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slovo primátora
Vážení občané,
blíží se doba vánočních svátků, které 

si já osobně, jako většina z vás, nedoká-
žu představit bez rodiny. Celý rok se člo-
věk za něčím honí, věnuje se práci, ale 
o Vánocích máme jedinečnou příležitost 
zvolnit, navštívit rodiče a další příbuzné 
a trávit krásné chvíle v rodinném kruhu 
se svými nejbližšími. Přeji vám, abyste 
tyto slavnostní dny prožili podle svých 
představ, užili si pohody a načerpali 
další síly do nového roku. Jeho příchod 
můžeme oslavit společně, jako každým rokem Statutární město Frýdek-
-Místek připravilo na Silvestra ohňostroj, který si spoustu lidí zvyklo sle-
dovat z mostu přes řeku Ostravici. Ten symbolicky rozděluje místeckou 
a frýdeckou část, ale nejen v poslední den v roce dokáže i spojovat celé 
město. V této souvislosti se samozřejmě nabízí i letité přání do dalšího 
roku – aby ještě reálnější obrysy dostala plánovaná výstavba obchva-
tu města, který by městu tolik pomohl s předimenzovanou dopravou a 
nedobrým stavem životního prostředí. V těchto dnech jsme slavnost-
ně otevírali další část rychlostní komunikace R 48 v úseku Rychaltice 
– Frýdek-Místek, který byl jakýmsi předčasným dárkem pro obyvatele 
okrajových částí Zelinkovic a Chlebovic. Věřme, že se v dohledné době 
dočká i samotný Frýdek-Místek. Jak bylo řečeno zástupcem krajského 
úřadu před přestřihnutím pásky, frýdecko-místecká radnice pro to dělá 
všechno, co může.   Michal Pobucký

Rada města Frýdku-Místku
přeje všem občanům města
šťastné a veselé Vánoce!

Ředitelství silnic a dál-
nic 13. prosince slavnostně 
zprovoznilo nový úsek rych-
lostní komunikace R48 mezi 
Rychalticemi a Frýdkem-
-Místkem. Významně se tak 
zlepšuje dosavadní složitá 
doprava po silnici I. třídy 
I/48, kterou právě nově zpro-
vozněný úsek zčásti nahra-
zuje. Úlevu pocítí městské 
části Zelinkovice a Chlebo-
vice, samotný Frýdek-Mís-

Nová silnice zprovozněna, už zbývá „jen“ obchvat
tek ale spasí až navazující 
obchvat.

Této skutečnosti si byla větši-
na zúčastněných na slavnostním 
aktu otevření Rychlostní silnice 
R/48 Rychaltice – Frýdek-Místek 
vědoma, přesto ji primátor Michal 
Pobucký neopomněl zdůraznit, 
stejně jako fakt, že na obchvat 
se čeká prakticky již dvacet let, 
poté, co bylo rozhodnuto o jeho 
trase. „Chtěl bych poděkovat, že 
se našly finanční prostředky na 

tuto část stavby a že se ji podaři-
lo zdárně zrealizovat. Stejně jako 
stavebníci věříme, že se na tento 
úsek podaří co nejdříve navázat 
vlastní obchvat města,“ řekl pri-
mátor Michal Pobucký.

K realizaci nového dopravně-
-technického řešení silnice I/48 
mezi Rychalticemi a Frýdkem-
-Místkem, která plní funkci spá-
dové komunikace celého okresu 
Frýdek-Místek, došlo zejména 
kvůli tomu, že příčný profil ko-
munikace v daném úseku ne-
odpovídal z kapacitního hlediska 
nárůstu intenzity dopravy. „Stá-
vající úsek silnice navíc prochá-
zel obytným územím Rychaltic, 
frýdecko-místeckými městskými 
částmi Chlebovice, Zelinkovice 
a Lysůvky, což neumožňovalo 
realizovat bez mimořádně vyso-
kých finančních nároků požado-
vaný příčný profil. V dosavadní 
trase se také nacházelo velké 
množství neodstranitelných ko-
lizních bodů,“ vysvětlil generální 
ředitel ŘSD David Čermák.

Nově zprovozněná silnice, 
investice přesahující 2,5 miliardy 
korun, přesahuje sedm kilomet-
rů, je vedena ve stávající i nové 
trase, na níž nechybí nové mosty 
i 160 metrů dlouhý tunel – prů-
chod Lysůvkami. Na konci úse-

ku stavby je navrženo dočasné 
úrovňové napojení na stávající 
silnici I/48 ve směru Frýdek-Mís-
tek, před stávající oboustrannou 
čerpací stanici pohonných hmot. 
Z důvodu zachování možnosti 

použití nezpoplatňované komu-
nikace je současně s rychlostní 
komunikací řešena doprovodná 
komunikace. V rámci stavby bylo 
realizováno osm protihlukových 
stěn délky 2500 metrů.  (pp)

R48: Primátor Michal Pobucký upozornil při slavnostním otevírání 
dalšího úseku R 48, že pro město stěžejní část stavby – vlastní ob-
chvat – je nezbytným navazujícím krokem.  Foto: Petr Pavelka

RADA MĚSTA: Zleva náměstci primátora Dalibor Hrabec a Karel Deutscher, Drahomíra Jurtíková, Miro-
slav Adam, primátor Michal Pobucký, Jiří Zaoral, náměstci primátora Petr Cvik a Libor Koval.

Foto: Petr Pavelka
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krátce

Až do 23. prosince patří 
místecké náměstí Svobody 
vánočním trhům, které se ko-
nají denně od 9 do 18 hodin. 
Ve čtvrtek 13. prosince byly 
rozšířeny o poslední letošní 
farmářské trhy.

Podle očekávání ve čtvrtek 
pouhých jedenáct dní před Štěd-
rou večeří praskalo místecké 
náměstí ve švech, protože se 
Vánoční trhy spojily s popu-
lárními farmářskými. Zájemci 
měli možnost nakoupit si před 
Vánocemi čerstvé uzenářské 
výrobky, sýry a tvaroh, vejce, 

Půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení

Žádosti k účasti ve výběro-
vém řízení na poskytnutí půjček z 
„Fondu rozvoje bydlení“ na úze-
mí statutárního města Frýdek-
-Místek pro rok 2013 lze podat na 
závazných formulářích na Magis-
trátu města Frýdku-Místku, Rad-
niční 1148, odbor správy obecní-
ho majetku ve lhůtě od 2. 1. 2013 
do 31. 1. 2013. Bližší informace 
na www.frydekmistek.cz, nebo 
tel. 558 609 172, 558 609 171. 

Černé skládky
V měsíci listopadu bylo z čer-

ných skládek zlikvidováno přes 
7,5 tuny odpadu neoprávněně 
odloženého odpadu, tzv. čer-
ných skládek. Práce, zadávané 
Magistrátem města Frýdku-Míst-
ku, odborem životního prostředí 
a zemědělství, zajišťovala spo-
lečnost TS a. s. K odkládání ob-
jemných odpadů slouží sběrné 
dvory provozované společností 
Frýdecká skládka, kde je odpad 
odkládaný občany města ode-
bírán bezplatně, nikoliv různá 
zákoutí ve městě.

Uklizeny byly ulice Revo-
luční, Dlouhá a Sokolská, Jiří-
ho Hakena, Míru a Křižíkova, 
Frýdlantská a ČSA, Kvapilova, 
Václava Talicha a také Frýdecký 
les. Problémem s ohledem na 
příchod zimy byly tentokrát ve 
větší míře odložené pneumatiky.

Hledá se technik
Statutární město Frýdek-

-Místek vyhlašuje výběrové 
řízení na technika investičního 
odboru. Bližší informace na 
webových stránkách města a 
na úřední desce.

Veřejná sbírka
Vánoční strom

Ve městě se bude i letos 
konat veřejná sbírka „Vánoční 
strom“. Výtěžek je určen pro 
pobočku občanského sdružení 
KAFIRA ve Frýdku-Místku na 
zakoupení pomůcek pro zrako-
vě postižené. Jedná se o nákup 
PC sestavy včetně speciálního 
softwaru, skeneru k PC, sluchá-
tek, reprobedniček, židlí a skříní. 
Pokladnička bude umístěna u 
vánočního stromu na náměs-
tí Svobody v Místku. Zájemci 
do ní mohou přispívat od 1. do 
23. prosince. Při veřejné sbírce 
bude magistrát města opět spo-
lupracovat s dobrovolníky, kteří 
se mezi lidmi budou pohybovat 
s mobilními pokladničkami. Pe-
něžní prostředky mohou dárci 
také zasílat na číslo účtu této 
sbírky: 107-3660380217/0100, 
variabilní symbol 2321.

Dáreček čtenářům
Dáreček čtenářům Zpravodaje

Rady města Frýdek-Místek
v podobě vánočních jmenovek 

na dárky najdete na
www.evio-design.cz/darek

OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ: Zvláštní cenu města si vysloužila 76letá Sylva Musilová.  Foto: Petr Pavelka

Dobrovolníci se dočkali ocenění
Sál Nové scény Vlast se 5. 

prosince zaplnil lidmi, kteří 
svůj volný čas obětují potřeb-
ným. Byli to členové místního 
Dobrovolnického centra ADRA 
na jedné straně, na druhé pak 
všichni ti, kteří jim přišli vyjád-
řit podporu a poděkovat jim za 
jejich nezměrné úsilí. 

Slavnostní setkání, které se 
neslo v příjemné předvánoční 
atmosféře, se účastnila řada vý-
znamných hostů a také zástupci 
frýdecko-místecké radnice. Hned 
na úvod se chopil slova výkonný 
ředitel ADRA Jan Bárta. „Jsem 
nesmírně potěšen, že jsem viděl 
všechny ty, kteří se snaží pomá-
hat tady na Frýdecko-Místecku. 
Tím spíš, že sám jsem zde dlouho 
žil. Všem dobrovolníkům patří mé 
uznání, vždyť poslání tady není 
jen obehranou frází, ale nabývá 
konkrétní podoby. Jistě není bez 
zajímavosti, že právě Dobrovol-
nické centrum ADRA ve Frýdku-
-Místku je tím úplně prvním v Čes-
ké republice, funguje již od roku 
2004 a dalo vzniknout dalším po-
dobným, kterým je tím nejlepším 
příkladem,“ řekl Jan Bárta.

„Kdo dokáže obětovat svůj 
čas ve prospěch těch, kteří 
potřebují pomoc, ten zaslouží 
projevy díků, i když takoví lidé 
si na ně většinou nepotrpí,“ 
poděkoval dobrovolníkům ná-
městek primátora Libor Koval, 
který připravil hlavní cenu pro 
76letou dobrovolnici Sylvu Musi-
lovou. „Když jsem si v roce 2004 
přečetla skromný letáček, že 

ADRA ve Frýdku-Místku hledá 
dobrovolníky, neváhala jsem 
ani chvíli a přihlásila jsem se. 
Myslím, že jsem udělala dobře, 
potkala jsem totiž už tolik úžas-
ných lidí, s kterými bych se asi 
jinak nikdy neviděla,“ prohlásila 
evidentně dojatá Sylva Musi-
lová. Další ocenění frýdecko-
-místečtí dobrovolníci: Hospic ve 
FM – Emílie Hamplová, Dětský 

domov ve FM – Pavel Michalák, 
Náš svět – Petr Kaňák a Ondřej 
Tyleček, Domov pro seniory – 
Miluše Šamánková, Nemocnice 
ve FM – Alžběta Pavlásková, 
Sociální šatník ADRA – Zdeňka 
Poláková, Charitativní obchůdek 
ADRA – Jana Kameníková, Bes-
kyd DZR – Ladislava Otáhalová, 
Studentský dobrovolnický klub 
ADRA – Lenka Pajurková.  (pp)

Městský fotbalový klub Frý-
dek-Místek spolu s dobrovol-
níky organizace Adra potěšil 
před Vánocemi malé pacienty 
dětského oddělení místní ne-
mocnice, kde fotbalisté Petr 

Fotbalisté obdarovali nemocné dětiFotbalisté obdarovali nemocné děti

DÁRKY PRO DĚTI: Fotbal, to je kra, ale hrát si mají hlavně děti. 
Foto: Petr Pavelka

Soukup a Jiří Prokeš předali 
ve středu 12. prosince dárky 
nemocným dětem.

„Adventní čas je tradičně do-
provázen vyšší mírou solidarity, 
která je v tuto dobu znatelnější 

než kdykoliv jindy. Lidé myslí ne-
jen na své blízké, ale také na ty, 
kteří potřebují pomoc v jakékoliv 
podobě. Nápad uspořádat tuto 
akci vznikl spontánně ze strany 
dobrovolníků a naši fotbalisté ji 
bez jakéhokoliv zaváhání podpo-
řili. Peníze věnovali nejen hráči 
a vedení fotbalového klubu, ale 
také fotbaloví fanoušci, kteří přišli 
na zápasy s Rosicemi a Kroměří-
ží. Z každé prodané vstupenky v 
rámci těchto zápasů putovalo pět 
korun právě na nákup hraček pro 
nemocné děti. Vážím si toho,“ 
řekl náměstek primátora Libor 
Koval s tím, že celkem se poda-
řilo vybrat 10 tisíc korun. Vedení 
fotbalového klubu následně kon-
zultovalo zakoupení dárků s dob-
rovolníky organizace Adra, kteří 

za dětmi do nemocnice docháze-
jí a mají největší přehled o tom, 
co by jim udělalo velkou radost. 
Po konečné úvaze nakoupili kni-
hy, od pohádek až po naučné 
encyklopedie, různé druhy her, 
výtvarné pomůcky a také moder-
ní tablety, které budou moci děti 
hospitalizované na tomto odděle-
ní používat.

Přítomní fotbalisté si charita-
tivní chvíli užívali, i když si muse-
li vyslechnout i trochu popicho-
vání. Hlavně Petr Soukup, který 
často laboruje se zraněními a 
bylo mu nabídnuto, aby se stal 
stálým maskotem oddělení. „Tři-
krát za sezonu mě tu dovezou 
v dresu s nějakým zraněním, to 
by mohlo stačit,“ s nadhledem 
glosoval Petr Soukup.  (pp)

Farmářské trhy končily vánočněFarmářské trhy končily vánočně

ATMOSFÉRA VÁNOC: Farmářské trhy kromě tradičního zboží nabí-
zely i stromečky, svícny, jmelí a další propriety spojené s nejkrásněj-
ším svátkem v roce.   Foto: Petr Pavelka

ale také speciální brambory 
na salát nebo vánoční cukroví, 
perníky a vánočky. Prodávaly 
se i vánoční květinové vazby, 
ručně malované sklo, svícny, 
perníčky, dekorace z příze, sa-
mozřejmě nechybělo ani jmelí 
a stromečky. Myslelo se také na 
občerstvení, podávala se horká 
medovina, která v mrazivém po-
časí přišla vhod, a také speciální 
adventní 14° pivo. „Už předchozí 
farmářské trhy se zabijačkovou 
tematikou měly velký úspěch, 
téma Vánoc také přitáhlo kromě 
tradičních návštěvníků i další lidi, 

kteří možná zjistili, že je místní 
farmáři umí potěšit kvalitními vý-

robky,“ hodnotil primátor Michal 
Pobucký.  (pp)
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městská policie
Machinace s SPZ

20. 11. ve večerních hodinách 
hlídka městské policie při běžné kon-
trole projížděla po ulici Malý Kolore-
dov a všimla si vyjíždějícího vozidla 
z parkoviště. Osádka vozu uviděla 
hlídku, zajela zpět na parkoviště a 
snažila se ujet opačným směrem, 
než jela hlídka ve vozidle. Strážníci 
pojali podezření, že by vozidlo mohl 
řídit podnapilý řidič. Z tohoto důvodu 
přistoupili k zastavení vozidla, což se 
jim povedlo na ulici 17. listopadu. Ři-
dič vozidla předložil občanský i řidič-
ský průkaz a osvědčení o technické 
způsobilosti vozidla. Typ vozidla a 
přední registrační značka vozidla 
souhlasila, ale zadní byla jiná a ješ-
tě s propadlou „STK“. „Lustrací přes 
Policii ČR bylo zjištěno, že registrač-
ní značky nejsou v pátrání, ale zadní 
značka patří na jiné vozidlo. Řidič byl 
podroben dechové zkoušce, která 
dopadla s negativním výsledkem. 
Celý případ byl předán Policii ČR, 
která při kontrole v zavazadlovém 
prostoru našla správnou registrační 
značku, která byla ovšem taktéž pro-
padlá,“ sdělila Lenka Biolková.

Ignoroval červenou
30. 11. po desáté hodině dopole-

dne hlídka městské policie ve Frýdku 
na Rubikově křižovatce ve směru od 
Kostikova náměstí stála a čekala na 
rozsvícení zeleného signálu „Volno“. 
Když se toto světlo rozsvítilo, tak z 
ulice Hlavní třída vjelo vozidlo Volvo a 
pokračovalo v jízdě směrem k magis-
trátu. Hlídka se za vozidlem rozjela a 
za použití výstražného světelného 
zařízení a rozsvícení nápisu „STOP“ 
vozidlo na třídě T. G. Masaryka za-
stavila. „Řidič vozidla po předložení 
potřebných dokladů byl poučen o 
možnosti odepřít vysvětlení, kdy mu 
bylo sděleno, že byl zastaven z dů-
vodu vjetí do křižovatky na signál s 
červeným světlem „STŮJ“. U muže 
byla provedena dechová zkouška 
s negativním výsledkem. Na místě 
bylo sepsáno vysvětlení o přestupku 
a celý přestupek dále bude oznámen 
správnímu orgánu k projednání,“ in-
formovala Lenka Biolková.

Vánoční lapkové
30. 11. v jedenáct hodin dopo-

ledne byla hlídka městské policie 
přivolána bezpečnostní agenturou 
v Intersparu na ulici Hlavní třída, 
kde zadrželi pachatele krádeže. Po 
příjezdu do marketu byla hlídce pře-
dána žena, která odcizila s dalším 
pachatelem deodoranty v hodnotě 
990 Kč. Hlídka se šla podívat na ka-
merový záznam, kde slečna společ-
ně s mužem v oddělení kosmetiky 
odcizila zboží tak, že jí muž vložil do 
kabelky zboží a ona pak prošla přes 
pokladny bez zaplacení. Muž se na 
místě již nenacházel. Z důvodu, že 
žena u sebe neměla žádný doklad 
totožnosti, byla převezena na Poli-
cii ČR. V době, kdy vozidlo projíž-
dělo kolem čerpací stanice Shell, 
si strážník všiml mladíka, který byl 
zachycen na kamerovém záznamu 
z bezpečnostní kamery. Z toho dů-
vodu byl mladík vyzván k prokázání 
totožnosti, a jelikož neměl u sebe 
žádný doklad, byl druhou hlídkou 
také převezen na Policii ČR, kde 
byl celý případ předán k projednání 
obou pachatelů.  (pp)

Zastupitelstvo města Frýd-
ku-Místku rozhodlo o poskyt-
nutí neinvestičních dotací 
do sociální oblasti. Peníze 
od města získala krajská Ne-
mocnice Frýdek-Místek i sou-
kromá léčebna dlouhodobě 
nemocných Gaudium, finance 
směřovaly také k tělesně po-
stiženému muži a na projekt 
Senior Point.

„Z rozpočtu města jsme uvol-
nili 400 tisíc korun na úhradu 
provozních nákladů spojených 
s projektem Senior Point, tedy 
s informačním střediskem seni-
orů, které bude od nového roku 

Zastupitelé uvolnili peníze pro nemocnici i Gaudium
k dispozici v prostoru služebny 
městské policie v křížovém pod-
chodu. Seniorům nabídne infor-
mace z různých oblastí, které se 
dotýkají jejich života, od nabídky 
volnočasových aktivit, přes in-
formace o tom, jak uzavírat ur-
čité typy smluv, až po prevenci 
a bezpečnost. Peníze od města 
získá také místní nemocnice, 
jejímž provozovatelem je Mo-
ravskoslezský kraj. Milion korun 
z městského rozpočtu je určeno 
na pořízení nemocničních lůžek 
s polohováním, včetně příslu-
šenství,“ řekl náměstek primáto-
ra Libor Koval, který má sociální 

oblast ve své kompetenci.
Zastupitelé města se také 

zavázali podílet se na spo-
lufinancování rekonstrukce 
budovy, v níž vykonává svou 
činnost léčebna dlouhodobě 
nemocných Gaudium. V rám-
ci projektu Srdce se zavázali 
uhradit 15% celkových nákladů, 
nejvýše však čtyři miliony korun. 
Budova je v majetku Kongrega-
ce Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, vždy sloužila pro 
potřeby občanů, původně byla 
vybudována jako sirotčinec, za 
války sloužila jako škola a po 
válce v ní byl ústav pro důchod-

ce. V současnosti je v budově 
provozována léčebna dlouhodo-
bě nemocných, která rozšiřuje 
možnosti zabezpečení kvalitní 
zdravotní a sociální péče ob-
čanům žijícím na tomto území. 
K této položce se na zastupitel-
stvu strhla debata, protože ma-
teriál byl předložen na poslední 
chvíli. Nad „šitím horkou jehlou“ 
ale převážily argumenty.

„Dnešní svět je rychlý, musíme 
rychle reagovat. Přes spoustu 
oprávněných výhrad se jedná o 
dobrou věc,“ řekl například Jaro-
slav Chýlek. Další radní Miroslav 
Přádka, současně ředitel nemoc-
nice, jej doplnil: „Toto zařízení 
je zde potřebné a upřednostnil 
bych obvyklé hledisko, kdy pod-
porujeme věci, kdy za menší pe-
níze přitečou peníze větší.“

Z rozpočtu města bylo uvolně-
no také 30 tisíc korun na úhradu 
části výdajů spojených s ná-
kupem speciálního invalidního 
vozíku pro tělesně postiženého 
Radima Běleše z Frýdku-Místku, 
který je úspěšný v atletice a velmi 
dobře reprezentuje město. Z po-
slední paralympiády z Londýna 
přivezl stříbrnou medaili.  (pp)

Zastupitelé města uvolnili 
poslední dotace do spor-
tu pro tento rok a zároveň 
schválili dotace na zajištění 
výkonnostního sportu dětí a 
mládeže pro rok příští. Mezi 
jednotlivé kluby rozdělili 
jak z rozpočtu města, tak ze 
sportovního fondu téměř 27,5 
milionů korun.

„Každé město je s něčím 
spojováno, zaslouží si nějaké 
přívlastky. A k tomu našemu 
se mimo jiné hodí – sportovní. 
Máme propracovaný systém 
podpory mládeže a staráme se i 
o to, aby děti měly své dospělé 
vzory na co nejvyšší, nejlépe ex-
traligové, úrovni. Na klubech pak 
je, aby si z dostatečné mládež-
nické základny uměly vychovat 
hráče pro sport dospělých. I na 
úrovni svazů slýcháváme, že náš 
přístup je jedinečný a hodný ná-
sledování, zvlášť v dnešní době, 
kdy si sport bez podpory města 
vlastně nelze představit,“ říká ná-

Vánoce se blíží mílovými 
kroky a i letos pro vás při-
pravilo Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek Vá-
noční Den s průvodcem.

„Zastavte se společně s námi 
v předvánočním čase a pojďte 
nasát tu pravou vánoční atmo-
sféru a zároveň se dozvědět, co 
jsou to liturgická období, advent, 
co znamenají jednotlivé adventní 
neděle, jak se v minulosti ve Frýd-

Vánoční Den s průvodcem
ku-Místku slavily Vánoce a jaké 
zde byly zvyky, v čem mají původ 
betlémy, vánoční stromy, koledy a 
jiné symboly Vánoc,“ zve za pořa-
datele Lucie Talavašková.

Prohlídka se uskuteční v úterý 
18. prosince a během 90-120 mi-
nut s průvodcem navštívíte tento-
krát frýdecké kostely, konkrétně 
baziliku minor, kostel sv. Jana Křti-
tele a kostel sv. Jošta. Sraz je před 
bazilikou minor v 16 hodin.  (pp)

Město výrazně investuje do sportu
městek primátora Petr Cvik.

Ze sportovního fondu urče-
ného na podporu organizací, 
které se věnují sportování dětí a 
mládeže, bylo rozděleno zbýva-
jících 73 tisíc korun a z rozpočtu 
města pro rok 2012 putoval je-
den milion na zajištění činnosti 
ženského družstva volejbalistek, 
mužského družstva házenkářů, 
fotbalového družstva mužů a 
hokejového družstva dospělých.

Z rozpočtu města bylo rozdě-
leno téměř 14 milionů korun na 
zajištění činnosti vrcholových 
sportovních klubů dospělých 
v roce 2013. Například Hokejový 
klub Frýdek-Místek získal vý-
hradně na náklady hokejového 
družstva dospělých 3,7 milionu 
korun. Fotbalisté dostali na pro-
voz sportovního zařízení Stovky 
3,6 milionu korun a na náklady 
fotbalového družstva mužů 1,7 
milionu, volejbalistky získaly dva 
miliony korun.

Zastupitelé rozdělili také 12,4 

milionu z Centra sportu, z něhož 
jsou podporovány výkonnostní 
sporty dětí a mládeže, jejichž 
prostřednictvím je významně re-
prezentováno město. Nejvyšší 
částku 4,2 miliony korun získal 
Hokejový klub Frýdek-Místek na 
podporu mladých hokejistů. Dal-
ší peníze na svou činnost získali 
také mladí fotbalisté, basketbalis-
té, házenkáři, volejbalisté, atleti, 
šachisté, tenisté a florbalisté. (pp)

NE VŠE JDE HLADCE: Náměstkové primátora Karel Deutscher a Dalibor Hrabec probírají se zástupci 
stavebního úřadu situaci s majetkoprávním vypořádáním některých pozemků.   Foto: Petr Pavelka

Na prosincovém zasedání 
Zastupitelstva města Frýdku-
-Místku zazněly pravidelné 
informace o posunu realizace 
výstavby silnice I/48 směrem 
k městu Frýdek-Místek. Zprá-
vu předložil náměstek primá-
tora Dalibor Hrabec.

Zastupitelé byli informováni o 
posledních změnách na připra-
vovaných úsecích silnice I/48 ve 
správním obvodu našeho měs-
ta, zejména pak se skutečností, 
že 13. prosince bude již úsek 
silnice R 48 „Rychaltice – Frý-
dek-Místek“ uveden do provozu. 
„Na začátku a konci úseku bude 
provoz prozatím veden po jedné 
polovině silnice. V úseku Zelin-
kovice z důvodu prací na druhé 
polovině tunelu, v Rychalticích 
z důvodu stále probíhajících 
soudních sporů ve věci majetko-
právního vypořádání. Konečné 
dokončení celé stavby a všech 
navazujících objektů je v plánu 

Na přípravě obchvatu se dále pracujeNa přípravě obchvatu se dále pracuje

v polovině příštího roku,“ infor-
moval Dalibor Hrabec.

Co se týče vlastního obchva-
tu, postupně probíhá majetko-
právní vypořádání. „U pozemků 
pro trvalý zábor zbývá uzavřít 7 
případů z 228. Tyto případy se 

řeší vyvlastněním. V případech 
věcných břemen přibylo 17 uza-
vřených smluv a nyní je uzavře-
no 310 z celkového počtu 346. 
Ze zbývajících 36 smluv se řeší 
nyní 6 případů vyvlastněním. 
V úsecích, kde bylo dokončeno 

majetkoprávní vypořádání, bylo 
na základě žádosti investora vy-
dáno 125 stavebních povolení. 
V současnosti probíhá stavební 
řízení u 39 stavebních objektů,“ 
informoval o postupu náměstek 
Dalibor Hrabec.  (pp)
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Ve čtvrtek 20. prosince po-
řádá Mensa ČR ve spolupráci 
s Osmičkou veřejné testování 
IQ pro děti od 5 let a pro do-
spělé. Jedná se o orientační 
měření IQ, kdy výsledky jsou 
kalibrované s ohledem na 
věk a mohou být využity jako 
vstupní test do Mensy ČR.

Tato stručná informace, kte-
rou najdete také na webu www.
mensa.cz představuje další 
z řady činností, které ve spolu-
práci s touto neziskovou orga-
nizací Osmička pořádá. Výcho-
zím impulzem spolupráce byla 
účast vedení školy na konferen-
ci Mensy v Praze v roce 2009, 
zaměřené na práci s intelektově 
nadanými dětmi. V témže roce 
jsme rovněž v prosinci uspo-
řádali testování IQ zájemců 
z řad našich žáků. Na základě 
výsledků testu pak vznikly dva 
Kluby nadaných dětí, které na 
Osmičce působí. Jejich poslá-
ním je vytváření stimulujícího in-
telektuálního a společenského 
prostředí pro své členy. 

„Hrajeme deskové hry, řeší-
me logické úlohy, organizujeme 
exkurze a návštěvy zajímavých 
výstav nebo postupně skládáme 
největší puzzle na světě,“ prezen-
tuje činnost klubů PaedDr. Jiří Ro-
zehnal, vedoucí jednoho z nich.

Získali jsme statut školy spo-
lupracující s Mensou a v průbě-
hu času se formy spolupráce 
stále rozvíjejí. Kromě aktivit 
zmíněných klubů se každoroč-
ně velká skupina našich žáků 
účastní školního kola Logické 
olympiády. Do letošního roční-
ku se zapojilo celkem 32 190 
žáků a studentů z 1660 škol. 
Byli jsme tradičně úspěšní 
v krajském kole v Ostravě, žák 
5. ročníku Kryštof Mec se pak 

umístil v celostátním kole v Pra-
ze na velmi hezkém 12. místě. 

Další významnou společnou 
aktivitou je organizace tříd pro 
intelektově nadané děti, díky 
podpoře Magistrátu města Frýd-
ku-Místku letos připravujeme 
zápis těchto dětí do první třídy již 
potřetí. Jejich vyučující se účastní 
vzdělávacích akcí Mensy, vystu-
pují na celorepublikových kon-
ferencích věnovaných této pro-
blematice, navštěvují podobně 
zaměřené školy a postupně tak 
šíří dobré jméno školy i města.

Toto krátké ohlédnutí za naší 
tříletou spoluprací s Mensou ČR 
je nadějným příslibem do bu-
doucna. Pokud vás zajímá, jak 
na tom s IQ jste vy nebo vaše 
dítě, přijďte 20. 12. v 7:45 k nám 
na Osmičku. Věříme, že konec 
světa určitě nenastane :-). 

Malý test na závěr. Které 
české přísloví popisuje následu-
jící věta? Schopnost operativně 
řešit životní situace k vlastnímu 
prospěchu na základě vyššího 
stupně intelektu Hominis sapi-
ensis se nerovná drahám libo-
volného tvaru, vedeným jakým-
koli bodem prostoru. Odpověď 
najdete na webu www.osmicka.
cz právě 20. 12. 2012.

PaedDr. Marie Rojková,
ředitelka školy

3. prosince reprezentovaly 
tři členky redakční rady „HOT 
magazínu“, což je školní ča-
sopis 5. ZŠ, naši školu v ce-
lorepublikovém kole soutěže 
školních časopisů.

Toto setkání školních re-
dakčních rad z celé republiky 
proběhlo na Střední škole po-
lytechnické v Brně. Ve velké 

Velký redakční úspěch 5. ZŠ
konkurenci třiceti zkušených 
školních redakcí obstál časopis 
5. ZŠ na výbornou. Porota udě-
lila „HOT magazínu“ 2. místo v 
kategorii „Obsah časopisu“.

Veliké poděkování za vyni-
kající úspěch patří všem členům 
redakční rady a p. Mgr. O. Lah-
nerové, která je šéfredaktorkou 
tohoto časopisu.

Žáci 4. A si připravili s paní 
učitelkou Svobodovou pohád-
ku, kterou všichni dobře známe 
z televize. Je to pohádka Prin-
cezna se zlatou hvězdou na 
čele. Všem se pohádka zalíbila 
a s chutí jsme se pustili do prá-
ce. Zpočátku jsme jen četli v la-
vicích, ale později jsme začali 
zkoušet před tabulí.

„Celou třídu jsme vyzdobili 

Besídka pro rodiče na Dvojce
kulisami, které vytvořila s dět-
mi paní učitelka kdysi dávno a 
už slouží několik generací. Čas 
plynul jako voda a pomalu se 
blížil den prvního představení. 
Našimi prvními diváky byly děti 
z mateřské školky Pastelka. 
Sklidili jsme velký úspěch a to 
nás uklidnilo,“ přiblížila K. Kli-
masová ze 4. A. Spolužačka N. 
Švestková ji doplnila: „Blížil se 
den D – představení pro rodiče. 
Měli jsme docela trému, protože 

se na nás přišli podívat rodiče, 
prarodiče a sourozenci. Výsled-
kem byl ohromný potlesk diváků 
a sladká odměna od paní uči-
telky. Hrát divadlo nás baví, ale 
přesvědčili jsme se, že není jed-
noduché být hercem. Vzpomněli 
jsme si na našeho spolužáka 
Filipa Bařinu, který letos ukončil 
školní docházku a odstěhoval se 
do Prahy, protože je již hercem 
a hraje ve filmech a několika 
seriálech.“

MENSA A FRÝDEK-MÍSTEK: Tomáš Blumenstein, předseda Mensy ČR, a náměstek primátora Dalibor 
Hrabec se starají o to, aby byl ve městě prostor pro aktivity mimořádně nadaných.    Foto: Petr Pavelka

„Den před koncem světa“„Den před koncem světa“
testujeme IQ na Osmičcetestujeme IQ na Osmičce
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Správní rada Českého volej-
balového svazu udělila Základ-
ní škole Jiřího z Poděbrad, 11. 
ZŠ ve Frýdku-Místku, titul Part-
nerská škola ČVS. Slavnostní 
předání titulu proběhlo na ma-
gistrátu města za účasti tehdej-
šího primátora Petra Cvika.

„Jsem rád, že sportovní pro-
filace 11. ZŠ nese ovoce a že 
z ní těží seniorský extraligový 
tým volejbalistek. Musím při této 
příležitosti poděkovat všem, kteří 
se kolem frýdecko-místeckého 
volejbalu točí, a jsem potěšen, 
že jejich snažení bylo takto pres-
tižně oceněno,“ hodnotil Petr 
Cvik. Superlativy ovšem nešet-
řil ani Jiří Zach, svazový trenér 
mládeže, kterému se velmi líbilo 
frýdecko-místecké know-how. 
„Byl jsem příjemně překvapen 
propracovaností a logikou toho, 
jak vlastně funguje mládežnický 
sport ve Frýdku-Místku. Protože 
z titulu své funkce jsem toho již 
vyslechl mnoho ohledně zakot-
vení sportu a volejbalu v růz-

PŘEDÁNÍ TITULU: Zleva radní Jiří Zaoral, ředitel 11. ZŠ Jiří Adámek, svazový trenér mládeže Jiří Zach a 
Petr Cvik, tehdy ve funkci primátora města.      Foto: Petr Pavelka

Partnerská škola Českého volejbalového svazu
ných městech, troufám si tvrdit, 
že Frýdek-Místek a hlavně jeho 
představitelé mají nejen jasno, 
ale také ví,“ ocenil Jiří Zach, jenž 
domlouval se zúčastněnými i 
možné přenesení podnětných 
informací dalším, kteří o tyto 
cenné zkušenosti, jak efektivně 
podporovat volejbal, stojí.

11. ZŠ se zařadila mezi 14 
úspěšných škol v České republi-
ce, které si na dva roky vysloužily 
titul Partnerská škola ČVS. Tento 
projekt byl vytvořený pro větší se-
pětí ČVS a základních škol, které 
upřednostňují ve svém programu 
pro sportovní vyžití svých žáků 
a žákyň volejbal. Cílem ČVS je 
ocenit základní školy, které úzce 
spolupracují s volejbalovými od-
díly, oficiálně uznat a ocenit je-
jich úlohu v přípravě volejbalové 
mládeže. „Udělením titulu „Part-
nerská škola ČVS“ uznává ČVS 
kvalitu tréninkového procesu na 
základní škole a v neposlední 
míře i oceňuje přínos vedení zá-
kladní školy, ředitele školy, ale i 

řadových učitelů k rozvoji mlá-
dežnického volejbalu,“ vysvětlil 
frýdecko-místecký radní a před-
seda volejbalového oddílu Sokol 
Frýdek-Místek Jiří Zaoral.  (pp)

Ve čtvrtek 15. listopadu 
proběhla na 4. ZŠ v Místku 
nevšední událost – Slavnost 
Slabikáře. Byla určena letoš-
ním prvňáčkům, jejich rodičům 
a dalším příbuzným. Smyslem 
Slavnosti bylo během dvou 
prvních vyučovacích hodin 
ukázat průřez současným způ-
sobem výuky, představit růz-
norodé učební pomůcky a také 
vidět, jak se děti zapojují do vý-
uky tzv. „v přímém přenosu.“

Vyvrcholením Slavnosti bylo 
předávání Slabikáře, který ply-
nule navazuje na Živou abecedu 
a symbolizuje tak posun od po-
čátečního čtení písmen a slabik 
ke čtení skutečných slov.

Rodiče i další příbuzní se do-
stavili v hojném počtu, a tak jistě 
náročná příprava p. uč. Mgr. Ko-
ňaříkové nepřišla nazmar. Obě 
vyučovací hodiny – český jazyk i 
matematika probíhaly ve svižném 
tempu. Dětem se dařilo udržet po-
zornost, byly aktivní, hlásily se a 
rády s paní učitelkou spolupraco-
valy. Během výuky děti používaly 

Slavnost slabikáře na Čtyřce
nápadité a přitom velmi levné po-
můcky: plastová víčka od lahví s 
písmenky k tvorbě slabik, fazolky 
ke sčítání a odečítání, papírové 
divadélko k ujasnění prostorové-
ho vnímání a další pomůcky. Paní 
učitelka také neváhala zapojit do 
čtení, zpěvu či matematických her 
i rodiče, což děti ocenily smíchem 
a potleskem.

Na konci společného setkání 
se rodiče shodně vyjádřili, že byli 
opravdu překvapeni a potěšeni 
úrovní výuky, rozmanitými po-
můckami i formami učení. Paní 
učitelce Koňaříkové všichni upřím-
ně poděkovali za její přípravu i 
zaujetí pro co nejlepší zprostřed-
kování učiva. Pochvala samozřej-
mě patřila i dětem, které musely 
zvládnout během 10 školních týd-
nů tolik nových dovedností. 

Věřím, že nejsem jediný ro-
dič, který ocenil pozvání vedení 
4. ZŠ k účasti na otevřené formě 
výuky pro rodiče, a že se rádi 
přijdeme při další vhodné příleži-
tosti na pokrok našich dětí podí-
vat.  Martina Skrlová

Žáci a učitelé Střední ško-
ly, Základní školy a Mateřské 
školy na ulici Pionýrů 2352 
ve Frýdku-Místku si vás do-
volují co nejsrdečněji pozvat 
na probíhající výstavu žákov-
ských prací. Výstava se koná 
ve spolupráci s knihkupectvím 
Librex na ulici Hlavní v Místku. 

Výtvarné práce našich žáků 
vám navodí sváteční mikuláš-
skou a vánoční atmosféru. 

Pro ty z vás, kteří by si chtě-
li připomenout důležitost obou 
svátků, jsme připravili krátké 
povídání o historickém původu a 
symbolech tohoto období. Přijď-

„Vánoce ve škole“ v Librexu„Vánoce ve škole“ v Librexu

te se potěšit a načerpat atmosfé-
ru přicházejících Vánoc, kterou 

jsme pro vás připravili. 
Mgr. Otilie Smolánová

V rámci celostátní kam-
paně Celé Česko čte dětem 
jsou také děti z MŠ Lískovec-
ká pravidelně obohacovány 
četbou přitažlivých pohádek 
Pohádkovými babičkami, ro-

Celé Česko čte dětem v MŠ Lískovecké netradičně

FREE HUGS: Studenti Goodwill – vyšší odborné školy, s. r. o. našli inspiraci v akci, která obletěla 
největší města světa. Jmenuje se Free Hugs. Jejím cílem je podpořit mezilidské vztahy a posílit 
vzájemnost právě v období před Vánocemi. Skupinky studentů s transparenty chodily městem a 
nabízely objetí kolemjdoucím. Přes počáteční rozpaky se tato akce zdařila i ve Frýdku-Místku, kde v 
roce 2011 proběhl první ročník Free Hugs. V letošním předvánočním čase – 4. 12. – se uskutečnil její 
druhý ročník a opět se do něj zapojili studenti studijního oboru Animace v cestovním ruchu.

diči, ale nejen jimi.
Netradiční nápad dostal loň-

ský žáček naší MŠ Honzík Buj-
nošek, nynější prvňák 8. ZŠ, kte-
rý již v předškolním věku vynikal 
svými čtenářskými schopnostmi. 

„Když může číst dětem celé Čes-
ko, proč bych nemohl já?“ 

(Pokračování na straně 10)
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Sportovní hala 6. ZŠ, ul. Pionýrů, vždy v 17 hodin
So 12. 1. Sokol F-M – Olymp Praha, So 26. 1. Sokol F-M – Šternberk

Volejbalová extraliga žen

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?

Jako by si v tom skóre li-
bovali. Frýdek-Místek už po-
třetí v házenkářské extralize 
vybojoval bod za remízový 
výsledek v podobě 27:27. 
Proti Přerovu, Jičínu a nyní i 
v televizním zápase s Brnem. 
Chuť vítězství ovšem zatím 
jako jediný celek neokusil, 
což stačí pouze na předpo-
slední příčku.

Úvod zápasu přinesl napros-
to vyrovnanou házenou, kdy oba 
celky nevedly o více než jednu 

NEJLEPŠÍ STŘELEC: Dyba proskakuje na brankoviště a byl celkem 
devětkrát úspěšný v zakončení.   Foto: Petr Pavelka

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Dne 26. 12. pořádá TJ Slezská – 2. ZŠ F-M tradiční Vánoční turnaj 

ve stolním tenise v tělocvičně ZŠ na ulici J. Čapka. Prezentace 
8:30 - 9:00 hod, příchod boční brankou (zastávka MHD u Gustlička). 

Sportovní obuv s sebou. Zveme všechny členy, jejich rodiče,
bývalé členy a neregistrované hráče z řad žáků i dospělých.

Dramatické televizní utkání
branku. V závěru první půle ale 
hosté utekli o tři branky. Nástup 
do druhého poločasu se ale do-
mácím povedl a po dvou gólech 
Ungera a přesné trefě Frančíka 
svítil na ukazateli skóre stav 
13:13. Domácí hráče to nakoplo, 
a proto nebylo divu, že si v čase 
41:55 musel brněnský kouč He-
ger vzít za stavu 20:17 pro do-
mácí oddechový čas. Hosté se 
však dokázali vrátit do hry a ne-
položily je ani dvě červené karty, 
které obdrželi Klačo s Hastíkem.

Frýdek se mohl opřít o fan-
tastický výkon brankáře Šol-
tése, který hostům dokázal 
zlikvidovat například i pět sed-
miček. Doma se znovu naši 
hráči představí divákům až v 
pátek 21. prosince, kdy od 18 
hodin hostí v důležitém střet-
nutí tým Kopřivnice.

Frýdek-Místek: Šoltés, Po-
hludka – Frančík 2, Klaban 2, 
Pomichálek, Habarta, Mynář 1, 
Kichner 8/2, Unger 4, Dyba 9/1, 
Vacula, Kalous 1, Hladký.

Sokolské volejbalistky jsou 
sice stále mezi nejlepšími čtyř-
mi celky extraligy, jejich spanilá 
jízda z úvodu sezony se ovšem 
poněkud zbrzdila. V posledních 
třech duelech prohrály.

Naše ženy v průběhu týdne 
bohužel prohrály jak zápas v 
Přerově (3:1), tak domácí utkání 
s Olomoucí (3:1). 

Ve čtvrtek 6. prosince se náš 
tým představil v dohrávce 12. kola 
v Přerově. Utkání bylo velice důle-
žité, protože Zubřice byly v tabulce 
o dva body pod námi a bojovalo se 
o třetí příčku v tabulce, kterou na-
konec získala děvčata z Přerova.

„Přerovský volejbalový klub 
Precheza byl lepší ve všech her-
ních činnostech a tím pádem 

Nepovedené zápasy sokolek
zvítězil na svoji domácí půdě 3:1. 
Náš výkon zdaleka neodpovídal 
našim kvalitám. Poslední dobou 
se hodně trápíme na přihrávce, ale 
také naše úderná síla už není tak 
razantní, jak na začátku sezóny,“ 
posteskla si Veronika Závodná.

Její slova se potvrdila v ná-
sledném domácím utkání proti 
Olomouci, které Hanačky vy-
hrály 3:1. „Je to škoda, jelikož 
jsme soutěž začaly na výbornou 
a udržovaly jsme si náskok nad 
ostatními celky ze spodní části 
tabulky. Což se teď říct nedá. 
Olomouc, Slávie, KP Brno se 
na nás pomalu dotahují. Ale my 
doufáme, že se nám to brzy po-
daří prolomit a naskočíme opět 
na vítěznou vlnu,“ věří Závodná.

DOMA S OLOMOUCÍ: Jízda sokolek extraligou se lehce zbrzdila. 
Foto: Petr Pavelka

8. prosince se v Karviné ko-
nal kvalifikační turnaj starších 
žáků do oblíbené a prestižní 
celostátní ligy staršího žactva. 
Družstvo starších žáků oddílu 
házené SKP FM prošlo turna-
jem bez zaváhání a vybojovalo 
si zaslouženě postup. 

V cestě jim stáli: TJ Sokol Ost-
rava , TJ STM Olomouc a KH Kop-
řivnice. „První utkání náš bojovně 
hrající tým zvládl a po vítězství 
16:14 (5:8) si otevřel postupové 
ambice. K druhému utkání jsme 
nastoupili proti Olomouci, která 
byla papírově nejslabším soupe-
řem, a my mohli dát šanci širšímu 
kádru. Vítězství 17:9 (10:4) nám 
otevíralo brány postupu, který 
jsme zpečetili výhrou 19:15 (8:9) 

Postup házenkářů do žákovské ligy
nad Kopřivnicí. Společně s naším 
celkem bude moravskoslezský 
kraj ještě reprezentovat HCB Kar-
viná a z druhého místa kvalifikace 
postupující Ostrava,“ referoval tre-
nér Martin Strnadel.

Za SKP nastoupili a branky 
vsítili: Češek, Žílavý 4, 1, 4, Ha-
vránek 7, 6, 5, Hanák 2, Hladký 
3, Cáb, Feike, Šimek 2, 1, 2, 
Körmendy 1, Verlík 1, 2, 2, Ba-
cílek, Blahut 2, Beňo, Pitr 3, 4.

Žákovská liga je soutěž čí-
tající 24 celků. Od ledna budou 
probíhat každý měsíc čtyři turna-
je, ve kterých poslední tým vy-
padává, a vše vrcholí v červnu, 
kdy se hraje finále o mistra ČR. 
Přejeme mladým házenkářským 
nadějím mnoho zdaru v lize!

Letošním listopadem za-
vršila Škola Taekwon-do ITF 
Frýdek-Místek (TKDFM) již déle 
než rok trvající vítěznou sérii.

Počátkem listopadu se do 
Nymburka sjelo 26 škol taek-
wonda z celé republiky, aby 
jejich závodníci změřili síly 
v bojích o tituly mistrů ČR v in-
dividuálních i týmových disciplí-
nách – technických sestavách, 
sportovním boji, speciálních 
přerážecích technikách, silovém 
přerážení a sebeobraně.

TKDFM již tradičně přivezlo jed-
nu z nejpočetnějších výprav. Taek-
wondistům Frýdku-Místku se letos 

Místecké taekwondo více než rok neporaženo!

(5) medailové tempo nejen udr-
želi, ale dokázali jej i vydatně 
podpořit nebývalými výkony. 

Vynikající výkony vynesly 
Frýdku-Místku i tituly nejúspěš-
nějších jednotlivců, a to juniorky 
A (Anna Nevludová, 2x zlato), 
juniora A (Marek Mojžíšek, 3x 
zlato) a seniora A (Filip Gavlas, 
2x zlato, 1x stříbro).

Díky celkové bilanci 26 zla-
tých, 17 stříbrných a 16 bronzo-
vých medailí TKDFM obhájilo 
s náskokem 10 zlatých medailí 
loňský titul nejúspěšnější školy 
MČR a prodloužilo tak sérii svých 
republikových prvenství (Mistrov-
ství ČR 2011, Czech Open 2012, 
Mistrovství ČR 2012).

Závěrečná soutěž sezóny, 
Mistrovství Moravy 2012 ve 
Frýdku-Místku, jen potvrdila, že 
TKDFM slaví „Vítězný listopad“ 
– TKDFM nejenže reprezentoval 
zdaleka nejvyšší počet závod-
níků, ale Škola se vypořádala 
i s redukcí disciplín pouze na 
technické sestavy a sportovní 
boj a s netradičním systémem 
soutěže „každý s každým“. Zisk 
titulů nejúspěšnějších jednotlivců 
pro A juniora Jana Kaděru a žáka 
Vojtěcha Jana Foldynu a celkový 
zisk 11 zlatých, 11 stříbrných a 9 
bronzových medailí opět zajistil 
TKDFM celkové prvenství a za-
vršil tak déle než rok trvající vlá-
du TKDFM na soutěžích všech 
úrovní.  Martina Řezáčová

také podařilo postavit do soutěže 5 
týmů – žáky, žákyně, juniory, juni-
orky a seniorky, a také dva týmy na 
disciplínu sebeobrana mix (žena 
se brání dvěma útočníkům). 

Na počátku soutěže již tra-
dičně nasadili výkonnostní laťku 
závodníci z řad nejmladších zá-
vodníků – žáků a žákyň, z nichž 
mnozí obhájili tituly mistrů re-
publiky již poněkolikáté.

Juniorská skupina se nedala 
mladšími kolegy zahanbit a kra-
lovala kromě tradičních sestav a 
sportovního boje i ve speciálních 
přerážecích technikách. Seni-
orští závodníci přes nízký počet 

SKP F-M – KP BRNO 27:27 (10:13)
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fotbal mládeže

z atletiky

ŽÁCI
mladší žáci U13 - Tošanovice 

5:2 (4:1) 
Ostrák 2, Sobčák, Janovský, Plewa
starší žáci U15 - MFK Karviná 

5:1 (3:0)
Peša, Velička, Šafner, Kičin, 

Kožušník
starší žáci U14 - MFK Karviná 

2:2 (2:2)
Gros, Pánek

starší žáci U14 a mladší žáci 
U13 - turnaj ve F-M 

Turnaj za účasti dvou domácích 
týmů + Nový Jičín, FC Vítkovice 
a Juventus Žilina
Sestava FM U14: Kokeš, Fili-
pec - Karas, Smutňák, Mrkvička, 
Vávra, Stavrovský, Pánek, Jeřá-
bek, Gros, Sojka, Klepáč, Kudry, 
Kičin, Jiříček, Vokoun, Hammer, 
Šaněk. Trenér: Lubomír Macíček.
Výsledky U14: - FC Vítkovice 3:0 
(Mrkvička, Hammer, vlastní), - Ju-
ventus Žilina 1:0 (Kičin), - Nový Ji-
čín 2:1 (Sojka 2), - U13 1:0 (Pánek)
Sestava FM U13: Slovák - Želaz-
ko, M. Fukala, Kožušník, Bystroň, 
Ostrák, Dryák, Křižák, Pajurek, 
Plewa, Maceček, Vlček, Klepáč 
(99), Smutňák (99), Hammer 

(99), Šaněk (99). Trenéři: Milan 
Heczko a Karel Maceček.
Výsledky U13: - Nový Jičín 0:0, - 
FC Vítkovice 1:0 (Klepáč), – Ju-
ventus Žilina 0:0, – U14 0:1
Hezký turnaj, na kterém si klu-
ci vyzkoušeli hru na celé hřiště 
proti hráčům starší kategorie. 
Všichni hráči si zaslouží pochva-
lu za výkon, neboť byli ostatním 
týmům rovnocenným soupeřem.

PŘÍPRAVKA
přípravka U10 - turnaj v 

Bílovci - (6. místo)
Zápasy FM v základní skupině: 
- FC Kopřivnice 4:2 (Murín 2, 
Janošec, Rehwald), - SFC Opa-
va 4:9 (Šmiga, Marciňa, Boček, 
Janošec), - Dubnica 2:6 (Kavka, 
Šmiga), - SK Hranice 3:2 (Reh-
wald, Šeba, Šmiga).
O 5. - 6. místo: MFK FM - FC Ba-
ník Ostrava 2:4 (Šmiga 2)
přípravka U8 - turnaj ve FM - 

(6. a 7. místo)
Celkové pořadí: 1. SFC Opava, 
2. 1. FC Valašský, 3. Baník Os-
trava, 4. FC Kozlovice, 5. Žilina, 
6. MFK FM modří, 7. MFK FM 
bílí, 8. FK Čadca. Nejlepší bran-
kář turnaje: Jakub Šrajer (FM).

přípravka U9 - turnaj v Třinci 
- (3. místo)

Výsledky FM v základní skupině: 
- Bukovec 2:1 (Pešek, Závada), - 
Mosir Jastrzebie 0:1, - SFC Opava 
2:2 (Mikulenka, Málek), - Fotbal 
Třinec 3:2 (Mikulenka 2, Málek).
Semifinále: MFK F-M - Mosir 
Jastrzebie 0:1. O 3. a 4. místo: 
MFK F-M - Fotbal Třinec 9:1 (Mi-
kulenka 4, Málek 3, Závada 2).
Konečné pořadí: 1. SFC Opava, 
2. Mosir Jastrzebie, 3. MFK F-M
Nejlepší střelec turnaje: Matěj 
Mikulenka (FM).
Sestava FM: Řeha - A. Kowalczyk, 
F. Kowalczyk, Málek, Maléř, Miku-
lenka, Pešek, Poloch, Závada.
přípravka U9 - turnaj v Bohumíně
Výsledky FM - 1. kolo: MFK 
FM - FC Baník Ostrava bílí 2:4 
(Navrátil, J. Vokoun), - FC Baník 
Ostrava modří 3:6 (Kiš 2, Kout-
ný), - MFK Karviná 0:1.
2. kolo: MFK FM - FC Baník Os-
trava bílí 1:1 (Hrubý), - FC Baník 
Ostrava modří 1:7 (Hrubý), - 
MFK Karviná 0:3.
Sestava FM: Závodný - Bartek, 
Hrubý, Kiš, Navrátil, Koutný, La-
ník, Šena, J. Vokoun.

Frýdecko-místecký volej-
balový olympionik Přemysl 
Kubala, který ukončil aktivní 
kariéru v šestkovém volejbale 
a bude se věnovat už jen jeho 
plážové formě, přijal trenér-
skou nabídku ženského extra-
ligového týmu KP Brno.

Znamená to, že frýdecko-
-místeckým sokolkám přibude 
další pikantní souboj, kterých už 

Náš olympionik proti nám
je povícero, protože v ostatních 
klubech nastupuje řada hráček, 
i odchovankyň, které za nás hrá-
valy. Brněnské volejbalistky patří 
tradičně mezi nejlepší v lize, letos 
měly horší start a jsou prozatím 
až za sokolkami na šesté příčce.

Přemysl Kubala už byl hrají-
cím asistentem v DHL Ostrava, 
nyní si poprvé prožije plnou od-
povědnost za tým.  (pp)

Nově sestavené družstvo 
mladších minižákyň U11 hrá-
lo minulou středu svůj teprve 
druhý dvojzápas a dočkalo se 
zasloužených výher. 

BK Frýdek-Místek - Basket 
Ostrava 26:18 a 22:12

Body celkem: Mahdoňová 14, 
Báčová 13, Zátopková 11, Je-
nišťová 8, Baierová 2. 
„Děvčatům patří dík za předve-
dený výkon, dvě výhry jim pak 
jsou tou nejlepší odměnou,“ při-
dal pochvalu Ivo Částek.
Kadetky U17 po velmi dobrém 
výkonu zvítězily v dorostenecké 
lize nad dosud neporaženým Br-
nem, ale podlehly Žďáru.
BK Frýdek-Místek - BK Brno 

B 78:70 
Body: Lukácsová 19, Folvarčná 
17, Broskevičová 16, Káňová 

Basketbalistky BK F-M úspěšné napůlBasketbalistky BK F-M úspěšné napůl

Družstvo nejmladších minižákyň U11 s trenérem Ing. Ivo Částkem.

10, Šenkeříková 7, Tovaryšová 
2, Čapatá 2, Ludková 2. 
Tento víkend na sebe narazili 
soupeři z horní části tabulky. 
Frýdecko-místecké hráčky v so-
botu doma přivítaly basketbalist-
ky dosud neporaženého Brna. 
BK Frýdek-Místek - BK Žďár 

nad Sázavou 52:60 
Body: Káňová 11, Šenkeříková 11, 
Lukácsová 10, Broskevičová 9, 
Folvarčná 4, Čapatá 3, Sittová 2.
Nedělní utkání sehrály domácí 
hráčky s dosud nejlepším celkem 
soutěže BK Žďár nad Sázavou. 
Ligové mladší žákyně U14 již 
tradičně vyhrály jeden ze dvou ví-
kendových mistrovských zápasů.

BK Frýdek-Místek - Jiskra 
Kyjov 74:23 

BK Frýdek-Místek - BK Brno 
45:54 

Nedělní utkání s Brnem vypa-
dalo ze začátku velmi nadějně. 
Ale s přibývajícím časem pro-
dukovaly domácí basketbalistky 
stále více chyb, čehož zkušený 
soupeř dokonale využil. 
Body za oba zápasy: Šimíčková 
22, Losertová 20, Kučerová 19, 
Konvičná 10, Ručková 8, Hudcová 
8, Sommerová 7, Kučná 7, Marko-
vá 5, Zmeškalová 5, Goluchová, 
Kovalová a Zubková po 2 b.
Mladší minižákyně U12 tentokrát 
svým výkonem na favorita ob-
lastního přeboru nestačily

BK Frýdek-Místek - SBŠ 
Ostrava A 35:60 a 43:90

Body celkem: Riedelová 26, 
Ručková 23, Vojkovská 14, Ku-
běnová 8, Zátopková 3, Mahdo-
ňová 2, Bačová 2.
Družstvo žen předehrálo utkání 

Zápasem 23. kola odstar-
tovala třetí čtvrtina základní 

HC F-M – HC Baník Karviná 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

POTŘETÍ S KARVINOU: Těsná výhra v domácím prostředí.
Foto: Petr Pavelka

části druhé ligy. Do Frýdku-
-Místku zavítala již potřetí v 

řadě Karviná, která v předcho-
zích dvou zápasech dokázala 
jednou zvítězit a taky prohrát 
po samostatných nájezdech. 

Třetí vzájemné měření sil v osmi 
dnech vyznělo lépe pro domácí, i 
když po první třetině prohrávali.

Ve 26. minutě si za hostující 
obránce najel Ondřej Sluštík¸ 
kterého do samostatného úniku 
poslala přesná přihrávka Petra 
Škatuly, a bylo vyrovnáno – 1:1. 
Vítězný gól padl v oslabení, když 
se Roman Kelner vydal s kotou-
čem do útočného pásma, kde 
bekhendovou přihrávkou našel 
Petra Slováka – 2:1.

oblastního přeboru a přes dobrý 
výkon v Havířově prohrálo.
BK Havířov - BK Frýdek-Mís-

tek 64:45 

Body: Nováková 21, M. Schä-
ferová 10, Olejníková 6, Ja-
nošcová 4, Bonková 2, Šebes-
tová 2.  (kot)

Ani velký mráz běžce neodradil
Atletický oddíl TJ Slezan Frýdek-Místek připravil 29. ročník Před-

vánočního běhu. Jednalo se o poslední letošní závod Běžecké ceny 
mládeže i Běžecké Velké ceny dospělých. Osmdesát běžců neodradil 
ani silný mráz, a tak se v nedělním dopoledni bojovalo o vítězství i o 
poslední body. Nejprve v areálu stadiónu běhala mládež a na zasně-
ženém okruhu se z domácích běžců z vítězství radovali Eliška Kopcová 
a Šimon Skuplík v předžactvu, Petra Pavlásková v mladších žákyních, 
Helena Benčová a Jan Tesarčík ve starším žactvu a Kateřina Siebelto-
vá a Daniel Raška v dorostu. Na hlavní závod se všichni zájemci přesu-
nuli na kilometrový okruh do Starého Města. Na muže čekalo 8 km, na 
ženy 3 km a v obou případech zůstala vítězství domácím. Mezi muži byl 
nejlepší Pavel Michna v čase 29:24 minuty, před Danielem Šindelkem 
30:05 min. a Vlado Martynkem 31:05 min. Závod žen ovládlo trio na-
šich dorostenek v pořadí 1. Veronika Siebeltová 11:38 min, 2. Kateřina 
Siebeltová 11:43 min, 3. Natálie Závorková 11:48 min.

Na Mikulášském turnaji mlad-
ších žáků v Třinci získal MFK 
Frýdek-Místek 1. a 6. místo, když 
kluci předváděli velice kvalitní 
výkony, a to v obou družstvech.

„Je jen škoda neproměnění 
gólových šancí u bílých, protože i 
toto družstvo mohlo být ještě výš 
ve výsledkové tabulce. Modrý tým 
v některých momentech každých 
zápasů předváděl velice pohled-
né individuální akce. Do toho 
přidali týmové kombinační akce. 
I proto po zásluze celý turnaj vy-
hráli a přidali individuální ocenění 
domácích organizátorů, Čenda 
Song si odvezl nejlepšího střelce 
turnaje a Matěj Žák cenu za nej-
lepšího brankáře. Krásné zakon-
čení povedené podzimní sezóny,“ 
hodnotil trenér Radek Šmíd.

Bílé družstvo – Vavříček, 

Mikulášský turnaj v Třinci
Indra, Šimek, Pajurek, Šohaj, 
Kiša, Polach, Myška, Pokluda, 
Snášel, Mišek: MFK - Třinec 1:0 
(Šohaj), MFK - Kysúcké Nové 
Mesto 2:1 (Snášel , Šohaj), MFK 
- Fomat Martin 1:1 (Indra), MFK 
- SFC Opava 1:2 (Polach), o 5. - 
6. místo MFK - Bielsko-Biala 0:1 

Modré družstvo – Žák, Forch, 
Strouhal, Song, Dudek, Procház-
ka, Maceček L., Šostý, Krajčo, Ful-
nek, Maceček D.: MFK - FK Čadca 
6:0 (Song 3, Fulnek 2, Krajčo), 
MFK - Bielsko-Biala 5:0 (Krajčo, 
Maceček D., Song, Fulnek, Du-
dek), MFK - Valašské Meziříčí 2:2 
(Procházka 2), MFK - MFK Karvi-
ná 5:1 (Dudek 2, Procházka, Ma-
ceček D., Song), semifinále: MFK 
- SFC Opava 3:0 (Forch, Strouhal, 
Song), finále: MFK - Valašské Me-
ziříčí 1:0 (Song)
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Je tomu již 40 let, co svou 
činnost zahájila Pedagogicko-
-psychologická poradna ve 
Frýdku-Místku. Její dosavadní 
klientela tak vlastně zahrnuje 
tři generace. V průběhu let 
se nabídka poskytovaných 
služeb výrazně rozšířila a po-
radna se pevně zabydlela v 
povědomí veřejnosti.

Vznikla v roce 1972 jako 
jedna z prvních institucí tohoto 
druhu v našem regionu. Po-
sledních 27 let sídlí na Palacké-
ho ulici v Místku, jedno z jejích 
dvou odloučených pracovišť se 
nachází nedaleko odtud, na 

Pedagogicko-psychologická poradna F-M Oslavila už čtyřicáté výročí jejího vzniku
ulici Politických obětí. Druhé 
z nich je v Třinci. Zřizovatelem 
poradny je od roku 2001 Mo-
ravskoslezský kraj.

Stěžejní problematikou ře-
šenou odbornými pracovníky 
poradny jsou – jak napovídá 
její název – vzdělávací podmín-
ky dětí a mládeže. To zahrnuje 
nejen otázku úrovně a struktury 
vzdělávacích předpokladů klien-
ta, ale i otázku jeho dosavadního 
a budoucího vývoje, aspekt jeho 
osobnostních charakteristik, ro-
dinných a životních podmínek. 
Proto se na poskytování služeb 
poradny podílejí psychologové 

se speciálními pedagogy, tera-
peuty a sociálními pracovnicemi. 
V současné době zde pracuje 
celkem 19 odborníků. 

Naší snahou je pomáhat 
těm, kteří se potýkají se vzdě-
lávacími a výchovnými potíže-
mi jakéhokoli druhu. Na druhé 
straně však dokážeme poradit i 
školákům mimořádně nadaným 
tak, aby mohli své nadprůměr-
né kognitivní schopnosti náleži-
tě rozvíjet. K tomu je zapotřebí 
kvalitní spolupráce se školami 
Frýdecko-Místecka i Třinecka. 
Ta je vedena oboustrannou 
snahou o vstřícnost a konstruk-

Již několik let pomáhají 
pracovníci Centra pečovatel-
ské služby Frýdek-Místek, p.o. 
seniorům a zdravotně posti-
ženým spoluobčanům zvládat 
jejich běžný život tak, aby co 
nejvíce odpovídal způsobu ži-
vota ve většinové společnosti 
a hlavně aby odpovídal životu 
dle jejich představ a potřeb. 

Součástí Centra pečovatelské 
služby je i Sociálně právní porad-
na s půjčovnou kompenzačních 
pomůcek. Sociální pracovnice 
sociálně-právní poradny pomá-
hají seniorům a zdravotně posti-
ženým spoluobčanům domoci se 
jejich zákonných práv. Pomáhají 
jim zorientovat se v neustále se 
měnících zákonech a v systému 
sociálních dávek.

V Sociálně-právní poradně po-
skytujeme anonymní a bezplatné 
informace a rady v oblasti poříze-
ní kompenzačních pomůcek, za-
jištění vhodného bydlení, výběru 
poskytovatelů vhodných sociál-
ních služeb, vyřízení sociálních 
dávek – příspěvku na péči, pří-
spěvku na mobilitu, příspěvku na 
bydlení apod. Pomáháme klien-
tům sepsat žádosti a odvolání na 
státní instituce, ale i zvládat jejich 
dluhovou problematiku, a to for-

Centrum pomáhá potřebným
mou pomoci s dojednáváním 
splátkových kalendářů a pomoci 
s optimalizací jejich rodinného 
rozpočtu. Senioři a zdravotně po-
stižení občané mohou rovněž zís-
kat bezplatné právní poradenství 
v oblasti občanského, rodinného 
a pracovního práva.

Provozní doba poradny:
Po-Pá od 7.00-15.30.
Telefon: 558 433 973,

775 790 009
V půjčovně kompenzačních 

pomůcek, která je součástí Soci-
álně-právní poradny, poskytuje-
me informace o vhodnosti jednot-
livých kompenzačních pomůcek 
a způsobu jejich získání od po-
jišťoven. Máme k zapůjčení velký 
sortiment kompenzačních pomů-
cek, které usnadňují občanům se 
zdravotními komplikacemi běžný 
život. Za velmi přijatelné ceny za-
půjčujeme elektrické polohovací 
postele, lůžkové stolky, invalidní 
vozíky, chodítka, toaletní židle, 
sedačky na vanu, nástavce na 
WC, schodolez a jiné.

Provozní doba půjčovny:
Po-Pá od 11.30-15.30.
Telefon: 558 433 974,

775 790 025
Mgr. Anna Vejmelka, vedoucí

 sociálně právní poradny

Již jedenáctým rokem po-
skytují Podané ruce, o.s. – Pro-
jekt OsA terénní sociální služ-
bu osobní asistenci seniorům a 
lidem s handicapem ve čtyřech 
krajích České republiky.

Pracovníci v přímé obslužné 
péči prostřednictvím osobní asis-
tence pomáhají klientům v jejich 
přirozeném domácím prostředí, 
zajišťují doprovody k lékařům, na 
úřady, do škol nebo zaměstná-
ní, na sportovní a kulturní akce 
a jiné volnočasové aktivity. Naší 
snahou je myslet nejen na lidi 
ve městech, ale kvalitní sociální 
službu osobní asistenci poskytu-
jeme i klientům ve vzdálených a 
dopravně těžce dostupných ves-
nicích. Chceme tak podporovat 
snahy komunitního plánování 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku a nabídnout pomocnou ruku i 
v přilehlých obcích. S tím souvi-
sejí i zvýšené potřeby a náklady 
na dopravné.

V loňském roce jsme měli to 
štěstí a jako jedna ze čtyř ne-
ziskových organizací v rámci 
České republiky jsme se zúčast-
nili přímého přenosu nejstaršího 

Adventní koncerty pomáhají potřebným

charitativního projektu České 
televize Adventní koncerty ČT 
1, kde jsme mohli prezentovat 
naši činnost v celorepublikovém 
médiu. Díky solidaritě a štědrosti 
televizních diváků jsme z finanč-
ního výtěžku koncertů zakoupili 
pro pracovnice v přímé obslužné 
péči tři osobní automobily. Není 
to jen tak – jezdit takovými auty! 
Samozřejmě jsme povinováni 
dárcům zodpovídat se, jak jsme 
se získanými finanční prostředky 
naložili a zda plně slouží našim 
klientům. Jsme nyní pod drob-
nohledem široké veřejnosti a to 
je pro nás velká výzva. S naši-
mi specificky označenými vozy 
jezdí naše pracovnice například 
za klienty do Dolního Skleno-

va, na Hukvaldy, na Třinecko a 
Jablunkovsko a všude tam, kde 
nás klienti potřebují. Jsme rádi, 
že finance vybrané díky sociál-
nímu cítění televizních diváků 
Adventních koncertů ČT 1 po-
máhají potřebným a naši klienti 
tím budou moci i v roce 2013 
využívat profesionálních služeb 
osobní asistence od Podaných 
rukou, o.s. – Projektu OsA. 
Přejeme všem našim klientům, 
donátorům (např. Statutární 
město Frýdek-Místek), sponzo-
rům a nadacím (např. Nadační 
fond GSK) pohodový adventní a 
vánoční čas. Více informací na-
leznete na webových stránkách: 
www.podaneruce.eu.

Bc. Ivana Mikulcová

tivní komunikaci ve prospěch 
našich společných klientů.

Dle potřeby spolupracujeme 
také s lékaři, logopedy, pracov-
níky speciálně pedagogických 
center, středisky výchovné 
péče a také s oddělením soci-
álně právní ochrany dítěte Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek. 
Snažíme se tak pojmout péči 
o klienta komplexně, aby měl 
z poskytovaných služeb co nej-
větší prospěch.

Řadu klientů provázíme ce-

lou jejich vzdělávací cestou, 
abychom jim poskytovali pod-
poru a zajistili případná opatře-
ní, na která mají nárok. Dlouho-
dobý zájem veřejnosti o služby 
poradny svědčí o její potřebnos-
ti a důvěryhodnosti. I nadále 
chceme usilovat o zachování 
kvality našich služeb, s jejichž 
nabídkou se můžete seznámit 
na www.pppfm.cz, kam vás sr-
dečně zveme. 

Mgr. Miroslava Šigutová,
ředitelka PPP Frýdek-Místek

Srdce plné ideálů, oči, kte-
ré opravdu vidí, hlava plná 
nápadů, šikovné ruce i rychlé 
nohy. Tak by se dala popsat 
skupina mladých studentů, 
kteří se rozhodli trávit svůj 
volný čas jinak, než je pro 
mnohé z nás obvyklé.

V době, kdy se třeba kouká-
me na televizi, klábosíme s ka-
marády nebo jdeme do kina, 
vyráží tahle „rychlá rota“ mezi 
lidi, které odborně označujeme 
slovem „znevýhodnění“. Jsou to 
lidé, kteří z různých důvodů ne-
žijí ve vlastní rodině. Domovem 
jsou jim dětské domovy, domovy 
pro seniory, hospice, různá zaří-
zení pro zdravotně postižené. A 
právě pro ně připravují členové 
klubu zábavné programy, soutě-
že, hry, malování, zpívání, spo-
lečné vaření, sportování, malé 

Studentský dobrovolnický klub ADRA
vycházky i velké výlety…

Studentský dobrovolnický 
klub oslaví v roce 2013 své de-
sáté výročí. Je jedním z projektů 
Dobrovolnického centra ADRA. 
Během let měnil svou podobu, 
myšlenka klubu ale zůstala stej-
ná – být prospěšný ostatním.

Co se mění, je množství 
zapojených mladých lidí a pro-
gramů, které se za rok usku-
teční. V minulém školním roce 
2011/2012 se do klubu zapojilo 
přes 50 studentů a připravili 40 
programů. Pro srovnání s rokem 
2003 to bylo asi 10 studentů a 6 
programů. Celkově se do klubu 
od jeho vzniku zapojilo téměř 
300 mladých lidí, kteří připravili 
přes 200 různorodých akcí a po-
těšili přes 5000 lidí.

Co bývá hlavním motivem 
přijít a stát se členem klubu? 

Tady jsou odpovědi někte-
rých členů. 

Gabriela Slívová je v klubu 
druhým rokem, studuje Vyšší so-
ciální školu v Ostravě: „Jedním 
z důvodů, proč lidé přicházejí do 
klubu, je touha pomáhat ostat-
ním. Já sama jsem chtěla zkusit 
něco nového a zjistit, zda mám 
potřebnou sílu, odhodlání a vý-
drž pracovat s lidmi, kteří neměli 
v životě takové štěstí jako já.“

Kristýna Šebestíková vstou-
pila do klubu, aby splnila povin-
né hodiny dobrovolnictví v rámci 
studia na sociální škole, ale pak v 
něm už zůstala: „Jako členka klu-
bu jsem měla ideální příležitost 
poznat zblízka prostředí domovů 
pro seniory i domovů pro děti. 
Člověk si o znevýhodněných 
lidech vytváří určité představy, 
ale skutečnost bývá jiná. Není to 

vždy jednoduché vycházet s lid-
mi se zdravotním postižením, od-
hadnout jejich fyzické i psychické 
schopnosti a připravit program 
opravdu „na míru“. Nikdy nebu-
du litovat toho, že jsem přišla do 
dobrovolnického klubu, protože 
jsem poznala hodně věcí, o kte-
rých mnoho lidí opravdu nic neví.“

Členové klubu se scházejí 
pravidelně jednou za čtrnáct 

dni v klubovně Adry. Právě tady 
vznikají nové nápady, co a kde 
podniknout. V klubovně jsou 
také uloženy sportovní pomůc-
ky, výtvarné potřeby, knížky 
her, zpěvníčky, hudební nástro-
je. Toto vše není zadarmo, a tak 
se členové klubu rozhodli podí-
let se i na získávání financí pro 
činnost klubu.

(Pokračování na straně 10)
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VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN: Tradiční akce se zvonečkem a stromečkem znovu zaplnila místecké 
náměstí.                                                                                                                    Foto: Petr Pavelka

FARMÁŘSKÉ TRHY: Stromečky, jmelí, svíčky a svícny a spoustu příležitostí na koupi dárečků. Foto: Petr Pavelka
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Druh práce: asistentka vedoucí-
ho odboru
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek 
Platová třída: 8 (platový stu-
peň podle délky uznané praxe 
v souladu s nařízením vlády č. 
564/2006 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, ve zně-

Druh práce: vedoucí správního 
úseku povolování staveb – obce 
oddělení stavebního řádu (ve-
doucí úseku „stavebního úřadu“)
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek 
Platová třída: 11 (platový stu-
peň podle délky uznané praxe 
v souladu s nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě; 
možnost postupného přiznání 
osobního příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů)
Pracovní poměr: na dobu neurčitou 
– předpokládaný nástup 1. 2. 2013

Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání technic-
kého směru stavebního zaměření
2. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně sa-
mosprávných celků, u uchazečů 
narozených do 1. 12. 1971 před-
ložení osvědčení podle zákona č. 
451/1991 Sb., kterým se stanoví 
některé další předpoklady pro vý-
kon některých funkcí ve státních 
orgánech a organizacích České a 
Slovenské Federativní Republiky, 
České republiky a Slovenské re-
publiky. (Pokud uchazeč nebude 
mít k dispozici lustrační osvědčení 
v termínu do 19. 12. 2012, postačí 
k tomuto datu předložit písemnou 
žádost o poskytnutí tohoto doku-
mentu. Originál dokumentu bude 
dodatečně předložen při samot-
ném výběrovém řízení)
3. občanská bezúhonnost dolo-
žená výpisem z rejstříku trestů, 
ne starším než tři měsíce 
4. znalost:
• zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a 
prováděcích vyhlášek

• zákona 500/2004 Sb., správní 
řád ve znění pozdějších předpisů

• zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové 
řízení na místo vedoucího správního úseku na oddělení 
stavebního řádu při odboru územního rozvoje a staveb-

ního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku,
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643

cích, (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů

• uživatelská znalost práce s PC 
(Word, Outlook, internet)

• řidičský průkaz skupiny B
• práce v registru veřejné správy 

RÚIAN
5. zkušenosti z oblasti státní 
správy, praxe min. 3,5 let na sta-
vebním úřadu, zkouška odborné 
způsobilosti na úseku stavební-
ho řádu podmínkou 

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k poby-
tu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit

mj. tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech 
- ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
- občanská bezúhonnost dolože-
ná výpisem z rejstříku trestů, ne 
starším než tři měsíce 
V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a ho-
dině výběrového řízení. 
Předpokládané datum výběrové-
ho řízení – pátek 28. 12. 2012.

Zaslané materiály budou
po ukončení výběrového řízení 

skartovány.
Přihlášky s požadovanými dokla-
dy zasílejte v zalepené obálce 
s označením „Výběrové řízení – 
neotvírat“ a s uvedením adresy 

uchazeče do 19. 12. 2012
na adresu:

Magistrát města Frýdku-Místku
odbor územního rozvoje
a stavebního řádu
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo
úředníka odboru správy obecního majetku Magistrátu města Frýdku-Místku

ní pozdějších předpisů; možnost 
postupného přiznání osobního 
příplatku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů)
Pracovní poměr: doba neurčitá
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2013

Požadované předpoklady:
1. středoškolské vzdělání s ma-
turitou

2. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních sa-
mosprávných celků a o změně 
některých zákonů
3. občanská bezúhonnost dolo-
žená výpisem z evidence rejstříku 
trestů, ne starším než tři měsíce 
4. časová flexibilita, komunika-
tivnost, kreativnost, schopnost 
týmové práce
5. základní znalosti následujících 
právních předpisů:
- zákon č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů 
- zákon č. 40/1964 Sb., občan-
ský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů
6. znalost práce s PC – Word, Ex-
cel, Outlook, práce s internetem

Náležitosti přihlášky:
- jméno a příjmení uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k poby-
tu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno doložit 

tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a 
dovednostech 
- ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
Zaslané materiály budou po ukon-
čení výběrového řízení skartovány.

Přihlášky s požadovanými do-
klady zasílejte v zalepené obálce 

s označením „Výběrové řízení 
– neotvírat“ a s uvedením adresy 

uchazeče do 19.12.2012 na:
Magistrát města Frýdku-Místku
Ing. Bc. Hana Kalužová
odbor správy obecního majetku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a ho-
dině výběrového řízení.

Studentský dobrovolnický klub ADRA
(Pokračování ze strany 8)

V minulém roce například 
zorganizovali na Gymnáziu ve 
Frýdlantě nad Ostravicí akci 
s názvem „Pečeme pro Adru“. 
Prodejem vlastnoručně připra-
vených svačinek utržili pro klub 
téměř 5 000 Kč.

V současné době připravuje 
klub programy pro tyto zaříze-
ní a organizace: Dětský domov 
Na Hrázi Frýdek-Místek, Dětský 
domov Ostrava-Kunčice, Dětský 
domov Čeladná, Domov pro se-
niory Frýdek-Místek, Centrum 
pro lidi s mentálním postižením 
Náš svět Pržno, Hospic Frýdek-
-Místek, Klub Míša, sdružení rodi-

čů dětí se zdravotním postižením 
Frýdek-Místek, APROPO - aso-
ciace pro zdravotně postižené 
Havířov, Maják Frýdek-Místek, 
Domov Beskyd Frýdek-Místek.

Co je nejčastější náplní 
programů? 

V domově pro seniory se na-
příklad hodně maluje a zpívá. 
Senioři si posedají k jednomu 
velkému stolu, rozdají se papíry 
a barvy a po počátečním osty-
chu štětce jenom lítají. Někdo 
maluje úplně sám, někdo s do-
pomocí dobrovolníka. Téměř 
vždy vznikne krásná atmosféra 
plná vzpomínek a vyprávění 
zážitků ze života. Když je pěk-

né počasí, vyrážejí dobrovolníci 
se seniory na procházku. To je 
potom ve městě k vidění i osmi-
místný vozíčkový konvoj. 

V dětských domovech se při-
pravují hlavně sportovní aktivity, 
děti milují štafetové hry a soutěže 
v netradičních disciplínách, hrají 
se hry s padákem. Hlavně, aby 
u toho bylo hodně legrace. S vět-
šími dětmi se i společně vaří, 
nejčastěji pizza. Oblíbené jsou 
výlety do přírody, výstupy na Ly-
sou horu, na Ondřejník, Smrček. 

Pokud se vám činnost klubu 
líbí, přidejte se také. Další infor-
mace na www.dcfm.cz.

Monika Janoštíková

Celé Česko čte dětem v MŠ Lískovecké netradičně
(Pokračování ze strany 5)

Od otázky se k činu dlouho 
nerozhodoval a 29. listopadu 
přišel svým mladším kamará-
dům přečíst, v kostýmu Fanynky 
z Kouzelné školky, pohádky Ošk-
livé káčátko a Červená Karkulka.

Určitě se mu tak podařilo dě-
tem přiblížit knihu i četbu samot-

nou a snad v dětech vyvolal i chuť 
a touhu číst a těšit se, že to zane-
dlouho dokáží také samy. Ukázal 
nám tak i krásný příklad, jak se 
děti mohou obohatit navzájem, a 
také to, že čtení v sobě zahrnuje 
příjemnou interakci, rozvoj a pro-
hloubení vztahů... Moc Honzíkovi 
děkujeme. R. Zahradníková

Magistrát města Frýdku-Místku
bude na Silvestra dne

31. 12. pro veřejnost uzavřen.

Na Silvestra zavřeno
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Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace, které je magistrát kompetentní řešit: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné 
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, matrace.

Sběr nebezpečných a
velkoobjemových odpadů

Zpětný odběr elektrozařízení, 
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.

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:

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

INFORMACE O ODPADECH

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

Jedná se tedy o kumulo-
vanou funkci oddělení, které 
v úředních hodinách vydává 
parkovací průkazy a shromaž-
ďuje od svých dalších klientů pod-
něty k ostatní sociální práci. V neú-
ředních dnech vykonávají sociální 
pracovníci sociální práci se svou cí-
lovou skupinou. Řeší konkrétní situ-
ace s klienty, pohybují se při výkonu 
vlastní sociální práce i v terénu.

Ze zmíněných důvodů ne-

Informace pro zdravotně handicapované občany 
mohou být rozšířeny úřední ho-
diny pro výměnu parkovacích 
průkazů v závěru roku, pokud 
by klienti nechávali výměnu na 
poslední dny v roce. Není k tomu 
ani závažný důvod, protože výmě-
nu bylo možno provést v průběhu 
celého letošního roku. Našim kli-
entům se snažíme v rámci mož-
ností vycházet maximálně vstříc. 
Rovněž pravidelně prostřednic-
tvím Zpravodaje od počátku roku 
informujeme o nutnosti provedení 
výměny tak, aby se tato zpráva 
včas dostala ke všem, jichž se 
může týkat. A obdobná informace 
byla poskytnuta také všem obec-
ním úřadům v působnosti Magist-
rátu města Frýdku-Místku. 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 kapaci-
ty pracovníků a úředních hodin 
v závěru roku. Necháváme na 
samotném rozhodnutí klientů, jak 
svou situaci vyhodnotí. Přejeme 
si, aby vyřizování jejich záležitos-
tí probíhalo nadále k jejich ma-
ximální spokojenosti, a zároveň 
prosíme i o jejich ohledy směrem 
k práci sociálních pracovníků i ve 
vztahu ke druhé skupině klientů, 
na něž je oddělení zacíleno.

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

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

Odbor sociální péče,
oddělení terénní práce

s nezaměstnanými a rodinami

PROVOZNÍ DOBA SKLÁDKY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2012
PO ..........................  24. 12. 2012  .......................6:30 - 12:00
ÚT ..........................  25. 12. 2012  .......................6:30 - 12:00
ST ...........................  26. 12. 2012  .......................6:30 - 12:00
ČT ..........................  27. 12. 2012  .......................6:30 - 17:00
PÁ ..........................  28. 12. 2012  .......................6:30 - 14:00
SO ..........................  29. 12. 2012  .......................6:30 - 14:00
NE ..........................  30. 12. 2012  .........................ZAVŘENO
PO ..........................  31. 12. 2012  .......................6:30 - 14:00
ÚT ..............................  1. 1. 2013  .........................ZAVŘENO

PROVOZNÍ DOBA SD Collolouky, Slezská
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2012

PO ..........................  24. 12. 2012  .........................ZAVŘENO
ÚT ..........................  25. 12. 2012  .........................ZAVŘENO
ST ...........................  26. 12. 2012  .........................ZAVŘENO
ČT ..........................  27. 12. 2012  .......................8:00 - 18:00
PÁ ..........................  28. 12. 2012  .......................8:00 - 18:00
SO ..........................  29. 12. 2012  .......................8:00 - 14:00
NE ..........................  30. 12. 2012  .........................ZAVŘENO
PO ..........................  31. 12. 2012  .........................ZAVŘENO
ÚT ..............................  1. 1. 2013  .........................ZAVŘENO

Zároveň bychom chtěli poděkovat za spolupráci v letošním roce 
a přejeme krásné vánoční svátky a pěkný nový rok. Těšíme se na 
spolupráci v příštím roce.                             Frýdecká skládka, a.s.

Provozní doba mezi vánočními
svátky na Frýdecké skládce, a.s.

Mezi vánočními svátky bude 
odvoz nádob na komunální a se-
parovaný odpad probíhat ve stej-
ném režimu jako v běžném týd-

nu. Navíc se provede mimořádný 
svoz v So 22. 12. 2012 a Ne 30. 
12. 2012. Pouze 1. 1. 2013 se 
nebude konat žádný svoz.
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Advent je již tradičně čas, kdy cim-
bálová muzika Satina pořádá oblíbené 
a mezi návštěvníky populární folklórní 
vánoční koncerty. Ten letošní se nese 
v duchu spolupráce s Českým svazem 
včelařů z Frýdku-Místku.

V pátek 21. prosince se chlebovickým 
Fojtstvím od 18 hodin v podání Satiny a je-
jích přátel rozezní české i moravské koledy. 
„Tentokrát čeká na příznivce Satiny po kon-
certě i posezení s písničkami u cimbálu, aby si 
všichni naši hosté odpočinuli od předvánoční-
ho shonu,“ uvedl primáš muziky Jiří Adámek, 
ředitel 11. ZŠ, a dodal: „Občerstvení nejen z 
včelích produktů připraví včelaři z Chlebovic.“

Vstupenky je možné si zakoupit od konce 
listopadu v předprodeji ve Včelím obchůdku 
v Chlebovicích. (www.vceliobchudek.cz)

V úterý 11. prosince se 
pod vedením Lidového 
domu a pod patronací měs-
ta Frýdek-Místek, uskuteč-
nil Galakoncert konaný v 
rámci jubilejního 10. ročníku 
Festivalu dětských pěvec-
kých sborů. 

Děti měly možnost představit 
obecenstvu písničky, na kterých 
celý rok pilně pracovaly, a to ne-
jen v kostele sv. Jana a Pavla, 
kde koncert probíhal, ale také 
pod Vánočním stromem na ná-
městí Svobody v Místku.

Galakoncert se opravdu po-
vedl! Svůj repertoár předvedly 
sbory ze 4. ZŠ. 6. ZŠ a 8. ZŠ 
z Frýdku-Místku a také sbory 
z Bystřice nad Olší, Havířova, 

Galakoncert dětských sborů

Hnojníku a Kozlovic. Celkem se 
tak sešlo 400 dětí. Celý koncert 
byl zakončen skladbou „Vyšla 
hvězda“, která byla složena 
panem Janem Nowakem právě 
pro příležitost jubilejního festi-
valového koncertu.

Velký dík patří paní Haně 
Olkové, předsedkyni Lidového 
domu, která celou akci napláno-
vala a zorganizovala. Poděková-
ní patří samozřejmě také členům 
sboru Smetana a dalším členům 
sdružení Lidového domu, kteří 
napomohli tomu, aby akce pro-
běhla tak, jak měla.

Vzhledem k tomu, že byl kos-
tel sv. Jana a Pavla zcela zapl-
něn, věříme, že se účinkujícím i 
divákům Galakoncert líbil.

Josef Kleinwächter jako 
každým rokem připravuje na 
Štěpána v prostorách své 
tiskárny výstavu betlémů 
s barokní muzikou. Proto-
že takto ve vánočním čase 
rozdává radost už podesá-
té, bude letos jubilejní akce 
dvoudenní a s řezbářským 
přídavkem.

Výstava bude zahájena na 
Štěpána ve 13 hodin. Okolo 35 
betlémů a čtyři řezbáře v akci si 

Betlémy i s řezbáři u Kleinwächtera
můžete prohlédnout až do 17. 
hodiny, ale i 27. prosince, kdy 
budou prostory zpřístupněny od 
10 do 17 hodin.

„Akce je obohacena řezbář-
ským plenérem, kdy budou své 
umění předvádět čtyři řezbáři 
na čele s Tomášem Cidlíkem 
a Zdeňkem Nytrou, pomohou 
jim i výtvarníci. Po dokončení 
bude mít betlém šest metrů a 
bude umístěn u nás v tiskárně. 
Myšlenka je taková, že každý 

rok se na něm něco udělá a 
bude mít reliéf města,“ poodhalil 
plány Josef Kleinwächter, který 
jako obvykle na Štěpána nabíd-
ne s tradiční slivovičkou i živou 
barokní hudbu Campagnuollo 
Barok Ansamble. „Vánoce jsou 
nejkrásnější svátky, kdy je třeba 
dělat radost jiným,“ vysvětluje 
tiskař, proč každoročně podstu-
puje ve svém provozu složité 
manévry, kdy jeho stroje ustu-
pují kultuře.  (pp)

30. prosince od 20.00 v Ná-
rodním domě ve Frýdku-Míst-
ku všem příznivcům swingu 
zahraje k poslechu a tanci ori-
ginální kapela AKUMA, která 
v 60. letech hrávala populární 
„čaje o páté“.

Akuma, včele s kapelníkem 
Antonínem Hradílkem, zpočát-
ku hrávala, kde se dalo. Jejich 
popularita vzrostla ve chvíli, 
kdy začali hrát v sokolovně 
pravidelné „čaje o páté“. Lidé 
se tenkrát sjížděli ze širokého 
okolí a výjimkou nebylo ani to, 
že na parketě tančilo až 500 lidí. 
Repertoár se skládal z písniček, 
které se tenkrát hrávaly na za-
kázaných stanicích, čímž se 
kapela odlišovala od ostatních 
kapel ve městě. Během té doby 
se v AKUMĚ vystřídala řada 

Swingový večer v NároděSwingový večer v Národě

muzikantů. Mnozí pokračovali 
v jiných kapelách a hrají dodnes 
a jiní přestali hrát úplně.

A právě tito úplně nehrající 
muzikanti spolu s hrajícími oprá-
šili nástroje a po 50 letech se 
dali opět dohromady, aby legen-
da AKUMA mohla opět zahrát a 

opět písně, které hrávala za své 
největší slávy.

K tanci opět zahrají: Emil 
Gongol – klavír, Karel Petr – var-
hany, Walda Svatoš – bicí, Zde-
na Kohut – bass, Leo Skuplík – 
sax a Michal Michna – trumpeta. 
Zpěv – Milan Šárek.

Scénické čtení v knihovně
Děti si chodí do knihovny 

nejen půjčovat knihy, hrát si, 
soutěžit, vyrábět, ale snaží-
me se jim také přiblížit krásu 
mluveného slova. Čteme jim 
při nejrůznějších příležitos-
tech – na besedách, čteme 
dětem ze školních družin 
v našem projektu Čtení je zá-
bava v rámci celostátní akce 
Celé Česko čte dětem, v Noci 
s Andersenem. A nečteme 
jim jenom tradičně. 

Velmi oblíbený u našich dětí 
je projekt scénického čtení Listo-
vání, jehož zakladatelem je he-
rec Lukáš Hejlík. Líbil se pořad 
„Kouzelná baterka“ nebo „Lililin-
da Superhvězda“. V listopadu 
letošního roku k nám již podruhé 
zavítali také herci Slováckého 

divadla z Uherského Hradiště 
Irena Vacková, David Vacke a 
Jiří Hejcman s „Pohádkami“ Mi-
loše Macourka a „Čarodějnicí“ 
Roalda Dahla. Ani naše paní 
knihovnice však nezůstávají 
pozadu. Přestože nejsou profe-
sionální herečky, mají obrovský 
talent zaujmout děti svým dra-
matickým čtením, např., „Včelích 
medvídků“, „Povídání o Pejskovi 
a Kočičce“, „Kvaka a Žbluňka“, 
i trochu strašidelným čtením 
„Už se nebojím tmy“. Poslední 
takové čtení proběhlo v sobotu 
1. prosince, kdy se již tradičně 
koná celostátní akce Den pro 
dětskou knihu. Pro děti jsme při-
pravili nejen čtení, ale i vánoční 
dílničku a kouzelnou atmosféru 
začínajícího Adventu.

23. 12............................ zavřeno
24. 12.......Štědrý den – zavřeno
25. 12. ...1. sv. vánoční – zavřeno
26. 12. ...2. sv. vánoční – zavřeno

oddělení pro dospělé 
27. 12.....................9:00 – 17:00
28. 12....................  9:00 – 17:00
29. 12............................ zavřeno
30. 12............................ zavřeno

oddělení pro děti
27. 12.....................9:00 – 11:00
 12:00 – 16:00
28. 12.....................9:00 – 11:00
 12:00 – 16:00
29. 12............................ zavřeno
30. 12............................ zavřeno

PROVOZ KNIHOVNY V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
31. 12............ Silvestr – zavřeno
1. 1. ............Nový rok – zavřeno

Zavřeno:
od 22. 12. do 1. 1.

Hudební oddělení Místek 
od 22. 12. do 2. 1.

Pobočka na 11. ZŠ F-M
od 13. 12. do 4. 1.
Pobočka Skalice

od 17. 12. do 4. 1.
Pobočka Chlebovice
od 21. 12. do 2. 1.
Pobočka Lískovec

Přejeme Vám všem klidné
a pohodové prožití vánočních 

svátků a šťastný rok 2013!

V areálu příspěvkové orga-
nizace Náš svět v Pržně pro-
běhl tradiční letos již 3. ročník 
filmového Festivalu Terrapin 
a své snímky zde měli i zá-
stupci z Frýdku-Místku.

Do soutěže bylo přihlášeno 
celkem 13 soutěžních filmů, 
které byly rozděleny do dvou ka-

Filmový festival Terrapin 2012
tegorií, filmy tvůrců z řad handi-
capovaných a filmy o životě han-
dicapovaných, druhá kategorie 
byla pak věnována dětské filmo-
vé tvorbě. Do projekce prvního 
filmového bloku (kategorie filmů 
tvůrců z řad handicapovaných a 
filmy o životě handicapovaných) 
byly zařazeny filmy z MŠ, ZŠ a 

SŠ, Pionýrů ve Frýdku-Místku i z 
denního stacionáře Školy života 
ve Frýdku-Místku. Na třetím mís-
tě se umístil film Vaření za od-
měnu, který do soutěže dodala 
MŠ, ZŠ a SŠ, Pionýrů, Frýdek-
-Místek. 

Akci podpořila mimo jiné i 
Frýdecká skládka a. s.

Cimbálovka Satina 
zahraje na Fojtství 
v Chlebovicích
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PROGRAMOVÁ NABÍDKA STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

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 výtvarníků
Jiřího Anderleho a Karla Demela

Do 15. 1. 2013 - Eva Linhart / patchwork

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

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 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže a 

uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 

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

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence

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

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zá-
bavy, písniček a her v malých skupinách 6 
dětí, výuky se mohou účastnit i mladší sou-
rozenci. UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťát-

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 tra-
diční základní kurzy lyžování pro děti z 
mateřských škol (od 4 let).
Lyžařský výcvik pro předškoláky je veden 
zkušenými instruktory. Těm, kteří budou 
na lyžích poprvé, dokážeme, že je to pri-
ma zábava, ze které nemusí mít vůbec 
strach. Začátečníci si osvojí základy ly-
žování i samostatnou jízdu na lyžařském 

vleku, zkušení lyžaři si vylepší svůj styl a 
naučí se novým prvkům. Děti budou roz-
děleny do družstev. Každé družstvo má 
svého lyžařského instruktora a pomocní-
ka 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:

22. 12. – Advent ve městě, Náměstí Svo-
body v Místku, 15:00 – 18:00 hodin

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

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

SM systém MUDr. Smíška – pohybový 
program pro léčbu, regeneraci a prevenci 

poruch páteře a pohybového aparátu 
zejména v důsledku sedavé práce a 
jednostranného zatížení; vhodné pro 

všechny věkové skupiny (děti od 6 let, 
sportovci, střední věk, senioři, těhotné a 

ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a 

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

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.

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 
městě plném lákadel, zábavy a bujarého 
nočního života. Po dramatickém zážitku v 
grillbaru Diplomat, kde způsobí požár, se 

rozhodnou vzdělat v oblasti společen-
ského 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.Gondík/Z. Pantůček, A. Háma/M. 

Zounar, V. Žehrová/O. Želenská, M. Ab-
solonová/I. Andrlová/J. Zenáhlíková, M. 
Bočanová/A. Gondíková, M. Kantorko-

vá/V. Peterková, J. Oplt/J. Přeučil
Mimo předplatné. Vstupné v doprodeji 400 Kč.

KINO
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, přístup-
ným, 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 ko-

miksové novely od autorů oceňovaného 
snímku Persepolis.

Francie/Německo/Belgie, romantic-
ké drama, 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 
stereotypu. 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 zá-

znam 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 

přenese ze středověké Prahy do pohád-
kového 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 vyšet-
řovatel, 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, přístup-
ný, 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 Po-
ledňákové 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 Hře-
bejka 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
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 
krása tónů je takto vnímána mnohem inten-
zivněji. Podobný zážitek vám nachystáme 
pár dní před Vánocemi, kdy za tlumeného 
osvětlení v Národním domě zahraje jeden 
z nejlepších současných českých houslistů 
a výrazná osobnost české hudební scény 
– Jaroslav Svěcený. Jaroslav Svěcený je 
proslulý popularizátor houslové hry, zejmé-
na jeho televizní, rozhlasové a koncertní 
projekty přitahují publikum všech věkových 
skupin. Početná koncertní turné a festiva-
lová vystoupení Jaroslava Svěceného ob-
sáhla takřka celý svět. Jaroslav Svěcený 
doposud natočil 40 CD s díly světových a 
českých autorů. V roce 1996 mu byla udě-
lena prestižní cena Masarykovy akademie 
umění za tvůrčí uměleckou činnost. Je také 
uznávaným znalcem historie a stavby hous-
lí. Jeho koncertní projekt pod souhrnným ná-
zvem Violino představuje mistrovské housle 
významných houslařů 17. až 20. století.
Předplatitelská skupina KPH. Vstupné 
v doprodeji 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 sváteč-
ní čas svým tradičním vánočním koncertem, 
ze kterého dýchá láska, klid a kouzelná at-
mosféra blížícího se Štědrého dne. Jejím 
tradičním hostem je kapela Petra Maláska, 
se kterou vystoupí i letos. Lucie Bílá je nej-
populárnější českou zpěvačkou. Mezi muzi-
kály, 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 „eSeMeS“, 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

VÝSTAVY
So 1.- Po 31. 12.

Karel Fryš
Z Habeše do Etiopie:

Od pravěku do současnosti
Fotografie z cest.

Vstup na výstavy je zdarma
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 pra-
videlného programu! Mimi koutek je zru-
šen, cvičení pro děti bude probíhat kaž-
dou středu a výtvarka každý pátek!

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 dě-
tem krásné prožití vánočních svátků a 

štastný Nový rok!!!
Od 22. 12. do 1. 1. 2013 bude 

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

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

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

www.divadloctyrlistek.cz

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

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

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

KLUB NEZBEDA

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, kte-
ré koupilo, darem či sběrem získalo do 
svých sbírek Muzeum Beskyd. Návštěvní-
ci si budou moci prohlédnout hodiny ná-
stěnné (rámové, pendlovky, švarcvaldky, 
kuchyňské), stolní (tabernáklové, sloupo-
vé, přízední), budíky, kapesní a náram-
kové hodinky, hodiny z věže Frýdeckého 
zámku a další. Hodiny jsou většinou vy-
robeny 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 živoby-
tí pro sebe i pro dobytek nastal čas na 
práci, která se dala v čase sklizně odložit 
– údržba domu, hospodářského nářadí, 
zpracování úrody, předení vláken a draní 
peří a podobné činnosti. A při většině z 
nich se dalo sedět v teple světnice a poví-
dat, 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, obcházejí domy koled-
níci, kteří „vinšují“ hojnost a zdraví a od-
nášejí si dary. 
Výstava připomene tyto zvyky adventu a 
Vánoc, jak je zaznamenal na přelomu 19. 
a 20. století Jan Vyhlídal a jeho spolupra-
covníci. Potrvá do 6. ledna 2013.

DRÁTENÍCI
Výstava přináší základní informace o his-
torii tohoto neobvyklého řemesla. Přibli-
žuje ho v původní formě prostřednictvím 
téměř zapomenutých zvyků a pověr, za-
chycuje nejdůležitější momenty v životě 
potulných řemeslníků a jejich rodin – od 
narození chlapce přes jeho odchod do 
světa až po každodenní život spojený 
s prací.
Potrvá do 27. ledna 2013.

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ 
AKCE

Středa 26. prosince 13,00 – 17,00 hodin 
– Frýdecký zámek

SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Od 15 hodin VÁNOČNÍ KONCERT 

Účinkuje pěvecký sbor CATENA MU-
SICA

Dále k vidění:
Vinšujem vam ščesti, zdraví… – výstava
Čas, který se nezastaví – výstava
Kaple sv.Barbory, stálé expozice
Na koncert v Rytířském sále platí vstu-
penky do výstavy „Vinšujem vam ščesti, 
zdravi…“

19. 12. středa STOUNDRUM
*VSTUP ZDARMA*

JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA 
UPROSTŘED TÝDNE, LOCAL DJs 

*PIVO ZA 20, VSTUP ZDARMA*
20. 12. čtvrtek PĚSTI VE TMĚ

FULL CONTACT ZÁPASY V THAJSKÉM 
BOXU A MMA, DÍVČÍ ZÁPASY V BAH-

NĚ – POŘÁDÁ: ELVISGYM.CZ
21. 12. pátek NAA:SH:UP-END

OF WORLD
KONEC SVĚTA JE NEJLEPŠÍ V 

ATOMOVÉM BUNKRU, DNB PARTY – 
SPECIAL GUESTS & DJS
22. 12. sobota DOLLS IN

THE FACTORY&MADFALLS
KONCERTY MISTNÍCH PANENEK A 

MADFALLS, FROM OUR HANDS (SK)
23. 12. neděle X-TREME SHOP

PARTY – FREE
VSTUP ZDARMA NA PÁRTY MÍSTNÍHO 

SKATESHOPU,DÁRKY!!!
VÁNOCE VE STOUNU

24. 12. pondělí VÁNOČNÍ
VIDEOPÁRTY OD 21:00

DJ KAMIL A MATTES HRAJÍ NEJLEPŠÍ 
HITY A KLIPY VŠCH DOB JEŽÍŠKOVI I 

VÁM, OD 21:00
25. 12. úterý VÁNOČNÍ HITY ZE ZÁ-

HROBÍ 18PLUS!
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ HITY ZE ZÁ-

HROBÍ DJ KAMIL A VSTUP JEN PRO 
DOSPĚLÉ!!!

26. 12. středa KICK THE HITS
VS. HARRAKIRI

DADDYS GROUND SHOWCASE:
TO NEJLEPŠÍ ZE VŠECH STYLŮ, 

HH, OLDSCHOOL, BREAKZ, HOUSE, 
DNB, BJALY, BURCHO, LOFI, RADAN, 

VIDEOPROJEKCE
27. 12. čtvrtek ZÍMNÍ FAJNÝ FESTIVAL

SAKUMPRÁSK (SKA SKA-RVINÉ), 
ZELENE ZLATO, LIGHT OF REIMS, 
VSTUP DO 20:00-50,- OD20:00 70,-
28. 12. pátek FREESTYLE BATTLE

DALŠÍ ROČNÍK FREESTYLE BATTLE 
VE STOUNU O PRIZE MONEY

29. 12. sobota BASS INVASION
 – END OF YEAR

POSLEDNÍ DNB PÁRTY V ROCE, 
MÍSTNÍ DJA A POUZE KVALITN DNB 

PÁRTY, VIDEOPROJEKCE!
11. 1. - 12. 1. 18. NAROZENINY STOUNU

PŘIPRAVUJEME:
11.1. NAROZENINOVÝ PLES

STOUNU - 18.!!!
12. 1. NAROZENINOVÁ

PÁRTY HH&DNB
19. 1. HELL N ROLL – METYLOVÝ 

FESTIVAL
25. 1. REVOLTA A HIP-HOP PÁRTY

26. 1. STO ZVÍŘAT
15. 2. EKTOR A DJ WICH

16. 2. UDG
22. 3. HORKÝŽE SLÍŽE – TURNÉ K 

NOVÉ DESCE

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 mládež a dospělé
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

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

děti 10.00 – 10.30 hod.
Pátek – Výtvarka pro děti 10.00 – 10.30 hod. 
Stále je možnost přihlásit se do kurzu 
Orientálních tanců pro dospělé – začá-
tečníky, který by probíhal vždy ve čtvrtek 
dopoledne.

21. 12. (pá) od 19h – ELORA GROUP s.r.o.
Vánoční večírek se zábavným progra-
mem přední stavební firmy v sále hospůd-
ky. Vstup pouze pro zvané.

Aktuální výstavy:
Karel KOTIZA – Andělé a démoni

výstava obrazů vyškovského výtvarníka
do 31. 12.

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

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.

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

sobota 22. 12. - Společenský večírek 
firmy Hyundai Nošovice

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 – ZÁKLADNÍ TĚHOTENSKÁ 

PŘEDNÁŠKA
ZDARMA - na základě indikace

ošetření gynekologem
18. 12. 2012 v 16:00

II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU
15. 12. 2012 ve 14:00

III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
21. 1. 12. 2012 v 16:30

IV. LEKCE – MANIPULACE
S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

19. 12. 2012 v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 
Porod s epidurálem

9. 1. 2013 v 15:30
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 mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-
dika správného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hyperaktivních 

dětí), pod vedením fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
18. 12., 11. 1., 18. 1., 25. 1.– 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
18. 12., 11. 1., 18. 1., 25. 1.  – 10:15

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.
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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

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456,

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
Kontakt: miluse.pacikova@ssosfm.cz

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

REVIZE A OPRAVY
PLYNOVÝCH KOTLŮ

776 355 555

Magistrát města Frýdku-Místku
bude na Silvestra dne 31. pro-
since pro veřejnost uzavřen.

Na Silvestra zavřeno

Přispějte i vy
na dobrou věc


