

• objekt bez č.p./č.e. (stavba 
občanské vybavenosti) na po-
zemku p.č. 3482/69 zast.pl. a 
nádv. a pozemek p.č. 3482/69 
zast.pl. a nádv. o výměře 49 m2 

včetně všech součástí a příslu-
šenství, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek (Bezručova), nejnižší 
nabídková cena je 876.550 Kč

• nebytová jednotka 131/5 
včetně podílu 5868/48177 na spo-
lečných částech budovy č. p. 131 
a zastavěném pozemku p. č. 210 
zast.pl. a nádv. k. ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Palackého), nej-
nižší nabídková cena 630.356 Kč 
Nabídkové licitační řízení se 

Nabídkové licitační řízení
uskuteční dne 25. 1. 2012
ve 13.00 hod. budova č.p. 

1313, k.ú. Frýdek
ve 13.30 hod. budova č.p. 34, 

k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
ve 14.00 hod. budova č.p. 

752, k.ú. Místek
ve 14.30 hod. nebytová jed-

notka 549/7, k.ú. Frýdek
ve 15.00 hod. objekt bez č.

p./č.e. na pozemku p.č. 202/210, 
k.ú. Frýdek

ve 15.30 hod. objekt bez č.
p./č.e. na pozemku p.č. 3482/69, 
k.ú. Místek

ve 16.00 hod. nebytová jed-
notka 131/5, k.ú. Místek

v zasedací síni odboru správy 
obecního majetku Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, ul. Radniční 10. 

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským prů-
kazem a dokladem o zaplacení 
jistiny. Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen předložit výpis 
z obchodního rejstříku a písemné 
zmocnění k tomu, že je oprávněn 
jednat jménem právnické osoby, 
nejde-li o statutární orgán.

Výše jistiny je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny 
a je splatná nejpozději dne 19. 
1. 2012 na účet Statutárního 
města Frýdek-Místek, č.ú. 6015-
928781/0100, var. symbol: 

budova č.p. 1313, k.ú. Frýdek
VS 36131313.

budova č.p. 34, k.ú. Lískovec u 
Frýdku-Místku VS 361334

budova č.p. 752, k.ú. Místek
VS 3613752

nebytová jednotka 549/7, k.ú. 
Frýdek VS 36135497

objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 202/210, k.ú. Frýdek

VS 3613202
objekt bez č.p./č.e. na pozemku 

p.č. 3482/69, k.ú. Místek
VS 36133482

nebytová jednotka 131/5,
k.ú. Místek VS 36131311

Příklepem licitátora vzniká zá-
jemci s nejvyšší nabídkou právo na 
uzavření kupní smlouvy k prodáva-
né nemovitosti za nejvyšší nabíd-
kovou kupní cenu. V případě, že 
zájemce s nejvyšší nabídkou ne-
zaplatí nejvyšší nabídnutou kupní 
cenu ve lhůtě 60 dnů ode dne ko-
nání nabídkového licitačního řízení, 
vzniká Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek nárok na smluvní poku-
tu ve výši složené jistoty. Ostatním 
účastníkům se jistota vrací.

Bližší informace – Magistrát 
města F-M, tel. 558 609 172, 
558 609 175, 558 609 171.

Prominutí poplatků a úroků z prodlení
dluhy vzniklé do 30. 11. 2011 a 
dlužník je musí uhradit v období 
od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012.

Bližší informace: 
http://www.frydekmistek.cz/

cz/o-meste/0686071-upozorne-
ni-pro-najemce-a-byvale-najem-
ce-obecnich-bytu.html
Magistrát města Frýdku-Místku, 
Radniční 10, kancelář 207, 208, 210

Roční projekt „Rozvojem 
osobnosti k výuce v pozitiv-
ním prostředí“, ve kterém je 
zapojeno deset frýdecko-mís-
teckých škol, je ve své polovi-
ně. Projekt je zaměřen na zlep-
šení vztahů mezi žáky v nově 
vzniklých šestých třídách na II. 
stupni základních škol. 

„Na začátku školního roku 
proběhlo v Beskydech čtyřiadva-
cet třídenních adaptačních kurzů 
pro celkem 524 žáků ze všech 
šestých tříd. Pestrý a zajímavý 
program si pro žáky připravili 
jejich noví třídní učitelé společně 
s lektory poradenského zařízení 
Centra nové naděje. Žáci i peda-
gogové byli s průběhem adap-
tačních kurzů velmi spokojeni, 
hodnotili je jako přínosné pro 
vzájemné poznání a přivítali po-
moc lektorů při řešení problémů 
v nových kolektivech,“ hodnotil 
Martin Sysala z odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy.

Takto se například k „adap-
ťákům“ vyjádřili přímo žáci: 

Projekt Popros pro 10 škol běží naplno

„Líbila se mi vycházka a různé 
hry…, líbilo se mi, že umíme 
táhnout za jeden provaz…, lí-
bilo se mi, že jsme si odpustili, 
ubytování super…, chválíme 
paní servírku, byla příjemná a 
usměvavá…, jsem rád, že jsem 
jel…, škoda, že tu nemůžeme 
zůstat déle…, moc jsem si to 
tady užila…, byla to sranda…, 
učitelé byli na jedničku s hvěz-
dičkou…“. A vyjádření učitelů? 
Ta byla také v superlativech: 
„Ideální podzimní počasí umož-
nilo spoustu aktivit vykonávat 
venku. Žáky jsme vedli nejen 
k hezkému a ohleduplnému 
chování vůči sobě, ale také ke 
kultuře stolování. Je však nut-
ností stále vést žáky k naslou-
chání. Děkujeme panu lektorovi 
Patrikovi za pečlivě připravený 
program. Lektorka Klára byla 

dobře připravená, vhodně re-
agovala na vzniklé situace a 
pomohla dětem hovořit i o ne-
příjemných problémech, které 
třídu trápí...“

Od listopadu probíha-
jí v šestých třídách třídnické 
hodiny za účasti odborných 
lektorů a do konce školního 
roku v každé třídě proběhnou 
tři prožitkové programy, které 
svým obsahem navážou na 
adaptační kurzy a jejich cílem 
bude upevnění vzájemné spo-
lupráce a vztahů mezi žáky a 
spolupráce s třídním učitelem.

Projekt se zkráceným názvem 
„POPROS“ je financován z Ope-
račního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. Jeho 
realizátorem je Statutární město 
Frýdek-Místek ve spolupráci s 
Centrem nové naděje o.s.

Oprava veškeré
elektroniky

za skvělou cenu
605 051 685
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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: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield  24.-26. 1.
U krytého bazénu
 3.-5. 1., 31. 1.-2. 2.
Park. u Kauflandu 10.-12. 1.
Parkoviště u Billy 17.-19. 1.
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, 
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/

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 měs-
ta Frýdku-Místku, ul. Radniční 
1148, odbor správy obecního 
majetku, oddělení místních daní 
a poplatků, 

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

Potvrzení bezdlužnosti 
u MHD zdarma

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

INFORMACE
O ODPADECH

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje výběrové dotační 
řízení na poskytnutí neinves-
tičních dotací z rozpočtu sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
pro právnické a fyzické osoby 
na podporu projektů v oblasti 
zdravotnictví pro rok 2012.

Podporovanými oblastmi jsou:
1. Podpora a rozvoj zdravotní 

péče a následné péče
2. Podpora preventivních pro-

gramů vedoucích k výchově ke 
zdraví a zdravému způsobu života

3. Podpora celoroční pravidel-
né činnosti i individuálních akcí 
pro zdravotně postižené občany 
včetně rekondičních a relaxačních 
zdravotních pobytů

4. Vytváření podmínek pro inte-
graci zdravotně postižených obča-
nů včetně rovných podmínek

5. Podpora projektů zaměřují-
cích se na poskytování mobilní pa-
liativní péče (mobilní hospic)

Žadatel se do výběrového říze-
ní přihlašuje na základě žádosti, 
vyplněné za každou oblast samo-
statně. Součástí žádosti jsou přílo-
hy: kopie stanov, statutu, zřizovací 
listiny, apod., kopie smlouvy o uza-
vření účtu u bankovního ústavu, 
kopie dokladu o přidělení IČ, DIČ, 
dokladů o volbě nebo jmenování 
statutárního zástupce současně 
s dokladem osvědčujícím opráv-
nění zástupce jednat jménem 
subjektu navenek (podepisovat 
smlouvy), prohlášení o souhlasu 
se zveřejním identifikačních údajů 
o poskytovateli a výši poskytnuté 
dotace v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních 

Dotační programy na podporu projektů 
v oblasti zdravotnictví pro rok 2012

údajů a o změně některých zákonů 
v platném znění, je-li žadatelem fy-
zická osoba.

Požadované doklady o právní 
subjektivitě je možno přiložit pou-
ze k jedné z žádostí, ale pak je 
nutno v každé další žádosti uvést, 
ke kterému jsou prvotní doklady 
přiloženy. 

Při hodnocení jednotlivých 
projektů bude přihlíženo:

k formální správnosti žádosti, 
k obsahové stránce žádosti, zda 
projekt odpovídá vyhlášeným 
dotačním programům, místním 
potřebám a prioritám v dané ob-
lasti, k efektivitě vynakládaných 
finančních prostředků, k plnění 
závazků vyplývajících ze smluv 
uzavřených na projekty v minu-
lém roce.

Podmínky, zásady, žádost:
veškeré informace související 

s výběrovým dotačním řízením, 
včetně podmínek vyhlášených 
dotačních programů, zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku na podporu projektů v oblasti 
zdravotnictví, žádosti o dotaci 
poskytnutou z rozpočtu statutár-
ního města Frýdku-Místku pro rok 
2012, jsou k dispozici na interne-
tové adrese www.frydekmistek.
cz nebo přímo na odboru soci-
álních služeb Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1149, 
Frýdek-Místek.

Kontaktní osoba:
bližší informace pro žadatele o do-
taci na podporu projektů v oblasti 
zdravotnictví poskytne Věra Ko-
nečná, tel.: 558 609 315, e-mail: 

konecna.vera@frydekmistek.cz.
Termín pro podání žádosti:
žadatel podává přihlášku o 

poskytnutí dotace v jednom po-
depsaném originále s přílohami 
v tištěné verzi, a to doporučeně 
poštou nebo osobně na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
nejpozději do 29. 2. 2012 včet-
ně na adresu: 

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
Radniční 1149
738 22 Frýdek-Místek
v obálce označené textem: 

„NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O DO-
TACI (v levém horním rohu obál-
ky). Plný název či jméno žadate-
le o dotaci a adresa.
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Žádosti k účasti ve výběro-
vém řízení na poskytnutí půjček z 
„Fondu rozvoje bydlení“ na úze-
mí statutárního města Frýdek-
-Místek pro rok 2012 lze podat na 
závazných formulářích na Magis-

Půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ 
na území statutárního města Frýdek-Místek

trátu města Frýdku-Místku, Rad-
niční 1148, odbor správy obecní-
ho majetku ve lhůtě od 2. 1. 2012 
do 31. 1.2012. Bližší informace 
na www.frydekmistek.cz, nebo 
tel. 558 609 172, 558 609 171.

Informace pro občany o pře-
vedení agendy dávek hmotné 
nouze, příspěvku na péči a pří-
spěvků pro zdravotně postižené 
občany z Magistrátu města Frý-
dek-Místek na Úřad práce ČR:

Od 1. ledna 2012 se mění 
a sjednocuje sociální dávkový 
systém České republiky. Admi-
nistrace dávek a rozhodování o 
dávkách bude prováděno jedi-
ným správním orgánem – Úřa-
dem práce ČR, prostřednictvím 
příslušných kontaktních praco-
višť úřadu. V souvislosti s uve-
denou změnou se agenda dá-
vek hmotné nouze, příspěvku na 
péči a příspěvků pro zdravotně 
postižené občany převádí z Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek na 
Úřad práce ČR – krajskou po-
bočku v Ostravě. Od 1. 1. 2012 
je tak pro podávání a vyřizování 
žádostí o dávky hmotné nouze, 
příspěvku na péči a příspěvků 
pro občany se zdravotním po-
stižením příslušné Kontaktní 
pracoviště ve Frýdku-Místku, Na 
Poříčí 3510, 738 01 Frýdek-Mís-
tek, tel. 950 113 111. 

Jedná se o pracoviště pro 
správní obvod obcí: Baška, Bru-
šperk, Bruzovice, Dobrá, Dobra-
tice, Dolní Domaslavice, Dolní 
Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-

Převádění agend z magistrátu na úřad práce
-Místek, Horní Domaslavice, 
Horní Tošanovice, Hukvaldy, 
Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Kr-
melín, Lhotka, Lučina, Morávka, 
Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovi-
ce, Paskov, Pazderna, Pražmo, 
Raškovice, Řepiště, Sedliště, 
Soběšovice, Staré Město, Staříč, 
Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, 
Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice. 

Úřední hodiny na Kontaktním 
pracovišti ve Frýdku-Místku, 

Na Poříčí 3510, jsou stanoveny 
v pondělí a ve středu od 8 do 17 
hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 
do 13 hodin, v pátek od 8 do 13 
hodin pro podání žádostí.

Bližší informace ke změ-
nám v oblasti sociální pomoci 
získáte na infolince call centra 
844 844 803 nebo na http://so-
cialnireforma.mpsv.cz

Úřad práce České republiky
Kontaktní pracoviště F-M

Dne 26. 1. 2012 se pracovnice matriky zúčastní
akreditovaného semináře Společenské obřady

v pravomoci měst a obcí. Z tohoto důvodu bude
dne 26. 1. 2012 oddělení matriky pro veřejnost uzavřeno.

Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 22, IČ 00296643, DIČ CZ 00296643 vyhlašuje

Kurz muzikoterapie se uskuteční 10. 1. 2012 od 14 h.
v Domě pokojného stáří, Mariánské náměstí 146
naproti baziliky ve Frýdku-Místku. Cena 630,-Kč.

Akreditovaný kurz s osvědčením MPSV Výběr ergoterapeutických 
metod se uskuteční 17. a 18. 1. 2012 od 14 hod

v Obchodní akademii, Palackého 123, ve Frýdku-Místku.
Cena 970,-Kč. 

Akreditovaný kurz MŠMT Pečovatelka o děti ve věku od 3-15 let 
(v rozsahu 180 hod.) začíná 23. 1. 2012 od 13.15 hod

v Obchodní akademii, Palackého 123, ve Frýdku-Místku.
Více informaci o kurzech na:

www.vzdelavaci-kurzy.cz tel.732 349 654.

v souladu s ustanovením § 
281 a násl. zákona č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, v platném 
znění veřejnou obchodní soutěž 
o nejvhodnější návrh na uzavření 
kupní smlouvy, jejímž předmě-
tem bude prodej nemovitostí tvo-
řících areál bývalých vojenských 
kasáren na ul. Palkovická, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek.

Věc 
Nejvhodnější návrh na uza-

vření kupní smlouvy na prodej 
souboru nemovitostí, které tvo-
ří bývalý vojenský areál na ul. 
Palkovická, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek. Jedná se o ob-
jekty (v současné době užívané 
jako garáže, sklady, kanceláře a 
ubytovna), zastavěné pozemky 
o celkové výměře 12 094 m2, 
ostatní plochy o celkové výmě-
ře 69 792 m2 a lesní pozemky o 
celkové výměře 182 497 m2.

Předmět
Určení osoby, která bude mít 

právo na uzavření kupní smlou-
vy, jejímž předmětem budou 
nemovitosti specifikované v za-
dávací dokumentaci.

Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže může 

být právnická nebo fyzická 
osoba, která může nabývat ne-
movitosti ležící na území České 
republiky dle platných právních 
předpisů České republiky.

Účastníkem soutěže nemůže 
být osoba, která je dlužníkem Sta-

tutárního města Frýdek-Místek.
Podmínky veřejné
obchodní soutěže:

• nejnižší nabídková cena 
130.000.000 Kč

• jistota 1.000.000 Kč, termín 
pro uhrazení jistoty 27. 2. 2012

• propadnutí jistoty v případě 
odstoupení vítěze od uzavření 
kupní smlouvy

• uhrazení kupní ceny před 
podpisem kupní smlouvy 

• termín pro podání návrhů 
29. 2. 2012

• vyhlašovatel si vyhrazuje 
právo odmítnout všechny před-
ložené návrhy z důvodu, že 
zastupitelstvo města vybraný 
návrh neschválí

Kritérium soutěže
Nejvyšší nabídnutá cena vy-

jádřená v Kč, a to bez jakýchkoli 
podmínek.

Zadávací dokumentace:
1. výpis z katastru nemovitostí
2. snímek katastrální mapy
3. popis areálu

Zadávací dokumentace je pří-
lohou č. 1-3) vyhlášení veřejné 
obchodní soutěže a je uveřejně-
na na adrese http://www.frydek-
mistek.cz/cz/o-meste/0686100-
-verejna-obchodni-soutez.html

Prohlídka nemovitostí
Prohlídka nemovitostí se 

uskuteční dne 31. 1. 2012 v 9 
hod. Prosíme nahlásit jméno a 
číslo občanského průkazu kaž-
dého účastníka prohlídky nej-

později do 30. 1. 2012 na tel. č. 
558 609 171 – Lucie Hradečná, 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor správy obecního majetku 
nebo e-mail hradecna.lucie@
frydekmistek.cz.

Způsob zpracování návrhu
- návrh na uzavření kupní 

smlouvy
- další požadavky vyhlašovate-

le na obsah předloženého návrhu:
• název a přesná adresa mís-

ta/sídla podnikání uchazeče, 
rodné č. /IČ, DIČ, označení sta-
tutárního zástupce oprávněného 
k podepisování smluv, telefon, 
e-mailová adresa

• doklad o oprávnění k pod-
nikání 

• číslo účtu, na který má být 
vrácena jistota

• nabízená výše kupní ceny
• čestné prohlášení o tom, že
- je dostatečně finančně a 

ekonomicky způsobilý
- na majetek uchazeče nebyl 

prohlášen konkurz a nebylo pro-
ti němu zahájeno insolvenční, 
konkurzní nebo vyrovnací řízení

- nemá dluh vůči Statutární-
mu městu Frýdek-Místek

Místo podání návrhu 
Místem pro osobní podávání 

návrhu je podatelna v přízemí 
objektu na adrese:
Magistrát města Frýdku-Místku

Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Doporučenou poštou na adresu:

Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek
Způsob podání návrhu 

Návrhy se podávají výhradně 
v písemné formě, osobně nebo 
doporučenou poštou v zapeče-
těných obálkách označených 
„veřejná obchodní soutěž – pro-
dej areálu NEOTVÍRAT“

Návrhy budou zpracovány 
v českém jazyce.

Termín podání návrhu
Termín pro podání návrhu na 

uzavření kupní smlouvy končí 
dnem 29. 2. 2012 ve 12.00 hod. 

Návrhy doručené osobně 
nebo doporučenou poštou na po-
datelnu Magistrátu města Frýd-
ku-Místku po uplynutí této lhůty 
už nelze zahrnout do soutěže a 
budou vráceny předkladateli. 

Jistota
Stanovenou jistotu je nutno 

poukázat na účet Statutárního 
města Frýdek-Místek, č. účtu 
6015-928718/0100 VS3112 
v termínu do 27. 2. 2012.

Osobě, která získá právo 
na uzavření kupní smlouvy, se 
v případě jejího uzavření započte 
složená jistota na úhradu kupní 
ceny. Osobě, která měla právo 
na uzavření kupní smlouvy a toto 
právo nevyužila, jistota propadá. 
Tato jistota je příjmem Statutární-
ho města Frýdek-Místek. 

Statutární město Frýdek-
-Místek je povinno do 10 dnů po 

ukončení on-line výběrového ří-
zení neúspěšným osobám, které 
se zúčastnily soutěže, složenou 
kauci vrátit na účet, který tyto 
osoby uvedly v návrhu.
Průběh a podmínky soutěže

Doručení jediného návrhu 
splňujícího podmínky veřejné 
obchodní soutěže

• prodej konkrétní osobě se 
schvaluje na nejbližším zasedá-
ní zastupitelstva města

• uzavření kupní smlouvy 
včetně úhrady nabídnuté kupní 
ceny je stanoveno do 30 dnů od 
schválení zastupitelstvem města.

Doručení dvou a více návrhů 
splňujících podmínky veřejné 
obchodní soutěže

• druhé kolo formou on-line 
výběrového řízení realizovaného 
prostřednictvím firmy oprávněné 
k podnikání v daném oboru, ve 
kterém bude možno bez omeze-
ní navyšovat nabídkovou cenu

• osobám budou zaslány po-
zvánky k účasti na on-line výbě-
rovém řízení

• vítězná osoba obdrží od Sta-
tutárního města Frýdek-Místek 
vyrozumění o výběru jeho nabídky

• prodej konkrétní osobě na 
základě on-line výběrového ří-
zení se schvaluje na nejbližším 
zasedání zastupitelstva města

• uzavření kupní smlouvy 
včetně úhrady nabídnuté kupní 
ceny je stanoveno do 30 dnů od 
schválení zastupitelstvem města.
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Ředitel městské knihovny Tomáš Benedikt Zbranek s manažerkou 
Cambridge Center Frýdek-Místek Monikou Korbelovou.

IVAN KORČ: Frýdecko-místecký fotograf v Librexu lehce bilancuje.
Foto: Petr Pavelka

V Národním domě ve Frýdku-
-Místku se na 29. leden chystá Kar-
neval pro děti! Celým programem 
bude provázet Pavel Novák, který 
si s sebou přiveze skupinu Family. 
Karneval začne velkým průvodem 
všech masek. V rámci programu 
se budou střídat bloky písniček a 
vyprávění Pavla Nováka.

Karneval pro děti ve Frýdku-Místku
Nedílnou součástí celé akce 

budou samozřejmě i hry a sou-
těže, při nichž zapojíme nejen 
děti, ale i dospělé. Budou připra-
veny kvizy, jazykolamy, hádanky 
a jiné zábavné soutěže a hry, při 
kterých se rozhodně nikdo nudit 
nebude. Pro děti jsou přichystá-
ny odměny v podobě sladkostí a 

malých dárků. Na závěr celého 
programu je pro děti i dospělé 
přichystána diskotéka.

Karneval pro děti vypukne v 
neděli 29. ledna v 15.00. Vstu-
penky si ale můžete koupit už 
nyní – buď osobně v Nové scéně 
Vlast nebo on-line na webu www.
kulturafm.cz. Vstupné je 60 Kč.

Na únor se pro vás chystá 
zcela mimořádný koncert. V 
Kině Petra Bezruče vystoupí 21. 
února Václav Neckář se svou 
skupinou Bacily! Legendární 
zpěvák letos slaví už čtyřicá-
té výročí založení své kapely a 
sklízí nadšené ohlasy s novou 
skladbou Půlnoční, která vyšla 
jako soundtrack úspěšného fil-
mu Alois Nebel. Ve Frýdku-Míst-
ku nabídne v retrospektivním 
koncertu reprezentativní průřez 

celou svou kariérou.
Neckář se prosadil už v šede-

sátých letech a jeho popularita 
dále stoupala v letech sedmde-
sátých. Úspěchy sklízel i na fil-
movém plátně, např. Menzelově 
oskarovém filmu Ostře sledované 
vlaky. V poslední dekádě se po-
týkal s vážnými zdravotními pro-
blémy, pódia však nikdy docela 
neopustil a letos přišel comeback 
ve velkém stylu. „Václav Neckář 
je fenoménem české populární 

hudby, uhranul už naše mamin-
ky a dodnes inspiruje – stačí se 
podívat na množství coververzí 
jeho písní u současných zpěvá-
ků,“ říká dramaturgyně koncertu 
Gabriela Zelinková.

Předprodej na koncert Václa-
va Neckáře se skupinou Bacily 
probíhá v Nové scéně Vlast a 
on-line na webu www.kulturafm.
cz. Vstupné je podle umístění 
sedadla 230 Kč, resp. 250 Kč, 
na místě pak 290 Kč.

Současný fenomén Václav Neckář

V pátek 16. 12. se poprvé 
mezinárodní festival advent-
ních a vánočních zvyků, koled 
a řemesel Souznění představil 
ve farním kostele sv. Jana a 
Pavla ve Frýdku-Místku. Pro 
pořadatele se to ukázalo jako 
správná volba.

„Jsem rád, že festival zavítal 
k nám do Frýdku-Místku. Ad-
vent a Vánoce – to je takový 
krásný čas, kdy lidé mají k sobě 
blíž, a myslím si, že nejlépe tuto 
dobu vystihuje slovíčko ´sou-
znění´,“ poznamenal v úvodu 
Josef Maňák, děkan farního 
kostela sv. Jana a Pavla, který 
byl postaven ve druhé polovině 
18. století.

Souznění v kostele sv. Jana a Pavla 
O hudební rozjezd se v útulně 

vznešeném prostředí postarali 
žáci ZUŠ Duchovní hudby ve 
Frýdku-Místku, jejichž koncert 
duchovní hudby se nesl na vlně 
talentu, píle a nadějných vyhlídek 
do budoucna. S emocemi ná-
vštěvníků zacloumaly především 
varhanistka Veronika Hrubišová 
a sólová zpěvačka Lenka Adám-
ková. „Zpívalo se mi dobře, ráda 
zpívám v kostele. Byla to pro mě 
nová zkušenost, a to především 
z toho důvodu, že jsem ještě na 
takové velké a vyhlášené akci 
nevystupovala,“ zhodnotila svůj 
výkon Lenka Adámková, která se 
druhým rokem vzdělává v oboru 
Sólový zpěv.

Následně pomyslné podium 
opanoval soubor Collegium Ma-
rianum se svým promyšleným 
programem s názvem Rorate co-
eli, jehož ústředním tématem je 
předvánoční hudba z pražských 
kostelů období baroka. Z proje-
vu souboru, který se zaměřil na 
skladby ze začátku 18. století, 
čišela jasnost, radost, místy do-
konce až skotačivost, a to celé 
umocňovala preciznost. Každo-
pádně velmi potěšitelné bylo, že 
výběr skladeb nesklouzl k fád-
nosti, ale díky tomu, že muzikanti 
preferovali hudební rozmanitost, 
doslova dokázali zahřát u srdce.

Oba vokalisté, jak Hana Bla-
žíková (soprán), tak Tomáš Král 
(bas), předváděli vysokou školu 
pěveckých výkonů a také oni se 
zasloužili o velmi chutnou a vy-
datnou hudební hostinu. Odmě-
nou pro spokojené publikum pak 
byl velmi svěží přídavek Děťátko 
rozkošné od Václava Karla Ho-
lana Rovenského.

Soubor Collegium Marianum 
zkrátka ukázal, že i suverenitu 
může doprovázet přirozenost a 
věrohodnost.

Co sdělit na závěr? Snad jen, 
že druhý festivalový den nabídl 
opravdu efektivní kombinaci za-
čínajících umělců a vyzrálého 
hudebního tělesa.

S poutavým povídáním o 
adventní době, zvycích a svát-
cích spojených s očekáváním 
narození Krista přijely do 
metylovské školy pracovnice 
frýdecko-místecké knihovny.

V téměř hodinovém vyprávě-
ní popsaly našim žákům tradice 
spojené s adventem. „Povídalo 

Knihovnické lekce zaujaly i ty nejmenší 
se o svaté Barboře, Ambrožovi 
i Lucii a zvycích, které se tradují 
už z dob našich předků,“ vysvět-
lila učitelka Jarmila Faldynová.

Elišku Mačejovskou zaujala 
nejvíce svatá Lucie. „Chodíva-
la po staveních hlavně večer a 
běda těm, kteří nespali,“ řekla 
Eliška a pokračovala: „Také 

se mi líbila vánoční pohádka o 
Markovi a kapru. Marek si dal 
kapra do postele, protože si 
myslel, že je mu zima. Aby kapr 
neměl hlad, nacpal mu Marek do 
pusy cukroví. Když se maminka 
Marka ptala, kdo ten nepořádek 
udělal, svedl to Marek na Je-
žíška.“  (rs)

Foto: Werner Ullmann

V sobotu 3. prosince byl za 
účasti zástupců Cambridge 
Center Frýdek-Místek a nakla-
datelství Cambridge Universi-
ty Press v místecké studovně 
Městské knihovny slavnostně 
otevřen Cambridge Corner.

Tato část studovny bude slou-
žit veřejnosti, která má zájem o 
studium anglického jazyka, ale 
také o četbu anglických knih. Zá-
jemci si zde mohou půjčit učeb-
nice a doplňkové materiály pro 

Cambridge corner v knihovně
přípravu na cambridgeské zkouš-
ky všech úrovní. Dále anglickou 
četbu (graded readers – čítanky) 
speciálně napsanou pro různé vě-
kové skupiny. Většina knih obsa-
huje audio CD, které vám pomůže 
zdokonalit výslovnost a lépe po-
rozumět mluvenému slovu. Věří-
me, že se jazykový koutek bude 
do budoucna rozrůstat, abychom 
mohli uspokojit další zájemce o 
tyto knihy.    Bc. Irena Liberdová, 

vedoucí pobočky Místek
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST
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

MUZEUM BESKYD

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 - Devadesát let od výstav-
by turistické chaty na Prašivé.
Výstava seznamuje s počátky beskydské 
turistiky – prvními útulnami, chatami a jejich 
vybavením, nejstaršími českými a německými 
turistickými spolky v oblasti, mapami a turistic-
kými průvodci, dobovým turistickým vybave-
ním, letními a zimními sporty. Přibližuje také 
proměny Moravskoslezských Beskyd a kraje 
pod Beskydami v posledních sto dvaceti letech 
v souvislosti s individuální a zejména organi-
zovanou turistikou. Výstavu připravilo Muzeum 
Beskyd Frýdek-Místek ve spolupráci s Klubem 
českých turistů, Pohorskou jednotou Radhošť 
a dalšími soukromými osobami a sběrateli.
Potrvá do 25. března 2012.

A STALO SE A STALO
V MĚSTEČKU BETLÉMĚ…

Zámecký okruh je obohacen o výstavu betlé-
mů z 19. století a první poloviny 20. století ze 
sbírek Muzea Beskyd. Zámecké interiéry se 
zahalily do atmosféry doby předvánoční a vá-
noční a nabízejí návštěvníkům nejenom staré 
betlémy. Betlémy je možno zhlédnout pouze 
v rámci prohlídky Zámeckého okruhu. To vše 
do svátku Hromnic, to je do 2. února 2012.

SVĚT DĚTÍ A JEJICH HRAČEK
Výstava návštěvníkům představí hračky a další 
předměty týkající se života dětí ze sbírkového 
fondu Muzea Beskyd. K vidění budou panen-
ky, pokojíčky, kočárky, plyšové i umělohmotné 
hračky, vláčky, dětské sportovní vybavení a 
další, vše zarámováno starými fotografiemi dětí. 
Nebude chybět ani dětská tvůrčí dílna, kde si 
mohou děti samy vyrobit malou ozdůbku, na-
malovat obrázek, složit skládačku nebo si je-
nom pohrát s hračkami. Potrvá do 29. 1. 2012.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

Připravujeme:
Čtvrtek 9. února v 19,00 hodin – Rytířský 

sál Frýdeckého zámku
Čtvrtý zámecký koncert

ROMAN PATOČKA – housle
MATEJ ARENDÁRIK – klavír

Na programu J. Suk, B. Martinů, L. Janá-
ček, J. S. Bach, J. Brahms a další.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 19. ledna v 16,30 hodin – Zelený 
dům Muzea Beskyd na Zámecké ulici 

LYSÁ HORA
Tematický večer věnovaný Lysé hoře, 

Bezručově chatě, dávným i současným 
beskydským turistům. Doplněno promítáním 

videosnímků s beskydskou tématikou.
Čtvrtek 26. ledna v 16,30 hodin – Zelený 

dům Muzea Beskyd na Zámecké ulici
POVĚSTI Z FRÝDKU A MÍSTKU

Tematický večer, věnovaný pověstem 
z Frýdku-Místku a okolí.

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

tel: 558 434 154, 558 434 525
e-mail: info@klicfm.cz

www.klicfm.cz

SVČ
te

DIVADÉLKA PRO DĚTI:
Ne 8. 1. 15.00
Maxipes Fík

Divadlo Špílberg
Legendární postava Maxipsa Fíka ožívá 

na jevišti. V inscenaci se objeví postavičky 
známé z večerníčků i knižního vydání příhod 

hlavního hrdiny. Vstupné 60 Kč
Ne 15. 1. 15.00

Jak Zlobucha s Krákorou
ztratily kouzelnickou knihu

Divadlo Čtyřlístek
Pohádkový příběh plný čar a kouzel.

Vstupné 50 Kč
KINO:

Po 2. 1. 19.00
Filmový klub: Milování

Z Paříže 60. let přes Prahu do současného 
Londýna. Catherine Deneuve a její dcera 

Chiara Mastroianni v romantickém muzikálu.
Francie, melodrama, 2D, titulky, 12+, 139 
min., vstupné 70 Kč/pro členy FK 50 Kč

Út 3. 1. 19.00
Filmový klub: Nevěstinec

Autentický obraz světa pařížských „domů 
lásky“ na sklonku 19. století v režii Bert-
randa Bonella. Francie, drama, 35mm – 

projekce z filmového pásu, titulky, 122 min., 
vstupné 80 Kč/pro členy FK 60 Kč

St 4. 1. 19.00
Válka bohů

Moderní zpracování legend starého Řecka 
ve 3D s hvězdami jako Mickey Rourke, 

John Hurt, Freida Pinto nebo Stehen Dorff.
USA, akční/drama, 3D, titulky, 15+, 110 

min., vstupné 120 Kč
Pá 6. - So 7. 1. 17.00

Alvin a Chipmunkové 3
Chimpunkové a Chipettky jsou zpět v prázdni-
novém dobrodružství na luxusní výletní lodi.
USA, premiéra, pro děti, animovaný, 2D, 
dabing, přístupný, 87 min., vstupné 80 Kč

Pá 6. - Ne 8. 1. 19.00
Sherlock Holmes: Hra stínů

Robert Downey Jr. opět v roli proslulého 
detektiva z Baker Street s parťákem Judem 

Lawem pod taktovkou Guye Ritchieho.
USA, premiéra, akční, 2D, titulky, přístupný, 

vstupné 90 Kč
Ne 8. 1. 17.00

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

ního a komiksového hrdiny Tintina.
USA, pro děti, animovaný, 3D, dabing, 

přístupný, 107 min., vstupné 130 Kč
Po 9. 1. 19.00

Filmový klub – miniblok režiséři-bratři: 
Le Havre

Půvabný příběh starého čističe bot a mladé-
ho afrického uprchlíka v režii legendárního 

Aki Kaurismäkiho.
Finsko/Francie/Německo, komedie, 2D, 

titulky, přístupný, 93 min., vstupné 85 Kč/
pro členy FK 65 Kč

Út 10. 1. 19.00
Filmový klub – miniblok režiséři-bratři: 

Dům košaté lásky
Další skvost severské kinematografie na 

téma mezilidských vztahů, tentokrát v režii 
Miky Kaurismäkiho.

Finsko, drama/komedie, 2D, titulky, 12+, 
102 min., vstupné 90 Kč/pro členy FK 70 Kč

St 11. 1. 10.00
!!! Pro seniory: !!!

Perfect Days – I ženy mají své dny
Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Voj-

těch Kotek a další ve hvězdně obsazeném 
filmu Alice Nellis.

ČR, komedie, 2D, 12+, 108 min., vstupné 50 Kč
St 11. 1. 18.00
Dámská jízda:

Perfect Days – I ženy mají své dny
Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Voj-

těch Kotek a další ve hvězdně obsazeném 
filmu Alice Nellis.

ČR, komedie, 2D, 12+, 108 min., vstupné 80 Kč
Ćt 12. 1. 19.00

Labyrint
Nový český thriller. Lucie Vondráčková bo-
juje o holý život v pražských katakombách.
ČR, premiéra, mysteriózní thriller, 2D, 12+, 

93 min., vstupné 80 Kč
Pá 13. 1. 09.30

Bijásek:
Broučci – a byla zima

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

z filmového pásu, vstupné 20 Kč
Pá 13. - Ne 15. 1. 17.00

Šmoulové
Kdo by neznal veselé modré pidižvíky a zlé-
ho čaroděje Gargamela s jeho potměšilým 

kocourem?
USA, pro děti, animovaný, 2D, dabing, 102 

min., vstupné 75 Kč
Pá 13. - So 14. 1. 19.00

Twilight saga: Rozbřesk 1. část
Další, již čtvrté pokračování slavné upíří série.

USA, romantické drama, titulky, 2D, 12+, 
111 min., vstupné 80 Kč

So 14. 1. 14.00
Bijásek: Gnomeo a Julie

Animovaný komediálně-dobrodružný 
snímek o trpaslících dává nejslavnějšímu 

příběhu lásky na světě další rozměr.
Velká Británie, pro děti, animovaný, 35mm 

– projekce z filmového pásu, dabing, 
přístupný, 84 min, vstupné 40 Kč

Ne 15. 1. 19.00
Johnny English se vrací

Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Ro-
wana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje 

mimořádným rejstříkem grimas a silným 
magnetem na katastrofy všeho druhu.

Velká Británie, komedie, 2D, titulky, přístup-
ný, 101 min., vstupné 80 Kč

Po 16. 1. 19.00
Filmový klub: Post Mortem

Nejlepší latinsko-americký film roku 2011!
Chile/Německo/Mexiko, drama, 35mm – 

projekce z filmového pásu, titulky, 15+, 98 
min., vstupné 80 Kč/pro členy FK 60 Kč

Út 17. 1. 19.00
Filmový klub - Projekt 100 2012: West 

Side Story
Muzikálová adaptace Romea a Julie získala 
deset Oscarů a navždy změnila dějiny žánru!

USA, muzikál, 2D, titulky, 12+, 151 min., 
vstupné 65 Kč/pro členy FK 45 Kč

VÝSTAVY:
Ne 1. 1. – Út 31. 1.

ZUŠ Frýdek-Místek
Na vánoce dlouhé noce

Výtvarné práce žáků ZUŠ

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ
NA 2. POLOLETÍ

Naši aktuální nabídku najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků a kurzů se lze hlásit 
během celého roku. Přihlaste se do kroužků 
a kurzů, začněte je navštěvovat už v lednu. 
Zaplatíte nám až 2. pololetí, které začíná 1. 
února a získáte tak 1 měsíc zdarma (u vybra-
ných kroužků a kurzů).
9. 1. KURZ | KRESBA HLAVY | 1. ČÁST 

– PROPORCE OBLIČEJE
Program: 1. lekce výtvarného kurzu, ve kte-
ré se zaměříme na základy kresby obličeje.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-

rů 767, Místek, 17:00 – 18:30 hodin
Věk: 10 – 18 let. Cena: 60 Kč. Informace: 
Karolína Lepíková, telefon: 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem do 6. 1. 2012.

18. 1. ZIMNÍ ŠPERKOVÁNÍ – SMALTO-
VÁNÍ BEZ PÍCKY

Program: Přijďte si vyzkoušet jedinečnou 
techniku smaltování bez pícky. Vyrobíte si 
originální náušnice a přívěsek, zapojíte svou 
fantazii a naučíte se jednu z nejzajímavěj-
ších technik zdobení kovu či skla.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 16:30 – 19:00 hodin
Věk: 15+. Cena: 250 Kč. Informace: Ka-
rolína Lepíková, telefon: 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem do 16. 1. 2012.

21. 1. VYRÁBÍME RUČNÍ PAPÍR
DĚTI A MLÁDEŽ

Program: Přijďte k nám do Klíčku a vyzkou-
šejte si výrobu ručního papíru. Budeme trhat, 
barvit, mixovat, pracovat s rámečky. Z papíru 
si vyrobíme také něco pro radost. Nechte se 
překvapit.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 14:00 – 17:00 hodin
Věk: 7 – 15 let. Cena: 80 Kč. Informace: 
Pavla Kozáková, telefon: 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem.

21. 1. VYRÁBÍME RUČNÍ PAPÍR
RODIČE S DĚTMI

Program: Víte, z čeho se vyrábí papír a jak 
se dělá kniha? Neváhejte a přijďte k nám 
do Klíčku. Sami si vyzkoušíte ruční výrobu 
papíru. Vyrobíme si pohádkovou knížku o 
Červené Karkulce. Nakonec vám zahrajeme 
maňáskovou pohádku.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 9:30 – 11:30 hodin
Věk: 2 – 7 let. Cena: 60 Kč/dítě, 20 Kč/do-
spělý. Informace: Hana Pernická, telefon: 
732 383 131, 558 111 749, e-mail: hanap@
klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem.
23. 1. KURZ | KRESBA HLAVY | 2. ČÁST 

– JAK NAKRESLIT OKO
Program: 2. lekce výtvarného kurzu, ve kte-
ré se zaměříme na kresbu lidského oka.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 17:00 – 18:30 hodin
Věk: 10 – 18 let. Cena: 60 Kč. Informace: 
Karolína Lepíková, telefon: 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem do 20. 1. 2012.
28. 1. KERAMICKÁ DÍLNA | JMENOVKA 

NA DVEŘE
Program: V keramické dílně si vyrobíte jme-
novku na dveře nebo vrátka.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 17:00 – 18:30 hodin
Věk: 8 – 15 let. Cena: 70 Kč. Informace: 
Karolína Lepíková, telefon: 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem do 20. 1. 2012.

28. 1. MISTROVSTVÍ ČR V PEXESU
Program: Zúčastněte se turnaje v této 
známé hře. Místo a čas: SVČ Klíč FM, bu-
dova B, Pionýrů 764, od 8:00 hodin. Star-
tovné: 50 Kč. Kategorie: do 10 let, 11-15 
let, 16 let a více. Informace: Jiří Šnapka, 
telefon: 604 524 066, 558 111 773, e-mail: 
jirka@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem do 17. 1. 2011.

ŠACHY
6. 1. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Program: Šachový turnaj pro děti a mládež 
od 4 do 18 let

Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A,
Pionýrů 767, Místek, 15:30 - 18:00 hodin

Informace: Martin Kocur,
telefon: 732 224 966

20. 1. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mládež 

od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-

nýrů 767, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace: Martin Kocur,

telefon: 732 224 966
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KLUB MAMINEK BROUČCI
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

DĚTSKÉ POŘADY
Ne 29. 1. 15.00

Karneval pro děti
Programem bude provázet Pavel Novák, 
který si s sebou přiveze skupinu Family. 
Karneval začne velkým průvodem všech 
masek. V rámci programu se budou stří-
dat bloky písniček a vyprávění Pavla No-
váka. S dětmi si nejen společně zazpívá-
me, ale také se naučíme v Japonské myší 
polce např. japonsky. V programu zazní i 
největší Novákovy hity jako Pihovatá dív-
ka, Nádherná láska a Malinká.
Součástí celé akce budou i hry a soutěže, 
při nichž zapojíme nejen děti, ale i dospě-
lé. Máme pro vás připraveny kvízy, jazy-
kolamy, hádanky a jiné zábavné soutěže 
a hry, při kterých se rozhodně nikdo nudit 
nebude. Pro děti jsou přichystány odmě-
ny v podobě sladkostí a malých dárků. 
Karneval je velkou událostí nejen pro děti, 
ale i pro dospělé, a proto je celý program 
šitý na míru pro celou rodinu. Na závěr 
celého programu je pro děti i dospělé při-
chystána diskotéka. Vstupné 60 Kč

TANEC
So 7. 1. 19.00

Novoroční tančírna – Absolventský ples
Ples absolventů tanečních kurzů

Vstupné 130 Kč
So 14. 1. 19.00

Reprezentační ples města Frýdek-Místek
Hosté:

Peter Nagy
Jam & Bazar - Abba Revival

Swingový orchestr Zatrestband
Symfonický orchestr Frýdek-Místek

Kouzelník Zdeněk Bradáč
a další...

Moderuje Jana Doleželová, Miss ČR 2004
Vstupné 600/500/450 Kč

Předprodej v recepci Národního domu zahájen
VÝSTAVY:

Ne 1. 1. - Út 31. 1.
ZUŠ Frýdek-Místek

Snová Krajina
Výtvarné práce žáků ZUŠ

KURZY:
Taneční kurzy pro páry

Ne 15. 1. 18.30-21.00
St 18. 1. 16.45-19.15

Taneční pro mládež – pokročilí
Určeno pro studenty středních škol, kteří ab-
solvovali základní kurz tanečních. Navazuje 
na taneční repertoár základního kurzu s roz-
šířením o náročnější figury dříve probíraných 

tanců a zařazením nových tanců.
8 lekcí + 1 závěrečná
Kurzovné: 1 000 Kč

Po 16. 1 19.30-22.00
Taneční pro manželské páry a dvojice 

– pokročilí
Určeno párům všech věkových kategorií, 

které se chtějí naučit základům stan-
dardních nebo národních tanců. Taneční 
budou ukončeny závěrečným plesem.

8 lekcí + 1 lekce závěrečná
Kurzovné: 2 000 Kč/pár

St 18. 1. 19.30-22.00
Taneční pro manželské páry a dvojice 

– začátečníci
Určeno párům všech věkových kategorií, 

které se chtějí naučit základům stan-
dardních nebo národních tanců. Taneční 
budou ukončeny závěrečným plesem.

8 lekcí + 1 lekce závěrečná
Kurzovné: 2 000 Kč/pár

Pohybové kurzy pro jednotlivce a 
rodiče s dětmi

St 4. 1. 9.00-10.00
Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5 let

Pouze jednorázové vstupy. V hodinách 
cvičení pro rodiče s dětmi vám nabízíme 

program pro děti v doprovodu dospělého, 
zaměřený na procvičování hrubé a jemné 

motoriky. Při hře doprovázené hudbou 
využíváme pomůcek a sportovního nářadí 
pro rozvoj základních přirozených doved-
ností, jako je chůze, běh, hod, skok atd.

Kurzovné 50 Kč rodič a dítě/1 lekce
Po 16. 1. 17.15-18.15 mírně pokročilí

18.30-19.30 začátečníci
Orientální břišní tance

Orientální tanec je zaměřen na ladné 
koordinované pohyby, které jsou velmi 
pečlivě cílené na jednotlivé části těla. 
Je to zdravý způsob, jak tělo posílit a 

předcházet problémům.
Kurzovné 650 Kč/10 lekcí

Út 17. 1. 16.30-17.30 ukázková hodina
So 21. 1. 16.00-17.00 zahájení

Umění omlazení těla a organismu
Davská omlazovací jóga – východní me-
todika omlazení, různé protahovací cviky, 

zvláštní způsoby dýchání, energetická 
cvičení, uvolnění těla, zklidnění psychiky, 
masáže. Tato cvičení dovedou ozdravit 
organismus a mohou jej cvičit ženy v 
každém věku, které mají zájem udělat 

něco pro své zdraví.
Kurzovné 600 Kč/10 lekcí

Út 17. 1. 19.00-20.00
Tanec pro ženy

Moderní tanec pro ženy v rytmu latin-
skoamerických tanců, salsy, merengue, 

samby, flamenga, swingu…
Kurzovné 600 Kč/10 lekcí

St 18. 1. 18.00-19.30 začátečníci
18.00-20.00 pokročilí

Tchán-ťi čchüan
Cvičení známé pro svůj blahodárný vliv jak 

na fyzický, tak na duševní stav člověka.
Kurzovné 600 Kč začátečníci, 700 Kč 

pokročilí/10 lekcí
Čt 26. 1. 9.00-10.00
Cvičení pro seniory

Hodina je sestavena převážně z poma-
lých pohybů, při kterých se snadněji nau-
číte využít i svého dechu. Získané správné 

pohybové návyky postupně dokážete 
přenést i do běžného denního režimu.

Kurzovné 400 Kč/10 lekcí
Út 31. 1. 14.15-15.10 Děti 9-11 let

15.15-16.10 Mládež 12-15 let
Street Dance

Výuka základních stylů spadajících do 
oblasti street dance (hip-hop, mtv dance, 
house, hype, dancehall aj.) pod vedením 
kvalifikovaných lektorů z Taneční skupiny 

DANCEPOINT.
Kurzovné 390 Kč/10 lekcí

St 1. 2. 17.30-18.30
Pilates

Pilates je cvičební systém, který rovno-
měrně posiluje tělo a zlepšuje jeho dr-

žení. Důraz je přitom kladen na správné 
dýchání, koncentraci, kontrolu pohybů, 

přesnost a plynulost cviků.
Kurzovné 600 Kč/10 lekcí

St 1. 2. 18.45-20.00
Powerjóga

Cílem powerjógy je nastolení harmonie 
těla a mysli. Usiluje o protažení a rov-

noměrné posílení svalů, které zlepšuje 
flexibilitu, zachovává přirozenou hybnost 
kloubů, vyrovnává špatné držení těla a 

zlepšuje pružnost a hybnost páteře.
Kurzovné 700 Kč/10 lekcí

Čt 2. 2. 17.00-18.00
Cvičení pro zdraví

Cvičení zaměřené na protažení a rozpohy-
bování kritických oblastí, jako je krční páteř, 
ramena, šíje, mezilopatkové svaly, bederní 

oblast, břicho, zadní strana stehen atd.
Kurzovné 600 Kč/15 lekcí

Čt 2. 2. 17.45-18.45
Zumba

Tanec kombinující jedinečnou latinsko-
-americkou hudbu se základními kroky 

latinskoamerických tanců (salsa, meren-
gue, cumbia, samba, chacha a další). Je 
navržen pro každého bez rozdílu věku, 

váhy či kondice.
Kurzovné 500 Kč/10 lekcí

Po 6. 2. 17.30-19.00
Kondiční posilování

Hodina je zaměřena na střídání aerobiku 
s posilováním, doplněné přídavnými cviky 
na podložkách, zaměřenými především 

na problémové partie.
Kurzovné 750 Kč/15 lekcí

Út 7. 2. 16.30-17.30
Cvičení pro zdraví s Pilates

Hodina zdravotních cviků vedená formou 
Pilates tak, aby ji zvládli všichni.

Kurzovné 600 Kč/15 lekcí
Út 6. 3. 17.45-18.45
Kick box aerobik

Aerobní cvičení, které vychází z bojového 
umění. Při cvičení se používají také údery, 

kopy, úniky a úhyby celého těla. Je výborný 
nejen na procvičení svalů dolních končetin, 

ale také na svalstvo břicha, paží a zad.
Kurzovné 150 Kč/10 lekcí

Informace o přihlašování a způsobu 
úhrady: www.kulturafm.cz, nebo na tel. č. 

558 113 457.
PŘIPRAVUJEME:

Čt 2. 2. 19.00 – Nová scéna Vlast
Klepl váže uzel

Populární sexuolog MUDr. Radim Uzel a 
jeden z nejobsazovanějších českých her-
ců Bohuslav Klepl ve skvělých historkách 

nejen z natáčení. Mimo předplatné
Vstupné 300 Kč

Čt 9. 2. 19.00 – Rytířský sál Frýd. zámku
Roman Patočka, Matej Arendárik

Předplatitelská skupina Zámecké koncerty.
Vstupné 150/80 Kč

10. 1. - Pohádka pro děti
„O třech prasátkách“

Krátká pohádka pro děti. Začátek v 10.00 h.
17. 1. - Umí naše děti správně mluvit?
Přednáška logopedky paní Mgr. Zdeny Jed-
ličkové spojená s besedou s maminkami o 
správné výslovnosti dětí. Začátek v 10.00 h.

23. 1. - Zavádění lepku
Krátká přednáška spojená s besedou na 
téma dětské výživy vedená Petrou Biolko-
vou. Začátek v 10.30 hod. 
31. 1. - Sáňkování a bobování s Broučky
Zveme maminky a děti na tradiční zimní 
zábavu. Tentokrát se sejdeme na Stov-
kách ve Frýdku (za fotbalovým hřištěm 
VP). Sraz na místě v 10.00 hod.
V případě nedostatku sněhu se akce ruší!

Pravidelné kurzy: 
Orientální tance pro děti (od 5 let) 

Každý pátek 16.00-16.45 hod.
Cena 400 Kč/10 lekcí

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

Mírně pokročilí – úterý 17.-18.00 hod. 
Začátečníci – po dohodě s lektorkou

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 h.

Pátek
Cvičení rodičů s dětmi 9.30 – 10.15 h.

Výtvarka 10.30 – 11.15 h. 

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

12. 1. 2012 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

7. 1. 2012 ve 14:00, 30. 1. 2012 v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

11. 1. 2012 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE

S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
24. 1. 2012 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE
aneb Porod s epidurálem

18. 1. 2012 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

3. 1. - Schůzka členek
Přivítáme také všechny maminky, které 
se chtějí aktivně podílet na vytváření pro-
gramů pro děti.

Soukromá hudební škola
Virág-Reg

Kostikovo náměstí 646, tel.: 602 864 002
www.hudebniskolafm.ic.cz

email: shsviragreg@seznam.cz
Leden 2012: zahájení hudebních kroužků 
– výuka na: klavír, keyboard, kytara akustic-
ká, elektrická, basová, zpěv, flétna altová, 
zobcová, klarinet, trubka B, bicí nástroje, 
výuka hudební nauka i pro vysokoškoláky.

Výuka Dje – mladí, ale i starší.
Výuka L.A.T. moderní tanec.

Otevřeno Nahrávací studio STORM
Od dubna TALENT 2012

Půjčovna kostýmů a masek
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KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek

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

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

www.divadloctyrlistek.cz

6. 1. pátek NOVOROČNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ
DJ KAMIL, DJ MATES A STARÉ DOBRÉ 
HITY TĚ NENECHAJÍ DLOUHO SEDĚT 
*VSTUP NAD 16 LET*
7. 1. sobota MAD SOUNDZ – ERRORTEK
ERRORTEK CREW, DJs: ONDRA (HARD-
TEK, TEKNO, HAPPYTEK), KRTEK (HARD-
TEK, TEKNO, TRIBE), MRTOSH (HARDTEK, 
TEKNO, TRIBE), URVUTIBURVU (TEKNO, 
ACID), JAHRIDER (JUNGLETEK, JUNGLE)
10. 1. úterý ELECTROBEAT THEATRE 
*VSTUP ZDARMA*
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO *VSTUP 
ZDARMA*
11. 1. středa STOUNDRUM *VSTUP 
ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
13. 1. pátek NAROZENINOVÝ PLES 
STOUNU
NETRADIČNÍ OSLAVA 17. NAROZENIN 
KLUBU, DJs: MATES & KAMIL (CLASIC, 
POP, ROCK, OLDIES), ŽIVÁ KAPELA, 
KONCERT HERCE JANA BUDAŘE A RO-
MANA JEDLIČKY, TOMBOLA
(1. CENA VSTUP DO KLUBU NA ROK 
ZDARMA!) *SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ 
PODMÍNKOU VSTUPU*
14. 1. sobota NAROZENINOVÁ PÁRTY 
STOUNU – HIP HOP & DNB *VSTUP 
ZDARMA*
*VSTUP ZDARMA* NA 17. NAROZKY 
STOUNU V RYTMU ROVNÝCH I ZLOME-
NÝCH BEATŮ, HIP-HOP & DNB PARTY – 

STOUN DJs 
18. 1. středa STOUNDRUM
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs *VSTUP ZDARMA*
20 1. pátek VEC & ZVERINA & HIP-HOP 
PARTY
VEC A ZVERINA VÁM PŘEDVEDOU TO 
NEJLEPŠÍ ZE SLOVENSKÉHO HIP-HOPU, 
DJs: SHUPSTA, BJALY, BURCHO
21 1. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 18+
DJ KAMIL, DJ MATES A TY NEJLEPŠÍ HITY 
MINULÝCH DOB *VSTUP NAD 18 LET*
24. 1. úterý ELECTROBEAT THEATRE 
*VSTUP ZDARMA*
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO *VSTUP 
ZDARMA*
25. 1. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
27. 1. pátek NAA:SH:UP – CHRIS.SU
JEDEN Z NEJTALENTOVANĚJŠÍCH MA-
ĎARSKÝCH PRODUCENTŮ CHRIS.SU 
(TACTILE VINYL, SUBTITLES, COMMER-
CIAL SUICIDE), LOCAL HEROES/OMC, 
SMARIO/DNB.CZ, SHMI-THEC/MKTBROS, 
LOFI/MKTBROS, LAHIRE/MKTBROS, VJ 
PSYCHOCIRCUS
28. 1. sobota STO ZVÍŘAT – LIVE
NEJLEPŠÍ SKA KAPELA Z ČESKA OPĚT 
VE STOUNU, AFTER PARTY SKA PARTY 
& HITY *PŘEDPRODEJ*
V NOVÉM ROCE PŘIPRAVUJEME:
25. 2. sobota MŇÁGA A ŽĎORP *PŘED-
PRODEJ*

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

KUNST GARÁŽ
(místo, kde lze opravit svůj svět)

Zapůjčeno ze soukromých sbírek od au-
torů z Myslíka, Pstruží, Kozlovic, Kunčic 

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

Tel.: 723 021 622
Martin Papcún - SPACE

Do 2. března 2012.

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

Frýdek-Místek známý i neznámý 
(naše město očima výtvarníků) 

Potrvá do 31. ledna.

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 šetrný způ-
sob, 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 program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkč-
nost vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupi-
nách 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 děťát-
ka (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, regeneraci a prevenci 
poruch páteře a pohybového aparátu 
zejména v důsledku sedavé práce a 
jednostranného 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.

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

3. 1. (út) od 18h - Pavel ZUBEK – 
INDUSTRIAL – Vernisáž výstavy 

fotografií
Zahájení výstavy třineckého fotografa Pav-
la Zubka, zaměřené tentokráte na indus-
triální tématiku. Autor představí snímky z 
Třineckého Werku (Třineckých železáren), 
které jsou ukázány tak, jak huť vidí on sám.

11. 1. (st) od 18h - Z BESKYD DO 
SVĚTA – OMÁN – Ivo Petr

Další akce z cyklu cestopisných besed 
a promítání Z Beskyd do světa. Omán – 
země vysokých hor a úchvatného pobře-
ží. S Ivošem Petrem se podíváme na nej-
vyšší vrchol země Jebel Shams, potom 
projdeme proslulé „wadí“, prohlédneme si 

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

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

klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA

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

Neformální spolek lidí vyznávajících hor-
skou turistiku. Aktuální akce na webu.

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

Výprodej půlstoletí
Výstava fotografií Ivana Korče,

čerstvého padesátníka.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

pod Ondřejníkem, Metylovic, Raškovic, 
Vysokého Mýta, Frýdku-Místku.

Do 3. února 2012.

NOVINKY V GALERII:
grafika Tomáš Bím, Iva Hüttnerová, 

Emma Srncová, Josef Velčovský

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“ 
(obsahová náplň: praktické nácviky 

manipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxační 

polohy pro zklidnění nespavých a hyper-
aktivních dětí)

Pod vedením fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců

13. 1., 20. 1., 27. 1. – 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců

13. 1., 20. 1., 27. 1. – 10:15

Pro děti 
Sobota 14. ledna v 15 hodin

Kateřina Lužná
Kterak Zlobucha s Krákorkou ztratily 

kouzelnickou knihu 
pohádka o dvou mladých roztržitých čaro-
dějnicích – hraje divadelní soubor SERUM 

Vstupné 20 Kč 
Sobota 28. ledna v 15 hodin 

Vojtěch Vacke
Princezny a loupežníci 

Pohádka o třech princeznách, jež une-
seny loupežníky byly, mnohá protivenství 

a různé taškařice prožily, ale nakonec 
ke štěstí a sňatku přišly. Pro děti od 5 

let – hraje divadelní soubor ING Kolektiv 
Frýdek-Místek. Vstupné 20 Kč 

Předprodej vstupenek vždy v úterý a 
čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální 

sobotní představení! 
Půjčování kostýmů v lednu: 

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

moderní metropoli Muscat, zavítáme mezi 
pohostinné místní lidi atd.
25. 1. (st) od 18h - Z BESKYD DO SVĚ-
TA – SRÍ LANKA – František Mamula

Další akce z cyklu cestopisných besed a 
promítání Z Beskyd do světa. Cestovatel 
František Mamula navštívil Srí Lanku ně-
kolikrát, proto nám může představit tuto 
krásnou zemi z různých pohledů. Jaké 
jsou tajemné rituály života a smrti kmene 
Veddů? Jak chutná pravý cejlonský čaj? 
Jak probíhají náboženské svátky?

2.-6. leden Účast na Tříkrálové sbírce
10. leden „Nové plány pro nový rok“ – 
vaše nápady a návrhy pro rok 2012 

12. leden Diskuse na téma: Co pro 
mne znamení místo, kde bydlím?

17. leden Sněhuláci netradičně – tvoři-
vé odpoledne

19. leden Nezbednická čajovna – Z 
pohádky do pohádky

23.-25. ledna KLUBOVNA UZAVŘENA 
– z důvodu školení vedoucích

31. leden Odpoledne her a soutěží
POZOR!!! ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY:

Po-Pá – 13:00 – 17:00 hodin
St – konzultační hodiny (poradenství, 

řešení problémů, doučování)
Pátek – 15:30 – 16:30 h – chodíme 

sportovat do tělocvičny 4. ZŠ

Pátek 20. 1. 2012 - Společenský ples – 
pořádá Sdružení rodičů při 8. ZŠ ve F-M

Sobota 21. 1. 2012 - HAZENBÁL
– tradiční společenský ples.

Připravujeme:
Sobota 4. 2. 2012 - FUN-PRO promotion 
agency pořádá v Kulturním domě Frýdek 

II. EROTICKÝ PLES



16 Prosinec 2011Inzerce

Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - http://www.frydekmistek.cz/zpravodaj
Obsahová náplň, včetně inzerce a grafického zpracování: Petr Pavelka, tel.: 603 249 743, fax: 558 633 055, e-mail: pavelka.petr@frydekmistek.cz

Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a.s.
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 2. ledna 2012. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

Pro inzerci volejte
603 249 743

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Rádi zapůjčíme
sklenice 

na Vaši akci
608 47 42 47


