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slovo náměstka primátora
Vážení občané,
v uplynulých dnech Statutární město 

Frýdek-Místek uspělo při kontrole nad-
národní společnosti, která přišla zhod-
notit, jestli si zasloužíme mezinárodní 
certifikát, který osvědčuje, že vám obča-
nům poskytujeme kvalitní služby. Samo-
zřejmě jde o hodnocení systému, nikoliv 
konkrétních situací, na které mohou mít 
různí lidé různé názory. Jako například u 
projektů, které nyní rozjíždíme na sídlišti 
Slezská. Městu se na ně podařilo získat významnou finanční spolu-
účast z evropských peněz, určitě se však najdou tací, kteří by viděli 
finance potřebné někde úplně jinde. Těm je třeba zopakovat, že zda-
leka ne vždy lze získat finance z Evropské unie na projekt, který po-
važujeme za aktuálně nejpotřebnější. Musíme naopak sledovat, jaké 
programy jsou v daném čase vyhlašovány a jestli bychom uměli na 
jeho podmínky napasovat některé investiční akce, které považujeme 
za užitečné realizovat. Jiným lidem se zase nelíbí, že novým projektům 
musí třeba ustoupit staré stromy. Jak jsem ale předeslal v úvodu, audit 
sledoval objektivní, nikoliv subjektivní záležitosti. Ani ten nejkvalitněj-
ší systém totiž nikdy nedokáže zabezpečit, aby byli spokojeni úplně 
všichni. Každopádně zrovna nyní máte vy sami několik příležitostí, jak 
ovlivnit nasměrování dotačních titulů směrem, který je vašemu srdci 
blízký. Uvnitř zpravodaje upozorňujeme na dva způsoby, kterými mů-
žete podpořit konkrétní projekty v našem městě.        Michal Pobucký

Statutární město Frýdek-
-Místek prošlo v uplynulých 
dnech auditem nadnárodního 
certifikačního orgánu TÜV SÜD 
Czech s.r.o. na základě ČSN 
EN ISO 9001:2009, který znovu 
potvrdil fungující systém mana-
gementu kvality na frýdecko-
-místecké radnici. Podle závěru 
auditorů je vhodný pro udrže-
ní potřebné důvěry zákazníků 
(tedy občanů) v poskytované 
služby, kterými jsou činnosti 
vykonávané magistrátem měs-
ta v rámci samostatné a pře-
nesené působnosti za účelem 
péče o všestranný rozvoj území 
a majetku města a péče o uspo-
kojování potřeb občanů.

„Jsme rádi, že jsme obhájili 
v mezinárodním měřítku naše po-
stavení, co se týče kvality posky-
tovaných služeb. Po francouzské 

Město revitalizuje veřejná prostranstvíMěsto revitalizuje veřejná prostranství
na Slezské s pomocí EUna Slezské s pomocí EU

Statutární město Frýdek-
-Místek zahájilo realizaci pro-
jektů, které zlepší vzhled a 
funkčnost veřejných prostran-
ství na sídlišti Slezská. Zahr-
nují rekonstrukci sadů Svo-
body a parčíku za Sekerovou 
vilou, výstavbu nového parko-
viště, opravu hřišť, vegetační 
úpravy i vybudování nové pá-
teřní optické sítě kamerového 
systému, která bude z větší 
části vedena v kolektoru. 

„Náklady na tři projekty činí 
celkem 36 milionů korun, z čehož 
více než 25 milionů získá město 
zpět formou dotace z prostředků 
Evropské unie, Evropského fon-
du pro regionální rozvoj,“ přiblížil 
financování náměstek primátora 
Michal Pobucký.

PROJEKTY NA SLEZSKÉ: Přeměny se dočká i místní park u sokolovny.    Foto: Petr Pavelka

Prvním projektem je revitali-
zace parků na sídlišti. V sadech 
Svobody budou odstraněny stá-
vající chodníky, které nahradí 
nová dlážděná cestní síť, součas-
ný altán bude zbourán, nahradí 
ho atypické multifunkční zastře-
šené jeviště opláštěné robustní 
sklolaminátovou skořepinou a re-
konstrukcí projde i kovová vstupní 
brána z ulice Sadová. Samozřej-
mostí bude nový mobiliář. Nový 
parčík vznikne za tzv. Sekerovou 
vilou (bývalou knihovnou), kde by 
měly ještě letos vzniknout nové 
dlážděné chodníky a odpočin-
ková plocha s lavičkami. V obou 
lokalitách dojde ke kácení neper-
spektivních dřevin, nové výsadbě 
stromů a keřů a vybudování nové-
ho veřejného osvětlení.

Druhým projektem je výstav-
ba nového parkoviště a příjez-
dové komunikace z ul. Slezské 
na sídliště Slezská v blízkosti 
křižovatky ul. Slezská a ul. 
Staroměstská (naproti penzio-
nu U křivého psa). „Parkoviště 
s kapacitou 31 kolmých stání 
bude vybudováno na stávající 
nezpevněné ploše. Podél nové 
příjezdové komunikace vznikne 
dalších 12 kolmých stání. Par-
kování ve městě, a na Slezské 
obzvláště, je problém, který je 
obtížné uspokojivě plně vyřešit. 
Každé nové parkovací místo je 

pomoc, jsme rádi, že zrovna zde 
jich zase pár přibude,“ říká pri-
mátor Petr Cvik.

Třetí projekt řeší rekonstruk-
ci a doplnění důležitých prvků 
základní občanské vybavenosti 
na sídlišti Slezská. Nově vznikne 
parkoviště na ulici Dr. M. Tyrše s 
kapacitou 20 parkovacích stání. 
Pro vytvoření ucelené trasy bude 
dobudována dlážděná cyklostez-
ka za domy na ul. Novodvorské 

v délce 464 m, jako propojení 
stávajících úseků. V rámci stav-
by proběhne rekonstrukce čtyř 
dětských hřišť, tří pískovišť a 
pěti sportovních hřišť, kde budou 
mimo jiné dodány nové herní prv-
ky a provedeny nové povrchové 
úpravy ploch, většinou pryžové. 
Rovněž budou rekonstruovány 
zpevněné plochy na Kostikově 
náměstí kolem pomníku.

(Pokračování na straně 9)

VIZUALIZACE: Multifunkční jeviště Slezská.

„Radnice pracuje kvalitně,“ říká mezinárodní auditor

TAJEMNÍK S CERTIFIKÁTEM: 
Petra Menšíka těší, že magistrát 
na další tři roky obhájil prestižní 
označení kvality poskytovaných 
služeb.  Foto: Petr Pavelka

společnosti Bureau Veritas Certi-
fication nás tentokrát na základě 
výběrového řízení prověřila jako 
kompetentní nezávislý certifikač-
ní orgán německá společnost 
TÜV SÜD. Její závěry nás velmi 
potěšily, i když ty oficiální musí 
být certifikačně strohé a oceňují 
například aktivní přístup všech 
pracovníků k nastavenému sys-
tému kvality. Mě jako tajemníka 
ale mohly těšit přímé konzultace 
s auditory, kteří oceňovali kvali-
tu našich vedoucích pracovníků 
v kontextu konkurence jiných 
úřadů,“ potěšilo tajemníka ma-
gistrátu Petra Menšíka. 

Auditoři konstatovali, že na 
funkčním systému kvality radni-
ce se podílí všichni pracovníci a 
je zde tak předpoklad pro další 
zlepšování jakosti.

(Pokračování na straně 9)
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krátce
Senioři reprezentují 

Kluby důchodců statutárního 
města Frýdek-Místek znovu pre-
zentovaly město. Tentokrát své 
výrobky, fotky z akcí a bohatou 
činnost představovaly v rámci 
výstavy Život bez bariér, která 
se konala ve dnech 12.-14.10. 
na Výstavišti Černá louka v Os-
travě. Odbor sociálních služeb 
pořádal pro zájemce z řad klubů 
důchodců v termínech konání 
výstavy výlet do Ostravy.

Vítání občánků
Na Frýdeckém zámku 18. 

října proběhlo další „Vítání ob-
čánků“. Do života je vítala radní 
Eva Richtrová, která oslovila 25 
nejmenších spoluobčánků sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
a jejich rodiče. Každé miminko 
dostalo mimo jiných maličkostí i 
pohádkovou knížku v rámci akce 
„Celé Česko čte dětem“ a rozto-
milý polštářek ve tvaru zvířátka.

Podpořme projekty 
Mezi nejlepší projekty a ak-

tivity podpořené Nadací OKD v 
roce 2012 se probojovaly z něko-
lika stovek dva z našeho města. 
Jsou to Sweetsen fest – www.
sweetsen.cz a Dobrovolnické 
centrum ADRA – www.adrafry-
dekmistek.cz. Podpořit projekty 
a aktivity z Frýdku-Místku v boji 
o ceny Nadace OKD můžete i vy 
na stránkách www.nadaceokd.
cz. Podpořte dobré věci z naše-
ho města, hlasující mohou vyhrát 
výbavu na hory v hodnotě 2000 
Kč dle vlastního výběru.

Orientální show
Na sobotu 10. listopadu od 18 

hodin se připravuje v Nové scéně 
Vlast Orientální taneční show Ta-
neční skupiny Azhar, kterou dopl-
ní siláci z Como 3 Gym. Z tanců, 
které určitě zaujmou, můžeme 
jmenovat například tanec s hed-
vábnými vějíři, mystický tanec se 
svíčkami, na ostří nože pak bude 
tanec se šavlemi, nebude chybět 
tribal dance či arabskošpanělský 
mix a pop orient.

Setkání s biotronikem
V budově Základní umělec-

ké školy ve Frýdku-Místku se 
3. listopadu uskuteční pravi-
delné společné zamyšlení nad 
otázkami a záhadami života. 
Témata přednášek Tomáše Pfe-
iffera určují návštěvníci sami, a 
to svými dotazy. Tyto se mohou 
týkat velmi rozmanitých oblastí 
života, jako je biotronická pre-
vence, filozofie a jiné. Na závěr 
přednášek proběhne biotronické 
působení formou rozloučení. 
Přednáška začíná ve 14 hodin. 

Bowling seniorů
Čtvrtek 1. 11. mají v kalendáři 

zaškrtnutý místní senioři, kteří v 
herně u Kina P. Bezruče mají na 
programu turnaj v bowlingu pod 
záštitou senátorky Evy Richtro-
vé. O putovní pohár se soutěží v 
kategoriích: muži, ženy, družstva 
žen a mužů. (pp)

Nepříjemná dopravní situa-
ce ve městě bohužel nekončí 
opravami na průtahu. Další 
omezení má alespoň příchuť 
změny k lepšímu, protože 
vznikne napojením rozestavě-
né silnice R 48 z Rychaltic na 
ulici Příborská.

„Jen co skončí oprava průtahu 
v centru města ve směru na Čes-
ký Těšín, začnou se tvořit další 
kolny vozidel, tentokrát v opač-
ném směru, tedy na výjezdu z 
města na Příbor. Řidiče projíždě-
jící Frýdkem-Místkem čeká další 
dopravní omezení. Uvidíme, co 
s nahlášenými termíny udělá po-
časí. Naši občané musí vše nějak 
přetrpět, ale s místními znalostmi 
jsou na tom mnohem lépe než 
projíždějící řidiči,“ říká primátor 
Petr Cvik. Upozorňuje ovšem, že 
veškerá dopravní omezení jsou 

Město čekají další kolony 
v kompetenci krajského úřadu, 
neboť investorem akcí ani správ-
cem těchto silnic není město.

Dopravní omezení mají skon-
čit 4. listopadu. Na výjezdu 
z města směrem na Příbor u 
čerpací stanice Benzina bude 
společnost HOCHTIEF CZ a. s. 
budovat napojení rozestavěné 
rychlostní silnice R48 z Rychal-
tic do Frýdku-Místku na součas-
nou R 48. Provoz bude veden 
střídavě pouze v jednom jízdním 
pruhu a bude řízen semafory. 

Apelujeme na řidiče, aby 
dbali zvýšené opatrnosti, sledo-
vali dopravní značení, a pokud 
je to jen trochu možné, aby se 
tomuto místu vyhnuli. Tvorba ko-
lon se očekává nejen na výjezdu 
z města ve směru na Příbor, ale 
také na příjezdu z Příbora do 
Frýdku-Místku.  (pp)

Hřbitovy v čase dušičkovém 
zdobí květiny a světla svíček, 
ale přitahují i pozornost lap-
ků. Dušičkový čas je, bohužel, 
spojován i s krádežemi a vyš-
ší frekvencí dopravy, proto v 
okolí hřbitovů znovu již od 26. 
října hlídkují strážníci městské 
policie, kteří se zaměřují na do-
držování veřejného pořádku. 

„Od 26. října do 5. listopa-
du budeme věnovat zvýšenou 
pozornost lokalitě centrálního 
hřbitova na Panských Nových 
Dvorech, ale také okolí hřbitovů 
ve Skalici, Chlebovicích, Lysův-
kách a Lískovci. Zaměříme se 
nejen na hřbitovní zloděje, ale i 
na vykradače aut. Mimo to bu-
deme dohlížet na správné par-
kování v okolí pohřebišť. Usměr-
ňování provozu u výjezdu ze 
hřbitovů bude stejně jako v loni 
v kompetenci našich republiko-
vých kolegů,“ řekl ředitel měst-

Strážníci dohlížejí nad hřbitovy
ské policie Milan Sněhota s tím, 
že jde o tradiční bezpečnostní 
opatření v dušičkovém období.

Občané, kteří by viděli v okolí 
hřbitovů podezřelé osoby, mo-
hou kontaktovat městskou poli-
cii na tel. čísle 156, nebo Policii 
České republiky, tel. 158.

V souvislosti se zvýšeným po-
hybem na veřejných pohřebištích 
žádáme občany o dodržování bez-
pečnosti, zejména pak na hřbitově 
ve Frýdku. Zde je omezen vstup 
od ulice Slezská, a to z důvodu 
naklonění vstupního portálu, který 
bude snesen v příštím roce.

Hřbitovy v Chlebovicích, v Ly-
sůvkách a evangelický hřbitov v 
Lískovci budou v období od 26. 
října do 5. listopadu přístupné 
bez časového omezení. Hřbito-
vy ve Skalici, ve Frýdku a kato-
lický hřbitov v Lískovci zavřou 
své brány ve 20 hodin, v dalších 
dnech pak v 18 hodin.

UCTĚNÍ T. G. MASARYKA: Primátor Petr Cvik, jeho náměstek Da-
libor Hrabec a radní Miroslav Přádka položili kytice u příležitosti Dne 
vzniku samostatného českého státu. Shodli se na potřebě připomí-
nat historické události, protože dnešní děti už státní svátky většinou 
vnímají pouze jako „dny, kdy se nejde do školy“. Foto: Petr Pavelka

Také Středisko Slezské 
diakonie Sára Frýdek-Místek – 
azylový dům pro ženy a matky 
s dětmi, který byl městem vy-
budován v budově bývalého 
dětského domova na Bruzov-
ské ulici ve Frýdku nákladem 
přes 21 milionů korun, otevřel 
své dveře veřejnosti.

Jak zařízení funguje zhruba 
po roce trvání, se přišli podívat 
také náměstek primátora Libor 
Koval a vedoucí odboru soci-

Otevřené dveře azylového domu pro ženy
álních služeb Jarmila Kozlová. 
„Objekt slouží svému účelu, jak 
jsme si přáli, díky Slezské dia-
konii zde můžeme úspěšně řešit 
problematiku žen bez přístřeší. 
Jak jsme slyšeli, umí se samy 
podílet na tom, aby byl dům udr-
žován, a tak by to mělo být,“ ko-
mentoval Libor Koval například 
skutečnost, že klientky pomáha-
ly s vymalováním.

„Poskytujeme tři sociální 
služby: Azylový dům pro ženy, 

Azylový dům pro matky s dětmi 
a Noclehárnu pro ženy. Kapaci-
tu míváme plnou, momentálně 
zde máme deset žen a jednu 
na vstupním bytě, dále osm ma-
minek se dvanácti dětmi, což je 
plný stav. Na noclehárnu chodí-

V AZYLOVÉM DOMĚ: Zástupci města na dni otevřených dveří s ve-
doucí střediska.   Foto: Petr Pavelka

Volby do krajského za-
stupitelstva ve městě Frý-
dek-Místek vyhrála ČSSD. 
Úspěch levice podtrhli na 
druhém místě co do počtu 
hlasů komunisté, třetí příčka 
patří ODS, za níž těsně skon-
čili lidovci. Své místo budou 
mít v zastupitelstvu také Ne-
závislí, kteří se ale ve městě 
stejně jako TOP 09 nedostali 
přes pětiprocentní hranici. 

ČSSD zaujme v krajském 
zastupitelstvu 24 křesel, KSČM 
jich obsadí 20, ODS 9, KDU-
-ČSL 7 a Nezávislí budou mít 
5 křesel. 

Krajské volby vyhrála ve městě ČSSD

vají spát tři ženy, očekáváme, že 
jak bude přituhovat, zaplníme 
všech osm lůžek,“ myslí si Vero-
nika Raszková, vedoucí středis-
ka, jehož posláním je poskytovat 
podporu ženám, které se ocitly 
bez domova.  (pp)

Ve Frýdku-Místku se voleb 
zúčastnilo 15 590 voličů z cel-
kem 47 601, volební účast tak 
byla 32,75%. Voliči dali ČSSD 
4 300 hlasů (28,5 %), KSČM
3 599 hlasů (23,85 %), ODS 
1681 hlasů (11,14 %) a KDU-
-ČSL 1 398 hlasů (9,26 %).

„Poslední čtyři roky byly oproti 
předchozímu období ve znamení 
lepší spolupráce mezi městem 
Frýdek-Místek a krajem. Doufá-
me, že i s novou politickou re-
prezentací se nám na ni podaří 
navázat a v mnoha oblastech 
ještě prohloubit,“ věří primátor 
Frýdku-Místku Petr Cvik.  (pp)

U VOLEB: Náměstci primátora Michal Pobucký a Libor Koval patřili 
mezi voliče, kteří si k urnám našli cestu.  Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Pes bez čipu

9. 10. o půlnoci strážníci obdr-
želi prostřednictvím operačního 
technika oznámení o štěkajícím 
psovi, který tímto ruší noční klid 
před prodejnou Albert v Místku. 
Když se jeden ze strážníků snažil 
psa odchytit, tak mu pes odběhl a 
lehl si před vchod poblíž obchodu. 
Kolem místa v danou dobu prochá-
zel muž, který uvedl, že majitele 
psa zná. Hlídka se snažila dozvo-
nit domovním zvonkem na majitele 
a jeho známý mu volal na mobilní 
telefon, ale ani v jednom případě 
se muž neozval. Hlídka proto psa 
odvezla do služebního kotce. „Dru-
hý den si majitel přišel pro svého 
psa, kde bylo zjištěno, že pes není 
řádně očipován a není přihlášen 
v evidenci psů. Tím se přestupce 
dopustil přestupku, kdy byla poru-
šena vyhláška Statutárního města 
Frýdek-Místek, o místním poplatku 
ze psů, o pravidlech pohybu psů 
na veřejném prostranství, protože 
psa neměl opatřeného vodítkem 
a ani trvale označeného mikro-
čipem. Celá tato událost bude 
oznámena ke správnímu orgánu 
k dořešení,“ popsala policejní pre-
ventistka Lenka Biolková.

Přelepovali plakáty
10. 10. před jedenáctou ho-

dinou večer byla hlídka měst-
ské policie vyslána na základě 
podnětu obsluhy kamerového 
systému na tř. T. G. Masaryka k 
restauraci Radhošť. Zde tři mladí 
lidé vylepovali na reklamní voleb-
ní desky umístěné u sloupu ve-
řejného osvětlení nějaké papíry. 
Jednalo se o dva muže a jednu 
ženu. Celá událost bude odeslá-
na ke správnímu orgánu k doře-
šení majetkového přestupku.

Tvrdohlavý řidič
16. 10. v pět hodin odpoledne 

projížděli strážníci po ulici Česko-
slovenské armády, kdy museli za-
stavit za autobusem, který stál na 
zastávce a nemohl dál projet, pro-
tože v jeho směru byla zaparko-
vaná vozidla a v protisměru stálo 
jedno vozidlo s řidičem, který od-
mítl odjet. „Vymlouval se na to, že 
autobus má před sebou překážku 
a on nikde nebude najíždět na 
obrubník, aby si nezničil pneuma-
tiky, a ani couvat nebude, tak aby 
autobus mohl dál pokračovat v jíz-
dě. Vůbec odmítl s hlídkou komu-
nikovat a spolupracovat. Z toho 
důvodu byla na místo přivolána 
dopravní policie ČR, která si řidi-
če převzala a celou událost s ním 
dořešila. Po celou dobu zhruba 
30 minut se tvořily kolony z obou 
směrů, a tak řidičům bylo doporu-
čeno svá vozidla otočit a jet jinou 
cestou,“ vylíčila Lenka Biolková.

Nesprávné dveře
20. 10. v osm hodin večer 

požádala žena o pomoc s tím, 
že se jí někdo dobývá do jejího 
bytu a ona se neodváží otevřít 
dveře. Hlídka na místě zjistila, 
že se jedná o opilého muže, 
který si spletl poschodí a snaží 
se otevřít cizí dveře u sousedky. 
Hlídka muže v podnapilém stavu 
nasměrovala domů, kde už klíče 
pasovaly do zámku dveří.  (pp)

Ve dnech 20.- 22. září se v 
Plzni konal 8. ročník veletrhu 
ITEP, kterého se s nabídkou 
turistických atraktivit a zajíma-
vostí města Frýdku-Místku a 
celé turistické oblasti Besky-
dy-Valašsko účastnili zástupci 
Beskydského informačního 
centra Frýdek-Místek. 

„Na třetím největším veletrhu 
cestovního ruchu v České re-
publice mohli zájemci o cesto-
vání a turistiku poznat u 101 vy-
stavovatelů různá místa nejen v 
pořádajícím Plzeňském kraji, ale 

Město Frýdek-Místek a Beskydy se představiliMěsto Frýdek-Místek a Beskydy se představili
poprvé na veletrhu v Plznipoprvé na veletrhu v Plzni

i v České republice a zahraničí. 
Získali tak kompletní informace v 
podobě map, cyklomap, nabídky 
pobytů, průvodců a spoustě dal-
šího,“ popsala Lucie Talavaško-
vá z Beskydského informačního 
centra Frýdek-Místek. Ta po-
tvrdila, že návštěvníci expozice 
s nabídkou statutárního města 
Frýdku-Místku a turistické oblas-
ti Beskydy-Valašsko měli největ-
ší zájem především o turistické 
a cykloturistické mapy, tipy na 
výlety, rekreační oblast Olešnou 
a nabídku ubytování.

Turistickou nabídku města 
Frýdek-Místek a Beskyd obje-
vovali také návštěvníci veletrhu 
Toursalon v polské Poznani v 

termínu 24.-27. října a další bu-
dou mít možnost na prezentaci v 
obchodním centru ve Wroclawi v 
termínu 16.-18. listopadu.  (pp)

Farmářské trhy, pořádané 
Statutárním městem Frýdek-
-Místek, zpestřila ve spolu-
práci s Beskydským infor-
mačním centrem celodenní 
akce s názvem Farmářova 
stezka, jejímž smyslem bylo 
přiblížit místním lidem výro-
bu některých potravin, které 
nakupují na oblíbených čtvr-
tečních trzích.

„Od výrobců i lidí, kteří se 
akce zúčastnili, máme pozitiv-
ní reakce, takže uvidíme, kdy 
něco podobného zopakujeme. 
Podpořili jsme záměr projektu, 
kterým je podpora místních vý-
robců. Chceme, aby spotřebitel 
přešel od globálních značek 
k místním výrobkům, našel si 
v místě svého farmáře, malého 
drobného živnostníka, kterému 

Farmářská stezka doplnila trhyFarmářská stezka doplnila trhy

PŘÍMO OD VÝROBCE: Za některými vyjela autobusová výprava.
Foto: Petr Pavelka

bude důvěřovat. Chceme na-
učit spotřebitele zkrátit řetězec, 
jednoduše nejíst rajče ze zámo-
ří, když může jíst místní, se za-
ručenou kvalitou, kterou může 
ovlivňovat. Ta zpětná vazba 
funguje, lidé pochválí, ale taky 
výrobcům klidně řeknou, že ta 
klobáska byla příliš slaná. A oni 
se reakcím přizpůsobují,“ shr-
nula vedoucí živnostenského 
úřadu Yvetta Králová.

Beskydské farmářské trhy 
na náměstí Svobody v Místku 
letos ještě nekončí. V listopadu 
jsou tematicky zaměřeny – 1. 
listopadu na dušičky a 15. lis-
topadu na zabíjačku. Na trzích 
nebudou chybět oblíbené vý-
robky z masa a mléka, vejce 
z podestýlky, sladké i slané 
pečivo, ovoce i zelenina. 15. 

listopadu budou k mání zabi-
jačkové speciality, připraveny 
budou ukázky porcování pra-
sete a k dobré náladě zahrají 

muzikanti. Další farmářské trhy 
jsou na programu 29. listopadu 
a 13. prosince budou zaměře-
ny na advent.  (pp)

Až do konce listopadu mů-
žete stejně jako v minulých 
letech přispět svým hlasem 
k podpoře místních projektů, 
které se ucházejí o finanční 
dotace z programu Prazdroj 
lidem. Rada reprezentantů, 
kde má Frýdek-Místek své 
zastoupení díky radní a sená-
torce Evě Richtrové, vybírala 

Pomozte podpořit místní projekty
z 61 projektů, do užšího kola 
poslala 24 projektů a hned 
deset má spojitost s naším 
městem.

„Jsem přesvědčena, že 
všechny tyto projekty mohou 
dále zlepšit kvalitu života v na-
šem městě. Využijme této mož-
nosti hlasovat a tím některý 
z projektů osobně podpořit. Jistě 

si mezi tou pestrou škálou deseti 
frýdecko-místeckých organizací 
něco vyberete,“ vyzývá radní 
Eva Richtrová.

Přihlášené projekty sbírají 
hlasy ve veřejném hlasování, 
aby podle jejich počtu mohly 
obdržet finanční podporu na re-
alizaci svých projektů. Hlasovat 
je možné například hlasovacím 
kupónem v tisku, prostřednic-
tvím webových stránek www.
prazdrojlidem.cz nebo dárcov-
skými  SMS, které mají hodnotu 
2 bodů, na čísle 87 777 ve tvaru 
DMS mezera PLR číslo projektu 
1 až 24 (např.  pro projekt č.1 = 
DMS  PLR1). cena jedné DMS 
je 30 Kč, vybraný projekt obdrží 
27 Kč z jedné DMS.
Z našeho města postoupilo 

do veřejného hlasování
těchto 10 projektů:

1. 34. ročník Turnaje šachových 
nadějí – Beskydská šachová 
škola F-M
2. Boj proti násilí – Občanské 
sdružení Beskyd, výchovné kon-

certy s protidrogovou tématikou
5. Do Frýdku-Místku za folkló-
rem – Dětský folklórní soubor 
Ostravička, Mezinárodní folklór-
ní festival 
6. Druhá etapa rekonstrukce ha-
sičské budovy – Sbor dobrovol-
ných hasičů Skalice
10. MOTOmed – Žirafa, integro-
vané centrum, přístroj pro vozíč-
káře a osoby upoutané na lůžko
13. Plavání bez hranic – Plavec-
ký oddíl F-M, plavání nemoc-
ných dospělých a hendikepova-
ných dětí
15. Pohybem ke zdraví – TJ 
Válcovny plechu o.s., zakoupe-
ní pomůcek pro taneční skupinu 
FUNKY BEAT   
16. Rozzářené jeviště – FAMUS, 
modernizace divadla Čtyřlístek
20. Stůj-dej přednost Sněžence 
– MŠ Sněženka, vytvoření nové-
ho dětského dopravního hřiště 
na zahradě
24. Zvýšení kvality služeb v hos-
picovém zařízení – Hospic F-M, 
nákup pomůcek pro pacientyHOSPIC: Zařízení města může získat další finance na vybavení.
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V rámci evropské aktivity 
eTwinning, která je určena 
mateřským, základním a střed-
ním školám v 31 evropských 
zemích, zavítala na frýdecko-
-místeckou radnici slovenská 
výprava z Tvrdošína, který je 
partnerem ZŠ Lískovec.

Kronikářka města Anna No-
váková jim přiblížila zajímavosti 
z historie města, odprezentová-
na byla i současnost dvojměstí.

„Do projektů se mohou zapojit 
všichni žáci i učitelé. Prostřed-
nictvím moderních technologií 
mohou evropské školy navzájem 
spolupracovat a realizovat vzdě-
lávací projekty na dálku. Projekty 
eTwinning umožňují přenos zku-
šeností škol v evropském měřítku. 
Žáci využívají i v praxi své znalosti 

Evropské aktivity v LískovciEvropské aktivity v Lískovci

SLOVÁCI NA RADNICI: Město Frýdek-Místek návštěvě přibližovala kronikářka Anna Nováková.
Foto: Petr Pavelka

cizích jazyků a informačních tech-
nologii, setkávají se s kulturními 
odlišnostmi a učí se týmové spo-
lupráci,“ přiblížil projekt jeho lísko-
vecký garant Libor Kvapil.

V minulém školním roce žáci 
vyráběli vlastní měřidla délky, 
hmotnosti a objemu. Další projekt 
mezi lískoveckými osmáky a jejich 
kamarády ze Slovenska byl zamě-
řen na teplo, získal na Slovensku 
3. místo a v ČR skončil těsně pod 
stupni vítězů. „V letošním školním 
roce nás čeká práce na společ-
ném eTwinningovém projektu 
nazvaném Tulák Mindstorms na 
Marsu, ve kterém vzájemnou spo-
lupráci a plněním rozličných úkolů 
dosáhneme přistání na cizí plane-
tě,“ prozradila zástupkyně ředitele 
ZŠ v Lískovci Alena Cittová.  (pp)

Školní zahrada MŠ Beruška

Mateřská škola Beruška se 
více než 15 let prezentovala 
dobře zařízenou školní zahra-
dou, kde mohly předškolní děti 
rozvíjet a zdokonalovat své po-
hybové schopnosti – procvičo-
vání síly na lanové dráze, šplh, 
houpání, prolézání a podobně. 
Před léty se nám podařilo se-
hnat peníze od sponzorů a 
z přírodních materiálů vystavět 
bezpečné a vzhledově slušné 
dětské hřiště.

Čas běžel a hřiště nám po-
stupně začalo chátrat. Děti 
smutně sledovaly, jak se jejich 
oblíbené průlezky a houpačky 
začínají pomalu rozpadat. Museli 
jsme postupně dětské herní prvky 
vyřazovat z provozu, omezovat 
sportování na nebezpečných 
průlezkách. Finanční situace nám 
nedovolovala investovat větší 
částku na opravu. Nakonec se 
díky příspěvku magistrátu Frýdku-
-Místku a sponzorským darům ro-
dičů podařilo vyčlenit 70 000 Kč. 
Zásadním způsobem nám pak 

pomohla Nadace ČEZ, která na 
rekonstrukci školní zahrady při-
spěla částkou 100 000 Kč.

Během jarních a letních měsí-
ců byly opraveny skluzavky, hou-
pačky, lanová dráha, nově mohlo 
být pořízeno lanové centrum a 
průlezka komín, jejíž součástí je 
i horolezecká stěna. K bezpeč-
nosti dětí značně přispívá pokrytí 
starých, nerovných, betonových 
chodníků dílci z pryžového re-
cyklátu, který je také nejdražším 
prvkem školní zahrady. Je vel-
ký rozdíl, jestli děti upadnou na 
beton, nebo pryžový recyklát. I 
když se nám nepodařilo zrekon-
struovat celou školní zahradu (na 
to bychom potřebovali mnohem 
více financí), znovu ožila radost-
ným povykem dětí, které ji každý 
den využívají pro svůj tělesný i 
psychický rozvoj.

Touto cestou chceme podě-
kovat všem sponzorům, Nadaci 
ČEZ a Magistrátu města Frýdku-
-Místku za podporu.

Tým MŠ Beruška

Na konci září se vydaly děti 
z MŠ Pastelka společně se 
svými učitelkami a některými 
maminkami na podzimní výlet 
do ZOO. Všechny děti se moc 
těšily, některé z nich už ne-
mohly ani dospat. 

Ráno jsme se sešli všichni ve 
školce, někteří rodiče pomohli 
s převlékáním dětiček a vyprovodi-
li je na zastávku. Cesta probíhala 
ve veselé atmosféře, plné velkého 
očekávání. Po příjezdu do ZOO 
jsme odevzdali nasbírané kaštany 
a žaludy pro zvířátka, děti se po-
silnily svačinkou a s radostí jsme 
vyrazili na společnou cestu. Děti 
nejvíce uchvátila domácí zvířátka, 
umístěná do nově vzniklého pavi-
lónu Statek. ZOO jsme procházeli 
pomalu, aby z toho měly děti co 

Výlet do zoologické zahrady

největší zážitek. Na konci jsme vi-
děli krmení žiraf i žirafí mláďátko. 
Po celou dobu výletu nám počasí 
přálo. Byla sice trochu zima, ale 
důležité bylo, že nepršelo. Na 
cestu zpět jsme se vydali slíbeným 
vláčkem, ze kterého jsme udělali 
posledních pár fotek. Na závěr 

jsme všem zvířátkům zamávali a 
usedli do autobusu. Děti byly una-
vené, ale plné zážitků.

Děkujeme všem paním učitel-
kám za krásný výlet do ZOO a 
těšíme se na další povyražení.

Za rodiče maminka
Lindy Kochánkové

Den otevřených dveří ne-
jen pro rodiče žáků školy pro-
běhne v pátek 16. listopadu 
v prostorách základní školy 
na ulici Pionýrů 400 a hosty 
budou také modeláři z Pobe-
skydského aviatického klubu.

V dopoledních hodinách si 
mohou zájemci prohlédnout 
školu a navštívit výuku ve tří-
dách 1. i 2. stupně nebo od-
borných učebnách, od 10 ho-
din pak bude pro návštěvníky 
připravena také Malá školní 
akademie.

Na dni otevřených dveří 6. ZŠ se představí i modeláři
To hlavní se však odehraje 

po obědě, kdy odstartuje Den 
hlavolamů, který si získal v mi-
nulých letech příznivce i mezi 
rodiči. „Všichni, kdo v tento den 
navštíví naši školu, ať už to jsou 
děti, rodiče nebo prarodiče, se 
můžou při prohlídce tříd a odbor-
ných učeben zapojit do řešení 
různých hlavolamů, které pro 
zájemce připravují učitelé ma-
tematiky. Vyzkoušejí si sudoku, 
kódované obrázky nebo se mů-
žou pokusit složit některé z dře-
věných nebo drátěných hlavo-

lamů,“ zve k návštěvě jedna 
z organizátorek Renata Vítková.

Vedle hlavolamů budou pro 
žáky připraveny hry na interak-
tivních tabulích, ukázka rukoděl-
ných prací nebo canisterapie, 
kterou nabízí jako relaxační 
kroužek školní družina. Ve spo-
lupráci se školním Bufítkem 
bude připravena ochutnávka 
zdravé výživy, pozornosti by ne-
měla ujít ani školní videa, která 
budou po celé odpoledne promí-
tána ve vestibulu školy. 

(Pokračování na straně 5)

SŠ gastronomie, oděvnic-
tví a služeb Frýdek-Místek 
uspořádala 15. října ve spor-
tovním areálu na Stovkách 
krajské kolo základních a 
středních škol v kopané kate-
gorie VI.A, kterého se zúčast-
nilo pět týmů.

Nejlépe si vedla SOŠ Frý-
dek-Místek, která ztratila pouze 

Krajské kolo škol v kopané
body za bezbrankovou remízu 
se SOŠ Třinec, která se musela 
ve spravedlivém systému kaž-
dý s každým spokojit se třetím 
místem. Druhá příčka patřila 
OA, SOŠ Opava. Mezi sponzory 
akce, kterou pořádá Asociace 
školních sportovních klubů Čes-
ké republiky, patřilo také Statu-
tární město Frýdek-Místek.
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sledky jejich 
práce pak 
zdobí třídu i 
chodby školy. 
Velkou vý-
hodou je, že 
žáci jsou při 
získávání in-
formací aktivní a lépe si je zapa-
matují. Každé téma se snažíme 
zpestřit i praktickými pokusy, ex-
kurzemi a vycházkami do přírody. 

Koho projekt Začít spolu za-
ujal a chtěl by se dovědět víc, 
může využít 17. 1. 2013 Dne 
otevřených dveří na naší škole. 

Vyvrcholením oslav 15. výročí 
realizace projektu Začít spolu na 
naší škole bude na jaře školní 
akademie, na kterou jste srdeč-
ně zváni.  Za kolektiv učitelů

projektu Začít spolu při ZŠ 
národního umělce P. Bezruče 

Mgr. Kateřina Stavinohová

Školství

(Pokračování ze strany 4)
Od 15 hodin pak také proběhne 

odpolední představení Malé školní 
akademie pro veřejnost. Velkým 
tahákem pro žáky budou po celý 
den modely letadel, které představí 
členové Pobeskydského aviatické-
ho klubu v tělocvičně školy.

„Den otevřených dveří se 
několik let konal 17. listopadu, 

Na dni otevřených dveří
6. ZŠ se představí i modeláři

tedy v den státního svátku, a byl 
spojen se Dnem zdraví. Letos se 
dnem otevřených dveří vracíme 
spíše k tradičnějšímu pojetí, je 
určen především pro rodiče na-
šich stávajících žáků, ale také 
pro rodiče budoucích prvňáčků a 
nově příchozích žáků ze spádo-
vých vesnických škol,“ uzavřel 
ředitel školy Lukáš Synek.

KOUZELNÝ SVĚT NA BÍLÉ: Dne 22. října navštívila naše MŠ 
Kouzelný svět Sun Outdoor Bílá. Pro děti zde byl připraven bo-
hatý program. Mladší děti se zúčastnily výpravy za Beskydský-
mi strašidýlky a starší prožily dopoledne mezi indiány. Na závěr 
všechny děti vyzkoušely letní tubing (jízda v duši).

Za MŠ Kouzelný svět Bc. Alena Hrůzková

Mateřská škola ve Skalici 
uspořádala veleúspěšnou draki-
ádu, která dokumentovala jistou 
renesanci této obvyklé podzimní 
zábavy. Tatínci sice vzpomínají, 
jak se drak v jejich dětství vyrá-
běl, ale vesměs nakonec skončí 
u koupě hotového povětroně. 
Ono ani dostat zakoupený výro-
bek do vzduchu není nic úplně 
jednoduchého, takže se občas 
rodinné týmy docela zapotily. 

(Pokračování na straně 9)

Letos je to už 15 let, co se 
na Základní škole P. Bezruče 
(1. ZŠ) vyučuje podle alterna-
tivního programu Začít spolu. 
A jakých těch 15 let bylo?

Z pohledu učitele náročných 
i radostných zároveň. Příprava 
projektu – to je spousta hodin 
práce. Ale víme, že má smysl. 
Troufám si říct, že se děti na pro-
jekty těší a také se spolu s rodiči 
do jejich přípravy často zapojují. 
Ostatně slovo „spolu“ máme i 
v názvu programu. 

Žáci si nosí do školy knihy a 
předměty související s tématem 
projektu. Někdy si připraví pre-
zentaci na počítači. V centrech 
aktivit si pak procvičí nejen učivo, 
ale dozví se i spoustu zajímavostí 
navíc. Nenásilnou formou se tak 
děti učí spolupracovat, plánovat 
si práci i samostatně řešit problé-
my. Společně vše hodnotí a vý-

Projekt Začít spolu slaví 15. výročí

Kromě ZŠ a MŠ Naděje, 
která se nedávno dočkala 
díky nadačním penězům nové 
schodištní plošiny na 5. ZŠ, 
kde působí, podpořil Nadač-
ní fond Evraz také zdravotně 
handicapované žáky Střední 
školy, Základní školy a Mateř-
ské školy, v budově elokova-
ného pracoviště na ulici 28. 
října 1884 ve Frýdku-Místku, 
kde bylo předáno k užívání 
nové zvedací zařízení spolu s 
dalšími pomůckami.

Nadační fond Evraz přispěl této 
škole i v minulém roce, na výstav-
bu zpevněné plochy pro tělesnou 
výchovu a hry na školní zahradě, 
částkou v hodnotě 177 tisíc korun, 
letos zhruba poloviční částkou.

Učitelé mají snadnější práciUčitelé mají snadnější práci

Třídní paní učitelka Smolanová při přesunu imobilního žáka pomocí 
nového zvedáku.

Tzv. školu „Růžovku“ navště-
vuje v současnosti na čtyřech 
odloučených pracovištích nece-
lých 150 většinou handicapova-
ných dětí s různými diagnózami. 

„Vážíme si opakované pomoci, 
která nám umožňuje koncepční 
přístup k péči o děti,“ poděko-
vala ředitelka školy PaedDr. Ilja 
Maloušková.

Slavnost lískových oříškůSlavnost lískových oříšků
V pátek 12. října se kona-

la na ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, 
Lískovec Slavnost lískových 
oříšků. Děti si mohly vyzkou-
šet různé aktivity a obohatily 
své ekologické znalosti, a to 
se vším všudy. 

„Stanovišť bylo celkem osm, od 
třídění odpadů po logické úvahy a 
kreslení. Akci organizovali osmá-
ci. A i když ještě naši prvňáčci 
neumí číst, dokázali si poradit i s 
těžšími úkoly. Program byl určen 
pro první stupeň a všichni si ho 
náramně užili,“ zhodnotila Beáta 
Šodková, žákyně 8. třídy.

Vysoká škola sociálně 
správní, Institut celoživotního 
vzdělávání Havířov, o.p.s. za-
hájila v měsíci červenci 2012 
realizaci nového projektu fi-
nancovaného z prostředků 
Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR, kte-
rého se účastní i Statutární 
město Frýdek-Místek, resp. 
jeho úředníci.

Projekt školy pro státní správu

Jedná se o projekt Operač-
ního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost – Projekt 
„Systém celoživotního učení 
pro podporu efektivní veřejné 
správy“. Cílem projektu je vy-
tvořit ucelený soubor dvanácti 
vzdělávacích modulů v systému 
celoživotního učení pro cílovou 
skupinu projektu, tj. úředníky or-
gánů územní samosprávy a stát-

ní správy v Moravskoslezském 
kraji za účelem podpory výkonu 
efektivní veřejné správy. Očeká-
vaným výstupem projektů budou 
úředníci, kteří absolvují pilotní 
ověření vytvořených vzděláva-
cích modulů, budou vytvořeny 
kvalitní studijní opory kvalifiko-
vanými odborníky z praxe. Před-
pokládaným datem ukončení 
projektu je 31. 1. 2015. 

Každoročně na ZŠ Lískovec uskutečňuje zástupce Sdružení TEREZA 
Praha seminář pro nové členy Ekotýmu a další zájemce z řad žáků, 
kteří se podílejí na plnění projektu Ekoškola. Ten letošní se zabýval 
tématem Analýza ekologického stavu školy a Plánování činností.

Povedená drakiáda MŠ SkalicePovedená drakiáda MŠ Skalice



6 Říjen 2012Sport

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Sportovní hala 6. ZŠ, ul. Pionýrů, vždy v 17 hodin
So 3. 11. Sokol F-M – Slavia Praha
So 10. 11. Sokol F-M – Prostějov

So 17. 11. Sokol F-M – VK SG Brno
So 1. 12. Sokol F-M – VK KP Brno

So 8. 12. Sokol F-M – SK UP Olomouc
So 12. 1. Sokol F-M – Olymp Praha

So 26. 1. Sokol F-M – Šternberk

Volejbalová extraliga žen

fotbal mládeže

V sobotu 3. listopadu se u Národního domu v Místku opět sejdou 
stovky běžců všech věkových kategorií. 

Podrobné informace najdete na webových stránkách www.atletikafm.cz

Hornická desítka

Ve dnech 10.-11. 11. bude 
ŠSK Beskydy pořadatelem 2. 
kola východní skupiny Českého 
poháru žáků. V tělocvičnách 7. 
ZŠ a SPŠ na ulici 28. října budou 
k vidění krásné souboje nejlep-
ších republikových žákovských 
celků z východní části republiky. 
Turnaje se kromě domácího cel-
ku ŠSK Beskydy zúčastní také 

Pozvánka na 2. kolo Českého 
poháru žáků ve volejbale

týmy ze Svitav, Opavy, Krnova, 
České Třebové, Nového Jičína, 
Přerova, Brna, Ostravy, Znojma, 
Velkého Meziříčí, Zlína, Bojko-
vic, Jihlavy. Začátky prvních 
zápasů jsou v sobotu v 9:00 a 
v neděli v 8:30 hodin. Přijďte 
podpořit domácí hráče a zažít 
spolu s námi atmosféru velkého 
turnaje!  ŠSK Beskydy

Oblastní přebor 1. tř., muži
10. 11. BK FM – BC Orlová

24. 11. BK FM – TJ Sokol Karviná B
Žákovská liga, starší žákyně U15

24. 11. BK FM – BK Brno
25. 11. BK FM – BK Žďár nad Sázavou
Žákovská liga, mladší žákyně U14
3. 11. BK FM – TJ Lokomotiva Krnov

4. 11. BK FM – TJ OP Prostějov
17. 11. BK FM – BK Havířov

Oblastní přebor, starší minižákyně U13
24. 11. BK FM – SBŠ Ostrava B

Oblastní přebor, mladší minižákyně U12
3. 11. BK FM – Basket Ostrava

Oblastní přebor, nejmladší minižákyně U11
10. 11. BK FM – SBŠ Ostrava

17. 11. BK FM – BK Příbor

Basketbalový klub Frýdek-Místek
Sportovní hala SPŠ v Místku na ul. 28. října 939

Olomoucká Sigma si v po-
sledních pěti vzájemných zá-
pasech vždy odvezla ze Stovek 
tři body. Tato nepříznivá série s 
týmem z Hané je konečně pro-
lomena. Díky brance Erika Ta-
liána zvítězili Valcíři před sluš-
nou diváckou návštěvou 1:0.

MFK F-M díky opět skvělé 
obraně (7x čisté konto pro bran-
káře Hlaváče a Prepsla) a vytě-
žení z minima maximum porazila 
neoblíbeného soupeře Olomouc 
B 1:0, díky Eriku Taliánovi, který 
v Sigmě kdysi působil. Domácí 
začali aktivně a Soukup už v 8. 
minutě mohl měnit skóre, ale 
jeho střela mířila vedle. V 11. 
minutě Förstrova standardka 
rozchytala Zlámala, a tak to při-
šlo až ve 20. minutě. Centr Mo-
zola našel „hlavičkáře“ Taliána a 
Stovky jásají – Lipina vede 1:0 a 
trumpetisti ze Šuba Duba Bandu 
mohou troubit oslavné písně!

Série porážek se Sigmou B je pryč
MFK F-M–Sigma Olomouc „B“ 1:0

HUBENÁ VÝHRA: Jeden gól stačil k prolomení prokletí.
Foto: Petr Pavelka

Ze začátku druhé půle naděj-
né pozice nezužitkoval Soukup, 
ale pak už ve zbytku utkání hrají 
prim mladíci z Olomouce. Taktic-

ky hrající domácí si ale vítězství 
pohlídali a dali tak trenéru Mila-
nu Duhanovi ten nejlepší dárek k 
jeho 40. narozeninám.

DOROST
RSM Hodonín – mladší do-

rost U16 2:1 (0:1) 
Ve 33. minutě dal branku přímo 

z rohu Krischke.
RSM Hodonín – mladší do-

rost U17 3:2 (2:1)
Curylo, Kavka

starší dorost U19 – SK Pros-
tějov 2:1 (2:0)

Štěrba (Střalka – zblokovaná 
střela), Mokroš (PK – faul na 

Střalku)
ŽÁCI

mladší žáci U12 – Baník Ost-
rava 3:8 (1:4) – krajské finále 

Danone Cup
D. Maceček, Dudek, Šostý

Valašské Meziříčí – mladší 
žáci U13 5:8 (3:2)

Ostrák 2, Kubala 2, Janovský 2, 
Dryák, Buchlovský

Valašské Meziříčí – mladší 

žáci U12 2:7 (2:6) 
Song 2, Krajčo 2, Fulnek, D. 

Maceček, Procházka
starší žáci U15 – Valašské 

Meziříčí 3:1 (1:1) 
Šafner, Kičin, Šimon

starší žáci U14 – Valašské 
Meziříčí 3:0 (2:0)
Sojka, Kluz, Smítal

PŘÍPRAVKA
Ostravice – ročník 2003 A 1:11 

Šmiga 3, Hrabec 2, Šilak 2, 
Kolek, Marciňa, Vyvial, Šeba
Frýdlant n. O. – ročník 2003 

A 1:1 
Šmiga

Frýdlant n. O. – ročník 2003 
B 5:12 

Baďura 4, Murín 4, Michna, 
Rewhald, Jurga, Palička

Ostravice – ročník 2003 B 1:11 
Rewhald 4, Murín 4, Baďura 

2, Jurga

Extraligový volejbalový 
tým Sokola Frýdek-Místek 
úspěšně vkročil do nové se-
zony. Nejprve v domácí pre-

Sokolky uspěly nejen v derbySokolky uspěly nejen v derby
miéře v derby zdolal Ostravu 
3:0 a překvapivě stejný výsle-
dek si přivezl i z Brna.

„První zápas této sezóny nám 

los přidělil derby s Ostravou. Der-
by je vždy vypjaté, ale náš tým ho 
zvládl o poznání lépe. Nevyvaro-
vali jsme se sice chyb, ale soupeř 
byl také nervózní, a tak nás nijak 
výrazně neohrozil a poklidně jsme 
si dokráčeli k vítězství a pro první 
tři body do tabulky,“ hodnotila zá-
pas trenérka Alexandra Dedková. 
K brnu pak glosovala: „Do Brna 
jsme odjížděli s nadějí na bodový 
úspěch. Již v autě jsme se dozvě-
děli, že nám TIPSPORT vůbec 
nevěří.  Holky to zdravě nabudilo 
a šlo se na to. Zápas byl o pozná-
ní těžší než předešlé utkání, ale 
především kvalitní přihrávka nás 
posouvala blíže k vítězství. Trošku 
jsme měli problémy v útočné fázi, 
ale když se rozehrála Dája Pavel-
ková, Brno již nemělo šanci. Takže 
plný počet bodů a jedeme dál…“

DERBY: Takto trojblokem si sokolky počíhaly na svou bývalou spolu-
hráčku Veroniku Kadlecovou.   Foto: Petr Pavelka

K prvním utkáním na domácí palubovce v této sezo-
ně nastoupily v dorostenecké lize kadetky BK Frýdek-
-Místek proti celkům z Olomouce a byly stoprocentně 
úspěšné. 

BK Frýdek-Místek - OSK Olomouc  62:51
Folvarčná 15, Káňová 11, Broskevičová 9, Lukácsová 7, 
Šenkeříková 7, Sittová 2.

BK Frýdek-Místek - SK UP Olomouc  80:34
Folvarčná 20, Káňová 11, Lukácsová 11, Šebestová 10, Šenkeří-
ková 10, Broskevičová 7, Maroszczyková 4, Ludková 5, Sittová 2. 
Mladší žákyně vyhrály v derby s ostravskými týmy jen jed-
nou.

SBŠ Ostrava - BK Frýdek-Místek  63:36 
Šimíčková 13, Marková 8, Sommerová 5, Konvičná 4, Hud-
cová a Zubková po 2, Kučná a Losertová po 1 b. 

SBŠ Ostrava B - BK Frýdek-Místek 36:75 
Losertová 13, Drabíková 12, Marková 10, Zmeškalová 8, Kuč-
ná, Zubková a Ručková po 7, Hudcová 6, Kovalová, Šimíčko-
vá a Konvičná po 2 bodech.             (Pokračování na straně 7)

Olomouc ve Frýdku-Místku neuspěla

HRÁČKY BK FM: Markéta Zubková (9) před 
střelbou na koš Ostravy, doskok jistí Loserto-
vá (17) a Ručková (19).       Foto: E. Březina
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Výbornými sportovními 
výkony a suverénním posta-
vením v České republice se 
prezentuje Beskydská šacho-
vá škola. V sezóně 2011/2012 
opět potvrdila BŠŠ své vý-
sadní postavení v šachovém 
světě a naši šachisté doká-
zali navázat na úspěchy z let 
minulých.

V mistrovských soutěžích 
družstev se může BŠŠ pochlubit 
5. místem v Extralize družstev 
dospělých a díky 1. místu „B“ 
týmu v 2. lize a tím jeho postu-
pu do vyšší soutěže budeme mít 
v letošní sezóně svého zástupce 
i v druhé nejvyšší soutěži ČR! 
Fantastickým úspěchem se 
prezentovaly naše ženy, které 
dokázaly zvítězit a získat mist-
rovský titul v Česko-Slovenské 
Extralize družstev žen. Naše 
mládež se nenechala zahanbit 
a vybojovala v každé z věko-
vých kategorií medaili – 2. místo 
Extraliga dorostu, 3. místo MČR 
družstev starších žáků a 1. místo 
MČR družstev mladších žáků! 
Členové Beskydské šachové 
školy byli i oporami svých týmů 
na MČR středních škol – 1. mís-
to ČOG Frýdek-Místek a 4. místo 
Gymnázium Petra Bezruče Frý-
dek-Místek, MČR škol 1.-5. třída 
– 3. místo 5. ZŠ Frýdek-Místek 
a 9. místo 6. ZŠ Frýdek-Místek, 
MČR škol 6.-9. třída 8. místo 8. 
ZŠ Frýdek-Místek.

V mistrovských soutěžích 
jednotlivců se to sportovními 
úspěchy jen hemží. Na Mistrov-
ství veteránů v rapid šachu se 
skvělým výkonem prezentoval 
Sergej Vesselovsky a získal mis-
trovský titul, na Mistrovství ČR 
žen dosáhla vynikajícího úspě-
chu Magdaléna Miturová, když 
dokázala vybojovat bronzovou 
medaili! MČR mužů v rapid ša-
chu zastihlo naše muže dobře 
připravené a odměnou jim bylo 
2. místo pro Vojtěcha Zwardoně 
a 4. místo pro Igora Rausise. Na 
MČR v online bleskovém šachu 

Beskydská šachová škola je nejlepší u nás
dosáhl na dvě stříbrné medaile 
Vojtěch Zwardoň. MČR juniorů 
ovládnul Tadeáš Kriebel a po 
zásluze získal mistrovský titul, 
stejného úspěchu dosáhl i na 
MČR dorostenců, a tak se Ta-
deáš může pyšnit hned dvěma 
zlatými tituly z juniorských kate-
gorií! Na Mistrovství ČR mláde-
že se Frýdek-Místek stal zcela 
jasně nejúspěšnějším klubem, 
o medaile se zasloužili: 1. místo 
Van Thai Dai Nguyen, 2. mís-
to Martina Fusková a 3. místo 
Petr Gnojek. Na MČR mládeže 
v rapid šachu své výsadní posta-
vení Beskydská šachová škola 
potvrdila ziskem čtyř medailí – 
1. místo Natálie Kaňáková, 2. 
místo Martina Fusková a Matyáš 
Marek, 3. místo Klára Zemková. 

Na mezinárodních šachovni-
cích se dařilo Martině Fuskové, 
která vybojovala 4. místo na 
Mistrovství EU mládeže. Tadeáš 
Kriebel obsadil 21. místo na Mis-

trovství světa mládeže a na Mist-
rovství Evropy mládeže se skvěle 
uvedl Van Thai Dai Nguyen, kte-
rý skončil na 8. místě, a pěkného 
výsledku dosáhla i Zuzana Gře-
sová, která obsadila 21. místo.

Dosahovanými sportovními 
výsledky, koncepční prací s mlá-
deží a vzorovém propojení všech 
věkových kategorií se opět potvr-
dilo známé heslo „Frýdek-Místek 
– hlavní město šachu“. Šachová 
hra je v našem městě velmi po-
pulární a má svou společenskou 
prestiž nejen díky dosahovaným 
sportovním úspěchům, ale i 
díky propracovanému systému 
propagace šachové hry a jejich 
výchovných vlivů na děti.

Beskydská šachová škola 
děkuje všem svým členům za 
výbornou reprezentaci Frýdku-
-Místku a zároveň děkuje všem 
svým partnerům v čele s Měs-
tem Frýdek-Místkem za přízeň a 
projevenou podporu!

Volejbaloví kadeti ze ŠSK 
Beskydy zahájili letošní extra-
ligovou sezónu na výbornou. 
Po prvním turnaji, jehož po-
řadatelem byl Zlín, jim patří 
průběžná druhá příčka. 

Po skvělém výkonu tým 
Beskyd postupně porazil Velké 
Meziříčí, Zlín a Hradec Králové. 
Podlehl pouze celku Brna, se 
kterým prohrál 1:3. Pochvalu 

Výborný extraligový start 
kadetů ŠSK Beskydy

zaslouží celý tým, který se tur-
naje zúčastnil ve složení Mar-
tin Štěrba, Jan Štefko, Michal 
Stafinski, Tomáš Čermák, Vít 
Dubravec, Vojtěch Seman, Pa-
vel Filipiec, Ondřej Guttler, Petr 
Raška a František Mýlek. Dobré 
výkony družstva jsou příslibem 
pro dobré konečné umístění 
v letošním ročníku volejbalové 
extraligy kadetů.

Frýdečtí hokejisté dokázali 
v zápase ze Vsetínem dvakrát 
skórovat ve vlastním oslabení 
a otočili tak nepříznivý vývoj 
utkání, v němž prohrávali už 
1:3, ve svůj prospěch.

Deváté kolo druhé ligy na 
východě nabídlo ve frýdecko-
-místecké Víceúčelové sportovní 
hale zápas se vsetínským VHK. 
Obě mužstva chtěla v zápase 
bodovat, neboť se jednalo hlav-
ně o poslední kolo před dvoj-
utkáním tabulkových soupeřů.

Domácí družina byla zprvu 
aktivnější a vytvářela si více šan-
cí. V jedné z nich byl Petr Hrubý 
faulován při zakončení a diváci 
se mohli těšit na druhé trestné 
střílení. Jeho exekutorem byl Petr 
Hrubý, který si počínal výborně 

Hokejisté otáčeli v oslabení
HC F-M – VHK Vsetín 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

a v desáté minutě otevřel skóre 
zápasu – 1:0. Jednobrankové ve-
dení vydrželo Frýdeckým necelé 
dvě minuty. Hosté pak utekli o 
dvě branky – 1:3, jenže ve vlast-
ním oslabení si najel za hostující 
obranu Daniel Kraft, který dostal 
přesnou přihrávku od Petra Kan-
ka a snížil na 2:3. Na začátku 
47. minuty si za hostující obranu 
nabruslil Milan Ovšák, kterého 
si všiml Petr Rozum. Jeho při-
hrávka byla na milimetr přesná 
a zakončení Milana Ovšáka bylo 
ještě přesnější – 3:3. Druhá bran-
ka Frýdku-Místku ve vlastním 
oslabení domácí borce nakopla k 
další brance. O tu se v padesáté 
minutě postaral Marek Kopún, 
kterého přihrávkou vybídl ke skó-
rování Petr Kanko – 4:3.

GÓL V OSLABENÍ: Paradoxně ve čtyřech otáčeli domácí zápas se 
Vsetínem.   Foto: Petr Pavelka

Ve třetím domácím utká-
ní letošního ročníku házen-
kářské Tipgames extraligy 
si byli hráči SKP vědomi, že 
soupeř je favoritem, družstvo 
ale deklarovalo, že se pokusí 
překvapit a získat první body. 
Přišla však další těžká poráž-
ka a Frýdek-Místek se blíží sa-
mému dnu tabulky.

Po kruté porážce od Hranic 

SKP F-M – Hranice 21:36 (12:21)SKP F-M – Hranice 21:36 (12:21)

SKP U DNA: Házenkáři Frýdku-Místku podali zoufalý výkon.
Foto: Petr Pavelka

dělí SKP od posledního místa 
pouze devět branek. Už šest kol 
bez zisku bodu, to je alarmující, 
zvlášť když máme v tabulce už 
čtyřbodové manko na devátou 
Kopřivnici a šestibodové na 
osmé Zubří.

Frýdek byl Hranickým rovno-
cenným soupeřem jen v úvodu. 
Pak šly Hrancie do vedení, kte-
ré ještě ve 20. minutě ztratily, 

kdy se skóre zastavilo na stavu 
10:10. Pak už to byla katast-
rofa. Hostům zachytal gólman, 
kterého domácí posilovali často 
i zbrklou a nepřipravenou střel-
bou, takže stihli za deset minut 
nabrat ještě devítibrankové 
manko. Bylo rozhodnuto, že ten-
to zápas bude jen otázkou skó-
re. A hosté k čtyřicítce na svém 
kontě neměli nakonec daleko.

Sestava a branky SKP: Šol-
tés (25%), Marenčák (15%) 
- Frančík, Klaban 1, Habarta 2, 
Mynář 2, Petřík 1, Hečko, Dyba 
4, Vacula 4/1, Hes 5, Kalous 1, 
Strack. Trenér Aleš Chrastina.

Olomouc ve Frýdku-Místku neuspěla
(Pokračování ze strany 6)

Družstva mužů i žen prohrála.
BK F-M - BK Krnov  59:84 
BK Frýdek-Místek - SBŠ 

Ostrava C  63:83 

Olejníková 11, Ševčíková 10, M. 
Schäferová 10, Volná 9, Půčko-
vá 6, Bonková 5, Janošcová 4, 
Šimoňáková 4, S. Schäferová 2, 
Šebestová 2. 
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Den otevřených dveří v 
Domě pokojného stáří u Pan-
ny Marie Frýdecké, který se 
uskutečnil v úterý 23. října, 
potvrdil, že zařízení si svůj 
název plně zaslouží. Návštěv-
níci, kteří byli postupně pro-
vedeni po všech odděleních 
domova pro seniory, odleh-
čovací služby a týdenního 
stacionáře, se přesvědčili, že 
ačkoliv se zde nacházejí kli-
enti potřebující péči a pomoc, 
nechybí zde pozitivní nálada.

Povzbuzující a chápající 
atmosféru, která zde panuje, 
ocenil při návštěvě i náměstek 
primátora Libor Koval s ředite-
lem frýdeckého hospice Janem 
Jursou. S vedoucí zařízení Marií 
Bohanesovou a dalšími pra-
covníky konzultovali postupy a 
činnosti obou zařízení, a vymě-
ňovali si zkušenosti s různými 
rehabilitačními pomůckami. Prá-
vě prohlídka rehabilitační jednot-
ky, která slouží klientům všech tří 
služeb, sklízela velké nadšení. 
To umí projevit i samotní klienti, 
kteří se prezentovali v jiné části 
budovy svými výrobky, jež jsou 
na takové úrovni, že zdobí stěny 
v celém zařízení. 

Otevřené dveře Domu pokojného stáří

Pro zájemce o prodej a ná-
kup věcí z druhé ruky, milov-
níky sbírek a kuriozit pořádala 
7. října humanitární organiza-
ce ADRA svůj první bleší trh 
ve Frýdku-Místku. Tato akce 
byla příležitostí pro občany 
města prodat své použité, ale 
i fungující věci. Do Kulturní-
ho domu Frýdek tak zavítaly 
davy lidí, aby ulovili do svých 
sbírek nové přírůstky nebo 
naopak některé prodali.

Smyslem blešího trhu bylo 
oživit tento starý způsob obcho-
dování, přilákat spoluobyvatele 
a návštěvníky města do Frýdku-
-Místku. Pořadatelka akce Mile-
na Čančíková k tomu řekla: „Byla 
to naše první akce tohoto druhu 
a bylo pro nás důležité, aby se 

ADRA pořádala první bleší trh ve městě 
návštěvníci a sběratelé dobře 
pobavili. Oblékli jsme si retro 
kostýmy a zpívali jsme dobové či 
trampské písničky. Naštěstí nás 
ve zpěvu brzy vystřídalo Trio Se-
niores z Havířova, které na rozdíl 
od nás umí zpívat, a tak brzy v 
sále vládla výborná nálada. Spo-
kojeným návštěvníkům, vystavo-
vatelům a prodejcům, kteří hod-
notili tento bleší trh jako příjemné 
zpestření, chceme přislíbit, že 
příští podzim uděláme vše proto, 
aby se uskutečnil i druhý frýdec-
ko-místecký bleší trh.“

Dobrovolnické centrum ADRA 
již třetím rokem využívá štědrosti 
dárců, prostřednictvím jejichž 
darů provozuje charitativní ob-
chody a zajišťuje si část zisku k 
financování svých projektových 

aktivit. Také peníze získané z 
prodeje stolů a vstupenek budou 
využity na činnost Občanského 
sdružení ADRA ve Frýdku Míst-
ku. „Každé město má svoji men-
talitu a já mám zkušenost, že 
lidé z Frýdku-Místku jsou bohatí 
svojí štědrostí. V dobách váleč-
ného konfliktu v Jugoslávii nej-
více kamionů s humanitární po-
mocí Občanské sdružení ADRA 
vyslalo právě z Frýdku-Místku a 
i dnes zde lidé mají charitativní 
myšlení. Samozřejmě velké po-
děkování si zaslouží také provo-
zovatel Kulturního domu Frýdek, 
stejně jako správce objektu pan 
Jaromír Tobola, bez jejichž pod-
pory by tato charitativní akce 
nemohla proběhnout,“ dodala 
Milena Čančíková.

Zvyšující se počet rodin 
na Frýdecko-Místecku, které 
potřebují podporu a pomoc 
s výchovou svých dětí, přiměl 
odborné pracovníky OSPOD 
Statutárního města Frýdek-
-Místek a Pedagogicko-psy-
chologické poradny Frýdek-
-Místek ke spolupráci na 
pilotním projektu nazvaném 
Rodičovská abeceda. Ten byl 
finančně podpořen MV ČR.

Jeho realizace spadá do ob-
dobí září-listopad 2012. Přímá 
skupinová práce s vybranými ro-
diči probíhá v prostorách porad-
ny pod vedením odborníků PPP 
F-M. K jednotlivým setkáním do-
chází 1x týdně, vždy v podvečer-

Rodičovská abeceda
ním čase, v rozsahu dvou hodin. 

Mezi společně diskutovaná 
témata patří: základy výchovy 
a vzdělávání dětí, tvorba re-
žimu dne, vytváření hranic ve 
vztazích dětí a rodičů, řešení 
konfliktních situací v rodině a 
komunikace v ní. Podle potřeby 
rodičů a z jejich podnětu jsou 
tato základní témata doplňová-
na o související problematiku.

Cílem projektu Rodičovská 
abeceda je zmapování poten-
ciálu rodiny ke změně, podpora 
orientace rodičů v problematické 
situaci, zvýšení jejich vychova-
telských kompetencí a motivace 
k řešení problémů.

Mgr. Zdeňka Neničková

Co nabízíme a poskytujeme?
Nabízíme pomoc osobám se 

sníženou soběstačností. Posky-
tujeme základní činnosti a úko-
ny, které zahrnují širokou škálu 
pomoci při péči o vlastní osobu 
nebo domácnost (např. pomoc 
při osobní hygieně, pomoc při 
zajištění chodu domácnosti, po-
moc při zajištění stravy).
Komu poskytujeme služby?

Seniorům, dospělým s chro-
nickým a zdravotním postižením 
a rodinám se třemi a více dětmi.

Služby poskytujeme v domác-
nostech uživatelů, kteří žijí ve 
městě Frýdek-Místek, Frýdlant n. 
O. a jejich okolních obcích.

Služba je hrazena uživatelem.
Spolupracujeme s jinými 

středisky
- zdravotní péče na základě 

indikace lékařem, kterou vykoná-
vají registrované zdravotní sestry

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
Jak nás můžete kontaktovat?

Na dispečink můžete přijít 
osobně, můžete zatelefonovat, 
napsat email nebo dopis (vždy s 
kontaktem na Vás), kontaktovat 
nás můžete přes lékaře nebo so-
ciální pracovníky z nemocnice, 
Gaudia a jiných zařízení

Kde nás najdete?
Dispečink sídlí v Lidovém domě v 
1. patře, ulice F. Čejky 450, F-M. 
Pro špatně pohyblivé osoby je z dru-
hé strany budovy zvonek a výtah.

Kdy máme otevřeno?
Po a St: 7.00 - 16.00 

Út, Čt, Pá: 8.00 - 12.00
Zřizovatelem Charitní pečovatelské 
služby je Charita Frýdek-Místek.

Kontakty
Mgr. Marcela Piskořová, vedoucí 

mob.: 733 676 613
telefon: 558 435 449

m.piskorova@caritas.cz 
web: www.fm.charita.cz

SPOKOJENÍ KLIENTI: Výrobky jsou jejich chloubou.    Foto: Petr Pavelka

„Na začátku prohlídky se 
návštěvníci dozvěděli něco o 
historii domova a možnosti při-
jetí klienta do Domu pokojného 
stáří. Dále si mohli nechat změ-
řit krevní tlak a poté zhlédnout 
pár fotek v připravené prezen-
taci. Prohlídka dále pokračo-
vala na druhé budově, kde si 
návštěvníci prohlédli výtvory a 
výrobky zdejších klientů, dále 
jim sestřičky prezentovaly in-
formace o péči o klienta, a to 
z pohledu ošetřovatele a zdra-
votníka. V rehabilitační jednotce 
sestřička provedla návštěvníky 
malou tělocvičnou, kde s klien-

ty pravidelně cvičí, a ukázala 
jim také některé rehabilitační 
přístroje, které běžně při své 
práci používá. Prohlídka končila 
v zrekonstruovaných půdních 
prostorách Odlehčovací služby 
a Týdenního stacionáře, kde 
mimo informací o těchto služ-
bách mohli návštěvníci zhléd-
nout i praktické ukázky péče o 
seniora v domácím prostředí. 

Na závěr se mohli všichni ob-
čerstvit a popovídat o svých 
dojmech z prohlídky,“ shrnula 

průběh Dne otevřených dveří 
Renáta Zbořilová z Charity Frý-
dek-Místek.  (pp)

V „TĚLOCVIČNĚ“: Zařízení dbá i na pohyb a rehabilitaci.
Foto: Petr Pavelka

MÍSTO ÚTĚCHY: Vedoucí zařízení Marie Bohanesová se stará i o 
duchovní stránku.  Foto: Petr Pavelka
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(Pokračování ze strany 1)
Součástí návrhu jsou vege-

tační úpravy v okolí cyklostezky, 
Kostikova náměstí a parkoviště 
na ulici Dr. M. Tyrše. Bude vybu-
dována nová páteřní optická síť 
kamerového systému, která bude 
z větší části vedena v kolektoru. 

Město revitalizuje veřejná
prostranství na Slezské s pomocí EU

Systém bude vybaven devíti no-
vými bezpečnostními kamerami.

„Revitalizace veřejných pro-
stranství na sídlišti Slezská 
probíhá v rámci Integrovaného 
plánu rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku – sídliště Slez-
ská. Jeho cílem je zvýšení kva-

lity života obyvatel tohoto sídli-
ště prostřednictvím revitalizace 
prostředí a regenerace bytových 
domů. Pro tuto oblast je na ob-
dobí 2007-2013 vyčleněna část-
ka 5,24 milionů EUR,“ shrnul 
Pavel Osina, vedoucí oddělení 
ekonomického rozvoje.  (pp)

„Radnice pracuje kvalitně,“ říká mezinárodní auditor
(Pokračování ze strany 1)
„V podstatě jde o to, že máme 

na radnici funkční aplikace a po-
užíváme dokumentované postu-
py, které můžeme vyhodnoco-
vat s cílem dále vše vylepšovat 
směrem k občanům,“ vysvětlil 
tajemník Petr Menšík.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek tak dále pokračuje ve svém 
cíli vybudovat a zavést takový 
systém řízení magistrátu, který 
povede k zlepšování organizace a 
jejímu neustálému všestrannému 
rozvoji. Radnice naplňuje normu 
celoevropského formátu, která 

říká, že vše, co dělá pro občana, 
musí dělat co nejefektivněji, nej-
transparentněji a nejúčelněji. Své-
ho času byl Frýdek-Místek prvním 
statutárním městem na Moravě 
a největším statutárním městem 
v republice, které se mohlo tímto 
certifikátem pochlubit.  (pp)

Povedená drakiáda MŠ SkalicePovedená drakiáda MŠ Skalice
(Pokračování ze strany 5)

Ale společné chvíle stály za 
to, stejně jako koblížky, které 
byly odměnou pro účastníky. 
„Počasí k nám bylo, co se týče 
větru i sluníčka, poměrně štěd-
ré, a tak jsme si to všichni pa-
rádně užili,“ hodnotil náměstek 
primátora Dalibor Hrabec, který 
v této místní části bydlí.

Petr Pavelka

PROGRAMOVÁ NABÍDKA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLÍČ

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK, tel: 558 434 154, 558 434 525, e-mail: info@klicfm.cz, www.klicfm.czSVČ

LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI MŠ
7. – 11. 1. 2012

- 1. turnus | Místecké MŠ
14. – 18. 1. 2012

- 2. turnus | Frýdecké MŠ
I v tomto školním roce jsme při-
pravili tradiční základní kurzy ly-
žování pro děti z mateřských škol 
(od 4 let). Lyžařský výcvik pro 
předškoláky je veden zkušenými 
instruktory. Těm, kteří budou na 
lyžích poprvé, dokážeme, že je 
to prima zábava, ze které nemusí 
mít vůbec strach. Začátečníci si 
osvojí základy lyžování i samo-
statnou jízdu na lyžařském vleku, 
zkušení lyžaři si vylepší svůj styl 
a naučí se novým prvkům. Děti 
budou rozděleny do družstev. 
Každé družstvo má svého lyžař-
ského instruktora a pomocníka 
bez lyží. K dispozici máme chatu 
se sociálním zázemím.
Místo: Visalaje – Zlatník
Cena: 2 000 Kč
Informace a přihlášky:
Anna Křistková | Telefon: 558 
434 154,736 740 256 | E-mail: 
lyzovani@klicfm.cz

AKCE
2. 11.

STRAŠIDÝLKA V KLÍČKU
Přijďte s námi přivítat paní Zimu 
rozsvícenými lampióny. V naší 
zahradě na vás čekají strašidýl-
ka a bubáčci se svými světýl-
ky. Pro odvážné je připravena 
sladká odměna. Domů si pak 
můžete odnést své vlastnoručně 
vyrobené strašidýlko.
Místo a čas: Rodinné centrum 
Klíček, Slezská 749, Frýdek, 
16:30 – 18:30 hodin.
Cena: Děti: 80 Kč, Dospělí: 10 Kč
Informace: Pavla Kozáková, 
732 646 127, 558 111 749, e-
-mail: pavla@klicfm.cz

3. 11.
ZA DENÍKEM JANA TLESKAČE
Rok s rokem se sešel a již po14. 
se vám naskytuje příležitost za-
hrát si hru v ulicích města Frýd-

ku-Místku na motivy knížky Ja-
roslava Foglara „Dobrodružství 
v temných uličkách“. Budete mít 
šanci vidět a možná i chytit ta-
jemného Široka, vzít mu tajemný 
hlavolam ježka v kleci, vyzkoušet 
si roli Vontů, kteří spolu soupeří o 
vládu ve Stínadlech či Druhostra-
níků, kteří se snaží ve Stínadlech 
najít deník Jana Tleskače či první 
Vontskou kroniku ...
Místo a čas: SVČ Klíč FM, bu-
dova B, Pionýrů 764, Místek, 
14:15 – 20:15 hodin (Prezence: 
do 15:00 hodin).
Cena: 20 Kč
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 
558 111 773, 604 524 066, e-
-mail: jirka@klicfm.cz

9. 11.
BOBŘÍK ODVAHY ANEB 

STRAŠIDELNÝ PARK
Již poosmé prověří vaši odvahu 
roztodivné bytosti. Hastrmani, čer-
ti, čarodějnice, víly a mnozí další 
budou připraveni vás pořádně 
postrašit. S sebou si rozhodně ne-
zapomeňte vzít vhodnou svítilnu 
(baterku, lampión), symbolickou 
dvacku na hrací kartu, dobrou 
náladu a veliký kus odvahy. Pro 
všechny odvážlivce bude v cíli 
připravena malá odměna. Letos 
poprvé uvádíme ohňovou show!
Místo a čas: Sady Bedřicha 
Smetany v Místku, startujeme u 
altánu od 17:00 do 19:00 hodin.
Cena: 20 Kč
Informace: Karolína Lepíková, te-
lefon: 731 167 010, 558 111 765, 
e-mail: karolina@klicfm.cz

10. 11.
PODZIMNÍ TVOŘENÍ NEVY-

HNE SE STRAŠENÍ
Ve výtvarné dílně si vyrobíte ori-
ginální nažehlovačky a samolep-
ky se strašidelným motivem.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 9:00 
– 12:00 hodin
Cena: 80 Kč
Informace: Karolína Lepíková, te-
lefon: 731 167 010, 558 111 765, 
e-mail: karolina@klicfm.cz

17. 11.
SMART GAMES | KRAJSKÝ 

PŘEBOR
Zúčastněte se krajského kola tur-
naje v deskových hrách Safari, Na 
ledové kře a Tučňáci na ledu. 2 

nejlepší z každé kategorie postu-
pují do celostátního finále v Praze.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek, 8:00 – 
16:00 h (prezence: 8:30 – 9:15 h).
Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 
558 111 773, 604 524 066, e-
-mail: jirka@klicfm.cz

17. – 18. 11.
VÍKENDOVÁ ŠKOLA PRO 

PRINCEZNY
Přijď se stát princeznou do naší 
víkendové školy pro princezny. Ve 
škole si zkusíme, co musí správná 
princezna umět. Pěkně se oblék-
neme, zatančíme si, řekneme si, 
jak správně stolovat a jak se hezky 
chovat. Zahrajeme si hry. Zajdeme 
si na procházku. Samy si připraví-
me svačinky i večeři. Vyrobíme si 
malý dárek pro radost. Prostě si 
společně parádně užijeme víkend!
Místo a čas: Rodinné centrum Klí-
ček, Slezská 749, Frýdek, sobota 
9:00 hodin – neděle 16:00 hodin.
Cena: 360 Kč
Informace: Pavla Kozáková, 
732 646 127, 558 111 749, e-
-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 14. 11. 2012.

18. 11.
NORDIC WALKING | SEVER-

SKÁ CHŮZE
Přijďte si vyzkoušet něco nového. 

Severská chůze je aktivita vhodná 
pro všechny věkové a výkonnost-
ní skupiny s aktivním přístupem k 
životu a se zájmem hýbat se ven-
ku, v přírodě. Chůze s holemi má 
příznivé účinky na lidský organis-
mus a zdraví. To vše pod vedením 
zkušené lektorky.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 10:00 
– 11:30 hodin.
Cena: 95 Kč
Informace: Martina Fatrdlová, 
736 150 088, e-mail: martina@
klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 16. 11. 2012.

23. 11.
PLETEME VĚNEC Z PAPÍRU | 

TVOŘIVÝ PODVEČER
V naší další dílně budeme pra-
covat s ruličkami ze starých 
novin a časopisů. Ukážeme si 
a prakticky zvládneme výrobu 
věnce. Materiál k výrobě bude 
připraven na místě. Věnec mů-
žeme použít k výzdobě interié-
ru, jako věnec adventní apod. Z 
papírových ruliček se vyrábí také 
košíky, zvonečky, tácky a jiné 
doplňky do domácnosti.
Místo a čas: Rodinné centrum 
Klíček, Slezská 749, Frýdek, 
17:00 – 19:30 hodin.
Cena: 145 Kč
Informace: Pavla Kozáková, 

732 646 127, 558 111 749, e-
-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 16. 11. 2012.

24. 11.
BARBIE PARTY

Zveme vás a vaši Barbie na na-
rozeninovou oslavu, na které za-
žijete spoustu legrace. Upečete 
si malinkaté narozeninové dortí-
ky a ušijete si šaty a ozdůbky pro 
vaši panenku.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va B, Pionýrů 764, Místek, 9:00 
– 12:00 hodin.
Cena: 70 Kč
Informace: Martina Fatrdlová, 
736 150 088, e-mail: martina@
klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 22. 11. 2012.

30. 11.
VÁNOČNÍ OZDOBY Z KORÁL-

KŮ | TVOŘIVÝ PODVEČER
Přijďte si k nám odpočinout a 
zkusit si techniku drátování s po-
užitím korálků. Naučíme vás tvo-
řit ozdoby na vánoční stromeček, 
sváteční stůl, či adventní věnec.
Místo a čas: Rodinné centrum 
Klíček, Slezská 749, Frýdek, 
17:00 – 20:00 hodin.
Cena: 145 Kč
Informace: Pavla Kozáková, 
732 646 127, 558 111 749, e-
-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 27.11.2012.
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Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z Fondu výchovy, vzdě-
lávání a zájmových aktivit, že 
nové tiskopisy žádostí o dotaci 
na celoroční činnost nebo pod-
poru konání jednotlivých akcí v 
roce 2013 je možné vyzvednout 
na Magistrátu města Frýdku-
-Místku, Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy u p. Če-
chové, tel. 558 609 214 nebo 
ze stojanu u informací v příze-
mí budovy Magistrátu města 

o celkové výměře 111 m2 na-
cházející se v I.NP objektu čp. 
811, ul. Malý Koloredov, k.ú Mís-
tek, obec Frýdek-Místek. V sou-
časné době je zde prodejna.

Výše nájemného v místě ob-
vyklá je 1 600 Kč/m2/rok bez DPH. 
Žádosti o pronájem s nabízenou 
výší nájmu (zvlášť v zapečetěné 
obálce s nápisem „Neotvírat-pro-
nájem NP čp. 811“) a informací, 
za jakým účelem budou nebyto-
vé prostory užívány, zasílejte na 
adresu Magistrát města Frýdek-
-Místek, odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148, do 16. 
11. 2012 do 13 hodin. U nabí-
dek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 15. 11. 2012).

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174 – p. Jana 
Horváthová.

STATUTÁRNÍ MĚSTO
FRÝDEK-MÍSTEK

nabízí k pronájmu
nebytové prostory

Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148. Tiskopis je možné získat 
i na webových stránkách města 
(www.frydekmistek.cz/obcan/
organy-mesta/magistrat-mesta/
odbor-skolstvi-kultury-mladeze-
-a-telovychovy/).

Fond výchovy, vzdělávání 
a zájmových aktivit je určen 
k podpoře volnočasových, zá-
jmových a výchovně vzděláva-
cích aktivit přednostně pro děti 
a mládež města Frýdku-Místku. 
Trvalý pobyt nebo sídlo žadate-
le se musí nacházet na katas-
trálním území města.

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční 
činnost a jednotlivé akce s po-
žadovanými aktuálními přílohami 
je nutno zaslat poštou či osobně 
podat na podatelně Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148 nejpozději do 31. prosince 
2012. Na žádosti o dotaci na ce-
loroční činnost odeslané po tom-
to termínu nebude brán zřetel. 
Žádosti o dotace na jednotlivé 
akce je možno podávat i v prů-
běhu roku 2013.

Doporučujeme všem žada-
telům prostudovat platný Statut 
fondu výchovy, vzdělávání a 
zájmových aktivit, který je rov-
něž k dispozici na webových 
stránkách města.

Dotace z  Fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit

REVIZE A OPRAVY
PLYNOVÝCH KOTLŮ

776 355 555

Adresa: Heydukova 2079 (bývalé sklenářství, vedle kulturního 
domu Válcoven)

Lahůdky – AndělLahůdky – Anděl
Nabídka: domácí koláče; dorty

na zakázku; cukroví; zákusky; chlebíčky;
saláty; pomazánky 
Vše vlastní výroby.

Otvírací doba: PO-PÁ 5:00 – 19:30,
SO-NE 8:00 – 19:00

Objednávky přijímáme na tel: 702 007 712
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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/

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, mat-
race.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 27.-29. 11.
U krytého bazénu  6.-8. 11.
Park. u Kauflandu  13.-15. 11. 
Pod estakádou (bývalý SD)
 20.-22. 11.

Sběrné dvory:
Collo-louky, Slezská

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 PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
objekt čp. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku 
k.ú. Místek
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 (místnost č. 402)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 404)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 501)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 507)
nebytové prostory o výměře 45,17 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č.132)
nebytové prostory o výměře 10,28 m2, I. NP, kancelář  
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plocha, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2, areál 

„B“, objekt 25, (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku3975/4 zast. plocha, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
objekt bez čp./če.na pozemku pč. 229/3 zast. plocha 
(křížový podchod)
nebytové prostory o celkové výměře 24,7 m2, I. NP
objekt čp. 129, ul. Palackého, k.ú. Místek
nebytové prostory o celkové výměře 99,210 m2, II. NP
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2, 3b
objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 37 m2

objekt čp. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP 3b
objekt čp. 1313, ul. Míru
celý objekt

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Jana Horváthová, tel. 558 609 174

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

Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabízí k prodeji formou na-
bídkového licitačního řízení níže 
uvedené nemovitosti:
• 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 1.900.000 Kč 
• nebytová jednotka 549/7 
včetně podílu 452/992 na spo-
lečných částech budovy č. p. 
549 a zastavěném pozemku p. 
č. 202/66 zast.pl. a nádv. a sou-

Nabídka nemovitostí
visejícím pozemku p. č. 202/211 
ostatní plocha k. ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (Růžový paho-
rek), nejnižší nabídková cena 
3.500.000 Kč 
• objekt bez č.p./č.e. (stavba ob-
čanské vybavenosti) na pozem-
ku 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 příslušenství, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Růžový pahorek), nejnižší na-
bídková cena je 302.250 Kč
Bližší informace – Magistrát 
města FM, tel. 558 609 172, 
558 609 175, 558 609 171.

Po zániku poradenství České 
obchodní inspekce poskytuje 
odborné služby Živnostenský 
úřad Magistrátu města Frýdku-
-Místku, a to prostřednictvím 
Kontaktního místa pro spotřebi-
tele, kdy formou servisní služby 
nabízí bezplatně:

- informace
- konzultace
- vstřícnost
- profesionalitu,

Kontaktní místo pro spotřebitele
přičemž cílem této asistované 

přepážky je vyřešit potřeby ob-
čanů Frýdku-Místku a poradit, 
jak efektivněji vyřídit podnět, do-
taz či doplnit požadavek.

V případě zájmu je možné 
kromě osobní návštěvy (v kan-
celáři č. 131 přízemí budovy 
magistrátu) využít klientskou lin-
ku: 558 609 195, 558 609 299, 
mobil: 777 921 762, 
spotrebitel@frydekmistek.cz.

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z Kulturního fondu, že 
nové tiskopisy žádostí o dotaci 
na celoroční činnost nebo pod-
poru konání jednotlivých akcí v 
roce 2013 je možné vyzvednout 
na Magistrátu města Frýdku-
-Místku, Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy nebo 
ze stojanu u informací v příze-
mí budovy Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148. Tiskopis je možné získat 
i na webových stránkách města 

Neinvestiční dotace z Kulturního fondu 
statutárního města Frýdku-Místku na rok 2013

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

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

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

nutno zaslat na Odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy 
nebo podat na podatelně Ma-
gistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1148, nejpozději 
do 31. prosince 2012. O dotace 
na jednotlivé akce je možno po-
žádat ve dvou termínech, a to 
do 31. prosince 2012 a do 15. 
června 2013. Na žádosti o do-
taci odeslané po tomto termí-
nu nebude brán zřetel.

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

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek ze Sportovního fondu, 
že nové tiskopisy žádostí o do-
tace na celoroční činnost nebo 
podporu konání jednotlivých 
akcí v roce 2013 je možné získat 
na webových stránkách města 
(http://www.frydekmistek.cz/cz/
obcan/organy-mesta/magistrat-
-mesta/odbor-skolstvi-kultury-
-mladeze-a-telovychovy/), rov-
něž je lze vyzvednout ze stojanu 
u informací v přízemí budovy 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148, případně 

Neinvestiční dotace ze Sportovního fondu
statutárního města Frýdku-Místku na rok 2013

na odboru školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy u p. Čecho-
vé, tel. 558 609 214. 

Neinvestiční dotace ze spor-
tovního fondu jsou určeny vý-
hradně k podpoře sportovních 
organizací – občanských sdru-
žení – pracujících pravidelně 
s dětmi a mládeží a zdravotně 
postiženými sportovci. Orga-
nizace musí mít sídlo ve Frýd-
ku-Místku a působit na území 
města. Dotace nebudou posky-
továny podnikatelským sub-
jektům a sportovním klubům 
zařazeným do Centra sportu.

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroč-

ní činnost a jednotlivé akce 
s požadovanými aktuálními 
přílohami je nutno zaslat 
poštou či osobně podat na 
podatelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148 
nejpozději do 31. prosince 2012. 
Žádosti o dotace na jednotli-
vé akce je možno podávat i 
v průběhu roku 2013. Na žá-
dosti o dotace na celoroční 
činnost odeslané po tomto 
termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadate-
lům prostudovat si statut spor-
tovního fondu, který je rovněž 
k dispozici na uvedené webo-
vých adrese.
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Tak to je název koncertu, 
který sobě a svým příznivcům 
naložil Dětský folklorní sou-
bor Ostravička ke svým třicá-
tým narozeninám.

Ano, je už to 30 let, co děti ze 
známého frýdecko-místeckého 
souboru rozdávají radost svým 
divákům. A za těch třicet let jich 
byly tisíce. A byli to diváci nejen 
z našeho města a jeho okolí, ale 
také diváci z mnoha míst naší re-
publiky i z ciziny. Vždyť za těch 30 
let Ostravička vycestovala do cizi-
ny mnohokrát a během svých cest 
navštívila 28 zemí čtyř kontinentů.

Nejmilejší ale vždy bylo vystu-
pování před domácím publikem. 
Kde jinde než tady mohou lidé 

Třicet let s folklorem nejen Okolo Frýdku
lépe porozumět kráse našeho 
folkloru, kde jinde bychom na-
šli vnímavější posluchače se 
stejnou mentalitou, stejnými 
kořeny? A tak přípravám kaž-
doročních koncertů pro frýdec-
ko-místecké publikum věnují 
členové souboru mimořádnou 
pozornost. Ovšem letos jsou 
ty přípravy mnohem pečlivěj-
ší, vždyť se jedná o souboro-
vé třicátiny. Chystají se jak ti 
starší a zkušenější tanečníci a 
muzikanti, tak i ti nejmenší, pro 
mnohé z nich bude vystoupení 
na tomto koncertě vůbec prvním 
účinkováním před publikem. A 
tak se v současnosti v Ostra-
vičce finišuje. Dopilovávají se 

nové choreografie, došívají a 
upravují kroje, vylepšuje souhra 
tanečníků s muzikou… Prostě 
zkoušení nemá konce, a to ani 
o víkendech.

Na výsledek této pilné práce 
se můžete všichni přijít podívat 
v pátek 9. listopadu v 18 hodin 
do Kina Petra Bezruče. Věříme, 
že i bývalí členové souboru při-
jdou povzbudit své následovní-
ky. Bývalým i současným čle-
nům souboru a jeho vedení je 
pak určeno sobotní vzpomínko-
vé „Mecheche“, které začne 10. 
listopadu v 17:00 v Národním 
domě v Místku.

Mgr. Radka Kulichová, 
hlas. pedagog souboru

IVA HÜTTNEROVÁ OPĚT VE FRÝDKU-MÍSTKU: Po třech le-
tech se do frýdecké Galerie pod zámkem vrací Iva Hüttnerová. 
V pondělí 19. listopadu od 16 hodin bude autorka znovu osobně 
přítomna na vernisáži své výstavy, nazvané IVA HÜTTNEROVÁ 
– OBRÁZKY. Osobité obrazy budou v galerii k vidění až do 22. 
prosince. Všichni jste srdečně zváni.                Foto: Petr Pavelka

Divadelní škola je nově 
otevíraný divadelní kurz, kte-
rý pořádá KulturaFM ve spo-
lupráci s divadlem Komorní 
scéna 21. Snaží se svým 
účastníkům předat více než 
jen základní herecké znalosti. 

Jde především o vytvoření 
divadelního celku jako takového, 
s možností hlubšího proniknutí 
do fungování divadla s ohledem 
na další divadelní složky, jako je 
režie, dramaturgie, dramatický 
text, výtvarné složky – scéno-
grafie. Kurz bude rozdělen podle 
věku zájemců do kategorií 9-12 
a 13-15 let. Účastníci se budou 
scházet jednou týdně v pros-
torách Národního domu – ve 
zkušebně nebo na jevišti. Náplň 
lekcí bude uzpůsobena doved-
nostem a schopnostem věkové 
kategorii zájemců.

Divadelní škola se zaměřuje 
na základní herecké dovednos-
ti jedinců – zvládnutí postavy i 
monologu, koncentraci, uvědo-
mělou sebereprezentaci a rov-
něž přípravu na další vzdělání 
zaměřené na herectví a divadlo. 
Ve spolupráci s ostatními herci 
pak jde především o koordinaci 
a spolupráci v kolektivu na jevišti 
v rámci etud, později inscenací. 
V Divadelní škole jde především 
o praktické vyzkoušení vzniku 
divadelní inscenace, nahlížení 
do divadelní praxe nejen skr-
ze herectví, ale rovněž i režii, 
dramaturgii nebo scénografii, 
možnost návštěv divadelních 
představení s besedou a 
analýzou zcela zdarma.

U mladších účastníků 
v lekcích půjde především 
o jednoduchá herecká cvi-
čení ve formě různých her: 
pantomimické hry, jazy-
kolamy, rytmické hry, hry 
na procvičení paměti, jak 
slovní, tak pohybové, im-
provizace či krátké etudy. 
Hlavním cílem Divadelní 
školy pro mladší účastníky 
by měl být především dob-
rým základ pro vlastní ve-
řejné vystupování – školní 
besídka, recitace básní aj., 
ať už se jedná o sebevě-
domý přednes i správnou 

Divadelní škola ve Frýdku-Místku
mluvu. U stydlivějších dětí větší 
možnost se prosadit, naopak u 
aktivnějších snaha soustředit 
se na jednu věc. Vše ale stále 
probíhá metodou her v kolektivu, 
braní divadla jako zábavu a roz-
víjení své fantazie.

U starších účastníků by sa-
mozřejmě už hranice hereckých 
schopností měla dosáhnout vyš-
ší úrovně. Studenti by během 
lekcí měli zvládnout jevištní po-
hyb, mluvu, improvizaci, vznika-
jící přímo v rámci krátkých etud, 
vytvořených během hodiny. 
Kromě toho je zde i důležitá sou-
středěnost na vlastní individuali-
tu skrze svou roli – účastník by 
si mohl vyzkoušet postavy různé 
povahy a nálady, měl by dokázat 
na jevišti vnímat a projevit rozdíl 
mezi nimi.

Kromě základních lekcí by 
oba kurzy měly být dále oboha-
ceny o další doprovodné progra-
my. V létě by šlo o týdenní kurz 
divadelní školy zaměřený tema-
ticky např. na cirkus nebo impro-
vizaci. Dále mají účastníci kurzu 
možnost navštěvovat zdarma 
představení pořádané Kulturou 
FM s následnou analýzou diva-
delního kusu a tvůrčím uvažová-
ním nad zhlédnutou inscenací. 

První lekce proběhne 13. lis-
topadu 2012, mladší od 14.00 – 
15.30, starší od 16.00 – 17.30. 
v místnosti č. 10 pod vedením 
lektorky Divadelní školy Hany 
Magdoňové. Cena kurzovného 
činí 600 Kč/10 lekcí.

Pod tímto názvem připra-
vily učitelky Základní umě-
lecké školy ve Frýdku-Místku 
výchovný koncert pro děti z 
mateřských a základních škol.

Formou pohádky na koncertě 
seznámíme děti se základními hu-
debními pojmy a uvedeme je do 
kouzelného světa hudby. Srdeč-
ně zveme všechny zájemce do 
našeho koncertního sálu. Koncer-
ty proběhnou v polovině listopadu, 
bližší informace jsou na stránkách 
školy – www.zusfm.cz.

Ladislav Muroň, ředitel školy

Pozvánka
na výchovný koncert
Trampoty čarodějnice

Brundimíry

Juta Agency uvádí zábavný 
program populárního bavi-
če Zdeňka Izera „Turné čtyř 
můstků“. Pořad, v kterém se 
diváci budou moci opět setkat 
s jedinečným a nezaměnitel-
ným humorem Izera. 

Jako vždy přijdou na řadu ob-
líbené zábavné scénky, parodie 
nejrůznějších televizních pořadů 
a imitování celé řady populárních 
českých i zahraničních zpěváků 

Zdeněk Izer ve Frýdku-MístkuZdeněk Izer ve Frýdku-Místku
a zpěvaček. Vystoupení je opět 
obohacené nejrůznějšími zábav-
nými kostýmy a převleky. Partner-
kou Z. Izera v novém programu 
bude zpěvačka a finalistka prvé 
řady Superstar Šárka Vaňková.

21. 11. 2012 – Frýdek-Místek, 
Kino Petra Bezruče začátek pro-
gramu v 19 hodin.

PŘEDPRODEJ 200,- Kč
Lístky v předprodeji v BIC
(pouze místecké náměstí)

Městská knihovna Frýdek-
-Místek vyhlašuje 20. ročník lite-
rární soutěže Můj svět. Soutěž, 
která byla původně určena jen 

Nepište jen doma do šuplíku – zúčastněte
se jubilejní literární soutěže Můj svět! 

pro pár studentů středních škol, 
se stala událostí známou po celé 
republice. Soutěží se ve dvou 
kategoriích – poezie a próza. 

Pravidla jsou jednodu-
chá, stačí do městské 
knihovny na Jiráskově 
ulici doručit (osobně 
nebo poštou) tři básně 
nebo prozaický text, je-
hož rozsah by měl být 
maximálně na tři strany 
formátu A4. 

Pokud rádi píšete, 
neváhejte využít této 
příležitosti a zapojte 

se, soutěž není omezena vě-
kem. Své příspěvky, napsané na 
počítači, psacím stroji nebo čitel-
ně hůlkovým písmem přineste 
nebo pošlete v pěti kopiích do 
městské knihovny do 21. pro-
since 2012. Nezapomeňte uvést 
své jméno, věk a bydliště. Prá-
ce hodnotí odborná porota, ve 
které zasedne například Lýdie 
Romanská, předsedkyně ostrav-
ského střediska Obce spisovate-
lů. V březnu roku 2013 proběhne 
slavnostní večer, na kterém bu-
dou vyhlášeny výsledky.

 Mgr. Irena Šodková
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Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu 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 funkčnost 
vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 
pro maminky, miminka i sourozence

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné tech-
niky pro zdraví a pohodu vašich nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semipri-

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupinách 

6 dětí, výuky se mohou účastnit i mladší 
sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

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

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 

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

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

SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

ruch 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 samoo-

zdravných procesů v těle.

Vaříme s šéfkuchtíkem:
každé úterý – kurzy pro děti,

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

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

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

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA

Základní umělecká škola ve Frýd-
ku-Místku srdečně zve na Podzimní 
varhanní koncert, který se uskuteční 
v koncertním sále školy na Hlavní tří-
dě v pondělí 12. listopadu v 17 hodin. 
Na koncertě vystoupí vynikající český 
varhaník Martin Kubát.

Martin Kubát zahájil svoji profesio-
nální dráhu na českobudějovické kon-
zervatoři, kde absolvoval obor hra na 
varhany (prof. M. Svobodová). Svá stu-
dia rozvíjel na mnoha mistrovských kur-
zech s předními evropskými varhaníky 
(D. Roth, H. Hasselböck, E. Koimann, 
M. Sander, P. Eben a další).

K jeho největším úspěchům patří 2. 

Podzimní varhanní koncert
cena na Mezinárodní varhanní soutěži v 
Mülheimu an der Ruhr a 1. cena na Me-
zinárodní soutěži mladých varhaníků v 
Opavě – varhanní improvizace. 

V letech 1994-2000 působil jako kated-
rální varhaník v Českých Budějovicích, od 
roku 2000 vyučuje varhanní improvizaci a 
liturgickou hru na Konzervatoři v Opavě.

Jeho koncertní činnost je velmi bohatá, 
ročně přes dvě stě vystoupení. Vedle kla-
sických varhanních koncertů se specializu-
je na výchovné pořady s varhanní hudbou 
pro žáky zejména základních a středních 
škol na různá témata – J. S. Bach, O píš-
ťalových varhanách, České baroko, Průřez 
Českou varhanní tvorbou apod.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Pá 9. 11. v 19.00
Symfonický orchestr Frýdek-Místek

Z melodie do melodie
Bonusový koncert pro abonenty KPH a 

Zámeckých koncertů.
Program:

Ludvig van Beethoven – Vídeňské tance
Bedřich Smetana – Valčíky

Edouard Lalo – Španělská symfonie pro 
housle a orchestr (1. věta)

Edvard Grieg – Norské melodie
Bohuslav Jeremiáš – Česká polka

Petr Iljič Čajkovskij – Melodie pro housle a 
orchestr

Wolfgang Amadeus Mozart – Německé tance
Felix Mendelssohn-Bartholdy – Svatební 

pochod ze scénické hudby ke hře Sen noci 
svatojánské

dirigenti: Zdeněk Smolka, Jan Novobilský
sólistky: Věra Kičmerová, Lucie Vitásková

Vstupné 150 Kč/senioři, studenti a ZTP 80 Kč. 
Abonenti KPH a Zámeckých koncertů zdarma.

Čt 22. 11. v 19.00
Duo Jitka Konečná a Ilona Ručková

Na koncertě interpretky Jitka Smutná-Ko-
nečná a Ilona Růčková představí skladby 
vrcholně barokních italských a německých 
autorů jako např. J. S. Bacha, G. P. Tele-

manna, A. Vivaldiho, které budou hrány na 
kopie dobových zobcových fléten a cembala. 

Soubor, zabývající se stylovou interpretací 
děl starších slohových období, vznikl v roce 
2010, v době společného působení členek 

ansámblu na Konzervatoři Evangelické 
Akademie v Olomouci. V současné době 

pravidelně koncertuje na kulturních a spole-
čenských akcích v České republice a věnuje 

se další umělecko-pedagogické činnosti.
Předplatitelská skupina KPH

Vstupné 150 Kč/senioři, studenti a ZTP 80 Kč.
Čt 22. 11. v 19.00 Muzeum Beskyd – 

Rytířský sál Frýdeckého zámku
Stadlerovo klarinetové kvarteto

Aleš Pavlorek – klarinet
Svetoslav Točev – klarinet, Es klarinet
Igor Františák – klarinet, basklarinet

Jiří Masný – basklarinet
Tento komorní soubor vznikl v roce 1994 z 

vynikajících posluchačů Ostravské university 
a členů Janáčkovy filharmonie. Vzhledem ke 

svému netradičnímu obsazení využívá nových 
možností interpretace jak skladeb původních, 

tak i transkripcí s orientací na renesanční, 
barokní a klasicistní hudbu, která v podání tří 
klarinetů a basklarinetu přináší odkaz starých 
mistrů v moderním barevném pojetí. Značnou 
část repertoáru tvoří původní díla současných 
skladatelů, která jsou přímo určena pro toto 

obsazení a také jazzové kompozice. Kvarteto 
přijalo jméno po výjimečném klarinetistovi 18. 

století Antonu Stadlerovi, který byl blízkým 
přítelem W. A. Mozarta.

Předplatitelská skupina Zámecké koncerty
Vstupné 150 Kč/senioři, studenti a ZTP 80 Kč.

Doprodej od 15. 10.
DĚTEM

Ne 24. 11. v 15.00 Kino Petra Bezruče
Michal Nesvatba

Michal je pajdulák
Budeme si spolu hrát a vyprávět o našem 

tělíčku – od hlavy až k patě a naopak. Nohy 
dáme na ramena, budeme si držet palce, 
aby nám nespadl kámen ze srdce, třeba 

rovnou na nohu! Po celou dobu jsou děti v 
blízkém kontaktu s Michalem, hrají si s ním 
a předvádí se! Představení plné překvapení 
a legrace, malých a velkých loutek a kostý-

mů včetně dárků ze samolepicí pásky...
Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu 
svého uvádění získaly velké množství nadše-
ných diváků. Můžete čekat spoustu legrace, 

soutěží, písniček a dárků. Přijďte si hrát! 
Michal bude Vaší hračkou! Vstupné 165 Kč.

TANEC
Pá 23. 11. v 19.00 Národní dům

Tančírna
Nejoblíbenější a nejnavštěvovanější taneční 

akce pro mládež.
Vede Jana Šodková.

Vstupné 100 Kč/účastníci tanečních kurzů 
po předložení průkazu 80 Kč

Předprodej od 5. 11.
v recepci Národního domu
Závěrečné lekce tanečních
pro mládež – Národní dům

· Pá 30. 11. skupina J/1,
· So 1. 12. skupina J/2
· Čt 6. 12. skupina G/1

· Ne 8. 12. skupiny G/2 a F/2
· So 7. 12. skupina H/1
· Čt 9. 12. skupina H/2
· St 12. 12. skupina F/1
Zahájení vždy v 17.00.

Vstupné 120 Kč od 17.00 do 22.00/60 Kč 
od 19.00 do 22.00

VÝSTAVY:
Čt 1.- Pá 30. 11.

Josef Horák
Sweetsen fest 2012

Výstava festivalových fotografií.
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA – LISTOPAD

Denisa Krumpochová
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 

adrese vystavy.kulturafm.cz
KURZY – Národní dům
Jednorázové vstupy

Název Pro koho Termín Cena
Kondiční posilování ženy a muži pondělí 

17.30-19.00, 60 Kč
Cvičení pro zdraví s Pilates ženy a muži 

úterý 16.30-17.30, 50 Kč
Cvičení rodičů s dětmi 2-5 let rodiče s dětmi 

středa 9.30–10.30, 60 Kč
Powerjóga ženy a muži středa 18.45-20.00, 

80 Kč
Pilates ženy a muži středa 17.30–18.30, 70 Kč

Cvičení pro seniory senioři čtvrtek 9.00-
10.00, 50 Kč

Kondiční posilování ženy a muži čtvrtek 
18.15–19.15, 50 Kč

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

DIVADELNÍ ŠKOLA
Kultura FM ve spolupráci s Komorní scénou 

21 pořádá kurz DIVADELNÍ ŠKOLY pro 
zájemce ve věkových kategoriích 9-12 let a 
13-16 let. Divadelní škola se zaměřuje na 

základní herecké dovednosti
jedinců – zvládnutí postavy i monologu, koncen-

traci, uvědomělou sebereprezentaci a rovněž 
přípravu na další vzdělání zaměřené na herectví 

a divadlo. Ve spolupráci s ostatními herci pak 
jde především o koordinaci a spolupráci v 

kolektivu na jevišti v rámci etud, později inscena-
cí. V Divadelní škole jde především o praktické 
vyzkoušení vzniku divadelní inscenace, nahlí-
žení do divadelní praxe nejen skrze herectví, 

ale rovněž i režii, dramaturgii nebo scénografii, 
možnost návštěv divadelních představení s 

besedou a analýzou zcela zdarma.
Zahájení:

úterý 13. listopadu 2012:
14:00-15:30 mladší 9 -12 let
16:00-17:30 starší 13 -16 let

Cena: 600 Kč /10 lekcí (s možností pokračo-
vání v 2. pololetí)

Taneční studio DANCEPOINT
Taneční studio DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz,

tel. 732 873 800
Připravujeme pro vás Fitness Dance (posi-

lování + tanec) – od 16. 10.
každé úterý: 18:30-19:30, středa: 17:00-

18:00 a čtvrtek: 18:30-19:30.
Cena 70 Kč/hodinu. 

Lekce street dance – pondělí až čtvrtek
Break Dance – pondělí 17:00-18:00
Electro boogie – úterý 17:30-18:30

V průběhu roku pro vás připravujeme 
taneční workshopy.

PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

Email: marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou tematikou 
s vystoupením středověkých tanečnic, šermířů 
a kejklířů, každou sobotu od 19:00 do 21:15 h.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
od 31. 10. do 27. 11.

11. ZŠ  Z. Lanzendörferová a její žáci / 
...střípky tvorby

od 28. 11. do 15. 1.
Eva Linhart / SURPRISE...

1. 11. Dušičkové světýlko – povídání si
o svátků dušiček

5.-9. 11. Výtvarná soutěž na téma
„Hořící svíčka“

12. 11. Tvoříme koláže z listí
20. 11. 7x7 Vědomostní soutěž
19.-23. 11. Malování obrázků pro

kalendář 2013
26.-27. 11. Advent přichází – věneček

z přírodnin
St – konzultační den určený pro jednotlivce 

(nebo skupiny), kteří si předem domluví 
téma, které chtějí s pracovnicí prodiskutovat

Každý pátek chodíme sportovat
do tělocvičny 4. ZŠ

Podrobnější program na každý týden najdete 
na webových stránkách: www.fm.charita.cz
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Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

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

Těhotenské a poporodní centrum

Městská knihovna F-M

GALERIE V KNIHKUPECTVÍ
LEV BÍLEK

Vzpomínková výstava obrazů
pana učitele Oldřicha Bužka

k jeho nedožitým 100. narozeninám

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

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
TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:

I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

21. 11. v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

10. 11. ve 14:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

4. 12. v 16:30
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
28. 11. v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE
aneb Porod s epidurálem

 
BABY MASÁŽE

1. lekce – 21. 11. ve 13:00
2. lekce – 28. 11. ve 13:00
3. lekce – 5. 12. ve 13:00

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

Úterý – 15:45,
Čtvrtek – 8:45, 10:00, 16:00, 17:15

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 
TĚHOTNÉ

Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ

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

MANIPULACE
aneb „jak dítěti dopomoci správně růst“ 

(obsahová náplň: praktické nácviky manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí). 
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
16. 11., 23. 11., 30. 11. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
16. 11., 23. 11., 30. 11. – 10:15

Místek, Hlavní 112
8. 11. v 17.00 - Zpěvem 
ke štěstí a zdraví – Mu-
zikoterapie s Dr. Petrem 
Drkulou – workshop – 
hudební oddělení knihovny Místek
8. 11. v 16.30 - Londýn – město v pro-
měnách času – přednáška Dr. Jaromíra 
Adamce, Modrý salonek
20. 11. v 18.00 - Radim Ptáček – Réuni-
on – botanická zahrada v Indickém oceá-
nu – cestopisná beseda, Modrý salonek
22. 11. v 16.30 - Rukopis Johna Mane-
dvilla – přednáška Mgr. Marka Zágory, 
Modrý salonek

Frýdek, Jiráskova 506
16. 11. v 18.00 - Lydie Romanská – be-
seda o nové knize Boží expo, knihovna 
Frýdek, oddělení pro dospělé
29. 11. v 9.00-15.00 - Žirafa v knihovně – 
předvánoční jarmark Integrovaného centra 
Žirafa, knihovna Frýdek, oddělení pro dospělé

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
ČAS, KTERÝ SE NEZASTAVÍ

Výstava představí hodiny a hodinky, které 
koupilo, darem či sběrem získalo do svých 
sbírek Muzeum Beskyd F-M.
Potrvá do 23. března 2013.

VINŠUJEM VAM ŠČESTI, ZDRAVI…
(zvyky období Vánoc)

Po náročné dřině pro zajištění živobytí pro 
sebe i pro dobytek nastal čas na práci, která 
se dala v čase sklizně odložit – údržba domu, 
hospodářského nářadí, zpracování úrody, pře-
dení vláken a draní peří a podobné činnosti. A 
při většině z nich se dalo sedět v teple světnice 
a povídat, vzpomínat a zpívat i s ostatními blíz-
kými. A když se sejde více lidí, dojde i na hry a 
strašidelná vyprávění, na obchůzky tajemných 
postav, které připomínají, co se smí a co už ne. 
Když pak nastane čas slavností a svátků, ob-
cházejí domy koledníci, kteří „vinšují“ hojnost a 
zdraví a odnášejí si dary. 
A tyto zvyky adventu a Vánoc, jak je za-
znamenal na přelomu 19. a 20. století Jan 
Vyhlídal a jeho spolupracovníci, připomene 
výstava, která začíná ve výstavních síních 
Frýdeckého zámku vernisáží ve čtvrtek 15. 
listopadu v 17 hodin. Vystoupí na ní i dětský 

folklorní soubor Ondrášek z Frýdku-Místku s 
pásmem vánočních koled.
Potrvá do 6. ledna 2013.

KANCIONÁLY
Výstava tištěných a ručně psaných kancio-
nálů a zpěvníků z fondu starých tisků Muzea 
Beskyd. Potrvá do 30. listopadu 2012.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Čtvrtek 22. listopadu 19,00 – Rytířský sál 

Frýdeckého zámku
Druhý zámecký koncert

STADLEROVO KLARINETOVO
KVARTETO

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čt 8. 11. v 16,30 hodin – Zelený dům
Z CEST PO PRÁCHEŇSKÉM KRAJI

Vlastivědná přednáška – na hradě Střela, 
v okolí Střelských Hoštic, rybníky v Sedle, ces-
tou do Hlupína, u rybníka ve Frymburku, cvičení 
hasičů v Mečichově, Pražská brána v Horažďo-
vicích, jak se žije vydrám v Čížové a další.

Čt 22. 11. v 16,30 hodin – Zelený dům
OČAROVANÝ DŽBÁN

Málo známé i zcela neznámé regionální po-
hádky a humorky – O slavné žabí princezně 
z říčky Olešné, Unuděná lokomotiva, Koň-
ská hlava na třech slepičích nohách, Jak se 
žije v Limbu, Čiň čertu dobře, peklem se ti 
odmění, Očarovaný džbán, Lidožravá prin-
cezna z Frýdeckého zámku a další. 

Čt 29. 11. v 16,30 hodin – Zelený dům
ZNÁTE FRÝDEK A MÍSTEK?

Běžně chodíme po ulicích Frýdku a Místku a 
příliš si neuvědomujeme, jak hodně se zná-
má místa za posledních sto let proměnila. 
Prostřednictvím promítání dvojic snímků se-
známení s proměnami města v konkrétních 
místech, např. jak dříve vypadala Masarykova 
třída ve Frýdku nebo Ostravská ulice v Místku, 
jak to vypadalo na nábřeží řeky Ostravice, než 
se postavila víceúčelová sportovní hala, aj. 

KLUB MAMINEK BROUČCI
Farní 1, Frýdek-Místek

tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz
email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.

1. 11. Schůzka členek
Přivítáme také všechny aktivní maminky, 
kteří se chtějí podílet na přípravě programů 
pro děti. Začátek v 10.00 hod.

2. 11. Výtvarka – Veselá hlavička
Výroba zajímavé podzimní dekorace z dýně 
a ostatních podzimních plodů. Můžete si do-
nést s sebou materiál z vaší zahrádky! Začá-
tek v 10.00 hod.

6. 11. Umí naše děti správně mluvit?
Krátká přednáška logopedky Mgr. Zdeňky 
Jedličkové. Zveme všechny maminky, které 
se chtějí dozvědět, ve kterém období má dítě 
zvládnout vyslovovat určité hlásky a jak mu 
můžeme pomoci. Je možné také děti indivi-
duálně přezkoušet. Začátek v 10.00 hod.

9. 11. Cvičení rodičů s dětmi
Začátek v 10.00 hod.
13. 11. Maňásková pohádka „O Budulínkovi“
Krátká pohádka pro děti. Začátek v 10.00 hod.

16. 11. Výtvarka – Podzimní obrázek
Jednoduchá práce pro děti. Vytvoříme si ori-
ginální obrázek z barevného listí v rámečku! 
Začátek v 10.00 hod.
20. 11. (Finanční) Budoucnost mého dítěte
Krátká přednáška spojená s besedou s mamin-
kami, kterou vede paní Dana Sochová. Dozví-
me se o produktech ČMSS (spoření Liška) při-
pravených pro naše děti. Začátek v 10.00 hod. 

23. 11. Cvičení rodičů s dětmi
Začátek v 10.00 hod.

27. 11. Barevné hraní pro zdravý
vývoj našich dětí

Navštíví nás paní Václavíková z Rané péče 
EUNIKA. Seznámí maminky nejen s proble-
matikou rané péče, ale hlavně nám poradí, 
co v kterém období má naše dítě zvládnout 

a na co si dávat pozor. Děti budou mít mož-
nost hrát si s celou řadou hraček a pomůcek 
pro jejich správný psychomotorický vývoj. 
Začátek v 10.00 hod.
30. 11. Výtvarka – Výroba adventního věnce
Zveme maminky a děti na společnou výrobu 
adventního věnce pro Broučky. Pokud si chcete 
vytvořit i svůj vlastní věnec, doneste si s sebou 
materiál dle své fantazie. Začátek v 10.00 hod.

UPOZORNĚNÍ:
V pondělí 3. 12. v dopoledních hodinách 
proběhne v Broučkách Mikulášská besídka.
Přihlašujte se do 30. 11. Poplatek na miku-
lášský balíček činí 40 Kč.

Pravidelný program 
Pondělí – Zpívánky 10.00 – 10.30 hod.

Úterý – Přednášky a besedy, soutěže a hry 
pro děti – dle programu!

Hlídání dětí 
Středa – Mimi koutek – Cvičení s miminky 

10.00 – 10.45 hod. 
Čtvrtek – Kreativní hrátky pro děti 9.30 – 

10.15 hod.
Orientální tance pro dospělé – začátečníci 

10.30 – 11.15 hod
Pátek – Cvičení rodičů s dětmi (liché týdny) 

10.00 – 10.30 hod.
Výtvarka (sudé týdny) 10.00 – 10.30 hod. 

Hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

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

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

1. 11. (čt) od 20h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování.
2. 11. (pá) od 20h – SONYK BEL
Koncert výtečné opavské kapely Jirky Bosá-
ka, jejichž styl je nazýván rock-progressive.
3. 11. (so) od 18h – VERNISÁŽ VÝSTAVY 
MALÍŘE KARLA KOTIZY
Výstavu obrazů „Andělé a démoni“ zahájí L. 
Veselý a R. Jadomek svým experimentálním 
filmem „Záhady krysařova kraje“.
5. 11. (po) od 19h – ETHNO DRUM SE-
SSION
Hudební setkání bubeníků, perkusistů a 
vlastně všech, kteří se nebojí hrát na neob-
vyklé nástroje. 
9. 11. (pá) od 20h – Pavlína JÍŠOVÁ, Adé-
la LOUNKOVÁ, Petra ŠANY ŠANCLOVÁ
Trojlístek předních folkových písničkářek v 
čele s legendární Pavlínou Jíšovou.
10. 11. (so) – SLAM POETRY
Regionální kolo zábavné soutěže performe-
rů, balancujících svým improvizovaným sdě-
lením na pomezí poezie a divadla.
13. 11. (út) od 18h – Z BESKYD DO SVĚTA
Zahájení dalšího cyklu cestopisných předná-
šek s projekcí.
23. 11. (pa) – JAROSLAV „SAMSON“ LENK
Koncert písničkářské legendy.
24. 11. (so) – Autumn Tour 2012
KOFE@VLNA (bývalí členové kapely 
I.C.Q.), PAVEL TABÁSEK (držitel ceny KR-
TEK 2012 z Valach) a SILVIE FORSYTH 
(kanadsko-česká písničkářka) na turné po 
moravských městech.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA: 
KAREL KOTIZA – „Andělé a démoni“ – 

výstava obrazů

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

pondělí 5. 11. od 9 hodin
Legendy popu a rocku

Hudebně výchovný program pro školy.
sobota 10. 11. 

Vratimovský odborný seminář
Odborný seminář za účasti vedení politické 

strany KSČM.
pátek 16. 11. od 17 hodin

Bigbít
k 20. výročí vzniku Gymnázia a Střední 

odborné školy ve Frýdku-Místku
čtvrtek 22. 11. 

Shromáždění delegátů SBD
ve Frýdku-Místku

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

IVA HÜTTNEROVÁ – OBRÁZKY
V pondělí 19. listopadu od 16 hodin bude 

autorka osobně přítomna na vernisáži.
Novinky – grafická díla předních českých vý-
tvarníků Jiřího Anderleho a Karla Demela
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GALERIE U Černého kocoura

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

OTEVŘENO (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

2. 11. pátek BASS INVASION 2
DJs: LINEART, LAHIRE, DRUM-IT, ONDER 
A PARTY V RYTMU ZLOMENÝCH BEATŮ
3. 11. sobota KICK THE HITS
DJ BJALY & DJ BURCHO REZIDENT NI-
GHT, TO NEJLEPŠÍ ZE VŠECH STYLŮ!
7. 11. středa STOUNDRUM *VSTUP 
ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs *PIVO ZA 20, 
VSTUP ZDARMA*
9. 11. pátek INÉ KAFE-LIVE!
NEJLEPŠÍ PUNKROCKOVÁ KAPELA PO 
LETECH VE STOUNU, SUPPORT: WE ON 
THE MOON, MADFALS, AFTER PARTY: 
HITY 18PLUS – ROCK SPECIAL od 24:00
10. 11. sobota BASS CONTACT – LE 
PNEUMATIQ – LIVE

LE PNEUMATIQ – LIVE DNB, JAMIE 
BOSTRON (UK) A DALŠÍ... BREAKZ A DNB 
PARTY
14. 11. středa STOUNDRUM *VSTUP 
ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE *PIVO ZA 20, 
VSTUP ZDARMA*
15. 11. čtvrtek PRIMMAT PARTY
SOUKROMÁ PÁRTY MÍSTNÍ ŠKOLY
16. 11. pátek DAVID STYPKA & BANDJE-
EZ & ACCOUSTIC IRISH
KAPELY: DAVID STYPKA & BANDJEEZ, 
RENÉ SOUČEK, ACCOUSTIC IRISH
17. 11. sobota PRAGO UNION – LIVĚ 
BAND!!
PRAGO UNION S ŽIVOU KAPELOU! DJs: 
KATO, FLIPTYCK, LUCKY

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

DIVADLO
Čt 8. 11. v 19.00 
Robert Thomas

Mandarinková izba
Agentura G-Dur

Komedie plná francouzského espritu a šar-
mu nabízí zajímavé příběhy lidí ve vtipných, 
krátkých jednoaktovkách s překvapivým, ně-
kdy přímo detektivním koncem. Čtyři herci se 
v nich převtělují do několika postav a osudů. 
Všechny se odehrávají v malém pařížském 
hotelu v záhadném pokoji, kterému se říká 
mandarinkový a který má svůj vlastní příběh. 
„Mandarinková izba“ je herecky náročné před-
stavení, které je podané s lehkostí a humorem.
Předplatitelská skupina A. Vstupné v dopro-
deji 400 Kč. Doprodej od 15. 10.

Ne 18. 11. v 19.00
Martin McDonagh

Mrzák s Inishmaamu
Komorní scéna 21

Berou do nebe mrzáky? A co do Hollywoodu? 
Já ještě chci vidět mrzáka Billyho! To sotva! 
Derniéra černé komedie o tom, co se stane, 
když do irského zapadákova přijedou filmaři 
až z Ameriky. Autor Martin McDonagh je v 
současnosti druhým nejhranějším dramati-
kem na světových divadelních scénách, hned 
po Shakespearovi. Jeho hry se vyznačují 
dokonale stylizovanými dialogy a scénami 
plnými explicitního násilí a černého humoru.
Hra není vhodná pro děti do 12 let. Mimo 
předplatné. Vstupné 80 Kč. Předprodej ho-
dinu před představením v Nové scéně Vlast.

St 21. 11. v 19.00
Michal Wałczak
Louis a Louisa

Divadlo na zábradlí
Hořká komedie o problematice xenofobie, 
globalizace a srážce dvou odlišných světů, 
kdy si nemůže ani typická maloměstská rodi-
na být jista správností svých zvyků.
Předplatitelská skupina B
Vstupné 400 Kč. Doprodej 15. 10.

KONCERTY
Čt 1. 11. v 19.00

Michal Hrůza & Kapela Hrůzy

Vít Adamus
Aparáti, preparáti, 
torza a jiní svatí
Malba. Vernisáž

15. 11. v 18 hodin.
Výstava potrvá
do 13. prosince.

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

gld@post.cz, www.galerielanguvdum.cz
Tel.: 723 021 622

Małgorzata Rozenau - Now
Obrazy

Výstava potrvá do 30. listopadu.

Zpěvák, který se proslavil působením v ka-
pele Ready Kirken, či jako autor hitu Anety 
Langerové Voda živá, se podívá na své só-
lové dráze do Frýdku-Místku vůbec poprvé. 
Na koncertech publikum uslyší průřez de-
setiletou tvorbou. Speciálním hostem turné 
bude písničkář Niceland. Vstupné 180 Kč v 
předprodeji/200 Kč na místě.

ZÁZNAM Z METROPOLITNÍ OPERY V 
NEW YORKU

St 28. 11. v 18.00
G. Puccini

Madam Butterfly
Klasický Pucciniho příběh z exotického pro-
středí, soustředěný na dramatický osud při-
tažlivé hrdinky, obestřené pikantním kouzlem 
nepoznaného. Inscenace nedávno zesnulého 
filmového a divadelního režiséra Anthonyho 
Minghelly otevírala v Metropolitní opeře sezó-
nu 2006/2007. Téma „svedená a opuštěná“ 
je staré jako opera sama a v různých modifi-
kacích se objevuje ve všech slohových obdo-
bích, z nichž právě romantismus z něj vytvořil 
fenomén. Inscenace přináší originální, velmi 
autentické provedení, které se v každém de-
tailu snaží napodobit prostředí a zvyklosti doby 
a místa, v nichž se děj odehrává. Italsky s čes-
kými titulky. 180 min., dvě přestávky. Vstupné 
300 Kč/ZTP, studenti, senioři 250 Kč.

DĚTEM
Ne 4. 11. v 15.00

Hrajeme si s kamarády
Manager Team Brno

Hrajeme si s kamarády, aneb Kamarádi ve 
školce, to je zábavné pohádkové leporelo, v 
němž se děti stávají žáky Pohádkové školičky 
a spolu s Kamarády hrají pohádky O veliké 
řepě, O Sněhurce a O budce v poli. Samo-
zřejmě si zazpívají řadu písniček a z před-
stavení si odnesou Pohádkové vysvědčení, 
které je zároveň omalovánkou uvedených 
pohádek. Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč

Ne 11. 11. v 15.00
Vodnická pohádka

Divadélko Mrak
Veselá, výpravná pohádka, plná kouzel a 
čarování, protkaná známými i neznámými 
písničkami o vodě, rybách a rybnících. O 
vodníkovi Šplouchovi, který utekl před tres-
tem vodnického krále a zabydlel se i se svojí 
vdavekchtivou dcerou Běličkou v klidné tůňce 
v Čechách. Naneštěstí u mlýna, který právě 
koupila lakomá mlynářka proto, aby v něm 
našla podle pověstí zakopaný poklad…
Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč

Ne 18. 11. 15.00
Nová scéna Vlast

Ostrov splněných přání
DUO – Divadélko u Ostravice

Není na žádných mapách, ale existuje a 
skrývá velké tajemství. Kapitán pirátů s po-
mocí kouzel čarodějnice Čaramáry se o něm 
dozví. Ihned se oba vypraví na onen tajem-
ný ostrov splnit si tak tajná přání. K tomu se 
připlete Kašpárek a s pomocí rybáře Pedra 
se snaží tomu zabránit. Pro děti od 3 let. 
Vstupné 60 Kč

VÝSTAVY
Čt 1.-Pá 16. 11.

Jan Dungel
Jak se maluje ve Venezuele

Út 20.- Po 31. 12.
Michal Popieluch

Berlín
Výstava fotografií Michala Popielucha. 

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 20. 
11. v 17.00 ve foyer Nové scény Vlast.

KINO
Pá 2. 11. v 17.00

Strašidelný pátek: Norman a duchové
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když 
ho přepadne horda zombíků? Neohrožený 
jedenáctiletý hrdina jménem Norman!
USA, animovaná komedie, 2D, přístupný, 
dabing, 93 min., vstupné 80 Kč, pro děti

Pá 2. 11. v 19.00

Strašidelný pátek: Kletba z temnot
Zlo se dere na svět. Horor inspirovaný skuteč-
ným příběhem starodávné skříňky, ukrývající 
zlověstného démona Dybbuka, kolem které 
došlo k sérii záhadných paranormálních jevů.
USA, horor, 2D, přístupný, 15+, titulky, 92 
min., vstupné 90 Kč, premiéra

So 3. – Ne 4. 11. v 17.00
Asterix a Obelix ve službách

jejího veličenstva
Už čtvrté dobrodružství hrdinných Galů, 
které nezastaví ani samotný Caesar. V roli 
Obelixe se vrací Gérard Depardieu. Francie/
Itálie/Španělsko/Maďarsko, rodinný/kome-
die, 2D, přístupný, dabing, 125 min., vstupné 
90 Kč, pro děti

So 3. – Ne 4. 11. v 19.00
7 dní hříchů

O. Vetchý a V. Kerekes v příběhu o lásce 
a posedlosti z českého pohraničí na sklonku 
druhé světové války podle skutečné události.
ČR, drama/historický, 2D, 12+, 107 min., 
vstupné 100 Kč, premiéra

Po 5. 11. v 19.00
Fotbal jinak: Dva nula

Komediální dokument dvojice Abrahám-Bo-
jar. Tradiční derby Sparta vs. Slavia očima fa-
noušků. ČR, dokument, 2012, režie P. Abra-
hám, 2D, přístupný, 108 min., vstupné 90 Kč/
pro členy FK 70 Kč. Filmový klub, premiéra

Út 6. 11. v 19.00
Fotbal jinak: Okresní přebor – Poslední 

zápas Pepíka Hnátka
Úspěšný film vycházející z populárního tele-
vizního seriálu se skvělým hereckým obsa-
zením (M. Krobot, O. Vetchý, J. Pokorná, L. 
Sobota). ČR, komedie, 2012, režie J. Pru-
šinovský, 2D, přístupný, 102 min., vstupné 
100 Kč/pro členy FK 80 Kč. Filmový klub

St 7. 11. v 19.00
Expendables: Postradatelní 2

Největší akční hrdinové na jednom plátně 
a jako za mlada (S. Stallone, A. Schwarze-
negger, D. Lungren, J.-C. van Damme, Ch. 
Norris a další). USA, akční thriller, 2D, 12+, 
titulky, 102 min., vstupné 80 Kč

Pá 9. a Ne 11. 11. v 17.00
Zvonilka: Tajemství křídel

Nová 3D disneyovka z tajemných zimních 
lesů. Fantastický příběh ze světa víl.
USA, animovaný, 3D, přístupný, dabing, 76 
min., vstupné 165 Kč/ děti do 10. let 140 Kč, 
pro děti, premiéra

Pá 9. a Ne 11. 11. v 19.00
Ve stínu

Kriminální příběh D. Ondříčka zasazený do 50. 
let minulého století. V hlavní roli I. Trojan, hudba 
J. P. Muchow. ČR/Slovensko/Polsko, detektiv-
ka, 2D, přístupný, 96 min., vstupné 100 Kč

Po 12. 11. v 19.00
Animák pro dospělé:

Obchod pro sebevrahy
Jaká větší tragédie by mohla potkat prospe-
rující rodinný obchod se sebevražednými 
pomůckami než narození radostného a op-
timistického dítěte?
Francie/Kanada/Belgie, animovaný, 2012, 
režie P. Leconte, 2D, přístupný, 85 min., 
vstupné 90 Kč/pro členy FK 70 Kč. Filmový 
klub, premiéra

Út 13. 11. v 19.00
Animák pro dospělé: Iluzionista

Animovaný film vzniklý na základě nerea-
lizovaného scénáře francouzského herce 
a režiséra Jacquese Tatiho z roku 1956. 
Příběh zestárlého iluzionisty (pana Hulota), 
který putuje se svým uměním od vesnice k 
vesnici.
Francie/Velká Británie, animovaný, 2010, 
režie S. Chomet, přístupný, 90 min., vstupné 
80 Kč/pro členy FK 60 Kč. Filmový klub

St 14. 11. v 10.00
Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka 

Hnátka
Úspěšný film vycházející z populárního tele-
vizního seriálu se skvělým hereckým obsa-
zením (M. Krobot, O. Vetchý, J. Pokorná, L. 
Sobota). ČR, komedie, 2D, přístupný, 102 
min., vstupné 60 Kč. Pro seniory

St 14. 11. v 18.00
Svatá čtveřice

Jiří Langmajer v novém filmu Jana Hřebejka 
podle scénáře Michala Viewegha.
ČR, komedie/romantický, 2D, 15+, 78 min., 
vstupné 80 Kč. Dámská jízda

Pá 16. 11. v 9.30
Pásmo filmových pohádek – Krtek a 

weekend
Pásmo filmových pohádek pro nejmenší.
ČR, animovaný, 61 min., vstupné 20 Kč, pro 
děti. Bijásek

Pá 16. 11. v 17.00
Dvojprogram: Twilight sága: Rozbřesk 

– 1. část
Čtvrtý díl slavné upíří série. USA, fantasy/
romance/thriller, 2D, 12+, titulky, 116 min., 
vstupné 80 Kč

Pá 16. 11. v 19.00
Dvojprogram: Twilight sága: Rozbřesk 

– 2. část
Velkolepé završení romantické fantasy ságy, 
ve které se rozhodne o osudech Edwarda, 
Belly a Jacoba. USA, fantasy/romance/thriller, 
2D, 12+, titulky, vstupné 100 Kč, premiéra

So 17. 11. v 14.00
Hurá do Afriky!

Surikata Billy, vegetariánský lev Socrates a 
ostatní zvířátka se vydávají na nebezpečnou 
výpravu. Na cestě je čeká spousta dobro-
družství a legrace.
Německo, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 93 min., vstupné 60 Kč, pro děti
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• PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
• ÚPRAVA NEHTŮ GEL LAKEM
• PARAFÍNOVÉ ZÁBALY NOHOU
• MEDOVÁ MASÁŽ NOHOU

MILADA NOVÁKOVÁ
8. PĚŠÍHO PLUKU 2380

I. PATRO
FRÝDEK-MÍSTEK
TEL.: 602 960 178

TLAPKY JEMNÉ JAKO KOČKA

www.cistenikobercumilata.estranky.cz


