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slovo primátora
Vážení občané,
znovu jsem měl tu čest odstar-

tovat některé ze závodů tradiční 
Hornické desítky, akce, která svým 
rozsahem přesáhla Frýdek-Místek a 
dělá nám dobré jméno široko-dale-
ko, za hranicemi regionu i republiky. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem lidem z organizátorského týmu, 
celé frýdecko-místecké atletice, která 
dokáže zvládnout tu masu účastníků, 
jimž není pohyb cizí. 27. ročníku Hor-
nické desítky se zúčastnilo 2228 běžců, což znamená znovu nový 
účastnický rekord. Jsem rád, že na start se postavilo v závodech 
mládeže 832 dětí, že Běh pro zdraví absolvovalo 514 účastníků 
a hlavní trať 10 km úctyhodných 686 běžců. U všech jsem viděl 
radost z pohybu i z účasti na něčem „velkém“. Vzhledem k listo-
padovému termínu nelze Hornické desítce zaručit vždy příjemné 
počasí, ale je skvělé, že letos to pořadatelům vyšlo na jedničku i 
v tomto ohledu. Přeju jim, aby v co možná nejvíce příštích ročnících 
vypadalo podobně, protože organizátoři si to zaslouží.     Petr Cvik

Rada města Frýdku-Místku 
na svém listopadovém jedná-
ní schválila nová Pravidla pro 
pronájem bytů ve vlastnictví 
Statutárního města Frýdku-
-Místku. Hned na úvod je 
třeba předeslat, že stávající 
nájemníci zpozornět nemusí, 
pro ně se nic nemění.

„Nová pravidla odrážejí mix 
přístupů. Na jedné straně se 

Dražby nájmů v obecních bytech
město chce chovat jako dobrý 
hospodář, na straně druhé sa-
mozřejmě i dostatečně sociálně. 
Budeme tedy od prosince mít 
možnost u určitých uvolněných 
obecních bytů nájemné dražit 
formou nabídkového licitačního 
řízení, podobně jako tak již činí 
jiná města. Byty se tedy nebudou 
přidělovat jen podle pořadníku. 
U části bytového fondu bude ná-

jemné tržní,“ vysvětlil náměstek 
primátora Dalibor Hrabec.

„Současně ale u vyčleněných 
bytů budeme mít stále dostateč-
nou možnost pomoci lidem, kteří 
nemají šanci bydlet v bytech 
s tržním nájemným a nemohou 
se postarat o své bydlení vlast-
ními silami,“ doplnil náměstek 
primátora Libor Koval, který má 
na starosti sociální oblast.  (pp)

Ať už chceme nebo ne-
chceme, nezadržitelně se blíží 
adventní doba a s ní i bohatý 
předvánoční program, který 
loni nastartovala KulturaFM 
pod názvem Advent ve městě. 
Vše zahájí tradiční rozsvěcová-
ní Vánočního stromu na mís-
teckém náměstí Svobody v so-
botu 1. prosince od 15 hodin.

„Tato tradice ve městě doko-
nale zakotvila. Troufám si říct, že 
se na ni už všichni těší. Nebývá 
moc jiných příležitostí, kdy se 
nám náměstí zaplní a lze skuteč-
ně cítit sílu místní pospolitosti. Je 
to výjimečná akce a my ji rádi dá-
váme prostor a finanční podpo-
ru,“ říká primátor Petr Cvik, který 
potvrdil, že letošní rozsvěcování 
Vánočního stromu a Mikulášská 
nadílka bude opět v duchu tradic 
a vánoční pohody, ale podtitul je 
znovu jiný. Tentokrát zní: Velký 
pohádkový mejdan. 

„V průběhu odpoledne pod-
poří sváteční atmosféru spe-
ciální hosté – vánoční skřítci 
ve všech podobách a také 
skřítci na chůdách. Akci bude 
tradičně zahajovat Leoš Ma-
reš, letos však v roli vánočního 
DJ se skřítkovskou diskotékou, 
která vše zahájí. Odpolednem 
bude provádět Eva Decastelo. 
Na pódiu se vystřídá celá řada 
skřítkovských interpretů. Pro 
děti je připraveno také pohád-
kové divadelní představení Ve-
selé Vánoce skřítka Ferdy. Před 
rozsvícením Vánočního stromu 
vystoupí dětský sbor 8. ZŠ „OS-
MIČKA“. Dětské oči rozzáří Mi-
kuláš, anděl a čert, kteří budou 
rozdávat Mikulášskou nadílku 
a všechny odmění za básničku 
nebo písničku něčím sladkým. 
Děti budou také moci opět na-
psat dopis Ježíškovi a předat 

Město už se chystá na Advent

„ZVONEČEK“ SE BLÍŽÍ: I letos pomůže s atmosférou Leoš Mareš.     Foto: Petr Pavelka

jej přímo vánočnímu pošťákovi. 
Celou akci pak ukončí koncert 
kapely No Name,“ prozradila 
program stěžejní akce produkce 
KulturyFM.

Ale i v dalších dnech bude 
program na náměstí Svobody 
i na dalších místech ve městě 
pokračovat. Například Advent-
ními trhy s tradičním vánočním 
zbožím, koncerty, divadelními 
představeními a dalšími akcemi 
pro celou rodinu, které budou 
probíhat prakticky celý prosinec 
až do Vánoc.

Po Velkém vánočním mejda-
nu bude na místeckém náměstí 
program pokračovat každou 
sobotu a neděli. „K vidění tam 
budou koncerty různých žánrů, 
od cimbálové muziky přes folk 
po duchovní hudbu. Chybět 
nebude ani divadlo, taneční a 
folklórní vystoupení, objeví se i 
umělecký kovář, betlém s živými 
zvířátky a vánoční dílny, během 
kterých si budou moci děti i do-
spělí vlastníma rukama vyrobit 
něco hezkého domů,“ prozradila 
ředitelka Národního domu Mar-
cela Krplová. V provozu bude 
opět i Ježíškova pošta, která 
dětem zprostředkuje kontakt se 
samotným Ježíškem, a Ledové 
kino s filmovými klasikami.

Ve středu 5. prosince přijde 
na náměstí potěšit děti Mikuláš 
a na pátek 14. prosince se tam-
též chystá vypouštění balónků s 
vánočními přáníčky, ke kterému 
se naše město připojí vůbec po-
prvé. Frýdek-Místek tak bude 
jedním z desítek míst po celé re-
publice, odkud se balónky přes-
ně v 15:15 vznesou k nebi. Na 
cestu jim zahraje oblíbená dět-
ská skupina Kašpárek v rohlíku. 

Za zábavou a kulturou ale ne-
musíte jen na náměstí – pestrý 

program bude po celém městě. 
Ve VSH se 2. prosince chystá 
Mikuláš na ledě, v Evangelickém 
kostele zazpívá 10. prosince Rad-
ka Fišarová a ve čtvrtek 20. pro-
since koncertní program vyvrcholí 
vystoupením Lucie Bílé v místec-
kém kostele sv. Jana a Pavla.

„Přípravy na Vánoce za-
končí poslední adventní neděli 
přivezení Betlémského světla 
na náměstí Svobody, které do-
provodí svátečním slovem farář 
Josef Maňák a koncert farního 
pěveckého sboru. Program ale 
neskončí ani po Vánocích. Na 
Frýdeckém zámku se uskuteč-
ní svatoštěpánské odpoledne s 
pěveckým sborem Catena Mu-
sica a 30. prosince obnovíme v 
Národním domě tradici swingo-
vých večerů,“ doplnila Marcela 
Krplová.  (pp)

(Kompletní přehled všech 
akcí Adventu ve městě najdete 

na www.kulturafm.cz.)

NA STARTU: Děti posílal výstřelem na trať i primátor Petr Cvik.
Foto: Petr Pavelka
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V AKCI: První pokusy obstarala senátorka a radní Eva Richtrová 
s náměstkem primátora Liborem Kovalem.  Foto: Petr Pavelka

  

Zpravodajství

krátce
Krytý aquapark oslaví 6. výročí

V pátek 30. listopadu oslaví kry-
tý aquapark Olešná 6. narozeniny. 
Dárek dostanou všechny děti ve 
věku od 3 do 15 let. V tento naro-
zeninový den zaplatí jen symbo-
lické vstupné v částce šest korun. 
Těšit se mohou také na malé pře-
kvapení a na maskota aquaparku 
Spoxe, který se postará o zábavu 
a se kterým se budou moci zájem-
ci také vyfotit.

Krytý aquapark Olešná navští-
vilo od 30. listopadu 2006, kdy se 
poprvé otevřely jeho brány, téměř 
860 tisíc návštěvníků, což před-
stavuje zhruba 400 lidí každý den.
Fotbalisté potěší nemocné děti 

Městský fotbalový klub Frýdek-
-Místek a dobrovolníci organizace 
Adra Frýdek-Místek spojí síly pro 
dobrou věc. V období Vánoc ob-
darují hračkami malé pacienty 
dětského oddělení místní nemoc-
nice. Podpořit tuto akci mohou i 
fotbaloví fandové, z každé proda-
né vstupenky vybraných zápasů 
vedení klubu slíbilo věnovat na 
nákup hraček pro děti pět korun.

Sběr textilu
Dobrovolnické centrum ADRA 

společně s Frýdeckou skládkou, 
a.s. a podporou Statutárního 
města Frýdek-Místek organizuje 
sběr textilu ve městě. Dárci mo-
hou přinášet oblečení, boty apod. 
do budovy ADRA na ul. Radniční 
1242 ve Frýdku, a to každé pon-
dělí od 9 do 17 hodin. Aby měli 
občané města více možností, 
kam odložit nepotřebný textil, 
mohou k tomuto účelu nově vy-
užít i sběrné dvory, které provo-
zuje Frýdecká skládka, a.s.  Pře-
dávané věci by měly být suché, 
čisté a zabalené nejlépe v nepro-
pustných igelitových pytlích nebo 
taškách, aby se během shroma-
žďování a transportu neznečistily 
a bylo je možno dále využít.

Skautské oddíly
Junák – svaz skautů a skau-

tek ČR má svá střediska také ve 
Frýdku a Místku. Vedoucí se snaží 
vychovávat děti k odpovědnosti 
a samostatnosti, učí je spoluprá-
ci, toleranci, obětavosti, ochotě 
pomáhat, podporují v dětech tvo-
řivost, touhu učit se a poznávat 
nové věci. Každý týden se scháze-
jí jednotlivé družiny a hrají hry, po-
řádají víkendové výpravy a v létě 
o prázdninách jezdí na tábory. Do 
oddílů můžou přijít kluci i holky od 
šesti let. Více na tel.: 774 076 421 
(Frýdek) 604 311 569 (Místek).

Akce v Sokolíku
Divadélko Sokolík připravuje 

na prosinec několik akcí. 8. pro-
since v 19 hodin vystoupí Tomáš 
Kočko a orchestr – Kračúnovský 
koncert s novým CD. 13. prosince 
je na programu divadelní soubor 
DIOS PROPADLO, Václavovice 
– představení Třetí stupeň povod-
ňové pasivity (autorská komedie) 
a o den později 14. prosince v 19 
hodin divadelní soubor D.N.A. – 
divadelní hra Dívčí válka.  (pp)

Národní dům hostil prv-
ní dva listopadové dny V. 
Beskydské ortopedické dny. 
Sympozium s mezinárodní 
účastí a s doprovodnou vý-
stavou zdravotnické techniky 
a farmacie uspořádalo Orto-
pedické oddělení Nemocnice 
ve Frýdku-Místku ve spolu-
práci s dalšími organizacemi 
a za podpory Statutárního 
města Frýdek-Místek.

„Velmi si vážíme podpory 
města, díky kterému můžeme 
uspořádat akci na špičkové re-
publikové úrovni,“ poděkoval 
radnici prezident sympozia Petr 
Kozák. „Vzájemné předávání 

Ortopedické dny v Národním doměOrtopedické dny v Národním domě
zkušeností je důležité ve všech 
oborech, tím spíš v medicíně, 
kde je společný zájem všech 
udržet hodnotu z nejvyšších – 
zdraví,“ říká radní Eva Richtrová, 
která s pořadateli spolupracuje 
již od premiérového ročníku a 
zúčastněným lékařům a sestrám 
popřála, aby se co nejlépe vypo-
řádali s dnešní složitou situací ve 
zdravotnictví.

Témata sympozia byla roz-
dělena do dvou sekcí, lékaři se 
věnovali například komplexnímu 
řešení problematiky plastiky ko-
lenního kloubu, sestry pro změnu 
ošetřovatelské péči v ortopedii. 
„Jsme rádi, že máme ve městě 

ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO: Město podporuje sympozium osobní 
účastí vedení i finanční pomocí.   Foto: Petr Pavelka

akci, kde si ti nejlepší odborníci 
předávají zkušenosti s pacienty i 
nové informace a trendy. Věřím, 
že se 150 účastníkům z řad lé-

kařů i sester líbilo nejen sympo-
zium, ale i naše město, a že se 
sem rádi budou vracet,“ uzavřel 
primátor Petr Cvik.  (pp)

topadový den bojovalo přes 
šedesát důchodců v herně 
na Riviéře.

„Patří jim můj obdiv, že zvlád-
nou i náročnější aktivity. A také 
jsem ráda, že se chtějí bavit, že 
k tomu mají stále dostatek elá-
nu,“ okomentovala turnaj Eva 
Richtrová, které patřily spolu 
s náměstkem primátora Liborem 
Kovalem zahajovací hody.

Vítězné mužstvo SD Frýdek-
-Místek „A“ ve složení Václav 
Mazur, Čeněk Kaplan a Zdeněk 
Šprc získalo úctyhodných 465 
bodů a jen o pět bodů méně trio 
OBZ Válcovny plechu „A“ Ladi-
slav Petřkovský, Radomír Kuba-
lák a Milan Molitor. Bronz mezi 
jedenácti mužskými týmy brali 
Jiří Kozel, Eduard Hill a Arnošt 

Senioři váleli na bowlinguSenioři váleli na bowlingu
Dyba. Pořadí jednotlivců vévodil 
Mazur s nádherným výkonem 
222 bodů, před Kozlem (193) a 
Petřkovským (168).

Ženskou část soutěže ovlád-
lo družstvo SD Frýdek-Místek 
„A“ – Eva Mazurová, Ludmila 
Šprcová a Marcela Janková 
díky 374 bodům. 305 jich na-
střádala trojka z KD Zelinko-
vice Marie Javorková, Marta 
Slipková a Božena Kalusová. 
Bronzový tým OBZ Válcovny 
plechu získal 272 bodíků ve slo-
žení Eva Kožušníková, Milena 
Kubátová a Zdenka Balášová. 
Bramborový tým měl jen o jedi-
ný bodík méně. Nejlepší ženský 
výkon patřil Palarčíkové (147), 
před Mazurovou (142) a Janko-
vou (119).  (pp)

Frýdecko-místečtí senioři 
jsou velmi agilní a svou ak-
tivitu potvrzovali už pošesté 

v bowlingových bojích o pu-
tovní pohár senátorky Evy 
Richtrové. O ten první lis-

Logická olympiáda je klání 
pro bystré hlavy, které od no-
minačních, přes krajská kola 
vrcholí velkolepou přehlídkou 
IQ naší mládeže na Pražském 
hradě. Může nás těšit, že je 
v této souvislosti skloňován 
Frýdek-Místek, díky zaklada-

Logická olympiáda začala u násLogická olympiáda začala u nás
teli soutěže náměstkovi pri-
mátora Daliborovi Hrabcovi.

„Všechno to skutečně za-
čalo ve Frýdku-Místku a ten 
původní koncept soutěže se 
natolik osvědčil, že jej stále 
zachováváme,“ říká Tomáš 
Blumenstein, předseda Mensy 
ČR, která sdružuje nadprůměr-
ně inteligentní jedince. „Dnes je 
Logická olympiáda určitě naší 
největší a nejviditelnější akcí, 
která svým charakterem a roz-
sahem nemá obdoby v žádné 
jiné národní Mense na světě. To 
musí duchovního otce soutěže 
Dalibora Hrabce právem těšit. 
Mensa také dlouhodobě spolu-
pracuje s 8. základní školou ve 
Frýdku-Místku, jejíž tým učitelů 
posouvá úroveň práce s nada-
nými dětmi ve Frýdku-Místku na 
samou špičku celorepublikové 
úrovně. Mám docela podrobný 
přehled o školách v celé republi-
ce a tato škola patří v této oblas-
ti bez nadsázky mezi nejlepší,“ 
doplnil Tomáš Blumenstein.

KRAJSKÉ KOLO: Mladší žáci – Dan Vilimovský (ZŠ ČSA), Vojtěch Ge-
bauer (ZŠ ČSA), Štěpán Vrubel (ZŠ ČSA), Mikuláš Nalepa (ZŠ Lískovec), 
Tereza Ondryášová (ZŠ ČSA), Jakub Ševčík (ZŠ ČSA), Kryštof Mec (ZŠ 
ČSA), Nikola Macháčová (ZŠ ČSA – st. žáci)), Matyáš Fusek (ZŠ 1. máje).

Dalibora Hrabce ovšem 
těší hlavně skutečnost, že se 
ve Frýdku-Místku stále najdou 
děti, které dokážou proniknout 
díky své inteligenci do samot-
ného finále soutěže. Letos se 
to povedlo třem frýdecko-mís-
teckým žákům, kteří se v kraj-
ském kole vešli do první desít-
ky. Z 8. ZŠ se jedná o Kryštofa 
Mece (ten byl dokonce třetí) 
a Jakuba Ševčíka, mezi star-

šími žáky uspěl Jakub Kuboš 
z Gymnázia Petra Bezruče. „V 
nominačním kole vyplnilo test 
více než 32 tisíc soutěžících, 
takže dostat se přes krajské 
kolo do pražského finále je 
velký úspěch. 26. listopadu 
bude na Pražském hradě dvě 
stě nejlepších řešitelů ve třech 
věkových kategoriích,“ pogra-
tuloval úspěšným řešitelům 
Dalibor Hrabec.  (pp)

LOGICKÁ OLYMPIÁDA: Zakla-
datel soutěže náměstek primá-
tora Dalibor Hrabec. 
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NOVÁ VÝSADBA: Náměstek primátora Michal Po-
bucký a zastupitel Miroslav Slezák sadí kaštan, je-
den ze dvaceti stromů, které nad plánovaný rámec 
věnovaly technické služby města TS a.s. jako svůj 
příspěvek životnímu prostředí.  Foto: Petr Pavelka

Zpravodajství

městská policie
Nedodržel příkaz

21. 10. po půlnoci strážníci spat-
řili vozidlo, jak na ulici Hlavní třída 
vyjelo z bývalého autobusového 
stanoviště směrem na Příbor, kde 
je přikázaný směr naopak na Frý-
dek. Vozidlo tovární značky Mer-
cedes bylo za pomoci světelného 
a zvukového zařízení zastaveno. 
Řidič vozidla provedl dechovou 
zkoušku s negativním výsledkem. 
Za spáchaný přestupek byla řidiči 
udělena bloková pokuta. 

Kopali do košů
24. 10. přijal operační technik 

oznámení od občana, že v sa-
dech B. Smetany tři mladíci roz-
kopávají odpadkové koše a jdou 
směrem k nádraží. Obsluha ka-
merového systému zachytila jed-
noho z mladíků, jak rozkopává 
odpadkový koš i v podchodu na 
vlakovém nádraží. Strážníci po 
příjezdu na místo mladíky zasta-
vili a udělili jim blokové pokuty za 
znečišťování veřejného pořádku. 

Policejní servis
3. 11. v půl šesté večer volal 

na základnu městské policie muž, 
který měl problém se zavěšením 
telefonního sluchátka u pevné lin-
ky. „Říkal, že neví, kde má zavolat 
a požádat o pomoc, potřeboval 
by kontakt na servis, ale jelikož 
špatně vidí a slyší, potřebuje něčí 
pomoc ve vyhledání kontaktu. 
Vzhledem k věku oznamovatele 
se strážníci rozhodli ho navštívit 
a vyhovět mu v jeho požadavku. 
Hlídka si v opravě telefonu poradi-
la a muž nemusel požadovat další 
servis,“ informovala policejní pre-
ventistka Lenka Biolková.

Návrat domů
7. 11. před jednou hodinou od-

poledne na linku 156 volala údajně 
dvanáctiletá dívka, která uvedla, že 
má v rodině problémy a už týden 
nebyla doma. „Když dispečer, kte-
rý s dívkou mluvil, zjistil její jméno, 
nahlédl do evidence osob v pát-
rání, ale tam žádná osoba s uve-
deným jménem nebyla nalezena. 
Strážníci se na dispečinku snažili 
zjistit podle telefonního čísla, kde 
se dívka nachází. Bylo zjištěno, že 
se jedná o telefonní budku na ulici 
Pekařská, kam byla vyslána hlíd-
ka. Strážníci po příjezdu na místo 
kontaktovali volající osobu. Dívka 
u sebe neměla žádný doklad to-
tožnosti, proto byla převezena na 
služebnu státní policie, kde bylo 
zjištěno, že dívka má 19 roků, je po 
mozkové obrně a v současné době 
žije u své příbuzné, která se o ni 
stará. Jelikož odešla před týdnem 
a už se nevrátila, tak měla strach jít 
zpátky domů, a proto kontaktovala 
strážníky, aby jí pomohli. Strážníci 
slečnu převezli domů, kde ji předali 
rodině,“ sdělila Biolková.

Opilý ve vlaku
8. 11. v půl šesté požádal o po-

moc výpravčí. Ve vlaku ze směru 
od Frýdlantu směrem do Frýdku-
-Místku jel totiž muž v podnapilém 
stavu, který spal ve vagonu na 
zemi. Hlídka ve stanici se kontak-
tovala s výpravčím, který strážní-
ky zavedl na místo, kde muž ležel. 
Hlídka muže po dechové zkoušce 
s výsledkem 3,61 promile převez-
la pro jeho ochranu života a zdraví 
na protialkoholní záchytnou stani-
ci k vystřízlivění.  (pp)

V těchto dnech byla v růz-
ných lokalitách města, zejmé-
na pak na sídlištích, započata 
výsadba nových stromů. Sou-
časně je ale také realizováno 
kácení značně poškozených 
dřevin, které ohrožují bezpeč-
nost lidí a jejichž vývrat může 
způsobit materiální škody.

„Zdravotní stav stromů po-
suzují zkušení pracovníci ma-
gistrátu města. Ke spolupráci 
přizýváme i odborníky, kteří vyu-
žívají exaktní přístrojové metody. 
Letos jsme pomocí zvukového 
tomografu, který pomáhá odha-
lit skryté dutiny a vady, prověřili 
21 stromů. Další desítky stromů 
prošly tahovou zkouškou na 
odolnost vůči vývratu a zlomu. 
Naší snahou je co nejlepší péče 
o dřeviny. Prioritou ale zůstá-
vá bezpečnost, zdraví osob a 
ochrana majetku,“ řekl náměs-
tek primátora Michal Pobucký.

Celkem bude ve městě a jeho 
místních částech pokáceno 129 

Město pokračuje v obnově veřejné zeleněMěsto pokračuje v obnově veřejné zeleně
stromů, z toho 45 ve Frýdku včet-
ně stromů v Komenského parku, 
81 v Místku, dva v Chlebovicích 
a jeden strom ve Skalici. „Jedná 
se především o dřeviny velmi sil-
ně poškozené, napadené škůdci 
a chorobami, jejichž vlivem do-
chází k ohrožení stability, a také 
o dřeviny staré, vydoutnalé a 
výrazně prosýchající, u kterých 
jsou velmi omezené předpoklady 
dalšího vývoje. V několika přípa-
dech vyjdeme vstříc oprávněným 
požadavkům občanů na vykáce-
ní stromů,“ doplnil vedoucí odbo-
ru životního prostředí a zeměděl-
ství Jaroslav Zezula.

Za pokácené stromy již odbor 
životního prostředí a zemědělství 
provádí náhradní výsadbu. Ve 
městě bude do konce roku nově 
vysazeno 116 stromů, převážně 
javorů, líp, habrů, dubů, ale také 
různých druhů okrasných ovoc-
ných dřevin, jako jsou višeň nebo 
třešeň. Nové stromy budou vysa-
zeny v lokalitách sídlišť Kolaříko-

vo, Pod Lipinou, 
Riviéra, Slezská 
a Bezručovo. 
Výsadba bude 
realizována také 
v Komenského 
parku a v Cent-
rálním parku po-
blíž úřadu práce 
u řeky Ostravice.

„V minulých 
dvou letech byly 
ve městě vysaze-
ny stovky stromů 
a keřů za více než 
jeden a půl milionu 
korun. V letošním 
roce jsme na ob-
novu zeleně uvol-
nili čtvrt milionu z 
rozpočtu města a 
v této aktivitě bu-
deme pokračovat 
i v následujících 
letech,“ uzavřel ná-
městek primátora 
Michal Pobucký.

Zimní údržbu komunikací 
zajišťují pro město technické 
služby, které už 1. listopadu 
přešly na tzv. zimní režim. 
Od tohoto data jsou plně při-
praveny na nástrahy zimy. 
K dispozici mají dostatečné 
množství posypového mate-
riálu i techniky, zajištěni jsou 
smluvní partneři pro údržbu 
silnic plužením a zavedena je 

Technické služby přešly na zimní režim
také stálá dispečerská služba 
zimní údržby.

„Technika je prověřena. Při-
praveny jsou sypače s pluhem, 
traktory s radlicemi, multicary s 
pohonem na všechna čtyři kola 
vybavené radlicemi a sypacím 
zařízením, nakladače, rýpadlo 
i Tatra se sypacím zařízením a 
šípovým pluhem. Nepodcenili 
jsme ani profesionální připrave-

nost. Mezi vedoucí provozů a 
mistry byly rozděleny dispečer-
ské služby. Telefonní číslo na 
dispečink zimní údržby je 558 
443 213, k dispozici je nepřetr-
žitě 24 hodin denně,“ upřesnil 
ředitel TS a.s. Jaromír Kohut.

Zimní údržba je prováděna 
podle operačního plánu schvá-
leného magistrátem města. 
Vozovky jsou rozděleny do 
čtyř kategorií. Jako první jsou 
ošetřovány komunikace s hro-
madnou veřejnou dopravou a s 
linkovou osobní dopravou, pří-
jezdové místní komunikace ke 
zdravotnickým zařízením a další 
významné místní komunikace. 
Podobně to je i s chodníky, které 
jsou dle důležitosti rozděleny do 
čtyř kategorií.

TS a.s. zajišťují zimní údržbu 
352 kilometrů místních komuni-
kací, které patří do správy Sta-

tutárního města Frýdek-Místek, 
včetně komunikací v místních 
částech Lískovec, Skalice, Pan-
ské Nové Dvory, Chlebovice, 
Zelinkovice, Lysůvky, ale také v 
lokalitách Baranovice, Gajerovi-
ce, Bahno. Úkolem zimní údržby 
je zmírňování závad ve sjízdnosti 
a schůdnosti na místních komu-
nikacích, vzniklých zimními pově-
trnostními vlivy a jejich důsledky.

Technické služby nezajišťují 
zimní údržbu na silnicích, které 
nepatří městu, jsou ve vlastnictví 
Moravskoslezského kraje nebo 
státu a jejich údržbu provádí 
Správa silnic MS kraje.

Krajské silnice – ul. Bruzov-
ská, Lískovecká, Revoluční, J. 
Opletala, 17. listopadu, Ostrav-
ská, Na Vyhlídce, Staroměstská 
a Slezská.

Silnice ve vlastnictví státu – ul. 
Hlavní, Příborská a Beskydská.

11. 11. v 11 hodin na frý-
deckém centrálním hřbitově 
proběhl pietní akt, kterého se 
za město zúčastnil primátor 
Petr Cvik spolu se zástupci 
bojovníků za svobodu.

Den válečných veteránů, 11. 
listopad, je den věnovaný pa-
mátce válečných veteránů. Slaví 
se celosvětově a od listopadu 
2001 je tento významný den 
připomínán i v České republice. 
11. listopad byl přitom vybrán 
symbolicky, neboť toho dne roku 
1918 bylo ve vlakovém voze v 
Le Francport u severofrancouz-
ského města Compiègne pode-

11. listopad – Den veteránů11. listopad – Den veteránů
psáno příměří mezi Spojenci a 
Německem, jímž byly na západní 
frontě ukončeny boje 1. světové 
války. „Vím, že mládeži tento den 
bohužel nic moc neříká a je i na 
nás, abychom jim význam tohoto 
dne připomínali. Tím, že jsme se 
připojili k oslavám, které probíhají 
i v dalších zemích, dáváme jas-
ně najevo, že ideály, jakými jsou 
svoboda a nezávislost, rozhodně 
nepovažujeme za něco samo-
zřejmého, že to jsou hodnoty, 
o kterých velice dobře víme, že 
byly vykoupeny mnoha lidskými 
životy a velkým utrpením. Měli 
bychom mít stále napaměti oběti 

PIETNÍ AKT: Primátor Petr Cvik s těmi, co přišli vyjádřit úctu padlým 
ve válečných konfliktech.   Foto: Petr Pavelka

všech válečných konfliktů, aby 
se někdy v budoucnu nemohly 
opakovat,“ prohlásil primátor 

Petr Cvik, který poděkoval všem, 
kteří na hřbitov přišli vyjádřit svůj 
obdiv, úctu a pokoru.  (pp)
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Lískovecká základní škola 
je dlouhodobě zapojena do 
mezinárodního projektu eTwi-
nning. Dne 17. října proběhlo 
setkání s partnerskou školou 
z Oravy-Tvrdošína ve Frýdku-
-Místku u příležitosti dlouho-
dobé spolupráce a zakončení 
projektu „Zima, teplo, teplej-
šie, prihorieva alebo skúma-
me teplo“.

Ten získal významné ocenění 
formou certifikátu kvality a nyní je 
připravována jeho anglická mu-
tace, která bude přihlášena do 
Evropské soutěže eTwinningu. 
Návštěva byla zahájena na ma-
gistrátu města Frýdek-Méstek, 
kde pracovnice odboru školství 

Setkání s partnerskou školou v LískovciSetkání s partnerskou školou v Lískovci
připravily pro slovenské hosty, 
žáky a jejich pedagogický do-
provod přijetí s připraveným pro-
gramem o historii a současnosti 
města. Za to jim patří velký dík.

Následně pokračovala náv-
štěva v lískovecké škole, kde 
byly připraveny aktivity motivova-
né zahájením nového společné-
ho projektu „Výprava na Mars“. 
Společně žáci obou zemí plnili 
rozličné úkoly technické a fyzické 
přípravy budoucích astronautů.

Na závěr si žáci vyměnili 
drobné dárky a všichni se loučili 
s dobrými pocity a očekáváním 
společné nové práce na dalším 
eTwinningovém projektu.

 Mgr. Libor Kvapil 

Kamarádi ze školy i jejich 
učitelé byli v převlecích ná-
mořníků a pirátů. Přidělení 
dva průvodci nás provázeli 
v přesném časovém harmo-
nogramu po celé škole, kde 
děti plnily různé úkoly. 

A to od hlavolamů a rébusů, 
přes cvičení a soutěžení v tělocvič-
ně, až po pirátské tančení nebo ná-
cvik námořnické písničky s pravým 

Akce „Osmičky“ pro školičky 
aneb „Plavba za pokladem“

námořnickým pozdravem, či vybar-
vování obrázků v učebně s počítači.

Děkujeme p. uč. Renátce 
Muchové a jejím kolegům, kteří 
si dali práci a připravili pro naše 
předškoláčky zábavné dopoled-
ne. Již teď se těšíme na druhou 
návštěvu, kterou si pro nás naše 
Osmička připravuje v prosinci… 

Lenka Izsóvá, MŠ Anenská, 
odlouč. prac. J. Trnky

Často se přesvědčujeme 
o tom, že děti mají velmi ml-
havé nebo žádné povědomí o 
tom, jakou profesi vykonávají 
jejich rodiče. Proto jsme uví-
tali nabídku některých rodičů 
na třídní schůzce, že umožní 
návštěvu naší třídy (3.A) na 
jejich pracovišti. 

Je pochopitelné, že tuto na-
bídku nemohli dát všichni rodiče. 
V říjnu jsme přijali pozvání paní 
Kaňokové, která učí na Střední 
zdravotnické škole ve Frýdku-
-Místku. Zaujala nás nejen pro-
hlídka celé školy, ale zejména 
práce ve skupinách, kterou si pro 
nás připravily studentky maturit-

Návštěva na střední zdravotnické škole
ního ročníku. Obvazování ran, 
první pomoc, poznávání částí 
těla na modelu, to vše a další se 
dětem moc líbilo. Návštěva byla 
velmi dobře připravena a děti 
získaly mnoho nových poznatků. 

Děkujeme naší mamince paní 
Kaňokové a také děkujeme ve-
dení SZŠ ve Frýdku-Místku. 
Andrea Nyklová, třídní učitel-
ka 3.A třídy ZŠ a MŠ F-M, El. 

Krásnohorské 2254

Všichni se dočkali. Po-
slední říjnový den se konala 
v naší školní družině oblíbe-
ná Halloween párty, na kte-
rou se děti s paní vychovatel-
kami připravovaly již několik 
dnů předem. 

Děti malovaly halloweenské 
plakáty, strašidelné masky, 
dýně, klobouky, vybarvovaly 
omalovánky, vyráběly dýňo-
vé zápichy. Také si svou dýni 

Veselé strašení na nové Pětce
vlastnoručně vyřezaly, vydla-
baly a vyzdobily. Na Veselé 
strašení zavítalo množství roz-
ličných strašidel, čarodějnic, 
duchů, bílých paní. Všichni si 
pak v maskách parádně za-
tančili, zasoutěžili a nechyběly 
ani halloweenské dobrůtky. 
Závěrečná pochvala patřila 
dětem a jejich rodičům za hez-
ky připravené kostýmy.

  Vychovatelky ŠD 

NÁVŠTĚVA NA 5. ZŠ: Navštívila nás hudební skupina z Anglie. Pro děti to byl velký zážitek nejen 
proto, že si mohly vyzkoušet mluvení s rodilými mluvčími, ale také si poslechnout krásné písně. 
Všichni návštěvníci i naši žáci byli ohromeni a pevně doufáme, že se v příštím roce opět uvidíme.

Děti z MŠ Sněženka (ul. 
Sv. Čecha) ve dnech 17. a 18. 
října navštívily ŠVZ HZS ČR. 
Připravený tým zkušených 
lektorů-instruktorů formou 
praktických ukázek seznámil 
děti s požární technikou a při-
blížil jim práci hasičů. 

Děti měly možnost stříkat 
vodou z hadice, prolézt v proti-
plynovém polygonu a vyzkoušet 
svou odvahu v temných chod-
bách, jen s baterkou v ruce. 

Děti prožitkem získávají po-
vědomí o práci záchranářů, o 
bezpečnosti, o ochraně zdraví 
a správném chování v situacích, 

Děti z MŠ Sněženka na exkurzi u hasičůDěti z MŠ Sněženka na exkurzi u hasičů

které nás mohou v životě potkat. 
Děkujeme panu mjr. Ing. T. 

Kulčákovi za zprostředkování 
exkurze, hasičskému týmu a 
lektorům p. nprap. Milanu Felc-

manovi a p. Jaroslavu Pírkovi za 
doprovod a laskavý přístup k dě-
tem po celou dobu naší návštěvy 
u hasičů.  Sylvie Březinová

 (učitelka MŠ Sněženka)
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Londýn 31. 8. 2012, 10:00, 
první den soutěží paralympiá-
dy, hlavní olympijský stadion. 
Radim Běleš zahajuje svoji 
disciplínu – hod kuželkou. 
Jde do finále, ve kterém získá-
vá stříbrnou paralympijskou 
medaili – pouhých 11 cm za 
vítězem. Získává první cenný 
kov pro českou výpravu.

Obrovská radost z dosaže-
ného výsledku, která provází 
všechny, kterým se naplnil sen. 
Otevírají se další dny dění pa-
ralympiády, kde si již pan Běleš 
užívá atmosféry dění a radost 
ze získaného úspěchu, radost, 
že ho v Londýně poznávají lidé, 
kteří sledují sportovce při jejich 
klání, že ho zastaví a chtějí se 
s ním dělit o dojmy.

I to zaznělo při besedě se 
žáky na ZŠ na ulici Komenské-
ho v úterý 23. 10. po deváté 

V pátek 30. 11. naleznete na 
Základní škole F-M, Komen-
ského 402 „otevřené dveře“ 
pro všechny, kteří mají zájem 
prohlédnout si prostředí ško-
ly a zapojit se do zábavných i 
naučných aktivit.

Srdečně přivítáme rodiče 
a žáky naší školy, budoucí 
prvňáčky, děti z příměstských 
škol i další přátele školy. Rádi 

Den otevřených dveří na Čtyřce

Na konci minulého škol-
ního roku začala naše škola 
ZŠ národního umělce Pet-
ra Bezruče spolupracovat 
s Cambridge Center z Frýdku-
-Místku. Cambridge Center je 
organizace, která je akredito-
vána Univerzitou Cambridge, 
a tudíž oprávněna pořádat 
zkoušky a vydávat certifikáty 
s mezinárodní platností. 

Proč si Cambridge Centrum 
vybralo právě naši školu, na to 
nám odpoví manažerka zkouš-
kového centra Monika Korbe-
lová: „V době našeho otevření, 
před dvěma roky, jsme si stano-
vili plán podpory a spolupráce 
se základními školami v Morav-
skoslezském regionu. Naším 
cílem bylo oslovit a spolupráci 
nabídnout pouze třem školám 
v každém městě a třem v ob-
cích příslušícím danému městu. 
Hlavním kritériem samozřejmě 
byla stávající půda pro anglický 
jazyk, což Základní škola Petra 
Bezruče splnila. Jsou zde oprav-

Spolupráce 1. ZŠ
a Cambridge Center

du skvělé a vysoce kvalifikované 
paní učitelky, které se dětem 
plně věnují nejen v rámci běž-
ného vyučování, ale také formou 
odpoledního kroužku angličtiny.“

Díky této spolupráci mají žáci 
naší školy řadu výhod, jako na-
příklad:

• vyzkoušet nanečisto (zdar-
ma) své znalosti angličtiny

• nejnižší ceny v kraji
• konání zkoušek v místě 

školy
• vedení kroužků v prosto-

rách školy
V červnu minulého školního 

roku si žáci 3. a 4. ročníku otes-
tovali své znalosti angličtiny. Tyto 
testy mají různou úroveň obtíž-
nosti. Od úplných začátečníků 
až po zkoušku KET. Naši žáci si 
vyzkoušeli testy YLE Starters a 
Movers. Od října 2012 probíhají 
kroužky zaměřené na získání 
cambridgeských certifikátů. O 
průběhu spolupráce budou pravi-
delně informovat Michaela Alder-
sová a Šárka Křístková.

vás provedeme moderními 
učebnami, chemicko-fyzikální 
a přírodovědnou, ve kterých si 
můžete vyzkoušet zajímavé po-
kusy. Velmi oblíbené a zábav-
né rukodělné činnosti budou 
mít letos téma „Advent“. Spo-
lečně s dětmi si můžete vyrobit 
adventní věnec nebo vánoční 
přání. Sportovní a dovednost-
ní disciplíny budou připraveny 

v tělocvičně a prezentace vi-
deoprojektů žákovských prací 
v cizích jazycích naleznete 
v jazykové učebně. Prohlídku 
vám jistě zpříjemní ukázky vý-
tvarných prací žáků, které zdo-
bí chodby všech pater školy, a 
také vůně a ochutnávka vánoč-
ního cukroví. Na všechny se už 
moc těšíme. 

Kateřina Kunčarová

Školní rok 2012/2013 je v pl-
ném proudu, děti již mají první 
známky a některé z nich i prv-
ní diplomy a medaile za svůj 
výkon ve sportovních soutě-
žích. Je třeba se ohlédnout za 
minulým školním rokem. 

Již popáté proběhla v našem 
okrese soutěž, kterou pořádá 
AŠSK (Asociace školních spor-
tovních klubů). Je organizována 
a hodnocena zvlášť pro I., II. a 
III. stupeň základních a středních 
škol. Do výsledků se započítává 
účast a umístění na soutěžích v 
okrskových, okresních, krajských 
i republikových kolech a zároveň 
se jednotlivým školám přičítají 
body za organizování těchto sou-
těží. Na I. stupni se ve školním 
roce 2011/12 uskutečnilo celkem 
12 soutěží, do kterých se zapojilo 
celkem 60! úplných i neúplných 
škol z našeho okresu. Základní 
škole n. u. P. Bezruče (1. ZŠ) se 
již potřetí podařilo získat v silné 

Úspěch školy „Pod sovou“ v soutěži AŠSKÚspěch školy „Pod sovou“ v soutěži AŠSK

Malí sportovci na 1. ZŠ.
konkurenci 2. místo. Z největších 
sportovních úspěchů připomeň-
me 2. místo v okresních kolech 
ve florbalu, šplhu dívek, přehazo-
vané, vybíjené dívek, kopané 4. a 
5. ročníků, 3. místo v atletickém 
trojboji a 1. místo v házené. 

Celkové pořadí škol do 5. mís-
ta: 1. místo – 11. ZŠ F-M (346 
bodů), 2. místo – 1. ZŠ F-M (202,5 
bodů), 3. místo – ZŠ Jablunkov 

(172 bodů), 4. místo – ZŠ TGM 
Frýdlant (164 bodů), 5. místo – 6. 
ZŠ F-M (140 bodů). Přejeme na-
šim malým sportovcům, aby se 
zapojili do sportovních zápolení v 
co největším počtu a hodně me-
dailových umístění. 

Podrobné výsledky najdete 
na internetové adrese: orassk-
fm.ssinfotech.cz

Mgr. Hana Bekárková

„Člověk se stane moudrým 
pánem tvorstva, až dokáže 
ochránit všechno živé na Zemi 
a stane se z něj ten nejlepší 
přítel zvířat.“ (Z ukázky Mach a 
Šebestová na planetě Ťap Ťap)

Jako v každém školním roce, 

Sběr kaštanů a žaludů na Dvojce
tak i v tom letošním proběhl na 
Dvojce sběr kaštanů a žaludů pro 
Lesní správu na Morávce. Les-
níci budou nasbíranými kaštany 
a žaludy v zimě přikrmovat lesní 
zvířata v této oblasti. Je to prý pro 
ně ohromná pochoutka jako třeba 
pro nás nějaký oblíbený zákusek. 
A zima bude asi letos dlouhá, pro-
tože sněžit již začalo na konci října.

Do sbírání kaštanů a žaludů 
se v týdnu od 8. 10. do 12. 10. 
zapojilo celkem 111 dětí, pře-
devším z 1. stupně. Starší žáci 
zase pomáhali nasbírané kaš-
tany a žaludy vážit a ukládat do 
pytlů na školním dvoře. Za týden 
se nasbíralo celkem 1 568 kg 

kaštanů a žaludů. 
Nejúspěšnější sběračkou se 

stala Šárka Kyselá z 2. A, která 
nasbírala 108 kg. Na 2. místě se 
umístil Matouš Matloch ze 3. A s 
98 kg a na 3. místě skončil Matěj 
Borák ze 4. B se 70 kg.

Nejúspěšnější třídou ve sběru 
kaštanů a žaludů se stala třída 
2. A, která nasbírala celkem 335 
kg. Hned za ní se umístila třída 
3. A s 266 kg a 4. B s 220 kg.

Všichni sběrači kaštanů a ža-
ludů byli za svou píli odměněni. 
Všem patří i srdečné poděkování 
za tuto velmi prospěšnou aktivitu.

Mgr. Drahomíra Habrnálová
a Mgr. Miroslava Svobodová

Čtyřku poctil návštěvou 
paralympijský vítěz

hodině ranní, kam na pozvání 
školy náš paralympionik dorazil. 
Prostředí dobře zná. I přes svůj 
handicap se školou spolupracu-
je a sleduje veškeré dění. Jeho 
mladší dcera Terezka navštěvu-
je u nás 4. třídu.

Radim Běleš je nositelem 
mnoha medailí. Mezi těmi, kte-
ré přinesl ukázat, byly: z MS 
2000 na Novém Zélandu (stří-
bro), OH Athény 2004 (zlato za 
disk, stříbro za hod kuželkou), 
chyběla mimo jiné z OH v Číně 
2008 (medaile bramborová). Ta 
nejtěžší a největší – stříbrná – je 
z Londýna. Děti si mohly také 
potěžkat kladivo a disk.

Žáci kladli paralympionikovi 
otázky. Všechny odpovědi byly 
naplněné skromností člověka, 
který si váží života, jeho kladů 
i záporů. 

(Pokračování na straně 9)
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Sportovní hala 6. ZŠ, ul. Pionýrů, vždy v 17 hodin
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

Oblastní přebor 1. tř., muži
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

17. 11. BK FM – BK Havířov
Oblastní přebor, starší minižákyně U13

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

17. 11. BK FM – BK Příbor

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

DOROST
Fotbal Třinec – starší dorost 

0:3 (0:0) 
Macíček (Štěrba), Macíček 

(Mokroš, Střalka), Střalka (Pa-
nák, Vašenda)

mladší dorost U17 - Fastav 
Zlín 0:7 (0:5)

mladší dorost U16 - Fastav 
Zlín 2:4 (1:2)

Pat. Němec, Kulhánek
ŽÁCI

mladší žáci U12 - Sokol Pal-
kovice 5:1 (3:0) 

Indra 2, Pajurek, Procházka, 
Šohaj

mladší žáci U13 - Sokol Pal-
kovice 2:2 (1:1) 
Huvar, Bystroň

MFK Karviná U12 - mladší 
žáci U12 0:7 (0:4)

D. Maceček 2, Beňa, Dudek, 
Šostý, Strouhal, Forch

MFK Karviná U13 - mladší 
žáci U13 1:3 (1:2) 

Janovský, Kubala, Ostrák
starší žáci U14 - halový turnaj 

v Třinci - (4. místo)
Základní skupina: FM - FA 

Havířov 3:1 (Jeřábek, Šaněk, 
Kluz), - FK Čadca 4:2 (Janša 3, 
Kudry), - Martin 4:1 (Kudry, Jan-

ša, Vokoun, Kluz), - Juv. Žilina 
3:1 (Jeřábek, Janša, Vokoun).
Semifinále: FM - Vítkovice 1:1, 
na penalty 2:3 (Janša - penalty 

proměnili: Sojka, Janša).
O 3. místo: FM - FA Havířov 1:3 

(Kudry)
Sestava FM: Kokeš - Jeřábek, 

Sojka, Kluz, Jiříček, Janša, 
Kudry, Šaněk, Gros, Vokoun, 
Hammer, Vávra, Stavrovský. 

Trenér: Lubomír Macíček.
PŘÍPRAVKA

ročník 2002 – turnaj
v Polance (3. místo)

Výsledky MFK FM: - TJ 
Valašské Meziříčí 2:2 (Šigut, 

Hrušovský), - Sokol Vřesina 2:1 
(Hrušovský, Zrůnek), - Fotbal 

Poruba 6:1 (Šigut 2, Hrušovský 
2, Kaszper, Mikulenka), - FK SK 
Polanka 10:0 (Mohyla 4, Zrůnek 
2, Šigut, Hrušovský, Mikulenka, 

Brojač), - FC Hlučín 0:1.
Družstvo MFK F-M se umístilo 

na 3. místě.
Sestava FM: Jan Málek, David 
Kaszper, Daniel Palarčík, Do-

minik Brojač, Jakub Mikulenka, 
Jiří Hrušovský, Samuel Šigut, 
Matyáš Mohyla, Karel Zrůnek.

ročník 2003 – Zimní liga 

Neustále hledáme malé 
chlapce a dívky do přípravek! 
MFK Frýdek-Místek pořádá kaž-
dý týden pro malé chlapce a dív-
ky od ročníku narození 2007 a 
starší tréninkový proces vedený 
aprobovanými trenéry a tím po-
skytuje sportovní vyžití pro tyto 

Láká tě fotbal?
mladé chlapce a dívky. Pokud 
budete mít zájem o rozvinutí po-
hybového talentu vašeho dítěte, 
kontaktujte s dotazy šéftrenéra 
přípravek Radka Šmída (telefon 
739 485 321). Těšíme se na 
nové kamarády a kamarádky v 
našich družstvech přípravek.

Naši třetiligoví muži v derby 
neuspěli. V Třinci prohráli rozdí-
lem tří branek. Výborná atmosfé-
ra, dobrý fotbal, nedostatečný 
výsledek a pololetní vysvědčení 
je na světě. Třinec vyhrává ve 
šlágru podzimu 3:0 a stává se 
mistrem podzimu 2012!

Obrany obou celků byly po-
zorné, ale Třinec postupně do-
stává Lipinu pod tlak a vyústěním 
jejich převahy je po „trmě-vrmě“ 
gól Gavláka z 31. minuty – 1:0! 
Ve 43. minutě pak trefuje Förster 
jen bránícího obránce Lisického, 
červenobílí podnikají rychlý brejk 

Výsledky MFK FM: - Vratimov 
5:0 (Murín 4, Michna), - Petřvald 
2:0 (Marciňa, Rehwald), - Bru-
šperk 3:2 (Murín 2, Rehwald), 
- Dobrá 3:1 (Šmiga 2, Kavka), 

- Muglinov 6:0 (Marciňa 2, Mich-
na, Rehwald, Vyvial, Šmiga).

Sestava FM: Kavka, Jurga, Hra-
bec, Marciňa, Michna, Murín, 

Rehwald, Šmiga, Šulák, Vyvial.
ročník 2005 - turnaj

ve Smilovicích (4. místo)
Základní skupina: MFK FM - 
MOSiR Jastrzebie (PL) 0:7, 

- MFK OKD Karviná 0:0, - FK 
Fotbal Třinec 1:0 (branka FM: 
Cviček). Postup ze základní 

skupiny z druhého místa do sku-
piny o konečné 1. až 4. místo.
Finálová skupina: MFK FM - 

SFC Opava 1:2 (Mařík), - MŠK 
Žilina (SK) 0:1.

Sestava FM: Šrajer, Hofírek, 
Máj, Jeřábek, Cudzik, Sanitrák, 
Kovalová, Frkal, Mařík, Kunčík, 

Kuboš, Cviček.
Celkové pořadí: 1. SFC Opava, 
2. MŠK Žilina, 3. MOSiR Jastr-
zebie, 4. MFK Frýdek-Místek, 
5. FK Fotbal Třinec, 6. MFK 

Vítkovice, 7. MFK OKD Karviná, 
8. FC Baník Ostrava.

Třinec potvrdil své kvality
a dezorientovaný Talián trefuje 
Literáka a Třinec vede 2:0! 

Hráčům Frýdku po změně 
stran nelze upřít snahu, jsou opět 
hnáni výbornými fanoušky k úto-
ku, ale pouze Teplý se dostává 
v 72. minutě do pološance, ale 
opět bez úspěchu. V 83. minutě 
korunuje svůj dobrý výkon Hupka 
a Třinec po jeho střele z 18 metrů 
vedl už 3:0.  „Je třeba přiznat, že 
Třinec vyhrál zcela zaslouženě. 
Byl lepší tam, kde se zápas roz-
hoduje, a to jak v obranném, tak 
v útočném území,“ řekl po utkání 
frýdecký kouč Milan Duhan.

Třinec – MFK F-M 3:0 (2:0)

Za téměř ideálního počasí 
proběhl 27. ročník Hornic-
ké desítky a opět výrazně 
posunul účastnický rekord. 
Na start se postavilo celkem 
2228 běžců – v závodech 
mládeže to bylo 832 dětí, Běh 
pro zdraví absolvovalo 514 
účastníků, závod mílařů přilá-
kal 196 a závod na 10 km 686 
běžců. Poděkování patří všem 
sponzorům, díky kterým se 
akce tohoto rozsahu může 
vůbec konat a samozřejmě 
hlavně obětavým organizáto-
rům za úspěšné zvládnutí této 
obrovské akce.

Mezi stovkami běžců z celé 
České republiky, Slovenska a 
Polska se výrazně prosadili také 

Hornická desítka opět rekordníHornická desítka opět rekordní

HORNICKÁ DESÍTKA: Na startech bylo těsno.      Foto: Petr Pavelka

domácí běžci. Celkem vybo-
jovali 15 cenných, originálních 
medailí – 3 zlaté, 3 stříbrné a 9 
bronzových. Daleko úspěšnější 
byla děvčata, která se na stupně 
vítězů probojovala jedenáctkrát, 
zatímco chlapci čtyřikrát. Me-
dailovou sbírku začala katego-
rie dětí ročníků 2005/06, kde se 
na bronzové stupínky prosadila 
mezi děvčaty Valentina Kozlová 
a mezi chlapci Martin Vlk. V dal-
ších kategoriích pokračovalo sbí-
rání bronzových medailí – Žaneta 
Juřičná u ročníku 2004, Amálie 
Mynářová a Adam Dokoupil u 
ročníku 2003. Sára Novotná se 
prosadila na stříbrnou příčku 
mezi děvčaty ročníku 2002. Po-
tom už zase pokračovalo sbírání 

bronzů – Eliška Kopcová (2001) a 
Petra Pavlásková (1999). Čekání 
na zlatou medaili ukončila podle 
očekávání mezi děvčaty 1998 
Helena Benčová a vybojovala 
své šesté vítězství na Hornické 
desítce, navíc ji druhým místem 
doplnila Kateřina Krtková. V tom-

to ročníku si vedli skvěle také klu-
ci, když zvítězil Jan Tesarčík, kte-
rý porazil velkého favorita Honzu 
Osolsobě z Vyškova, a na třetím 
místě finišoval Dominik Haltof. 
Kategorii dorostenek ovládla Ka-
teřina Siebeltová, před Veronikou 
Siebeltovou a Natálií Závorko-

vou. Kateřina Siebeltová potom 
dokázala zvítězit v Závodě mílařů 
na 3333 m časem 12:53 minuty a 
její setra Veronika doběhla mezi 
juniorkami na 10 km na 2. místě v 
čase 42:45 minuty. Všem našim 
blahopřejeme a děkujeme za vý-
bornou reprezentaci oddílu.

Naši fotbaloví A muži si před derby 
s Třincem zlepšili náladu, když v domácím 
prostředí zdolali Rosice. Ale po debaklu v 
Uničově se domácí tým proti Rosicím zve-
dl jen výsledkově, nikoliv výkonem.

Velice opatrný úvod utkání z obou stran, 
diváci se museli nudit. Frýdek hrozí pouze z 
rohových kopů, ve 37. minutě nedotahuje do 
úspěšného konce akci ani Molnár, a tak bran-
ka přichází až o minutu později. Pravý bek Li-
piny, Michal Švrček, ukazuje, jak se mají v po-
dobných situacích chovat naši ofenzivní hráči. 
Švrček provedl dvě zasekávačky a levou trefu-
je přesně – vedeme 1:0, a tak skončil i první poločas.

Frýdek nehraje dobře a začíná se bát o výsle-
dek, skvěle ovšem chytá Prepsl. Talián se nade-
chl k velkému sólu, obstřeluje gólmana, ale bohu-

Utrápená, ale hodně důležitá výhra

S ROSICEMI: Výsledek 2:0 lepší než hra. Foto: Petr Pavelka

MFK F-M – Rosice 2:0 (1:0)MFK F-M – Rosice 2:0 (1:0)

žel i pravou tyč rosické brány, a tak vysvobození 
přichází až v samém závěru utkání. To střídající 
Chýlek chytrým lobem zvyšuje na 2:0 a potvrzuje 
tak naše utrápené vítězství. 
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Kdo si myslel, že duel se 
suverénním lídrem volejbalové 
Uniqa Extraligy – VK Prostějov 
bude pro Sokol Frýdek-Místek 
jen rychlou formalitou, musel 
být příjemně překvapen. Hvěz-
dami nabitý hostující tým se 
s domácími, kterým se povedl 
vstup do sezony, řádně zapotil. 

„My jsme takříkajíc neměly 
co ztratit, Agelky musely potvr-
dit svou suverenitu a to pro nás 
mohlo být výhodou, ale i tak 
jsme byly nervózní. Diváci ale 
byli úžasní a od prvních míčů 
nás hnali kupředu,“ komentovala 
zápas Katka Holišová. S publi-
kem v zádech sokolky dokonce 
vyhrály první sadu 25:22.

Další šance se rýsovala ve tře-
tím setu, kdy si sokolky vytvořily 
vedení, ale bohužel o něj přišly 
v koncovce. Srovnáno bylo ještě 
24:24, ale zkušený soupeř závěr 
zvládl a další sadu už ovládl.

Sokolky potrápily i Prostějov
TJ SOKOL F-M – VK AGEL PROSTĚJOV 1:3

POVEDENÝ ZÁPAS: Prostějov to v Místku neměl jednoduché.
Foto: Petr Pavelka

Frýdečtí hokejisté sedmi 
brankami zničili opavský Sle-
zan a posunuli se po tomto 
zápase na čtvrté místo, kam 
ve vyrovnané tabulce posko-
čili z příčky osmé.

Po úvodní dvacetiminutovce 
byli spokojenější hosté, kteří vedli 
o gól, ale druhou třetinu ovládli 
domácí. Přihrávka Kanka na Pet-
ra Škatulu byla naprosto přesná 
a pro uzdraveného frýdeckého 
hráče nebyl žádný problém do-
stat puk do prázdné branky – 2:2. 
Tlak frýdeckých hráčů vyvrcholil 
sedmdesát vteřin hry před dru-
hou sirénou, kdy Petr Hrubý 
svým druhým gólem zvyšoval už 

Brankostroj s Opavou
HC F-M – HC Slezan Opava 7:4 (1:2,3:0,3:2)

na 4:2 po dvou třetinách.
Další dvě branky Daniela Kraf-

ta a Milana Gajdy posunuly skóre 
už na 6:2, ale hosté ještě znovu 
dokázali snížit na rozdíl dvou bra-
nek. Poslední slovo si nechal v 
samotném závěru utkání Jaromír 
Gogolka, který přinutil časoměři-
če ještě k poslednímu zastavení 
času, a to na 59:58, kdy se frý-
dečtí fanoušci radovali ze sedmé 
a již konečné branky – 7:4.

Branky: 4. J. Sluštík (Štubňa), 
22. Škatula (Kanko, Kraft), 33. 
Hrubý (Mach, Ovšák), 39. Hrubý 
(Kopún), 44. Kraft (J. Sluštík), 
51. Gajda (O. Sluštík, Škatula), 
60. Gogolka (Kelner, O. Sluštík).

GÓL: Domácím se s Opavou střelecky dařilo.  Foto: Petr Pavelka

Kadetky U17 z Frýdku-Míst-
ku dvakrát zvítězily v doros-
tenecké lize, když v sobotu v 
Hradci Králové o jejich vítěz-
ství rozhodlo posledních pět 
sekund a v neděli vedly po 
celé utkání v Pardubicích.
Sokol Hradec Králové B - BK 

Frýdek-Místek 61:62 
Broskevičová 16, Folvarčná 10, 
Lukácsová 9, Šebestová 9, Šen-
keříková 7, Káňová 4, Tovaryšo-
vá 1, Ludková 1. 
BK Pliska Studánka Pardubi-
ce - BK Frýdek-Místek 61:69 

Broskevičová 25, Folvarčná 14, 
Lukácsová 11, Tovaryšová 7, 
Ludková 4, Šebestová 2, Šenke-
říková 2, Sittová 2, Drabíková 2.

Basketbalistky plenily východ Čech
Žákovská liga mladších žákyň 

U14 dopadla pro domácí basket-
balistky úspěšně jen v sobotu, 
když vyhrály nad Krnovem. Ne-
dělní porážka od Prostějova pak 
byla příliš vysoká.
BK Frýdek-Místek - TJ Loko-

motiva Krnov 64:60 
BK Frýdek-Místek - TJ OP 

Prostějov 46:84 
Body za oba zápasy: Kučerová 
35, Šimíčková 27, Losertová 13, 
Sommerová 10, Hudcová 7, Kuč-
ná 6, Marková 6, Konvičná, Zub-
ková a Ručková po 2 bodech. 
Muži podlehli Orlové v prodloužení.
BK Frýdek-Místek - BC Orlo-

vá 77:91 po prodl. 
Nogol 16, Aleksa 15, Roško 14, 

Hájek 12, Mojžíšek 8, Pachlop-
ník 6, Lepík 4, Brys 2.
Mladší mimižákyně dvakrát ne-
stačily na Ostravu.

BK Frýdek-Místek - Basket 
Ostrava 35:55 a 46:58 

Body za oba zápasy: Ručková 
32, Leona Riedelová 20, Vojkov-
ská 10, Kuběnová 8, Mahdoňo-
vá 7, Bačová 2.
Starší minižákyně U13 hrály už 
v pondělí a jednou uspěly.

BK Frýdek-Místek - SBŠ 
Ostrava C 63:66 a 49:44 

Body za oba zápasy: Ručková 32, 
Konvičná 32, Staňurová 18, Ku-
chařová 14, Riedelová 6, Mahdo-
ňová 4, Martynková 3, Zátopková 
2, Jenišťová 2, Vojkovská 2.  (kot)

Basketbalový klub Frýdek-
-Místek pořádá nábor pro 
přípravku děvčat ročníků na-
rození 2001, 2002 a mladších.

Zajímá tě basketbal? Ráda se 
učíš a poznáváš nové dovednosti 
a kamarádky? Máš ráda pohyb a 
jsi soutěživá? Pak hledáme právě 
tebe! Basketbalová přípravka je 
zaměřena na rozvoj obratnosti a 
výbušnosti, základních atletických 
dovedností a základy basketbalu, 
jako jsou dribling, přihrávka, dvoj-
takt, základní herní nácvik „hoď a 
běž“ a mnoho dalších kouzel s mí-
čem. Tréninky jsou dvakrát týdně 
v úterý a čtvrtek v době od 15:30 
do 17 hodin vždy v nové tělocvič-
ně spojené 5. a 9. ZŠ ve Frýdku 
a v pondělí a pátek v době od 16 
do 17:30 hodin vždy v tělocvičně 
1. ZŠ ve Frýdku.

Dejte dceru na basketbalDejte dceru na basketbal

ČERVEN 2012: Družstvo děvčat U13 vyhrálo celostátní turnaj.
Foto: Lukáš Carbol

A co musíš mít s sebou? Kromě 
bot na přezutí do tělocvičny, kraťa-
sů a trika si nezapomeň dobrou 
náladu a chuť naučit se nové věci.

Na společné trénování se těší 
trenérské dvojice Ivo Částek s 
Terkou Vojkovskou a Petr Alek-
sa s Pavlou Novákovou. Pokud 

budeš mít ty nebo tví rodiče jaké-
koli dotazy, neváhejte se ozvat 
na telefonním čísle 728 950 100 
nebo napsat na e-mail ivo.cas-
tek@dpb.cz. Pokud se chcete 
dozvědět více o Basketbalovém 
Klubu Frýdek-Místek, koukněte 
na www.basketfm.net

Po reprezentační pauze 
opět pokračoval házenkářský 
kolotoč s extraligovými duely. 
Frýdečtí na domácí palubovce 
přivítali v repríze posledního fi-
nále Českého poháru celek Lo-
vosic. Ani tentokráte tým SKP 
na svého soupeře nestačil. 

„Začátek zápasu nám moc ne-
vyšel. Potom se ale kluci chytli, 
výborně chytal Šoltés a půli jsme 
dotáhli na 14:14,“ řekl asistent 
frýdecko-místeckého trenéra Petr 
Mazur. Po změně stran domácí 
družina bojovala, ve 41. minutě 

Házenkáři padli na samé dno
SKP F-M – MĚSTO LOVOSICE 24:27 (14:14)

se dokonce ujala poprvé v zápa-
se vedení 18:17. „Ve 46. minutě 
to bylo ještě 20:20, o čtyři minuty 
později 21:22, ale pak hosté dali 
pět branek v řadě a zápas byl 
rozhodnutý,“ vypočetl Mazur. 

I v následujícím kole hrají frý-
decko-místečtí házenkáři před 
domácím publikem. V neděli 18. 
11. hostí od 17 hodin celek Plzně.
Sestava: Šoltés, Pohludka – Kla-
ban 1, Komárek, Petřík 3, Kichner 
1, Hečko, Unger, Dyba 5/1, Vacu-
la 1, Hes 5/1, Kalous 6, Hladký 2, 
Mynář. Trenér: Aleš Chrastina.

Skupinka běžců startova-
la na 44. ročníku Behu okolo 
Luborče v Nemšové nedaleko 
Trenčína a zásluhou dvou Ka-
teřin vezeme dvě vítězství. Zá-
vody sice nezačaly nejšťastněji, 
když se v mladších žákyních 
Petra Pavlásková krátce po 
startu ocitla vinou soupeřek na 
zemi a závod nedokončila. Ov-
šem potom už se naše děvčata 
důrazně prosazovala. Nejprve 
Kateřina Krtková jasně vyhrála 
závod starších žaček na 1200 
metrů a potom stejným způso-

z atletiky

bem ovládla závod dorostenek 
na 2.200 metrů Kateřina Siebel-
tová, kde ji třetím místem dopl-
nila Veronika Siebeltová. Obě 
naše dorostenky potom nastou-
pily k hlavnímu závodu na 7,5 
km, kde na všechny účastníky 
čekalo pět okruhů městem. 
Mezi početným polem žen (cel-
kem jich nastoupilo 14) vybojo-
vala Veronika Siebeltová druhé 
místo časem 31:52 minuty a její 
sestra Kateřina doběhla na mís-
tě pátém v čase 34:48 minuty. 
Děvčatům blahopřejeme. 

Dvě Kateřiny zvítězily na Slovensku
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Charita Frýdek-Místek spo-
lečně s římskokatolickou farností 
vás zve na Adventní koncert 
Scholy Gregoriana Pragensis. 
Koncert se uskuteční 30. listo-
padu, v kostele sv. Jana a Pavla 
v Místku od 18:30 hod. Cena 
vstupného je 200 Kč. Předprodej 
vstupenek proběhne od 12. lis-
topadu v knihkupectví u Jakuba.

Adventní koncert bude před-
stavovat částečnou rekonstrukci 
mariánské mše tak, jak se rozví-
jela od raného středověku až do 

Oblast sociálních služeb 
doznala za poslední roky vel-
kých změn nejen v oblasti dáv-
kových systémů, o kterých je 
asi největší debata veřejnosti 
a odborníků, ale také v oblasti 
přímé práce o klienty, kteří se 
ocitli v tíživé sociální situaci. 
A to jak v oblasti kvality, tak 
pokrytí našeho území všemi 
potřebnými druhy služeb.

Komunitní plánování, jak toto 
označení vypovídá, je především 
o podpoře konkrétních občanů 
na daném území, které spojují 
stejné potíže, zájmy, chuť něco 
změnit nebo alespoň přinést jiný 
pohled na věc. V oblasti sociál-
ních služeb se to týká zejména 
propojenosti mezi obcí, posky-
tovateli sociálních služeb, jejich 
klienty a veřejností. 

Město Frýdek-Místek má 
od roku 2006 zpracovány dva 
střednědobé plány rozvoje so-
ciálních služeb a nyní se nachá-
zíme v období přípravy třetího 
plánu. Na základě tohoto stra-
tegického dokumentu je možno 
lépe a přehledněji spolupracovat 
na konkrétních cílech jednotli-
vých služeb tak, aby pro obča-
ny města byly služby zajištěny 
v odpovídající kvalitě a dostup-
nosti. Také financování služeb 
je efektivnější a službám zapo-
jeným v komunitním plánování 
je takto zajištěna podpora při 
získávání dotací.

Základem komunitního pláno-

Organizace pracují na dalším strategickém
plánu pro oblast sociálních služeb ve městě

vání ve Frýdku-Místku je činnost 
pracovních skupin, ve kterých 
jsou zastoupeni jak uživatelé, 
tak poskytovatelé sociálních 
služeb. Oblasti podpory se týkají 
seniorů, osob se zdravotním po-
stižením, dětí a mládeže a osob 
ohrožených sociálním vylouče-
ním, tj. osoby bez přístřeší, oso-
by užívající návykové látky, men-
šiny, rodiny v nepříznivé sociální 
situaci a další. 

Se zástupci těchto organizací 
se občané mohou potkat např. 
na Dni zdraví a sociálních slu-
žeb, na dnech otevřených dve-
ří v jednotlivých organizacích, 

v distribuci je Adresář poskyto-
vatelů sociálních služeb nebo 
si o jejich činnosti můžou přečíst 
na stránkách zpravodaje města.

Začátkem roku 2013 budou 
k dispozici dotazníky pro veřej-
nost, kde každý může vyjádřit svůj 
názor a potřeby v oblasti sociál-
ních služeb. Budeme rádi za vaše 
podněty, můžete se obrátit na 
odbor sociálních služeb, kancelář 
114, Radniční 1149 ve Frýdku. 
Veškeré informace jsou dostup-
né také na webových stránkách 
města www.frydekmistek.cz/So-
ciální služby/Komunitní plánování 
rozvoje sociálních služeb.

Občanské sdružení KAFI-
RA zaměřuje svou činnost na 
poskytování dvou registrova-
ných sociálních služeb (Od-
borné sociální poradenství a 
Sociální rehabilitace) osobám 
se zrakovým postižením, od 
15 let věku. V rámci obou 
těchto služeb svým uživate-
lům nabízíme široké spekt-
rum aktivit, jejichž ústředním 
cílem je integrace na trh práce 
a do společnosti jako celku.

Mimo jiné mají naši uživatelé 
možnost zúčastnit se několikrát 
za rok aktivizačních činností (vý-
lety, exkurze, rukodělné aktivity 
aj.). V letošním roce se mnozí 
již zúčastnili Setkání uživatelů 
ve Frýdku-Místku a Kopřivni-
ci, dále koncertu v rámci týdne 
španělské hudby, prohlídky 
Valašského muzea v Rožnově 
pod Radhoštěm atd. Nedílnou 
součástí těchto akcí byl a bývá 
doprovodný program, často za-
měřený na novinky ze sociální 
oblasti či oblasti trhu práce.

Do konce roku připravujeme 
pro naše uživatele i zájemce 

KAFIRA chystá nové aktivity
ještě tyto aktivity: divadelní před-
stavení, muzikoterapii, koncert, 
malování na hedvábí atd.

Zároveň připravujeme i 
workshop Nadějné vyhlídky pro 
zrakově postižené, jehož cílem 
je otevřít diskusi o problematice 
zaměstnávání lidí se zdravotním 
postižením a najít případná řeše-
ní. Workshop proběhne v úterý 
20. listopadu od 9 do 12 hodin 
na středisku KAFIRY v Ostravě a 
diskutovat na něm budou zástupci 
zaměstnavatelů, pracovníci úřadu 
práce i samotní účastníci projektu 
– lidé se zrakovým handicapem. 
Workshop proběhne v rámci 
dvouletého projektu Nadějné vy-
hlídky, který naše občanské sdru-
žení realizuje díky finanční podpo-
ře Evropského sociálního fondu. 

Více informací o plánova-
ných či realizovaných akcích a 
službách vám poskytneme na 
středisku ve Frýdku-Místku (Zá-
mecké nám. 44) v konzultačních 
hodinách každou středu, vždy 
od 12 do 16 hodin, na tel. čísle: 
777 574 361, nebo na webových 
stránkách www.kafira.cz.

Velice rádi bychom touto 
formou chtěli poděkovat panu 
Karlu Hlostovi za promítání 
a vyprávění o dění v našem 
městě, které zprostředkovává 
každý měsíc uživatelům Cen-
tra denních služeb Domovin-
ka, J. Lady 1791 v Místku.

Všichni uživatelé i zaměstnanci 
si jeho filmových reportáží a pouta-

Poděkování panu Karlu Hlostovi
vého vyprávění velmi váží. Ctností 
pana Hlosty je, že za námi chodí 
ve svém volném čase a zcela ne-
zištně. Doufáme, že i nadále zů-
stane tato naše spolupráce zacho-
vána. Přejeme mu pevné zdraví a 
ještě mnoho úspěšně natočených 
filmových reportáží.  Uživatelé

a zaměstnanci Centra
denních služeb Domovinka

Halloweenská párty na Oddělení zvýšené péče v Žirafě
Dne 2. 11. jsme 

na našem oddělení 
oslavili americký svá-

tek Halloween 
s našimi kli-

enty.
Všichni jsme se oblékli do 

strašidelných kostýmů. Zapálili 
jsme svícny, které jsme si sami 
vyrobili k této příležitosti, a če-
kali na příchod klientů. Všechny 
místnosti byly vyzdobené v du-
chu tohoto svátku. Převlečení 
a namaskování mělo úspěch 
nejen u klientů, ale také u rodi-
čů, kteří nevěřili vlastním očím, 
kde se to vlastně ocitli. Příchody 
klientů byly sice rozpačité, ale 
nakonec si celé dopoledne užili.

Hráli jsme různé hry a sou-
těže, největší úspěch měla hra 

– hod do dálky na čarodějnici. 
Vydlabávali jsme a vyřezávali 
dýně. Zdobili mufinky a ochut-
návali jsme tradiční vlastnoručně 
vyrobené halloweenské pokrmy 
a samozřejmě jsme toto dopo-

ledne jako již tradičně ukončili 
diskotékou. Všichni se už těšíme 
na další podobnou akci.

Den byl krásný, ale velmi stra-
šidelný.  Jana Velebnovská,

 Markéta Nedomová

ve spolupráci se Statutárním městem Frýdek-Místek, oddělením so-
ciálně právní ochrany dětí, v rámci probíhající kampaně „Dejme dě-
tem rodinu“, zve všechny zájemce, kteří se chtějí něco dozvědět o 
náhradní rodinné péči, jejích základních formách, kdo se může stát 
náhradním rodičem a co pro to musí udělat, na další setkání, které 
se uskuteční ve středu 28. 11. v 16 hodin v prostorách Rodinné a 
manželské poradny na Jiráskové ulici ve Frýdku-Místku.
Bližší informace na tel. 558 438 600 nebo emailem: fm@cepp.cz

Rodinná a manželská poradna ve Frýdku-Místku 

Seminář pro pracovní skupiny komunitního plánování.

Od 1. 12. 2012 Centrum na-
bídne osobám se zdravotním 
postižením a seniorům novou 
službu, a to poradenství v oblasti 
finanční a dluhové problematiky. 
Tzv. dluhové poradenství bude 

Nová služba v Centru pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje – dluhové poradenství

poskytováno v úřední hodiny 
v prostorách Centra ve Frýdku-
-Místku na Kolaříkově ulici 653. 
Zájemci budou moci využít po-
moci nebo podpory při hledání 
řešení obtížné finanční situace. 
Budou poskytovány informace 
o možnostech, právech a povin-
nostech dlužníků, ručitelů a věři-
telů. Pomůžeme navázat kontakt 
s věřiteli a navrhnout možnosti 
řešení. Zájemci se u nás také 
dozví, jaká jsou pravidla pro 

zodpovědné zadlužení, specifi-
ka exekucí či proces oddlužení 
(osobní bankrot). Bližší informa-
ce získáte na tel.: 558 431 889 
či e-mailu czp.hajflerova@czp-
-msk.cz. Mgr. Hana Hajflerová

Adventní koncert Charity Frýdek-Místek
druhé poloviny 16. století. Zazní 
nejen „klasické“ gregoriánské 
zpěvy, ale prostor bude též vě-
nován typicky českému reper-
toáru rorátních mší, kde se ke 
slovu dostanou i duchovní pís-
ně, a to jednohlasé i vícehlasé. 
Během koncertu bude možnost 
pomyslně zalistovat několika 
staletími hudebních dějin.

Výtěžek koncertu bude použit 
na podporu činnosti Charitní pe-
čovatelské služby.

(Pokračování na straně 9)
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Rada města Frýdku-Místku 
schválila na své 56. schůzi konané 
dne 16. 10. 2012 záměr Statutární-
ho města Frýdek-Místek pronajmout 
a prodat pozemky p.č. 3367 ostatní 
plocha-zeleň o výměře 193 m2, p.č. 
3377 zastavěná plocha a nádvoří-
-zbořeniště o výměře 275 m2, p.č. 
3379 zastavěná plocha a nádvoří-
-zbořeniště o výměře 40 m2, p.č. 
3380 zastavěná plocha a nádvoří-
-zbořeniště o výměře 217 m2, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (Revo-
luční). Záměry Statutárního města 
Frýdek-Místek jsou zveřejněny ode 
dne 18. 10. 2012 po dobu 15 dnů 
na úřední desce Magistrátu města 
Frýdku-Místku.

Dle platného Územního plánu 
Frýdku-Místku jsou tyto pozemky 
zařazeny v návrhové ploše občan-
ského vybavení komerčního typu 
malého a středního podnikání. Tyto 
plochy jsou určeny pro zařízení 
občanského vybavení komerčního 
typu s provozní plochou menší než 
1000 m2 a umožňují mimo jiné stav-
by pro administrativu s max. podlaž-
ností 3 nadzemní podlaží a s obyt-
ným podkrovím, resp. max. výškou 

Nabídka na pronájem a prodej pozemků p.č. 3367, p.č. 3377, 
p.č. 3379, p.č. 3380, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek

hlavní římsy odpovídající 4 NP (sta-
novená výška je výškou maximální). 

Budoucí nájemce bude vybrán 
formou nabídkového licitačního 
řízení (dále jen „NLŘ“), kdy před-
mětem NLŘ bude výše kupní ceny 
za prodej pozemků. 

O prodeji pozemků vítězi NLŘ 
rozhodne zastupitelstvo na svém 
nejbližším zasedání. Následně 
bude s vítězem NLŘ uzavřena 
smlouva o uzavření budoucí kupní 
smlouvy a zároveň nájemní smlou-
va. Nájemné bude stanoveno ve 
výši 60 Kč/m2/rok. Vítěz NLŘ může 
následně po realizaci výstavby 
objektu (kolaudaci stavby) tyto po-
zemky odkoupit nebo je užívat na 
základě nájemní smlouvy. 
NLŘ se uskuteční dne 21. 11. 
2012 v 15.00 hod.
v zasedací síni odboru správy 
obecního majetku Magistrátu 
města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, dv.č. 323.

Předmětem NLŘ bude výše 
kupní ceny za prodej pozemků p.č. 
3367 ostatní plocha-zeleň o výměře 
193 m2, p.č. 3377 zastavěná plocha 
a nádvoří-zbořeniště o výměře 275 

m2, p.č. 3379 zastavěná plocha a 
nádvoří-zbořeniště o výměře 40 m2, 
p.č. 3380 zastavěná plocha a ná-
dvoří-zbořeniště o výměře 217 m2, 
k.ú. Frýdek (Revoluční). Nejnižší 
nabídková cena za prodej pozemků 
je stanovena na 1.200 Kč/m2. 

Jistina se neskládá. Účastník 
NLŘ se před jeho začátkem prokáže 
platným občanským průkazem. Jde-
-li o právnickou osobu, je účastník 
povinen předložit písemné zmoc-
nění k tomu, že je oprávněn jednat 
jménem právnické osoby, nejde-li o 
statutární orgán. Účastníkem NLŘ 
nemůže být fyzická nebo právnická 
osoba, která v předcházejících 3 le-
tech přede dnem konání NLŘ byla 
dlužníkem vůči Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek. Splnění této podmín-
ky potvrdí účastník podpisem čest-
ného prohlášení při zápisu k NLŘ. 
Zápis k účasti k NLŘ je ve 14.45 h.

Bližší informace lze získat na Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek u Ing. 
Zdeňky Ursíniové na tel. č. 558 609 
175, e-mail ursiniova.zdenka@fry-
dekmistek.cz nebo u Ivany Kovářo-
vé, tel. 558 609 178, e-mail kovaro-
va.ivana@frydekmistek.cz

Druh práce: informatik Magistrátu 
města Frýdku-Místku
Místo výkonu: město Frýdek-Místek
Platová třída: 9 /platový stupeň podle 
délky uznané praxe v souladu s naří-
zením vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve ve-
řejných službách a správě; možnost 
postupného přiznání osobního příplat-
ku dle zákona 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů/
Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Požadované předpoklady:
1. obecné předpoklady zájemce:
- dobrá znalost hardware, opravy, 
profilaktika
- dobrá znalost operačních systé-
mů Microsoft Windows
- dobrá znalost aplikací Microsoft 
Office
- dobrá znalost SQL (Oracle)
- orientace v problematice počíta-
čových sítí
- výhodou – znalost informačních 
systémů veřejné správy (Radnice 
VERA, GINIS)
- výhodou – znalost operačního 
systému Linux
- komunikativnost a flexibilita 
- řidičský průkaz skupiny B
2. vzdělání: střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou a vyšší
3. předpokládaný nástup: ihned 
4. občanská bezúhonnost dolože-
ná výpisem z evidence rejstříku 
trestů ne starším než tři měsíce

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče;
- datum a místo narození;
- státní příslušnost uchazeče;
- místo trvalého pobytu;
- číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana;
- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit 
tyto doklady:

- životopis, s uvedením údajů o do-
savadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech;
- ověřená kopie dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání.

Výběrové řízení na místo informatika odboru informačních technologií magistrátu
V přihlášce uveďte i číslo telefonu 
a e-mailovou adresu, abychom vás 
mohli aktuálně informovat o přesném 
datu a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte v zalepené obálce s ozna-

čením „Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy uchazeče do 
30. 11. 2012 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor informačních technologií 
Radniční 1148, 738 22 F-M

Adventní koncert Charity Frýdek-Místek
(Pokračování ze strany 8)

Jedná se o terénní službu, 
která nabízí pomoc osobám se 
sníženou soběstačností. Pečo-
vatelky dochází nebo dojíždí do 
domácností uživatelů. Charitní 
pečovatelská služba poskytu-
je základní činnosti a úkony, kte-

ré zahrnují širokou škálu pomoci 
při péči o vlastní osobu nebo do-
mácnost: např. pomoc při osob-
ní hygieně, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, pomoc při 
zajištění stravy, aj. 

Srdečně zveme všechny příz-
nivce duchovní hudby.

(Pokračování ze strany 5)
Dozvěděli jsme se o jedineč-

nosti atmosféry po celou dobu 
dění, o bydlení v olympijské ves-
nici, množství a rozmanitosti jídla, 
kterou mají sportovci k dispozici 
v obrovských jídelnách, o tom, že 
ne všechna sportoviště zůstanou 
ve stavu, jak je zažili sportovci 
i diváci na televizních obrazov-
kách. Některá sportoviště budou 
rozebrána, z hlavního stadionu 
má zůstat jen část. Demontovaná 
sportoviště budou znovu postave-
na na jiných místech, aby sloužila 
sportujícím v jiných oblastech.

Obrovské obrazovky po celém 
Londýně dávaly možnost sledo-
vat dění na sportovištích i ostat-
ním, kteří byli v Londýně v době 
olympiády. Všichni byli milí a 
příjemní. Z Londýna si nepřivezl 
žádnou nepříjemnou zkušenost.

Žáky zajímalo, jak často a kde 
diskař trénuje, jakým sportům se 
ještě věnuje, kdy začal sportovat 
jako handicapovaný a jaké má 
koníčky. Dozvěděli se, že velice 
rád cestuje a díky sportu se do-
stal do zemí, kam by jinak nikdy 
nezavítal. Má svého trenéra a na 
hřišti Slezan trénuje 3x týdně. 
Kromě hodu kuželkou a diskem 
si rád zahraje stolní tenis a ry-

baří. Děti se zajímaly o techniku 
hodu kuželkou, o možnost úrazu 
v tomto sportu a jak je to s do-
pingem v handi sportu.

A nakonec otázka nejdůleži-
tější: „Budete chtít na další pa-
ralympiádu, která bude za čtyři 
roky v Brazílii?“ Na tuto otázku 
odpověděl jen přítomným, proto 
ji nepublikujeme. Má se rozhod-
nout, protože při kladné odpově-
di je třeba začít trénovat, absol-
vovat kvalifikační závody, v roce 
2013 je již mistrovství světa.

Všichni účastníci besedy se 
s panem Bělešem rozloučili ob-
rovským potleskem, kterým mu 
sdělovali podporu a radost ze 
setkání s ním.

Děkujeme za příjemné dopo-
ledne a držíme palce. 

Mgr. Radka Gebauerová

Čtyřku poctil návštěvou 
paralympijský vítěz
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PAPÍR do nádob ANO: noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné 
papírové sáčky, kartóny, krabice, kancelářský papír, knihy, sešity, 
čistý obalový papír a kartón (obaly – krabice) od nápojů 
PAPÍR do nádob NE: uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, 
papír znečištěný potravinami, obvazy, vložky, použité plenky, kom-
binované papírové obaly s plasty a kovovými fóliemi
SKLO do nádob ANO: skleněné láhve od nápojů, bílé a barevné 
sklo, velké skleněné střepy, skleněné nádoby, sklo by mělo být čis-
té, bez zátek víček a šroubovacích závěrů 
SKLO do nádob NE: keramika, porcelán, kamenina, žárovky, zářivky, 
zrcadla, sklo s drátěným výpletem, automobilová skla, tzv. varné sklo
PLASTY do nádob ANO: PET láhve (od nápojů), plastové obaly, sáč-
ky, fólie, plastové sáčky od mléka, kelímky od jogurtů a dalších mléčných 
výrobků (bez kovové fólie), plastové obaly od spotřebního zboží, polysty-
rén, výrobky z plastů, obaly od šamponů, jedlých olejů, aviváží 
PLASTY do nádoby NE: vícevrstvé obaly kov-plast, plastové oba-
ly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji, zbytky potra-
vin, obaly od automobilových olejů a chemických postřiků, injekční 
stříkačky, fólie znečištěné zeminou, barvivy apod. 

Jak třídit odpady
Frýdecká skládka, a.s. pro-

vádí sběr odpadů ve městě Frý-
dek-Místek a přilehlých obcích 
pro cca 150 tisíc občanů. Je zná-
mo, že odpady v domácnostech 
se třídí na odpady, které se uklá-
dají do barevných nádob PAPÍR, 
SKLO, PLASTY a nevyužitelné, 
nevytříděné odpady, které končí 
v „šedých“ kontejnerech. 

Vytříděné odpady z barev-
ných kontejnerů (papír, sklo, 
plasty) jsou sváženy na třídírnu 
v Lískovci u Frýdku-Místku. Zde 
je prováděno dotřídění a expedi-
ce pro jejich další využití. 

Odpady, které jsou ukládány 
do „šedých“ kontejnerů končí na 
skládce odpadů a jsou dále nevy-
užité. Je obecně známo, že někte-
ré rodiny odpad v domácnostech 
netřídí a v „šedých“ kontejnerech 
končí až 40-60% odpadů, které se 
dají vytřídit do barevných nádob a 
dále využít, ale takhle nenávratně 
končí na skládce.

Setkáváme se také s názory 
občanů, proč třídit, že i tak jsou 
separované odpady z barevných 
kontejnerů sváženy stejnými vo-
zidly, kterými se sváží netříděný 
odpad na skládku. Stejnými vozi-
dly ano, ale je nutné si všimnout, 
že na vozidle je umístěn nápis, 
„dnes svážíme PAPÍR, nebo 
PLASTY, nebo SKLO“ a tento vy-
tříděný odpad v žádném případě 
nekončí na skládce, ale je svážen 
na třídící linku v Lískovci.

Jak třídit odpady, co patří a co 
nepatří do barevných nádob.

Nebuďte líní: třiďte správně 
– tento slogan by měl upozornit 
na nejčastější chyby. Například, 
že PET láhve se mají sešlapá-
vat, do kontejnerů na sklo nepa-
tří keramika a zrcadla, do kon-
tejnerů na papír by lidé neměli 
dávat špinavý a mastný papír, 
použité pleny atd. Podrobněji na 
internetových stránkách www. 
jaktridit.cz

Co do kterého kontejneru patří ANO či NE

Druh práce: referent na perso-
nálním oddělení – evidence do-
cházky, zajišťování vzdělávacích 
programů, BOZP
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek
Platová třída: 8 (platový stupeň po-
dle délky uznané praxe v souladu 
s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnan-
ců ve veřejných službách a sprá-
vě, ve znění pozdějších předpisů; 
možnost postupného přiznání 
osobního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: leden 2013
Doba výkonu práce: doba neurčitá 

Požadované předpoklady:
1. střední vzdělání s maturitní 
zkouškou;
2. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně sa-
mosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění poz-

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

INFORMACE O ODPADECH

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo 
úředníka odboru vnitřních věcí Magistrátu města Frýdku-Místku

dějších předpisů;
3. občanská bezúhonnost dolo-
žená výpisem z evidence rejstříku 
trestů ne starším než tři měsíce;
4. základní znalosti následujících 
zákonů:
- č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů;
- č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, 
ve znění pozdějších předpisů;
- č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
- § 101-108 bezpečnost a ochra-
na zdraví při práci, ve znění poz-
dějších předpisů;
5. znalost práce na PC (Word, Ex-
cel, Outlook, práce s internetem);
6. praxe v oblasti BOZP výhodou

Náležitosti přihlášky:
• jméno, příjmení a titul uchazeče;
• datum a místo narození;
• státní příslušnost uchazeče;
• místo trvalého pobytu uchazeče;
• číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k poby-

tu, jde-li o cizího státního občana;
• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno doložit 

tyto doklady:
- životopis, s uvedením údajů o 
dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a doved-
nostech;
- ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání.
V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu a e-mailovou adresu, aby-
chom vás mohli aktuálně infor-
movat o přesném datu a hodině 
výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy uchazeče do 
23. 11. 2012 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor vnitřních věcí 
Radniční 1148, 

738 22 Frýdek-Místek 
Zaslané materiály budou po ukon-
čení výběrového řízení skartovány. 

Rada města Frýdku-Místku 
schválila na své 56. schůzi kona-
né dne 16. 10. 2012 záměr Statu-
tárního města Frýdek-Místek pro-
najmout a prodat pozemek p.č. 
3437 zastavěná plocha a nádvo-
ří-zbořeniště o výměře 527 m2,
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Revoluční). Záměr Statutárního 
města Frýdek-Místek je zveřej-
něn ode dne 18. 10. 2012 po 
dobu 15 dnů na úřední desce 
Magistrátu města Frýdku-Místku.

Dle platného Územního plánu 
Frýdku-Místku je tento pozemek 
zařazen v návrhové ploše ob-
čanského vybavení komerčního 
typu malého a středního pod-
nikání. Tyto plochy jsou určeny 
pro zařízení občanského vyba-
vení komerčního typu s provozní 
plochou menší než 1000 m2 a 
pozemek náleží do zastavitelné 
plochy, pro kterou je požadová-
no vypracovat architektonickou 
část projektové dokumentace 
jen autorizovaným architektem. 

Budoucí nájemce bude vy-

Nabídka na pronájem a prodej pozemků p.č. 3437, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
brán formou nabídkového lici-
tačního řízení (dále jen „NLŘ“), 
kdy předmětem NLŘ bude výše 
kupní ceny za prodej pozemku. 

O prodeji pozemku vítězi NLŘ 
rozhodne Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku na svém nejbliž-
ším zasedání. Následně bude 
s vítězem NLŘ uzavřena smlouva 
o uzavření budoucí kupní smlou-
vy a zároveň nájemní smlouva. 
Nájemné bude stanoveno ve výši 
60 Kč/m2/rok. Vítěz NLŘ může 
následně po realizaci výstavby 
objektu (kolaudaci stavby) tento 
pozemek odkoupit nebo je užívat 
na základě nájemní smlouvy. 
NLŘ se uskuteční dne 21. 11. 
2012 v 13.00 hod.
v zasedací síni odboru správy 
obecního majetku Magistrátu 
města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, dv.č. 323.

Předmětem NLŘ bude výše 
kupní ceny za prodej pozemků 
p.č. 3437 zastavěná plocha a ná-
dvoří-zbořeniště o výměře 527 m2, 
k.ú. Frýdek (Revoluční). Nejnižší 

nabídková cena za prodej pozem-
ků je stanovena na 1.200 Kč/m2.

Jistina se neskládá. Účastník 
NLŘ se před jeho začátkem pro-
káže platným občanským průka-
zem. Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen předložit 
písemné zmocnění k tomu, že je 
oprávněn jednat jménem práv-
nické osoby, nejde-li o statutární 
orgán. Účastníkem NLŘ nemůže 
být fyzická nebo právnická oso-
ba, která v předcházejících 3 
letech přede dnem konání NLŘ 
byla dlužníkem vůči Statutární-
mu městu Frýdek-Místek. Splně-
ní této podmínky potvrdí účastník 
podpisem čestného prohlášení 
při zápisu k NLŘ. Zápis k účasti 
k NLŘ je ve 12.45 hod.

Bližší informace lze získat na 
Magistrátu města Frýdek-Místek 
u Ing. Zdeňky Ursíniové na tel. 
č. 558 609 175, e-mail ursiniova.
zdenka@frydekmistek.cz nebo 
u Ivany Kovářové, tel. 558 609 
178, e-mail kovarova.ivana@
frydekmistek.cz

pronajmout nebytový prostor-
-garáž nacházející se v suterénu 
domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek na základě výsledku 
„dražby výše nájemného“ (dále jen 
„Dražba“) v souladu s „Postupem 
při pronájmu garáží nacházejících 
se v objektech ve vlastnictví Sta-
tutárního města Frýdek-Místek“, 
který byl schválen Radou města 
Frýdek-Místek dne 12. 4. 2010.
Den konání „Dražby“: 19. 11. 2012
Místo konání „Dražby“: Magistrát 
města Frýdek-Místek, ul. Radniční 
10, III. NP (zasedací místnost)
Hodina konání „Dražby“: 15:00 h.
Nebytový prostor – garáž
Garáž je umístěna v suterénu domu 
č.p. 146, ul. 17. listopadu, k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 25 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve 
výši minimálního ročního nájem-
ného na 1 m2 plochy garáže a činí 

700 Kč/m2/rok + DPH.
Prohlídku garáže je možno domlu-
vit na tel. č. 558 609 174 – p. Jana 
Horváthová. 
Účastníkem dražby může být fy-
zická osoba starší 18 let s trvalým 
bydlištěm na území statutárního 
města Frýdku-Místku. Při zápisu 
účastníka k dražbě je účastník po-
vinen předložit průkaz totožnosti, 
malý technický průkaz vozidla, se 
kterým hodlá v garáži parkovat, 
popř. smlouvu o užívání služební-
ho vozidla k soukromým účelům.
Účastníkem dražby nemůže být 
fyzická osoba, která v předcházejí-
cích třech letech přede dnem koná-
ní dražby užívala byt nebo nebytový 
prostor ve vlastnictví Statutárního 
města Frýdek-Místek bez právního 
důvodu, nebo byla dlužníkem vůči 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky potvrdí 

účastník dražby podpisem čestné-
ho prohlášení při zápisu k dražbě.
Účastníkem dražby může být pouze 
fyzická osoba, která nejpozději do 
okamžiku zahájení zápisu účastníků 
k dražbě uhradila zálohu na úhradu 
nákladů dražby na účet města ve 
výši 5.000 Kč a která nejpozději při 
zápisu účastníka k dražbě předložila 
doklad o zaplacení zálohy na úhra-
du nákladů dražby (kauce), č.ú.: 
6015-928781/0100, VS 3250002.
Účastníkem dražby může být pouze 
fyzická osoba, která nejpozději při 
zápisu účastníků k dražbě podepíše 
dohodu o úhradě nákladů dražby.
Smlouva o nájmu garáže bude 
uzavřena na dobu 2 let.
Další informace je možné získat na 
tel. č. 558 609 174 nebo osobně na 
Magistrátu města Frýdek-Místek, 
odboru správy obecního majetku, 
ul. Radniční 10, III. NP, dveře č. 315.

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
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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-

Sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 27.-29. 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:

REVIZE A OPRAVY
PLYNOVÝCH KOTLŮ

776 355 555

Sběrné dvory ve Frýdku-Míst-
ku se v době od 15. listopadu do 
15. prosince stanou místem, kde 
lze vyhrát věcné dárky. Nezisko-
vá společnost ASEKOL, s.r.o., 
připravila mimořádnou akci 
pro všechny občany, kteří mají 
doma nepotřebné elektrospotře-
biče. Stačí, aby v uvedené ob-
dobí přinesli do sběrných dvorů 
nepotřebné monitory, televizory, 
rádia, telefony a podobně a mo-
hou si domů odnést hodnotný 
dárek. Současně se tak zapojí i 
do soutěže o tablet, která potrvá 
až do 28. února 2013, která má 
název „Sbírej a vyhraj!“ a jejíž 
podmínky jsou uvedeny níže. 

„Ve Frýdku-Místku bude akce 
probíhat na sběrných dvorech 
na ulicích Jana Čapka, Collo 
Louky a Panské Nové Dvory,“ 
upřesnil za společnost ASEKOL 
regionální manažer Zdeněk 

Odneste si dárek ze sběrného dvora
Kovářík. „První stovce občanů 
na každém sběrném dvoře roz-
dáme buď multifunkční kapesní 
nůž, nebo praktickou lampičku 
s klipem na čtení knihy. Celkově 
tak ve Frýdku-Místku rozdáme 
300 dárků,“ doplnil Kovářík.
A jaké vysloužilé elektrozaří-
zení mohou občané nosit na 

sběrné dvory? 
Jedná se především o sta-

ré monitory, televize, počítače, 
notebooky, tiskárny, rádia, hu-
dební a videopřehrávače, foto-
aparáty, videokamery nebo tele-
fony. Všechny staré spotřebiče 
jsou posléze rozebrány na sou-
částky a recyklovány.

„Do soutěže „Sbírej a vyhraj!“ 
se můžete zapojit vytištěním sou-
těžního letáčku z internetových 
stránek www.asekol.cz a s tímto 
letáčkem odnést na sběrný dvůr 
staré elektro. Tam vám letáček 

orazítkují (1 spotřebič = 1 razítko). 
Jakmile jich budete mít pět, vy-
plňte kontaktní údaje a leták ode-
šlete na P.O. BOX č. 75, 46003 
Liberec 3. Tisk letáků není ome-
zen, naopak, čím více donesete 
elektra a odešlete orazítkovaných 
letáků, tím větší šanci máte na vý-
hru zbrusu nového tabletu Sam-
sung, nebo další elektroniky,“ řekl 
Kovářík. Více informací o soutěži 
je k dispozici na www.asekol.cz.

ASEKOL, s.r.o., je nezisko-
vá společnost, která provozuje 
kolektivní systém zpětného od-
běru elektrozařízení. V prosinci 
roku 2005 byl ASEKOL zapsán 
Ministerstvem životního pro-
středí ČR jako jediný systém 
pro zpětný odběr historických 
elektrozařízení v oblastech vý-
početní, telekomunikační a kan-
celářské techniky, spotřební 
elektroniky, hraček a vybavení 
pro volný čas a sport (tj. skupiny 
3, 4 a 7). ASEKOL má uzavřeny 
smlouvy o zřízení míst zpětné-
ho odběru ve spolupráci městy 
a obcemi v počtu 4306 a téměř 
2,5 tisíci opravnami a prodejna-
mi elektro. Další tisíce sběrných 
míst vznikly díky vývoji a instala-
ci různých druhů kontejnerů na 
drobná elektrozařízení. Téměř 
11 500 provozovaných sběr-
ných míst zajišťuje společnosti 
ASEKOL nejhustší sběrnou 
síť vysloužilých elektrozařízení 
ze všech kolektivních systémů 
v ČR. V roce 2010 vybral ASE-
KOL od každého občana ČR 
průměrně 1,6 kg elektroodpadu. 

Po sociální reformě zůstalo 
vydávání nových parkovacích 
průkazů v kompetenci Magist-
rátu města Frýdku-Místku. Uve-
dené průkazy jsou vydávány 
oddělením terénní práce s neza-
městnanými a rodinou jako další 
pracovní činnost kromě vlastní 
sociální práce. 

Jedná se tedy o kumulo-
vanou funkci oddělení, které 
v úředních hodinách vydává 
parkovací průkazy a shromaž-
ďuje od svých dalších klientů 
podněty k ostatní sociální práci. 
V neúředních dnech vykonávají 
sociální pracovníci sociální práci 
se svou cílovou skupinou. Řeší 
konkrétní situace s klienty, pohy-
bují se při výkonu vlastní sociální 
práce i v terénu.

Ze zmíněných důvodů ne-
mohou být rozšířeny úřední 
hodiny pro výměnu parkova-
cích průkazů v závěru roku, 
pokud by klienti nechávali vý-
měnu na poslední dny v roce. 
Není k tomu ani závažný důvod, 
protože výměnu bylo možno 
provést v průběhu celého le-
tošního roku. Našim klientům 
se snažíme v rámci možností 
vycházet maximálně vstříc. Rov-
něž pravidelně prostřednictvím 
Zpravodaje od počátku roku in-
formujeme o nutnosti provedení 
výměny tak, aby se tato zpráva 
včas dostala ke všem, jichž se 
může týkat. A obdobná informa-
ce byla poskytnuta také všem 
obecním úřadům v působnosti 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku. Pokud se výměna nestih-
ne provést do konce roku 
2012, může být provedena 
i v roce 2013. Nebude však 

Informace pro zdravotně
handicapované občany 

možné už v autě použít staré 
označení, které je ještě pro 
tento rok v platnosti.

Opět, s ohledem ke 
všem našim klientům, uvá-
díme včas i tuto informaci, 
že nelze z provozních důvodů 
počítat s rozšiřováním kapacity 
pracovníků a úředních hodin 
v závěru roku. Necháváme na 
samotném rozhodnutí klientů, 
jak svou situaci vyhodnotí. Pře-
jeme si, aby vyřizování jejich 
záležitostí probíhalo nadále k je-
jich maximální spokojenosti, a 
zároveň prosíme i o jejich ohle-
dy směrem k práci sociálních 
pracovníků i ve vztahu ke druhé 
skupině klientů, na něž je oddě-
lení zacíleno.

Sociální práce, která je dru-
hou náplní činnosti oddělení, 
se ve stresu a časovém presu 
kvalitně dělat nedá. Jedná se o 
psychicky náročnou práci, vždy 
jde o řešení vážných problémů, 
někdy hodně těžce řešitelných. 
K úspěšnému poskytnutí pomoci 
je zapotřebí soustředěný klid na 
práci s klientem a nutný potřeb-
ný čas k vyřízení jeho záležitostí 
ve spolupráci s ním. 

Stále zůstává nevyměně-
ných přibližně 2000 průkazů! 
V současné době se výměny 
parkovacích průkazů vyřizují 
bez čekání. S přáním klidných a 
spokojených dnů.

Odbor sociální péče,
oddělení terénní práce

s nezaměstnanými a rodinami



12 Listopad 2012Kultura

Členové Dětského folklor-
ního souboru Ondrášek 
z Frýdku-Místku přivítají le-
tošní advent koncertem s ná-
zvem De Tempore Adventuali 
aneb O čase adventním. 

Chcete-li se v předvečer první 
adventní neděle zastavit, zapo-
slouchat se do známých i časem 
zapomenutých písní adventního a 
vánočního období, nahlédnout do 
starých zvyků s tímto časem spo-
jených, přijďte v sobotu 1. prosin-
ce v 18 hodin do místecké Nové 
scény Vlast. Vstupenky si můžete 
objednat na e-mail adrese soubor.
ondrasek@email.cz od 20. 11.

Písně adventní i vánoční v po-
dání Ondrášku zazní také ve stře-
du 12. prosince v 18 hodin v pořa-

O čase adventním s dětským
souborem Ondrášek

du Zpěvem k srdci folkloristy Jana 
Rokyty mladšího. Cyklus Zpěvem 
k srdci pravidelně v tříměsíčních 
intervalech hostí v hudebním stu-
diu 1 Českého rozhlasu Ostrava 
známé soubory cimbálových mu-
zik z České i Slovenské republiky. 
Koncerty, které jsou první hodinu 
vysílány v přímém přenosu, jsou 
zároveň přístupné veřejnosti. 
Vstupenku lze zakoupit na re-
cepci ČRo Ostrava. Přímý přenos 
mohou příznivci folkloru naladit na 
frekvencích: REGION 99,0 FM * 
Ostravsko 107,3 FM * Třinecko 
105,3 FM * Opavsko 102,6 FM 
* Bruntálsko 95,5 FM nebo také 
na internetových adresách: www.
rozhlas.cz/zive a www.play.cz/
cesky-rozhlas-ostrava.

V sobotu 15. prosince v 16 
hodin soubor Ondrášek vystoupí 
jako host na vánočním koncertu 
souboru Grunik v evangelickém 
kostele na Ostravici. Srdečně 
zveme všechny naše blízké ke 
sdílení adventu s Ondráškem. 

Městská knihovna v Místku 
připravila na úterý 4. prosin-
ce, od 18 hodin, další zajíma-
vou přednášku v seriálu „Z 
Beskyd do světa“, tentokrát o 
jávských sopkách v Indonésii. 

Rovníková Indonésie je sop-
kami doslova poseta a se svými 
sto padesáti aktivními sopkami 
je symbolem pro sopečné ka-
tastrofy. Nejvíce jich najdeme 
na ostrovech Jáva a Sumatra, i 
Bali. A právě toto zajímavé místo 
navštívil František Mamula hned 
dvakrát, a jak sám prozradil, ná-
vštěva sopek mu v itineráři chy-
bět nemohla. „Když jsem poprvé 
cestoval do Indonésie, říkal jsem 
si, že se máme nač těšit. Přes-

Indonésie – země sopek
tože jsem povahy lehce dobro-
družné, mrazení v zádech jsem 
měl a říkal si, jen aby nezačala 
nějaká v době našeho pobytu 
soptit. Pobyt v Indonésii se dá 
prožít neskutečnými možnostmi, 
protože nikde na světě nenajde-
te tak rozmanitou krajinu, kultu-
ru, srdečné a krásné lidi. Indo-
nésie, to je svět sám pro sebe.“

Přednáška bude vyplněna 
fascinujícími fotografiemi do jícnu 
sopky Bromo, můžete se těšit, 
zda se šamanovi mBah Maridrja-
novi podařilo uhlídat sopku Mera-
pi, nebo na nepopsatelnou barvu 
největšího sirného jezera na svě-
tě, Kawah Ijen, ale také na mýty 
a legendy o jejich vzniku.

Horník vynáší síru z jezera Kawah Ijen na Jávě.

Na konci listopadu se do 
Nové scény Vlast po roce opět 
nastěhuje Mezinárodní festival 
outdoorových filmů. Festival, 
který se v minulých letech 
setkal vždy s živým diváckým 
ohlasem, se koná již podesáté, 
do Frýdku-Místku pak zavítá 
posedmé. Hosty slavnostního 
zahájení bude známá cesto-
vatelská dvojice Petr Horký a 
Mirek Náplava.

Mezinárodní festival outdoor-
ových filmů je soutěžní putovní 
přehlídkou. Festival je zaměřený 
na filmy dobrodružné, extrémní, 
adrenalinové, ale také cestopis-
né. Filmy nás zavádějí do růz-
ných míst naší planety, ukazují 
mentalitu a kulturu tamních oby-
vatel – do prostředí, kde se běžný 
„smrtelník“ nedostane. Festivalu 
se zúčastňují čeští, slovenští a 
zahraniční autoři, filmová studia, 
národní televize i soukromé tele-
vizní společnosti, a to v profesio-
nální i amatérské rovině.

Mezinárodní festival outdoor-

Filmový festival nabídne napětí i poznání
ových filmů začíná v kině Vlast 
v Místku ve čtvrtek 22. listopadu 
v 19.00 a potrvá až do neděle. 
Festivalová permanentka stojí 
300 Kč, vstupné na jednotlivý 
filmový blok je 50 Kč. Chcete-li 

se dozvědět více o programu a 
hostech, nebo si v předprodeji 
koupit vstupenky, navštivte por-
tál www.kulturafm.cz nebo ně-
kterou z poboček Beskydského 
informačního centra. 

V pátek 23. 11. vystoupí 
v Hudební hospůdce U Arnoš-
ta legenda českého folku, pís-
ničkář Jaroslav Samson Lenk.

Vynikající kytarista, textař, 
činorodý skladatel a vydavatel, 
zakladatel Rádia Samson, mimo 
jiné i autor známých večerníčko-
vých hitů (Madla a Ťap, Vydrý-
sek, Méďové, Ježek Aladin atd.).

Věčně usměvavý muzikant, 
kterého známe také z trampské 
kapely „Hop Trop“, z formace 
„Samson a jeho parta“ nebo z fol-
kového tria „Redl-Samson-Ja-
noušek“ si po dvou letech u nás 
opět střihne svůj sólový koncert.

Lenk vystoupí U Arnošta

Fotosoutěže se mohou zú-
častnit fotografové z Frýdku-
-Místku a okolí, jejichž věk v 
roce 2012 nepřesáhne 25 let. 
Fotografie mohou být černobí-
lé nebo barevné formátu mini-
málně 13x18 cm libovolného 
tématu. Fotografie musí být na 
zadní straně označeny názvem 
fotografie, dále jménem autora, 
jeho adresou a rokem narození. 
Do každé zásilky je nutno vložit 
seznam zaslaných fotografií.

Vyhodnocení fotografií pro-
vede odborná porota sestave-
ná pořadatelem. 

Nejlepší autoři získají
hodnotné ceny.

Uzávěrka soutěže:
18. 12. 2012

Vernisáž: 22. 1. 2013 v budo-
vě Obchodní akademie Frýdek-
-Místek (na ul. Palackého)
Vrácení fotografií: do 28. 6. 2013
Fotografie do soutěže zasílejte 

na adresu:
Fotoklub Art Collegium

Obchodní akademie
Palackého 123

738 01 Frýdek-Místek
Soutěž probíhá za podpory:

Statutární město Frýdek-Místek

Frýdecko-místecký fotoklub Art Collegium 
vyhlašuje 15. ročník fotosoutěže pro mladé autory

GYNFM POLOVÁ s.r.o.
Gynekologická ambulance

a ambulance dětské gynekologie
Lékaři: MUDr. Andrea Polová, MUDr. Miloš Nesvadbík,

MUDr. Michal Hrbek

Adresa ordinace: Dr. Vančury 401, Frýdek-Místek

Provoz pondělí až pátek, 2 dny v týdnu ordinační
hodiny prodlouženy do 18.00 hodin

Kontakty k objednání:
internet: www.gynfm.cz

telefon: 558 631 697, mobil: 724 824 673
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLÍČ

Kultura, programová nabídka

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.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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-

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...

LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI MŠ
7. – 11. 1. 2013

- 1. turnus | Místecké MŠ
14. – 18. 1. 2013

- 2. turnus | Frýdecké MŠ
I v tomto školním roce jsme přiwžování pro děti 
z mateřských škol (od 4 let). Lyžařský výcvik 
pro předškoláky je veden zkušenými instruk-
tory. Těm, kteří budou na lyžích poprvé, doká-
žeme, že je to prima zábava, ze které nemusí 
mít vůbec strach. Začátečníci si osvojí základy 
lyžování i samostatnou jízdu na lyžařském vle-
ku, zkušení lyžaři si vylepší svůj styl a naučí se 
novým prvkům. Děti budou rozděleny do druž-
stev. Každé družstvo má svého lyžařského 
instruktora a pomocníka bez lyží. K dispozici 
máme chatu se sociálním zázemím.
Místo: Visalaje – Zlatník. Cena: 2 000 Kč
Info a přihlášky: Anna Křistková | Tel: 558 434 
154,736 740 256 | E-mail: lyzovani@klicfm.cz

AKCE
17. 11.

SMART GAMES | KRAJSKÝ PŘEBOR
Zúčastněte se krajského kola turnaje v des-
kových hrách Safari, Na ledové kře a Tuč-

ňáci na ledu. 2 nejlepší z každé kategorie 
postupují do celostátního finále v Praze.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 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

24. 11.
BARBIE PARTY

Zveme vás a vaši Barbie na narozeninovou 
oslavu, na které zažijete spoustu legrace. 
Upečete si malinkaté narozeninové dortíky a 
ušijete si šaty a ozdůbky pro vaši panenku.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 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 KORÁLKŮ | TVO-

ŘIVÝ PODVEČER
Přijďte si k nám odpočinout a zkusit si tech-
niku drátování s použitím korálků. Naučíme 
vás tvořit ozdoby na vánoční stromeček, 
sváteční stůl, či adventní věnec.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 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.

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

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

SVČ
tel

GALERIE U Černého kocoura

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.

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

Kurzy – zahájení leden 2013
Taneční pro manželské páry a dvojice

Pondělí 14. 1., 19.30-22.00 h – začátečníci
Středa 16. 1., 19.30-22.00 h – pokročilí

Taneční pro mládež – pokročilí
Neděle 13. 1., 18.30-21.00 h
Středa 16. 1., 16.45-19.15 h

Salsa pro začátečníky
Úterý 22. 1., 17.45-19.15 h

Daoská jóga – umění omlazení těla
a organizmu

Pondělí 14. 1., 17.00-18.30 h
Kondiční posilování

Pondělí 7. 1., 17.30-19.00 h
Čtvrtek 10. 1., 18.15-19.15 h
Cvičení pro zdraví s pilates

Úterý 8. 1., 16.30-17.30 h
Pilates

Středa 9. 1., 17.30-18.30 h
Powerjóga

Středa 9. 1., 18.45-20.00 h
Tchaj-ťi čchüan

Středa 16. 1., 18.00-19.30 h – pokročilí
Čtvrtek 17. 1., 18.00-19.30 h – mírně pokročilí

Cvičení pro seniory
Čtvrtek 3. 1., 9.00-10.00 h

60 minut s arteterapií
Čtvrtek 24. 1., 17.45-18.45 h

Cvičení pro zdraví
Čtvrtek 10. 1., 17.00-18.00 h

Přihlášky a informace k platbám nalez-
nete na stránkách www.kulturafm.cz

email: linda.hartenbergerova@kulturafm.cz, 
tel: 558 113 457, 777 728 092

Pěvecké sdružení Slezská Ostrava

Vás zve na

KONCERT
ve středu 21. listopadu v 18:00 hodin

v Bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku
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Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

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

Těhotenské a poporodní centrum

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

www.divadloctyrlistek.cz

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

26. 11. 2012 v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

4. 12. 2012 v 16:30
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
28. 11. 2012 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE
aneb Porod s epidurálem

9. 1.2013 v 15:30
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
20. 11. v 18.00 - Ra-
dim Ptáček – Réunion 
– botanická zahrada 
v Indickém oceánu – 
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

DIVADLO
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 

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 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.

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 možnost 
hrát si s celou řadou hraček a pomůcek pro 
jejich správný psychomotorický vývoj. Začá-
tek 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 h.

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

Hlídání dětí 

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

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

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

Středa – Mimi koutek – Cvičení s miminky 
10.00 – 10.45 h. 

Čtvrtek – Kreativní hrátky pro děti 9.30 – 10.15 h.
Orientální tance pro dospělé – začátečníci 

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

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

Pro děti
12. ročník festivalu Beskydská loutka

Sobota 17. listopadu v 15 hodin
Koblížkovo dobrodružství

loutková pohádka o Koblížkovi, který ute-
če lišce, potká Puňtu a spolu se ocitnou 
v cirkuse se skutečným klaunem – hraje 

Divadélko Jednadvě Frýdek-Místek
Vstupné 30 Kč

Sobota 24. listopadu v 15 hodin
původně avizovaná pohádka Ostrov 

splněných přání nahrazena za:
Ludmila Vaňková

Princezna a šašek
činoherní pohádka plná převleků a zá-
hadných záměn postav pro děti od 5 let

hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek
Vstupné 30 Kč

Půjčování kostýmů v listopadu:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

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

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

KLUB NEZBEDA

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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HOTEL CENTRUM

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

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
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 18. 11. 15.00

Nová scéna Vlast
Ostrov splněných přání

DUO – Divadélko u Ostravice
Není na žádných mapách, ale existuje a skrý-
vá velké tajemství. Kapitán pirátů s pomocí 
kouzel čarodějnice Čaramáry se o něm dozví. 
Ihned se oba vypraví na onen tajemný 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
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 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

So 17. 11. v 17.00
Kino plné upírů: Hotel Transylvánie

Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem 
temnoty, ale také vlastníkem stylového ho-
telu, který obývá se svojí dcerou. Stylový 
animák pro celou rodinu.
USA, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 91 
min., vstupné 100 Kč, pro děti

So 17. 11. v 19.00
Kino plné upírů: Twilight sága: Roz-

břesk – 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

Po 19. 11. v 17.00
Dvojprogram Twilight sága: Rozbřesk 

– 1. část
Čtvrté pokračování slavné upíří série. USA, 
fantasy/romance/thriller, 2D, 12+, titulky, 
vstupné 100 Kč, premiéra

Po 19. 11. v 19.00
Až do města Aš

Jeden z nejočekávanějších debutů tohoto 
roku, který byl Slovenskem nominován na 
Oscara. Příběh mladé naivní dívky, která opou-
ští svou východoslovenskou rodinu a vydává 
se za lepším životem až do vzdálené Aše.
Slovensko/ČR, drama, 2012, režie I. Gró-
fová, 2D, 15+, 84 min., vstupné 100 Kč/pro 
členy FK 80 Kč. Filmový klub, premiéra

Út 20. 11. v 17.00
Dvojprogram Twilght sága: Rozbřesk 

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

Út 20. 11. v 19.00
Yuma

Jak vypadala léta těsně po pádu železné 
opony? Na celém východě dost obdobně: 
značkové oblečení a plné supermarkety 
byly dostupné jen na Západě a my jsme se 
mohli tak akorát dívat. Hrdinové Yumy se ale 
rozhodli vzít věci do svých rukou... Polsko/
ČR, tragikomedie, 2012, režie P. Mularuk, 
2D, 12+, titulky, 105 min., vstupné 100 Kč/
pro členy FK 80 Kč. Filmový klub, premiéra

St 21. 11. v 10.00
Ve stínu

Kriminální příběh D. Ondříčka zasazený do 50. 
let minulého století. V hlavní roli I. Trojan, hud-
ba J. P. Muchow. ČR/Slovensko/Polsko, de-
tektivka, 2D, přístupný, 96 min., vstupné 90 Kč

Čt 22. – Ne 25.11
10. Mezinárodní festival outdoorových filmů
začátky bloků: Čt 22. 19.00, Pá 23. 17.30 a 
20.00, So 24. 15.30, 17.30 a 20.00, Ne 25. 18.00
vstupné 50 Kč/filmový blok, 300 Kč/perma-

nentka. Více o programu a hostech na
www.kulturafm.cz.

Předprodej vstupenek od 15. 10. na poboč-
kách BIC, hodinu před představením v Nové 
scéně Vlast nebo online na www.kulturafm.cz

filmový festival
Po 26. 11. v 19.00

Cesta na měsíc & Podivuhodná cesta
Velké dobrodružství jednoho z průkopníků fil-
mu. Poprvé v kinech barevná verze původní 
zrestaurované kopie filmu legendárního G. 
Melièse. Filmová projekce za živého hudební-
ho doprovodu Honzy Plíhala. Cestu na měsíc 
doplní projekce dokumentu S. Bromberga 
Podivuhodná cesta a vytváří tak výjimečný 
filmový zážitek pro všechny milovníky filmu.
Francie, dobrodružný/fantasy, 1902-2011, re-
žie G. Méliès, 2D, 12+, němá verze, 16 min., 
Francie, dokument, 2011, režie S. Bromberg, 
E. Lange, 2D, 12+, titulky, 60 min. Vstupné 
110 Kč/pro členy FK 90 Kč. Filmový klub

Út 27. 11. v 19.00
Atlas mraků

Filmová adaptace románu D. Mitchella. Ně-

kolik příběhů, které se odehrávají v různých 
časových obdobích a na různých místech. 
Podíváme se do Tichého oceánu v polovině 
devatenáctého století, navštívíme meziváleč-
nou Belgii, prožijeme osmdesátá léta v USA 
i současnost, čeká nás budoucnost plná ge-
neticky upravených lidí i soumrak civilizace. 
USA/Německo, fantasy/sci-fi/dobrodružný, 
2012, režie A. Wachowski, L. Wachowski, T. 
Tykwer, 2D, titulky, 164 min., vstupné 140 Kč/
pro členy FK 120 Kč. Filmový klub, premiéra

St 28. 11. v 10.00
Konfident

Jiří Mádl, Jan Budař, Ondřej Vetchý a dal-
ší v novém českém filmu Juraje Nvoty o 
přátelích, které spojuje i rozděluje režim za 
okupace v roce 1968. ČR, drama/thriller, 2D, 
12+, 108 min., vstupné 60 Kč, pro seniory

Pá 30. 11. v 17.00
Raubíř Ralf

I počítačoví padouši chtějí, aby je lidi měli 
rádi. Raubíř Ralf to cítí stejně. Nová 3D 
disneyovka potěší všechny fanoušky počíta-
čových her. USA, animovaný, 3D, přístupný, 
dabing, vstupné 155 Kč/děti do 10 let 135 
Kč, pro děti, premiéra

Pá 30. 11. v 19.00
Looper

Bruce Willis jako nájemný vrah v nejlepší sci-
-fi poslední doby. USA, akční sci-fi, 2D, 15+, 
titulky, 118 min., vstupné 80 Kč, premiéra

15. 11. Čtvrtek PRIMMAT PARTY
SOUKROMÁ PÁRTY MÍSTNÍ ŠKOLY
16. 11. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL 
*VSTUP NAD 18 LET*
DJ KAMIL A DJ MATTES – TY NEJLEPŠÍ 
HITY DOB MINULÝCH *VSTUP NAD 18 LET*
17. 11. sobota PRAGO UNION – LIVĚ BAND!!
PRAGO UNION S ŽIVOU KAPELOU! DJs: 
KATO, FLIPTYCK, LUCKY
21. 11. středa STOUNDRUM *VSTUP 
ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs *PIVO ZA 20, 
VSTUP ZDARMA*
23. 11. pátek NAA:SH:UP
DNB PARTY – SPECIAL GUESTS & STOUN DJs

24. 11. sobota HIP HOP OLDSCHOOL 
PARTY - OLIVER LOWE!
DJs: BJALY,OLIVER, NECROZ OLD 
SCHOOL PARTY, OLIVER LOWE – LIVE, 
JEN OLDSCHOOLOVÉ PECKY, SUPP-
ORT: SAFARI, B-BOYS
28. 11. středa SOUKROMÁ AKCE *VSTUP 
JEN PRO ZVANÉ*
SOUKROMÁ AKCE *VSTUP JEN PRO ZVANÉ*
30. 11. pátek RYBIČKY 48
PUNKROCK NIGHT, AFTER PARTY HITY 
& PUNKROCK KAMIL & JUTA
PŘIPRAVUJEME:
14. 12. NIRVANA REVIVAL
15. 12. MAJK SPIRIT SHOW
22. 12. MADFALLS & DOLLS IN THE FACTORY

Taneční studio DANCEPOINT
Taneční studio DANCEPOINT

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

tel. 552 342 804
Lekce Fitness Dance (posilování + tanec) 
– každé úterý: 18:30-19:30 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.
17.-18. 11. 2012 – Taneční workshop aneb 
taneční kurz pro každého s Kateřinou No-
votnou a Františkem Krejčiříkem. Připravu-

jeme pro vás 6 lekcí, dohromady 9h tančení. 
Styly: Hip hop, lyrics, Wack, Progresiv a 

další. Cena pro členy Dancepointu 390,-/9h 
(So+Ne) a pro nečleny – 490,-/9h (So+Ne). 
Rozpis: 17. 11. začátek: v 9:00 – 17:30, 18. 

11. začátek 10:00-13:30. Více informací
na našich stránkách www.dancepoint.cz

29. 11. 2012 od 19.00 hodin 
jedinečné vystoupení skupiny 

BANJO BAND IVANA MLÁDKA 
Součástí show bude: autogramiáda a prodej 
nové knihy Ivana Mládka BLBEČEK MAX,
autogramiáda a prodej kopií obrazů Ivana 
Mládka, autogramiáda CD nosičů a viny-
lových desek s písničkami Banjo Bandu i 

donesených.
Rezervace a prodej vstupenek jen za 250 Kč,

na tel: 558 405 111,
nebo na recepce@hcentrum.cz 

Více na www.hcentrum.cz 

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.
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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
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Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující v oborech:

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin
Přihlášky ke studiu přijímáme průběžně.

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.


