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slovo primátora
Vážení občané,
blíží se znovu po roce termín 

zápisu dětí do prvních tříd a ně-
kteří z vás budou možná zvažo-
vat, na kterou školu vaše dítě 
zapsat, další, kteří už mají dítka 
školou povinná, budou podávat 
svým známým své reference. 
Chtěl bych ujistit všechny rodi-
če, kteří mohou být z množství 
informací, na základě kterých se 
budou rozhodovat, nervózní, že 
všechny základní školy ve městě 
jsou po všech stránkách na kvalitní úrovni, takže vlastně žádným 
svým rozhodnutím nemohou udělat chybu. Základním a logickým 
vodítkem samozřejmě zůstává docházková vzdálenost, i proto 
máme pro jednotlivé školy naformulovány spádové oblasti. Pokud 
ovšem budou někteří rodiče preferovat jiné hledisko a bude jim 
více vyhovovat škola vzdálenější, ale více vyprofilovaná směrem, 
kam chtějí své dítě vést, mají na to samozřejmě právo a školy 
mimo jejich spádovou oblast je jistě rády přivítají.

Všechny školy ve městě se v posledních letech dočkaly význam-
ných investic, zejména co se týče úprav snižujících energetické ztrá-
ty. Vyměněná okna a zateplené fasády pozvedly i jejich estetickou 
úroveň. Městu se navíc podařilo přesvědčit školy ke společnému po-
stupu při získávání financí z Evropské unie, což všem plošně přineslo 
miliony korun na nové vybavení i moderní pomůcky. Učitelé spojili síly 
i při tvorbě didaktických materiálů, takže mohu jen znovu zopakovat 
– všechny školy ve městě jsou na velmi vysoké úrovni a jejich volbu 
můžete učinit s klidným svědomím.  Petr Cvik

Rada města rozhodla na 
základě doporučení komise 
pro otevírání obálek, posou-
zení kvalifikace, posouzení a 
hodnocení nabídek na plnění 
nadlimitní veřejné zakázky, 
zadávané v otevřeném řízení, 
o výběru nejvhodnější na-
bídky na „Centrální pojištění 
statutárního města Frýdek-
-Místek a pověřujících zada-
vatelů“ pro období od 1. 3. 
2012 do 29. 2. 2016.

„S výsledkem řízení jsme 
nadmíru spokojeni, protože se 
nám podařilo ušetřit miliony 
korun. Vybírali jsme ze dvou 

Město ušetří miliony na pojištění
variant, kdy kromě majetku 
města a jeho příspěvkových or-
ganizací jsme poptávali i sou-
hrnnou nabídku pro obchodní 
společnosti města – DISTEP 
a.s., Sportplex Frýdek-Místek, 
s.r.o., TS a.s., Frýdecká sklád-
ka, a.s. Ta vyzněla nejlépe, 
proto jsme se pro ni rozhodli. 
Ročně ušetříme téměř tři mili-
ony korun,“ informoval náměs-
tek primátora Dalibor Hrabec.

Pojištění majetku a odpověd-
nosti za škodu uchazeče by měla 
po podpisu smlouvy získat Čes-
ká podnikatelská pojišťovna, kte-
ré město za tuto položku zaplatí 

bezmála sedm milionů korun.
Pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem 
vozidla a havarijní pojištění by 
měla získat ČSOB pojišťovna, 
a.s. za zhruba sedm a půl mili-
onu a nejlepší nabídku na ces-
tovní pojištění podala Allianz 
pojišťovna.

„Základním a jediným hod-
notícím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena pro každou část 
pojištění v každé variantě,“ při-
pomněl náměstek primátora Da-
libor Hrabec, že město ve výbě-
rovém řízení sledovalo výhradně 
cenovou výhodnost.  (pp)

Reprezentační ples města 
pořádaný v sobotu 14. led-
na v prostorách Národního 
domu udělal čest svému jmé-
nu a proběhl skutečně repre-
zentativně. Mimořádný dojem 
účastníci získali již při vstupu 
a skladba plesu už jim nedo-
volila změnu nálady.

„Jsem ve funkci skoro rok a 
zatím mě město podpořilo ve 
všech nápadech a projektech, 
s nimiž jsme přišli, za což bych 
chtěla vedení města velmi po-
děkovat,“ prohlásila v zahajo-
vacím slovu Marcela Krplová, 
ředitelka Národního domu, kte-
rý měl celou organizaci plesu 
na starosti. „My jsme rádi, že 
se podařilo oživit tradici plesů 
navázaných na město, protože 
jsme přesvědčeni, že ke statu-
tárním městům reprezentační 
ples prostě patří. Věřím, že se 

Reprezentační ples města byl povedený

ZAHÁJENÍ PLESU: K úvodnímu slovu pozvala moderátorka Miss ČR 2004 Jana Doleželová primátora 
Petra Cvika a ředitelku Národního domu Marcelu Krplovou.        Foto: Petr Pavelka

všichni budete dobře bavit,“ 
zahájil ples primátor Petr Cvik, 
kterému spolu s jeho chotí 
patřily i první valčíkové kro-
ky. Sekundovala mu Marcela 
Krplová se svým partnerem a 
brzy byl již parket plný dvojic, 
které si rády vyzkoušely, jaké 
to je tancovat klasiku za dopro-
vodu Symfonického orchestru 
Frýdek-Místek. Kdo potřeboval 
jinou notu, tomu vyhrávala ve 
vedlejších prostorách cimbá-
lovka. A protože publikum bylo 
„mladé“, nemohl nezabodovat 
Peter Nagy, stejně jako kou-
zelnické kousky mága - rekord-
mana Zdeňka Bradáče. Když 
se k tomu přidá kultivované 
moderátorské slovo Miss ČR 
2004 Jany Doleželové, nemoh-
li návštěvníci plesu odcházet 
nespokojeni.

„Jsem rád, že jsme se nebá-
li do tohoto projektu jít, a ještě 
více mě těší, že byl první ročník 
reprezentačního plesu takto po-
vedený. Jsem přesvědčený, že 
pokud ještě někdo váhal, zda 
změnit svůj obvyklý plesový ka-
lendář, tak příště už si v něm pro 

Reprezentační ples města Frýd-
ku-Místku určitě místo najde. 
Čekat na něj bude skutečně zá-
bava na úrovni,“ uzavírá primá-
tor Petr Cvik, který děkuje všem 
z pořadatelského týmu i obsluze 
Národního domu.  (pp)

PESTRÁ MUZIKA: Ke slovu se dostala i cimbálovka.
Foto: Petr Pavelka

Olešná
na běžkách

slavnostní otevření
upravované

cyklotrasy
v sobotu 21. ledna

od 9 hodin

Sledujte aktuální info na

www.frydekmistek.cz
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krátce
Ekodotace Lískovci

Rada města doporučuje Za-
stupitelstvu města Frýdek-Místek 
rozhodnout o uzavření smlouvy 
o poskytnutí investiční dotace z 
fondu životního prostředí se Zá-
kladní školou a mateřskou školou 
Frýdek-Místek, Lískovec, ve výši 
15 tisíc korun na podporu ekolo-
gických projektů v roce 2012.

Ponožky potřebným
Odbor sociálních služeb děkuje 

všem zaměstnancům magistrátu 
i ostatním, kteří koncem roku při-
spěli osobám bez přístřeší darová-
ním ponožek. „Dobrovolnickému 
centru ADRA, které vede sociální 
šatník, bylo předáno 140 kusů po-
nožek,“ sdělila Irena Blablová.

Veletrh v Bratislavě
Ve dnech 18.-20. ledna se 

bude v Bratislavě konat veletrh 
cestovního ruchu. V rámci Eurore-
gionu Beskydy zde proběhne také 
prezentace města Frýdku-Místku, 
které bude zastupovat Libor Ko-
val, náměstek primátora.

Karneval s Novákem
V Národním domě ve Frýdku-

-Místku se na 29. leden od 15 ho-
din chystá Karneval pro děti, jímž 
bude provázet Pavel Novák, kte-
rý si s sebou přiveze skupinu Fa-
mily. V rámci programu se budou 
střídat bloky písniček a vyprávění 
Pavla Nováka. Nedílnou součástí 
celé akce budou samozřejmě i 
hry a soutěže.

Dny otevřených dveří
Centrum denních služeb Do-

movinka, zařízení Centra pečo-
vatelské služby Frýdek-Místek, 
p. o., oznamuje, že bude pořádat 
pravidelně každou poslední stře-
du v měsíci, poprvé 25. ledna, v 
době od 9 do 16 hodin „Den ote-
vřených dveří“. Domovinka posky-
tuje ambulantní služby seniorům a 
zdravotně postiženým občanům 
na ulici J. Lady. Cítíte se osamo-
ceni? Chcete se dostat z bytu ven 
a smysluplně trávit den ve společ-
nosti svých vrstevníků? Přijďte se 
podívat do centra. 

Váleční veteráni
Sdružení válečných veteránů 

ČR, kteří se zúčastnili zahraničních 
misí po roce 1990, připravilo projekt 
Z války/armády do civilního zaměst-
nání, jehož cílem je pomoci bývalým 
vojákům se zaměstnaností. Projekt 
je řízen ministerstvem práce a soci-
álních věcí, podporován Evropskou 
unií a více se o něm můžete dozvě-
dět na www.legionar.org.

Amnestie dluhů
Zastupitelstvo města Frýdek-

-Místek rozhodlo na svém prosinco-
vém zasedání o prominutí poplatků 
a úroků z prodlení vzniklých v sou-
vislosti s opožděnými platbami za 
užívání obecního bytu a zároveň 
stanovilo podmínky, za kterých tyto 
poplatky a úroky budou prominuty. 
Tzv. amnestie se vztahuje na dluhy 
vzniklé do 30. 11. 2011 a dlužník je 
musí uhradit v období od 1. 1. 2012 
do 30. 6. 2012. Bližší informace 
naleznete na webu města www.
frydekmistek.cz nebo je získáte 
na magistrátu města, Radniční 
10, kancelář 207, 208, 210.  (pp)

Příspěvky hned dvou učite-
lek z Frýdku-Místku se dočka-
jí publikace pro celou Českou 
republiku v projektu Oxford 
University Press. Jmenovitě 
se jedná o Ivu Novotnou z 11. 
základní školy a Ivanu Nohlo-
vou ze 4. základní školy.

„Chtěl bych oběma podě-
kovat, jsou důkazem aktivního 
přístupu a kvality vzdělání v na-
šem městě,“ pochválil oceněné 
primátor Petr Cvik.

„Příspěvků od učitelů dostá-
váme každoročně mnoho, ne 
všechny z nich však splňují před-
poklady k veřejné publikaci, ať z 
hlediska kvality obsahu, či kvality 
zpracování. V tomto ohledu jsou 
práce paní Novotné (obrázkové 

Republikové ocenění učitelkám
pexeso pro podporu výuky vý-
slovnosti na 1. stupni ZŠ) a paní 
Nohlové (slovníčky pro dyslektiky) 
výjimkou,“ informovala Martina 
Válková, regionální koordinátor-
ka Oxford University Press pro 
Moravu a Slezsko. Lektoři ocenili, 
že jak pexeso, tak slovníčky byly 
vysoce náročné na zpracování 
a obě paní učitelky jim věnovaly 
hodiny svého soukromého času. 
„Zejména si ceníme odborného 
přístupu, kvality obsahu a příno-
su pro každodenní výuku,“ zní ve 
zprávě o úspěchu pedagožek. 

Posláním Oxford University 
Press je podpora výuky anglič-
tiny a obě nové pomůcky budou 
distribuovány mezi pedagogic-
kou veřejnost.  (pp)

SCHŮZKA PŘEDSEDŮ KLUBŮ: Cenu města mohou získat lidé 
spojeni se záchranou životů.   Foto: Petr Pavelka

Sedm návrhů eviduje ma-
gistrát města v souvislosti 
s nominacemi na udělení Cen 
statutárního města Frýdek-
-Místek. Předsedové politic-
kých klubů si na své schůzce 
vybrali dva, které musí ještě 
projít radou města. Konečné 
slovo pak padne na nejbliž-
ším zasedání zastupitelstva.

„Návrhy se sešly napříč vše-
mi oblastmi, od sportu, přes 
kulturu až po církevní oblast. 
Nominován byl dokonce jeden 
z domovníků za vzorné plnění 
povinností, ale tímto směrem se 
skutečně vydávat nebudeme,“ 
shrnul primátor Petr Cvik.

Předsedové politických klubů 

Adepti na Ceny města jsou známi
se nakonec shodli na tom, že 
k dalšímu projednávání posunou 
návrh na ocenění Marie Macho-
vé, která dlouhá léta pracovala 
jako ředitelka Oblastního spolku 
ČSČK ve Frýdku-Místku. Za pat-
náct let své činnosti se aktivně, 
bez nároku na volný čas, podí-
lela na akcích největší tuzemské 
humanitární organizace, věno-
vala se rovněž předávání zkuše-
ností Červeného kříže mládeži.

S mládeží i záchranou lid-
ských životů je spjat i další návrh, 
který v sobě zahrnuje tři jména. 
Tři studenti SOŠ Lískovecká ve 
Frýdku-Místku totiž cestou ze 
školy pomohli spolužákovi, které-
ho postihla vážná srdeční přího-

da. Duchapřítomná masáž srdce 
a přivolání záchranářů pomohlo 

k nakonec úspěšné resuscitaci 
ve frýdecké nemocnici.  (pp)

V posledních několika le-
tech se počet obyvatel Frýd-
ku-Místku i našeho regionu 
neustále snižoval. Proto je 
příjemně překvapující stati-
stický údaj z evidence oby-
vatel, odboru vnitřních věcí 
magistrátu, o počtu obyva-
tel k 1. 1. 2012. Podle něj ve 
Frýdku-Místku přibylo 453 
obyvatel a celkový počet činí 
59.818 obyvatel. 

„V samotném Frýdku-Míst-
ku přibylo nejvíce obyvatel ve 
Frýdku, a to 423 na současných 

V roce 2011 nás překvapivě přibylo
33.026 obyvatel. O 44 obyva-
tel více má Skalice (1.324), v 
Lískovci přibylo 17 obyvatel 
(1.406), v Chlebovicích sedm 
(766) a o dva obyvatele více 
mají i Zelinkovice (293). Na-
opak Místku ubylo 33 obyvatel 
(22.680) a Lysůvkám sedm oby-
vatel (323). Celkově se ovšem 
počet obyvatel Frýdku-Místku 
opět přibližuje hranici 60.000. 
Současný stav je 59.818 oby-
vatel,“ uvedla radní města Eva 
Richtrová, která má ve své kom-
petenci občanské záležitosti.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: Počet obyvatel více ovlivňuje stěhování než 
porodnost.   Foto: Petr Pavelka

Z celkového počtu 59.818 
obyvatel je 3.164 dětí do 6 let 
(+32 více), 7.509 dětí ve věku 
6 až 18 let (+373), 37.368 oby-
vatel mezi 18 až 60 lety (+473) 
a 11.777 obyvatel ve věku 60 a 
více let (-425). Zajímavá je sta-
tistika dle rodinného stavu. Ve 
městě žije 24.523 svobodných 
(+18), 23.295 manželů (+145), 
7.852 rozvedených (+145) a 
4.148 ovdovělých (+145). 

„Intenzivně se rozvíjejí také 
okolní obce. V sousední Bašce 

přibylo 55 obyvatel, Palkovicím i 
Sedlištím 48, Žabni 46, Starému 
Městu 45 a Sviadnovu 44 oby-
vatel,“ doplnila Eva Richtrová s 
tím, že za nárůstem počtu oby-
vatel stojí převážně rychle se 
rozvíjející individuální výstavba 
rodinných domů. 

Také z dat frýdecko-mís-
teckého správního obvodu lze 
vyčíst plusová čísla. Počet oby-
vatel k 1. 1. 2012 je 112.830 
obyvatel, což je v porovnání s 
loňským rokem o 1.425 více.

Lyžaři brečí, ale silničáři 
mohou jásat. Letošní zima 
patří k těm velmi mírným, 
a i kdyby ještě ukázala své 
sněhové možnosti, s každým 
dnem bude mít silnějšího a 
silnějšího soupeře v podání 
delšího dne a vydatnějších 
slunečních paprsků.

Frýdecko-místecký aqua-
park si připsal další úspěch 
v republikovém měřítku, když 
se jeho dvě pracovnice umís-
tily na druhém a třetím místě 
na Mistrovství České repub-
liky v saunových ceremoniá-
lech, pořádaném časopisem 
Bazén & Sauna pod záštitou 
profesní asociace.

CENNÉ TROFEJE: Důkaz o kvalitních službách. Foto: Petr Pavelka

Aquapark na republikové špičce
„Saunové ceremoniály jsou 

takové desetiminutovky, které 
zpestřují klasické saunování. 
Pomocí víření horkého vzduchu, 
polévání kamenů aromatickou 
přírodní esencí, případně i pee-
lingem nebo potíráním kůže či 
dalšími procedurami se do sau-
nování dostává další dimenze... 

(Pokračování na straně 3)

Mírná zima nahrává údržbě cest
„Vždycky je horší, když přijde 

kalamita v prosinci nebo lednu, 
pak už nám pomáhá i příroda. I 
když to vypadá, že jsme zatím 
do ulic vůbec nemuseli, che-
mický posyp jsme v posledních 
měsících loňského roku museli 
aplikovat v mnoha dnech, ...

(Pokračování na straně 11)
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 městská policie

v roce 2012 se v celostátním 
měřítku uskutečňuje již pod-
vanácté. Frýdecko-místecká 
Charita v kostýmech tří králů i 
s kytarou vyrazila také na ma-
gistrát za vedením města.

„Výtěžek sbírky je určen přede-
vším na pomoc nemocným, han-
dicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším jinak so-
ciálně potřebným skupinám lidí a 
její významná část se vrací v regi-
onu, kde byla vybrána,“ připomněl 
náměstek primátora Libor Koval. 

„Sbírka má svou příjemnou 
legendu, proto je mezi lidmi oblí-
bená. Také Charita je osvědče-

Dne 13. ledna 1995 se poprvé klub Stoun otevřel pro veřejnost, 
takže letos slaví 17. narozeniny. V lidském životě je to krůček od 
dospělosti, doba nádherného mládí plného síly a dravé vitality. Mys-
lím, že Stoun je v podobné pozici, dospěl, má spoustu nabytých 
zkušeností a nebojí se nových věcí. Chtěl bych touto cestou popřát 
všem, kteří se na jeho chodu podílí, stále hodně nápadů a hudeb-
ních projektů, které ocení široké publikum. Jsem rád, že tento klub 
ve městě máme, že díky němu vítáme ve Frýdku-Místku spoustu 
hudebních hvězd, na které přicházejí i návštěvníci z okolí. Jsem rád, 
že tomuto klubu můžeme důvěřovat, stejně jako mu věří mládež, 
které vyhovuje pravidelné či občasné uzavírání se ve specifickém 
stounovském světě za těžkými dveřmi bunkru.    Primátor Petr Cvik

Proč se tvoří od počátku 
ledna na oddělení evidence 
obyvatel, občanských průka-
zů a cestovních dokladů Ma-

Jeden za všechny
29. 12. v šest hodin večer bylo 

na městskou policii telefonicky 
oznámeno, že u parku u sokolov-
ny jsou podnapilí mladíci, kteří se 
mezi sebou rvou. Před příjezdem 
na místo hlídka slyšela řinčení po-
pelnic, které byly vyvrácené a vy-
sypané. Tři mladíci, kteří zahlédli 
hlídku městské policie, se dali na 
útěk směrem do parku. Jeden z 
mladíků byl hlídkou dostižen a 
zadržen. Další dva mladíci utekli 
neznámo kam. Zadržený muž po 
sobě uklidil rozházené popelnice 
a pro svoji podnapilost a agresivi-
tu byl převezen na záchytnou sta-
nici k vystřízlivění. Celou událost 
nebylo možné projednat na místě 
a z toho důvodu bude oznámena 
ke správnímu řízení.

Krádež pro kočku
30. 12. v jednu hodinu odpo-

ledne požádal personál prodejny 
potravin o příjezd hlídky z důvodů 
krádeže konzervy pro kočky. Na 
místě byla zajištěna žena, která 
několikrát po sobě uvedla špatně 
své jméno a adresu bydliště. Od-
mítala s hlídkou komunikovat a 
snažila se z prodejny utéct, a to i 
přes opakované výzvy strážníků, 
aby na místě setrvala. Jelikož žena 
byla staršího věku, použili strážníci 
šetrně hmaty a chvaty tak, aby jí 
neublížili. Nakonec se žena uklid-
nila a nahlásila o sobě správné 
údaje. Celá událost byla pro spá-
chaný přestupek proti majetku 
oznámena ke správnímu řízení.

Kradl a kradl
4. 1. o půlnoci strážníci při 

průjezdu ulice Beskydská za-
hlédli muže, který se krčil na čer-
pací stanici v pozici, aby jej neza-
hlédla obsluha stanice, u regálů s 
nemrznoucí kapalinou. Hlídka se 
rozjela k čerpací stanici, a když 
si jí muž všiml, tak se postavil a 
šel do vnitřních prostor stanice. 
Hlídka provedla kontrolu venkov-
ních prostor a našla šest kusů 
nemrznoucí směsi schovaných 
za budovou. Z důvodu podezře-
ní, že se jedná o trestný čin, byl 
muž převezen na Policii ČR, kde 
byla celá událost předána.

Spadlá větev
5. 1. po jedenácté hodině do-

poledne hlídka městské policie 
přijala oznámení o spadlé větvi na 
ulici Staroměstská. Větev, která 
zasahovala do vozovky a bránila 
průjezdu vozidel, strážníci s ko-
lemjdoucím chodcem odstranili 
na kraj vozovky. Operační technik 
se telefonicky spojil s technickými 
službami a požádal je o likvidaci 
spadlé větve z vozovky.  (pp)

Proč se tvoří fronty na občanské průkazy a pasy?
gistrátu města Frýdku-Místku 
fronty čekajících klientů? 
V současné době je na všech 
obecních úřadech obcí s roz-

šířenou působností v České 
republice situace obdobná. 
Zvýšený počet klientů je způ-
soben několika faktory, které 
souvisí se zavedením vydává-
ní elektronických občanských 
průkazů od 1. 1. 2012.

v druhé polovině měsíce pro-
since 2011 proběhla celostátní 
odstávka systému agend ob-
čanských průkazů a cestovních 
pasů, kdy nebylo možné podání 
žádostí o vydání občanských 
průkazů a cestovních pasů;

občané již nemohou požádat 
o vydání občanského průkazu a 
vyhotovený doklad si převzít u 
tzv. matričních úřadů, jako tomu 
bylo do konce měsíce listopa-
du 2011, kdy v rámci našeho 
správního obvodu vyřizovalo 
agendu občanských průkazů 
celkem 12 matričních úřadů. 
Podání žádosti a převzetí vyho-
toveného občanského průkazu 
je od 1. 1. 2012 možné pouze u 
obecních úřadů obce s rozšíře-
nou působností;

zavedením nové technologie 
pořizování žádostí (stejně jako je 
tomu při podání žádosti o vydání 

cestovního pasu) se také pro-
dloužila doba odbavení klientů, 
neboť úřednice musí sama foto-
grafovat občana pro účely vydá-
ní občanského průkazu;

nově lze na žádost rodiče 
požádat o vydání občanského 
průkazu také pro děti ve věku do 
15 let (občanský průkaz s dobou 
platnosti na 5 let za správní po-
platek 50 Kč), přičemž pořízení 
fotografie malého dítěte je časově 
náročnější než u ostatních klientů.

Ze strany Magistrátu města 
Frýdku-Místku byla provedena 
veškerá opatření k zajištění co 
nejrychlejšího odbavení klientů. 
Od ledna 2012 jsou z důvodu 
efektivnějšího odbavování kli-
entů veškeré administrativní 
úkony, které přímo nesouvisí 
s pořizováním žádostí nebo pře-
dáváním vyhotovených dokladů, 
vyřizovány mimo speciální pra-
coviště, technicky vybavená pro 
agendu občanských průkazů a 
cestovních dokladů.

Vzhledem k výše uvede-
nému bychom chtěli požádat 
rodiče dětí ve věku do 5 let, 
kteří mají v úmyslu žádat o vy-

dání nových cestovních pasů, 
popř. občanských průkazů, aby 
v těchto dnech zvážili nutnost 
návštěvy magistrátu, a pokud 
by vyřízení dokladů bylo oprav-
du nutné, využili nejlépe čtvrtků 
v době od 08:00 do11:30 ho-
din, odpoledne pak od 12:15 
do15:00 hodin, kdy budou ža-
datelé s malými dětmi přednost-
ně odbavováni u více přepážek.

Tři králové koledovali i na magistrátu

TŘI KRÁLOVÉ: Zástupci Charity Frýdek-Místek s náměstkem primá-
tora Liborem Kovalem.   Foto: Petr Pavelka

nou organizací, která i v našem 
městě má své důležité místo,“ 
říká primátor Petr Cvik.

Do uzávěrky zpravodaje ne-
bylo ještě známo, kolik do 14. 
ledna koledníci, mezi nimiž ne-
chybí ani děti, v ulicích jménem 
Charity vybrali. Skupinky chodily 
od domu k domu nebo koledo-
valy v ulicích a za příspěvek 
do úředně zapečetěné kasičky 
měly pro vás drobnou pozor-
nost, případně nápis křídou nad 
dveře přející šťastný nový rok. 
Jak byli Frýdecko-Místečtí štěd-
ří, zveřejníme v některém z dal-
ších čísel.  (pp)

Dobročinná akce Tříkrálová 
sbírka, kterou pořádá Charita 

Česká republika, je největší 
dobrovolnickou akcí u nás a 

SAUNOVÉ CEREMONIÁLY: Naše saunérky drží Sportplexu prapor 
velmi vysoko.   Foto: Petr Pavelka

Aquapark na republikové špičce
(Pokračování ze strany 2)
... Ceremoniály jsou ve světě 

velmi oblíbené a v našem aqua-
parku už si za dva roky také na-
šly své příznivce. Jak ukázalo 
mistrovství, tato procedura je u 
nás na nejvyšší úrovni,“ těší ředi-
tele Sportplexu Petra Slunského.

V Praze obsadila stříbrnou 
příčku Jana Adamczyk Viche-
rová a hned za ní se umístila 
kolegyně Marta Pitříková. „Po-
dařilo se nám zaujmout. Já 
jsem měla jahodovou esenci,  
která není normálně dostupná, 
a předvedla jsem ceremoniál 
ve verších, Marta měla esenci 
jedlovou a ukázala ceremoniál 
v beskydském stylu s masážemi 
s pravým beskydským tvarohem 

a jogurtem. Vyhrál domácí bo-
rec, který využil Mikuláše a šel 
do toho v čertovském stylu, ale 
samozřejmě měl výhodu domá-
cího prostředí, ono zorientovat 
se v cizí sauně, přizpůsobit se 
jinému prostoru, to není jedno-
duché,“ komentovala průběh 
soutěže Jana Vicherová. Podle 
ní jsou ceremoniály ideálním 
doplňkem klidného saunování, 
protože lidé se pobaví a ještě se 
dočkají špetky saunové osvěty. 
Jde o show, která může být vel-
mi veselá, ale i vážná až medi-
tační. Záleží na invenci saunérů 
a těm z frýdecko-místeckého 
aquaparku rozhodně nechybí. 
„Základem je polévání kamenů, 
čímž se zvyšuje vlhkost vzduchu 

v sauně a tím se zvětšuje pocit 
horka. Víření vzduchu se prová-
dí ručníkem, nejdříve se rozhání 
nejteplejší vzduch přímo nad 
saunovými kamny a posléze pak 

saunér přistupuje k návštěvní-
kům a provádí přímý parní náraz 
– tedy ovívání ručníkem. Postu-
pů je mnoho,“ vysvětluje v kost-
ce postup Jana Vicherová.  (pp)
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Střední škola, Základní škola a Mateřská škola
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

OZNÁMENÍ
Zápis do 1. třídy

Základní školy praktické a Základní školy speciální
proběhne ve dnech 6. a 7. 2. 2012

v budově školy na ul. Pionýrů 2352 (vedle plaveckého bazénu)
ve Frýdku-Místku v době od 8.00 do 15.30 hodin.

Škola poskytuje:
• výuku podle Školního vzdělávacího programu

„Jeden svět pro všechny“ pro ZŠ praktickou 
• výuku podle Školního vzdělávacího programu

„Život v radosti“ pro ZŠ speciální 
• provoz školní družiny

• zájmovou činnost v kroužcích
• logopedickou péči

• možnost stravování ve školní jídelně

Čas předvánoční si žáci ZŠ 
Komenského ve Frýdku-Míst-
ku rozhodli zpříjemnit návště-
vou města, které je svou at-
mosférou a výzdobou v tomto 
čase již proslulé, rozhodli se 
navštívit Vídeň.

16. 12. brzy ráno se tedy 
více než čtyřicet žáků vypravilo 
do hlavního města Rakouska, 
aby zde nejen zdokonalili své 
znalosti němčiny, ale také se se-
známili s některými významnými 
památkami a pozoruhodnostmi. 
A to se jistě povedlo.

Navštívili centrum města 
se známou katedrálou Ste-

Předvánoční Vídeň
phansdom, prohlédli si Hoffburg 
a také známou nákupní třídu 
Mariahilferstrasse. Poté se pře-
místili na prostranství před rad-
nicí, kde se již tradičně konají 
známé vánoční trhy. Tu pravou 
vánoční atmosféru podtrhla po 
setmění úžasná výzdoba, která 
se v plné kráse ukázala po roz-
záření celého města. Na zpáteč-
ní cestě k autobusu si ještě se 
zájmem prohlédli dům, kde po-
býval slavný hudební skladatel 
Wolfgang Amadeus Mozart.

Výlet se velmi vydařil a děti si 
odnesly spoustu pěkných zážit-
ků a dojmů.

V podvečer 15. prosince 
se nad panelovými domy na 
sídlišti Slezská rozzářily stov-
ky barevných světel a hvězdi-
ček. Nádherný ohňostroj byl 
připraven jako překvapení 
pro děti a rodiče, kteří se ten-
to den odpoledne vypravili na 
tradiční vánoční jarmark.

Žáci z Dvojky se na prodej 
vlastních vánočních výrobků 
připravovali už dopředu. Těšili 
se, kolik výrobků letos prodají a 
kolik peněz za ně utrží. Vyděla-
né peníze jim většinou poslouží 
na předvánoční besídky a akce, 

Ohňostroj ukončil jarmark na Dvojce

někteří za ně pojedou na výlet 
nebo si zahrají bowling.

Vánoční jarmark začal v 15 
hodin na školním dvoře. Škol-
ní lavice se proměnily v pro-
dejní pulty a z žáků se stali 
prodavači vánočního zboží 
všeho druhu. Daly se zde za-
koupit okrasné svícny, perníč-
ky, cukroví, zákusky, svíčky, 
jmelí, miniklobásky, vánoční 
dekorace, keramika, obaly na 
kapesníčky a jiné. A mladí pro-
davači netrpělivě vyhlíželi své 
první zákazníky. Ti postupně 
začali přicházet a nakupovat. 

Kdo si už nakoupil a prohlédl 
všechno zboží, mohl se zasta-
vit u pultu vedle jesliček, kde 
osvědčená dvojice učitelů pro-
dávala plnoletým zákazníkům 
svařáček na zahřátí v chlad-
ném počasí.

Myslím, že se celá akce vy-
dařila a všichni byli spokojeni. 
V půl páté propuklo slibované 
překvapení – ohňostroj. Vytvořil 
milou tečku za letošním jarmar-
kem. Pak už jsme si jen přáli 
veselé Vánoce a hodně zdraví a 
štěstí v novém roce.

Mgr. Drahomíra Habrnálová

Kdy?: 2. 2. 2012
Základní škola a mateřská škola 
Frýdek-Místek, El. Krásnohor-

ské 2254 
Srdečně zveme všechny rodiče 
do naší nové školy. Přijďte se 

podívat, jak hezké to u nás vaši 

Nová pětka vás zve na Den otevřených dveří
prvňáčci budou mít, kteří učitelé 
se na ně těší, no prostě, jak to u 

nás chodí.
Dopoledne od 8.00 do 12.00 se 
můžete podívat na vyučování, 
prohlédnout si prostory školy, 
odpoledne od 14.00 do 17.00 

můžete navštívit „TEA PARTY“ 
žáků naší školy, kteří v březnu 
jedou na svůj vysněný zájezd 

do Anglie, navštívit školní 
družinu a samozřejmě vám 
odpovíme na všechny vaše 
dotazy. Těšíme se na vás.

V předvánočním týdnu 
uspořádala agentura KaPA 
(Kvalifikační a personální 
agentura) na 4. ZŠ celodenní 
seminář pro žáky 8. a 9. tříd 
pod názvem První pomoc – 
šance pro život. 

Připojili jsme se tak k dalším 
školám Moravskoslezského kra-
je, které byly osloveny k účasti 
na tomto projektu.

Lektoři z řad kvalifikova-
ných záchranářů předávali dě-
tem teoretické znalosti první 
pomoci a protiúrazové preven-
ce, ale i praktické dovednosti 
nutné pro ochranu zdraví a 
záchranu života.

Záchranáři přibližovali první pomoc

Žáci si vyzkoušeli, jak napří-
klad zastavit krvácení, jak udě-
lat masáž srdce, jak provádět 
dýchání z úst do úst a odnesli 

si mnoho užitečných informa-
cí, které jim mohou pomoci při 
řešení některých situací v běž-
ném životě.

Jak se žije nadaným na OsmičceJak se žije nadaným na Osmičce
V těchto dnech vrcholí pří-

prava vzniku další první třídy 
pro děti s intelektovým nadá-
ním. Tento projekt, ojedinělý 

nejen v rámci města, ale i kra-
je, mohl vzniknout díky pod-
poře Magistrátu města Frýdek-
-Místek a předcházela mu více 
než roční intenzivní příprava, 
kdy jsme v září 2011 tuto třídu 
otevřeli na Osmičce poprvé.

Pro vyučující Renátu Mu-
chovou, Pavlínu Vojkovskou, 
Jiřího Rozehnala, Tomáše Py-
ška, Janu Pokludovou a Gab-
rielu Ptáčníkovou je příprava 
na výuku těchto dětí velmi ná-
ročná. Zajímavé je, že polovina 

z nich jsou vyučující 2. stupně.
Zeptali jsme se, jak je projekt 

vnímán rodiči těchto dětí, a z je-
jich odpovědí vybíráme:
S jakými pocity jste dávali vaše
dítě do třídy pro nadané děti?

„Se smíšenými pocity. Na 
jedné straně byl strach z homo-
genního kolektivu plného „speci-
fických“ osobností, strach o paní 
učitelku, jestli dokáže 18 „Justý-
nek“ najednou zvládnout, strach 
z neznámého, z dojíždění...

(Pokračování na straně 5)
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INFORMATIVNÍ SCHŮZKA: U zrodu třídy pro nadané žáky figuroval i náměstek primá-
tora Dalibor Hrabec a další zástupci Mensy.                                      Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 4)
Na druhé straně nadšení, že 

bude v menší skupině dětí s mož-
ností individuálního přístupu a 
hlavně, že dostane dostatek pod-
nětů odpovídajících její touze po 
poznání, že nebude považována 
za divnou, když ji napadají v 6 
letech otázky typu: jaký je rozdíl 
mezi bankou a pojišťovnou, že se 
nebude muset znovu učit číst a 
počítat jednoduché početní ope-
race, že se bude učit, jak věcem 
přijít na kloub, vidět několik řešení 
jedné situace; zkrátka, že využije 
svůj potenciál.“ 

„Na Osmičce jsme viděli nad-
šení pro podporu dětí, které jsou 
mezi vrstevníky handicapované 
díky svému mimořádnému na-
dání. Dceru jsme na Osmičku 
zapsali s důvěrou a pocitem, že 
jsme pro ni udělali v dané chvíli to 
nejlepší, aby byla ve škole spoko-
jená a bylo rozvíjeno její nadání. 
Program pro tuto první třídu byl 
přímo ušitý na míru dětem, které 
při vstupu do školy už umí napří-
klad číst, počítat nebo pracovat s 
PC. Zmenšily se tak naše obavy, 
že se dcera bude v 1. třídě nudit, 
a na školu proto zanevře.“

„Mě projekt 8. ZŠ pro nadané 
děti oslovil natolik, že jsem už 
měla jasno po úvodní informa-

Jak se žije nadaným na OsmičceJak se žije nadaným na Osmičce
tivní schůzce, která pro rodiče 
proběhla ještě v MŠ. Byla jsem 
rozhodnuta, že Eliška půjde na 
8. ZŠ. Manžel byl zdrženlivější a 
opatrnější a jaksi nemohl pocho-
pit, proč chci dítě dávat na jinou 
školu, když máme tu svou „pod 
nosem“, ale já nevidím problém 
v tom, vozit dceru tři zastáv-
ky autobusem. Manžel docela 
otočil při další schůzce, konané 
tentokrát v lednu 2011. Pak už 
jsme oba věděli, že dcerka půjde 
k zápisu v únoru na Osmičku.“
Jak hodnotíte dosavadní pobyt 

vašeho dítěte na Osmičce?
„Určitě pozitivně. Považuji za 

obrovský přínos dělenou mate-
matiku, český a anglický jazyk, 
nejen proto, že můžou děti po-
stupovat podle svého tempa, ale 
obohacuje je i setkávání s různý-
mi osobnostmi učitelů od raného 
věku. Učitelé dokázali navázat 
na to, co už děti umí, a rozvíjet 
je do všemožných směrů, ať už 
zabrousili do vesmíru, cizích 
zemí nebo třeba mezi dinosaury. 
Jsou jim nabízeny zajímavé tex-
ty ke čtení, maximálně podpo-
rován rozvoj logického myšlení, 
netradiční školní pomůcky, hla-
volamy, zajímavé knihy a dozví 
se nebo spíše samy přijdou na 
spoustu nových věcí v předmě-

tu obohacení. 
Justýnku taky 
hodně nadchl 
pan psycho-
log, který by 
dneska asi ne-
měl chybět na 
žádné škole a 
který učí v této 
třídě svůj sa-
mostatný před-
mět Symetrie. 
Líbí se mi volba 
nového pís-
ma Comenia 
Script, protože 
psaní nepatří 
mezi hlavní zá-
jem nadaných dětí. Co se týče 
náplně hodin, je Justýnka maxi-
málně spokojená, ale kamarády 
si ve třídě ještě moc nenašla.“

„Použiji známkování: na jed-
ničku s hvězdičkou. Dcera cho-
dí do školy ráda, ve vyučování 
se nenudí a je nadšená z každé 
nové věci, kterou se naučí. Líbí 
se nám, že tyto děti mají klasic-
ké osnovy obohacené o další 
nepovinné předměty, učí se v 
malých skupinách. Velmi po-
zitivní je výuka „standardních“ 
předmětů nestandardním způ-
sobem. Třída je vybavena a při-
způsobena potřebám a zájmům 
dětí (knížky, stolní hry, speci-
ální pomůcky). Třídní učitelka i 
ostatní učitelé k dětem přistupují 
individuálně a respektují zvlášt-
nosti, které nadané děti mají.“

„Dcerka je na škole poměrně 
krátkou dobu (od září 2011), ale 
zatím si školu nemůžeme vyna-
chválit. A dcera rovněž. Dokon-
ce po pár týdnech litovala, že se 
nechodí do školy i v sobotu. Jen 
tak dál, Osmičko! Naše očeká-
vání jste nezklamali! Občas se 

poptám kamarádky, která má 
prvňáčka v „běžné“ třídě a je to 
opravdu rozdíl. Docela jí lezly oči 
z důlků, když jsem jí popisovala, 
jak se učí na 8. ZŠ ve třídě pro 
nadané děti, a dala mi za prav-
du, že naše Eliška by se v běžné 
třídě nudila, a naopak její syn by 
v této třídě nestíhal. Takže velký 
dík patří „průzkumnickému týmu“ 
v čele s panem Gavlasem, který 
vyrazil do MŠ, aby našel ty pra-
vé „ovečky“.“
Co vzkážete dalším rodičům, 
jejichž dítě projevuje prvky 

nadání?
„Aby si toto „podezření“ nene-

chali pro sebe a oslovili odborní-
ky, například pedagogicko-psy-
chologickou poradnu. Pokud se 
nadání u dítěte potvrdí, dostanou 
rodiče doporučení, jak s touto 
skutečností pracovat, na koho 
se dále obrátit.“

„Aby se nové třídy nebáli na-
vzdory negativním hlasům z okolí. 
Myslím, že by mnoho z nich utich-
lo, kdyby měli ve třídě své vlastní 
dítě. Je zvláštní, že dyslektické, 
jazykové a jiné specializované 

třídy nikomu nevadí. A taky aby 
se těšili, jak se bude jejich dítě po 
všech stránkách rozvíjet.“

„Rodičům nadaných dětí vzka-
zuji jediné: Běžte do toho, pokud 
vám oznámí, že máte nadané 
dítko! Nebudete litovat. Zdejší 
pedagogická sestava zaručuje, 
že vaše dítě bude mít naplno za-
městnaný mozek. A nejen mozek 
dítěte, ale i ten můj dostává pěk-
ně zabrat, ale to je jedině dobře! 
Na této škole je vidět, že učitele 
jejich práce opravdu baví, a cítím 
z jejich strany opravdový zájem 
o děti i slibovaný individuální pří-
stup k těmto dětem, protože jej 
opravdu potřebují. 

P. S. maminkám: Tahejte 
vždy na všechny infoschůzky 
také tatínky, ať to nerozhoduje-
te samy – nekupujete rohlík, ale 
vybíráte dítěti budoucnost na 9 
let. Pokud mu to jen povykládáte 
zprostředkovaně doma, tak se 
schůzka minula účinkem.“

Děkujeme rodičům Justý-
ny, Elišky a Jany za čas, který 
věnovali zamyšlení nad vzdě-
láváním svých dětí.

Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570

Den otevřených dveří na Osmičce
17. ledna 2012 od 9:00 do 16:30 hodin

vás rádi uvítáme v prostorách naší školy.

Nabízíme:
• Pohádkový program v prvních třídách pro budoucí školáky

• Návštěvy ve třídách a specializovaných učebnách
• Ukázky pestrých škál technik ve výtvarných dílničkách

• Vystoupení pěveckých sborů 1. a 2. stupně v 10:00 a 14:00 hodin
Srdečně zvou a těší se na vás učitelé Osmičky.

Na 4. ZŠ přibývá dětských 
zpěváků. Příchodem p. uč. 
Jana Nowaka vznikl u nás i 
sbor pro žáky 1. stupně, který 
společně se sborem 2. stupně 
vedeným p. uč. Soňou Hala-
movou úspěšně reprezentují 
školu na pěveckých soutěžích.

„Repertoár mladšího sboru 
vychází z desetiletí tradic čes-
kého dětského sborového zpě-
vu. Zpíváme jednohlasé písně 
autorů jako Jan Slimáček, Petr 
Eben, Věroslav Neumann. Nej-
více je však zastoupen Václav 
Štývar, k němuž samotnému i 
jeho tvorbě mám osobní vztah. 
V současnosti žije dětmi oblíbe-
ný autor v Ostravě a nedávno 
také navštívil naši školu, aby si 
zazpíval s dětmi i učiteli. Písně 
doprovázím na klavír sám, ne-
boť jsem zatím nenašel nikoho, 

Zpěváci na „Čtyřce“Zpěváci na „Čtyřce“
kdo by si chtěl zahrát, což bych 
uvítal. Díky tomu ovšem nejsem 
na nikom závislý a mohu si vy-
bírat repertoár takový, jaký chci. 
Momentálně připravuji sbor na 
Krajskou postupovou přehlídku 
školních dětských pěveckých 
sborů v Orlové, která proběhne 
už v dubnu. Uvidíme, co se po-
daří a co ne,“ říká p. uč. Nowak.

Oba sbory měly v prosin-
ci napilno. Podzimní práce na 
zkouškách směřovaly ke dvěma 
významným akcím – školnímu 
jarmarku, na kterém se předved-
ly před spolužáky, rodiči a dalšími 
návštěvníky jarmarku a Festivalu 
dětských pěveckých sborů v 
Místku. Tato soutěž se koná kaž-
doročně v Lidovém domě, kam to 
naši zpěváčci nemají daleko. Le-
tošního 9. ročníku se zúčastnilo 
celkem 8 sborů. Mladší sbor naší 

školy byl v závěru dopoledne 
ohodnocen stříbrným diplomem 
a starší žáci si odnesli bronzovou 
medaili. Tímto náročným progra-

mem se uzavřelo letošní sborové 
zpívání. Po vánočním odpočinku 
se sbory znovu sejdou a budou v 
práci pokračovat s novými vyhlíd-

kami na jaro. Pokud vás zpívání 
baví, přijďte mezi nás a staňte se 
novými členy sboru. 

Mgr. Radka Gebauerová
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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

Sportovní hala SPŠ v Místku na ul. 28. října 939, www.basketfm.net
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

FINALISTÉ DVOUHRY A ČTYŘHRY: Zleva Duda, Holiš, Rosa, ředitel turnaje a manažer TK TENNISPO-
INT F-M Jiří Vykoukal, Matuszewski, Čtverák, Nouza.

Podruhé dostal TK TENNIS-
POINT FM šanci uspořádat v 
závěru roku 2011 elitní tenisový 
turnaj kategorie A. Tentokráte se 
do Frýdku-Místku sjela komplet-
ní celorepubliková tenisová špič-
ka v kategorii chlapců do 14 let. 

Účast šesti hráčů z nejlepší 
desítky republikového žebříčku 
zaručovala, že po loňském vy-
stoupení dívek se podařilo do-
stat do města kvalitativně nejlep-
ší turnaj dané věkové kategorie.

Do tenisových hal „na Berlí-
ně“ první účastníci dojeli již na 
„Štěpána“, kdy byla na pořadu 
kvalifikace, a bylo se hned na co 
dívat, jediný zástupce pořáda-
jícího klubu Kryštof Krmaschek 
nakonec mezi čtyři šťastné po-
stupující do hlavní soutěže ne-

Kompletní tenisová špička ve FrýdkuKompletní tenisová špička ve Frýdku
proklouzl, ale i vítězství v úvod-
ním kole znamená jeden z 
výrazných výsledků uplynulého 
roku.

Po tři dny se na povrchu 
classic clay hrál špičkový tenis, 
jehož vyvrcholením byl finálový 
zápas Petra Nouzy proti Ond-
řeji Čtverákovi. V napínavém a 
vysoce nadstandardním utkání, 
plném skvělých technických 
úderů, nasazení a zvratů, se z 
vítězství nakonec radovala Mo-
rava v podání Čtveráka po se-
tech 1/6 6/0 a 6/2.

Největším zadostiučiněním 
pro pořadatele bylo samotné 
poděkování hráčů a jejich do-
provodu za vzornou organizaci, 
krásné ceny a velmi příjemnou 
sportovní akci. Jako reklamnímu 

V sobotu 7. 1. 2012 odehrály 
mladší minižákyně v domácím 
prostředí dva zápasy proti stejně 
starým dívkám z Havířova. Ne-
čekaně, ale zcela zaslouženě, 
oba prohrály vysokým rozdílem.
BK Frýdek-Místek 1. ZŠ – BK 

Havířov 23:74 a 14:54 
Body za oba zápasy: Ruč-

ková N. 10, Chromečková A. 6, 
Kuchařová K. 6, Vojkovská K. 5, 
Konvičná K. 4, Martynková T. 4, 
Staňurová M. 2 b. 

Za předvedenou hru si po-
chvalu zaslouží Terezka Mar-
tynková a za obranu Míša Sta-
ňurová. 

Mladší žákyně předvedly 

Chmurný úvod roku
pro BK Frýdek-Místek

v neděli 8. 1. v prvním utkání 
SOP starších žákyň v roce 2012 
doslova tragický výkon a zbyteč-
ně ztratily další body.

BK Panter Javorník – BK 
Frýdek-Místek 74:54 

Body: Čapatá 20, Hyplová 
11, Milotová 10, Ručková 5, 
Kučerová 4, Kasanová 2, Sta-
chovcová 2 b. 

Již v pátek 6. 1. odehráli své 
mistrovské utkání muži, kteří 
zajížděli do Frenštátu pod Rad-
hoštěm. Proti jednomu z favoritů 
soutěže se jim vůbec nevedlo a 
byli vysoko poraženi.
TJ MEZ Frenštát p. R. – BK 

Frýdek-Místek 84:32 

partneru patří velký dík společ-
nosti Bauer, výrobci sportovních 
pohárů, která dodala pro medai-

listy nádherné skleněné trofeje.
Pro splnění zpravodajské 

povinnosti je nutno dodat, že 

vítězi čtyřhry se stali Polák Piotr 
Matuszewski a Honza Rosa ze 
Severočeské tenisové.

Sedící zleva: Iva Kůrková, Karla Šimíková, Tereza Kiková, Alena Štundová. Stojící zleva: trenérka Danu-
še Górecká, Zuzka Golová, Andrea Zuczková, Dita Pyšková, Katka Rypková, Kamila Jáššová, trenérka 
Pavla Pavelková.

V těchto dnech se dlouho-
dobá krajská soutěž mladých 
volejbalistek přehoupne do 
své druhé poloviny. Od září 
bojuje 21 dívčích žákovských 
družstev o titul přeborníka 
Moravskoslezského kraje. V 
sázce jsou také dvě postupo-
vá místa do 1. kola Mistrov-
ství České republiky. Děvčata 
z Frýdku-Místku si zatím ve-
dou úspěšně.

„Přestože se tým na začátku 
sezóny obměnil a hlavně omladil, 
zatím se držíme dobře,“ vysvět-
luje trenérka starších žaček Da-
nuše Górecká a dodává: „Spolu 
s trenérkou Pavlou Pavelkovou 
jsme u družstva druhým rokem a 
vždy se snažíme mladé hráčky 
do týmu „zapracovat“ a „využít“ 
zkušeností těch starších, je to 
však každým rokem náročnější. 
Zdá se, že mladých a talentova-
ných volejbalových žákyň, ochot-
ných svůj talent dále rozvíjet, je 
stále míň a míň.“

Zatím jsou děvčata z Frýdku-

Volejbalové žákyně TJ Sokol F-M
-Místku na druhém postupovém 
místě v krajském poháru star-
ších žákyň, tabulku vede druž-
stvo Ostravy.

Volejbalové žákyně TJ Sokol 
Frýdek-Místek se v roce 2011 
také probojovaly mezi elitu celé 
Moravy v Českém poháru. Kva-
lifikaci zvládly na jedničku a za-
jistily si účast v první osmičce. V 
té se jim pak v listopadu poda-
řilo porazit postupně družstvo 
Přerova, Bílovce, krajský výběr 
Vysočiny, Moravskou Třebovou. 
Nejvíce si však hráčky i trenérky 
cení vítězství nad Brnem. Další 
kolo Českého poháru moravské 
větve proběhne už v lednu v 
Prostějově, poté se česká i mo-
ravská soutěž spojí a na základě 
výsledků se vytvoří tři nejlepší 
osmičky týmů z celé republiky.

Stává se to už pomalu tradi-
cí, že mladé volejbalistky končí 
kalendářní rok zábavně. Letos 
k obvyklému vánočnímu bowlingu 
s předáním dárků přibyl „pyžamo-
vý“ turnaj, ale také akce, které při-

spívají k posílení zájmu o volejbal 
a znamenají další motivaci. Dvě 
děvčata se před vánočními svátky 
zúčastnila volejbalové akademie 
v Luhačovicích, dvě mladší hráčky 
z družstva byly vybrány do repre-
zentace Moravskoslezského kraje 
a zúčastnily se srazu i vánočního 
turnaje v Brně. „Závěr roku 2011 
se vydařil, jak svými výsledky, tak i 
akcemi, které, jak doufám, přispějí 
k upevnění kolektivu. Společnost 
se v dnešní době stále více a více 
polarizuje a kolektivní cítění jak-
si není v módě. Volejbal je však 
kolektivní sport, sebevětší talent 
se nemůže prosadit bez podpory 
ostatních hráček a naopak bo-
jovnost dokáže mnohdy nahradit 
technické nedostatky a je často 
jako sedmý hráč v poli. Věříme, 
že když si děvčata toto uvědomí, 
přidají také píli a vytrvalost, jejich 
výkonnost se ještě zlepší a na 
konci sezóny se všichni budeme 
radovat z postupu na mistrovství 
republiky,“ uzavírají trenérky Dana 
Górecká a Pavla Pavelková.
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šachové zprávy

fotbal mládeže
ŽÁCI

ročník 1999 – turnaj v Horní 
Suché (1. místo)

Výsledky FM: MFK FM - Po-
vážská Bystrica 4:0 (Smítal, V. 
Vokoun, Tomšej, Pánek), - Orlová 
3:0 (Gros, Sojka, Smítal), - Smilo-
vice 5:0 (Smítal 2, Gros 2, Jiříček), 
- MFK Havířov 1:0 (Sojka), - Horní 
Suchá 1:0 (Smítal), - Vratimov 2:0 
(Gros, Tomšej), - Heřmanice 3:0 
(Smítal, Gros, Jeřábek).

V konkurenci osmi týmů 
skončili naši mládežníci na prv-
ním místě, když za celý turnaj 
neinkasovali branku, a to i přes-
to, že celý turnaj odchytal hráč z 
pole Martin Kisza.

Sestava: Kisza (0+2) - Soj-
ka (2+0), Jiříček (1+2), Smí-
tal (6+2), Vokoun (1+3), Gros 
(5+0), Jeřábek (1+5), Tomšej 
(2+2), Pánek (1+2).

PŘÍPRAVKY
ročník 2004 – turnaj
v Zašové (7. místo)

MFK F-M - Valašská Bystřice 
3:0 (Kaňák 3), - Sigma Olomouc r. 
2003 0:2, - TJ Juřinka 1:0 (Štětin-
ský), - Valašské Meziříčí „B“ 0:3.

Utkání o 7. - 8. místo: MFK F-M 
- Ratiboř 4:0 (Kaňák 3, Štětinský). 

Sestava: Bartek, Hrubý, 
Kaňák, Maloň, Maléř, Rek, Ště-

tinský, Závada, Závodný
Ročník 2004 ovládl turnaj

v Kozlovicích 
Ve čtvrtek 29. prosince se v 

Kozlovicích uskutečnil halový 
turnaj – Kozlík Cup pro benja-
mínky ročníku 2004 a mladších.

MFK F-M modří - Spartak 
Lubina 2:1 (branky FM: Kaňák, 
Štětinský), MFK F-M bílí - Vítko-
vice 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 mod-
ří - FC Fryčovice 5:1 (Kaňák 2, 
A. Kowalczyk 2, Závodný), MFK 
F-M bílí - Spartak Lubina 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

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.

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 je-
dinou 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, 

Mladí házenkáři vybojovali postup
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, 
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 

V neděli 29. ledna začíná 5. 
Zimní olympiáda dětí a mlá-
deže 2012, kterou organizuje 
Moravskoslezský kraj. Brus-
lařský klub Frýdek-Místek 
získal tři ze čtyř míst v rychlo-
bruslení na krátké dráze.

Dominika Bártová, Martina 
Zemková, starší žačky Terezie 
Šostá a náhradnice Dominika 
Kraussová, které se účastnily 

Dominika Bártová Martina Zemková Terezie Šostá Dominika Kraussová
již minulé olympiády, mají těžký 
úkol – obhájit pozice.

Soutěž je projektem Českého 
olympijského výboru, který si pro 
spolupráci s pořádáním her vybírá 
jednotlivé kraje České republiky – 
pro rok 2012, kdy se koná jubilejní 
desátý ročník olympiády, předal 
pořádání zimní podoby Moravsko-
slezskému kraji. Celkem se olym-
piády zúčastní přes 1300 sportov-

ců, trenérů a vedoucích výprav.
Hry zimní olympiády dětí a 

mládeže jsou vrcholnou českou 
soutěží krajských reprezentací 
žákovské kategorie. Svým cha-
rakterem navozují atmosféru 
opravdových olympijských her. 
Mladí účastníci si prožijí zapálení 
olympijského ohně, složí olym-
pijskou přísahu a úspěšní si vy-
chutnají medailové ceremoniály.

Dvoudenní turnaj žáků, kteří 
nastupují za mladší dorost, se 
uskutečnil ve Frýdku-Místku 
26.-27. prosince. Turnaje se zú-
častnilo pět týmů, které bojova-
ly o „O pohár primátora města“.

HC Frýdek-Místek – HK Nový 
Jičín 4:3

HC Frýdek-Místek – HK Brezno 
12:3

HC Frýdek-Místek – HK Ruži-
nov 99 Bratislava 1:3

HC Frýdek-Místek – VSK Tech-
nika Brno 6:3

Nejlepší útočník:
HC Frýdek-Místek
Sztwiertnia Eryk
Nejlepší střelec:

O Pohár primátora města
HC Frýdek-Místek
Jakub Kurowski

Pořadí:
1. HK Nový Jičín

2. HC Frýdek-Místek
3. HK Ružinov 99 Bratislava

4. HK Brezno
5. VSK Technika Brno

Sestava: Baďura Daniel, Vá-
lek Jiří, Hykl Tomáš, Flegr Jan, 
Pešat Václav, Fluksa Lukáš, 
Wojtyla Lukáš, Housa Juraj, 
Kurowski Jakub, Kcháň Ma-
touš,Staffa Jiří, Rykala Kryštof, 
Carbol Marek, Válek Vojtěch, 
Matějka Adam, Dostál Přemysl, 
Sztwiertnia Eryk, Čverčko Jan, 
Flok Adam, Sikora Pavel

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 
Frýdek-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.

z atletiky
Běžci Slezanu se činili

Běžci Slezanu Frýdek-Místek 
nezaháleli ani na přelomu roku. 
Na Štěpána vyrazila skupinka 
na Štěpánský běh do Čáslavi. 
Ředitelem i startérem závodu 
byla světová rekordmanka Jar-
mila Kratochvílová a svou účastí 
akci podpořila i mistryně světa 
na 800 m Lída Formanová. Bě-
halo se na okruhu dlouhém 2,4 
km ve velice pěkném prostředí 
po měkkých lesních cestách. 
Na mládež čekal jeden okruh a 
nejlépe z našich si vedla Helena 
Benčová, která v mladších žač-
kách doběhla v čase 9:51 minuty 
na druhém místě za soupeřkou 
z Itálie. Eva Pišteková ji doplnila 
3. místem. Ve starších žačkách 
se sešla skvělá konkurence a v 
ní vybojovala Kateřina Siebelto-
vá 5. místo časem 9:48 min a 
Natálie Závorková doběhla 6. za 
10:12 minuty. Mezi staršími žáky 
doběhl Patrik Říha na 5. místě 
za 9:43 min. Na muže čekaly 
dva okruhy a Josef Nejezchleba 
skončil na 4. místě mezi muži 
nad 50 let za 19:52 min. Hned 
první den roku 2012 odpoledne 

absolvovali běžci tradiční re-
kreační Novoroční proběhnutí a 
první lednovou neděli vyrazili na 
Zimní běh Kobeřicemi. Již 23. 
ročník tohoto závodu proběhl 
za velice příjemného počasí. 
Pro běžce byl připraven mírně 
kopcovitý okruh v okolí městeč-
ka dlouhý 4,7 km, který běžely 
ženy jednou a muži dvakrát. V 
pohodové novoroční atmosfé-
ře si Slezanští vedli opět velice 
dobře. V početném startovním 
poli čtrnácti žen zvítězila Kateři-
na Bobotová z Vítkovic za 17:44 
min, na kterou se v závěru dota-
hovala naše dorostenka Veroni-
ka Siebeltová, která zvládla trať 
za 18:15 min, a pro třetí místo 
si doběhla Katka Siebeltová za 
18:47 min. V nejpočetnější kate-
gorii mužů nad 50 let, kde se na 
start postavilo dvacet veteránů, 
doběhl Josef Nejezchleba na 5. 
místě za 38:34 min. Jarda Ver-
narský skončil mezi čtyřicátníky 
na 12. místě za 43:20 min. Pro 
žactvo byl připraven závod na 
850 m, kde zvítězila Eva Pište-
ková před Helenou Benčovou. 

Všem blahopřejeme.

Soutěže družstev
Průběžné umístění:

Extraliga
BŠŠ Frýdek-Místek „A“, 3. místo

Extraliga dorostu
BŠŠ Frýdek-Místek, 2. místo

2. liga
BŠŠ Frýdek-Místek „B“, 2. místo

Krajská soutěž
BŠŠ Frýdek-Místek „C“, 5. místo
BŠŠ Frýdek-Místek „D“, 4. místo

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

Městská liga mládeže
V pátek 6. 1. se uskutečnilo 

8. kolo „Městské ligy mládeže“. 
Gratulujeme vítězům jednotlivých 
lig: Extraliga – Daniel Židek, 1. 
liga – Dominik Musial, 2. liga – 
Radek Opěla, 3. liga – Kristýna 
Laurincová, 4. liga – Tomáš Va-
lošek, 5. liga – David Mavrev, 6. 
liga – Jan Novák, 7. liga – Ondřej 
Maléř, 8. liga – Ondřej Daněk

Grand Prix
V pátek 6. ledna se v Bán-

ské Bystrici uskutečnil šachový 
turnaj mládeže „GRAND PRIX“. 
Beskydskou šachovou školu re-
prezentoval Radek Halamíček a 
řekněme to rovnou – reprezen-
toval skvěle! Radek v konkurenci 
22 hráčů obsadil celkové 2. místo 
a v kategorii do 11 let zvítězil!

Bodoví skokani
Šachový svaz ČR vydal novou 

listinu LOK, na které je uvedeno 

71 členů BŠŠ. „Skokany“ se sta-
li: Natálie Kaňáková +184 (ELO 
1832), David Šigut +139 (1587), 
Antonín Plšek +62 (1472), Jiří 
Kozel +60 (2065), Klára Zemková 
+46 (1699). Nejvyšší národní ELO 
má v BŠŠ Vladimír Talla 2417.

FIDE ELO listina
Mezinárodní šachová federa-

ce FIDE vydala k 1. 1. 2012 ak-
tualizovanou FIDE ELO listinu. Z 
členů Beskydské šachové školy 
si nejvíce polepšili: Matyáš Marek 
+27 (FIDE ELO 1972), Jiří Kozel 
+26 (1969) a Tomáš Chromík + 
26 (1829). Celkově členové BŠŠ 
upsali 65 ELO bodů, připsali 104 
ELO bodů, což představuje plus 

39 ELO bodů! Nejvyšší FIDE ELO 
v BŠŠ má Vojtěch Rojíček 2406.

Šachové Vánoce
Mezinárodní mistr Stanislav 

Jasný s Michaelem Kubíkem se 
ve dnech 26. 12. - 1. 1. zúčast-
nili mezinárodního šachového 
turnaje „České šachové Vánoce 
2011“. Na startu bylo 68 hráčů z 5 
zemí. Standa Jasný se ziskem 6,0 
bodů obsadil 10. místo a Michael 
skončil na 42. místě (4,0 body). V 
Litomyšli se konal ve dnech 27.-
-29. 12. uzavřený šachový turnaj 
mládeže Dětské šachové Vánoce 
2011. Hráli šachisté ze tří zemí – 
CZE, POL a UKR. Skvěle si vedl 
Filip Haška, který obsadil 2. místo!
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Vážení rodiče (zákonní zá-
stupci) budoucích prvňáčků, 
zápis do 1. ročníku základní-
ho vzdělávání v základních 
školách zřizovaných statutár-
ním městem Frýdek-Místek 
proběhne ve dnech 6. 2. a 
7. 2. 2012 (pondělí, úterý), v 
Základní škole a mateřské ško-
le Frýdek-Místek – Chlebovice, 
Pod Kabáticí 107, příspěvková 
organizace pouze 7. 2. 2012.

K zápisu je potřebný rodný list 
dítěte a občanský průkaz zákon-
ného zástupce dítěte. Bližší in-
formace oznámí ředitelé dotče-
ných základních škol způsobem 
v místě obvyklým.

Podle školského zákona je 
zákonný zástupce povinen při-
hlásit dítě k zápisu k povinné 
školní docházce. Povinná škol-
ní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šes-
tého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Není-li dítě po 
dovršení šestého roku věku tě-
lesně nebo duševně přiměřeně 
vyspělé a požádá-li o to písem-
ně zákonný zástupce dítěte do 
31. května, odloží ředitel školy 
začátek povinné školní docház-
ky o jeden školní rok, pokud je 
žádost doložena doporučujícím 
posouzením pedagogicko-psy-
chologické poradny a odborné-
ho lékaře nebo klinického psy-
chologa. Začátek povinné školní 
docházky lze odložit nejdéle do 
zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku.

Pro školní rok 2012/2013 se 
zapisují děti narozené od 1. 9. 
2005 do 31. 8. 2006, k plnění po-
vinné školní docházky může být 
přijato také dítě narozené od 1. 9. 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2012/2013
2006 do 30. 6. 2007, je-li přimě-
řeně tělesně i duševně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný 
zástupce. Podmínkou přijetí dí-
těte narozeného v období od 1. 
9. 2006 do 31. 12. 2006 k plnění 
povinné školní docházky je také 
doporučující vyjádření pedago-
gicko-psychologické poradny, 
podmínkou přijetí dítěte naroze-
ného od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 
jsou doporučující vyjádření peda-
gogicko-psychologické poradny 
a odborného lékaře, která k žá-
dosti přiloží zákonný zástupce.

Obec stanoví podle školské-
ho zákona školské obvody spá-
dových škol (Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2010). Do spádové 
školy jsou přednostně přijímáni 
žáci s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu, 
a to do výše povoleného počtu 
žáků uvedeného ve školském 
rejstříku. Zákonný zástupce 
může pro žáka zvolit jinou než 
spádovou školu. V takovém 
případě však nemusí být žák 
vždy přijat, důvodem nepřijetí je 
především naplnění nejvyššího 
povoleného počtu žáků školy 
zapsaného v rejstříku škol a 
školských zařízení. Rozhodnutí 
o přijetí k základnímu vzdělává-
ní se nově oznamuje na veřej-
ně přístupném místě ve škole a 
způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Zveřejněním seznamu 
se považují rozhodnutí, kterými 
se vyhovuje žádostem o přijetí 
ke vzdělávání, za oznámená.

Spádová škola:
- Základní škola národního 

umělce Petra Bezruče, Frýdek-
-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 

web: www.1zsfm.cz
Školský obvod je vymezen 

ulicemi: Akátová, 
Bruzovská, Cihelní, 
Dolní, Dr. Vančury, 
Farní, Hasičská, 
Hluboká, Horymí-
rova, Husova, Jana 
Švermy, Jeroný-
mova, Jiráskova, 
Josefa Hory, Joži 
Úprky, Karolíny 
Světlé, Klicperova, 
Legionářská, Má-
nesova, Na Blat-
nici, Na Půstkách, 
Podlesní, Prokopa 
Holého, Příčná, 
Radniční, Řeznic-
ká, Smetanova, 
Střelniční, Těšín-
ská, tř. T. G. Masa-
ryka, Třanovského, 
Zámecká, Zámec-
ké nám., Žižkova.
Spádové školy:
- Základní škola 
a mateřská škola 
Frýdek-Místek, 

Jana Čapka 2555 
web: www.2zsfm.cz

- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Jiřího z Poděbrad 3109 

web: www.11zsfm.cz
Školský obvod je vymezen 

ulicemi: Bavlnářská, Bedřicha 
Václavka, Černá cesta, Dobrov-
ského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, 
Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, 
Jana Čapka, Jiřího Mahena, Ji-
řího z Poděbrad, Josefa Kavky, 
Kostikovo náměstí, Kpt. Nálep-
ky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, 
Malá, Mikoláše Alše, Na Poříčí, 
Na Veselé, Na Vyhlídce, Na 
Výsluní, Nádražní, Na Podvolá-
ní, Národních mučedníků, Nové 
Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kame-
nec, Nové Dvory-Podhůří, Nové 
Dvory-Vršavec, Novodvorská, 
Ó. Łysohorského, Okružní, Pan-
ské Nové Dvory, Pekařská, Pod 
Zámečkem, Potoční, Přemyslov-
ců, Příkrá, Růžová, Sadová, Sla-
víčkova, Slezská, Sokola Tůmy, 
Spojovací, Staroměstská, Sva-
toplukova, Šeříková, Těšínská, 
tř. T. G. Masaryka, Třešňová, 
V Zahradách, Viléma Závady. 

Do školského obvodu Základní 
školy a mateřské školy Frýdek-
-Místek, Jana Čapka 2555 a Zá-
kladní školy Frýdek-Místek, Jiřího 
z Poděbrad 3109 patří také místní 
část Skalice s výjimkou vzdělává-
ní na prvním stupni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, El. 
Krásnohorské 2254 web: 

www.5zsfm.cz 
Poznámka: s účinností od 1. 

1. 2012 rozhodlo Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku o sloučení 
příspěvkových organizací Základ-
ní škola a mateřská škola Frýdek-
-Místek, El. Krásnohorské 2254 a 
Základní škola Frýdek-Místek, El. 
Krásnohorské 139. Přejímající or-
ganizací se stala Základní škola a 
mateřská škola Frýdek-Místek, El. 
Krásnohorské 2254. Sloučením 
zanikla Základní škola Frýdek-
-Místek, El. Krásnohorské 139. 

Školský obvod je vymezen 
ulicemi: 2. května, Antala Staška, 
Bruzovská, Čs. červeného kříže, 
Divišova, Dlouhá, Dr. Jánského, 
El. Krásnohorské, Fügnerova, 
Gajdošova, Gogolova, H. Salicho-
vé, Habrová, Heydukova, Horní, 
Hutní, I. J. Pešiny, I. P. Pavlova, 
J. E. Purkyně, J. Kaluse, Jabloňo-
vá, Jaroslava Haška, Javorová, 
Jiřího Hakena, Josefa Kajetána 
Tyla, Josefa Skupy, K Hájku, 
K Lesu, Křižíkova, Lískovecká, 
Lubojackého, Mariánské náměstí, 
Maryčky Magdonové, Maxe Šva-
binského, Míru, Na Aleji, Na Ba-
žinách, Na Kopci, Na Podlesí, Na 
Stráni, Na Štěpnici, Nad Lipinou, 
Nad Mostárnou, Nad Rybníkem, 
Nad Stadionem, Olbrachtova, 
P. Jilemnického, Petra Cingra, 
Pod Školou, Pod Vodojemem, 
Puškinova, Resslova, Revoluční, 

Rokycanova, Růžový pahorek, 
Rybnická, Skautská, Slunečná, 
Sokolská, Stanislava Kostky Ne-
umana, Střelniční, Škarabelova, 
Tichá, Tolstého, Topolová, U Ne-
mocnice, U Zavadilky, V. Vantu-
cha, Vřesová, Zátiší.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 
škola Naděje, Frýdek-Místek, 

Škarabelova 562
web: www.specskolynadeje.cz
Školský obvod tvoří území statu-

tárního města Frýdku-Místku.
Spádová škola: 

- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Komenského 402 web: 

www.4zsfm.cz
Školský obvod je vymezen 

ulicemi: 4. května, Beskydská, 
Bezručova, Bohuslava Martinů, 
Družstevní, Emy Destinové, F. 
Čejky, Františka Linharta, Frý-
dlantská, Havlíčkova, J. Jabůr-
kové, Janáčkova, Josefa Lady, 
Jungmannova, K Olešné, Ko-
menského, Kvapilova, Květná, 
Lesní, Luční, Malé náměstí, Ma-
xima Gorkého, Na Hrázi, Nad Po-
tokem, Nad Přehradou, Nerudo-
va, Nová, Palkovická, Pavlíkova, 
Pod Letištěm, Podpuklí, Polní, 
Příborská, Rudolfa Vaška, Sva-
zarmovská, Školská, U Náhonu, 
Vojtěcha Martínka, Zborovská, 
Zdeňka Štěpánka, Zelená.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Mís-

tek, Pionýrů 400
web: www.sestka-fm.cz

Školský obvod je vymezen uli-
cemi: 8. pěšího pluku, Anenská, 
Antonínovo náměstí, Dvořákova, 
Erbenova, Farní náměstí, Hálkova, 
Hlavní třída, J. Opletala, Jaroslava 
Lohrera, Josefa Václava Sládka, 
Karla Hynka Máchy, Libušina, 
Malé náměstí, Malý Koloredov, 
Na Příkopě, náměstí Svobody, 
Ostravská, Pionýrů, Pivovarská, 
Riegrova, Spořilov, Stará cesta, 
Štursova, Tržní, U Staré pošty, Vo-
janova, Wolkerova, Zahradní.

Do školského obvodu Základ-
ní školy Frýdek-Místek, Pionýrů 
400 patří také místní části Chle-
bovice, Lysůvky a Zelinkovice 
s výjimkou vzdělávání na prvním 
stupni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-

-Místek, 1. máje 1700 web: 
www.7zsfm.cz 

Školský obvod je vymezen 
ulicemi: 1. máje, 28. října, Bah-
no-Hlíny, Bahno-Příkopy, Bah-
no-Rovňa, Beethovenova, Bez-
ručova, Březová, Čelakovského, 
Družstevní, Fráni Šrámka, Frý-
dlantská, Gagarinova, Josefa 
Myslivečka, Josefa Suka, Ke 
Splavu, Křížkovského, Mozarto-
va, Myslbekova, Na Konečné, 
Palackého, Politických obětí, 
Říční, Stará Riviera, Svatopluka 
Čecha, Třebízského, U Ostravi-
ce, Václava Talicha.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Československé armády 
570 web: www.osmicka.cz
Školský obvod je vymezen 

ulicemi: 17. listopadu, Bahno-
-Štandl, Beskydská, Boženy 
Němcové, Brožíkova, Březino-
va, Collo-louky, Čajkovského, 
Československé armády, Dr. 
Antonína Vaculíka, Fibichova, 
Foerstrova, Foglarova, Jiřího 
Trnky, Kolaříkova, Kollárova, 
Lidická, Marie Majerové, Marie 
Pujmanové, Ondrášova, Ostrav-
ská, Piskořova, Pod Štandlem, 
Příborská, Raisova, Vítězslava 
Nezvala, Vrchlického.

Spádová škola:
Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Lísko-

vec, K Sedlištím 320 
web: http://info.skola.liskovec.cz

Školský obvod tvoří místní
 část Lískovec.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek – Chle-
bovice, Pod Kabáticí 107, 

příspěvková organizace web: 
www.zschlebovice.cz

Školský obvod tvoří místní 
části Chlebovice, Lysůvky, Ze-
linkovice.

Spádová škola: 
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek - Skalice 
192, příspěvková organizace
web: www.skolaskalice.cz
Školský obvod tvoří místní 

část Skalice.

ŽÁDNÝ STRACH: Všichni se snaží, aby děti na zápis vzpomínaly jen 
v dobrém.  Foto: Petr Pavelka

U ZÁPISU: První výkony ve školních lavicích 
pravidelně navštěvuje i primátor Petr Cvik. 

Foto: Petr Pavelka
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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 

Nabídkové licitační řízení
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 
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.

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

INFORMACE O ODPADECH

Pro dokonalejší orientaci Frý-
decká skládka, a. s. poskytuje 
kontaktní čísla s provozní dobou, 
kdy se dá dovolat a zjistit potřeb-
né informace.

Potřebujete znát cenu za 
uložení jednotlivých druhů 
odpadů na skládku? Zajímá 
vás cena za materiály (štěrky, 

písky, zemina apod.)?
Kontaktní čísla: 558 440 077, 

558 440 074, 603 881 670
Na daná čísla se dovoláte Po-

-Čt od 6:30 do 17:00 a Pá-So od 
6:30 do 14:00
Potřebujete přistavit kontejner? 

(1m3, 5m3, 7m3, 14m3, 20m3)
Chcete znát cenu za přepra-

vu jednotlivých kontejnerů?
Kontaktní čísla: 558 440 066, 

558 440 067
Na daná čísla se dovoláte Po-

-Pá od 6:00 do 14:00
Máte rozbitou popelnici a 
potřebujete novou? Jste 

podnikatel a potřebujete nové 

popelnice?
Kontaktní osoba: Lucie Pun-

dová, tel.: 558 440 070
Na dané číslo se dovoláte Po-

-Pá od 6:00 do 14:00
Potřebujete vědět termíny 

svozů papíru, plastů a skla?
Kontaktní osoba: Iva Ivánko-

vá, tel.: 558 440 068
Na dané číslo se dovoláte Po-

-Pá od 6:00 do 14:00
Nevíte, kam odvézt papír, 
plast a sklo? Chcete znát 
cenu za výkup papíru?

Kontaktní čísla: 595 174 058, 
736 422 259

Na daná čísla se dovoláte Po-
-Pá od 6:00 do 14:15

Potřebujete znát cenu za 
nebezpečné odpady? Nevíte, 
zda můžete váš nebezpečný 
odpad odevzdat na sběrný 

dvůr? Potřebujete zjistit, jaké 
odpady jste odevzdali na Frý-
deckou skládku? Nevíte, kde 
se nachází mobilní sběrna či 

jednotlivé sběrné dvory?
Kontaktní osoba: Dagmar 

Štajgrová, tel.: 558 440 062, 604 
285 775

Na daná čísla se dovoláte Po-
-Pá od 7:00 do 15:00
Kontakty na jednotlivé sběr-
né dvory a mobilní sběrnu
SD Collolouky (u hypermar-

ketu TESCO) tel.: 725 223 912
SD pod estakádou (vedle sta-

dionu Slezan) tel.: 725 223 913
Na daná čísla se dovoláte Po-Pá 

od 8:00 do 18:00, So 8:00 do 14:00
SD PND na Panských No-

vých Dvorech (vedle skládky) 
tel.: 725 223 911

Na dané číslo se dovoláte Po-
-Pá od 6:00 do 14:00

Jste občanem města a 
potřebujete přistavit novou 

popelnici na komunální nebo 
separovaný odpad?

V tomto případě musíte volat 
na magistrát města odbor život-
ního prostředí a zemědělství. 

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie 
Plasgurová, tel.: 558 609 561

Kam volat, když…

Od 15. 12. 2011 se dvě 
pracovnice organizace Žirafa 
– Integrované centrum Frýdek-
-Místek, p. o., účastní pilotního 
projektu „Specializace pedago-
gických pracovníků na výuku 
prostorové orientace zrakově 
postižených“, jehož realizáto-
rem je Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR 

(SONS) v Praze.
Jedná se o 

288 hodin (te-
orie + praxe) 

inovativního stu-

V Žirafě dbáme na celoživotní vzdělávání
dia. Po jeho absolvování budou 
naše pracovnice schopny vy-
učovat uživatele v prostorové 
orientaci a samostatném pohy-
bu, což je základní prostředek 
k jejich plné integraci do spo-
lečnosti. Toto je nový program 
na zlepšení poskytování soci-
álních služeb zdravotně posti-
ženým osobám s mentálním a 
zrakovým znevýhodněním.

ŽIRAFA – Integrované
centrum Frýdek-Místek
příspěvková organizace

Fibichova 469,
738 01 Frýdek-Místek

tel.: 558 431 563 
e-mail: centrummpm@quick.cz

www.centrummpm.cz

Společnost Distep a.s., která je 
nejvýznamnějším dodavatelem 

tepla a teplé vody na území 
Frýdku-Místku, úspěšně dokon-
čuje projekt s názvem „Vzdělá-

váme své zaměstnance“.
Projekt, vycházející z Operač-

ního programu lidské zdroje a za-
městnanost, je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem 
v České republice (ESF) a stát-
ním rozpočtem České republiky.

„Projekt „Vzděláváme své za-
městnance“ byl ve společnosti 
Distep zahájen v květnu 2010 
a bude ukončen v dubnu 2012. 
Naši pracovníci jsou v jeho rámci 
vzděláváni v takzvaných klíčových 
aktivitách, jež jsou zaměřeny pře-
devším na rozvoj komunikačních 
dovedností. Jde především o ty 
zaměstnance, kteří jednají osob-
ně nebo telefonicky se zákazníky, 
veřejnosti a veřejností,“ říká ma-
nažer projektu a zároveň vedoucí 
marketingu společnosti Distep 
Svatopluk Eliáš. 

Hlavním cílem je rozvoj 
komunikačních dovedností

„Z celkového počtu 77 za-
městnanců Distepu se projektu 
„Vzděláváme své zaměstnance“ 
účastní 58 zaměstnanců, od čle-
nů vrcholového vedení po vybra-
né dělnické profese.

Členové vrcholového mana-
gementu využívají vzdělávání 
k rozvíjení svých komunikačních 
a manažerských dovedností tak, 
aby se zejména zlepšily jejich 
dovednosti při řízení společnosti 
a podřízených pracovníků.

Distep realizuje projekt „Vzděláváme své zaměstnance“
Zaměstnanci z řad středního 

managementu rozvíjí své komu-
nikační a manažerské dovednosti 
především proto, aby dokázali lépe 
motivovat své podřízené, řídit své 
týmy a komunikovat se zákazníky.

Administrativní zaměstnanci 
využijí získané poznatky z rozvo-
je komunikačních dovedností při 
jednání se zákazníky a obchod-
ními partnery.

Zaměstnanci z řad dělnických 
profesí potřebují dobře zvládnout 
komunikační dovednosti, protože 
jsou důležité zvláště při jednání s 
přímými zákazníky nebo při ko-
munikaci na pracovišti.

Projekt „Vzděláváme své za-
městnance“ rozvíjí také jazykové 
dovednosti v kurzu anglického 
jazyka, kterého se zúčastňují zá-
jemci bez ohledu na své pracov-
ní zařazení,“ upřesňuje hlavní 
smysl projektu Svatopluk Eliáš. 

Distep přikládá dalšímu
vzdělávání velký význam
„Musím také připomenout, že 

tento projekt není vytržen z cel-
kového programu vzdělávání 
společnosti Distep. Podobné pro-
jekty a kurzy již probíhaly dávno 
před realizací projektu „Vzdělá-
váme své zaměstnance“ a budou 
samozřejmě pokračovat i po jeho 
ukončení v dubnu 2012. Koncem 
loňského roku byla již prakticky 
školení v komunikačních a mana-
žerských dovednostech ukonče-
na a probíhá už jen prohlubování 
jazykových dovedností. Naše 
společnost velmi uvítala možnost 
realizace projektu „Vzděláváme 

své zaměstnance“ z dotací Ev-
ropské unie a státního rozpočtu 
České republiky. Za uspořené 
finanční prostředky totiž můžeme 
organizovat další typy vzdělá-
vání, jako jsou odborná školení, 
speciální kurzy svařování a jiné.

Hlavním smyslem celého 
projektu, ale i dalších kontinu-
álních forem vzdělávání, je pře-
devším naše snaha poskytovat 
zákazníkům co nejlepší servis, 
jehož nedílnou součástí je vysoký 
standard při komunikaci. Projekt 
„Vzděláváme své zaměstnance“ 
tak znamená velký přínos pro 
naše zaměstnance a doufáme, 
že i pro naše zákazníky,“ dodává 
Svatopluk Eliáš. 
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady a vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení: 

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

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

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield  24.-26. 1.
U krytého bazénu 31. 1.-2. 2.
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
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II.NP 
(kancelář)
- 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 bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 zast. 
plocha (budova provozně skladovací) – objekt 14b, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 74,70 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 26,88 m2 (sklad)
- objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 zast. plocha 
(účelová budova pro garážování techniky), areál C - objekt 
C11, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 665,54 m2 (sklad)
- objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6, budova 
pro garážování techniky – objekt 4b, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 106,92 m2 (garáž)

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, Frý-
dek-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/

Informace pro občany 
o převedení agendy dávek 
hmotné nouze, příspěvku na 
péči a příspěvků pro zdravot-
ně postižené občany z Magis-
trátu města Frýdek-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 jediným 
správním orgánem – Úřadem prá-
ce ČR, prostřednictvím přísluš-
ných kontaktních pracovišť úřadu. 
V souvislosti s uvedenou změnou 
se agenda dávek hmotné nouze, 
příspěvku na péči a příspěvků pro 
zdravotně postižené občany pře-
vádí z Magistrátu města Frýdek-

Převádění agend z magistrátu na úřad práce
-Místek na Úřad práce ČR – kraj-
skou pobočku v Ostravě.

Od 1. 1. 2012 je tak pro podá-
vání a vyřizování žádostí o dáv-
ky hmotné nouze, příspěvku na 
péči a příspěvků pro občany se 
zdravotním postižením příslušné 
Kontaktní pracoviště ve Frýdku-
-Místku, Na Poříčí 3510, 738 01 
Frýdek-Místek, tel. 950 113 111. 

Jedná se o pracoviště pro 
správní obvod obcí: Baška, 
Brušperk, Bruzovice, Dobrá, 
Dobratice, Dolní Domaslavice, 
Dolní Tošanovice, Fryčovice, 
Frýdek-Místek, Horní Domasla-
vice, Horní Tošanovice, Hukval-
dy, Kaňovice, Kozlovice, Krás-
ná, Krmelín, Lhotka, Lučina, 
Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, 

nabízí k pronájmu
1. nebytové prostory o celko-

vé výměře 47,78 m2 (prodejna – 
43,91 m2, soc. zařízení – 1,60 m2, 
chodba – 2,27 m2) nacházející se 
v I.NP objektu čp. 634, tř. T. G. 
Masaryka, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek. Nebytové prostory 
kolaudovány jako prodejna a soc. 
zařízení. V současné době je zde 
prodejna dárkového zboží.

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 2.400 Kč/m2/rok bez 
DPH. Žádosti o pronájem s na-
bízenou výší nájmu (zvlášť v za-
pečetěné obálce s nápisem „Ne-
otvírat-pronájem NP čp. 634“) a 
informací, za jakým účelem bu-
dou neb. prostory užívány.

2. nebytové prostory o cel-
kové výměře 27,20 m2 nachá-
zející se v I.NP objektu čp. 10, 
ul. Radniční, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (v centru Frýdku 
u budovy Magistrátu města Frý-
dek-Místek). Nebytové prosto-
ry kolaudovány jako prodejna. 
V současné době je zde provo-
zovna cestovní kanceláře.

Výše nájemného v mís-
tě obvyklá je 2.400 Kč/m2/rok 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
bez DPH. Žádosti o pronájem 
s nabízenou výší nájmu (zvlášť 
v zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat-pronájem NP čp. 10“) 
a informací, za jakým účelem 
budou neb. prostory užívány.

3. nebytové prostory o celkové 
výměře 96,0 m2 nacházející se v I.
NP objektu čp. 129, ul. Palacké-
ho, k.ú. Místek, obec Frýdek-Mís-
tek (v centru Místku naproti Ná-
rodního domu – bývalá tiskárna). 

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 1.800 Kč/m2/rok bez 
DPH. Žádosti o pronájem s na-
bízenou výší nájmu (zvlášť v za-
pečetěné obálce s nápisem „Ne-
otvírat-pronájem NP čp. 129“) a 
informací, za jakým účelem bu-
dou neb. prostory užívány.

Nabídky zasílejte na adresu 
Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148, maximálně do 27. 
1. 2012 do 14.00 hodin. U nabí-
dek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 26. 1. 2012).

Případné dotazy na tele-
fonním čísle 558 609 174, Ing. 
Chlebková.

Palkovice, Paskov, Pazderna, 
Pražmo, Raškovice, Řepiště, 
Sedliště, Soběšovice, Staré 
Město, Staříč, Sviadnov, Třa-
novice, 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
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Žádosti k účasti ve výběro-
vém řízení na poskytnutí půjček z 
„Fondu rozvoje bydlení“ na úze-
mí statutárního města Frýdek-

Půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ na území statutárního města Frýdek-Místek
-Místek pro rok 2012 lze podat na 
závazných formulářích na Magis-
trátu města Frýdku-Místku, Rad-
niční 1148, odbor správy obecní-

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
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 prá-

vo odmítnout všechny předložené 
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 nejpozdě-
ji do 30. 1. 2012 na tel. č. 558 609 
171 – Lucie Hradečná, Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor správy 
obecního majetku nebo e-mail hra-
decna.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 zapečetě-
ných obálkách označených „ve-
řejná obchodní soutěž – prodej 
areálu NEOTVÍRAT“. Návrhy bu-
dou zpracovány v českém jazyce.

Termín podání návrhu
Termín pro podání návrhu na 

uzavření kupní smlouvy končí 
dnem 29. 2. ve 12.00 h. Návrhy do-
ručené osobně nebo doporučenou 
poštou na podatelnu Magistrátu 
města Frýdku-Místku po uplynutí 
této lhůty už nelze zahrnout do sou-
těže 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 včet-
ně úhrady nabídnuté kupní ceny je 
stanoveno do 30 dnů od schválení 
zastupitelstvem města. Doručení 
dvou a více návrhů splňujících pod-
mínky 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.

Náplň práce:
• Zodpovídá za celkový provoz a 
údržbu organizace a spravova-
ných nemovitostí 
• Plánuje personální zabezpečení 
technického provozu společnosti
• Objednává služby související 
se zprávou a údržbou spravova-
ných nemovitostí 
• Navrhuje opatření pro docílení 
optimálního ekonomického tech-
nického stavu chodu společnosti 
• Spolupracuje na produkci kul-
turních akcí 
• Řídí proces údržby spravova-
ných nemovitostí 

Požadujeme:
• SŠ/VŠ technického směru 
• 3-5 let praxe na obdobné pozici 

• Zkušenosti s vedením lidí 
• Samostatnost, proaktivní pří-
stup, komunikativnost, technic-
ké myšlení 
• Běžnou uživatelskou znalost 
IT, řidičský průkaz 
• Časovou flexibilitu 

Nabízíme:
• Zázemí stabilní společnosti 
• Práci v mladém a dynamickém 
kolektivu 
• Zaměstnanecké benefity: mo-
bilní telefon, stravenky 
• Nástup možný IHNED 

Strukturovaný životopis a 
motivační dopis zasílejte do 20. 
12. 2012 na adresu katerina.ku-
balova@kulturafm.cz, případně 
písemně na adresu společnosti.

Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Palackého 134, 738 01 F-M, IČ: 70632405, DIČ: CZ 70632405

hledá Manažera provozu

(Pokračování ze strany 2)
... ale vždy to byly zásahy jen 

v řádu několika hodin a přede-
vším časně ráno, kdy byla situ-
ace nejhorší,“ informoval ředitel 
technických služeb TS a.s. Jaro-
mír Kohut, který ovšem zůstává 
prozatím zdrženlivý v celkovém 
hodnocení zimy, protože v po-
sledních letech příroda neustále 
ukazuje své možné extrémy.

„Statutární město Frýdek-Mís-
tek vlastní a spravuje zhruba 180 
kilometrů vozovek a zhruba 190 
kilometrů chodníků, takže jejich 
zimní údržba je velice náročná 
a nedá se zvládnout v jednom 
čase, ale s určitými stanovenými 
lhůtami podle důležitosti,“ připo-
míná náměstek primátora Michal 
Novák, stejně jako fakt, že Sta-
tutární město Frýdek-Místek za-
jišťuje pouze zimní údržbu části 
místních komunikací a spoustu 
hlavních silnic mají z hlediska 
údržby na starosti jiné subjekty.

 „Zimní údržba místních ko-
munikací se provádí na základě 
schváleného Plánu zimní údržby, 
který stanoví zejména lhůty pro 
zmírňování závad ve sjízdnosti a 
schůdnosti místních komunikací, 
rozdělení udržovaných místních 
komunikací dle jejich důležitosti a 
stanovení tras pro vozidla zajiš-
ťujících posyp a plužení místních 
komunikací,“ vysvětlil vedoucí 
odboru dopravy a silničního hos-

podářství Miroslav Hronovský.
Lhůty pro zmírňování závad 

ve sjízdnosti a schůdnosti míst-
ních komunikací jsou u vozovek 
v rozmezí 4-48 hodin, u chod-
níků je spodní hranice ještě o 
hodinu kratší. Nařízení města 
stanoví i místní komunikace, 
které se pro jejich malý dopravní 
význam neudržují.  (pp)

Mírná zima nahrává údržbě cest

Páteřní komunikace na úze-
mí města nejsou ani v majetku, 
ani ve správě města a město 
zimní údržbu těchto pozem-
ních komunikací nezajišťuje, 

ani nezodpovídá za sjízdnost a 
schůdnost těchto komunikací. 
Jedná se o následující ulice:

• ulice Hlavní, Příborská 
(státní silnice I/48)

• ulice Bruzovská (krajská 
silnice II/473)

• ulice Lískovecká (krajská 
silnice II/477)

• ulice Revoluční, J. Ople-
tala, tř. 17. listopadu (krajská 
silnice II/473)

• ulice Beskydská (státní 
silnice I/56)

• část ulice Ostravská (kraj-
ská silnice III/48411)

• ulice Na vyhlídce (krajská 
silnice II/477)

• ulice Staroměstská (kraj-
ská silnice II/477)

• ulice Slezská (krajská sil-
nice II/477)

Jazyková škola ve Frýdku-Místku již podruhé 
poskytla prostory ke konání mezinárodní zkoušky 
FCE své partnerské organizaci British Council. 
Ta má s organizací cambridgeských zkoušek 
mnohaletou zkušenost v celé České republice. 
Zájemci o tyto zkoušky je mají možnost skládat 
v deseti partnerských centrech, ke kterým nedáv-
no přibyla i Jazyková škola ve Frýdku-Místku. 

„Spolupráce s British Council znamená vyso-
ký standard a kvalitní zajištění cambridgeských 
zkoušek,“ říká Martin Tobiáš. „Jsme velice rádi, 
že zájemci o některou ze zkoušek PET, FCE či 
CAE již nemusí cestovat do Ostravy – zkušební 
komise British Council přijede do Frýdku-Místku.“

British Council zkouší také ve Frýdku-Místku
British Council organizuje zkoušky z angličtiny také ve Frýdku-Místku

K přihlášení ke zkoušce ve Frýdku-Místku stačí 
jen v přihlášce British Council označit správnou ko-
lonku. Nejbližší registrace začínají 5. ledna 2012.

Kontakt:
Daniel Jeleň

Tel: 599 522 530
www.kmo.cz

Britské centrum KMO
28.října 2

702 00 Moravská Ostrava
Jazyková škola 

www.jazykovkafm.cz 
Tel. 558 436 015 nebo 733 576 161 

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.



12 Leden 2012Kultura

Nové vystoupení oblíbeného MichalaNové vystoupení oblíbeného Michala
Umělecká agentura Prago-

koncert připravila pro děti z 
Frýdku-Místku a okolí zcela 
nové vystoupení oblíbeného 
Michala Nesvadby s progra-
mem „Michalův salát“. Vystou-
pení je připraveno na sobotu 
11. února v 10 hodin v Kině P. 
Bezruče ve Frýdku-Místku.

„Michal jako kniha mluvit ne-
umí, ale přesto knihám rozumí. 

Tentokráte se dozví něco, co o 
sobě neví, a sice to, že se ho 
knížky bojí. Vyzradí mu to jeho 
deníček. Telefonní seznam se 
mu bude smát, snář si nenechá 
svůj sen za žádnou cenu přeru-
šit a kuchařka před ním uteče, 
protože nechce mít s jeho salá-
tem z knihovny nic společného,“ 
zní legenda nového představení.

„Dobrodružné, legrační, po-

pletené i groteskní představe-
ní, plné Michalových nápadů, 
zlepšováků a vynálezů, které 
najdete v jeho originálních 
knížkách, ale pouze mezi řád-
ky. Michal je vždycky dobře na-
laděný, a tak „hraní“ bude jistě 
zábava, poučení i potěšení,“ 
zvou pořadatelé.

Vstupenky zakoupíte v Nové 
Scéně Vlast – 558 438 083.

Na konci ledna bude Nová 
scéna Vlast hostit výjimečný 
přímý přenos koncertu mezzo-
sopranistky Magdaleny Kože-
né s Berlínskými filharmoniky. 

„Přenos koncertu světozná-
mé české operní pěvkyně bude 
svátkem pro všechny milovníky 
klasické hudby. V programu zazní 

Magdalena Kožená rozezní Novou scénu Vlast
skladby Maurice Ravela, Antoní-
na Dvořáka, Franze Schuberta a 
dalších mistrů klasické hudby. Bez 
zajímavosti není ani to, že Berlín-
ské filharmoniky bude dirigovat 
věhlasný sir Simon Rattle, manžel 
Magdaleny Kožené,“ říká drama-
turgyně Gabriela Zelinková.

Magdalena Kožená je pravi-
delným hostem předních světo-
vých operních i koncertních podií 
– patří mezi nejproslulejší pěvky-
ně současnosti. Tuto její pozici 
dokládá řada domácích i zahra-
ničních ocenění. V roce 2003 
se stala Rytířem řádu umění a 
literatury Francouzské republiky. 

Přenos nabídne divákům v úvo-
du před samotným koncertem a 

pak i v průběhu přestávky podrob-
né seznámení s přednášenými díly 
a nahlédnutí do zákulisí práce Ber-
línských filharmoniků. Magdalena 
Kožená v České republice vystou-
pila naposledy v říjnu 2011 a další 
vystoupení byla oznámena až na 
jaro a podzim roku 2012. Přenos 
v kinosálech tedy bude na dlouho 
jedinou příležitostí, jak si vychutnat 
mistrovství české pěvkyně i hudeb-
ního tělesa s výjimečným dirigen-
tem Sirem Simonem Rattlem.

Přímý přenos se uskuteční v 
pátek 27. ledna v Nové scéně 
Vlast. Vstupenky si ale za 300 Kč 
můžete koupit už nyní – v kance-
láři Nové scény Vlast a nebo on-
-line na www.kulturafm.cz.

Na začátek února připravila 
KulturaFM zábavný pořad s 
názvem Klepl váže uzel. Z ná-
zvu je patrné, že účinkujícími 
nebudou nikdo jiný než jeden 
z nejobsazovanějších českých 
herců Bob Klepl a populární 
sexuolog Radim Uzel. Diváci 
se mohou těšit na skvělé his-
torky z natáčení i ze života.

„Při představení Láska naru-
by jsem se pana Klepla ptala, 
se kterou z českých známých 

Klepl uváže uzel ve Vlasti
osobností vystupuje nejraději. 
Hned po Daně Morávkové uvedl 
pana Uzla. Prý se při talk show s 
ním nemůže smíchy udržet i on 
sám,“ říká dramaturgyně Gabri-
ela Zelinková.

Talk show Boba Klepla a Ra-
dima Uzla Klepl váže uzel se 
chystá v Nové scéně Vlast na 
čtvrtek 2. 2. od 19 hodin. Před-
prodej v Nové scéně Vlast a 
on-line na www.kulturafm.cz již 
probíhá. Vstupné je 300 Kč.

Od 15. ledna se můžete za-
registrovat do nových taneč-
ních kurzů street dance, které 
pravidelně pořádá občanské 
sdružení Taneční skupina 
DANCEPOINT, o.s.

Nově jsou kromě kurzů pro 
začátečníky připraveny také 
přípravky do taneční skupiny 
pro věkové kategorie děti 7-11 
let, junioři 12-15 let a mládež 
od 16 let. Tréninky jsou vždy 
jednou týdně. V pololetí je také 
možnost se přihlásit do taneční 
skupiny, která má tréninky již 2x 
týdně a pravidelná soustředě-
ní, včetně vystoupení. Taneční 
skupina v současné době přibí-
rá tanečníky od 16 let. Kurzy se 
konají na několika místech – na 
7. základní škole, 4. základní 
škole a v Národním domě. Vy-
brat si můžete z osmi tanečních 
kurzů. V červnu se bude konat 
již 2. ročník Taneční show, na 
které se představí všechny slož-
ky tanečních kurzů.

Informace a on-line přihlášku 
naleznete na webových strán-
kách www.dancepoint.cz nebo 
na telefonním čísle 776 096 091.

NABÍDKA KURZŮ STREET 

Taneční kurzy street dance
DANCE 2012:

K1 – Národní dům, děti 7-11 
let, úterý 14.00-15.00 (10 lekcí, 
kurz street dance pro začátečníky, 
výuka základních tanečních stylů), 
cena 390,-, zahájení 31. 1. 2012 

K2 – Národní dům, junioři 
12-15 let, úterý 15.00-16.00 
(10 lekcí, kurz street dance pro 
začátečníky, výuka základních 
tanečních stylů), cena 390,-, za-
hájení 31. 1. 2012 

K3 – Tělocvična 7. ZŠ, děti 
7-11 let, středa 14.00-15.00 (20 
lekcí, přípravka taneční skupiny 
pro mírně pokročilé a pokročilé, 
nácvik choreografií), cena 780,-, 
zahájení 25. 1. 2012 

K4 – Tělocvična 7. ZŠ, junioři 
12-15 let, středa 15.00-16.00 (20 
lekcí, přípravka taneční skupiny 
pro mírně pokročilé a pokročilé, 
nácvik choreografií), cena 780,-, 
zahájení 25. 1. 2012 

K5 – Tělocvična 7. ZŠ, mlá-
dež od 16 let, středa 16.00-
17.00 (20 lekcí, přípravka taneč-
ní skupiny pro mírně pokročilé a 
pokročilé, nácvik choreografií), 
cena 780,-, zahájení 25. 1. 2012 

K6 – 4. ZŠ, děti 7-11 let, čtvr-
tek 14.00-15.00 (10 lekcí, kurz 
street dance pro začátečníky, vý-
uka základních tanečních stylů), 
cena 390,-, zahájení 26. 1. 2012 

K7 – 4. ZŠ, junioři 12-15 let, 
čtvrtek 15.00-16.00 (10 lekcí, kurz 
street dance pro začátečníky, vý-
uka základních tanečních stylů), 
cena 390,-, zahájení 26. 1. 2012

K8 – 7. ZŠ, mládež od 16 let, 
úterý a čtvrtek 16.30-17.30 (37 
lekcí, taneční skupina), cena 
1443,-, zahájení 26. 1. 2012.

Frýdecko-místecký fotograf 
Ivan Korč, který ignoruje spous-
tu věcí, včetně Vánoc a naro-
zenin, se rozhodl u příležitosti 
svého půlstoletí učinit výjimku a 
připravil v Librexu bilanční výsta-
vu, která končí 24. ledna.

„Chtěl jsem být vzhledem 
k tomu výročí trochu milejší, pa-

Padesátník Korč je lehce milejší
desát let je přece jen významný 
mezník. A tak bych chtěl všem 
poděkovat za podporu a zájem, 
který se odrazil i na výstavě, pro-
tože všechna vystavovaná díla 
už mají své nové majitele. Takže 
to snad mělo smysl. Snad má 
všechno to focení smysl,“ netají 
svou novou, lehce filozofickou 

vlnu Ivan Korč. Ten se v Libre-
xu představil se svými typický-
mi patriotickými záběry, ovšem 
už 25. ledna jej vystřídá Radek 
Klímek a jeho China Report, tak-
že pravidelní návštěvníci budou 
moci srovnat pohledy našince 
v konfrontaci se záběry jiného 
kontinentu.  (pp)

Ve Stounu bude opět natří-SKA-no - přijede Sto zvířat
V sobotu 28. ledna vystoupí 

ve známém frýdecko-místec-
kém klubu Stoun číslo jedna 
mezi domácími (S)KA-pelami 
– STO ZVÍŘAT. „Všichni, kte-
ří mají rádi kvalitní SKA-čko 
s chytlavými melodiemi a in-
teligentními texty a rádi si na 
něj za-SKA-kají, by si neměli 
tento koncert nechat ujít,“ 
říká šéf a dramaturg Stounu 
Kamil Rudolf.

Historie této legendy sahá do 
roku 1990, kdy vznikla na tros-
kách studentského rock‘n‘roll ban-
du Matěj Čech. V průběhu doby 
prošla skupina mnoha personál-
ními změnami a za tu dobu vyšlo 
kapele 9 CD, 2-DVD, 1 CD singl a 
1 EP vinyl, 1 MC (kazetu) nepočí-
taje. Poslední CD „STO DVACET“ 
vydala skupina v minulém roce.

STO ZVÍŘAT jsou asi jedinou 
tuzemskou kapelou, jejíž popu-
larita soustavně už skoro dvaa-
dvacet let stoupá a která si zá-
roveň i na deváté desce udržuje 
vysokou kvalitu, a to hudební i 
textovou. Na posledních dvou 
albech navíc hrají ve výtečné se-
stavě a formě, takže je to oprav-
du radost poslouchat. Desítka 
muzikantů je dobře sehraná a 

aranžmá má dostatek disciplíny 
na to, aby nikdo z nich zbytečně 
netrčel z harmonického celku. 

„Zvířata“ jsou velmi spontán-
ní uskupení. Vytrvale se věnují 
muzice, jež třeská v rytmech 
ska, swingu nebo rocksteady. 
Jsou to vlastně lidovkové songy, 
které se obsahem dotýkají nej-
různějších témat – erotiky (CD 
Postelový scény), posledních 
věcí člověka (Rozptýlení pro po-
zůstalé – 2007) a dalších koutů 
lidské existence.

Kamil Rudolf vyzývá: „Samo-
zřejmě zveme nejen skalní fan-
dy, ale i milovníky kvalitní muzi-
ky, kteří na koncertě této skvělé 
partičky ještě nebyli.“

Vstupenky na koncert v ceně 
170 Kč jsou k dostání v předpro-
deji v Beskydském informačním 
centru na Zámeckém náměstí 
ve Frýdku a na Náměstí Svobo-
dy v Místku. Dále se vstupenky 
prodávají ve Stounu ve dnech, 
které jsou uvedeny v programu, 
a to vždy od 18 hodin.

Oprava veškeré
elektroniky

za skvělou cenu
605 051 685
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SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

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).

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.

20. 1. TVOŘIVÝ PODVEČER
KORÁLKOVÁNÍ

Program: Zveme Vás do naší tvořivé dílny 
v rodinném centru Klíček. Pokud rádi tvoříte, 
přijďte si zpříjemnit zimní podvečer výrobou 
vlastních šperků. Odnesete si vlastnoručně 
vyrobený náhrdelník a náušnice.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 17:00 – 19:00 hodin
Věk: děti od 10 let a dospělí. Cena: 120,- Kč
Informace: Hana Pernická, telefon: 732 383 
131, 558 111 749, e-mail: hanap@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem do 17. 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/dospělý. 

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.
24. 1. AROMATERAPEUTICKÝ SEMINÁŘ
Program: Přijďte si vyzkoušet něžný dotek 
přírody s českou holistickou aromakosme-
tikou Eoné. Dozvíte se, jak léčit nemoci z 
nachlazení pomocí přírodní léčby, kterou je 
aromaterapie. Vaše děti se mohou vydová-
dět v naší herně.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 9:00 – 11:00 hodin
Cena: Dospělí 20,- Kč | Děti: 10,- Kč
Informace: Hana Pernická, telefon: 732 383 
131, 558 111 749, e-mail: hanap@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem do 23. 1. 2012.
27. 1. AROMATERAPEUTICKÝ SEMINÁŘ
Program: Přijďte si vyzkoušet něžný dotek 
přírody s českou holistickou aromakosme-
tikou Eoné. Dozvíte se, jak léčit nemoci z 
nachlazení pomocí přírodní léčby, kterou je 
aromaterapie. Vaše děti se mohou vydová-
dět v naší herně.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 17:00 – 19:00 hodin
Cena: Dospělí 20,- Kč | Děti: 10,- Kč
Informace: Hana Pernická, telefon: 732 383 
131, 558 111 749, e-mail: hanap@klicfm.cz
Na akci se přihlaste předem do 23. 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 zná-
mé hře. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, od 8:00 hodin. Startovné: 
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
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

Kavárna Empatie v Místku je už pro 
mnohé občany známá jako místo, kde 
dostanou nejen dobrou kávu, ale kde 
se také odehrávají různé akce kulturní-
ho, společenského nebo vzdělávacího 
charakteru. Jedním z cílů kavárny je, 
aby byla místem, kde se mohou lidé 
potkávat a poznávat se.

A rok 2011 nebyl výjimkou, protože 
v rámci projektu Na vlastní nohy, který fi-
nančně podpořila Nadace OKD, zde pro-
bíhalo několik zajímavých aktivit. Hosté 

Projekt Slezské diakonie „Na vlastní nohy“ Projekt Slezské diakonie „Na vlastní nohy“ 
kavárny se mohli v dopoledních hodi-
nách setkat v kavárně s klienty Effathy 
– sociálně terapeutických dílen Slezské 
diakonie, kteří zde procházeli nácvikem, 
kde se učili novým pracovním dovednos-
tem. Kavárna však také poskytla své pro-
story pro fungování klubu Káva o jedné, 
který byl určen pro klienty Effathy, ale 
mohla se zapojit také širší veřejnost. Na 
klubu se řešily mnohé situace, ve kterých 
si nevíme rady, nacvičovalo se chování 
v různých společenských situacích a 

předváděly se příklady 
dobré i špatné praxe. 
Myslím, že i pan Špaček 
by měl z takových aktivit 
radost...

Ale to není všechno, 
v projektu jsme realizovali 
také prezentace práce 
dílen a výstavy výrobků 
klientů Effathy. Často se 
mi stává, že když přijdu 
na výstavu nebo do dílen, 
některý z klientů mi s radostí nabízí svůj 
výrobek, ptá se mě, jestli se mi líbí a jestli 
bych ho chtěla. Vždycky mě to nutí zamy-
slet se nad tím, zda i my máme každý den 
takovou radost z toho, co děláme, co se 

nám podaří... Myslím, že v tom se můžeme 
od našich klientů učit.

Projekt má své pokračování i v roce 
2012 a všichni se těšíme, co nového nám 
jeho aktivity přinesou.                        R. B.

Zveme vás na
Den pro dílny – vyrob si svůj dárek
Klienti a pracovníci střediska EFFATHA Frýdek-Místek vás srdečně zvou
na společnou akci – Den pro dílny – vyrob si svůj dárek, která proběhne
v Kavárně Empatii (Frýdlantská ulice, areál nákupního střediska Ještěr)

ve čtvrtek 26. ledna v 10 hodin. 
Na setkání jsou zváni všichni, kteří by se chtěli seznámit s novými lidmi,

poznat blíže, jak probíhá den v sociálně terapeutických dílnách,
naučit se novým výtvarným technikám nebo jen tak posedět u dobré kávy
či čaje. Během setkání si můžete společně s klienty střediska vyrobit malý

dárek pro své blízké, čímž budete mít možnost více poznat svět lidí s postižením.
Těšíme se na vás. Klienti a pracovníci střediska EFFATHA Frýdek-Místek

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

Tel.: 723 021 622
Martin Papcún - SPACE

Do 2. března 2012.

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

25. 1. (st) od 18h - Z BESKYD DO SVĚ-
TA – SRÍ LANKA – František Mamula

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)

od středy 25. ledna Radek Klímek
China Report - vernisáž v 17 hodin

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

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

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

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 PLESKLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
KUNST GARÁŽ

(místo, kde lze opravit svůj svět)
Zapůjčeno ze soukromých sbírek od au-
torů z Myslíka, Pstruží, Kozlovic, Kunčic 
pod Ondřejníkem, Metylovic, Raškovic, 

Vysokého Mýta, Frýdku-Místku.
Do 3. února 2012.

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?
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KLUB MAMINEK BROUČCI

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

www.divadloctyrlistek.cz

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

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

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

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

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

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)

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

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

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

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

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

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:
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

30. 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:
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

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

20. 1., 27. 1. – 10:15

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 mimin-
ky 10.00 – 10.30 h.

Úterý
Přednášky a besedy, soutěže a hry pro 

děti – dle programu!
Hlídání dětí 

Pro děti 
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

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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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

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

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.

NOVINKY V GALERII:
grafika Tomáš Bím, Iva Hüttnerová, 

Emma Srncová, Josef Velčovský

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; PA-

MÁTNÍK 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 AREN-
DÁRIK – klavír. Na programu J. Suk, B. Martinů, 

L. Janáček, J. S. Bach, J. Brahms a další.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, 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.

DIVADLO:
Čt 26. 1. 19.00
Dodo Gombár

Sex, Drugs and Rock & Roll
Divadelní spolek Frída

Příběh inscenace je humorným nahlédnutím 
do života absolventa herecké školy, který se 
po neúspěšné kariéře uchýlí ke zhýralému 
způsobu života. Ten jej zavede až na okraj 
společnosti, kde se sice vzpamatuje, ale 

odkud už není cesty zpátky. Cena Alfréda 
Radoka za nejlepší autorský divadelní text.
Režie: Dodo Gombár. Hrají: Bára Munzaro-

vá, Martin Trnavský, Radim Novák
Předplatitelská skupina B a C. Vstupné 350 Kč

DIVADÉLKA PRO DĚTI:
Ne 22. 1. 15.00

O perníkovém dědkovi
Divadlo Andromeda

Perníkovému dědkovi a bábě se již nelíbí číhat 
na děti ve své perníkové chaloupce, a tak se 

vydají do světa hledat štěstí. Díky své nenasyt-
nosti však zůstane dědek uvězněn v chlívku s 
čuníkem a o pomoc musí požádat Mařenku.

Vstupné 50 Kč
VÝSTAVY:

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

Na vánoce dlouhé noce
Výtvarné práce žáků ZUŠ

KINO:
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

St 18. 1. 19.00
Mission Impossible: Ghost Protocol

Bez plánu, bez podpory, bez šance. Tom 
Cruise posune hranice nemožného ještě o 

něco dál.
USA, premiéra, akční, 2D, titulky, 12+, 133 

min., vstupné 80 Kč
Pá 20. - Ne 22. 1. 17.00

Happy Feet 2
Pokračování oblíbeného příběhu o tančícím 

tučňákovi.
USA, premiéra, pro děti, animovaný, 3D, 

dabing, vstupné 130 Kč
Pá 20. - Ne 22. 1. 19.00

Láska je láska
Nová, hvězdně obsazená česká komedie, o 
tom, že láska kvete v každém věku. Simona 

Stašová, Petr Nárožný a další.
ČR, premiéra, romantická komedie, 2D, 

přístupný, vstupné 100 Kč
Po 23. 1. 19.00

Filmový klub: Půlnoc v Paříži
Nová odlehčená komedie Woodyho Allena.

USA/Španělsko, romantická komedie, 
35mm – projekce z filmového pásu, titulky, 

15+, 94 min.,
vstupné 85 Kč/pro členy FK 65 Kč

Út 24. 1. 19.00
Filmový klub: Happy Happy

Snímek oceněný na festivalu v Sundance 
2011. Zábavný film o partnerských vztazích, 
běžné manželské krizi a jejím netradičním 

řešení.
Norsko, komedie, titulky, přístupnost: 12+, 

88 min., vstupné 80 Kč/ pro členy FK 60 Kč
St 25. 1. 10.00

Pro seniory: Moje krásná učitelka
Tom Hanks se ve snaze zvýšit si kvalifikaci 

vrací do školních lavic. To ještě netuší, že 
za katedrou stojí Julia Roberts.

USA, romantická komedie, 35mm – projek-
ce z filmového pásu, titulky, 12+, 98 min., 

vstupné 50 Kč
St 25. 1. 19.00
Černá hodina

V novém filmu věhlasného producenta Ti-
mura Bekmambetova útočí mimozemšťané 

tentokrát na Matičku Rus.
USA, premiéra, akční sci-fi horor, 3D, titul-

ky, přístupný, 89 min., vstupné 130 Kč
Pá 27. - Ne 29. 1. 17.00

Kocour v botách
Další příběh z krajiny za sedmero horami. 

Chlupatý dobrodruh, známý z filmů o Shre-
kovi, tentokrát ve vlastním příběhu.

USA, pro děti, animovaná komedie, 2D, 
dabing, přístupný, 90 min., vstupné: 80 Kč

Pá 27. - So 28. 1. 19.00
Moneyball

Brad Pitt ve filmu podle skutečného příběhu 
bývalého nadějného hráče baseballu.

USA, premiéra, drama, 2D, titulky, přístup-
ný, 133 min., vstupné 80Kč

Ne 29. 1. 19.00
Havaj

George Clooney musí najít cestu ke svým 
dvěma vzpurným dcerám.

USA, premiéra, komedie/drama, 2D, titulky, 
12+, 118 min., vstupné 90 Kč

Po 30. 1. 19.00
Filmový klub: Lovci hlav

Další skvělá detektivka, která potvrzuje na-
prostou nadvládu Skandinávie na poli krimi.
Norsko, thriller, 2D, titulky, 12+, 100 min., 

vstupné 70 Kč/pro členy FK 50 Kč
Út 31. 1. 19.00

Filmový klub: Nesahejte na sekeru
Nominace na Zlatého Medvěda v roce 2007. 
Nelítostný duel skutečných a předstíraných 
citů v bravurní adaptaci Balzakovy novely.
Francie/Itálie, romantické drama, 35mm – 

projekce z filmového pásu, titulky, 137 min., 
vstupné 70 Kč/pro členy FK 50 Kč
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