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slovo náměstka primátora

Na pondělním zasedání 
frýdecko-místeckého zastupi-
telstva podle očekávání rezig-
noval na svou funkci primátor 
Petr Cvik. Do čela města se 
rozhodnutím zastupitelstva po-
stavil jeho dosavadní náměstek 
Michal Pobucký. Na od března 
neobsazené křeslo náměstka 
primátora se posunul z pozice 
radního Karel Deutscher.

Primátor Petr Cvik na úvod 
seznámil zastupitele s důvody 
své rezignace. „Všichni dobře 
víte, že jsem byl poslední půlrok 
v pracovní neschopnosti. Dopla-
til jsem na to, že za těch deset 
let, kdy vykonávám veřejnou 
funkci, se stres a pracovní vytí-
žení nakupily natolik, že jsem je 
přestal zvládat. K tomu se počát-
kem letošního roku přidaly i pro-
blémy čistě rodinné, ale v součtu 
to na můj zdravotní stav zapůso-
bilo tak, že jsem musel vyhledat 
odbornou lékařskou pomoc. To, 
čím jsem si v posledních měsí-
cích prošel, bych nepřál skuteč-
ně nikomu, ani těm největším 
politickým protivníkům. Díky lé-

Vážení občané,
na pondělním zasedání zastupitel-

stva jsem po zralé úvaze a s ohledem 
na všechny okolnosti rezignoval na 
funkci primátora. Tento krok považuji 
za nejodpovědnější jak vůči městu, tak 
vůči své rodině a mně samému.

Jak si jistě umíte všichni představit, 
pracovní vytížení v křesle primátora je 
opravdu vysoké. Představuje mimo-
řádnou odpovědnost, je velmi náročné 
na čas. Přiznávám, že u mě vedlo po 
těch letech k celkové vyčerpanosti, kte-
rá v návaznosti na rodinné problémy vyústila v mé zdravotní komplikace. 
Nemyslím si, že je to něco výjimečného, protože stresem dnes trpí téměř 
všichni. V současné době jsem zcela v pořádku, ale v době rekonva-
lescence jsem přehodnotil své životní priority a hodnoty. Čas, který jsem 
věnoval práci, byl na úkor rodiny, ale také na úkor sebe samého. Neměl 
jsem čas na relaxaci, která je důležitá k načerpání energie, aby člověk 
mohl dál fungovat a zvládat zátěžové situace. Proto jsem se rozhodl, že 
funkci primátora dám k dispozici. Nejsem ale zvyklý utíkat z boje, a proto 
jsem rád, že jsem dostal důvěru vykonávat nyní pozici náměstka primá-
tora, která je neméně zodpovědná, ale přece jen méně časově náročná.

Vážení občané, i dvouletá doba ve funkci primátora může člově-
ka mnohému naučit. To nejdůležitější, co jsem se naučil já, je mít 
srovnané životní priority. Těmi pro mě jsou nyní zdraví a spokojená 
rodina. A co se týče priorit ve městě, v němž žijeme, o těch jsem 
připraven s vámi nadále diskutovat a uvádět je v život. Na tom se 
samozřejmě nic nemění.   Petr Cvik

Frýdek-Místek má nového primátoraFrýdek-Místek má nového primátora

GRATULACE: Primátor Petr Cvik předává funkci svému dosavadnímu náměstkovi Michalovi Pobucké-
mu, dalším náměstkem primátora se stal Karel Deutscher.      Foto: Petr Pavelka

Někdy není jednoduché ne-
ustále k přítomným davům na 
akci smysluplně promlouvat, 
ale v sobotu na náměstí Svobo-
dy u příležitosti rozsvěcování 
Vánočního stromu a celé vý-
zdoby ve městě by si moderá-
torka Eva Decastelo vystačila 
byť jen s pozvánkami na jed-
notlivé akce, které město na zá-
věr roku pro občany připravilo. 
Však také neustále chválila, jak 
bohatý program produkce Kul-
turyFM v čase předvánočním 
pro Frýdek-Místek nachystala.

„Zvoneček“ odstartoval Advent ve městě
A bohaté menu měla i vlast-

ní akce „Přineste si zvoneček, 
rozsvítíme stromeček“, tentokrát 
s podtitulem Velký pohádkový 
mejdan. Ten dostal na starost 
rozjet jaksepatří moderátor Leoš 
Mareš, který se na pódiu přiznal, 
že vždycky trne, jak dopadne 
vlastní slavnostní akt, kdy vybra-
né dítko pootočí klíčkem v zám-
ku a náměstí dočasně ponořené 
do absolutní tmy se naplno roz-
září vánoční výzdobou. „Já se 
vždycky tak bojím, že to nevy-
jde!“ svěřoval se Mareš a letos 

to skutečně bylo lehce drama-
tické, protože zvolená dívenka 
se nechávala chvíli přemlouvat, 
aby se chopila své úlohy. Na-
konec všechno dobře dopadlo, 
jak to má v předvánočním čase 
být. Lidé se bavili, náměstí bylo 
zcela plné a všichni si našli svůj 
důvod, proč zde přišli a strávili 
nějaký ten čas. Většina chtěla 
udělat radost dětem, kterým po-
blikávaly tradiční rohy, ale i další 
propriety, někteří si chtěli jako 
každý rok symbolicky zacinkat 
zvonečkem, další přišli za vá-
nočním punčem a jiní jen proto, 
že prostě chtěli být u toho. Děti 
měly opět možnost napsat dopis 
Ježíškovi a předat jej přímo vá-
nočnímu pošťákovi, nějakou tu 
drobnost měly šanci obdržet od 
štědrých mikulášů a čertů. Pro 
ty odrostlejší byl dárkem koncert 
populární slovenské kapely No 
Name a podívanou pro všechny 
pak slavnostní ohňostroj. Akci 
sice o pár stupňů a hodin chy-
běl sněhový kolorit, ale akce se 
zvonečkem je pro Frýdek-Místek 
takovým symbolem Vánoc, že 
už ani sněhovou nadílku nepo-
třebuje.  (pp)

BUDIŽ SVĚTLO!: Primátor Petr Cvik s moderátory Leošem Mare-
šem a Evou Decastelo.    Foto: Petr Pavelka

kařům a mé rodině jsem se ale 
uzdravil, což považuji za vůbec 
nejdůležitější skutečnost. Když 
jsem přemítal, jakým způsobem 
dál, rozhodl jsem se po zralém 
uvážení dát primátorskou funkci 
k dispozici. Má rezignace, a to 
podtrhuji, nemá nic společného 
s probíhajícím vyšetřováním Po-
licie ČR na magistrátu. S orgány 
činnými v trestním řízení jsem 
spolupracoval jak před svým 
odchodem na nemocenskou, 
tak, a to zejména, i v době, kdy 
jsem na nemocenské pobýval a 
mohl jsem se na svůj zdravotní 
stav odkázat. Neučinil jsem tak, 
podal jsem veškeré informace, 
které byly po mně z titulu mé 
funkce požadovány,“ zdůraznil 
primátor Petr Cvik, který podě-
koval koaličním partnerům za 
spolupráci i pochopení, i opo-
zičním zastupitelům zejména z 
řad KSČM a TOP 09, za jejich 
konstruktivní spolupráci. „Bohu-
žel, opoziční rétorika některých 
členů ODS, která často překra-
čovala mantinely politické opo-
nentury a sklouzávala často do 

osobní roviny a za hranici práva 
každého člověka na ochranu 
jeho soukromí i soukromí jeho 
rodiny stejně jako na ochranu 
jeho zdraví, mně z paměti jen 
tak nevymizí. To s politickou 
kulturou totiž nemá nic společ-
ného,“ ohradil se vůči ODS. Prá-
vě jí musela koalice vysvětlovat, 

proč se vrací k modelu pěti lidí 
ve vedení města. Kromě rošá-
dy na primátorském postu mezi 
Petrem Cvikem a Michalem Po-
buckým zastupitelé totiž znovu 
obsadili post dalšího náměstka, 
a to Karlem Deutscherem, který 
je členem zastupitelstva od roku 
2006 a vykonával dosud napří-
klad funkci předsedy majetkové 
komise. „Pouze se vracíme k 
tomu, co fungovalo v minulém 

volebním období. V březnu jsme 
zkusili pracovat ve čtyřech, nyní 
se jedná jen o navrácení se do 
původního stavu, který tady 
máme dlouhodobě,“ vysvětloval 
nový primátor Michal Pobucký.

S novým složením vedení 
města byly částečně změněny 
kompetence, které zůstaly stej-
né u náměstků primátora Libo-
ra Kovala a Dalibora Hrabce.

 (Pokračování na straně 2)
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Zastupitelé statutárního 
města Frýdku-Místku včera 
schválili rozpočet na rok 2013. 
Ten počítá s příjmy, včetně 
zdrojů z okruhu financování 
(127 milionů korun – účelo-
vý zůstatek z minulého roku, 
čerpání revolvingového úvěru 
a účelových fondů města) ve 

Zastupitelé schválili rozpočet města na příští rok
výši zhruba 1 miliardy korun, 
ve srovnání s upraveným roz-
počtem po 4. změně rozpočtu 
na tento rok je to o 83 milionů 
korun méně. Výdaje, včetně 
výdajů z okruhu financování 
(77 milionů korun – splátky 
úvěrů, příděly do účelových 
fondů) jsou ve stejné výši 
jako příjmy.

Ve srovnání s rozpočtem 
pro rok 2012 (upraveným po 4. 
změně rozpočtu) jsou předpo-
kládané celkové zdroje i výdaje 
v roce 2013 nižší o 83 milionů 
korun. Důvod? Rada města 
schválila s účinností od ledna 
2013 změnu metodiky financo-
vání odpisů z nemovitostí zříze-
ných příspěvkových organizací, 
které již nebudou ukládat odvod 
z odpisů z budov do rozpočtu 
města. Tím dojde ke snížení 
příjmů i výdajů města o téměř 
46 milionů korun. V návrhu roz-
počtu je v rámci přijatých trans-
ferů počítáno pouze s dotací 
na výkon státní správy a s těmi 
dotacemi, na které je již vydáno 
rozhodnutí, popřípadě uzavřena 
smlouva o poskytnutí dotace. 
Ostatní přijaté dotace budou do 
rozpočtu města zapojovány až 
v průběhu roku 2013. Dalšími 
důvody nižších příjmů je oče-
kávaný pokles příjmů z odvodů 
z výherních hracích přístrojů, 
nižší příjmy z prodeje nemo-
vitostí, nižší příjmy z místních 
poplatků, atd.

Hlavním zdrojem financová-
ní budou opět daňové příjmy, 
které tvoří 77 % celkových pří-
jmů města. Objemově největší 
položku tvoří příjmy z výnosu 
DPH, které jsou v roce 2013 
očekávány ve výši 265 milionů 

korun, tj. o 18 milionů více než 
činí upravený rozpočet roku 
2012 (247 milionů). Dále se v 
roce 2013 předpokládá čerpání 
revolvingového úvěru ve výši 65 
milionů korun. 

V rámci odborů získá z roz-
počtu nejvíce financí odbor 
dopravy (188 milionů), odbor 
školství (134 milionů) a odbor 
investiční (116 milionů).

Největší investiční akce:
• odboru dopravy: rekonstruk-

ce ul. Rovenská (7 milionů), 
výstavba parkoviště a úprava 
prostoru u hřbitova ve Skalici (7 
milionů) a rekonstrukce komuni-
kace Pod Zámečkem (5 milionů)

• odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy: celková 
rekonstrukce elektroinstalace 
ZŠ J. z Poděbrad (7 milionů), 
celková rekonstrukce vytápění 
ZŠ 1. máje (5 milionů), celkové 
rekonstrukce krovu a střechy 
SVČ Klíč (3,5 milionu)

• odbor investiční: revitaliza-
ce prostranství a parků sídliště 
Slezská (40 milionů), podmiňu-
jící objekty k hale Polárka, tj. ve-
řejná část komunikace, přelož-
ky (20 milionů), výměna oken 
v domě č. p. 882 ul. Ostravská 
(9,4 milionu), baseballové hřiš-
tě (25 milionů)

V návrhu rozpočtu není za-
hrnuto čerpání nového úvěru 
ve výši 400 milionů na výstavbu 
haly Polárka, protože ke krytí 
výdajů lze využít pouze smluv-
ně zajištěný úvěr. Vzhledem 
k tomu, že veřejná zakázka na 
poskytovatele úvěru probíhá, 
není možno úvěr do rozpočtu 
města zapojit. O výstavbě haly 
Polárka bude zastupitelstvo roz-
hodovat zřejmě v březnu. 

UCTĚNÍ 17. LISTOPADU: Na státní svátek nezapomnělo ani 
vedení města, jehož členové složili kytice k pamětní desce pří-
mo na magistrátu.                                           Foto: Petr Pavelka

Na Silvestra zavřeno
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku bude na Silvestra dne 31. 
prosince pro veřejnost uzavřen.

Změny jízdních řádů 
autobusů MHD 

Od neděle 9. prosince vstupují 
v platnost upravené jízdní řády 
autobusů MHD. K tomuto datu je 
zároveň aktualizována aplikace 
MHD v mobilu. Upravené jízdní 
řády a aplikaci pro mobily na-
leznete na webových stránkách 
města, stejně jako popis změn 
odjezdů autobusů na jednotlivých 
linkách. V tištěné podobě budou 
nové jízdní řády k dispozici na no-
vém autobusovém nádraží.
Vánoční koncert Tomáše Kočka

Tradiční předvánoční koncert 
Tomáše Kočka a jeho orchestru 
se uskuteční tentokrát v Sokolí-
ku, a to 8. prosince od 19 hodin. 
Kromě známých písní uslyšíte 
také písničky z nejnovějšího 
alba Cestou na jih a samozřej-
mě nebudou chybět koledy z 
úspěšného alba KOLEDA (no-
minace na cenu Anděl).

Cimbálovka Satina
zahraje na Fojtství

Advent je již tradičně čas, kdy 
cimbálová muzika Satina pořá-
dá oblíbené a mezi návštěvní-
ky populární folklórní vánoční 
koncerty. Ten letošní se nese 
v duchu spolupráce s Českým 
svazem včelařů z Frýdku-Míst-
ku. V pátek 21. prosince se chle-
bovickým Fojtstvím od 18 hodin 
v podání Satiny a jejích přátel ro-
zezní české i moravské koledy.

Adventní koncert
Ve čtvrtek 6. prosince se usku-

teční od 18 hodin v basilice minor 
Navštívení Panny Marie ve Frýd-
ku VII. Adventní koncert, pořá-
daný frýdecko-místeckým Rotary 
klubem. Koncert, na němž zazní 
Bach či Händel, je pořádán ve 
prospěch Domu pokojného stáří.

Beskydy tourist info
Na pobočkách Beskydského 

informačního centra už je k mání 
zbrusu nové vydání turistických 
novin Beskydy tourist info, které 
obsahují stránky věnované pře-
devším lyžování v Beskydech, 
tipy na relaxaci, zábavu na sně-
hu a po lyžování v celé turistické 
oblasti Beskydy-Valašsko a Tě-
šínských Beskydech. Nechybí i 
tradiční rubriky Kam po lyžování, 
Kalendárium, přehled běžec-
kých tras a spousta dalšího. (pp)

V polovině listopadu se zno-
vu sešla Rada seniorů, která 
s primátorem Petrem Cvikem 
bilancovala dosavadní činnost 
a nastínila další směry pro pří-
ští rok. Od roku 2013 má začít 
ve městě fungovat Seniorpo-
int, u jehož zrodu byl právě 
tento poradní orgán primátora.

„Já jsem velmi rád, že bude-
me mít takový první hmatatelný 
výsledek Rady seniorů. Projekt 
Seniorpointu jsme připraveni 
od roku 2013 zafinancovat a 
mě těší, že se zařadíme po bok 
měst v jiných krajích, kde už to 
funguje. Všem vám patří za to 
dík,“ obrátil se na jednotlivé čle-
ny rady primátor Petr Cvik.

Kontaktní místo pro seniory 
pod názvem Seniorpoint má 
vzniknout ve služebně městské 
policie v křížovém podchodě. 
Mělo by pomoci k tomu, aby se-
nioři nemuseli zbytečně obíhat 

Se Seniorpointem se už počítá
instituce a nalezli informace, 
ale i smysluplné využití volného 
času, na jednom místě. „Projekt 
Seniorpointu si klade za cíl za-
pojit seniory do aktivního způ-
sobu života kolem nich, pomoci 
jim orientovat se v každodenní 
záplavě informací a usnadnit 
jim komunikaci s úřady,“ přiblížil 
náměstek primátora Libor Koval. 
Za tuto aktivitu poděkoval také 
Oldřich Pospíšil, předseda Sva-
zu důchodců České republiky, 
který aktivitu vítá zvláště v Ev-
ropském roce aktivního stárnutí. 
Dále přítomné informoval o akti-
vitách Stop vládě, která reaguje 
na pro seniory necitlivé vládní 
změny. „Kalousek nás dusí, kde 
může, ale v republice je 2,3 mi-
lionu důchodců, takže se jen tak 
nedáme,“ řekl Oldřich Pospíšil, 
podle kterého vláda úspěšně 
boří sociální i zdravotní jistoty 
občanů v této republice.  (pp)

RADA SENIORŮ: Členové svou aktivitou přispěli ke vzniku nového 
projektu pro důchodce ve městě.  Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frýdek-
-Místek zpracovalo tzv. Inte-
grovaný plán rozvoje města 
(IPRM) pro další dvě vybrané 
lokality města (tzv. zóny). Tyto 
integrované plány musí být 
zpracovány proto, aby vlastní-
ci bytových domů ve Frýdku-
-Místku mohli čerpat zvýhod-
něné nízkoúročené úvěry na 
revitalizaci bytových domů. 

„Úvěry budou nabízeny díky 
podpoře ze strukturálních fondů 
Evropské unie – finanční nástroj 
Jessica. Zóny Frýdek a Místek 
byly vybrány na základě sta-
novených kritérií jako například 
míra dlouhodobé nezaměstna-
nosti, neuspokojivý demografic-
ký vývoj, nízká míra hospodář-
ské aktivity a podobně, a také 
dle projeveného zájmu o tyto 
úvěry na jednotlivých sídlištích,“ 
vysvětlil Pavel Osina, vedoucí 

Město pokračuje v přípravě
čerpání zvýhodněných úvěrů

oddělení ekonomického rozvo-
je. Výzva k zaslání informací o 
připravovaných revitalizacích 
bytových domů byla zveřejněna 
ve zpravodaji a na webových 
stránkách města, výsledkem 
byly získané údaje o projektech 
s celkovými náklady zhruba 214 
milionů korun.

„Žádosti o nízkoúročený 
úvěr s úrokem 1-3 procenta se 
splatností až na 30 let se budou 
podávat v polovině roku 2013, 
samotná revitalizace pak může 
proběhnout v roce 2014,“ přiblí-
žil primátor Michal Pobucký.

Frýdek-Místek má nového primátora
(Pokračování ze strany)

Úkoly zástupců ČSSD
ve vedení města jsou nyní tyto:

Michal Pobucký – primátor 
– kompetence na úseku inves-
tičním, vnější a vnitřní kontrolní 
činnosti, požární ochrany, orga-
nizačně technického zabezpe-
čování jednání orgánů města, 
zahraničních styků, ochrany 
veřejného pořádku, životního 
prostředí a zemědělství, bez-
pečnostních rizik a prevence 
kriminality

Petr Cvik – náměstek pri-
mátora – kompetence na úseku 
školství, mládeže, tělovýchovy 
a sportu; výchovy a vzdělávání; 
vědy a kulturního rozvoje; pod-
nikání; publicity činnosti města.

Karel Deutscher – náměs-
tek primátora – kompetence na 
úseku dopravy a silničního hos-
podářství, územního rozvoje a 
ekonomického rozvoje, staveb-
ně správních činností, vnitřních 
věcí a správy.  (pp)
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městská policie
Pozor na podvodníky

12. 11. v půl druhé odpoledne 
oznámil muž na tísňovou linku 
156, že za ním přišla sousedka v 
důchodovém věku, celá rozruše-
ná, že neví, co má dělat. Byli u ní 
totiž dva Romové, kteří jí údajně 
přišli vrátit nedoplatek za elektři-
nu. „Klasicky jí pak oznámili, že si 
potřebují rozměnit dvoutisícikoru-
novou bankovku. Štěstí bylo, že 
paní u sebe neměla žádné pení-
ze, takže muži odešli, ale ona si 
následně uvědomila, že mohla 
přijít o peníze. Proto vše oznámila 
strážníkům, kteří dál předali infor-
mace Policii ČR,“ vysvětlila poli-
cejní preventistka Lenka Biolková.

Zabouchnuté dveře
12. 11. v jedenáct hodin ve-

čer volal na linku 156 muž, který 
oznámil, že soused si zabouchl 
dveře a nechal klíče uvnitř v bytě. 
Strážníci na místě zjistili situaci a 
dispečer se snažil dovolat klíčo-
vou službu, ale žádná z těchto 
služeb nebyla v noci v provozu. 
Strážníci muži doporučili se uby-
tovat pro danou noc v noclehár-
ně, to ale muž odmítl a požádal 
hlídku, zda by mohl přes noc 
vyčkat na základně městské poli-
cie, což mu také bylo umožněno. 

Chtěl hračku
18. 11. v půl druhé odpoledne 

byli strážníci přivoláni z prodejny 
Kaufland, kde ostraha zadržela 
nezletilé dítě ve věku dvanáct let 
při krádeži hračky Lego v hodnotě 
50 Kč, kterou rozbalil z obalu a 
schoval ve svých kalhotách. Hlíd-
ka při příjezdu zjistila, že chlapec 
měl narozeniny a dostal od rodi-
čů „jen“ sprchový gel a žádnou 
hračku. „To potvrdila i jeho matka, 
která ještě uvedla, že je podle ní 
velký na nějaké hračky a z tohoto 
důvodu dostal jen jeden dárek. 
Celá událost bude oznámena 
sociálním pracovnicím,“ přiblížila 
okolnosti Lenka Biolková.

Hledaní kradli
18. 11. byla městská policie 

požádána o příjezd do Kauflandu 
a Penny marketu, kde byli přisti-
ženi pachatelé krádeže. V jednom 
případě se jednalo o cukrovinky v 
hodnotě 60 korun a v druhém 
případě o krádež salámu junior v 
hodnotě 24 korun. „Oba pachate-
lé z důvodu zájmu o jejich osobu 
byli předvedeni na služebnu Poli-
cie ČR, kde byli předáni. Oba pře-
vozy se uskutečnily s použitím do-
nucovacích prostředků, a to proto, 
že osoby jevily známky pokusu o 
útěk,“ uvedla Lenka Biolková. 

Chytili sprejera
24. 11. v půl jedenácté v noci 

oznámil občan, že na ulici Hlav-
ní na autobusové zastávce čtyři 
osoby, dva kluci a dvě holky, stří-
kají sprejem. Po příjezdu hlídky na 
místo se dali dva mladíci na útěk, 
jeden byl dostižen. Pro podezření 
z trestného činu byla na místo při-
volána hlídka Policie ČR, která si 
tento případ převzala.  (pp)

Rada města Frýdek-Místek 
odsouhlasila 16. 10. zřízení no-
vého odboru bezpečnostních 
rizik a prevence kriminality, a to 
s účinností od 1. 12. 2012.

„Pracovní náplní tohoto nového 
odboru bude navrhovat opatření k 
prevenci i potlačení kriminality ve 
městě, koordinovat spolupráci a 
rozvíjet komunikaci se složkami 
integrovaného záchranného sys-
tému a zabývat se i řešením ne-
standardních situací ve spojitosti 

Nový odbor magistrátu povede Petr Lessy
s probíhajícím vyšetřováním na 
magistrátu. To znamená, řešit 
zejména agendu s tímto spoje-
nou, která neúměrně zatěžovala 
a zatěžuje chod magistrátu,“ při-
blížil primátor Petr Cvik.

Vedoucí odboru bezpečnost-
ních rizik a prevence kriminality 
vzešel z výběrového řízení, do kte-
rého se přihlásili celkem čtyři ucha-
zeči. Výběrová komise doporučila 
radě města jmenovat vedoucím 
odboru bývalého policejního prezi-

denta Petra Lessyho a rada města 
tak učinila 20. listopadu.

„Petr Lessy je právník s mno-
haletou zkušeností policejní prá-
ce, který se velmi dobře orientuje 
nejen v této oblasti, ale také v ad-
ministrativě a současné legislati-
vě, zejména v trestním zákoníku 
i řádu, ale také zákoně o obecní 
policii nebo požární ochraně,“ vy-
světlil přednosti této personální 
posily magistrátu náměstek pri-
mátora Michal Pobucký.

Do pracovního poměru Petr Le-
ssy nastoupil 3. 12., pracovní po-
měr s ním bude uzavřen na dobu 
neurčitou, se zkušební dobou šesti 
měsíců. Nový odbor může mít až 
šest zaměstnanců, přičemž dva z 
nich přejdou z oddělení krizového 
řízení a požární ochrany, které bylo 
dosud součástí odboru vnitřních 
věcí. Třetím je jmenovaný vedoucí 
odboru a volná jsou ještě tři pra-
covní místa, která prozatím nebyla 
obsazena.  (pp)

Ve Frýdku-Místku pokraču-
je modernizace a výstavba no-
vých dětských hřišť. Od roku 
2002 prošlo rekonstrukcí po-
dle přísných evropských no-
rem celkem 24 hřišť. Poslední 
z nich bylo uvedeno do provo-
zu na ulici Fr. Linharta v lokali-
tě Bezručova sídliště v Místku. 

„Naše město patří, co se 
týče dětských hřišť a sportovišť, 
na špičku v regionu. Přesto se 
najdou hlasy, že máme hřišť 
pořád málo. Já si to vůbec ne-
myslím. Vzhledem k milionovým 
částkám, které dnes jejich vý-
stavba představuje, opravdu ne-
mohou stát na každém rohu. Do-
cházkové vzdálenosti ale nejsou 
nepřekonatelné, navíc maminky 
mohou s městskou hromadnou 
dopravou zdarma bez problémů 
zajet s dětmi třeba každý den na 
jiné hřiště ve městě, aby to měly 
pestřejší,“ myslí si náměstek pri-
mátora Michal Pobucký.

Na ulici Fr. Linharta se jedná 
o víceúčelové hřiště, které slou-
ží k zábavě i sportu. Náklady na 
jeho vybudování činí 4,1 milionu 
korun, 85% z této částky bude 
uhrazeno z dotací Evropské unie. 

„Hřiště nabízí vyžití nejen 
nejmenším dětem, ale také 
mládeži a potažmo i dospělým. 
Děti na hřišti najdou různé druhy 

Město vybudovalo další dětské hřiště

NOVÉ HŘIŠTĚ: Nové herní prvky využívají i děti z družiny nedaleké 7. ZŠ.    Foto: Petr Pavelka
houpaček, skluzavku, lanovou 
průlezku s domečky i prolézací 
hrad. Samozřejmě nechybí ani 
pískoviště. V těsné blízkosti je 
oplocené, volně přístupné spor-
tovní hřiště s umělým povrchem, 
basketbalovými koši a sloupky 
k zavěšení sítě na volejbal či 
nohejbal,“ řekl náměstek pri-
mátora Michal Pobucký s tím, 
že obyvatelům hustě osídlené 
lokality jsou vytvořeny vhodné 

podmínky pro rozvoj sportovních 
a volnočasových aktivit.

Hřiště je posledním z pěti 
zrekonstruovaných sportovních 
areálů v rámci projektu „Moder-
nizace sportovních a dětských 
areálů ve Frýdku-Místku“, který 
je dotován z Regionálního ope-
račního programu Moravsko-
slezsko. Projekt je součástí Inte-
grovaného plánu rozvoje města 
(IPRM). Na realizaci záměrů z 

IPRM má město vyhrazeno z 
ROP Moravskoslezsko přibližně 
225 milionů korun, které lze pro-
investovat do roku 2013.

V budoucnu chce město 
rekonstruovat stávající hřiště 
na sídlišti Slezská a v sadech 
Svobody, ale také vybudovat 
nová dětská hřiště v dalších lo-
kalitách. V konečné fázi by mělo 
město provozovat 32 certifikova-
ných dětských hřišť.  (pp)

Frýdecko-místecká radni-
ce ve spolupráci s městskou 
policií přistoupila k instala-
cím bezpečnostního zaříze-
ní v rámci projektu Řetízek 
2012, jehož cílem je zvýšit 
pocit bezpečí rizikových sku-
pin obyvatelstva a znesnadnit 
možnost páchání trestné čin-
nosti na těchto osobách.

„Cílovou skupinou jsou starší 
občané a zdravotně postižení, 
kteří žijí samostatně nebo ve 
společné domácnosti a můžou 
být snadným terčem pachatelů. 
Starší občané bývají důvěřiví 
k neznámým lidem a v řadě 
případů, když jim někdo zazvo-
ní u dveří, tak bezmyšlenkovitě 
otevřou, aniž by se přesvědčili, 

Město rozdávalo seniorům řetízkyMěsto rozdávalo seniorům řetízky
kdo za dveřmi stojí. Pachatelé 
se pak mohou snadno dostat 
do bytu, aniž by použili násilí,“ 
vysvětluje policejní preventistka 
Lenka Biolková, která měla pro 
seniory, kteří se pro instalaci 
bezpečnostních řetízků na dveře 
rozhodli, spoustu užitečných rad 
i odstrašujících případů z každo-
denní praxe. „Používejte ale ty 
řetízky opravdu jen v případech, 
že se chcete podívat, kdo za 
dveřmi je. Nemějte je zaháče-
né napořád, protože pak by se 
k vám v případě potřeby nemohl 
nikdo dostat,“ radila.

„Na městské policii neustále 
zaznamenáváme případy, kdy 
neodbytné osoby vnikají do bytů 
bezbranných seniorů a snaží 

se je různými způsoby ošálit a 
připravit o peníze. Proto jsme 
vyčlenili potřebné finance na 
řetízky, abychom zájemcům o 
větší bezpečí usnadnili situaci. 
Je to pro ně zároveň i psychická 
pomoc. Senioři obdrželi součas-
ně samolepku s důležitými tele-

fonními čísly a strážníci jim vy-
světlovali zásady bezpečnějšího 
chování a jednání s neznámými 
osobami, které obsahoval i infor-
mační leták,“ popsal podrobnosti 
projektu náměstek primátora Mi-
chal Pobucký, který je velitelem 
městské policie.  (pp)

OCHRANA SENIORŮ: Lenka Biolková z městské policie při instalaci 
bezpečnostních řetízků.   Foto: Petr Pavelka
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Možnost prohlédnout si 
školu a navštívit výuku svých 
dětí ve třídách 1. i 2. stupně 
nebo odborných učebnách 
využila v pátek 16. listopadu 
stovka rodičů a rodinných 
příslušníků. Mimo to na ně 
v rámci dne otevřených dveří 
čekal i bohatý program.

Kromě vystoupení žáků na 
Malé školní akademii se mohli 
i letos zájemci zapojit do řešení 
nejrůznějších hlavolamů, které 
už každoročně připravují učitelé 
matematiky. Vyzkoušet si tak 
mohli například sudoku, kódo-
vané obrázky nebo se pokou-
šeli složit některé z dřevěných či 
drátěných hlavolamů. 

Aby se ve škole nikdo ne-
ztratil, obdrželi všichni příchozí 
hned při vstupu do školy plánek 
a spolu s barevně odlišenými 
značkami na podlaze zamířili do 
různých částí školy. Ve školním 

Den otevřených dveří
na Šestce se vydařil

bufítku na ně čekala ochutnáv-
ka zdravé výživy, jinde ukázka 
rukodělných prací nebo caniste-
rapie, kterou nabízí jako volno-
časovou aktivitu školní družina.

„Velkým tahákem však letos 
byla také výstava modelů leta-
del, které přijeli vystavit členové 
Pobeskydského aviatického klu-
bu, nebo logických her – smart 
games. Kdo vydržel až do konce 
akademie, určitě se pobavil při 
spartakiádním vystoupení chlap-
ců 8.A,“ hodnotil vydařenou akci 
ředitel školy Lukáš Synek, který 
současně zve širokou veřejnost 
na vánoční jarmark, který se 
koná 13. prosince.

Posvícení, posvícení, pekáč 
voní po stavení! V rámci Škol-
ního vzdělávacího programu 
se zaměřujeme na seznámení 
dětí s tradicemi. A nejinak tomu 
bylo také 8. listopadu, kdy jsme 
se všichni sešli na jedné třídě a 
přivítal nás „Synek z Polanky“, 
kterému chyběla galanka na 
posvícenskou veselici. 

Děti se na tento program pilně 
připravily, galanky se vyšňořily a 
chlapci se upravili. Nechyběly ani 

To je zlaté posvícení!
lidové tance, písně s doprovodem 
hrou na tělo a básničky vázané k 
posvícení. Poté nás čekala pravá 
posvícenská hostina a nechyběla 
na ní ani svatomartinská husa. A 
že už dnes nikdo nezná posvíce-
ní? Naše děti vám odpoví: „Ško-
da, že to posvícení aspoň třikrát 
za rok není!“ Děkujeme rodičům, 
že aktivně přispívají dobrotami a 
kostýmy při oslavě posvícení. 

Radana Kempová,
MŠ Sněženka, J. Lady
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1. ZŠ umožňuje vzdělávání 
svým žákům nejen pod svojí 
střechou. Žáci se svými uči-
teli vyjíždějí za poznáním do 
různých míst nejen našeho 
regionu. Letošní podzim byl 
ve znamení exkurzí.

Žáci 8. a 9. ročníku, kteří mají 
volitelný předmět Technická 
zručnost, navštívili dne 11. září 
automobilový závod Hyundai – 
závod HMMC (Hyundai Motor 
Manufacturing Czech). Prohlédli 
si závod, ve kterém obdivovali 
precizní automatizaci a výrobu na 
vysoce kvalitní ekologické úrovni. 

Dne 27. září se žáci 8. A, 9. B 
a 9. C třídy zúčastnili dějepisné 
exkurze k historickému tématu 
Obrana ČSR a nástup nacismu. 
Této akci předcházela přednáš-
ka pana Mgr. Jaromíra Poláška z 
frýdeckého Muzea Beskyd o čes-
koslovenské předválečné pohra-
niční zdi. Žáci jeli do Darkoviček 
u Hlučína, kde viděli českosloven-
ské opevnění z let 1935-1938. V 
pěchotních srubech si vyzkoušeli 
zaměření z kulometu. Pak násle-
doval odjezd do Hrabyně, k pa-

Podzim na Jedničce ve znamení exkurzí
mátníku o vojenských operacích v 
průběhu 2. světové války.

V úterý 30. října – slunného, 
ale mrazivého dne – se žáci 7. 
ročníku v rámci českého jazyka a 
literatury vydali do Opavy. Navští-
vili Slezské zemské muzeum. Se-
známili se s historií Opavska, pak 
následovala návštěva Památníku 
Petra Bezruče. Nejvíce všechny 
zaujala nahrávka autentického 
rozhovoru Petra Bezruče se svojí 
sekretářkou. Zápis s poděková-
ním a podpisy do návštěvní knihy 
jen potvrdil, že jsou žáci hrdi na 
svoji školu – Základní školu ná-
rodního umělce Petra Bezruče.

Chemie je předmět nový pro 
žáky 8. ročníku. Hned v říjnu na-
vštívili žáci Čistírnu odpadních 
vod ve Frýdku-Místku, která se 
nachází ve Sviadnově. Exkurze 
navazovala na probírané učivo o 
vodě a žáci mohli na vlastní oči 
vidět, jak špinavá voda do čistír-
ny přitéká a jak čistá je vypouš-
těna zpět do řeky Ostravice. 

Dne 31. října byla pro zájem-
ce z 8. a 9. ročníku připravena 
exkurze do Přečerpávací vodní 

elektrárny Dalešice a do Jaderné 
elektrárny Dukovany. Do Jader-
né elektrárny v Dukovanech po 
teroristických útocích z 11. září 
2001 není pro veřejnost vstup 
možný. Avšak informační cent-
rum s modely a maketami elek-
trárny je dostatečným průvodcem 
po jednotlivých okruzích provozu.

Také žáci 8. ročníku se v 
rámci českého jazyka a litera-
tury 7. listopadu vydali auto-
busem na exkurzi do Přerova 
a na Hukvaldy. Muzeum J. A. 
Komenského v Přerově přiblíži-
lo žákům styl výuky i vybavení 
třídy z doby, kdy žil Komenský. 
Žáci si vyzkoušeli, jak se sedí v 
historických lavicích, seznámili 
se s učebními pomůckami i škol-
ními řády – nasávali atmosféru 
různých historických etap. Na 
Hukvaldech žáci navštívili rodný 
dům světově proslulého hudeb-
ního skladatele Leoše Janáčka. 
Nezapomněli navštívit ani lišku 
Bystroušku, aby si na ni sáhli, a 
tak si zajistili kapku štěstí a kap-
ku chytrosti.  Za tým pedagogů

 Mgr. Eva Brudíková

Již poněkolikáté proběhla na 
naší škole tradiční „Strašidelná 
škola aneb Dobytí 7 skal“, kte-
rá se stala oblíbenou nejen u 
dětí všech věkových kategorií, 
ale i jejich rodičů. Ve středu 24. 
října přišlo na tuto akci 360 dětí 
v doprovodu svých rodičů či 
prarodičů, některé přišly v kos-
týmech zajímavých masek.

Učitelé, vychovatelky školní 
družiny a žáci školy se změnili 
na pohádkové bytosti a vytvořili 
pro návštěvníky rozmanitá sta-
noviště: „U hladového ducha“, „U 
ježibaby“, „Loupežnické doupě“, 
„U 7 skřítků“, „Pavoučí doupě“ 
s plněním úkolů, za které dostaly 
sladkou odměnu. Další odměnou 
byla diskotéka v tělocvičně a ne-
zapomněli jsme ani na rodiče, 
kteří si mohli odpočinout poseze-
ním u kávy a občerstvení!

V letošním roce jsme navázali 
výbornou spolupráci s SCHÄFER 
SCHOOL z Frýdku-Místku a BRI-
TISH COUNCIL. Tyto společnosti 
se zabývají profesionálně výukou 
anglického jazyka. Díky nim si ná-
vštěvníci „strašidelné školy“ mohli 

Strašidelná škola na Sedmičce

projít stezkou odvahy, vařit kouzel-
né lektvary, zatančit si na diskotéce.

Akce se dostala v minulosti do 
povědomí veřejnosti a žáci naší 
školy byli překvapeni natáče-
cím týmem TV POLAR. Někteří 
z nich se mohli vidět v televizní  
reportáží Frýdecko-místeckého 
expresu, která je stále dostupná 
na portálu TV POLAR, prostřed-
nictvím internetu.

Akce „Dobytí 7 skal“ je velmi 
náročná na přípravu a čas, a 
proto bych chtěla poděkovat pře-

devším celému pedagogickému 
sboru za neuvěřitelné „nasazení 
sil“, ochotu a nadšení, kdy se vě-
nují dětem bez nároku na cokoliv. 
Odměnou nám všem je určitě 
spokojenost, nadšení, radost dětí 
a také uznání rodičů. Poděkování 
patří i našim žákům vyšších roč-
níků, bez jejichž pomoci si orga-
nizaci neumíme představit, Sdru-
žení rodičů při ZŠ a zástupcům 
SCHÄFER SCHOOL a BRITISH 
COUNCIL.  Mgr. Iveta Zechová,

ředitelka školy

Naše škola již třetím rokem spolupracuje 
s firmou OVOCENTRUM V+V s.r.o Valašské 
Meziříčí. Děti 1. stupně tak pravidelně co 14 dní 
dostávají zdarma tolik důležité vitamíny. Ovoce 
je vždy čerstvé, čisté a dobře zabalené. Střídají 
se citrusové plody, jablka, hroznové víno nebo 
nápoje. Spolupráce je výborná. Ňam!

Ovocná zpráva z 5. ZŠ

„Ráno byl Brouček první 
na nohou. „Tatínku, už slunko 
zapadá. Viďte, poletíme, kam 
jsme letěli oknem.“ A tatínek 
vstával a maminka honem va-
řila snídani a pomodlili se a 
už letěli. „Jen zas pěkně po-
slouchej!“ volala maminka za 
Broučkem. A Brouček, že ano.“

Tak začíná jedna z kapitol 
známých Karafiátových Brouč-
ků. Ovšem u nás na Dvojce 
nelétá jen Brouček s tatínkem a 
s kmotříčkem, ale hned celý roj 
broučků v doprovodu se svými 
maminkami a tatínky. 

Tento podzim se naši milí 
broučci slétli 8. listopadu. Nejdří-
ve se svými světýlky obletěli část 
sídliště Slezská, aby lidem i sobě 

Tradiční Slet broučků na Dvojce
pro radost posvítili lucerničkami 
do dlouhých podzimních večerů. 
Potom se všichni slétli na školní 
zahradu, kde plnili různé zábavné 
úkoly. Museli například přenést 
raněného broučka, vyhledat ztra-
ceného broučka nebo uspávat 
malého broučka. Potom si vese-
lí broučci mohli zaběhat při reji 
broučků, procvičili si svůj hmat 
nebo si postavili domeček na dlou-
hou zimu. Také mohli zazpívat pís-
ničku či přednést básničku. A kdo 
úspěšně zvládl tyto zábavné úkoly, 
dostal jako odměnu lineckou kvě-
tinku a na posilněnou teplý čaj.

Broučků se slétlo letos dost 
a dost a všichni se určitě dobře 
pobavili. Tak, milí broučci, na 
shledanou zase za rok!

Šachisté ze základní školy 
na ulici Pionýrů zvítězili ve 2. 
ročníku hukvaldského šacho-
vého turnaje a vylepšili tak 
loňský výsledek.

V neděli 18. listopadu uspořá-
dala Beskydská šachová škola ve 
spolupráci s Hotelem Hukvaldy 2. 
ročník šachového turnaje pro škol-
ní mládež s názvem Hukvaldské 

Šachisté z Šestky zvítězili v konkurenci 38 škol
šachování. „Hrálo se ve čtyřech 
kategoriích – „A“ žáci 1. 2. tříd, „B“ 
žáci 3. 4. tříd, „C“ žáci 5. 6. tříd, „D“ 
žáci 7. 9. tříd. Celkem se zúčastnilo 
103 hráčů z 38 škol a naše škola 
si odvezla pohár za 1. místo,“ hod-
notil úspěšný turnaj Jakub Linha, 
který nastoupil v kategorii „C“. 

V soutěži škol bodovali: kate-
gorie 1. 2. třída: Petr Gnojek, 2.B 
(mezi jednotlivci 2. místo), 3. 4. 
třída: Jan Marciňa, 4.A (mezi jed-
notlivci 7. místo), 5. 6. třída: Tomáš 
Filip, 5.B (mezi jednotlivci 6. místo), 
7. 9. třída: Matěj Kuchař, 7.A (mezi 
jednotlivci 5. místo). Za školu dále 
nastoupili: Jan Řeha (1.B), Štěpán 
Surma (2.A), Michael Sedláček 

(3.A), Jakub Linha (6.A).
„Jsem ráda, že naši šachisté do-

sáhli v dalším náročném turnaji vy-
nikajícího úspěchu a že spolupráce 
naší školy s BŠŠ přináší výsledky,“ 
shrnula Hukvaldské šachování Pet-
ra Sedláčková, která organizuje na 
6. ZŠ školní kola v šachu.

Vážení rodiče, milé děti, 
srdečně Vás zveme na tradiční 
adaptační setkávání pro budoucí 
školáky a jejich rodiče.

Úkolem těchto setkávání je:
• zvykat si na prostředí školy
• seznámit se s vyučujícími a spo-
lužáky
• získávat informace o škole, o po-
třebách školáka
• získávat důvěru ke škole
• navázat komunikaci mezi rodiči – 
učitelkou – žákem

Program pro předškoláky
a jejich rodiče:

• Předvánoční jarmark – koledy, 
čerti, Mikuláš i andělé, nákup, pro-
dej vánočních maličkostí 
pro radost i pro mlsné jazýčky, 
výtvarné dílny pro šikovné a od-
vážné děti
6. 12. 2012 od 16:00 do 18:00
• Zpívání na schodech – 20. 12. 
2012 od 17:00 (vánoční pásmo), 

stará budova
• Práce v centrech aktivity – o pro-
jektu Začít spolu - 10. 1. 2013 od 
16:30 do 18:00
• Otevřená škola pro všechny 1 – 
pozvání do výuky, do kroužků i do 
školní družiny – 17. 1. 2013
od 7:45 do 17:00
• English is funny – mluví máma, 
táta i já – 24. 1. 2013 od 16:30 
do 18:00
• Veselá matematika a počítače – 
28. 2. 2013 od 16:30 do 18:00
• Otevřená škola pro všechny 2 
– pozvání do výuky, do kroužků i 
do školní družiny – 14. 3. 2013 od 
7:45 do 17:00
• Čarodějný den – projekt o příro-
dě a tradicích ve výuce i ve školní 
družině – 30. 4. 2013 od 8:00 do 
16:30
• Ekologicko-výtvarná dílna „Co s 
odpadky?“ – 16. 5. 2013 od 16:30 
do 18:00

Projekt Budu školákem
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

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

Neustále hledáme malé chlapce a dívky do přípravek! MFK Frýdek-
-Místek pořádá každý týden pro malé chlapce a dívky od ročníku naro-
zení 2007 a starší tréninkový proces vedený aprobovanými trenéry a tím 
poskytuje sportovní vyžití pro tyto mladé chlapce a dívky. Pokud budete 
mít zájem o rozvinutí pohybového talentu vašeho dítěte, kontaktujte s 
dotazy šéftrenéra přípravek Radka Šmída (telefon 739 485 321). Těší-
me se na nové kamarády a kamarádky v našich družstvech přípravek.

Láká tě fotbal?

Muži – oblastní přebor 1. tř. 15. 12. BK FM – Poski Ostrava
Ženy – oblastní přebor 15. 12. BK FM – SBŠ Ostrava D

Kadetky U17 – dorostenecká liga 15. 12. BK FM – BK Havířov

Mladší žákyně U14 – žákovská liga
15. 12. BK FM – SBŠ Ostrava B
16. 12. BK FM – SBŠ Ostrava A

DOROST
starší dorost - 1. SC Znojmo 

1:0 (1:0) 
T. Boráň (Němec)

starší dorost - Třebíč 5:0 (1:0) 
Němec 2, Mokroš, Vávra, P. 

Macíček
S podzimní částí sezony jsme se 
rozloučili vysokým vítězstvím i 
překvapivě velice dobrým umíst-
něním v tabulce MSDL.

ŽÁCI
mladší žáci U13 - Fotbal 

Třinec 7:0 (5:0)
Dryák 2, Ostrák 2, Křižák, 

Kamenišťák, M. Fukala
starší žáci U14 - FA Havířov 

2:3 (1:3) 
Smítal, Klepáč

mladší žáci U12 - Memoriál Ev-
žena Hadamczika - (10. místo)
Výsledky FM: - Zbrojovka Brno 
2:8 (Song, Kubáň), - Bánská Bys-
trica 2:3 (Kubáň 2), - NK Domža-
le 2:6 (Kubáň 2), - MŠK Žilina 2:3 
(Krajčo, Žák), - MFK Vítkovice 
2:4 (Krajčo, Kubáň), - NŠ R. Ko-
ren 1:1 (Krajčo), - FK Pardubice 
7:0 (D. Maceček, Krajčo, Šohaj, 
Dudek, Forch, Kubáň, Pajurek), 
- MFK Ružomberok 1:3 (Dudek), 
- SFC Opava 3:2 (Fulnek, Song, 

Kubáň), - Slavia Praha 2:4 (Šo-
haj, Kubáň), - Baník Ostrava 5:1 
(Šohaj 2, Kubáň 2, Forch).

mladší žáci U13 - halový 
turnaj v polském Zabrze
(1. místo – skóre 12:3)

Výsledky FM: - TJ Palkovice 
1:0 (Janovský), - Gwiazda Ruda 
Sląska 3:2 (Janovský 2, M. Fuka-
la), - Promotor Zabrze 3:1 (Buch-
lovský, Dryák, Ostrák), - Sparta 
Prudnik 1:0 (Ostrák), - Iskra Psz-
czyna 4:0 (Křižák 3, M. Fukala).
mladší žáci U12 – halový turnaj 

v polském Zabrze (3. místo)
Výsledky FM: - MFK Karviná 1:0 
(Mišek), - Ruch Radzionkow 1:1 
(Kiša), - Zabrze 0:2, - Iskra Psz-
cyna 2:2 (Mišek, Procházka), - 
Piast Strzelce 1:0 (Šostý).

PŘÍPRAVKA
přípavka U9 - Turnaj Arsenal 

Cup v Korňi (5. místo)
Výsledky FM: (základní skupina) 
- Lokomotiva Trnava 1:1 (Kaňák), 
- FC Vsetín 4:0 (Chlebek 2, Štětin-
ský, Pešek), - SK Paseky Zlín 0:2, 
- ČSFA Malacky 1:3, - FC Koz-
lovice 2:1 (Pešek 2), - ŠK Svaty 
Jur 4:0 (Štětinský, Pešek, Kaňák, 
Maloň). O 5.-6. místo: MFK F-M - 
Slovan Bratislava 3:3 (Maloň, Zá-

vada, Štětinský) na pen. 5:4
Nejlepší brankář turnaje: Radim 
Řeha - MFK F-M

přípravka U11 – Zimní liga 
Výsledky FM: - SK Brušperk 
13:0 (Wojatschke 7, Šigut 4, 
Zrůnek, Kolář), - Příbor 8:0 (Ši-
gut 3, Wojatschke 2, Kolář 2, 
Žiga), - Sokol Fryčovice 10:1 
(Wojatschke 5, Zrůnek 2, Šigut 
2, Niesner), - Sokol Hnojník 6:0 
(Šigut 3, Zrůnek, Žiga, Wojat-
schke), - FK Staříč 8:0 (Wojat-
schke 4, Zrůnek 2, Šigut 2).
FC Hlučín - přípravka U11 23:6
Sestava FM: Dominik Brojač, 
Michal Frýdecký, Patrik Gogola, 
Tomáš Havránek, Tomáš Hodu-
la (1 branka), Jiří Hrušovský (4), 
David Kaszper, Dalibor Koliba 
(1), Daniel Kulhánek, Jan Málek, 
Jakub Mikulenka, Matyáš Mohy-
la, Daniel Packo, Tomáš Ruml, 
Jakub Rusek.
přípravka U9 - turnaj ve Smi-

lovicích – (5. místo)
Výsledky FM: - SFC Opava 0:0, 
- MFK Karviná 3:1 (Šponer 2, J. 
Vokoun), - MŠK Žilina 0:3, - Fot-
bal Třinec 1:1 (Bartek), - MOSiR 
Jastrzebie 1:2 (Šponer), - MFK 
Vítkovice 1:0 (Bartek).

Frýdek vstupoval do utkání 
s jasným cílem, a to odčinit 
porážku z Třince, vyhrát a roz-
loučit se s věrnými fanoušky 
dobrým výkonem. A vše se 
povedlo, navíc porážka Třince 
v Zábřehu dává opět do jar-
ních bojů větší naději na po-
stup do vysněné 2. ligy.

Domácí začali velkým nápo-
rem, ale branka nepřicházela a 
největší příležitost úvodní dvaceti-
minutovky měli hosté, ale gólovku 
Fialy skvěle vychytal Prepsl! Ve 
21. minutě trefuje Soukup břevno 
a o minutu později znova skvělý 
Prepsl nedovoluje měnit skóre vy-
nikajícího utkání. A ve 28. minutě 
to konečně a zaslouženě přichází, 
bojovník Molnár levačkou trefuje 
přesně a MFK vede 1:0 a dál po-

Školní sportovní klub Be-
skydy byl ve dnech 10.-11. 
listopadu pořadatelem 2. kola 
Českého poháru ve volejbale 
žáků. V těchto dnech se do 
Frýdku-Místku sjelo 16 druž-
stev z celé Moravy a Východ-
ních Čech. 

V tělocvičnách 7. ZŠ a SPŠ se 
odehrávaly souboje ve dvou sku-
pinách po osmi týmech. K vidění 
byly krásné volejbalové boje a 
zápasy s vysokou sportovní úrov-
ní. Domácí tým žáků ŠSK Besky-

Beskydy hostily Český pohár
dy nakonec vybojoval třetí příčku 
ve druhé osmičce. Velký dík patří 
nejen hráčům za jejich bojovnost, 
ale také všem organizátorům tur-
naje, včetně rodičů a diváků, za 
to, že napomohli po oba dva dny 
k výtečné atmosféře.

Další pohárové kolo se ode-
hraje 15.-16. 12. ve Svitavách. 
Následně dojde ke spojení 
s českou částí a bude se po-
kračovat ve skupinách podle 
dosavadních výsledků o celkové 
umístění v Českém poháru.

Do jara s tříbodovým mankem
MFK F-M – KROMĚŘÍŽ 3:1 (1:0)MFK F-M – KROMĚŘÍŽ 3:1 (1:0)

kračuje útočný fotbal z obou stran. 
Ve druhé půlce se už hrálo 

zcela v domácí režii a v 54. minutě 
Soukup dorážel na 2:0 z velkého 
úhlu střelu Molnára. Slavie Kromě-
říž ale z ojedinělé akce snižuje na 

PETR SOUKUP: Střelec druhého gólu v posledním letošním mistrov-
ském duelu s Kroměříží.   Foto: Petr Pavelka

2:1 a z pohodového utkání začíná 
drama. Naštěstí Mozol úspěšně 
dokončuje Teplého neproměněné 
šance a rybičkou zvyšuje v 78. mi-
nutě na 3:1. Tým tak mohl oslavit 
desáté vítězství v sezoně.

Jednoznačný zápas pro sokolky
SOKOL F-M – VK SG Brno 3:0
V dalším domácím utkání se 

setkaly hráčky Frýdku-Místku 
s druhým týmem z Brna, tedy 
sportovním gymnáziem. Podle 
očekávání na extraligové po-
měry až příliš snadné sousto.

Po čtvrteční studené sprše s 
družstvem Olympu domácí jedno-
duchého soupeře nepodcenily, hrá-
ly koncentrovaně, a protože soupeř 
nestačil v žádné z herních činností, 
snadno zvítězily bez ztráty setu.

„Věděly jsme, že v tomhle 
utkání by se měla ukázat naše 
větší zkušenost a dobrá aktuál-
ní forma, ale že rozdíl bude až 

takhle markantní, žádná z nás 
nečekala,“ komentovala vývoj 
zápasu Tereza Chudobová.

„Toto utkání bylo až nad oče-
kávání jednoduché. Byly jsme 
důrazné na servise, a i když jsme 
jej dost kazily, přesto tato činnost 
rozložila mladý tým Brna natolik, 
že prakticky nedokázal vzdo-
rovat. Pochvala celému týmu 
za udržení koncentrace v takto 
jednoznačném utkání,“ hodnotila 
trenérka Alexandra Dedková.

Mnohem cennější jsou ná-
sledné výhry ve Šternberku (3:2) 
a v derby s Ostravou (3:0).

SNADNÁ PRÁCE: Gymnazistky na sokolky stačit nemohly.
Foto: Petr Pavelka

Další dvě nepodařená utkání 
odehrály starší žákyně U15 v li-
gové soutěži s Brnem a Žďárem 
nad Sázavou. V sobotu proti 
Brnu trenéři své hráčky pravi-
delně střídali, a tak ušetřili jejich 
síly pro nedělní utkání, kdy je 
čekal vyrovnanější soupeř.
BK Frýdek-Místek – BK Brno 

38:98 
Čapatá 10, Hyplová 9, Hla-

vová 6, Šuláková 4, Milotová 4, 
Kučná 2, Stachovcová 1. 
BK Frýdek-Místek – BK Žďár 

nad Sázavou 35:54 

Basketbalistkám se tentokrát nedařilo
Hlavová 9, Čapatá 8, Kasanová 
7, Milotová 4, Kučná 3, Šimíčko-
vá 2, Kučerová 1, Stachovcová 1. 

Brněnské hráčky v sobotním 
utkání na hřišti jednoznačně do-
minovaly a špatná hra domácích 
jim to ještě usnadnila. Vedoucí 
celek soutěže kráčel od počátku 
za svým vítězstvím a konečný 
výsledek byl jednoznačný.

Starší minižákyně U13 tento-
krát nestačily na favorita oblast-
ního přeboru.

BK Frýdek-Místek – SBŠ 
Ostrava B 18:73 a 27:114 

Body za oba zápasy: Riede-
lová 9, Ručková 9, Konvičná 7, 
Staňurová 6, Vojkovská 5, Mar-
tynková 4, Bačová 3, Kuběnová 2. 

Herně vyspělejší a po výhře 
hladovější soupeř nedal frýdec-
ko-místeckým hráčkám šanci 
pomýšlet na úspěch. Snad jen 
první čtvrtiny obou sobotních 
utkání snesou přísnější pohled 
na výkon domácích děvčat. 

Dohrávaná odložená utkání 
nejmladších minižákyň U11 vý-
hrou neskončila.

(Pokračování na straně 7)
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z atletiky
Běh frýdeckým parkem

Atletický oddíl Slezan Frý-
dek-Místek připravil další závod 
Běžecké ceny mládeže Běh frý-
deckým parkem. Na závěr listo-
padu opravdu nevídaně krásné 
počasí, příjemných 10 stupňů a 
sluníčko přivítalo téměř 80 dětí. 
Tentokrát se neběhalo u soko-
lovny, ale v parku nad stadió-
nem u ČSOB. Na okruhu dlou-
hém 350 metrů se sváděly velké 
souboje a ve svých kategoriích 
zvítězili Markéta Sikorová a Mar-
tin Vlk (2005 a ml.), Natálie Paťa-
vová a Marek Sikora (2003-04), 
Eliška Kopcová a Šimon Skuplík 
(2001-02), Kristýna Škanderová 
a Ondřej Szotkowski (ml. žac-

tvo), Helena Benčová a Dominik 
Haltof (st. žactvo) a v dorostu 
byli nejlepší Natálie Závorková 
a Adam Gaura. Závod byl před-
posledním dílem celoročního 
běžeckého seriálu, ten poslední 
– Předvánoční běh – proběhne v 
neděli 9. prosince v areálu stadi-
ónu TJ Slezan ve Frýdku.

Mikuláš nám naděloval
Mladí atleti Slezanu Frýdek-

-Místek startovali na silně ob-
sazeném Mikulášském běhu ve 
Vyškově a vedli si výborně, když 
vybojovali dvě první, dvě druhá 
a dvě třetí místa. Na mladší žá-
kyně čekaly dva okruhy dlouhé 
550 metrů a Petra Pavlásková 
finišovala na třetím místě. Starší 

žačky absolvovaly okruh třikrát, 
Helena Benčová potvrdila roli 
favoritky a jasně zvítězila, navíc 
ji třetím místem doplnila Iveta 
Rašková. Na dorost čekala stej-
ná trať a vcelku bez problémů 
závod ovládly sestry Siebeltové, 
když zvítězila Veronika před Ka-
teřinou. Na druhém místě době-
hl mezi dorostenci také Daniel 
Raška. Verča s Katkou potom 
nastoupily k hlavnímu závodu 
na 5 km. Čekalo na ně pět ki-
lometrových okruhů parkem a 
Veronika doběhla mezi ženami 
na 4. místě ve velice dobrém 
čase 20:16 minuty a Katka na 
6. místě za 21:06 minut. Všem 
blahopřejeme. 

Basketbalistkám se tentokrát nedařilo
(Pokračování ze strany 6)

BK Příbor – BK Frýdek-Mís-
tek 50:29 a 31:28 

Nejmladší frýdecko-mís-
tecká děvčata poprvé okusila 
chuť a atmosféru mistrovských 
utkání. V prvním utkání se ješ-
tě rozkoukávala, v tom druhém 
již byla příborských hráčkám 
vyrovnaným soupeřem a sa-

hala po vítězství. I když se to 
nepodařilo, jejich výkon je pří-
slibem do další části soutěžní 
sezóny.

Muži podlehli béčku Karviné 
až v samém závěru utkání.
BK Frýdek-Místek – TJ Sokol 

Karviná B 91:101
Nogol 24, Roško 15, Aleksa 

14, Pachlopník 13, Hájek 9, Sob-

čák 7, Lepík 6, Brys 2, Sabol 1. 
V předehrávce nastoupilo 

družstvo mužů proti ambiciózní-
mu týmu z Karviné. Zápas pro 
domácí hráče vůbec nezačal 
špatně. Dařila se jim střelba a 
dokázali bavit diváky pohled-
nými akcemi, což byla příjemná 
změna proti předchozím zápa-
sům v domácím prostředí.  (kot)

V neděli 18. 11. se zúčast-
nila čtveřice bojovníků z týmu 
Gracie Barra (GB) Draculino 
mezinárodního turnaje v bra-
zilském jiu-jitsu bez kimon 
(grappling) v polském měs-
tě Krapokowice. Medailová 
úspěšnost byla 100%.

V kategorii juniorů do 85 kg 
se na prvním místě umístil Juraj 
Kaleta. Třetí místa pak obsadili 
v různých kategoriích tito naši 
bojovníci: Dominik Bartulec (ju-
nioři do 85 kg), Matyáš Bal-
zer (junioři do 65 kg) a Jakub 
Vardas (začátečníci do 95 kg).

Týden nato, tedy v sobotu 24. 
11., se jiní čtyři naši bojovníci 
zúčastnili své premiéry v MMA. 
A jejich krok byl úspěšný. Jed-
nalo se o amatérské předzápasy 
na dvě kola po třech minutách v 
osmihranné kleci. Bojovníci měli 
chrániče holení a sparingové 
MMA rukavice. Jako první na-
stoupil za náš tým GB Draculino 
Roman Pokorný, který využil obě 
dvě kola, aby si zápasu užil a zví-

Bojovníci Gracie uspěli v Polsku
tězil tak na body. 
Do našeho dru-
hého zápasu 
nastoupil Jakub 
Dubčák. Ten byl 
rychlejší a po za-
lehnutí soupeře 
v prvním kole 
byl rozhodčí nu-
cen pod palbou 
úderů zápas 
ukončit ve pro-
spěch Jakuba. 
Do třetího zápasu sebevědomě 
nakráčel náš nejzkušenější borec 
Karel Kazlepka. Karel přesně spl-
nil, co bylo naplánováno, a tudíž 
se jeho páce na ruku z vítězné 
pozice v prvním kole nikdo nedivil. 
Poslední zápas dle pravidel MMA 
patřil Vítězslavovi Rajnochovi. A 
ač se zdálo, že jsme všechny růz-
né možnosti vítězství už vyčerpali, 
tak tomu tak nebylo. Víťa zvítězil 
po skončení prvního kola na vho-
zení ručníku trenérem pro zranění 
soupeřovy nohy.

Tímto výčtem ale náš den ne-

BOJOVNÍCI: Zleva Vítězslav Rajnoch, Karel Kazlep-
ka, Jakub Dubčák, Roman Pokorný.

skončil. Do superfightu dle pravi-
del ADCC (grappling) na 8 minut 
nastoupil náš talentovaný bo-
jovník Juraj Kaleta, který trénuje 
teprve 11 měsíců. Ani ten nepře-
rušil naše vítězné tažení a zvítě-
zil, stejně jako týden předtím, po 
vyčerpávajícím boji na body.

Videa ze zápasů najdete na 
www.youtube.com/gbdraculino 
a fotky na Facebooku www.face-
book.com/gbdraculino. Další 
informace hledejte na stránkách 
www.gbdraculino.cz.

Robin Javorek, trenér

V pátek 23. listopadu se 
v Opavě konalo krajské finále 
ve sportovní gymnastice v sou-
těži TeamGym. Soutěžilo se ve 
dvou kategoriích, junior I. (1.-5.
třída) a junior II. (6.-9.třída).

Naše starší děvčata bojují 
s chřipkovou epidemií, ty mladší 
pak se ztrátou Tíny Míčkové, kte-
rá si týden před závodem zlomila 
kotník a malým děvčatům v sesta-
vě chybí. Obě naše devítičlenná 
družstva se skvěle poprala se 
změnami v pódiových skladbách 
a zvládla je zacvičit bez větších 
obtíží. Mladší děvčátka pak bez-
chybně předvedla akrobacii a sko-

Gymnastky ovládly opavské finále teamgymu
ky na malé trampolínce a právem 
nenašly mezi opavskými soupeř-
kami konkurenci. Družstvo junior 
II si během závodu vedlo více 
než skvěle a zvládlo svou roli fa-
voritů na jedničku. Děvčata se tak 
stala přebornicemi kraje a spolu 
s mladšími děvčaty postupují do 
republikového finále TeamGymu, 
které se bude první prosincový 
víkend konat v Třebíči. 

Jménem trenérů i děvčat 
děkuji 11.ZŠ F-M za podporu a 
spolupráci. Paní Pavle Raškové 
posíláme pozdravy, poděkování 
a hlavně brzké uzdravení a rych-
lý návrat opět mezi nás.

Skvěle se prezentují členo-
vé Beskydské šachové školy 
na úvod sezóny 2012/2013. 
Na několika mistrovských ak-
cích dokázali vybojovat cenná 
umístění a nechybějí ani mis-
trovské tituly!

V září se v Klatovech uskuteč-
nilo MČR v rapid šachu a BŠŠ 
reprezentovalo 11 hráčů. Přes 
krajské přebory postoupilo na 
MČR celkem 192 hráčů ze 70 
šachových klubů. Co do počtu 
hráčů jsme byli druhým nejlepším 
klubem. Těší nás zisk neoficiál-
ního titulu nejúspěšnější výpravy 
mistrovství. Naši mládežníci do-
kázali vybojovat dvě zlaté a jednu 
bronzovou medaili. V kategorii 
dívek do 14 let získala mistrovský 
titul Martina Fusková a v kategorii 

Beskydská šachová škola úspěšně vstoupila do sezóny 2012/2013
do 10 let mistrovský titul vybojo-
vala Zuzana Gřesová. V kategorii 
dívek do 14 let přidala ještě bron-
zovou medaili Natálie Kaňáková. 

Reprezentantka BŠŠ velmis-
tryně Kateřina Němcová (FIDE 
ELO 2353) byla členkou českého 
družstva žen, které reprezento-
valo na Šachové olympiádě ve 
dnech 27. 8. – 10. 9. v Istanbulu. 
Katka měla na olympiádě výbor-
nou formu, prezentovala se skvě-
lou hrou a dokázala vybojovat 8,5 
bodu = 7x výhra, 3x remíza a 1x 
prohra. Svým 8,5bodovým zis-
kem skončila Katka v konkuren-
ci 628 hráček na vynikajícím 6. 
místě v tabulce hráček s nejvýše 
získaným počtem bodů!

Vynikající sportovní výsledek 
zaznamenala Fide mistryně 

Magdaléna Miturová (FIDE ELO 
2157) na mezinárodním šacho-
vém festivalu v Maďarsku. Tur-
naj ji zastihnul ve výborné formě, 
výsledkem bylo umístění na 6. 
místě, ale především zisk první 
normy mezinárodní mistryně!

V říjnu se v Koutech konalo 
pětidenní „Mistrovství Moravy 
a Slezska mládeže v šachu“. 

Beskydská šachová škola opět 
dokázala potvrdit svou sílu, když 
její členové získali šest medailí. 
Zlatými medailemi se může po-
chlubit Michael Kubík v kategorii 
chlapců do 16 let, Zuzana Gře-
sová v kategorii děvčat do 12 
let a Kristýna Laurincová v kate-
gorii děvčat do 10 let. Stříbrnou 
medaili získala Martina Fusková 

v kategorii děvčat do 16 let a 
bronzové medaile vybojovali Klá-
ra Zemková v kategorii děvčat do 
16 let a Radek Halamíček v kate-
gorii chlapců do 10 let. V neofici-
ální soutěží klubů, byla naše ša-
chová škola opět nejúspěšnější.

Beskydská šachová škola dě-
kuje všem svým členům za výbor-
nou reprezentaci Frýdku-Místku!

V sobotu 10. listopadu se 
konal již v pořadí 36. ročník 
Velké ceny Třince v plavání. 
Tyto podzimní závody jsou v 
pořadí již páté. Naši nejlepší 
plavci pátý víkend cestují a 
získávají body. Po Vyškov-
ském Hrošíkovi, Velké ceně 
Nového Jičína, I. rundě v Pol-
ském Cieszynu, přeborech 
žactva v Karviné, kde měli ob-
rovský úspěch a všichni po-
stupují na oblastní kola, jsme 
přijeli do Třince. Tentokrát tyto 
přátelské závody byly v měřít-
ku víc než větším.

Ve velké konkurenci s Poláky 
a plavci z jiných oddílů, si vyzkou-
šeli naši nováčci, jak chutnají zá-
vodní souboje. Naše výprava čí-
tala 48 dětí. Nejnovější sportovci, 
kteří u nás plavou sotva dva mě-
síce, si vyzkoušeli závodní trému, 
ale i ovzduší, které bylo znovu 
laskavé, vstřícné a jedinečné.

Zkušení plavci bodovali a opět 
nezklamali! Jmenovitě Karla
Chlopčíková (2003) skvělými 
časy na 50 VZ (38,1), 50 P (47,6) 
ale i 100 PZ (1:37,2) suverénně 
vyhrála ve své kategorii pokaždé 
zlato. Matěj Pajtl (2002) v disci-

Zlaté plavecké hemžení
plínách na 50 Z (44,7) a 100 PZ 
(1:35,6) získal také 2x zlaté umís-
tění a jednou bronz na 50 VZ. 

Po delším čase, kdy si dal náš 
Matěj Kodajek (1999) odmlku, zís-
kal 1. místo v disciplíně 50 P. Své 
první cenné zlato ve velké konku-
renci vybojovala také Jana Koulá-
ková (1999) v disciplíně 50 Z. 

Daniel Holinka (2001) také 
nezklamal a v disciplínách 50 VZ, 
100 VZ a 100 PZ vyhrál 3x stříbrné 
ocenění. Štěpán Kaspar (1999), 
také získal dvakrát cenný stříbrný 
kov v 50 VZ a 100 VZ. Tereza Ko-
dajková (1997) získala zasloužené 
zlato za disciplínu 50 VZ. 

Nenápadný Petr Mrázek vy-
bojoval 3. místo za 50 P. Tereza 
Babicová, 2. místo za 50 P a 3. 
místo za 50 VZ. Bára Pešová 
získala své krásné stříbro za 50 
Z a Nikola Vojtovičová 3. místo 
za 50 P. Šimon Ličman získal 3. 
místo v disciplíně 50 P. 

Naše nejmladší barvy zastu-
povali Kateřina Fuková (2005) - 
stříbro za prsa a bronz za kraul. 
Samuel Chlopčík (2005) si odne-
sl 2. místo za prsa a 3. místo za 
kraul. Veronika Franková (2005) 
si vybojovala 3. místo za 25 Z.
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Naučit se hospodařit s pe-
nězi není vždy jednoduché. V 
současné době mají peníze 
převážně virtuální podobu – 
výplatu dostáváme na účet, 
ze kterého platíme převážně 
bez hotovosti. Mnoho lidí tak 
nemá reálnou představu o 
výši svých nákladů. O to víc 
vzniká potřeba vedení domá-
cího rozpočtu.

Nemluvě o tom, že doposud 
nás nikdo neučil zásady hospo-
daření s penězi v rodině ani na-
kládání s moderními finančními 
produkty. Ve vztahu k penězům 
a tomu, co si za ně pořizujeme, 
prožíváme řadu emocí – radost, 
zklamání, starost, zlobu, závist, i 
touhu po něčem, co mít nemůže-
me. Jak to, že někdo s minimem 
prostředků pořídí vše potřebné a 
někdo s velkou sumou nevychá-
zí? Všechno záleží na tom, jak se 
svými financemi umíme zachá-
zet. Proto je dobré očistit své 
emoce k penězům a naučit se 
být finančně gramotný.

Čas věnovaný vydělávání 
peněz zabírá minimálně třetinu 
dne. Tedy také třetinu našeho 
aktivního života. Je nerozumné 
své vydělané peníze nekon-
trolovaně či nezodpovědně 
utratit. Je třeba si sestavit ro-
dinný rozpočet.

Rodinný rozpočet
Jakmile se zpětně a podrob-

ně podíváme na své příjmy a na 
svá vydání:
• Získáme kontrolu nad vlastní 

finanční situací.
• Uvědomíme si vydání, která 

nepřinesla očekávaný efekt.
• Mnohdy najdeme zdroje pro 

rezervy a úspory.
• Můžeme předejít vytváření 

zbytečných dluhů.
• Vytvoříme si správné návyky.
• Staneme se skutečnými 

správci svých peněz.
• Zvládneme nečekané výdaje.

ABC sestavení rozpočtu 
A – sepsat a sečíst všechny čisté 
příjmy domácnosti/rodiny
B – sepsat seznam všech mě-
síčních výdajů
C – porovnat rozdíl mezi příjmy 
a výdaji

A – příjmy domácnosti
Příjmy jsou všechny peníze, 
které přijdou do domácnosti za 
určité období. Příjmy dělíme na 
několik druhů podle toho, odkud 
do domácnosti přicházejí.
• Mzda – vzniká na základě 

pracovně právního vztahu na 
základě pracovní smlouvy, 
Dohody o pracovní činnosti, 
Dohody o provedení práce.

• Dávky – peněžité sociál-
ní dávky – jsou vypláceny 
v rámci několika režimů:
- dávky vyplácené na zákla-

dě pojištění (nemocenské-
ho, důchodového, státní 
politiky zaměstnanosti)

- dávky státní sociální podpory

- dávky sociální pomoci. 
• Příjmy z podnikání.
• Příjmy z pronájmu – vznikají 

na základě pronajímání nemo-
vitosti – dům, byt, pole, apod.

• Příjmy z kapitálového majet-
ku – vznikají při vlastnění akcií, 
dluhopisů, podílových listů.

Celková suma příjmů v domá-
cím rozpočtu vzniká součtem 
všech příjmů výdělečně čin-
ných členů rodiny, kteří při-
spívají na chod domácnosti. 
Sečtěte tedy všechny čisté pří-
jmy domácnosti.

B – výdaje domácnosti
Výdaje jsou všechny peníze, 

které domácnost v určitém ob-
dobí vydá. Udělejte si podrobný 
pomocný seznam veškerých vý-
dajů (možná je i tabulka). Zvolte 
si způsob, který vám vyhovuje.

Pomocný seznam výdajů
• Bydlení – nájem, vodné stoč-

né, plyn, elektřina, topení, 
internet, telefon, daň z nemo-
vitosti, údržba domácnosti...

• Potraviny – nákupy jídla a ná-
pojů, jídlo a nápoje v restau-
raci, jídlo pro domácí mazlíč-
ky, drogerie, čisticí prostředky 
do domácnosti…

• Doprava – jízdné za vlak/au-
tobus, taxi, vlastní auto – ben-
zin/nafta, údržba…

• Koníčky – kultura, zábava, 
sport, nákupy pro radost, 
hudba, knihy, výlety.

• Oblečení – oblečení pro 
všechny členy domácnosti.

• Děti – kroužky, školné, cesto-
vání dětí, péče o děti…

• Nahodilé výdaje – dárky, do-
volená, vybavení domácnosti, 
kurzy pro dospělé…

• Pojistky – pojištění domácnosti, 
pojištění auta, pojištění osob…

• Splátky – splátky hypotéky, 
splátky spotřebitelského úvě-
rů, splátky kreditní karty, lea-
singové splátky…

• Úspory – pravidelně odkláda-
né částky na tvorbu rezerv, 
stavební spoření, důchodové 
připojištění, investice…

Po tomto celkovém sepsání nákla-
dů si můžete sestavit jednoduchou 
tabulku, do které budete vyplňovat 
součty z pomocného seznamu. 
C – porovnání příjmů a výdajů

Po vyplnění příjmů a výdajů 
domácnosti porovnáte příjmovou 
a výdajovou stránku vašeho roz-
počtu a zjistíte, jak hospodaříte. 
Následně můžete znovu projít 
všechny výdaje a přemýšlet, 
zda některé nejsou zbytečně 
nebo neadekvátně vysoké. Dru-
hým doporučením pak je tvorba 
rezerv, tzv. odkládaná na horší 
časy. Nedílnou součástí bilance 
příjmů a výdajů by se tedy měla 
stát také přiměřeně vysoká část-
ka určená právě na vytváření 
rezerv. Principiálně není ani tak 
důležité, jakou částku si odklá-
dáte stranou, ale hlavně to, zda 
se vytváření finančních rezerv 
stane pevnou součástí osobního 

či rodinného rozpočtu. Důležitá 
je hlavně pravidelnost. Odklá-
dat spoření až na dobu, kdy si 
to budu moci dovolit, znamená 
nezačít nikdy. Různé zdroje do-
poručují částky určené k tvorbě 
rezerv v procentech vypočtených 
z příjmů nebo nákladů domác-
nosti. Výše pravidelného spoření 
se pohybuje od 3-15% z čistých 
příjmů nebo nákladů domácnosti.

Pokud neznáte své skuteč-
né náklady, zapisujte si po dobu 
minimálně jednoho měsíce, na co 
všechno jsou peníze vynakládá-
ny. Uschovejte si veškeré účtenky 
z pokladen, potvrzení z bankoma-
tu, došlé faktury. Zaznamenávat 
lze kupříkladu každodenní výdaje. 
Na konci měsíce pak dílčí výdaje 
roztřiďte do kategorií, jako je zá-
bava, jídlo, časopisy, knihy atd. 
K tomu, aby údaje odrážely sku-
tečnost, se musí jednat o typický, 
průměrný měsíc. Mnozí z nás 
mohou být překvapeni tím, jak 
velké sumy postupně utratíme po 
malých částkách.

(Použitý zdroj Abeceda
rodinných financí)

www.abecedarodinnychfinanci.cz
Oddělení terénní práce 

s nezaměstnanými a rodinou, 
odboru sociální péče

poděkování
Eliško a Sabino, děkuji,

že lépe slyším
Jmenuji se Dominik Henzl a 

jsem neslyšící student maturitního 
ročníku Střední zdravotnické školy, 
Frýdek-Místek, obor sociální péče. 
Před deseti lety mi v motolské ne-
mocnici voperovali kochleární im-
plantát a do patnácti let jsem nav-
štěvoval školu pro neslyšící. Pak 
jsme se s mámou přestěhovali do 
Frýdku a já poprvé v životě chodil 
do školy se slyšícími. Celá třída 
i učitelé mě skvěle přijali. Letos 
jsem měl možnost získat výkon-
nější implantát s doplatkem. Přemýšlel jsem, kde tolik peněz seženu, 
a mluvil jsem o tom i ve škole. Moje kamarádky Eliška a Sabina ani 
chvilku nezaváhaly a začaly oslovovat nadace a firmy. Během měsíce 
jsme peníze sehnali. Na začátku chybělo 60.000 Kč, teď už nechybí 
nic. V říjnu jsem dostal nový implantát a poprvé v životě poslouchám 
hudbu jako moji kamarádi. Natáčím krátká videa a můžu je doplnit hud-
bou, protože slyším, co by se tam hodilo a kam mám hudbu vložit. Není 
to jen příběh se šťastným koncem, ale příběh o tom, jak ve složité situ-
aci člověk teprve pozná pravé přátelství. Na nový kochleární implantát 
přispěli: Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové, M.K.INVEST Group, 
s.r.o., Nadace ADRA, Církevní sbor obce Krmelín

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže již řadu let za-
jišťuje sociální šatník pro soci-
álně slabší osoby, rodiny s více 
dětmi a osoby bez přístřeší.

Pro nynější chladné období 
nám chybí teplé oblečení převáž-
ně pro muže (svetry, bundy, kal-
hoty, čepice, rukavice, ponožky, 
zimní obuv, spodní prádlo.)

Pokud vám není osud těchto 
našich spoluobčanů lhostejný a 

Příprava na zimní období
chcete jim pomoci formou teplé-
ho oblečení, tak výběr ošacení 
je možný každý pátek od 9 ho-
din na OS ČČK FM, ul. 1. máje 
2318, Frýdek-Místek.

Jiné termíny výběru ošacení 
lze dohodnout po telefonické 
domluvě. 

Děkujeme za tento vysoce hu-
mánní čin. Jana Stanovská,

ředitelka OS ČČK
Frýdek-Místek

Eliška a Sabina pomohly
spolužákovi.

Podporu samostatného by-
dlení poskytuje služba NOE na 
území města Frýdku-Místku již 
třetím rokem a je jedním z mno-
ha středisek nestátní neziskové 
organizace Slezské diakonie. 

Cílem služby je integrovat 
osoby s mentálním postižením 
do běžné populace, pomoci jim 
se osamostatnit a stát se sobě-
stačnými. To vše ruku v ruce s 
trendem snižovat počet zdravot-
ně postižených lidí v zařízeních 
pobytových služeb a zvyšovat 
šance těchto lidí žít plnohodnot-
ným životem.

Podpora samostatného byd-
lení pomáhá dospělým lidem s 
mentálním postižením zvládat 
všechny záležitosti, které jsou 
spojeny se samostatným živo-
tem. Podmínkou však je, aby 
zájemci o naši službu již měli 
vlastní domácnost, ve které je 
následně služba poskytována. 
V praxi to vypadá tak, že po 

NOE Frýdek-Místek podporuje
občany s mentálním postižením

uzavření smlouvy o poskytování 
služby a stanovení si plánu po-
třebné podpory přichází do bytu 
terénní pracovník, který člověka 
podporuje zejména v oblasti 
hospodaření s penězi, vyřizo-
vání osobních záležitostí na 
úřadech či institucích (lékaři, so-
ciální dávky, nájemné), zvládání 
chodu domácnosti (jídlo, hygi-
ena, vedení dokumentů) nebo 
schopnosti ubránit se zneužívání 
především finančního. Pravidel-
nou podporou člověk postupně 
snižuje svoji závislost na službě, 
až se stane plně soběstačným a 
službu již nepotřebuje.

Musíme ještě dodat, že pokud 
zájemce o naši službu nebude 
mít vlastní byt, nejedná se o 
neřešitelnou překážku na cestě 
k nám. Takového zájemce totiž 
rádi doporučíme návazné služ-
bě, jako je středisko Slezské dia-
konie RÚT, jež bydlení zájemci 
pomůže obstarat.

Středisko iniciují různé akti-
vity, např. projekt „Jdeme dál“, 
který byl podpořen Nadací OKD. 
Projekt, o kterém jsme vám již 
psali v letním vydání Zpravoda-
je, podporuje a vzdělává naše 
uživatele prostřednictvím před-
nášek, seminářů a oblíbenou 
skupinou sebeobhájců.

Novinkou, na kterou se služ-
ba připravuje, je rozšíření po-
skytování podpory další cílové 
skupině, tj. osobám s duševním 
onemocněním. 

Středisko NOE Frýdek-Mís-
tek, podpora samostatného by-
dlení, najdete ve Frýdku na třídě 
T. G. Masaryka 1101, kancelář 
nad obchodem bývalé Jednoty. 
Navštívit nás můžete v pracovní 
dny vždy od 7 do 15 hodin nebo 
nám napsat na email psb.fm@
slezskadiakonie.cz, anebo zavo-
lat na mobil 734 369 695. 

Silvie Šimková,
terénní sociální pracovnice
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Dobrovolnické cen-
trum ADRA společně 
s Frýdeckou skládkou, 
a.s. a podporou Sta-
tutárního města Frý-
dek-Místek organizuje 
sběr textilu ve městě. 

DC ADRA již dlou-
hodobě s vděčností 
přijímá věcné dary, které buď 
prodává, a tímto způsobem fi-
nancuje charitativní projekty, 
nebo věci rozdává sociálně po-
třebným občanům. Dárci mohou 
přinášet oblečení, boty apod. do 
budovy ADRA na ul. Radniční 
1242 ve Frýdku, a to každé pon-
dělí od 9 do 17 hodin. Pokud se 
podaří získat nebytové prostory 
v Místku za nižší než komerční 
nájem, vytvoří se v brzké době 
také místecké sběrné místo.

Aby měli občané města více 
možností, kam odložit nepotřeb-
ný textil, mohou k tomuto účelu 
nově využít sběrné dvory na ul. 
J. Čapka ve Frýdku (na Slezské, 
bývalý areál stavebnin Beta, 
dnes Profi Slezská), nebo na 
Collo-Loukách u Tesca v Místku, 
které provozuje Frýdecká sklád-
ka, a.s. Provozní doba sběrných 
dvorů je Po-Pá od 8 do 18 hodin 
a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Předávané věci by měly být 
suché, čisté a zabalené nejlé-

pe v nepropustných igelitových 
pytlích, nebo taškách, aby se 
během shromažďování a trans-
portu neznečistily a bylo je mož-
no dále využít.

Z toho důvodu, že tento sys-
tém je ve městě odzkoušen a 
funguje, a navíc je možnost ode-
vzdat nově textil na sběrných 
dvorech, nebudou ve městě 
umisťovány další kontejnery na 
sběr textilu, jak je tomu v někte-
rých okolních městech.

Kontakty:
DC ADRA:

Bc. Milena Čančíková, Koordiná-
tor charitativních obchodů ADRA
Dobrovolnické centrum ADRA 
Radniční 1242, Frýdek-Místek

tel. 737 441 159
charitativniobchody@adra.cz

www.dcfm.cz
SBĚRNÉ DVORY Frýdecké 

skládky, a.s.:
SD Collo-Louky – tel. 725 223 912
SD Slezská – tel. 725 223 917

www.frydeckaskladka.cz

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

INFORMACE O ODPADECHStatutární město Frýdek-Mís-
tek získalo grant na rekonstruk-
ci stanovišť kontejnerů, a to ve 
výši 62 205 korun z nadačního 
Fondu ASEKOL, tedy společ-
nosti zabývající se zpětným od-
běrem elektrozařízení. Uprave-
no bylo pět stanovišť v ulicích 
1. máje, Polní, Maxima Gorké-
ho, Podpuklí a Novodvorská.

Upravená stanoviště pro kon-
tejnery jsou doplňována o čer-
vený kontejner na zpětný odběr 
drobného elektrozařízení z do-
mácnosti. Patří do něj kalkulačky, 

Sběr textilu ve Frýdku-Místku

Společnost DISTEP a. s. nabízí k pronájmu nebytový prostor v objektu předávací stanice č. 10
na ul. 17. listopadu, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek o celkové výměře 360 m2.

Žádosti o pronájem včetně nabídky na výši nájmu a účelu užívání zasílejte v obálce s nápisem
„Neotevírat – pronájem PS 10“ na adresu DISTEP a. s., sekretariát ředitele, Ostravská 961,
Frýdek-Místek 738 01 do 20. 12. 2012, 14.00 hod. U nabídek podaných poštou rozhoduje

datum poštovního razítka (datum poštovního razítka 19. 12. 2012).
Případné dotazy na tel. čísle 558 442 114 – Eliška Zientková.

Město upravilo některá stanoviště pro kontejnery 
telefony, rádia, elektrické hračky, 
discmany a jiné přehrávače, vi-
deokamery, fotoaparáty, drobné 
PC vybavení, sluchátka i dálkové 
ovladače. Součástí kontejnerů je 
také box na vybité baterie. 

Občané Frýdku-Místku v loň-
ském roce vytřídili 4 255 televi-
zorů, 1 738 monitorů a téměř 30 
tun drobných elektrospotřebičů. 
Tím uspořili 1 635 MWh elektic-
ké energie, 69 166 litrů ropy, 73 
tun uhlí a 7 466 kubíků vody.

Snížili také emise skleníko-
vých plynů o 377 tun CO2.

Narodilo se vám miminko a 
v rámci screeningu sluchu se 
přišlo na to, že neslyší? Chce-
te získat co nejvíce informací o 
možnostech komunikace a o 
vývoji vašeho dítěte? Rádi bys-
te se poznali s dalšími rodinami, 
ve kterých také vyrůstá dítě se 
sluchovým postižením a podělili 
se o společné radosti a staros-
ti? Nebo jste učitel, student či 
zaměstnavatel a rádi byste se 
dozvěděli více informací o lidech 
se sluchovým postižením?

Federace rodičů a přátel 
sluchově postižených, o.s. 
(FRPSP) nabízí širokou škálu 
služeb. I přesto, že má hlavní 
sídlo v Praze, jejích služeb mo-
hou využívat klienti z celé České 
republiky. Její snahou je přispívat 
k rozvoji péče o sluchově posti-
žené děti a pomáhat jim a jejich 
rodičům překonávat následky 
sluchového postižení. Usiluje o 
vytváření předpokladů pro co 
nejefektivnější integraci sluchově 
postižených dětí do společnosti.

Jednou z nejvíce využíva-
ných služeb FRPSP jsou služby 
Střediska rané péče Tamtam 
(pro Moravskoslezský kraj se 
sídlem v Olomouci). Jedná 
se o terénní sociální službu, 
kdy pracovníci rané péče jez-
dí přímo do rodin, konzultace 
tedy probíhají v přirozeném, 
domácím prostředí. Pracovníci 
poskytují rodinám psychickou 
podporu, dávají rodičům rady 
a informace ohledně možností 
komunikace s dětmi, výchovy, 
vzdělání, podávají informace 
o kompenzačních pomůckách 
(sluchadlech, kochleárních im-
plantátech, aj.). Učí také rodiče 
pozorovat vývoj jejich dítěte a 
poskytují informace i ze soci-
ální oblasti. Služby rané péče 
jsou poskytovány rodinám dětí 

Máte dítě se sluchovým postižením?
se sluchovým a kombinovaným 
postižením od narození nejpoz-
ději do 7 let věku. Služby Stře-
diska mohou využít také rodiny, 
ve kterých vyrůstají děti raného 
věku v péči rodičů se sluchovým 
postižením. V Moravskoslez-
ském kraji je klientem Tamtamu 
Olomouc 45 klientských rodin.

Další službou FRPSP pro ro-
diče jsou pravidelné programy v 
Aktivačním centru v Ostravě 
(také v Praze a v Liberci). Bě-
hem setkávání se rodiče dozví-
dají užitečné informace týkající 
se (nejen) sluchového postižení 
a je připraven bohatý program, 
který zahrnuje pohybové i tvořivé 
aktivity jak pro děti, tak jejich ro-
diče. S činností Aktivačních cen-
ter souvisí i každoroční pořádání 
týdenních pobytů pro rodiny 
se sluchově postiženými dět-
mi. Setkávají se tu rodiny z celé 
republiky a bývá to pro ně cenná 
zkušenost: dozvědí se tady hod-
ně informací, potkají rodiny se 
stejnými problémy a starostmi, 
mohou vidět pokroky u různě 
starých dětí. Velmi zajímavá a 
přínosná bývají jak pro rodiče, tak 

pro děti i setkání s dospělými slu-
chově postiženými lidmi. 

Další důležitou službou je po-
skytování informací o sluchovém 
postižení. Zájemci mohou využít 
služeb Informačního centra 
o hluchotě, jehož součástí je i 
knihovna se širokou nabídkou 
knih, CD, DVD a časopisů. V 
současné době má knihovna 
ve svém fondu cca 5000! titulů 
ze všech oblastí spojených s 
hluchotou. Mnohé tituly jinde 
nenajdete. Informační centrum 
s knihovnou sice sídlí v Praze, 
knihy a CD či DVD lze objednat 
i přes internet a vypůjčené tituly 
je možné zaslat i vrátit poštou. 
Informační centrum nabízí popu-
lární tituly o sluchovém postižení 
také k prodeji. 

Pokud vás zajímají další in-
formace, potřebujete poradu i 
ze sociální oblasti, chcete kon-
taktovat ranou péči, či si půjčit 
knížku, podívejte se na stránky 
www.frpsp.cz, či http://www.
tamtam-olomouc.cz/cs/. Věřím, 
že najdete, co hledáte.

Mgr. Lena Lichtenberková 
(lichtenberkova@frpsp.cz)

ve spolupráci se Statutárním městem Frýdek-Místek, oddělením 
sociálně právní ochrany dětí, v rámci probíhající kampaně „Dej-
me dětem 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 12. prosince v 16 
hodin v prostorách Rodinné a manželské poradny na Jirásko-
vé ulici ve Frýdku-Místku. Bližší informace na tel. 558 438 600 
nebo emailem: fm@cepp.cz

Rodinná a manželská poradna ve Frýdku-Místku 



11 Prosinec 2012Odbory, inzerce

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 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady a vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, mat-
race.
Zpětný odběr elektrozařízení, 

Sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů

pouze kompletní – nerozebra-
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 krytého bazénu 4.-6. 12.
Park. u Kauflandu  11.-13. 12.

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

Po sociální reformě zůstalo 
vydávání nových parkovacích 
průkazů v kompetenci Magist-
rátu města Frýdku-Místku. Uve-
dené průkazy jsou vydávány 

Informace pro zdravotně handicapované občany 
oddělením terénní práce s neza-
městnanými a rodinou jako další 
pracovní činnost kromě vlastní 
sociální práce. 

Ze zmíněných důvodů ne-

mohou být rozšířeny úřední ho-
diny pro výměnu parkovacích 
průkazů v závěru roku, pokud 
by klienti nechávali výměnu na 
poslední dny v roce. Pokud se 
výměna nestihne provést do 
konce roku 2012, může být pro-
vedena i v roce 2013. Nebude 
však 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.

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
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ADVENT PRO MÉDIA: Bohatý program Adventu novinářům před-
stavili náměstek primátora Michal Pobucký a Marcela Krplová, ředi-
telka Národního domu.   Foto: Petr Pavelka

Prosinec patří Vánocům a 
Vánoce patří nám. Velcí nebo 
malí, všichni s napětím oče-
kávají den, kdy města rozsvítí 
vánoční stromy, aby zábava 
mohla začít. Jak je na tento 
čas připraven Frýdek-Mís-
tek, odprezentovali médiím 
náměstek primátora Michal 
Pobucký a Marcela Krplová, 
ředitelka Národního domu.

Už v sobotu 1. prosince byl Ad-
vent zahájen na náměstí Svobody 
Velkým pohádkovým mejdanem. 
Mimo jiné na všechny čekala Je-
žíškova pošta, kde děti mohly za-
slat svá vánoční přání a nechyběly 
ani tradiční Vánoční trhy. 

Také neděle se nesla v duchu 
zábavy, na nádvoří Frýdeckého 
zámku probíhal Vánoční Jar-
mark. Pro naše nejmenší bylo při-
praveno divadélko v Nové scéně 
Vlast a ve Víceúčelové sportovní 
hale čekal Mikuláš na ledě.

„O víkendu 8. a 9. prosince se 
na náměstí Svobody můžete tě-
šit na sobotní vystoupení cimbá-
lové muziky Valašský Vejvoda 
od 15.00 a poté začne od 16.30 
promítat Ledové kino. Chybět 
nebude Ježíškova pošta a ukáz-
ka kovářského řemesla. Večer 
od 20.00 v klubu Stolárna vás k 
poslechu zve Muzikantská slezi-
na. Naopak neděle bude patřit 
koncertům. Od 15.00 se vám 
představí pěvecký sbor Catena 
Musica poté od 16.00 hudební 
skupina Catala a v 17.00 pro-
běhne vánoční koncert Velkého 
dechového orchestru Válcoven 
plechu,“ pozvala ředitelka Ná-
rodního domu Marcela Krplová.

V pátek 14. prosince v 15.15 
bude na náměstí Svobody probí-
hat akce pod názvem Vypouště-

Začal přebohatý Advent ve městě 

ní balónků s přáním Ježíškovi. 
Tato celorepubliková akce pro-
běhne za mediální podpory rá-
dia, kdy v 15.15 hlas herce Vác-
lava Vydry vyzve všechny děti, 
aby svůj balónek vypustily k nebi 
Ježíškovi. Město Frýdek-Místek 
se tohoto projektu zúčastní letos 
poprvé a tímto se tak připojí k 
již stávajícím 223 místům v celé 
České republice a naše děti tak 
zvýší dosavadní počet 75 820 
vypuštěných balónků.

Letos již historicky podruhé 
do města zavítá, ve spolupráci s 
Kulturou FM, Souznění – mezi-
národní festival adventních a vá-
nočních zvyků, koled a řemesel, 
který se koná v předvánočním 
čase na několika místech Morav-
skoslezského kraje. Ve Frýdku-
-Místku v kostele sv. Jakuba se 
představí Stadlerovo klarinetové 
kvarteto, a to v pátek 14. prosin-
ce od 19.00 a posléze v sobotu 
od 15.00 na náměstí Svobody 
vystoupí Ľudová Hudba Bjela-
kovci, gajdoš Ľubo Luscoň a 
soubor Omladina (Slovensko) a 
v neděli rovněž na náměstí Svo-
body se představí soubor Tona-
cujc z Jerevenu (Arménie). Také 
víkend 15. a 16. prosince bude 
probíhat na náměstí Svobody 
v rytmu zábavy. V sobotu od 
11.30 vystoupí taneční skupina 
Funky Beat a od 16.30 je opět 
připraveno Ledové kino. V ne-
děli pak od 10.00 vystoupí dět-
ský folklórní soubor Ostravička, 
od 16.00 je připravena Ohnivá 
show a v 17.00 koncert Reného 
Součka. Po celý víkend mohou 
návštěvníci obdivovat ukázky 
kovářských řemesel a chybět 
nebude ani Ježíškova pošta.

Samotný týden před Váno-
cemi, tj. od 17. do 23. prosince, 
bude bezesporu opět programo-
vě velmi pestrý. V pondělí vám 

k poslechu a možná i tanci za-
hrají na náměstí Svobody lidoví 
hudebníci Milan Cyrus (housle) 
a Ladislav Kokeš (harmonika). 
V úterý v Národním domě pro-
běhne vánoční koncert „potmě“, 
kde vám svůj projekt VIOLINO 
představí přední český housli-
sta Jaroslav Svěcený, a Nová 
scéna Vlast uvede divadelní hru 
Světáci. Středa bude opět patřit 
náměstí Svobody. V 16.00 vám 
své vystoupení představí Základ-
ní umělecká škola Frýdek-Místek 
a od 17.00 proběhne vánoční 
koncert pěveckého sboru Catena 
Musica. Ve čtvrtek v chrámu sv. 
Jana a Pavla v 19.30 proběhne 
koncert popové divy Lucie Bílé – 
Bílé Vánoce Lucie Bílé. V pátek v 
podvečer od 18.30 v Nové scéně 
Vlast vystoupí soubor lidových 
písní a tanců Ostravica a poté 
všechny zúčastněné čeká pose-
zení u cimbálu a dobrého vína. 
Sobotní vánoční program se opět 
rozběhne od 10.00 na náměstí 
Svobody divadélkem pro děti. 
Poté bude následovat koncert 
skupiny Bublifunk. V odpoled-
ních hodinách (17.00) bude na 
programu vánoční koncert kape-
ly Šuba Duba Band. Víkendový 
program na náměstí Svobody 
završíme nedělním recitálem Pe-
try Fúrikové, vítězky celostátního 
finále soutěže v Brně „Slavíci ze 
školní lavice“. Opět nebudou chy-
bět ukázky kovářských řemesel, 
vánoční dílny a živá zvířátka.

„Jsme velmi rádi, že na mi-
mořádně bohatém programu 
se kromě velkých uměleckých 
jmen podílejí také místní jména 
a seskupení. Všem za rozdává-
ní radosti v tomto předvánočním 
čase patří poděkování,“ uzavřel 
výčet adventního menu, z něhož 
si každý může vybrat, náměstek 
primátora Michal Pobucký.

To ještě frýdecká Galerie 
pod zámkem nezažila. Uvnitř 
doslova hlava na hlavě a ven-
ku další návštěvníci, smíření 
s tím, že si musí chvíli počkat, 
než se vůbec dostanou dovnitř. 
Takový kulturní poprask doká-
zala vyvolat Iva Hüttnerová.

„Jsem tu znovu po třech letech 
a už tenkrát přišlo docela hodně 
lidí. Ale ta dnešní návštěva mě 
přesto překvapila. Určitě to sou-
visí s mým účinkováním v seriálu 
Ordinace v růžové zahradě, na 
mou osobu je prostě momentál-
ně zvědavo více lidí. Hodně se 
mě na postavu bezdomovkyně 
Lepařové ptají, zajímá je, jak se 
to bude dále vyvíjet,“ přiznala 
všestranná umělkyně, která je 
ženou mnoha profesí. Kromě té 
herecké a malířské je také mo-
derátorkou a spisovatelkou. Ze 
všech jejích činností je patrné, 
že je vyznavačkou pohodového 

Rekordní návštěva
Galerie pod zámkem

životního stylu, čiší z ní úcta ke 
klidnějším starým časům. Ta se 
odráží i v jejich obrázcích, kdy se 
postupně propracovala k osobi-
tému stylu, který umí pohladit po 
duši. Iva Hüttnerová jejich pro-
střednictvím přináší do domovů 
„domácí štěstí“, které rozdávala 
i prostřednictvím stejnojmenného 
pořadu v České televizi. 

Sázka na Ivu Hüttnerovou, 
expertku na teplo domova, se 
v předvánočním čase galerii po-
vedla. Autorka přilákala rekordní 
návštěvu a rozdala vedle podpisů 
na její obrázky, knihy a kalendáře i 
spoustu radosti a vřelých slov. Set-
kání s touto malířkou a herečkou 
bylo pro zúčastněné mimořádným 
zážitkem, který si často zvěčňo-
vali i prostřednictvím fotoaparátů. 
Prodejní výstava obrazů Ivy Hütt-
nerové však trvá až do soboty 
22. prosince a jistě i bez osobní 
přítomnosti autorky stojí zato. (pp)

POHODOVÉ SETKÁNÍ: Ivu Hüttnerovou si nenechal ujít ani malíř 
Roman Schmucker.   Foto: Petr Pavelka

Na vánočním koncertě „potmě“ se představí Jaroslav Svěcený
Zkusili jste doma někdy zhas-

nout a pustit si svou oblíbenou 
hudbu? Pokud ano, tak jistě víte, 
že takto vnímané tóny jsou mno-
hem intenzivnější a samotný 
prožitek je pak daleko hlubší. Již 
podruhé mohou milovníci vážné 
hudby zažít neopakovatelný zá-
žitek v podobě vánočního kon-
certu „potmě“ v Národním domě 
ve Frýdku-Místku.

„Po loňském velice úspěšném 
vystoupení fenomenálního hous-
lového virtuose Václava Hudečka, 
který všem v sále Národního domu 
zahrál známé melodie Bacha, Mo-
zarta, Vivaldiho a mnoha dalších, 
jsme se rozhodli pokračovat a 
udělat z koncertu „potmě“ vánoční 
tradici,“ sdělila Marcela Krplová, 
ředitelka Národního domu.

Letos KulturaFM připravila 
koncert dalšího předního české-
ho houslisty Jaroslava Svěcené-
ho. Jeho koncertní projekt „VI-
OLINO“ představuje mistrovské 
housle významných houslařů 
17. až 20 století.

Jaroslav Svěcený je proslulý 
popularizátor houslové hry, ze-

jména jeho televizní, rozhlasové 
a koncertní projekty přitahují pub-
likum všech věkových skupin. Po-
četná koncertní turné a festivalová 
vystoupení Jaroslava Svěceného 
obsáhla takřka celý svět. Jaroslav 
Svěcený doposud natočil 40 CD 
s díly světových a českých auto-
rů. V roce 1996 mu byla udělena 
prestižní cena Masarykovy aka-
demie umění za tvůrčí uměleckou 
činnost. Je také uznávaným znal-
cem historie a stavby houslí. 

Srdečně tedy zveme nejen pří-
znivce houslového mistra, ale také 
všechny, kteří si chtějí zpříjemnit 
předvánoční čas neopakovatelným 
kulturním zážitkem, umocněným in-
timní atmosférou svitu svíček za tlu-
meného světla vánočního stromu.

Koncert Jaroslava Svěcené-
ho „potmě“ se koná v úterý 18. 
prosince od 19.00 v Národním 
domě. Koncert patří do předpla-
titelské skupiny KPH a vstupné v 
doprodeji je 250 Kč (studenti, se-
nioři a ZTP 190 Kč). Vstupenky 
jsou ke koupi v pobočkách Bes-
kydského informačního centra a 
on-line na www.kulturafm.cz.

Souznění – mezinárodní fes-
tival adventních a vánočních 
zvyků, koled a řemesel zavítá 
podobně jako v minulých letech 
v předvánočním čase na vícero 
míst Moravskoslezského kraje, 
Frýdek-Místek nevyjímaje.

Festival, který dává prostor 
interpretům různých žánrů, se 
zároveň snaží objevovat, roz-
víjet a postupně představovat 
nejenom bohaté zvyky vymeze-
né dobou adventu a Vánoc, ale 
i tradice duchovní a religiózní. 

Festival Souznění i ve Frýdku-Místku
„Multižánrová podoba Souznění 
se vyvíjela postupně. Za jeden 
z podnětů pro vznik festivalu lze 
označit skutečnost, kdy soubor 
Valašský vojvoda z Kozlovic vy-
stoupil v roce 1999 ve Vatikánu 
na významné akci, kde Česká 
republika předávala vánoční 
strom právě tomuto státu uvnitř 
Říma,“ připomíná Zdeněk Tofel, 
organizátor festivalu.

Ve Frýdku-Místku navléknou 
umělci druhý festivalový korá-
lek 14. prosince v kostele sv. 

Jakuba, především známý basi-
sta Martin Gurbaľ za doprovodu 
Stadlerova klarinetového kvarte-
ta. „Zazní mimo jiné skladby Jo-
hanna Sebastiana Bacha nebo 
Antonína Dvořáka,“ doplňuje 
Tofel s tím, že vedle profesioná-
lů vystoupí i talentované mládí v 
podobě žáků Základní umělecké 
školy duchovní hudby ve Frýd-
ku-Místku. Festival Souznění je 
realizován mimo jiné i za pod-
pory Statutárního města Frýdek-
-Místek.  (pp)
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLÍČ

Kultura, programová nabídka

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. Výstava potrvá do 13. prosince.

5. 12. (st) od 17h – V-klub FM
Pravidelná schůzka frýdecko-místeckých 
výtvarníků.

6. 12. (čt) od 18h – Miroslav LYSEK – 
Poutní místa Severní Moravy a Slezska

Vlastivědná přednáška s velkoplošnou 
projekcí z fotoputování Miroslava Lyska za 
krásami a příběhy poutních míst nedalekého 
okolí. Vstupné 50 Kč. Po skončení vlastivěd-
né besídky vypukne Větrání hlasivek...
6. 12. (čt) od 20h – VĚTRÁNÍ... hlasivek, 

strun, kláves a zpěvníků... 
Pravidelné setkání amatérských muzikantů, 

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

Neformální spolek lidí vyznávajících
horskou turistiku. Aktuální akce na webu.

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 LANGŮV DŮM
Otevřeno: út-pá 13-18 hodin

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

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
Novinky – grafická díla předních českých vý-
tvarníků Jiřího Anderleho a Karla Demela

Taneční studio DANCEPOINT
Taneční studio DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz, tel. 552 342 804

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.

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

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.

18. 12. 2012 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

15. 12. 2012 ve 14:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 
s epidurálem

9. 1.2013 v 15:30
BABY MASÁŽE

3. lekce – 5. 12. 2012 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
11. 12., 18. 12. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
11. 12., 18. 12. – 10:15

Do 15. 1. 2013 - Eva Linhart / patchwork

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

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

čtvrtek 6. 12. - Mikulášská nadílka pro 
děti zaměstnanců ArcelorMittal FM

sobota 15. 12. od 15 h. - Rockové Vánoce 2012
Oliver & Dawson SAXON, Doga, Dymytry, 

Agassiz, Sjetý gumy, Witch Hammer, Hakmak.
Předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč, více 

na www.mar-tom.cz
sobota 22. 12. - Společenský večírek 

firmy Hyundai Nošovice

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.

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 připravili tradič-
ní základní kurzy lyžování pro děti z mateř-
ských škol (od 4 let).
Lyžařský výcvik pro předškoláky je veden 
zkušenými instruktory. Těm, kteří budou 
na lyžích poprvé, dokážeme, že je to prima 
zábava, ze které nemusí mít vůbec strach. 
Začátečníci si osvojí základy lyžování i sa-
mostatnou jízdu na lyžařském vleku, zkušení 
lyžaři si vylepší svůj styl a naučí se novým 
prvkům. Děti budou rozděleny do družstev. 
Každé družstvo má svého lyžařského in-
struktora a pomocníka bez lyží. K dispozici 
máme chatu se sociálním zázemím.
Místo: Visalaje – Zlatník
Cena: 2 000 Kč
Informace a přihlášky:
Anna Křistková | Telefon: 558 434 154,736 
740 256 | E-mail: lyzovani@klicfm.cz

AKCE
ADVENTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY

Navštivte tradiční adventní dílny, které jsme 
pro Vás opět připravili:
16. 12. – Advent ve městě, Náměstí Svobo-
dy v Místku, 15:00 – 18:00 hodin
22. 12. – Advent ve městě, Náměstí Svobo-
dy v Místku, 15:00 – 18:00 hodin

7. 12.
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO RODIČE S DĚTMI
Program: Zpříjemněte si čekání na Ježíška 

v naší adventní dílně. Společně s dětmi vy-
tvoříte vánoční dekorace, přáníčko a malý 
dárek. V herně si odpočinete u čaje a vánoč-
ní pohádky. Místo a čas: Rodinné centrum 
Klíček, Slezská 749, Frýdek, 16:00 – 18:00 
hodin. Cena: 90 Kč. Informace: Pavla Ko-
záková, 732 646 127, 558 111 749, e-mail: 
pavla@klicfm.cz
9. 12. PEČEME PERNÍKOVÉ CHALOUPKY
Program: Přijďte si upéct a nazdobit oprav-
dickou perníkovou chaloupku, která bude 
ozdobou každého vánočního stolu. Místo 
a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů 
767, Místek, 9:00 – 12:00 hodin. Cena: 90 
Kč. Informace: Martina Fatrdlová, Telefon: 
736 150 088, E-mail: martina@klicfm.cz

Na akci se přihlaste do 7. 12. 2012.
15. 12. DÁRKY NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Program: Ještě máte čas, vyrobit dárky pro 
své nejbližší. V naší dílně si můžete vyro-
bit veselého soba, voňavou koupelovou 
sůl, pečený čaj a úžasnou čokoládu. Mís-
to a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 9:00 – 12:00 hodin. Cena: 50 
Kč. Informace: Martina Fatrdlová, Telefon: 
736 150 088, E-mail: martina@klicfm.cz

Na akci se nemusíte předem hlásit.
15. – 16. 12. ZA KOUZLEM VÁNOC

Program: Vychutnejte si v předstihu kouzel-
nou vánoční atmosféru. Dáme vám možnost 
připravit si vlastní štědrý večer. Štědrovečer-
ní večeře v okruhu svých kamarádů a vrs-
tevníků je úplně jiná. Připomeneme si také 
vánoční zvyky, písně a koledy. Místo a čas: 
TZ Višňovka, Vyšní Lhoty. Cena: Děti: 470 
Kč. Informace: Pavla Kozáková, 732 646 
127, 558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz

Na akci se přihlaste do 13. 12. 2012.

Hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

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

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

kteří si dělají radost společným hraním a 
zpěvem (folk, folklór a blízké žánrové příbu-
zenstvo). Máte-li chuť, přijďte posedět, po-
slouchat, zazpívat si a třeba si i zahrát.

8. 12. (so) od 20h – Michal Tučný 
Revival Band

Vánoční koncert velmi úspěšné revivalové kape-
ly, která není u Arnošta poprvé a ani naposled. 
11. 12. (út) od 18h – Z BESKYD DO SVĚ-
TA – Tomáš SKOTNICA – Nový Zéland

Další přednáška úspěšného cyklu cestopis-
ných besídek s projekcí. Tomáš Skotnica 
nás provede tentokrát krásami Nového Zé-
landu. Vstupné 50 Kč.

13. 12. (čt) od 20h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební SVO-
BODNÉ jamování. Většinou hrají: David, Michal, 
Matěj, či kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát.
21. 12. (pá) od 19h – ELORA GROUP s.r.o.
Vánoční večírek se zábavným programem 
přední stavební firmy v sále hospůdky. Vstup 
pouze pro zvané.

Aktuální výstavy:
Karel KOTIZA – Andělé a démoni

výstava obrazů vyškovského výtvarníka do 31. 12.

Již deset let se vždy před Vánocemi 
koná v Lidovém domě v Místku Festival 
dětských pěveckých sborů. Za dobu 
své existence se již pevně začlenil do 
pravidelných aktivit školních dětských 
pěveckých sborů města a okolí. 

Za patronace a finanční podpory Odbo-
ru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 
Statutárního města Frýdek-Místek se tento 
hudební svátek, na který vás srdečně zve-
me, uskuteční letos v Kostele sv. Jana a 
Pavla v Místku dne 11. prosince v 16 hodin.

Každým rokem se tohoto festivalu 
účastní okolo čtyř set dětí z celého okre-
su a jednotlivé sbory mezi sebou soutěží 
o zlaté, stříbrné nebo bronzové pásmo. 
Všechny sbory jsou na svá vystoupení 
pečlivě připravovány pod vedením zku-
šených sbormistrů – učitelů, kterým patří 

Festival dětských pěveckých sborů
velké uznání za jejich obětavou práci.

S krásnými výkony zpívajících dětí 
chceme v tomto jubilejním ročníku sezná-
mit také širokou veřejnost, a proto festival 
není koncipován jako soutěž, nýbrž jako 
galakoncert. Kromě sborů z místních škol 
se představí sbory z Havířova, Kozlovic, 
a Bystřice nad Olší.  Přijďte si zpříjemnit 
adventní čas poslechem písní, které si pro 
vás připravily děti základních škol.
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

DIVADLO
Út 18. 12. 19.00 Nová scéna Vlast

V. Blažek/Z. Podskalský/E. Illín, V. Hála 
Světáci

Divadelní společnost Háta
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v 

Praze, v tom zářivém, velikém hlavním měs-
tě plném lákadel, zábavy a bujarého nočního 

života. Po dramatickém zážitku v grillbaru 
Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou 

vzdělat v oblasti společenského chování. 
Notoricky známá filmová hudební komedie 
Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského 
s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály 

z roku 1969 trůní od své premiéry na špičce 
žebříčků nejoblíbenějších českých filmů.

Režie: L. Olšovský
Hrají: V. Limr/L. Olšovský/F.Tomsa, D.Gondí-
k/Z. Pantůček, A. Háma/M. Zounar, V. Žehro-
vá/O. Želenská, M. Absolonová/I. Andrlová/J. 
Zenáhlíková, M. Bočanová/A. Gondíková, M. 
Kantorková/V. Peterková, J. Oplt/J. Přeučil

Mimo předplatné. Vstupné v doprodeji 400 Kč.
DĚTEM

Ne 9. 12. v 15.00 Nová scéna Vlast
Maxipes Fík

Velepsina s malou Ájou / za lesem je 
domeček / kam ten zajíc běží? / a v do-

mečku holčička / Ája / rodiče jí dali malinké 
roztomilé štěňátko, kterému začala říkat Fík 

/ ale štěňátko rostlo / rostlo / a rostlo / až 
se z něj vyklubal obří maxipes / povídání o 
hrdinském rekovi Fíkovi, který zmoudřel / 

sbíral vavříny na závodišti a seděl za volan-
tem auta / za lesem je domeček / co to ten 
zajíc zase vyvádí? / a v domečku holčička a 
maxipes. Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč

KINO
St 5. 12. v 10.00
Cesta do lesa

Volné pokračování filmu Cesta z města 
Tomáše Vorla. Oslava české krajiny a 

přírodních živlů, kteří čelí agresivitě měst. V 
hlavních rolích hrají T. Vorel Jr., T. Hanák, 

B. Polívka, E. Holubová a J. Schmitzer.
ČR, lesní komedie, 2D, 12+, 110 min., 

vstupné 60 Kč, pro seniory
Pá 7. 12. v 9.30

Pásmo filmových pohádek – Vánoce u 
zvířátek

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

děti, bijásek
Pá 7. - So 8. 12. v 17.00

Legendární parta
Další povedená 3D taškařice pro děti. Santa 
Claus, Velikonoční zajíček a další hrdinové 
a společnými silami pořádně zavaří zlému 

duchovi, který chce ovládnout svět.
USA, animovaný, 3D, přístupný, dabing, 

vstupné 150 Kč, pro děti, premiéra
Pá 7. - Ne 9. 12. v 19.00

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, 115 min., vstupné 100 Kč
So 8. 12. v 14.00

Piráti
Zábavný animák o bandě smolařských 

pirátů pro celou rodinu.
USA, animovaná komedie, 2D, přístupný, da-
bing, 88 min., vstupné 70 Kč, pro děti, bijásek

Ne 9. 12. v 17.00

Hotel Transylvánie
Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem 

temnoty, ale také vlastníkem stylového 
hotelu, který obývá se svojí dcerou. Stylový 

animák pro celou rodinu.
USA, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 91 

min., vstupné 80 Kč, pro děti
Po 10. 12. v 19.00

Anna Karenina
Nová adaptace klasického Tolstého 

románu s Keirou Knightley a Judem Lawem 
v hlavních rolích. Nadčasový příběh ukazuje 
sílu lásky, která prochází celým srdcem, v 
kulisách hýřivé a nestřídmé společnosti, 

jakou je carské Rusko.
Velká Británie/Francie, drama, 2012, režie 

J. Wright, 2D, 12+, titulky, 130 min., vstupné 
120 Kč/pro členy FK 100 Kč. Filmový klub, 

premiéra.
Út 11. 12. v 19.00

Caesar musí zemřít
Vítězný snímek MFF Berlinale 2012. V 

autentickém prostředí jedné z nejtvrdších 
italských káznic nacvičují vězňové klasickou 
Shakespearovu tragédii. Nový film matado-
rů světové kinematografie, bratrů Tavianů.
Itálie, drama, 2012, režie P. a V. Tavianio-
vé, přístupný, titulky, 76 min., vstupné 100 

Kč/pro členy FK 80 Kč. Filmový klub
Pá 14. 12. v 16.00

Pá 14. a Ne 16. 12. v 19.00
Hobit: neočekávaná cesta

První část chystané nové tolkienovské 
trilogie Petera Jacksona, autora filmové 

adaptace Pána Prstenů.
USA/Nový Zéland, fantasy, 3D, přístupný, 

dabing, 164 min. vstupné 140 Kč, premiéra
Ne 16. 12. v 17.00

Zvonilka: Tajemství křídel
Nová 3D disneyovka z tajemných zimních 

lesů. Fantastický příběh ze světa víl.
USA, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 76 

min., vstupné 90 Kč, pro děti
Po 17. 12. v 16.00

Hobit: neočekávaná cesta
První část chystané nové tolkienovské 

trilogie Petera Jacksona, autora filmové 
adaptace Pána Prstenů.

USA/Nový Zéland, fantasy, 3D, přístupným, 
dabing, 164 min. vstupné 140 Kč, premiéra

Po 17. 12. v 19.00
Kuře na švestkách

Fantaskní romantický příběh osudové lásky 
z předvánočního Teheránu roku 1958 podle 
úspěšné stejnojmenné komiksové novely od 

autorů oceňovaného snímku Persepolis.
Francie/Německo/Belgie, romantické dra-
ma, 2011, režie M. Satrapi, V. Paronnaud, 

2D, přístupný, titulky, 93 min., vstupné 
100 Kč/pro členy FK 80 Kč. Filmový klub, 

premiéra
St 19. 12. v 18.00

Vánoční dámská jízda: Druhá šance + 
překvapení na baru Vlast

Meryll Streep a Tommy Lee Jones se snaží 
vymanit z šedivého manželského stereoty-

pu. Speciální vánoční projekce.
USA, komedie, 2D, 12+, titulky, 100 min., 

vstupné 80 Kč. Dámská jízda
Čt 20. 12. v 19.00

FILMJUKEBOX - Téma: Velký rockový 
mejdan (The Queen, The Doors, Led 

Zeppelin)
Hlasujte na www.filmjukebox.cz pro záznam 

rockového koncertu, který chcete v kině 
Vlast vidět!

So 22. – Ne 23. 12. v 17.00
Kozí příběh se sýrem

Volné pokračování úspěšného českého 
3D animovaného filmu. Děj se tentokrát pře-
nese ze středověké Prahy do pohádkového 

sýrového království.
ČR, animovaný, 2D, přístupný, 82 min., 

vstupné 90 Kč, pro děti
So 22. – Ne 23. 12. v 19.00

Ladíme
Zapomeňte na muzikály ze střední, tady jste 

někde jinde. Komedie plná dobré muziky, 

jaká tu už dlouho nebyla.
USA, hudební komedie, 2D, 12+, titulky, 

vstupné 100 Kč, premiéra
Čt 27. 12. v 19.00

Jack Reacher: Poslední výstřel
Právo má své meze. On nemá žádné. Tom 
Cruise jako nekompromisní vyšetřovatel, 

pro kterého je spravedlnost více než zákon.
USA, kriminální drama, 2D, 12+, titulky, 

vstupné 100 Kč, premiéra
Pá 28. – So 29. 12. v 17.00
Sammyho dobrodružství 2

Další podmořské dobrodružství nerozluč-
ných želvích přátel.

Belgie, animovaný/rodinný, 3D, přístupný, 
dabing, 93 min., vstupné 130 Kč, pro děti, 

premiéra
Pá 28. 12. v 19.00

Nejnavštěvovanější české filmy roku 
2012: Líbáš jako ďábel

Pokračování úspěšné komedie Marie 
Poledňákové s plejádou známých herců (O. 

Kaiser, E. Holubová, J. Bartoška a další).
ČR, komedie, 2D, přístupný, 113 min., 

vstupné 70 Kč
So 29. 12. v 19.00

Nejnavštěvovanější české filmy roku 
2012: Svatá čtveřice

Jiří Langmajer v novém filmu Jana Hřebejka 
podle scénáře Michala Viewegha.

ČR, komedie/ romantický, 2D, 15+, 78 min., 
vstupné 80 Kč

Ne 30. 12. 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 

počítačových her.
USA, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 

100 min., vstupné 90 Kč, pro děti
Ne 30. 12. v 19.00

Nejnavštěvovanější české filmy roku 
2012: Ve stínu

Kriminální příběh D. Ondříčka zasazený 
do 50. let minulého století. V hlavní roli I. 

Trojan, hudba J. P. Muchow.
ČR/Slovensko/Polsko/Izrael, detektivka, 2D, 

přístupný, 106 min., vstupné 80 Kč
VÝSTAVA

So 1.- Po 31. 12.
Michal Popieluch

Berlín
Výstava fotografií Michala Popielucha.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
Po 10. 12. v 19.00 Evangelický kostel

Radka Fišarová & Tomáš Savka
Adventní koncert v rámci projektu

„Děti Dětem“
Vánoční atmosféru vykouzlí známá prota-
gonistka francouzských šansonů Radka Fi-
šarová za doprovodu jazz-tria a akordeonu. 
Komorně laděný koncertní program nazvaný 
„Malá pocta velké Edith“ nás provede nejen 
písněmi z repertoáru slavné francouzské 
šansoniérky Edith Piaf, ale jedinečným pro-
storem kostela se budou linout také songy z 
vlastní autorské tvorby Radky Fišarové. Spe-
ciálním hostem večera bude Tomáš Savka, 
který s Radkou také zazpívá duet. Koncert 
uvede dětský sbor ZŠ Osmička Frýdek-Mís-
tek a děti z dětského domova Na Hrázi z F-M.
Vstupné 380/300/250 Kč podle polohy místa.
KONCERT JE MÍSTENKOVÝ!

Čt 13. 12. v 19.00 Muzeum Beskyd – 
Rytířský sál Frýdeckého zámku

Musica Dolce Vita
Vánoční koncert z děl českých mistrů

Soubor Musica Dolce Vita věnuje interpreta-
ci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových 
období v podání špičkové sólové flétnistky 
Žofie Vokálkové a skvělé harfenistky Zbyňky 
Šolcové a ve spojení s písněmi a áriemi pro 
mezzosoprán Daniely Demuthové prezentu-
je širokou škálu tematických koncertů (veli-
konoční, mariánský, adventní, vánoční atd.). 
Trio Musica Dolce Vita má na svém kontě 
již desítky úspěšných koncertů a na mnohá 
koncertní pódia se již pravidelně vrací.
V programu zazní vánoční písně z nejstarších 
českých sbírek, skladby A. V. Michny, J. K. 
Krumpholze, J. J. Ryby a dalších autorů. Před-
platitelská skupina Zámecké koncerty. Vstupné 
v doprodeji 150 Kč/studenti, senioři a ZTP 80 Kč

Út 18. 12. v 19.00 Národní dům
Jaroslav Svěcený

Vánoční koncert „potmě“
Jaroslav Svěcený – housle,

Václav Mácha – klavír
Zkusili jste doma někdy zhasnout a pustit si 
svou oblíbenou hudbu? Pak jistě víte, že krá-
sa tónů je takto vnímána mnohem intenzivněji. 
Podobný zážitek vám nachystáme pár dní před 
Vánocemi, kdy za tlumeného osvětlení v Ná-
rodním domě zahraje jeden z nejlepších sou-
časných českých houslistů a výrazná osobnost 
české hudební scény – Jaroslav Svěcený. Jaro-
slav Svěcený je proslulý popularizátor houslové 
hry, zejména jeho televizní, rozhlasové a kon-
certní projekty přitahují publikum všech věko-
vých skupin. Početná koncertní turné a festiva-
lová vystoupení Jaroslava Svěceného obsáhla 
takřka celý svět. Jaroslav Svěcený doposud na-
točil 40 CD s díly světových a českých autorů. V 
roce 1996 mu byla udělena prestižní cena Ma-
sarykovy akademie umění za tvůrčí uměleckou 
činnost. Je také uznávaným znalcem historie a 
stavby houslí. Jeho koncertní projekt pod sou-
hrnným názvem Violino představuje mistrovské 
housle významných houslařů 17. až 20. století.
Předplatitelská skupina KPH. Vstupné v do-
prodeji 250 Kč/studenti, senioři a ZTP 190 Kč
Čt 20. 12. v 19.00 Kostel sv. Jana a Pavla

Lucie Bílá & Kapela Petra Maláska
Bíle Vánoce Lucie Bílé

Průvodní slovo Zbygniew Czendlik
Již několik let zpříjemňuje Lucie Bílá sváteční 
čas svým tradičním vánočním koncertem, ze 
kterého dýchá láska, klid a kouzelná atmosféra 
blížícího se Štědrého dne. Jejím tradičním hos-
tem je kapela Petra Maláska, se kterou vystou-
pí i letos. Lucie Bílá je nejpopulárnější českou 
zpěvačkou. Mezi muzikály, ve kterých hrála a 
zpívala, patří Bídníci, Dracula, Krysař, Johanka 
z Arku, Excalibur atd. Vydala řadu sólových alb 
a písně jako „Láska je láska“, „Trouba“ či „eSe-
MeS“, jež na nich najdete, zná téměř každý. 
Zazářila i ve filmech, jako jsou např. Princezna 
ze mlejna, Král Ubu nebo Čas dluhů.

Koncert je bezmístenkový! Rozhodují
pouze sektory!

Vstupné:
•první sektor k sezení – 1290 Kč
•druhý sektor k sezení – 990 Kč

•třetí sektor ke stání na kůru – 690 Kč
•čtvrtý sektor ke stání v přízemí – 590 Kč

TANEC
Závěrečné lekce tanečních pro mládež – 

Národní dům
• 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

So 1.- Po 31. 12.
Karel Fryš

Z Habeše do Etiopie:
Od pravěku do současnosti

Fotografie z cest.
Vstup na výstavy je zdarma



15 Prosinec 2012Programová nabídka

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

Divadélko Sokolík

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

www.divadloctyrlistek.cz

Městská knihovna F-M

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

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.

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

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

KLUB NEZBEDA

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA – PROSINEC
Emil Matera

Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 
adrese vystavy.kulturafm.cz

 

PŘIPRAVUJEME – KURZY 2013
Taneční pro manželské páry a dvojice

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

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

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

Daoská jóga – umění omlazení těla
a organizmu

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

Pondělí 7. 1., 17.30-19.00 hodin
Čtvrtek 10. 1., 18.15-19.15 hodin

Cvičení pro zdraví s pilates
Úterý 8. 1., 16.30-17.30 hodin

Pilates
Středa 9. 1., 17.30-18.30 hodin

Powerjóga
Středa 9. 1., 18.45-20.00 hodin

Tchaj-ťi čchüan
Středa 16. 1., 18.00-19.30 hodin – pokročilí
Čtvrtek 17. 1., 18.00-19.30 hodin – mírně pokročilí

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

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

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

PŘIPRAVUJEME – TANEC
So 5. 1. 19.00 Národní dům

Novoroční tančírna – Absolventský ples
Vstupné 130 Kč. Předprodej od 10.12 2012 

v recepci Národního domu

UPOZORNĚNÍ! Dochází ke změně pravi-
delného programu! Mimi koutek je zrušen, 
cvičení pro děti bude probíhat každou středu 
a výtvarka každý pátek!

6. 12. Pečení medových perníčků
Jednoduchá práce pro děti a maminky. 
Přijďte s dětmi vykrajovat vánoční perníčky! 
Těsto a potřeby budou připraveny u nás. 
Nazdobené cukroví můžeme ochutnat na 
vánoční besídce. Začátek v 10.00 hod.
11. 12. Maňásková pohádka „O perníko-

vé chaloupce“ 
Začátek v 10.00 hod.

13. 12. Zdobení perníčků
Dnes si ozdobíme upečené perníčky pole-
vou. Veškeré potřeby budou u nás. Začátek 
v 10.00 hod.
13. 12. Předvánoční slet Broučků s lampiony
Zveme všechny rodiče a děti na tradiční slet 
Broučků s lampiony! Sejdeme se v 16.00 
hod. před Broučky, pak vyrazíme do Zámec-
kého parku, kde bude děti čekat krátký pro-
gram. Také si zazpíváme koledy, zapálíme 
prskavky a nebude chybět vánoční punč!

18. 12. Výroba nepečeného cukroví
Oblíbená předvánoční práce všech dětí 
– vytvoříme si kuličky z nepečeného těs-
ta! Všechny suroviny budou přepraveny 
v Broučkách. Začátek v 10.00 hod. 

20. 12. Výroba vánočního svícnu
Maminky dnes mají možnost vytvořit si 

originální vánoční svícen. Větvičky budou 
k dostání u nás, svíčku a ozdoby si doneste 
podle vlastní fantazie. Začátek v 10.00 hod.

21. 12. Vánoční besídka
Tradiční program pro maminky s dětmi, při 
kterém se rozloučíme před svátky. Dětem 
přiblížíme vánoční zvyky, povyprávíme pří-
běh o narození Ježíška, zapálíme prskavky, 
zazpíváme koledy (i s hudebními nástroji). 
Ochutnáme cukroví a bude připraven i vá-
noční punč. Začátek v 10.00 hod.
Přejeme všem maminkám a jejich dětem 

krásné prožití vánočních svátků a 
štastný Nový rok!!!

Od 22. 12. do 1. 1. 2013 bude v Brouč-
kách zavřeno. Otvíráme opět 2. 1. 2013.

Pravidelný program 
Pondělí – Zpívánky 10.00 – 10.30 hod.
Úterý – Přednášky a besedy, soutěže a hry 
pro děti – dle programu!

Hlídání dětí 
Středa – Cvičení s dětmi 10.00 – 10.30 hod. 
Čtvrtek – Veselé tvoření pro maminky i děti 
10.00 – 10.30 hod.
Pátek – Výtvarka pro děti 10.00 – 10.30 hod. 
Stále je možnost přihlásit se do kurzu Ori-
entálních tanců pro dospělé – začátečníky, 
který by probíhal vždy ve čtvrtek dopoledne.

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. Návštěvníci si budou 
moci prohlédnout hodiny nástěnné (rámové, 
pendlovky, švarcvaldky, kuchyňské), stolní 
(tabernáklové, sloupové, přízední), budíky, 
kapesní a náramkové hodinky, hodiny z věže 
Frýdeckého zámku a další. Hodiny jsou větši-
nou vyrobeny anonymními hodináři v období 
18. až 20. století. 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. 
Výstava připomene tyto zvyky adventu a Vá-
noc, jak je zaznamenal na přelomu 19. a 20. 
století Jan Vyhlídal a jeho spolupracovníci. 
Potrvá do 6. ledna 2013.

DRÁTENÍCI
Výstava přináší základní informace o historii 
tohoto neobvyklého řemesla. Přibližuje ho v pů-
vodní formě prostřednictvím téměř zapome-
nutých zvyků a pověr, zachycuje nejdůležitější 
momenty v životě potulných řemeslníků a jejich 
rodin – od narození chlapce přes jeho odchod 
do světa až po každodenní život spojený s prací.
Vernisáž ve čtvrtek 13. prosince v 17 hodin 
ve výstavních síních Frýdeckého zámku. Po-
trvá do 27. ledna 2013.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Čtvrtek 13. prosince v 19,00 hodin – Rytířský sál

Třetí zámecký koncert
VÁNOČNÍ KONCERT MUSICA DOLCE VITA
Středa 26. prosince 13,00 – 17,00 hodin – 

Frýdecký zámek
SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Od 15 hodin VÁNOČNÍ KONCERT 

Účinkuje pěvecký sbor CATENA MUSICA
Dále k vidění:

Vinšujem vam ščesti, zdraví… – výstava
Čas, který se nezastaví – výstava
Kaple sv.Barbory, stálé expozice
Na koncert v Rytířském sále platí vstupenky 
do výstavy „Vinšujem vam ščesti, zdravi…“

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 6. prosince v 16,30 hodin – Zelený dům 
ČERNÁ HODINKA V ZELENÉM DOMĚ

Večer věnovaný tajemným a strašidelným příbě-
hům a pověstem z oblasti Beskyd a Pobeskydí.
Pátek 14. prosince v 16,30 hodin – Zelený dům

VÁNOČNÍ STROMEK
Tradice zdobení vánočního stromku v čes-
kých zemích započala již před sto padesáti 
lety, jak a čím se stromek v minulosti zdobil, 
jaké dárky dříve děti nalezly pod stromečkem, 
ukázky historických i novodobých vánočních 
ozdob, čím se zdobí vánoční stromky v jiných 
zemích. Na závěr tradičně rozsvítíme vánoční 
strom na zahradě „Katzenheimu – Kočičího 
domova“ na Těšínské ulici.

5. 12. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs *PIVO ZA 20, 
VSTUP ZDARMA*
7. 12. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ SPECIÁL 
18+ *VSTUP NAD 18 LET*
DJ KAMIL A DJ MATTES – TY NEJLEPŠÍ 
HITY DOB MINULÝCH *VSTUP NAD 18 LET*
8. 12. sobota BASS INVASION 3 – SPECI-
AL – BREEDCORE ORCHESTRA
DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ KLUBOVÉ NOCI 
BASS INVASION TENTOKRÁT S DJs: 
DRY-ROT/DVOIKATROIKA, WENIA/EXT-
DUST, RON-X/EASTCOAST, HYPOTHEC/
MKTBROS.ORG A DALŠÍ – BREAKBEAT 
– ELECTRO – PSY-BREAK – HARDCORE 
– HARD DNB
10. 12. pondělí GOODWILL PARTY
PRAVIDELNÁ PÁRTY MÍSTNÍ VOŠ – MI-
KULÁŠSKÁ PÁRTY

12. 12. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE *PIVO ZA 20, 
VSTUP ZDARMA*
13. 12. čtvrtek STOUN TALENT
DALŠÍ ROČNÍK PĚVECKÉ SOUTĚŽE
14. 12. pátek NIRVANA REVIVAL – FE-
CAL MATTERS
NEJLEPŠÍ REVIVAL NIRVANY JE Z FRÝD-
KU-MÍSTKU, PŘEDKAPELA: DRIFT ICE
15. 12. sobota MAJK SPIRIT & HIP-HOP 
PARTY
MAJK SPIRIT – NEJLEPŠÍ SLOVENSKÝ HIP-
-HOP VE F-M, SUPPORT: HARMONY & DAN-
GER, TART + DJs: LUCKY BOY & FLIPTYCK
19. 12. středa STOUNDRUM *VSTUP 
ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs *PIVO ZA 20, 
VSTUP ZDARMA*

6. 12. „Možná přijde i Mikuláš“
10.-11. 12. Pečení a zdobení perníčků

13. 12. Výtvarné téma „Ryba“
18. 12. Vánoční anketa

20. 12. Poslední setkání ve starém roce 
2012 – vánoční posezení u stromečku
21. 12. až 3. 1. 2013 – ZAVŘENO

Všem dětem přejeme krásné Vánoce a 
šťastný nový rok 2013!!!

V novém roce se poprvé sejdeme
ve čtvrtek 3. 1. 2013

Pro děti
Sobota 8. prosince v 15 hodin

Vojtěch Cinybulk
Ostrov splněných přání

dobrodružná loutková pohádka s Kašpár-
kem – hraje Divadlo u Ostravice (DUO) 

Frýdek-Místek
Vstupné 30 Kč

Pro mládež a dospělé
Sobota 15. prosince v 19 hodin

Jaromír Břehový
Otylka

činoherní komedie z prostředí luxusního sa-
natoria – hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek

Vstupné 100 Kč
Pátek 21. prosince v 19 hodin

The Best of ING
to nejlepší z INGu včetně „Imperium vraci 
uhlo“ + něco nového navíc! – hraje ING 

Kolektiv Frýdek-Místek
Vstupné 100 Kč

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

Knihovna Místek, Hlavní 112
Do 9. 1. Mikulášská výstava – 
Artcollegium Frýdek-Místek
Knihovna Frýdek, Jiráskova 506
5. 12. v 17.00 h. - Na skok ... do Vietnamu 
první povídání a beseda z cyklu o životě v 

rodných zemích cizinců, žijících v ČR, oddě-
lení pro dospělé

7. 12. v 17.00 hod. - Mikulášský podvečer 
s harmonikou - oddělení pro dospělé

8. prosince v 19 hodin
Tomáš Kočko a orchestr – Kračúnovský 

koncert s novým CD
13. prosince - divadelní soubor DIOS PRO-

PADLO, Václavovice – představení Třetí stu-
peň povodňové pasivity (autorská komedie)

14. prosince v 19 hodin
divadelní soubor D.N.A. – divadelní hra 

Dívčí válka.

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
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• PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
• ÚPRAVA NEHTŮ GEL LAKEM
• PARAFÍNOVÉ ZÁBALY NOHOU
• MEDOVÁ MASÁŽ NOHOU

MILADA NOVÁKOVÁ
8. PĚŠÍHO PLUKU 2380

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

TLAPKY JEMNÉ JAKO KOČKA

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Ve dnech 7.-9. prosince 
můžete v prostorách jógového 
sálu Školy jógy KARAKAL v 
budově 9. ZŠ Elišky Krásno-
horské zhlédnout výstavu ob-
razů Lenky Kovalové.

Obrazy z poslední tvorby před-
stavují takzvané jantry, což jsou 
zrakové nástroje pocházející z 
prastaré tradice. Nabízejí zklidně-
ní, pozitivní energii, lze je účinně 
využít při koncentraci, meditaci. 
Mohou být jednou z bran k hlub-
šímu poznání, mají dispozici tvořit 
most mezi člověkem a vesmírem. 

Výstavu zahájí úvodním slo-
vem Denisa Sváková v pátek 
7. prosince v 18 hodin, beseda 
s autorkou a derniéra výstavy 
se koná v neděli 9. prosince v 
16 hodin. I o víkendu si obrazy 
můžete během dne prohlédnout 
a nechat na sebe v klidu působit.

Meditativní obrazy
Lenky Kovalové


