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slovo primátora
Vážení občané,
bezpečnost v našem městě je jednou 

z našich priorit, a proto neustále hledá-
me možnosti, jak ji zvýšit. Realizujeme 
tedy nejrůznější preventivní programy, od 
osvětových besed a akcí pro seniory, přes 
konkrétní projekty, jako je Řetízek, zvyšující 
zabezpečení bytů, až po novinkové zále-
žitosti, mezi které patří například vytvoření 
evidence jízdních kol pomocí mikroteček. 
Zkušenosti z jiných měst, stejně jako sku-
tečnost, že projekt je z devadesáti procent financován Ministerstvem 
vnitra České republiky, nás přesvědčily, že i my se pokusíme o jeho rea-
lizaci. Věřím, že jej budete moci využít co nejdříve a že ve Frýdku-Místku 
bude o lepší zabezpečení kol stejně velký zájem jako v jiných městech. 
Pokud se systém osvědčí, budeme o něm uvažovat i v dalších oblas-
tech, protože jeho budoucnost je také ve značení majetku obcí a měst, 
například u dopravního značení, laviček, hydrantních hadic a podobně.

Praxe by měla probíhat tak, že kolo je označeno na zhruba dese-
ti místech. Mikrotečkování budou moci absolvovat se svými bicykly 
občané starší 15 let, pokud nebudou mít doklad o nabytí kola, pode-
píšou čestné prohlášení o jeho nabytí. Vzniklá databáze pak poslou-
ží při zcizení, mnohem větší účinek však bude v prevenci. Strážníci 
budou kontrolovat jak bazary, tak náhodně kola v ulicích. Jsme pře-
svědčeni, že tento projekt bude mít velký přínos a částečně eliminuje 
jednu z oblastí trestné činnosti.   Michal Pobucký

Volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České 
republiky, konané ve dnech 
25.-26. října, ve Frýdku-Míst-
ku vyhrála Česká strana soci-
álně demokratická. Naše měs-
to bude za vítěznou stranu 
v parlamentu reprezentovat 
zastupitelka Pavlína Nytrová 
a také Igor Nykl z hnutí ANO.

Ve Frýdku-Místku v 57 okrs-
cích volilo 26 065 občanů, což 
představuje 55,51 % z 46 954 
voličů. 181 hlasů musely komise 
označit za neplatné. Volební vý-
sledky v našem městě v podstatě 
kopírují výsledky hlasování v Mo-
ravskoslezském kraji. Ve srovnání 
s republikovými výsledky ve Frýd-
ku-Místku výrazně lepší výsledek 
zaznamenala Česká strana so-
ciálně demokratická, naopak vý-
razně méně procent hlasů oproti 
průměru v zemi získala TOP 09. 

„Volby ve městě proběhly po 
technické a organizační stránce 
bez větších problémů, musím 
ovšem potvrdit smutnou skuteč-
nost, že bezprostředně po odvo-
lení v kulturním domě upadla do 
bezvědomí jednaosmdesátiletá 
volička, kterou už se přes veš-
kerou snahu lékařů nepodařilo 
zachránit,“ sdělil vedoucí odboru 
vnitřních věcí Radovan Horák.

„Chtěl bych poděkovat všem 
občanům, kteří k volbám přišli vy-
jádřit svůj názor, jakým směrem 
se má naše země dále ubírat. Dě-
kuji také všem, kteří se podíleli na 
přípravě a organizaci voleb,“ po-
děkoval primátor Michal Pobucký.
Výsledky jednotlivých stran:

Počet hlasů, v procentech
1 Česká str. sociálně demokrat. 
 6 828 - 26,39 % 
2 Strana svobodných občanů 
 415 - 1,60 %

Volby ve městě vyhrála sociální demokracie

U VOLEB: Náměstek primátora Karel Deutscher volil v budově 1. ZŠ.    Foto: Petr Pavelka

3 Česká pirát. strana  641 - 2,47 % 4 TOP 09  1 568 - 6,06 %
5 HLAVU VZHŮRU – volební blok
  84 - 0,32 %
6 Občanská demokratická strana
 1 178 - 4,55 % 
9 polit. hnutí Změna 118 - 0,45 % 
10 Strana soukromníků ČR
 37 - 0,14 %
11 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
 1 865 - 7,20 %
13 Suver. - Strana zdravého ro-
zumu 37 - 0,14 %
15 Strana Práv Občanů ZEMA-

NOVCI 702 - 2,71 %
17 Úsvit přímé demokr. T. Okamury
 1 925 - 7,44 %
18 Dělnic. str. sociální spravedl. 
 204 - 0,78 %
20 ANO 2011  5 057 - 19,54 %
21 Komunistická str. Čech a Mo-
ravy 4 439 - 17,15 %
22 LEV 21-Národní socialisté 
 36 - 0,13 % 
23 Strana zelených 676 - 2,61 % 
24 Koruna Česká (monarch. 
strana) 59 - 0,22 % 

Město Frýdek-Místek bylo 
prostřednictvím Městské poli-

cie Ostrava seznámeno s pro-
jektem forenzního značení 

Město chce omezit krádeže kol

PREZENTACE: Aplikace mikroteček na kole městské policie.
Foto: Petr Pavelka

jízdních kol, který je progra-
mem Ministerstva vnitra České 
republiky pro obce, města a je-
jich městské policie. Slouží ke 
značení jízdních kol, elektrokol 
a koloběžek pomocí mikrote-
ček s kódem. Toto „čipování“ 
má představovat významnou 
prevenci proti krádežím těchto 
jednostopých vozidel.

„Cílem projektu je odradit 
pachatele od krádeží jízdních 
kol, omezit prodej kradených 
jízdních kol nebo jejích kompo-
nentů v bazarech, zvýšit pocit 
bezpečí občanů, omezit pojistné 
podvody a také pomoci vytvořit 
národní registr kol,“ shrnul příno-
sy technologie australské firmy 
ředitel Městské policie Frýdek-
-Místek Milan Sněhota.

Mikrotečky o velikosti jed-
noho milimetru v sobě nesou 
jedinečný kód DataDotDNA 
technologie, který lze registrovat 
i v celosvětové databázi. Z fi-
nančních důvodů se v praxi jed-
nou sadou označuje deset kol, 
další rozlišení obstarává fotodo-
kumentace v evidenci. „Stálost 
značení je garantována mini-
málně deset let, mikrotečky jsou 
odolné proti vodě, mlze, soli, 
běžným chemikáliím, mechanic-
kému mytí a běžným teplotám,“ 
uvedl Jaromír Kolařík z Městské 
policie Ostrava.  (pp)



2 Říjen 2013

  

Zpravodajství

krátce
Kluby seniorů 

prezentovaly město
Kluby seniorů opětovně i letos 

reprezentovaly statutární město 
Frýdek-Místek. Naposledy své 
výrobky, fotky z akcí a bohatou 
činnost představovaly v rámci 
výstavy Život bez bariér, která se 
konala ve dnech 18.-20. října na 
Výstavišti Černá louka v Ostravě.  
Senioři měli možnost se výstavy i 
osobně zúčastnit díky vypravené-
mu autobusu. Kluby seniorů ve 
spolupráci s odborem sociálních 
služeb magistrátu města prezen-
tovaly pestrou náplň volnočaso-
vých aktivit této věkové kategorie.

Vítání občánků
Na Frýdeckém zámku 24. říj-

na proběhlo další vítání občánků 
do života. Pan Tomáš Benedikt 
Zbranek, zastupitel města a ře-
ditel městské knihovny, uvítal 30 
nejmenších spoluobčánků sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Každé miminko dostalo mimo 
jiných maličkostí i pohádkovou 
knížku v rámci akce „Celé Česko 
čte dětem“ a roztomilý polštářek 
ve tvaru zvířátka.

Podpora koncertu
Heleny Vondráčkové

Statutární město Frýdek-Místek 
podpořilo částkou 30 tisíc korun 
pořádání adventního koncertu, 
který se chystá v Evangelickém 
kostele na Husově ulici ve Frýd-
ku. Ten bude 11. prosince hostit 
Helenu Vondráčkovou s kapelou 
Charlie Band, ale také dětský pě-
vecký sbor Korálky při 8. základní 
škole a děti z dětského domova 
Na Hrázi. Organizátoři slibují téměř 
dvouhodinové vystoupení, v němž 
zazní vánoční písně i koledy, ale i 
opravdové hudební skvosty v po-
době hitů, které si posluchači stále 
rádi připomínají. Vstupenky jsou již 
v předprodeji v sítích Ticketpro.

Pozvánka nevidomých
Dne 13. listopadu v době od 10 

do 16 hodin pořádá Sjednocená 
organizace nevidomých a slabo-
zrakých Den otevřených dveří. 
V tento den jste srdečně zváni na 
její středisko na Malý Koloredov 
811, do 3. patra číslo dveří 305. 
Seznámíte se s různými pomůc-
kami, které usnadní běžný život 
nevidomým a slabozrakým ob-
čanům. Budete si moci pomůcky 
nejen prohlídnout, ale také se blí-
že seznámit s jejich používáním. 
Celý den vám budou k dispozici 
pracovníci střediska, kteří zodpoví 
veškeré dotazy, týkající se zrakově 
postižených, jejich rodin a přátel.

Poučení důchodci
Senioři z řad Klubů seniorů 

statutárního města Frýdek-Mís-
tek obdrželi cenné informace a 
rady, které jim byly poskytnuty v 
rámci projektu Prevence senio-
rům. Poznatky ve formě letáčků 
a brožur zaměřené na ekonomic-
ké násilí na seniorech se postup-
ně dostaly mezi všech jedenáct 
klubů. Kromě takto předaných 
informací byly zrealizovány také 
přednášky k tomuto tématu. (pp)

Památka zesnulých je vždy 
obdobím, kdy se v blízkosti 
hřbitovů očekává zvýšený po-
hyb osob, a to i těch nežádou-
cích. Proto je ve střehu i měst-
ská policie, která dohlíží na to, 

aby pietní atmosféra byla co 
možná nejméně narušována 
nemilými incidenty, jako jsou 
drobné krádeže přímo na hřbi-
tovech nebo na parkovištích.

(Pokračování na straně 3)

Hlídky strážníků u hřbitovů

SETKÁNÍ V LÍSKOVCI: Nové prostředí, staré problémy.    Foto: Petr Pavelka

V Lískovci se debata opakujeV Lískovci se debata opakuje
Vedení statutárního měs-

ta Frýdku-Místku společně s 
osadním výborem Lískovec 
sice nasměrovalo obvyklé 
setkání s občany 16. října do 
nového prostředí v hospůd-
ce Pod věží vedle hasičské 
zbrojnice, ovšem v mnohém 
bylo při vzájemní debatě vše 
při starém. Některé problémy, 
které by tato místní část potře-
bovala vyřešit, zkrátka nemají 
jednoduché řešení, ačkoliv si 
to místní nechtějí připustit.

Jde stále zejména o realizaci 
chodníků, které by obyvatelé Lís-
kovce rádi viděli i v dalších než 
dosud realizovaných úsecích. 
Město však dlouhodobě naráží na 
problematické získávání souhlasů 
vlastníků pozemků, kteří kompli-
kují nutný administrativní postup. 
Místním se přitom zdá, že ve měs-
tě nové chodníky vznikají jak na 
běžícím pásu, na rozdíl od okra-
jových částí. „Oprava stávajících 
chodníků ve městě je samozřejmě 
jednodušší proces. Nový chod-
ník v nové trase prostě znamená 
administrativu, kterou nemůžeme 
obejít, protože nikomu nemůžeme 
vlézt do zahrady, jak by se nám 
líbilo,“ zdůraznil, v Lískovci již po-
několikáté, Jaromír Madenský, 
vedoucí oddělení správy dopravy 
a pozemních komunikací. Ten se 
navíc na setkání dozvěděl, že pro-
jektovou dokumentaci na výstav-
bu nového chodníku zkomplikuje 
ještě dědické řízení.

Primátor Michal Pobucký poté 
znovu upozornil, že město si 
nemůže vybírat, kam nasměru-

Náměstí Svobody v Místku 
v tradiční čtvrteční termín 24. 
října opět ožilo oblíbenými 
farmářskými trhy. Více než 
sedm desítek prodejců na 
nich nabízelo kromě už ob-
vyklého zboží také různé věn-
ce, kytice, suché vazby, svíč-
ky a další výrobky, které se 
vážou k Památce zesnulých.

Na trzích ani tentokrát ne-
chyběly masné, mléčné a rybí 
výrobky, slané i sladké pečivo, 
zelenina a ovoce, koření, káva 
a čaje, vlněné deky, výrobky 
ze dřeva a proutí nebo podzim-
ní aranžmá s dýněmi či vřesy. 
Představena byla také aronie, 
plodina s vysokým obsahem 
fyziologicky cenných látek 

prospěšných zdraví, která je 
pěstována na plantážích v Pod-
beskydí. Příští čtvrteční termín 
7. listopadu však bude lákat na 
úplně jiné lahůdky – je zde kla-
sické téma podzimu – zabijačka. 
Pro některé může být velkým 
lákadlem, co všechno předchází 
té neodolatelné vůni uzeného 
masa. A tuto atmosféru můžete 
nasát například z ukázky porco-
vání prasete. Téma bude dopl-
něno například prodejem nožů 
z chirurgické oceli, jejichž výbor-
né vlastnosti zaručuje tradiční 
ruční výroba v kombinaci s mo-
derní technologií. Za 14 dní pak 
dostanou větší prostor řemesla 
a pak už v prosincové termíny 
(5. a 19. 12.) téma adventu. (pp)

Farmářské trhy se zabijačkou 

je získané evropské peníze, ale 
musí vycházet ze stávajících a 
daných programů. „Evropská unie 
má nastavené parametry a my se 
v rámci nich snažíme získat pro 
město co nejvíce peněz. Občas se 
někomu může zdát, že by mohly 
být účelněji vynaloženy jinde, ale 
libovolně je přelévat prostě ne-
můžeme,“ vysvětloval primátor, 
kterému se nelíbily ani „kupecké 
počty“ o přepočtu příjmové složky 
rozpočtu na počet obyvatel okra-
jových částí. Rozpočtem sice teo-
reticky proteče miliarda, ale město 
je většinou pouze distributorem 
státem jasně určených výdajů a na 
vlastní investice jde pouze zlomek. 

V Lískovci se v poslední době 
podařilo uskutečnit úpravu vstup-
ního portálu na hřbitově, realizovat 
novou autobusovou čekárnu v 
centru obce, vyasfaltovat a opravit 
některé místní komunikace, obča-
né ocenili velmi zdařilou kulturní 
akci v Hájku navázanou na před-
chozí rekonstrukci tohoto turistic-
kého cíle a také kvitovali, jak se 

město stará o zdejší školu. Všech-
ny zahřálo, že si ji na úvod školního 
roku vybral ke své návštěvě ministr
životního prostředí Podivínský. 

Účastníci setkání požádali o 

zvýšený dozor na hřbitově při 
Dušičkách, se kterým ale měst-
ská policie počítala, a také upo-
zornili na nerespektování povo-
lené rychlosti v obci.  (pp)

Již třetí pokračování úspěš-
né akce zaměřené na sběr vy-
sloužilých elektrospotřebičů 
proběhne v listopadu na sběr-
ných dvorech ve Frýdku-Míst-
ku. Občané mohou na dvou 
sběrných dvorech ve městě 
odevzdat stará elektrozařízení. 

„Pro prvních třicet lidí na kaž-
dém sběrném dvoře je za elekt-
roodpad připraven drobný dárek. 
Navíc každý, kdo se této sběrné 
akce zúčastní, se může zapojit 
do soutěže o značkový tablet,“ 
připomíná největší lákadlo ve-
doucí odboru životního prostředí 
a zemědělství Jaroslav Zezula.

Akce trvá od pátku 1. listopa-
du až do 22. listopadu. Probíhat 
bude v otvíracích hodinách sběr-
ných dvorů na ulicích Slezská 
a Collo Louky za Tescem. Pro 
prvních třicet občanů bude jako 
drobný dárek na každém sběr-
ném dvoře symbolicky připraveno 
nové elektro, buď svítilna na klíče, 

nebo kalkulačka. Každý, kdo při-
nese vysloužilé elektrospotřebiče, 
může navíc vyplnit slosovatelný 
kupón. Jeden vylosovaný výher-
ce pak na konci listopadu získá 
milý předvánoční dárek v podo-
bě stylového tabletu Samsung 
v hodnotě pěti tisíc korun.

A jaké vysloužilé elektrozaříze-
ní mohou občané nosit na sběrné 
dvory? „Jedná se především o 
staré monitory, televize, počítače, 
notebooky, tiskárny, rádia, hudební 
a videopřehrávače, fotoaparáty, vi-
deokamery nebo telefony. Všechny 
staré spotřebiče jsou posléze roze-
brány  na součástky a recyklová-
ny,“ vysvětluje Jaroslav Zezula.

Jeden občan může v rámci 
akce na jednom sběrném dvoře 
získat pouze jeden dárek. Od-
měnu lidé dle nastavených pra-
videl nezískají za monočlánky 
nebo baterie a kuchyňská zaří-
zení, jako jsou lednice, sporáky, 
myčky nebo mikrovlnky.

Odevzdejte elektroodpad za odměnu

NA TŘÍDĚ T. G. MASARYKA: Vedení města položilo kytice u 
příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. 

Foto: Petr Pavelka  
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městská policie
Havarovali do stromu
s odcizeným vozidlem

V půl třetí ráno na ulici 8. pě-
šího pluku strážníci řešili řidiče, 
který naboural vozidlem do stro-
mu. Ještě předtím stihl nabourat 
do dalších dvou vozidel a jedno-
ho přístřešku připevněného na 
budově. Po příjezdu na místo se 
u vozidla nikdo nenacházel, ale 
opodál seděli dva muži. Jeden 
z nich se přiznal, že řídil odcize-
né vozidlo, s kterým havaroval. 
„Dechová zkouška u řidiče byla 
pozitivní s výsledkem dvě pro-
mile v dechu. Řidič vozidla byl 
předán hlídce Policie ČR, která 
jej odvezla na protialkoholní zá-
chytnou stanici,“ uvedla policejní 
preventistka Lenka Biolková.

Pomoc marketu
V 8 hodin požádal zaměst-

nanec bezpečnostní služby pra-
cující v Penny marketu o pomoc 
s tím, že sleduje muže, který v 
prodejně odcizil zboží. Oznamo-
vatel označil hlídce podezřelého 
pachatele, který si do vozidla 
vykládal krádeží nabyté zboží v 
hodnotě 2500 korun. Strážníci 
věc předali k dořešení na správ-
ní orgán a nepoškozené věci 
byly vráceny na prodejnu.  (pp)

Město Frýdek-Místek si při-
pomenulo Mezinárodní den za 
vymýcení chudoby, který při-
padá na 17. října, řadou akcí, 
z nichž nad jiné čněla ta pod 
názvem Noc v krabici. V rámci 
ní si zhruba desítka odváž-
livců, mezi nimi i úředníci a 
náměstkové primátora Dalibor 
Hrabec a Karel Deutscher, vy-
zkoušeli, jaké to je, přenoco-
vat bez střechy nad hlavou.

Vše se odehrálo v areálu 
Sokolíku, kde teplo sálalo z ob-
ligátního barelu, ale kde byli 
k dispozici pro případ potřeby 
lidé z Českého červeného kříže 
a také záruka, že zúčastněni ne-
budou z místa vykazováni a bu-
dou nuceni hledat si jiné útočiš-
tě. „Samozřejmě to všechno byla 
vlastně jen hra, protože ti, co si 
to vyzkoušeli, věděli, že mají 
možnost sebrat se a jít domů, 
kdežto skuteční bezdomovci tu 
možnost nemají. Z tohoto pohle-
du to byla především zajímavá 
zkušenost, co musí na vlastní 
kůži tito lidé zvládnout, a hlavně 
dlouhodobě, nikoliv jen jediný 
den. Pro normálního smrtelníka, 
zvyklého na určitý komfort, je to 
vlastně neuvěřitelné, že někdo 
takto může žít,“ shrnul náměstek 
primátora Karel Deutscher. Jeho 
kolega Dalibor Hrabec doplnil: 
„Šel jsem do toho, protože jsem 

to slíbil. Oblékl jsem se jako bez-
domovec, donesl jsem si vlastní 
papírovou krabici a vyzkoušel, 
co to obnáší. Jedna noc se dá 
vydržet, umím si představit, že 
ta druhá už by byla daleko horší, 
protože ani ten den nebývá pro 
tyto lidi žádným vysvobozením. 
Samozřejmě se nám přitom 
dobře rozebíralo, jak málo stačí, 
aby se člověk v takové situaci 
ocitl. Dnes se lze až příliš snad-
no zadlužit a přijít o všechno.“

„Já kolegy oceňuji, že se roz-
hodli to absolvovat. Ještě jim to 
zpestříme návštěvou městské 
policie,“ prozradil na místě pri-
mátor Michal Pobucký, ještě než 
všichni ulehli do svých papíro-
vých podestýlek. Strážníci všem 
pak později skutečně předvedli 
půlnoční identifikaci osob a po-
odhalili, jaké postupy v přípa-
dech bezdomovců používají. „V 
ulicích Frýdku-Místku jsou zhru-
ba dvě stovky bezdomovců, tak-
že rozhodně před tímto problé-
mem nezavíráme oči. Snažíme 
se těmto lidem pomoci, i když 
někteří si už ani neumí předsta-
vit, že by se vrátili do normálního 
života, leckdy po tom dokonce 
už ani netouží,“ uzavřel náměs-
tek primátora Libor Koval, podle 
kterého akce splnila účel, proto-
že seznámila s tímto problémem 
širokou veřejnost.  (pp)

Náměstkové si vyzkoušeli noc na ulici

JAKO BEZDOMOVCI: Na jednu noc nemít střechu nad hlavou si vyzkoušeli i zleva náměstkové primátora 
Dalibor Hrabec a Karel Deutscher.    Foto: Petr Pavelka

GULÁŠ PRO BEZDOMOVCE: Kromě teplého jídla získali lidé bez pří-
střeší také balíček základních hygienických potřeb.  Foto: Petr Pavelka

Společnost TS a.s. (tech-
nické služby) zajišťující úklid 
města, údržbu veřejné zeleně, 
veřejného osvětlení, nasvícení 
přechodů pro chodce, vánoční 
výzdoby, zimní údržbu, provoz 
placených parkovišť a podob-
ně, je u občanů známá a vede 
si u nich velmi dobře. Potvrdi-
lo to již desáté testování spo-
kojenosti občanů se službami, 
které společnost nabízí. 

„V rámci firemních cílů jsme 
chtěli u občanů dosáhnout mini-
málně 75% spokojenosti s naši-
mi službami, což se ve většině 
povedlo. Nejvyšší spokojenost 
byla s úrovní veřejného osvět-
lení (94 %), údržbou zeleně 
v Místku (92 %) a úklidem města 
(88 %). Velká spokojenost byla 
také s vánoční výzdobou, zimní 
údržbou nebo nasvětlením pře-
chodů pro chodce. Naopak se 
stavem městského mobiliáře, ke 
kterému se kromě laviček řadí 
také autobusové zastávky nebo 
pískoviště, bylo spokojeno jen 
68 % a s provozem placených 
parkovišť jen 51 %, přičemž tato 
nízká spokojenost je způsobe-
na převážně tím, že občané si 
stěžují na nedostatek parkova-

cích míst ve městě, což nejsme 
schopni významně ovlivnit,“ řekl 
ředitel TS a.s. Jaromír Kohut. 

Pokud respondent reagoval 
na hodnocení nějaké služby ne-
gativně, byl požádán o uvedení 
důvodu a o vymezení lokality, 
kde je tato služba podle něj ne-
dostatečná. Společnost tak zís-
kala maximum informací, které 
jí poslouží ke zvyšování úrovně 
svých činností. „Výsledky prů-
zkumu i připomínky občanů byly 
projednány s vedoucími jednot-
livých provozů a byla přijata i 
opatření k odstranění vytýkaných 
problémů, které bylo možno řešit 
okamžitě. Nejčastěji se opakující 
připomínky jsme projednali také 
se zástupci jednotlivých odborů 
města, mnohé z nich budou za-
hrnuty do plánu investic Statutár-
ního města Frýdek-Místek v ná-
sledujících letech,“ doplnil ředitel 
Jaromír Kohut. 

Testování spokojenosti ob-
čanů se službami TS a.s. se 
konalo v červenci. Respondenti 
odpovídali na dvanáct uza-
vřených otázek, přičemž míru 
spokojenosti se službami vyja-
dřovali ve čtyřstupňové škále, 
a to zcela spokojen, spokojen, 

nespokojen a zcela nespokojen. 
Celkem bylo vyplněno 460 do-
tazníků, z toho odpovídalo 254 
žen a 206 mužů. 

Ředitel technických služeb 
jménem společnosti děkuje frý-
decko-místeckým občanům za 
jejich ochotu a spolupráci při vypl-
ňování dotazníků. Zpracované vý-
sledky jsou k dispozici na webo-
vých stránkách společnosti www.
tsfm.cz (v záložce O společnosti, 
Průzkumy spokojenosti).

Občané jsou velmi spokojeni s údržbou 
veřejné zeleně a osvětlením města

Hlídky strážníků u hřbitovů
(Pokračování ze strany 2)

„Zatím bylo vše v poklidu, hlav-
ní invazi teprve čekáme,“ sdělil 
ředitel městské policie Milan Sně-
hota po prodlouženém víkendu se 
státním svátkem. Už ten ale řada 
lidí využila k návštěvě městských 
hřbitovů, které se zahalily do kvě-
tinové výzdoby a světel svíček. 

Provozní doba hřbitovů je 
prodloužena od 18. října až 
do 4. listopadu. V tomto termínu 
jsou hřbitovy v Chlebovicích, v 
Lysůvkách a evangelický hřbitov 
v Lískovci přístupné bez časové-
ho omezení a hřbitovy ve Skali-

ci, ve Frýdku a katolický hřbitov 
v Lískovci zavírají své brány ve 
20 hodin. Po tomto datu se pro-
vozní doba pohřebišť vrátí zpět 
do běžného režimu se zavírací 
dobou v 18 hodin. 

Kromě prevence krádeží se 
městská policie snaží každo-
ročně vypořádat také s vyšší 
frekvencí dopravy. „V tom nám 
pomáhá republiková policie,“ 
upřesnil Milan Sněhota. Jak 
městská, tak Policie ČR jsou 
také připraveny přebírat podněty 
na podezřelé osoby, které by se 
na hřbitovech vyskytly.  (pp)
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MLADÝ VÝTVARNÍK: Tomáš s jeho výherním obrázkem.

Tomáš Valošek uspěl se svým dílemTomáš Valošek uspěl se svým dílem
v soutěži Šťastné stáří očima dětív soutěži Šťastné stáří očima dětí

Tomáš Valošek, žák 4. třídy 
6. základní školy ve Frýdku-
-Místku, zvítězil v kategorii 6-10 
let se svým obrázkem pod ná-
zvem „Babička s dědečkem na 
Zvířátkovém ostrově“ ve 4. roč-
níku celostátní výtvarné soutě-
že Šťastné stáří očima dětí.

Vyhlašovateli projektu jsou 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a 
další instituce. Výtvarná soutěž 
nese jedno téma, šťastné stáří, 
které mají děti za úkol ztvárnit 
a uchopit ve výtvarných dílech. 
Smyslem projektu je podívat se 
dětskýma očima na stáří a stár-
nutí a zjistit, jak je vnímají či jak 
by si je představovaly.

O vítězích soutěže rozhodla 
odborná porota, jejímž před-

sedou byl akademický malíř 
Kristian Kodet. Porota hodnotila 
především nápad, zpracování 
a uměleckou úroveň a zaujal 
ji i výtvor frýdecko-místeckého 
žáka. Tomáš Valošek tak jako 
další ocenění vyrazil do Prahy 
společně se svými učiteli či ro-
diči ke slavnostnímu vyhlášení 
výsledků soutěže při příležitosti 
zahájení Týdne sociálních slu-
žeb České republiky. 

Z nejlepších příspěvků autorů 
vznikne putovní výstava, která 
bude instalována na různých 
místech po celé České republi-
ce. „Je potěšující, že na ni bude 
mít Frýdek-Místek své zastou-
pení. Tomášovi za to děkujeme 
a gratulujeme,“ ocenil výtvarný 
počin místního žáka náměstek 
primátora Petr Cvik.  (pp)

Učitelé z Osmičky v Senátu 
diskutovali o větším zapojení 
mladých lidí do občanského 
života. Centrum občanského 
vzdělávání Masarykovy uni-
verzity Brno ve spolupráci 
s MŠMT ČR a Senátem Par-
lamentu ČR uspořádalo 11. 
října v prostorách Senátu 
celonárodní setkání klíčových 
aktérů, kteří se dlouhodo-
bě podílí na tvorbě a rozvoji 
demokratického občanství 
v rámci vzdělávání.

Akce pod názvem Konferen-
ce vzděláváním k demokracii 
zjišťovala, jak se školám daří 
připravovat děti na život v de-
mokracii a rozvíjet u nich mo-
rální hodnoty. Na jednom místě 
se tak setkali politici, didaktici, 
učitelé, zástupci NNO, krajští 
zastupitelé a další. 

Účastníci pražského setkání 
diskutovali o nelehkých otáz-
kách: Daří se školám připravo-
vat děti na život v demokracii a 
rozvíjet u nich morální hodnoty? 
Jsou žáci po ukončení středních 
škol aktivní a odpovědní občané, 
kteří svobodně hledají vlastní 
cestu? Co si myslí mladí lidé o 

české společnosti? Cítí se z ní 
vyloučeni? Za jakých okolností 
mají zájem se do společnosti 
demokraticky nebo extremistic-
ky zapojovat?

My jsme byli pozváni na zá-
kladě účasti v projektu „Jsme 
lidé jedné země“, který k nám 
do školy přivedl řadu zajíma-
vých lidí z celého světa, ti si ČR 
vybrali jako svou novou vlast a 
předali žákům svůj vlastní život-
ní příběh.

Jedním z hlavních výstupů 
konference je nutnost přesvěd-
čit mladé lidi, že mohou změnit 
společnost k lepšímu, ale to 
předpokládá větší spoluúčast 
na dění okolo nás. Líbilo se 
nám zejména heslo: Pouze volit 
nestačí! Také je zřejmé, že žá-
kovské parlamenty na školách 
jsou tou správnou cestou, na 
které si žáci zažijí první setkání 
s demokratickými principy. Vý-
sledky konference poslouží jako 
důležitý podkladový materiál pro 
další plánování rozvoje Výchovy 
k občanství v naší republice. 

Mgr. Michal Milata
a Mgr. Lukáš Drastich,

učitelé Výchovy k občanství

Jak zapojit mladé do života

DISKUZE O MLADÝCH: Zprava Mgr. Lukáš Drastich a Mgr. Michal Milata.

Den otevřených dveří na Čtyřce
Žáky, rodiče, budoucí prv-

ňáčky, děti z příměstských 
škol i další přátele školy, 
kteří mají zájem prohlédnout 
si prostředí školy a zapojit 
se do zábavných i naučných 
aktivit, zvedeme na tradiční 
Den otevřených dveří.

Ve čtvrtek 28. 11. od 15 do 

18 hodin vás rádi provedeme 
moderními učebnami, chemic-
ko-fyzikální a přírodovědnou, ve 
kterých pro vás budou připrave-
ny zajímavé pokusy. Společně 
s dětmi si můžete vyrobit nebo 
zakoupit adventní věnec a se-
známit se s různými rukodělný-
mi činnostmi a výtvarnými tech-

nikami. Prezentace žákovských 
videoprojektů v cizích jazycích 
naleznete v jazykové učebně. 
Prohlídku vám jistě zpříjemní 
ukázky výtvarných prací žáků, 
které zdobí chodby všech pater 
školy, a také vůně a ochutnávka 
vánočního cukroví. Na všechny 
se už moc těšíme.

ŠMOULÍ DEN: Dne 4. října absolvovala naše MŠ Kouzelný svět Šmoulí den v areálu na Bílé. Děti se 
v průběhu dopoledne proměnily na šmouly a společně s instruktory, kteří pro ně den plný zábavy při-
pravili, vyzkoušely lanové centrum, zahrály si spoustu her a nakonec si každé z dětí vybarvilo svého 
vlastního šmoulíka. Výlet byl pro všechny zúčastněné velmi zábavný a počasí nám přálo.

Za MŠ Kouzelný svět Vendula Matoušková

Páťáci z 2. ZŠ vyrazili do 
Muzea Beskyd na Řezbářském 
trienále, kde zhlédli práce ne-
jen místních řezbářů, ale také 
mistrů dláta ze Slovenska a 
z Polska, kteří zde vystaví jed-
nou za tři roky svá díla.

„Byl jsem nadšen, co takový 
kus dřeva a nožík v kombinaci s 
šikovnýma rukama může dokázat. 
Jeden pán, se kterým jsme se na 

výstavě osobně setkali, se řezbář-
ství věnuje už nějakých pár let. Vy-
robil i nádherné loutky, které nám 
potom předvedl. Viděl jsem i ostat-
ní sochy od jiných tvůrců, které byly 
úžasné. Potom jsme se rozdělili do 
skupin, ve kterých se bude soutěžit 
o nejlepšího výtvarného kritika. Do-
stali jsme papír s úkoly a měli jsme 
popsat sochu anděla. Bylo to sice 
těžké, ale zvládli jsme to.

Tento den se mi hodně líbil a 
k tomu jsem se dozvěděl hodně 
nových věcí. Ze začátku jsem ne-
věděl, co je trienále, a když jsem 
vyšel, cítil jsem se jako řezbář!“ 
popsal Vojtěch Škapa z 5.B.

A co si odnesli z akce
ostatní z 5.B?

•  Bylo zajímavé, když nám řez-
bář ukázal loutky. (Františka)

(Pokračování na straně 5)

5. B z „Dvojky“ na Řezbářském trienále
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(Pokračování ze strany 4)
•  Velmi mě zaujalo, jak byly sochy vytvarované a 

jak byly veliké. (Nikola)
•  Odnesl jsem si poučení, že být řezbářem, je moc 

těžké. A zaujalo mě představení loutek: kytaristy, 
bubeníka, šaška a dudáka. (Pavel a Matěj)

•  Z akce se nedá odnést předmět, jen informace. 
(Kristina)

•  Z prohlídky a představení jsem si mnoho odnesl. 

Bylo to velmi pěkné. (Karel)
•  Z řezbářského trienále jsem si odnesl toto: Řez-

bářem nikdy nebudu. Dřív jsem nevěděl, že to 
je velmi nebezpečná práce. Můžeš přijít o prsty! 
(Erik)

•  Odnesl jsem si představu, co všechno se dá vy-
robit ze dřeva. Nejvíc mě zaujali ti andělé. Teď 
vím, že výroba jedné loutky trvá jeden nebo dva 
měsíce, tohle jsem nevěděl. (Patrik)

5.B z „Dvojky“ na Řezbářském trienále

Ve dnech 25. - 27. 9. proběhl 
adaptační kurz pro žáky 6. roč-
níků 7. základní školy ve Frýd-
ku-Místku. Konal se na chatě 
Ostrá v obci Ostravice pod ve-
dením třídních učitelů a majitele 
chaty Ostrá, vojenského veterá-
na z misí na Balkánu a Afganis-
tánu, Radovana Koreňe. 
Díky panu Koreňovi se žáci do-
zvěděli řadu poznatků z bran-
né tématiky, jako je například 
orientace v přírodě, první po-
moc raněnému. K lepšímu po-
znání klimatu jednotlivých tříd 
pomohli i lektoři z Centra nové 
naděje z Frýdku-Místku. 

Z bohatého programu kurzu 
si žáci odnesli spoustu neza-
pomenutelných zážitků. Má-
lokdo má možnost vyzkoušet 
si transport raněného v terénu 
nebo plazení se na čas…
Poděkování patří jak organizáto-
rům kurzu, tak panu Radovanu 
Koreňovi. Žáci Základní školy 1. 
máje 1700 se rozhodli pomoci 
panu Koreňovi a chtějí zorgani-
zovat sbírku na výstavbu zvo-
nice, která bude stát nedaleko 
chaty Ostrá a pietně připomínat 
všechny zemřelé příslušníky ar-
mády, policie a hasičů. 

Mgr. Jan Volf

Žáci 7. ZŠ na netradičním adaptačním kurzu

Mateřská ško-
la Frýdek-Mís-
tek, Anenská 
656, p.o. oslavi-
la v roce 2013 
40. výročí svého 
založení. Tuto 

výjimečnou událost samo-
zřejmě zaměstnanci školy 
nenechali bez povšimnutí 
a připravili milé setkání pro 
své bývalé kolegy a součas-
né partnery školy.

V rámci setkání si hosté pro-
hlédli prostory mateřské školy, 
zhlédli výstavu fotografií mapu-
jící proměny školy v průběhu 

jejího trvání a v neposlední řadě 
si společně zavzpomínali na 
společně prožité chvíle. 

Po celou dobu setkání pa-
novala přátelská atmosféra, jež 
byla podbarvena vzpomínkami a 
nostalgií starších kolegyň. Ať už 
bývalí či současní zaměstnanci 
školy, všichni popřáli mateřské 
škole do dalších let hlavně šťast-
né a veselé děti!

Mateřská škola dostala ke 
svému výročí dárek – své vlastní 
logo, kterým se bude prezento-
vat na veřejnosti.    Stanislava 
Korcová, Mateřská škola Frý-
dek-Místek, Anenská 656, p.o.

40. výročí založení školky

Na fotografii zapisuje do školní kroniky první ředitelka školy paní
Vítězslava Hloušková, která mateřskou školu vedla celých 21 let.

Od 11. do 13. 9. se naši de-
váťáci zúčastnili sportovního 
kurzu v Nové Vsi u Frýdlantu 
n. Ostravicí.

Přestože nám začal první den 
kurzu deštivě, zvládli jsme uspo-
řádat a odehrát dva turnaje.

Ve dvoučlenných družstvech 
se utkali ve stolním tenisu a zá-
bavné stolní hře zvané „šprtec“. 
K večeru se již počasí umoudřilo 
a všichni rádi vyběhli ven, kde 
se postupně zapojili do míčo-
vých her a badmintonu.

Druhý den dopoledne si žáci 

vyzkoušeli orientační běh, kde 
podle jednoduché mapy hleda-
li stanoviště a řešili úkoly. Ty 
byly zaměřeny na slovní zá-
sobu anglického, německého 
a ruského jazyka. Ve výsled-
cích tohoto závodu se odrazila 
nejen rychlost závodníků, ale 
také správně vyřešená tajenka. 
Prosluněné odpoledne téhož 
dne jsme využili k výšlapu ke 
Zbujovi. Někteří měli dostatek 
sil, aby si závěrečný kopec do-
konce vyběhli. Jsme rádi, že se 
letošní kurz vydařil.

Sportovní kurz 4. ZŠ

V průběhu měsíce září se 
na školní vilce (odloučeném 
pracovišti 1. ZŠ) konaly dvou-
denní adaptační kurzy pro 
naše „šesťáky“. Jejich cílem 
bylo blíže se seznámit s no-
vými spolužáky a novou třídní 
učitelkou, lépe se vzájemně 
poznat a nastavit si pravidla 
soužití v třídním kolektivu.

První den pobytu byla vilka 
plná tašek, spacáků, karimatek 
a hlavně dětského smíchu. Než 
se všichni nadáli, zahájil Pavel 
Matula, lektor z Centra nové 
naděje F-M, interaktivní bese-
du. Povídání o vztazích ve třídě 
bylo proloženo hrami, díky nimž 
se děti mohly lépe poznat, zdo-
konalit se v naslouchání a spo-
lupráci. Čas utekl velmi rychle, 
ale všichni byli rádi, když se po 
třech hodinách práce mohli pus-
tit do dobrot připravených rodiči.

Chvilka odpočinku a troška 
dodané energie posilnily účastní-
ky k další části programu. Během 
večera zažili ještě spoustu zá-
bavy, pohybu, smíchu a vzájem-
ného poznávání při společných 
hrách, zjistili nějaké zajímavosti o 
sobě samotných, o spolužácích i 
o nové „třídní“. Ačkoli byl program 
organizovaný a nabitý, nikomu se 

po desáté hodině, kdy byla vyhlá-
šena večerka, do pelíšku nechtě-
lo. A tak si děti další společné zá-
žitky odnesly i z „prokecané“ noci. 
Pro mnohé byl budíček opravdu 
krutý. Nedalo se však nic dělat, 
další nelehký úkol teprve čekal. 
Cílem dopoledne bylo popovídat 
si o smysluplnosti pravidel skupi-
ny a vytvoření vlastního třídního 
„zákoníku“. Každá třída pojala 
tento úkol trošku jinak, ale všech-
ny jej zvládly na výbornou. Výsle-
dek práce, stvrzený podpisy, mají 
vyvěšený ve třídě. Po celý rok 
bude připomínat, jaká pravidla si 
třída nastolila, aby se všem čle-
nům v kolektivu žilo lépe.

Na adaptační pobyty navá-
zaly první preventivní besedy 

vedené zkušenými lektory z os-
travské organizace Renarkon. 
Děti si mohly vyzkoušet, zda se 
dobře znají, jak se jim podařilo 
sblížit se na nedávném „stmelo-
vacím“ kurzu, jestli jsou naladě-
ny na stejnou vlnu apod. O tom, 
že se nenudily a své vztahy po-
sílily, nelze díky jejich zpětným 
vazbám pochybovat.

A tak nezbývá, než šesťákům 
popřát, aby se jim dařilo a aby 
jim schopnost mluvit o všem 
otevřeně, spolupracovat s ostat-
ními, poslouchat se navzájem, 
ochota pomoci druhému, nadše-
ní z vlastních tříd a dobrá nálada 
dlouho vydržely.  Daniela

Gongolová, Eva Vyoralová, 
Lenka Drahotuská

Adaptační kurzy a preventivní besedy
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Extraliga házené 2013/2014 SKP Frýdek-Místek
základní část – domácí utkání 

10. kolo neděle 10. 11. v 17.00 SKP F-M – Talent Plzeň
13. kolo neděle 1. 12. v 17.00 SKP F-M – Sokol Přerov
15. kolo středa 11. 12. v 18.00 SKP F-M – HBC Jičín

17. kolo neděle 22. 12. v 17.00 SKP F-M – HCB Karviná
Po základní části se družstva rozdělí do skupin o 1.-6. místo a 7.-12 místo.

Sobota 2. listopadu
Prezence pro všechny kategorie končí 15 minut

před startem příslušné kategorie
10.30 Zahájení prezence v Národním domě v Místku
11.30 Start rodičů s dětmi 2010 a mladší 80 m
11.40 Start dětí 2008/2009 (bez doprovodu) 150 m
11.50 Start dětí 2006/2007 300 m
12.00 Vyhlášení vítězů závodu dětí 2008/2009 a 2006/2007
12.15 Start dětí 2005 836 m
12.30 Start dětí 2004 836 m
12.45 Start dětí 2003 836 m
13.00 Start dětí 2002 836 m
13.10 Start dětí 2001 836 m
13.20 Start dětí 2000 836 m
13.30 Start dětí 1999 836 m
13.40 Start dětí 1998 836 m
13.50 Start dorostu 1996/1997 836 m
14.10 Start Běhu pro zdraví 1000 m
14.25 Start závodu mílařů 3333 m
15.00 Start hlavního závodu 10000 m
15.45 Vyhlášení vítězů mládežnických kategorií, losování dět-

ské tomboly 
16.45 Vyhlášení soutěže škol, losování tomboly Běhu pro zdraví
17.30 Vyhlášení vítězů závodu mílařů, závodu na 10 km a loso-

vání tombol

Časový pořad Hornické desítky

Sokolkám se úvod extraligy povedlSokolkám se úvod extraligy povedl

POVEDENÝ ÚVOD: Sokolky v domácím prostředí dobře rozjely soutěž.  Foto: Petr Pavelka

Sokol F-M – SG Brno 3:0 (16, 14, 23)
Sokol F-M – Šternberk 3:0 (18, 14, 15)

Příznivého losu využily ex-
traligové volejbalistky Sokola 
Frýdek-Místek v pohodový 
úvod soutěže, kdy se po dvou 
kolech bez ztráty setu ocitly 
ve společnosti vždy suverén-
ního Prostějova. Jak na tom 
hodně obměněný tým bude, 
ukážou však až příští konfron-
tace se silnějšími soupeřkami.

V premiérovém zápase hosti-
ly sokolky nejslabší celek loňské 
sezony a podle toho to na palu-
bovce také vypadalo, když Frý-
dek-Místek dominoval ve všech 
herních činnostech. Domácí 
hráčky soupeřky zatlačily servi-

sem a ty k tomu přidávaly spous-
tu nevynucených chyb. Poslední 
dějství už bylo vyrovnanější, ale 
v koncovce se projevila větší 
zkušenost. I trenérka Alexandra 
Dedková musela uznat, že se 
jednalo o snadný zápas, ale po-
těšilo ji, jak se děvčata vyrovnala 
s nervozitou spojenou s prvním 
zápasem i to, že mohla dát příle-
žitost také mladým hráčkám.

Podobně snadno se sokolky 
vypořádaly i s dalším soupeřem 
ze Šternberka. Ten se vždy za-
sekl ještě před koncovkou, takže 
o vítězi nebylo ani v jednom ze 
setů pochyb.  (pp)

Osmé kolo Triglav pojišťov-
na extraligy házenkářů viděli 
diváci v téměř do posledního 
místa zaplněné sportovní hale 
ve Frýdku-Místku. V souboji o 
pátou příčku extraligové ta-
bulky se sváděl dramatický 
boj od první do poslední mi-
nuty utkání. 

Bohužel naši hráči nezvládli 
poslední minuty utkání, když pět 

minut před koncem vedli o čtyři 
branky (18:14) a vlastními chy-
bami se připravili o vítězství. Na-
opak z vítězství o jedinou branku 
se radovali Brňané.

Sestava a branky SKP: Py-
ško (46%), Marenčák – Strack 
4, Vacula 3/1, Dyba 3, Kichner 
3, Mynář 2, Petrovský 2, Meca 
1, Klaban 1, Unger, Kalous, Po-
michálek, Gřešek.

Neuvěřitelný kolaps
v posledních minutách

SKP F-M – Handball KP Brno 19:20 (9:10) Čtyřiatřicetiletý slovenský 
obr Daniel Valo zažil ve Frýd-
ku-Místku čtyři házenkářské 
sezony, korunované po čty-
řech druhých místech mistrov-
ským titulem, po němž odešel 
do švýcarského Bernu. Dnes 
levoruká spojka hraje bundes-
ligu za HSG Wetzlar, ale říká, 
že jednou bude ve Frýdku-
-Místku bydlet, takže místní 
házená má šanci v budoucnu 
znovu využít jeho služeb.

„Zrovna tu bourají halu, tak-
že se mi samozřejmě vybavilo, 
jaké jsme v ní slavili úspěchy. 
Tenkrát tu byla úžasná parta lidí, 
strašně rád na to vzpomínám. 
Dřeli jsme společně na hřišti, ale 
hodně času jsme spolu trávili i 
mimo něj, což byl tenkrát základ 
úspěchu. Měli jsme tu perfektní 
profesionální podmínky, skvělé 

vedení týmu od Gustava Čiščo-
ně, přes manažera Bednárka až 
k trenérovi Trtíkovi, který všech-
ny pobláznil. Kdyby se tenkrát 
po titulu hrála ještě Liga mistrů, 
tak bych byl ve Frýdku i déle, ale 
v tom momentě se to zaseklo. 
Mysleli jsme, že začne ještě větší 
éra, ale naopak to tím všechno 
skončilo,“ vzpomíná Dan Valo. 
V paměti mu zůstávají hlavně 
finálové zápasy se čtyřmi tisícov-
kami diváků, ostatně právě na 
tuto jedinečnou atmosféru jej na-
lákali z SKP Bratislava. „Pama-
tuju oslavu titulu v kašně, slavili 
jsme čtyři, pět dní, až nás trenér 
musel prosit, abychom už zase 
nastoupili zpátky, protože nás 
čekal ještě dvojzápas se sloven-
skou Považskou Bystricí,“ směje 
se Dan Valo, který v té době také 
poznal manželku, která z Frýd-

ku-Místku pochází. Mají spolu už 
dvě děti, čtyřletou holčičku a os-
miletého chlapce, který je velkým 
fanouškem. Třeba jednou oba 
budou znovu psát další kapitoly 
frýdecko-místecké házené.   (pp)

Dan Valo vzpomíná na Frýdek-Místek rád

Dan Valo.

Dívčí basketbalové týmy za-
znamenaly padesátiprocentní 
úspěšnost. Juniorky vyhrály 
jedno ze dvou ligových utkání 
na jihu Moravy, starší žákyně 
dosáhly stejného výsledku na 
domácí půdě a starší minižá-
kyně rovněž tak.

SK Basketbal Tišnov – BK 
Frýdek-Místek 48:53

Čapatá 14, Riegertová L. 11, 
Štupáková 11, Milotová 7.
BK SŠMH Brno B – BK Frý-

dek-Místek 78:48
Lukácsová 14, Riegertová L. 

9, Hlavová 8, Štupáková 7.
O víkendu zajížděly juniorky k 

dalším dvěma zápasům doros-
tenecké ligy na jih Moravy.

Pro starší žákyně U15 byl 
další hrací víkend ve znamení 
domácích ligových zápasů pro-

ti kvalitním soupeřům z Brna. 
Zatímco v sobotu vysokým roz-
dílem zvítězily, v neděli úspěch 
zopakovat nedokázaly.
BK Frýdek-Místek – Valosun 

KP Brno 64:24
Šimíčková 15, Losertová 14, 

Marková a Kučná po 9, Kučero-
vá 7, Zubková a Ručková po 4, 
Hudcová 2.

BK Frýdek-Místek – BK 
SŠMH Brno 35:57

Kučná a Šimíčková po 6, Ku-
čerová 5, Losertová, Zubková a 
Ručková po 4, Marková, Hudco-
vá a Sommerová po 2.

Starší minižákyně U13 přivíta-
ly v místecké hale věkově starší 
soupeřky z Rožnova a po průměr-
ném výkonu uspěly v prvním ze 
dvou utkání oblastního přeboru.
BK Frýdek-Místek – TJ Rožnov 

pod Radhoštěm 44:40 a 41:50
Ručková 37, Vojkovská 12, 

Riedelová, Mahdoňová, Bačová 
a Nevrlá po 6.

Trenér Marek Nogol stanovil 
cíl dvakrát vyhrát a hráčky ho 
splnily napůl.

Družstvo nejmladších mini-
žákyň U11 je v letošních mis-
trovských soutěžích teprve „na 
zkušené“ a na rozjetý tým z Ja-
vorníku nestačilo.
BK Frýdek-Místek – BK Pan-
ter Javorník 9:110 a 7:111
Baierová 6, Kaňoková 4, Lukác-

sová 3, Gottwaldová 2, Muráriková 1.
Proti starším a zkušenějším 

hráčkám z Javorníku jsme nemě-
li vůbec žádnou šanci na úspěch. 
Ovšem na holkách byla znát chuť 
bojovat o každý míč a v nasazení 
nic nepodcenily.  (kot)

Střídavé výsledky basketbalistek
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fotbal mládeže
DOROST

mladší dorost U17 – MFK 
Karviná 0:2 (0:1)

Podali jsme nekoncentrovaný 
výkon s velkým množstvím indi-
viduálních chyb. 

mladší dorost U16 – MFK 
Karviná 2:6 (0:2) 
Velička, Vojkovský

Dvacet minut jsme drželi se sou-
peřem krok a byl to vyrovnaný 
zápas. Po druhém gólu jsme se 
rozsypali jak domeček z karet.
starší dorost U19 – Slovan 

Liberec 1:0 (0:0)
Panák

Velmi kvalitní utkání hrané ve 
vysokém tempu, které rozhodla 
pěkná hlavička Filipa Panáka po 
krásném centru Pavla Štěrby. 
Kluci zaslouží velkou pochvalu.

ŽÁCI

MFK Karviná – mladší žáci 
U12 4:12 (3:6) 

Mikulenka 3, Wojatschke 2, 
Hrušovský 2, Bystřičan, Gogo-

la, Mohyla, Byrtus, Ruml
Semifinále Danone Cupu (Morav-
skoslezský kraj). Ve finále se naši 
nejmladší žáci střetnou s lepším 
z dvojice Hlučín - Baník Ostrava.

Slavia Orlová – starší žáci 
U15 0:6 (0:3) 

Janša 2, Ostrák, Hajnoš, 
Klepáč, Harbáček

Slavia Orlová – starší žáci 
U14 1:5 (1:2) 

Bystroň 2, Kožušník, Plewa, J. Fukala
mladší žáci U13 – Sigma 

Olomouc 4:5 (3:2)
Kubáň, D. Maceček, Krajčo, Pajurek

mladší žáci U12 – Sigma 
Olomouc 9:3 (2:2) 

Byrtus 2, Wojatschke 2, Hru-

šovský, Gogola, Mohyla,
M. Merta, Kaszper

PŘÍPRAVKA
SFC Opava – ročník 2003 17:22

Hrabec 4, Šmiga 4, Murín 3, 
Šudák 3, Rehwald 2, Jurga 2, 

Tkáč 2, Marciňa, Vrba.
Utkání Karty Cupu.

SFC Opava – ročník 2004 4:13 
Málek 5, Maloň 3, Kaňák 2, Mi-
kulenka, Pešek, Závada
Utkání Karty Cupu.
ročník 2004 – turnaj v Opavě 
Výsledky FM: - Mokré Lazce 2:0 
(J. Vokoun, Kiš), - SFC Opava 
2005 1:1 (Barčák), - ČSFA Ma-
lacky 1:5 (Hrubý), - MFK Vítkovice 
0:1, - SFC Opava A 1:1 (Hrubý), 
- Slavoj Bruntál 1:3 (Kiš), - FK Kr-
nov 5:1 (Závodný, Hrubý, Poloch, 
Barčák, Dorociak), - SFC Opava B 
1:2 (Závodný), - Slavia Opava 0:3.

Beskyďáček se pomalu ale 
jistě dostal do povědomí ve-
řejnosti. Jedná se o projekt 
Školního sportovního klubu 
Beskydy, který je určen dě-
tem na prvním stupni základní 
školy a zaměřuje se na těles-
nou průpravu dětí s důrazem 
na hru s míčem – tzv. mini-
volejbal. 

Letní prázdniny nebyly ani 
letos pro Beskyďáček obdobím 
zahálky. Každé úterní dopo-
ledne se konaly prázdninové 
tréninky pro širokou veřejnost. 
Mezi malými sportovci se objevi-
la spousta dětí, a to nejen z řad 
členů Beskyďáčku. Pestrá spor-
tovní náplň byla zaměřena na 
všeobecnou pohybovou průpra-

vu, zejména na atletické doved-
nosti, rychlostní a obratnostní 
soutěže. „V programu jsme sa-
mozřejmě nezapomněli na prů-
pravu s míčem a klasicky jsme 
procvičili celou volejbalovou 
abecedu od vrchního odbití přes 
smeče až po podání. Součástí 
programu byla také spousta her 
– klidových i pohybových, které 
měly jeden hlavní cíl, a to roz-
víjet u dětí týmovou spolupráci, 
což je jeden ze základních pilířů 
volejbalu,“ hodnotí celý projekt 
jeho vedoucí Hana Zelová. 

V letním programu Beskyďáč-
ku bylo možno najít také týdenní 
příměstské tábory. Pestrý pro-
gram jednotlivých tréninkových 
skupin zaštítily spolu s vedoucí 

Beskyďáček je připraven 

projektu Hanou Zelovou trenérky 
Blanka Barvíková, Marcela Sze-
wieczková a Michaela Drabinová. 

Poděkování patří všem zú-

častněným – trenérům, asisten-
tům, rodičům a hlavně dětem, 
bez kterých by Beskyďáček 
nebyl Beskyďáčkem. Všichni 

jsou teď plní sil a těší se na další 
sportovní i společenské zážitky 
v novém školním roce v tělocvič-
nách partnerských škol.

V sobotu 18. října se v 
Praze uskutečnilo Mistrovství 
republiky v moderním pětiboji 
kategorie U11 a naše výprava 
ukázala, že ve Frýdku-Místku 
mohou vyrůst následovníci 
našich úspěšných moderních 
pětibojařů, jako byli či jsou 
Capalini, Svoboda či Dianová. 

O stupně vítězů se porval s 
o rok staršími Tobi Šimčák, kte-
rý po osobním rekordu na 50 m 
VZ (36,01 s) a následném 500m 
běhu na ovále v areálu Dukly 
Praha skončil na super třetím 
místě, kdy čtvrtého porazil o 
dva body, jež znamenají 0,2 s v 
běhu. O další cenný kov se pak 
postaralo družstvo dívek ve slo-
žení Karla Chlopčíková a Vanda 
Žálková, které v součtu všech 
svých dosažených výsledků jak 
na 50 m VZ, tak v běhu na 500 m 

obsadily překvapující druhé mís-
to. Karla Chlopčíková v individu-
álním startu ukázala svůj talent a 
perspektivu pro tento druh spor-
tu, neboť obsadila ve své katego-
rii nádhernou pátou pozici. Van-
dě Žálkové smolně při plavecké 
části spadly plavecké brýle, čímž 
byl její výkon ovlivněn, ovšem při 
běhu zabojovala a nakonec ob-
sadila deváté místo. 

Nad výkony našich borců se 
pozastavil i třetí muž z olympi-
ády v Aténách Libor Capalini, 
který v současnosti vede stře-
disko mládeže při Dukle Praha, 
a pochválil nás za to, že v tak 
krátké době, jakou existuje náš 
klub, umíme udělat takovéto vý-
sledky. Děkujeme za příkladnou 
reprezentaci našeho města a 
klubu a nechť je to výzva i pro 
ostatní děti.

Úspěch moderního pětiboje
při Lašském sportovním klubu

Duel 12. kola Fotbalové ná-
rodní ligy mezi domácím Hrad-
cem Králové a hosty z Frýdku-
-Místku skončil zaslouženým 
vítězstvím hostitelů 3:0.

Zkušení domácí přivítali na 
svém hřišti nováčka, který ještě 
v úvodu soutěže vévodil druho-
ligové soutěži. Jenže odehráno 
bylo už 11 kol a situace v tabul-
ce se rázně změnila. „Frýdek 
měl vynikající vstup do sezony. 
Nastřílel Bohemce pět gólů, po-
radil si s Karvinou a neprohrál 
s Pardubicemi. Nyní ale mají 
nepříjemnou sérii utkání bez ví-
tězství. Pro nás to bude určitě 
zápas z řady těch těžších. My 
se musíme připravit na velmi 
náročné střetnutí,“ říkal na ofi-
ciálních stránkách královehra-
deckého klubu asistent trenéra 
Bohuslav Pilný.

V 6. kole na Žižkově jsme v 
poločase vedli 2:0 a sahali po 
šestnáctém bodě v NFL, ale 
od té chvíle nastal neuvěřitelný 
obrat. Po dalších šesti kolech 
máme bilanci 12 4 3 5 19:17 15!

Souboj nejlepších střelců ligy 
Vaněčka a H. Prokeše mohl za-
čít lépe pro Hynka, ten si ale v 
8. minutě po geniální přihrávce 
Mozola na Lindra nepřišel. Ve 
38. minutě se z rohu důrazem 
prosazuje Vaněček, kdy rozhod-
čí Kovařík mohl pískat faul na 
brankáře v malém čtverci, jenže 
to se nestalo a Hradec v poloča-
se vedl 1:0. 

Hradec si i ve druhé půli udr-
žuje mírnou převahu a přidal 
další dva góly. Zisk jednoho 
bodu z posledních šesti kol zna-
mená pád tabulkou a boj o zá-
chranu bohužel začíná.

Na lídra jsme nestačili
FC HRADEC KRÁLOVÉ – MFK F-M 3:0 (1:0)

Se začátkem října se naplno 
rozjela mistrovská utkání mlá-
dežnických družstev a příznivci 
Beskydské šachové školy s po-
těšením sledují výborné výkony 
a sportovní výsledky doroste-
neckých týmů Frýdku-Místku. 

V nejvyšší Extralize družstev 
dorostu po výrazném omlazení 
není BŠŠ tím velkým favoritem 
jako v letech minulých. V 1. kole 
ale i přes houževnatý odpor 
soupeře – extraligovou rezervu 
Polabin (Pardubice) nakonec 
slavíme výhru 4:2. V kole dru-
hém jsme hráli proti nejsilnější-
mu celku soutěže, „Polabinám 
A“, naši hráči však zápas zvládli 
velmi dobře a zaznamenali opět 

výhru 4:2. Ve 3. kole nás čekal 
nebezpečný tým Duras Brno, 
který zatím hraje ve velmi dobré 
formě. Diváci byli svědky velmi 
napínavého a dramatického 
souboje, ze kterého nakonec 
vycházíme vítězně 3,5:2,5. Ve 
čtvrtém kole nás čekal Hradec 
Králové, který nekladl přílišný 
odpor, a tak připisujeme výhru 
4:2. K utkáním jsme nastoupili 
v sestavě: Michael Kubík, Mar-
tina Fusková, Natálie Kaňáko-
vá, Filip Kaňák, Patrik Štěpán, 
Matěj Kuchař. Trenér družstva 
mezinárodní mistr Stanislav 
Jasný nám řekl: „Možná to ode 
mě vyzní jako klišé, ale musím 
pochválit všechny hráče. Zde 

nelze vyzdvihnou jedince, všich-
ni bojovali jako tým, každý plnil 
své úkoly a každý zabral v pravý 
čas. Troufám si říct, že jsme ve 
dvaceti čtyřech partiích neod-
flákli jediný tah. Skvělý výkon a 
hluboká poklona. Představuju si 
to tak až do konce soutěže.“

Extraligová rezerva dorosten-
ců „BŠŠ Frýdek-Místek B“ vede-
ná trenérem Zdeňkem Holeksou 
startuje o stupeň níž, tj. v 1. lize 
dorostu, a zatím je také 100% po 
výhrách 4,5:1,5 s TJ Hošťálková, 
2x 6:0 s Havířovem a Vsetínem. 
Vítězství zajistila sestava Tereza 
Beluská, Zuzana Gřesová, Ra-
dek Halamíček, Kristýna Laurin-
cová, David Šigut a Daniel Židek.

Beskydská šachová škola se rozjela

Prestižních ocenění se do-
stalo dvěma členům Beskyd-
ské šachové školy od Meziná-
rodní šachové federace FIDE, 
která zastřešuje celkem 170 
národních šachových federací 
z celého světa. Ve dnech 30. 
9. - 10. 10. v estonském Tallinu 
probíhal „84th FIDE Congre-
ss“, na kterém se mimo jiné 
schvalovaly mezinárodní tituly. 

Mezi novými hráči s titu-
lem „IM-mezinárodní mistr“ byl 
schválen třiadvacetiletý člen 

BŠŠ Vojtěch Zwardoň. Vojta je 
oporou extraligového týmu BŠŠ 
Frýdek-Místek a může se po-
chlubit i ziskem medailí z MČR 
v šachu. Nyní před ním stojí 
poslední výzva se získáváním 
mezinárodních titulů, a to po-
kusit se uhrát titul „velmistra“. 
Druhým oceněným se stal Petr 
Záruba. Petr získal nejvyšší 
možný titul mezi rozhodčími „IA-
-mezinárodní rozhodčí“. Petrova 
cesta za prestižním titulem byla 
mnohem delší, přeci jen se jed-

ná o nejvyšší možné ocenění 
mezi rozhodčími, o to více si vá-
žíme, že Frýdek-Místek se může 
pochlubit elitním mezinárodním 
rozhodčím. 

Není nikterak jednoduché 
dosáhnout na tato ocenění a 
zpravidla trvá roky, než se hráč 
či rozhodčí dostane přes všech-
ny splněné předepsané normy 
k vytouženému udělení prestiž-
ního titulu. I proto děkujeme Voj-
tovi a Petrovi za jejich úspěšnou 
reprezentaci Frýdku-Místku!

Mezinárodní šachová federace oceňovala
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Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená zá-
stupci ČSSD, VV a KDU-ČSL zavazuje plnit programové 
prohlášení rady města tak, aby naše město bylo i nadále 
místem, kde stojí zato žít, a to nejen v centru obce, ale i 
v okrajových částech. Inspirací je pro nás také evropská 
úroveň standardu v činnosti municipality.

V oblasti životního prostředí nadále udržímeV oblasti životního prostředí nadále udržíme
vysoký standard v třídění odpadůvysoký standard v třídění odpadů

Třídění odpadů ve městě 
Frýdek-Místek bylo zavede-
no již v roce 1994, kdy byly 
rozvezeny zelené nádoby na 
sklo, modré nádoby na papír 
a později i žluté nádoby na 
plasty. Systém se stále zdo-
konaluje a k dnešnímu dni je 
těchto nádob na území města 
zhruba 1160 kusů.

„Veškerý odpad svezený 
z nádob na separovaný sběr 
papíru a plastů putuje na třídící 
linku v Lískovci, kde dochází 
k jeho dotřídění, slisování a ex-
pedici do papíren a zpracova-
telských závodů. Sklo z nádob 
je dopraveno do skladovacích 
boxů, nově vybudovaných na 
Panských Nových Dvorech 

v areálu Frýdecké skládky, 
kde je sklo rovněž dotříděno a 
poté naloženo a odvezeno do 
skláren ke zpracování,“ sdě-
lil Richard Blahut z Frýdecké 
skládky.

Třídění odpadů je v našem 
městě na velmi vysoké úrovni, 
ročně se vytřídí přibližně 574 
tun skla, 465 tun plastů a 105 
tun papíru s nápojovými karto-
ny, které by jinak skončily na 
skládce. Množství separované-
ho sběru, zejména u papíru, by 
mohlo být daleko větší, ale bo-
hužel dochází k vykrádání ná-
dob na separovaný sběr a tím 
se papír nedostává do evidence 
a systému nakládání s odpady 
města Frýdek-Místek.

Do oblasti třídění odpadů 
spadá rovněž provozování mo-
bilních sběren a sběrných dvo-
rů odpadů, kde mohou občané 
přinášet různé druhy nebezpeč-
ných odpadů, velkoobjemové 
odpady, nepotřebný textil, zaří-
zení podléhající zpětnému odbě-
ru atd. Většina takto získaných 
odpadů neputuje na skládku, 
ale dochází k jejich úpravě a 
předávání k využití, to se týká 
zejména velkoobjemových od-
padů ze dřeva, textilu, dále pak 
papíru a plastů. Zařízení, jako 
jsou lednice, televizory, pračky a 
podobně, se po nashromáždění 
potřebného množství předávají 
společnostem, které je dále ro-
zebírají a zpracovávají. Nebez-
pečné odpady jsou roztříděny na 
jednotlivé druhy a následně pře-
dávány spalovnám nebezpeč-
ných odpadů a nebo na skládky 
nebezpečných odpadů.

„Některé návyky lidí se mění 
těžko, ale kus práce v otázce 
separace odpadů odvádějí ško-
ly a školky, kde se této proble-
matice hodně věnují. Nejmladší 
generace pak často ovlivňuje 
ty starší. Většina lidí už ale po-
chopila, že třídění odpadu má 
pozitivní vliv na výši poplatku 
za odpad,“ říká náměstek pri-
mátora Petr Cvik. Ten se spo-
lu se svými kolegy z vedení 
města před časem byl podívat 
ve všech provozech Frýdecké 

skládky, kde se jednotlivé slož-
ky odpadu dále zpracovávají. 
„Tato část činnosti Frýdecké 
skládky je nesmírně důležitá, 
protože přináší určité příjmy 
a současně snižuje náklady 
na ukládání odpadů. Když si 
k tomu připočítáme i energetic-
ké využití skládky, hospodaří-
me ve Frýdku-Místku s odpady 
velmi efektivně,“ uzavřel primá-
tor Michal Pobucký, který má 
ve městě mimo jiné na starosti 
životní prostředí.  (pp)

EXKURZE VEDENÍ MĚSTA: V lískoveckém separačním středisku.      Foto: Petr Pavelka

FRÝDECKÁ SKLÁDKA: Snahou je vše roztřídit a zužitkovat.      Foto: Petr Pavelka

TĚŽKÁ PRÁCE: V kontejnerech se bohužel často objevují věci, které 
tam nepatří.   Foto: Petr Pavelka
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Letošní ročník Dne zdraví a 
sociálních služeb se uskutečnil 
dne 26. září v Národním domě 
a spolupracujícími subjekty 
statutárního města Frýdku-
-Místku byly Střední zdravot-
nická škola, která připravila 
stanoviště první pomoci a mě-
ření krevního tlaku, Český čer-
vený kříž zajistil odběry krve 
pro zjištění krevní skupiny, 
měření dioptrií nebo měření 
hodnoty krevního cukru. Poli-
klinika – Místek, Stavovská s. 
r. o. poskytla poradenství v ob-
lasti dentální hygieny, diabetu, 
onkologické problematice.

Akce se uskutečnila za fi-
nanční podpory z Dotačního pro-
gramu na podporu místní Agen-
dy 21 v Moravskoslezském kraji.

Zahájení provázel již tradičně 
bohatý a perfektně připravený 
program uživatelů sociálních 
služeb – taneční vystoupení si 
připravily děti terénního progra-
mu Rebel, aerobikové a taneční 
sestavy předvedly děti z Dět-
ského domova Na Hrázi. Klienti 
Effathy nám zase ukázali, jak je 
dobré pomáhat lidem okolo. 

V druhém ročníku vyhlášení 
ceny „Osobnost roku v sociál-
ních službách“ a „Cena sym-
patie“ byla ocenění uvedena 
medailonkem, ve kterých byla 
představena konkrétní práce 
oceněných. Za profesionální 
vztah ke klientům, pečlivost 
v práci, lidskost a příjemné 
vystupování s úsměvem byla 
oceněna Cenou sympatie pe-

čovatelka Charity Frýdek-Místek 
Marie Vlčková. 

Osobností roku byl oceněn 
Michal Čančík za založení prv-
ního dobrovolnického centra a 
jeho rozvoj ve Frýdku-Místku.

Asi největším letošním láka-
dlem byly přednáškové bloky a 
také byl na všech přednáškový 
sál plný. Témata závislosti nebo 
pásmo workshopů na preventiv-
ní témata, např. nástrahy inter-
netu nebo subkultury mládeže, 
přilákala spíše mladší publikum. 

„Jak začít bez lepku“ a násled-
ná přednáška „Psychologické as-
pekty obezity“ MUDr. Cajthamlo-
vé přilákaly posluchače všech 
věkových kategorií. Doktorka 
Kateřina známá z pořadu „Jste 
to, co jíte“ poutavě přítomným vy-

Další vydařený ročník Dne zdraví a sociálních služeb je za námi

ODBĚR KRVE: I primátor Michal Pobucký se nechal zlákat, aby zjistil 
svou krevní skupinu.   Foto: Petr Pavelka

právěla o historických souvislos-
tech ve způsobu stravování a o 
přístupu k životu nejen z pohledu 
konzumace jídla a zodpovídala 
četné dotazy z publika.

Doprovodný program letos za-
hrnul opět prodej zdravé výživy a 
bioproduktů, nabídku rehabilitač-
ních a zdravotních pomůcek.

Odpolední program oživila 
ukázka canisterapie a krásnou 
tečku letošnímu ročníku nadělil 
soubor „Tiché zpívání“, který fun-

guje při ZŠ pro sluchově posti-
žené v Ostravě – děti předvedly 
písničky ve znakovém jazyce.

„Den zdraví a sociálních slu-
žeb“ má ukázat obrovský poten-
ciál v sociální oblasti, která je 
na území našeho města výraz-
ným zaměstnavatelem a hlav-
ně umožňuje širokou paletou 
služeb pomoc v jakékoli tíživé 
životní situaci, do které se může 
dostat každý z nás.

odbor sociálních služeb

Poradna pro ženy a dívky již 
tradičně přichází s nabídkou 
prorodinných preventivních 
přednášek pro základní a střed-
ní školy, které jsou dětem šity 
na míru věkově i tematicky. 

Jak známo, čím více smysly 
vnímáme nové informace, tím 
více si je zapamatujeme. Obsah 
sdělovaného jsme schopni vní-
mat déle, pokud se nás přímo 
osobně týká. Naše pozornost se 
prodlužuje, i pokud se můžeme 
aktivně účastnit. Z těchto před-
pokladů vycházíme při tvorbě i 
prezentaci našich interaktivních 
přednáškových besed.

Forma přednášky je vždy při-
způsobena věku dětí. Na prvním 
stupni je zařazeno více herních a 
pohybových prvků: maňásci, pa-
nenky, hry, výtvarná činnost, ná-
cvikové scénky aj. S dětmi se baví-
me o hodnotě rodiny a blízkých lidí, 
kterým můžeme věřit. Dále pak jak 
jsme přišli na svět, ale i na koho si 
dát pozor a jak si nenechat ublížit.

Přednášky na druhém stupni 
základní školy, kdy děti oceňují 
především podrobnější informa-

ce, jsou pojaty naučně s názor-
nými prezentacemi. Týkají se cel-
kových změn v období dospívání, 
vztahů v rodině, mezi kamarády 
i vztahů partnerských. Dále pak 
prenatálního vývoje, těhotenství 
a porodu, antikoncepce, výživy 
a poruch příjmu potravy, i ne-
bezpečných negativních jevů ve 
společnosti. Samozřejmostí je 
prostor pro otázky a diskuze.

Ve střední škole jsou před-
nášky uskutečňovány především 
jako besedy, kdy dospívající ak-
tivně zasahují do průběhu svými 
dotazy i názory. Posluchači veli-
ce oceňují přátelsky nakloněný 
vztah lektora směrem k dospíva-
jícím i zvolená témata, které už 
mnohdy aktuálně řeší ve svých 
životech. Tématy přednášek jsou 
partnerské vztahy, prenatální vý-
voj, těhotenství a porod, ale také 
antikoncepce a interrupce. 

Jak se v dnešní době říká, 
svatou trojicí začíná být stres-
-smutek-sex. Ale kam se poděly 
dřívější hodnoty? Kdo může za 
konzumní a povrchní styl života, 
který je nám mnohdy prezento-

ván jako jediný správný a že nás 
udělá „šťastnými“? A nakonec 
jsme stejně tak nějak nespoko-
jení a pořád to není „ono“…

Naše přednášky nejsou šo-
kující, mentorující, vyhrožující a 
zastrašující. Našimi hodnotami 
jsou rodina, zdravé mezilidské 
vztahy na všech úrovních, úcta 
ke každému člověku bez rozdílu 
a úcta k životu jako takovému. 
Přednáškovými besedami chce-
me dát dětem podnět o životě 
uvažovat a dát jim vědomí o 
tom, že mají možnost volby na 
základě podložených a aktuali-
zovaných informací. 

Všechny další potřebné infor-
mace i nabídkový katalog před-
nášek zájemci získají u lektorek 
rodinné výchovy v Poradně pro 
ženy a dívky, Palackého 131, 
Frýdek-Místek 738 01, případně 
na tel. číslech 731 078 299 nebo 
731 492 840. Kontaktní e-maily: 
lenka.pracovni@seznam.cz, mi-
chaela.pracovni@seznam.cz. 

Bc. Michaela Hrušková,
sociální pracovnice porad-

ny a lektorka rodinné výchovy

Přednáškové besedy interaktivně, hravě a k věci!!!

Gabka, Míša, Lenka, Týna, 
Aďa… zdánlivě obyčejná jmé-
na, avšak neobyčejně trefné 
nápady. Skupinka děvčat pa-
třící do Studentského dobro-
volnického klubu ADRA reali-
zovala ve dnech 30. 9. – 2. 10. 
projekt „Výprava za kouzelným 
srdcem“, jehož smyslem bylo 
nabídnout skupince mladých 
mužů z Dětského domova Os-
trava-Kunčice směs adrena-
linových sportovních zážitků 
s výchovným podtextem.

Jak vlastně vznikl název pro-
jektu, který podpořila nadace Te-
lefónica z programu Think Big? 
Gabka Slívová, hlavní koordiná-
torka, uvádí: „Inspirovaly jsme se 
stejnojmennou pohádkou, která 

nám kluky připomíná. V pohádce 
vystupují skřítci, kteří se neumí 
občas vhodně chovat, někdy 
dělají potíže a vymýšlí samé vylo-
meniny. Proto jsme sáhly po tom-
to názvu. Navíc z dlouhodobé 
spolupráce s chlapci z Dětského 
domova vnímám, že vhodně zvo-
lené volnočasové aktivity mohou 
přispívat k redukci agresivity.“

Co čekalo na účastníky v adre-
nalinovém centru Relaxa? Do-
spívající s poruchami chování a 
přechodnou nebo trvalou duševní 
poruchou si vyzkoušeli chůzi po 
lanech na vysokolanové dráze, 
lezeckou stěnu nebo si zaskákali  
na bungee trampolíně. Prokáza-
li tak velkou odvahu a někteří si 
sáhli až na dno svých sil. „Mně 

se to tady strašně líbilo. Zažil 
jsem po dlouhé době strach na 
téhle opičí dráze, ale musím říct, 
že takový strach jsem ještě nikdy 
neměl. Zvládl jsem to úspěšně. 
Budu rád, když se sem zase ně-
kdy vrátíme,“ popisuje Lukáš.

Cílem projektu bylo umožnit 
klukům začlenění mezi zdravé je-
dince, utužit jejich kondici či zvýšit 
povědomí o alternativních spor-
tech. Vychovatelka Jiřina Maková 
uvádí: „Pár našich svěřenců, pár 
našich vyvolených, využilo projek-
tu, který pro ně napsaly dobrovol-
nice z organizace ADRA. Spousta 
adrenalinových atrakcí byla pro 
ně velikým zážitkem!“
Za DC ADRA Gabriela Slívová,

DiS. a Bc. Lenka Hájková

Projekt „Výprava za kouzelným srdcem“ 

V době od pondělí 2. 9. do 
neděle 8. 9. se 19 uživatelů 
„Oázy pokoje“ zúčastnilo ob-
líbeného rekondičního pobytu 
v Hutisku-Solanec, kde byli 
ubytováni v turist hotelu Euro, 
v krásném horském prostředí. 
Součástí hotelu byl venkovní 
bazén, takže kdo se vody ne-
bál, mohl vyzkoušet své pla-
vecké dovednosti. Počasí celý 
týden přálo, tudíž bylo možné 
využít čas k různým aktivitám, 
např. každodenním rozcvič-
kám, které probíhaly na terase 
u bazénu a v odpoledních ho-
dinách na nově vybudovaném 
fitness hřišti pro seniory.

Tématem celého týdne byla 
„lidská tvořivost“, proto i naplá-
nované výlety do okolí se nesly 
v tomto duchu. Nejdříve se na-
vštívily sklárny v Karolínce, kde se 
uživatelé „Oázy pokoje“ seznámili 
s tím, jak vznikají rozmanité de-
kory na skleničkách. Následující 
den se uskutečnila návštěva ná-
městí Rožnova p. Radhoštěm, a 
kdo chtěl, mohl si domů koupit 
nějaký ten suvenýr. Další výlet 

byl do Muzea gobelínů ve Va-
lašském Meziříčí, kde všechny 
uchvátilo umění a trpělivost re-
staurátorů starých gobelínů. Po 
cestě zpět z Valašského Meziříčí 
byla zastávka v Hrachovci, kde 
všichni ochutnali v tamějším Cy-
rilově pekařství a cukrářství tra-
diční valašské koláče – lopaťáky. 
Poslední výlet se velice vydařil, 
protože uživatelé „Oázy pokoje“ 
mohli obdivovat krásy Pusteven 
za slunečného počasí. Došli až 
k samotnému Radegastu, kde je 
čekalo občerstvení.

Pobyt se ukončil v sobotu ve-
čer společnou diskotékou u ba-
zénu. V průběhu závěrečného 
večera byly také vystaveny vý-
robky z korálků, které se během 
celého týdne vytvářely, a všichni 
společně hodnotili ty nejzdařilej-
ší. Všem účastníkům se pobyt 
líbil a již se těší na příští rok.

„Oáza pokoje“ děkuje Magis-
trátu města Frýdku-Místku, který 
uhradil část nákladů na ubytová-
ní a díky tomu se pobytu mohlo 
zúčastnit více uživatelů „Oázy 
pokoje“.  Iva Kulhánková

Rekondiční pobyt
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Víte, že jednomu obyvate-
li Moravskoslezského kraje 
trvá v průměru jen čtyři mě-
síce, aby ve své domácnosti 
vyprodukoval tolik odpadků, 
kolik sám váží? Kdybychom 
tento odpad ze všech do-
mácností v kraji za celý rok 
naložili na nákladní vlak, jeho 
délka by dosahovala neuvěři-
telných 150 kilometrů! Přitom 
by z těch „odpadků“ mohlo 
vzniknout tolik nových věcí! 

Zhruba polovinu z těchto od-
padů lze totiž znovu smysluplně 

využít, dají se dále třídit a recyk-
lovat. Z vytříděných PET lahví se 
dnes vyrábějí nové PET lahve. Z 
třiceti recyklovaných PET lahví 
vznikne jedna dětská fleecová 
mikina, na tričko jich stačí pou-
ze deset. PET lahve – v nové 
podobě – jsou součástí mnoha 
dalších výrobků, se kterými při-
cházíme denně do styku a ani si 
neuvědomujeme, z čeho vznikly. 
Ze směsných plastů se vyrábějí 
například plastové chodníky, 
obrubníky, protihlukové stěny 
podél rychlostních silnic a dálnic, 

přepravní palety, plotové plaňky 
či zatravňovací dlažba. Ze sta-
vebních prvků vznikají dětské 
klouzačky nebo prolézačky.

Z patnácti kartonů od džusů 
nebo mléka se v papírnách vyro-
bí tolik papíru, že vydá na jedno 
dětské leporelo, z deseti časopisů 
vznikne jedna kartonová krabice 
na televizi. Z pěti běžných skleně-
ných lahví se dá vyrobit nová váza.

Z vytříděného skla se nejčas-
těji vyrábí sklo obalové – láhve na 
minerálky, alkohol a pivo, zava-
řovací sklenice a různé skleněné 

výrobky. Sklo se také používá 
jako přísada do speciálních druhů 
betonů, brusných hmot, tepelných 
izolací a podobně. Papír se nej-
častěji recykluje v papírnách na 
nový papír. Tímto způsobem se 
může použít až sedmkrát. Další 
možností jeho recyklace je výroba 
tepelných izolací nebo příměsí do 
stavebních hmot. Dobře využitel-
ný je i nápojový karton. Kromě 
nového papíru se z něj vyrábí i 
lisované a izolační desky, které se 
používají ve stavebnictví jako al-
ternativa sádrokartonových desek 

nebo při výstavbě montovaných 
rodinných domů. 

Možností, jak využít vytřídě-
ný odpad, je mnoho. Aby se dal 
odpad z našich domácností dále 
využít, je důležité, aby byl správně 
vytříděný. Pro jeho třídění slouží 
známé žluté, modré, zelené, ale 
i bílé kontejnery, které jsou navíc 
označeny nálepkami podle toho, 
co do nich patří. Není tedy pochyb 
o tom, že třídění odpadů má smysl!

Více o třídění a recyklaci na-
jdete například na www.jaktridit.
cz nebo www.tonda-obal.cz. 

Vracejme odpady zpátky do života – má to smysl!

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK nabízí k pronájmu nebytové prostory
v I. NP objektu č.p. 2321, tř. T. G. Masaryka, o výměře 90,38 m2 (prodejna) a v I. NP objektu č.p. 
2320, tř. T. G. Masaryka, o výměře 49,43 m2 (prodejna) a 34,94 m2 (společné prostory), vše k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek. 
Prodejny lze pronajmout i jednotlivě. Doporučená výše nájemného je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. 
Žádosti o pronájem s uvedením účelu nájmu a s nabízenou výší nájmu zasílejte v zalepené obálce s 
nápisem „Neotvírat – pronájem nebytového prostoru v objektu č.p. 2320 a 2321, tř. T. G. Masaryka, 
k.ú. Frýdek“, na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 
1148, nejpozději do 15. 11. 2013 do 14 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštov-
ního razítka (datum poštovního razítka 14. 11. 2013).
Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 558 609 176 Bc. Lucie Křistková.

Požadavky:
1. odborná kvalifikace pro 

přímou pedagogickou činnost a 
praxe podle zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovní-
cích a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů 

2. plná způsobilost k právním 
úkonům

3. znalost problematiky řízení a 
obecně závazných právních před-
pisů zejména v oblasti školství

4. občanská a morální bez-
úhonnost

Písemně zašlete:
• přihlášku (uveďte kontaktní 

adresu, telefon, případně e-mail)
• úředně ověřené kopie do-

kladů o dosaženém vzdělání (di-
plom, vysvědčení o státní zkouš-
ce/dodatek k diplomu, vysvědčení 
o pedagogické způsobilosti)

• úředně ověřený doklad o 
absolvování studia pro ředitele 
škol v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků v 
oblasti řízení školství, případně 
jeho doložení do 2 let od počát-
ku výkonu činnosti ředitele školy 

• strukturovaný životopis, ve 
kterém se uvedou údaje o dosa-
vadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech

• koncepci rozvoje základní ško-

ly (maximálně 4 strany strojopisu)
• výpis z evidence Rejstříku 

trestů (ne starší tří měsíců) nebo 
doklad o jeho vyžádání

• čestné prohlášení o plné 
způsobilosti k právním úkonům

• písemný souhlas se zpra-
cováním osobních údajů pro 
účely tohoto konkursního řízení 
ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů

Ke konkursnímu řízení budou 
přijaty pouze přihlášky doložené 
kompletními doklady (přihlášku, 
životopis, čestné prohlášení, 
souhlas se zpracováním osob-
ních údajů a koncepci rozvoje 
školy vlastnoručně podepište).

Předpokládaný nástup do 
funkce: 1. 1. 2014 na období 6 let.
Informace: www.frydekmistek.cz

Přihlášky podejte do 8. 11. 
2013 na adresu:

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝD-
KU-MÍSTKU, Odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy, 
Radniční čp. 1148, 738 22 Frý-
dek-Místek, k rukám Ing. Ilony 
Nowakové.

Obálku označte textem:
„konkursní řízení – neotvírat“

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace 

Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400,
se sídlem Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 60046121

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové 
řízení na místa úředníků Magistrátu města Frýdku-Míst-

ku, odboru životního prostředí a zemědělství
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ZELENĚ 

REFERENT ZELENĚ
Více na webových stránkách města v sekci Občan a Úřední deska. 
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Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

INFORMACE O ODPADECH

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 (Místec-
ká kasárna)
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 – objekt 
3b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 170,10 m2 (garáž) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
10b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 101,08 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 - objekt 
14b (Místecká kasárna) 
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 zast. plo-
cha (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
10b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 – objekt 
C11 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 664,54 m2 (úče-
lová budova pro garážování techniky) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/4 zast. plo-
cha (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
objekt č.p. 2204 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o výměře 15,55 m2, I. NP (kancelář)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/16 – objekt 
C5 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 99 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 – objekt 
5B (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 269,31 m2 (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/8 – objekt 
C2 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 216,8 m2 (sklad)
objekt č.p. 811, ul. Malý Koloredov
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, II. NP, 
místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 20 m2, III. NP, 
místnost 302 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV.NP, 
místnost 402 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, 
místnost 502 (kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 31,07 m2, I. NP, 
místnost 102 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2, I. NP, 
místnost 105 (kancelář) 
objekt č.p. 72, ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezipatře
objekt bez č.p./č.e.- podchod mezi bývalým autobuso-
vým stanovištěm a prodejnou Albert
nebytové prostory o celkové výměře 14,02 m2 (obchod) 
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174
k.ú. Lískovec
objekt č.p. 34
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna 
uzenin) 
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 31 m2, PP. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář)
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP (kancelář) 
objekt č.p. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2

objekt č.p. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (ate-
lier, kancelář, příslušenství) 
objekt č.p. 1166, ul. Těšínská 
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m2, II.NP (kancelář) 
objekt č.p. 2299, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (tř. T.G.M.)
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (kancelář) 
objekt č.p. 2320, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (tř.T.G.M.)
nebytové prostory o celkové výměře 49,43 m2 (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 9,28 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 14,53 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 1,44 m2 (předsíňka)
nebytové prostory o celkové výměře 1,32 m2 (WC)
nebytové prostory o celkové výměře 3,51 m2 (kuchyň)
nebytové prostory o celkové výměře 4,86 m2 (zádveří) 
objekt č.p. 2321, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (tř.T.G.M.)
nebytové prostory o celkové výměře 90,38 m2 (prodejna)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

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

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield  26.–28.11.
U krytého bazénu  5.–7.11.
Park. u Kauflandu 12.–14.11.
Pod estakádou  19.–21.11.

Sběrné dvory:
Collo-louky, Slezská

Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
604 285 775, 733 347 236

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

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/

Statutární město Frýdek-
-Místek rozhodlo o prodeji níže 
uvedeného vozidla formou na-
bídkového licitačního řízení:

- speciální požární vozidlo 
AVIA A-30K, DVS 12, rok vý-
roby 1980. Nejnižší nabídnutá 
cena může být 29.600 Kč.

Prodej formou nabídkového 
licitačního řízení se uskuteční dne 
6. 11. 2013 ve 14 hodin v zaseda-
cí místnosti v budově Magistrátu 

města Frýdek-Místek, Radniční č. 
10, Frýdek-Místek. Účastník na-
bídkového licitačního řízení se před 
jeho konáním prokáže platným ob-
čanským průkazem. Kupní cena 
musí být zaplacena před podpi-
sem kupní smlouvy. Bližší infor-
mace na odboru správy obecního 
majetku MMFM, tel. 558 609 177. 
Prohlídku výše uvedeného vozidla 
možno domluvit s Ing. Papřokem 
na tel. 558 609 300.

Nabídkové licitační řízení 

HARMONOGRAM sběru nebezpečného odpadu 
v satelitních obcích statutárního města Frýdek-Místek

Termín konání: 9. 11. 2013
Lysůvky

K.Ú. MÍSTEK, ul. Pod Štandlem 
(u býv. autobazaru)

07,30 - 08,00
U PANA ŠMÍDA 08,10 - 08,40

U HŘIŠTĚ 08,50 - 09,20
Zelinkovice

U OBCHODU – AUTO TRUCK 
09,30 - 10,00
Chlebovice

U PANA MARTÍNKA
10,10 - 10,40

BÝVALÝ OÚ 10,50 - 11,20

1/2 h. přestávka
U TRANSFORMÁTORU

12,00 - 12,30
MYSLIVNA 12,40 - 13,10

Zelinkovice
AUTO HONDA – naproti na 

prostranství u bytovek
13,20 - 13,50

V obcích Lysůvky, Zelinkovice, 
Chlebovice bude prováděn zá-

roveň se sběrem nebezpečného 
odpadu i sběr velkoobjemového 

odpadu.
Termín konání: 16. 11. 2013

Skalice
ZÁHOŘÍ – U ŽAMPIONÁRNY 

07,30 - 08,00
U KOSTELA 08,10 - 08,40
U KULTURNÍHO DOMU

08,50 - 09,20
KAMENEC ROZCESTÍ

09,30 - 10,00
KAMENEC U LÁVKY NA DOB-

ROU 10,10 - 10,40
1/2 h. přestávka

U VRBY 11,20 - 11,50
Lískovec

U HŘIŠTĚ 12,20 - 12,50
U HASIČSKÉ ZBROJNICE 

13,00 - 13,30

TOČNA HÁJEK 13,40 - 14,10
V obcích Skalice, Lískovec bude 
prováděn zároveň se sběrem 
nebezpečného odpadu i sběr 
velkoobjemového odpadu.

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Mazací a motorové oleje, olejo-
vé filtry, televizory, obrazovky, 
monitory, rádia, počítače, ledni-
ce, mrazničky, sporáky, pračky, 
použité obaly od postřiků a jiné 
chemikálie, zbytky barev, laků, 
ředidel, autobaterie, monočlán-
ky, zářivky, výbojky, prošlé a 
nepotřebné léky.
VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
Skříně, ostatní nábytek, kober-
ce, matrace.

ZPĚTNÝ ODBĚR
ELEKTROZAŘÍZENÍ

Pouze kompletní – nerozebrané!!!
lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, 
fritovací hrnce, varné konvice, 
vařiče, myčky nádobí, vysa-
vače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, 
televizory, rádia, videorekor-
déry, telefony a ostatní domácí 
spotřebiče.

Pro dokonalejší orientaci Frý-
decká skládka, a. s. poskytuje 
kontaktní čísla s provozní dobou, 
kdy se dá na konkrétní místa do-
volat a zjistit potřebné informace.
Potřebujete znát cenu za 
uložení jednotlivých druhů 
odpadů na skládku? Zajímá 
vás cena za materiály (štěrky, 
písky, zemina apod.)?
Kontaktní čísla: 558 440 077, 
558 440 074, 603 881 670
Na daná čísla se dovoláte Po-
-Čt od 6:30 do 17:00 a Pá-So od 
6:30 do 14:00
Potřebujete přistavit kontejner 
(1 m3, 5 m3, 7 m3, 14 m3, 20 m3)?
Chcete znát cenu za přepravu 
jednotlivých kontejnerů?
Kontaktní čísla: 558 440 066, 
558 440 067
Na daná čísla se dovoláte Po-Pá 
od 6:00 do 14:00
Máte rozbitou popelnici a potře-
bujete novou? Jste podnikatel 
a potřebujete nové popelnice?
Kontaktní osoba: Lucie Pundová 
tel.: 558 440 070
Na dané číslo se dovoláte Po-Pá 
od 6:00 do 14:00
Potřebujete vědět termíny 
svozů papíru, plastů a skla?
Kontaktní osoba: Iva Ivánková 
tel.: 558 440 068
Na dané číslo se dovoláte Po-Pá 
od 6:00 do 14:00
Nevíte, kam odvézt papír, 
plast a sklo? Chcete znát 
cenu za výkup papíru?
Kontaktní čísla: 595 174 058, 
736 422 259
Na daná čísla se dovoláte Po-Pá 
od 6:00 do 14:15
Potřebujete znát cenu za ne-
bezpečné odpady? Nevíte, 
zda můžete váš nebezpečný 
odpad odevzdat na sběrný 
dvůr? Potřebujete zjistit, jaké 

odpady jste odevzdali na Frý-
deckou skládku? Nevíte, kde 
se nachází mobilní sběrna či 
jednotlivé sběrné dvory?
Kontaktní osoba:
Dagmar Štajgrová
tel.: 558 440 062, 604 285 775
Na daná čísla se dovoláte
Po-Pá od 7:00 do 15:00
Kontakty na jednotlivé sběr-
né dvory a mobilní sběrnu:

SD Collolouky (u hypermarketu 
TESCO) tel.: 725 223 912
SD pod estakádou (vedle sta-
dionu Slezan) tel.: 725 223 913
Na daná čísla se dovoláte
Po-Pá od 8:00 do 18:00,
So 8:00 do 14:00
SD PND na Panských Nových 
Dvorech (vedle skládky)
tel.: 725 223 911
Na dané číslo se dovoláte
Po-Pá od 6:00 do 14:00
Jste občanem města a potře-
bujete přistavit novou popel-
nici na komunální nebo sepa-
rovaný odpad?
V tomto případě musíte volat na 
magistrát města odbor životního 
prostředí a zemědělství. 

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

Kam volat, když …
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Visací zámek a Vypsa-
ná fixa vyráží na společné 
Kulttour. Tedy kulturní turné 
kultovních kapel po kulturních 
domech. Společných osm 
koncertů je v plánu během 
listopadu. Obě kapely takto 
spolu vystoupí úplně poprvé. 

„K nám do Frýdku-Místku do 
kulturního domu Válcoven ple-
chu zavítají v sobotu 9. listopa-
du. Vypsaná fixa u nás v klubu 
Stoun vystupuje již několik let 
pravidelně a nynější spojení 
s Visacím zámkem je nesku-
tečné. Pevně věřím, že tento 

jedinečný koncert si nenechají 
ujít žádní příznivci této energic-
ké hudby,“ komentuje celou akci 
pořadatel koncertu a šéf hudeb-
ního klubu Stoun Kamil Rudolf.

„Doufáme, že netradiční 
spojení patrně přinese i ne-
tradiční koncertní zážitek pro 
naše příznivce. De facto je 
společně nenecháme vydech-
nout. Visací zámek je stejně 
jako naše parta obalenej zvu-
kem kultovní kytary Jola-
na,“ říká frontman pardubické 
Vypsané fixy Márdi. „Těším 
se, až společné setkání těchto 

Vypsaná fixa a Visací zámek 

nástrojů prořízne zdi kultur-
ních domů a hlavně uši těch, 
kteří navštíví tuto povedenou 
taškařici,“ pokračuje.

„V minulých letech jsme jez-
dili na turné s méně známými 
kapelami, jako jsou angličtí 
Pellethead nebo severočeští 
Ovčie kiahne. Letos jsme hledali 
skupinu už slavnou a protřelou, 
ať je nějaká změna. Vypsanou 

fixu jsme doposud potkávali jen 
letmo na festivalech, tak se ko-
nečně seznámíme důvěrněji,“ 
vysvětluje Jan Haubert z praž-
ského Visacího zámku, proč 
se sejdou tyto dvě kapely na 
jednom pódiu. „Pozorovat živo-
tosprávu muzikantů je pro nás 
letitým koníčkem. Věříme, že ani 
posluchačům nebude spojení 
VZ + VF proti srsti a že koncer-

ty budou vyhecovanější. A taky 
delší a pestřejší, prostě dva v 
jednom,“ dodává.

Vstupenky v ceně 250 korun 
jsou v předprodeji v Beskyd-
ském informačním centru. Dále 
se lístky prodávají v klubaru Pa-
vlač a ve Stounu ve dnech, které 
jsou uvedeny v programu, a to 
od 18 hodin. Online předprodej 
na www.eventim.cz.

AUKCE NA ZÁMKU: Výtvarná díla ve prospěch dobré věci.
Foto: Petr Pavelka

Charita Frýdek-Místek 
uspořádala již potřetí aukci 
výtvarných děl v příjemných 
prostorách Rytířského sálu 
Frýdeckého zámku. Smyslem 
aukce bylo získat finanční 
prostředky na provoz středi-
sek Oáza pokoje pro psychic-
ky nemocné a Dům pokojného 
stáří u Panny Marie Frýdecké. 
Záštitu nad aukcí převzali 
František Václav Lobkowicz, 
biskup ostravsko-opavský, 
a Michal Pobucký, primátor 
města Frýdku-Místku.

Pořadatelům se podařilo zajis-
tit přes 70 výtvarných děl nejen 
místních umělců, ale také autorů 
zvučných jmen jako například 
Ilja Hartinger, Bronislav Liberda, 
Luděk Majer, Jan Odvárka, Eliš-
ka Servátková, Jindřich Štreit aj. 
Několik děl vytvořili také klienti 
z uvedených středisek. Jasným 

favoritem však bylo dílo českého 
sochaře Olbrama Zoubka. Při 
dražení sochy z cínu s názvem 
„Evička“ aukce gradovala.

O toto působivé dílo se utkalo 
několik dražitelů a mezi nimi i 
ministr životního prostředí v de-
misi Tomáš Podivínský.

Dražbou výtvarných děl se 
podařilo získat celkem 147 700 
Kč, což je v historii aukcí zatím 
nejvíce. Děkujeme všem draži-
telům, příznivcům Charity Frý-
dek-Místek i sponzorům, kteří 
přišli a podpořili dobrou věc.

Všechna umělecká díla se 
však nevydražila. Tato díla si 
můžete prohlédnout na našich 
internetových stránkách a za-
koupit v sídle Charity Frýdek-
-Místek, F. Čejky 450. 

Bližší informace sdělí organi-
zátor aukce Jiří Cachnín, tel. 733 
676 672.

Dílo Olbrama Zoubka vygradovalo aukci

7. listopadu od 19.00 v Nové 
scéně Vlast uvede KulturaFM 
kolektivní improvizaci herců 
Divadla Ypsilon pod názvem 
„Pánská šatna aneb Improvi-
zace v Ypsilonce“ pod režijním 
vedením Martina Dejdara.

Ypsilonka se zde vrací ke 
svému vynálezu totální improvi-
zace. Divák dostane jedinečnou 
příležitost, nahlédnout tak tro-

chu klíčovou dírkou do pánské 
šatny ypsilonských herců. Zažije 
spontánní atmosféru spolu s im-
provizačními nápady, což vede 
k vzájemnému propojení herců 
a diváků a má za následek tak 
trochu kolegiální škodolibost. 
Vždyť někteří z herců spolu hrají 
již desítky let a prožili společně 
velkou část hereckého života. A 
právě toto se odráží při vzájem-

ných „přihrávkách“ i nekompro-
misních „smečích“.

Nelze než dodat, že zábavě 
neuniknete!

Hrají a improvizují: Martin De-
jdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Ji-
ráň, Martin Janouš, Dominik Renč.

Předprodej na všech poboč-
kách Beskydského informačního 
centra nebo on-line na www.kul-
turafm.cz

Pánská šatna – improvizace v Ypsilonce

Čerstvý držitel Anděla v 
kategorii Folk a country za al-
bum Vzduchoprázdniny Karel 
Plíhal opět vystoupí ve Frýd-
ku-Místku. 20. 11. od 19.00 
v Nové scéně Vlast uvede 
KulturaFM koncert Karla Plí-
hala, jehož osobitý projev a 
famózní kytarové umění nelze 
nikým nahradit.

Posluchači se mohou těšit 
na jemnou a hravou poetiku, 
a to vše ve formě inteligentně 
humorných, často vyzrále sebe-
ironických textů nebo krátkých 
veršovánek uvozujících či dopl-
ňujících jednotlivé písničky.

Album Vzduchoprázdniny 
– dílo, které Karel Plíhal připra-
voval během posledních tří let a 

Karel Plíhal – Vzduchoprázdniny

postupně představoval na svých 
živých vystoupeních, spatřilo 
světlo světa v září 2012.

Předprodej ve všech poboč-
kách Beskydského informační-

ho centra nebo on-line na www.
kulturafm.cz

Vstupné 250 Kč v předprode-
ji, na místě 280 Kč. Koncert není 
vhodný pro děti do 12 let.

Art collegium vyhlašuje 16. ročník
fotosoutěže pro mladé autory

Fotosoutěže se mohou zúčastnit fotografové 
z Frýdku-Místku a okolí, jejichž věk v roce 2013 
nepřesáhne 25 let. Fotografie mohou být černo-
bílé nebo barevné formátu minimálně 13 x 18 cm 
libovolného tématu. Fotografie musí být na zadní 
straně označeny názvem fotografie, dále jménem 
autora, jeho adresou a rokem narození. Do každé 
zásilky je nutno vložit seznam zaslaných fotografií.

Vyhodnocení fotografií provede odborná poro-
ta sestavená pořadatelem. 

Nejlepší autoři získají hodnotné ceny.
Uzávěrka soutěže: 17. 12. 2013
Vernisáž: 21. 1. 2014 v budově Obchodní 

akademie Frýdek-Místek (na ul. Palackého)
Vrácení fotografií: do 30. 6. 2014
Fotografie do soutěže zasílejte na adresu:
Fotoklub Art Collegium, Obchodní akademie, 

Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek.
Soutěž probíhá za podpory Statutárního měs-

ta Frýdek-Místek.
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz
vlast@kulturafm.cz

Politických obětí 117, F-M
info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

Tel.: 724 773 861

NOVÁ SCÉNA VLAST Berkana
Centrum zdraví, energie a vitality

1. 11., 18:00-20:00 Drum party
Profesionálně vedené bubnová-
ní na bubny různých kultur a hra 
na perkusní nástroje. Rozšiřující 
seminář navazující na pravidelná 
setkávání „Bubnohraní“. Zahrnuje 
výuku i prožitkové aktivity z muzi-
koterapie. Přijďte si zlepšit náladu, 
odreagovat se od napětí a stresu! 
Předchozí bubenická zkušenost 
není podmínkou. Bubny budou 
k dispozici. Prosím hlaste se předem 
na: rene.gavlas@gmail.com nebo na 
774 108 904. Vstupné: 150 Kč

2. 11., 17:00-20:00
Zvukově vibrační sobota

Hlasová terapie a vibrační lázeň, s 
muzikoterapeutickými hudebními 
nástroji. Sobota nabitá zvukově 
vibrační lázní, odpočinkem, sebe-
léčením a dobitím baterek. Cena: 
400 Kč. Prosím, hlaste se předem: 
Michal Chýlek, michal@centrum-
-berkana.cz nebo 607 881 376
5. a 19. 11., 19:30-20:30 Relaxační 
a léčivá zvuková lázeň s dešťo-
vými sloupy a dalšími muzikote-

rapeutickými nástroji
Přijďte se hluboce uvolnit, očistit a 
dobít baterky zvukovou lázní, pů-
sobením silných muzikoterapeu-
tických nástrojů, a relaxovat v bla-
hodárných stavech mozkových vln 
alfa, theta a delta při zvuku sady 
čtyř dešťových holí. Vstupné: 100 
Kč. Info: Michal Chýlek, michal@
centrum-berkana.cz, 607881376

8. 11. 2013 v 17.30 Trátak – 
meditace na plamen svíčky, 

vizualizace, zvuky
Vyčistit si hlavu, uvolnit čelo a místo 
v hlavě za čelem, rozjasnit si mysl, 
otevřít třetí oko, to vše a ještě více 
je Trátak – očistná technika šat-
karma, která je rovněž meditací. 
Cena: 100 Kč. Lektor: Eva Berka-
na, eva@centrum-berkana.cz, 603 
793 595. Prosím, hlaste se předem!

Ostatní kurzy:
Bubnohraní

Skupinové Bubnování pro dospě-
lé, mládež i děti školního věku. 
Každé pondělí 17:30 - 18:45 hod.
Jednorázový vstup 120 Kč. Při za-
koupení permanentky vstup 100 Kč.
Prosím hlaste se předem: rene.ga-
vlas@gmail.com nebo 774 108 904.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém 

nám. (u křížového podchodu)
Jaroslav Pešat

Americko-kanadská divočina
od 16. října do 19. listopadu 

4. 11. (po) od 19h – ETHNO 
DRUM SESSION

Hudební setkání bubeníků, perku-
sistů a vlastně všech, kteří se ne-
bojí hrát na neobvyklé nástroje. Na 
akci většinou dorazí nové tváře a 
s nimi nové nástroje a s nimi nové 
zvuky. Máme se tedy na co těšit... 
Vstup zdarma. 
6. 11. (st) od 17h – V-klub FM

Pravidelná schůzka frýdecko-mís-
teckých výtvarníků.

7. 11. (čt) od 18h – Honza 
TOLASZ – INDONÉSIE

Vernisáž výstavy fotografií. Jako host 
vystoupí kapela TROCHUMOC. Vý-
stava potrvá do 31. 12. 2013.
9. 11. (so) od 20h – Rock gulash
The BUKVY alias Red Hot chili 
Peppers revival alias The Scars zvou 
na „živý“ Rockový gulash ve zname-
ní hitů 90. let. Zazní songy Pearl Jam, 
RHCP, The Bukvy, The Scars, Rage 
against the machine a další.
14. 11. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hu-
dební svobodné jamování. Většinou 
hrají: David, Michal, Víťa, Piny..., či 
kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát. 
Nejedná se o koncert. Vstup zdarma.
15. 11. (pá) od 20h – ProPOLICE
Koncert Police and Sting cover band. 

21. 11. (čt) od 19h
Folk &. Country Jam Session

Pravidelné setkání a svobodné 
hudební jamování příznivců „čun-
drácké“ muziky vonící dálkami, 
ohněm a přátelstvím. Nejedná se 
o koncert. Vstup zdarma. 
28. 11. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudeb-
ní svobodné jamování. Většinou hra-
jí: David, Michal, Víťa, Piny či kdoko-
liv, kdo má zrovna chuť hrát. Nejedná 
se o koncert. Vstup zdarma.
30. 11. (so) od 20h – SILESIAN 

DIXIE BAND
Sdružení předních jazzových muzi-
kantů z Těšína a širokého okolí za-
vítá opět k Arnoštovi se svým dixie-
landovým repertoárem. Míša Michna 
– trumpeta zpěv, Petr Litvora – bicí, 
Jiří Hendrych – klávesy, Jakub Me-
zírka – trombón, Michal Miemírský – 
saxofon, Januš Lasota – kontrabas.

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

KINO
Pá 1.–Ne 3. 11. v 17.00

Ptačí úlet 3D
Příběh dvou odvážných krocanů, 
kteří vymyslí ambiciózní plán. Cíl je 
jasný – ukradnout vládní stroj času, 
vrátit se do sedmnáctého století a 
odstranit krůty ze svátečního stolu 
Dnu díkůvzdání jednou provždy!
USA, animovaný, 3D, přístupný, 
dabing, vstupné 130 Kč, pro děti, 
premiéra.

Pá 1. 11. v 19.00
Plán útěku

Legendy Sylvester Stallone a Ar-
nold Schwarzeneger spojí síly při 
útěku z vězení!
USA, akční thriller, 2D, 12+, titulky, 
115 min., vstupné 100 Kč.

So 2.–Ne 3. 11. v 19.00
Kameňák 4

Další pokračování komedie Zdeň-
ka Trošky pokračuje ve stopách 
předchozích dílů.
ČR, komedie, 2D, 15+, 88 min., 
vstupné 100 Kč.

Po 4. 11. v 19.00
Miniprofil režiséra P. Sorrenti-

niho: Tady to musí být
Bizarní a podmanivý, tak by se 
dal ve zkratce označit film Paola 
Sorrentina, naděje italského a 
světového filmu. Herecký koncert 
Seanna Penna v roli stárnoucí go-
thic rockové hvězdy.
Francie/Irsko/Itálie, drama/kome-
die, 2011, 12+, titulky, 118 min., 
vstupné 110 Kč/pro členy FK 90 
Kč, Filmový klub.

Út 5. 11. v 19.00
Miniprofil režiséra P. Sorrenti-

niho: Velká nádhera
Vizuálně podmanivé komediální dra-
ma o hledání smyslu vlastní existen-
ce a smíření se s věčně plynoucím 
časem a stárnoucím tělem. Příběh 
stárnoucího spisovatele a novináře 
zasazuje režisér do prostředí „třpyti-
vé“ vysoké smetánky podmanivého 
Říma a po vzoru filmových velikánů 
F. Felliniho a M. Antonioniho podává 
kritiku současné společnosti.
Itálie/Francie, drama/romance, 
2013, 15+, titulky, 142 min., vstup-
né 110 Kč/ pro členy FK 90 Kč, 
Filmový klub, premiéra.

St 6. 11. v 10.00
jOBS

Někteří vidí možnosti, on možnosti 
změnil. Jedinečný a detailní pohled 
na osobnost a vývoj hvězdné kariéry 
jednoho z nejinspirativnějších lidí mo-
derní doby – Steva Jobse. V hlavní 
roli Ashton Kutcher. USA, životopis-
ný/drama, 2D, 12+, titulky, 122 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 6. 11. v 19.00
jOBS

USA, životopisný/drama, 2D, 12+, 
titulky, 122 min., vstupné 90 Kč

Pá 8. 11. v 9.30
Pásmo pohádek pro nejmenší: 

Za kamarády z televize VIII
ČR, animovaný, přístupný, 63 min., 
vstupné 20 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 8.–Ne 10. 11. v 17.00
Zataženo, občas trakaře 2

Pokračování vtipného, originálního 
animáku pro celou rodinu. Invaze 
mluvícího jídla je na spadnutí!
USA, animovaná komedie, 2D, 
přístupný, dabing, 96 min., vstup-
né 80 Kč, pro děti.

Pá 8. 11. v 19.00
Liberace!

Životopisný film o slavném pianistovi 
a baviči Valentinovi Liberacem v režii 

Stevena Soderbergha. V hlavních ro-
lích Michael Douglas, Matt Damon a 
Rob Low. Zlatá palma – výběr.
USA, životopisný/hudební, 2D, 15+, 
titulky, 118 min., vstupné 90 Kč.

So 9. 11. v 15.00
Zambezia

Mladý sokol Kai se přes zákazy 
svého otce vydá na dobrodružnou 
výpravu do bájného ptačího města 
Zambezia. Zábavný animák pro 
celý rodinu. Jižní Afrika, animova-
ný, 2D, přístupný, dabing, 83 min., 
vstupné 80 Kč, pro děti, Bijásek.

So 9. – Ne 10. 11. v 19.00
Thor: Temný svět 3D

V další velkolepé marvelovské 
adaptaci navazující na události 
filmu Avengers usiluje asgardský 
bůh hromu Thor o mír v celém ves-
míru. V hlavních rolích Ch. Hem-
sworth a N. Portman. USA, akční, 
3D, 12+, dabing, vstupné 175 Kč/
pro děti do 15 let 145 Kč, premiéra

Po 11. 11. v 19.00
Mafiánovi

Kdysi měl všechny a všechno pod 
palcem. Ale časy se mění. Bývalý 
mafiánský boss (Robert De Niro), 
jeho rázná manželka (Michelle Pfei-
ffer) a jejich dvě děti jsou za příklad-
nou spolupráci se zákonem umístě-
ni do programu na ochranu svědků. 
Žít životem spořádaných občanů se 
jim příliš nedaří. USA/Francie, akční 
komedie, 2D, 12+, titulky, 111 min., 
vstupné 110 Kč, premiéra.

Út 12. 11. v 19.00
Hoteliér

Dokument Josefa Abrháma ml. ma-
puje snahu Jana Kačera o „vzkříše-
ní“ Pavla Landovského, jímž mělo 
být nové nastudování jeho hry Hodi-
nový hoteliér. Spíše než záznamem 
zkoušek divadelního představení se 
jeho film stává úvahou o uplynulém 
čase, o ceně přátelství a potřebě po-
sledního velkého činu.
ČR, dokumentární, 2013, režie J. 
Abrhám, 2D, přístupný, 75 min., 
vstupné 110 Kč/pro členy FK 90 
Kč, Filmový klub, premiéra.

St 13. 11. v 19.00
Skoro úplně vymyšlený film + 

beseda s tvůrci filmu
Nezávislý film režisérky a scená-
ristky Terezy Kovářové o lásce 
bez lásky tak, jak jej vidí a cítí. 
Volně inspirováno Skoro úplně vy-
myšlenou básní Ch. Bukowského.
ČR, autorský film s prvky melo-
dramatu, 2D, 2013, přístupný, 57 
min., vstupné 70 Kč/pro členy FK a 
studenty 50 Kč, Filmový klub.

So 16.–Ne 17. 11. v 17.00
Turbo

Animovaná komedie o prvním šne-
kovi, který nebyl poslední! Žádný 
sen není příliš velký a žádný snílek 
příliš malý. USA, animovaná ko-
medie, 2D, přístupný, dabing, 96 
min., vstupné 100 Kč, pro děti.

So 16.–Ne 17. 11. v 19.00
Křídla Vánoc

Dramatický příběh čtyř přátel, kteří 
pracují v jednom obchodním cen-
tru. Každý z nich má své touhy a 
sny a právě Vánoce jsou časem, 
kdy se mohou plnit. V hlavních ro-
lích R. Krajčo, V. Kerekes, J. Pra-
chař a další... ČR, drama/komedie, 
2D, přístupný, 110 min., vstupné 
140 Kč, premiéra.

Po 18. 11. v 19.00
Filmaři ve zbrani: František Vláčil
Přehlídka krátkých a středomet-
rážních filmů, představující tvorbu 
Františka Vláčila z doby, kdy půso-
bil v Československém armádním 
filmu. Vstup zdarma. Filmový klub.

DIVADLO
Čt 7. 11. v 19.00

Kolektivní improvizace herců 

divadla Ypsilon 
Pánská šatna aneb Improvizace 

v Ypsilonce
Divadlo Ypsilon

Ypsilonka se vrací ke svému vyná-
lezu totální improvizace. Úspěšné 
písničky, řeči, atrakce a nápady. 
Nepropásněte jedinečnou příleži-
tost nahlédnout tak trochu klíčo-
vou dírkou do pánské šatny ypsi-
lonských herců. Zažijete spontánní 
atmosféru, improvizační nápady, 
jedinečné propojení herců a divá-
ků i trochu kolegiální škodolibosti. 
Vždyť někteří z herců spolu hrají již 
desítky let a prožili společně vel-
kou část svého hereckého života. 
To vše se odráží na vzájemných 
„přihrávkách“ i nekompromisních 
„smečích“. Hrají, zpívají a impro-
vizují (s obměnou): Martin Dejdar, 
Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň, 
Martin Janouš, Miroslav Kořínek, 
Dominik Renč.
Mimo předplatné. Vstupné 420 Kč

Čt 14. 11. v 19.00
Willy Russsel

Shirley Valentine
Divadelní a filmová agentura

One woman show Simony Sta-
šové! Shirley Valentine je jméno 
dívky, kterou ta současná, pade-
sátiletá matka rodiny a manželka 
počestného občana, už dávno 
není. Přestože se musí starat hlav-
ně o to, aby život její rodiny, žijící v 
Liverpoolu, běžel ve vyježděných 
kolejích, sny a touhy té dívky, 
kterou kdysi byla, v ní zůstávají. 
Snad proto podlehne návrhu své 
kamarádky a udělá něco, co se od 
ní neočekává, a odjede na dovole-
nou do míst, kde se pěstuje vinná 
réva, do Řecka. A tam začíná nový 
život, nové dobrodružství, všechno 
to, co už považovala za ztracené.
Předplatitelská skupina A
VYPRODÁNO!

Pá 29. 11. v 19.00
Noelle Chatellet
Žena Vlčí mák

Umělecká agentura Jaroslava 
Svobodová

Herecký koncert Hany Maciuchové. 
Hra je monologem starší dámy, která 
prožívá ve věku, kdy se většina jejich 
vrstevnic už dávno smířila s šedí, jed-
notvárností a osamělostí zbytku živo-
ta, nečekané citové vzplanutí, neu-
věřitelnou, ostýchavou, dychtivou a 
stejně intenzivně opětovanou lásku k 
muži ještě o deset let staršímu, než 
je ona sama. V dnešní době tvrdého 
kultu mládí a povrchní, fyzické krásy, 
kdy je věk a zkušenost handicapem, 
jde o téma velmi aktuální. I „starý“ 
člověk ještě žije a možná vás pře-
kvapí jak! Předplatitelská skupina B. 
Vstupné 400 Kč

KONCERTY
St 20. 11. v 19.00

Karel Plíhal
Vzduchoprázdniny

Jemná a hravá poetika, komorní 
atmosféra. Vše ve formě inteli-
gentně humorných, často vyzrále 
sebeironických textů nebo krát-
kých veršovánek uvozujících či 
doplňujících jednotlivé písničky. 
Projev, který nelze napodobit. A 
především: famózní kytarové umě-
ní. Čerstvý držitel Anděla v kate-
gorii Folk a country za nové album 
Vzduchoprázdniny po několika le-
tech opět v Nové scéně Vlast!
Vstupné 250 Kč (předprodej)/280 
Kč (na místě). Koncert není vhod-
ný pro děti do 12 let!

PRO DĚTI
Ne 10. 11. v 15.00

Povídej, Paňáco aneb O Budu-
línkovi a Perníkové chaloupce

Říše loutek Kroměříž

Pásmo dvou klasických pohádek. 
Provázejí dva klauni Paňáca a 
Popleta. Popleta stále nechce po-
chopit, že děti vědí víc než on. Díky 
tomuto postoji dochází k mnoha hu-
morným zápletkám, které pak přímo 
za pomocí dětí musí Paňáca řešit... 
Pro děti od 4 let, vstupné 60 Kč.

Ne 17. 11. v 15.00
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Divadlo Různých Jmen
Kterak tři kamarádi pomohli prin-
ci porazit zlého černokněžníka a 
získat princeznu. Klasická pohád-
ka plná písniček, krásných loutek 
a pohádkových kouzel předvede 
odvěký boj dobra se zlem a potěší 
každého mladého diváka.
Pro děti od 4 let, vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
Pavel Zubek

Výstava fotografií

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

Novinky v galerii:
Dagmar Dudová – obrazy

Jiří Valeš – obrazy

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY
Hudební duo ELLA

každý poslední pátek v měsíci

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

Neformální spolek lidí vyznáva-
jících horskou turistiku. Aktuální 

akce na webu.
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Heydukova 2330, 738 01 F-M,
558 647 067, 602 586 925,
kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

e-mail: info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12 12,30 - 16,00
čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne    10,00 - 17,00

MUZEUM BESKYD

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
BESKYDSKÉ TRIENÁLE ŘEZBÁŘŮ 2013

8. ročník
Mezinárodní výstava amatérských a profesio-
nálních řezbářů, kterou pořádají Muzeum Bes-
kyd Frýdek-Místek, Kysucké osvetové stredisko 
v Čadci, Regionalny Ośrodek Kultury w Biel-
sku-Biale a Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja 
Podzorskiego w Wisle. Potrvá do 10. listopadu.

Beskydy – země šelem 
(10. 10. 2013 – 23. 3. 2014)

Výstava pořádaná při příležitosti 40. výročí 
vyhlášení CHKO Beskydy představí nejen 
všechny zdejší šelmy, ale také samotné 
beskydské pohoří. Chybět zde nebudou ani 
vlk s rysem a medvědem, jelikož se pouze v 
této oblasti České republiky vyskytují všichni 
tři pohromadě. K vidění budou exponáty a 
materiály z Muzea Beskyd Frýdek-Místek, 
Slezského zemského muzea v Opavě, Sprá-
vy CHKO Beskydy a ZO ČSOP Radhošť 
Rožnov p. R. Součástí je i putovní výstava 
„Soužití s velkými šelmami“ od Hnutí DUHA. 

Dobrou noc! 
Dnes je spaní tématem velice živým a předmě-
tem mnoha odborných studií. V dávných do-
bách však lidé ulehali prostě, do listí, slámy, na 
kožešiny. Prostřednictvím výstavy nahlédne-
me do míst ke spaní, světnic, ložnic v různých 
dobách, sociálních vrstvách, ve městě či na 
venkově. Vše zpříjemní tvůrčí koutek se sou-
těží pro děti o nejhezčí obrázky. Výstava bude 
doplněna pracemi žáků výtvarného oboru ZUŠ 
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Vernisáž se koná 
28. listopadu 2013 od 17.00 v Rytířském sále 
Frýdeckého zámku. 28. 11.–19. 1.

AKCE:
Sobota 2. listopad od 17 hodin v Rytířském sále

Alessandro di liberto trio
Jazzový koncert. Pořadatelkou je
Alice Krejčí (Tel: 776 557 941).

Čtvrtek 7. listopad v 16.30 hodin v přednáš-
kovém sále Zeleného domu

Hrádky a tvrze v okolí Bílovce

Zaniklé tvrze v Děrném, Bravinném, drobná 
středověká opevnění v Bílovci – Radotíně, 
Staré Vsi, Bítově, Velkých Albrechticích, 
zaniklá ves Žebrákov, zámky ve Slatině, 
Bílovci aj. Doplněno video a data projekcí. 
Historicko-vlastivědná přednáška, doplně-
ná dataprojekcí. Připraveno ve spolupráci s 
Českou archeologickou společností.
Čtvrtek 7. listopad od 19 hodin v Rytířském sále
Jaroslav Šonský a Sylvaine a Sylvaine Wiart

Druhý zámecký koncert.
Čtvrtek 14. listopad v 16.30 hodin v před-

náškovém sále Zeleného domu
Jihozápadní Čechy – jak se žije v Sedle

Na hradě Střela, v okolí Střelských Hoštic, 
hradiště na Kněží hoře, jak prožít týden v 
Sedle, cestou do Hlupína, u rybníka ve Frym-
burku, cvičení hasičů v Měčichově, Černá věž 
v Klatovech, židovský hřbitov v Horažďovicích 
a další. Doplněno video a data projekcí.
Čtvrtek 21. listopad v 16.30 hodin v před-

náškovém sále Zeleného domu
Architektura v Místku v letech 1880-1939
Na konci 19. století začala v Místku vyrůstat 
řada správních, školských a továrních objektů, 
které svou reprezentativností, architektonic-
kým pojetím a umístěním překračovaly charak-
ter běžné provinční architektury maloměsta. 
Tento vývoj pokračoval i v období mezi světo-
vými válkami. Přednáška přiblíží také některé 
objekty, které v současné době již neexistují.
Neděle 24. listopad v 15 hodin v Zámeckém klubu

O životě velkých šelem v Beskydech
Přednáška bude zaměřena na život a vý-
zkum velkých šelem v Beskydech. Za několik 
let se Hnutí DUHA podařilo díky fotopastem 
pořídit spoustu autentických záběrů těchto 
živočichů v jejich přirozeném prostředí.

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.

Junák
Frýdecké středisko: Ema Skarková,
e-mail: ema.skarkova@gmail.com,

tel.: 774 076 421
Středisko Kruh, Frýdek:
Kostikovo náměstí 638,
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal, 
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku, Místek:
28. října 781, http://www.8pp.cz/ 

Svaz skautů a skautek ČR
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrými a 

pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné než materiální hodnoty

CENTRUM MAGNOLIE
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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se

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

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

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

KLUB NEZBEDA

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz, info@dancepoint.cz
tel.: 773 911 055

registrace možná emailem nebo telefonicky
Taneční studio Dancepoint Vás zve na další ta-
neční sezónu do tanečního studia Dancepoint. 

Na výběr můžete mít z těchto kurzů a lekcí:
KARIBSKÉ TANCE A SALSA

pro jednotlivce 
Každé úterý od 19 do 20 hodin.

Cena 490 Kč/6 lekcí.
Karibské tance – jedná se o choreografie i 
krokové variace přizpůsobené tak, aby se 

daly tancovat samostatně, bez partnera. Je 
to směs nádherných a podmanivých tanců, 
jakými jsou mambo, kizomba, cumbia, ba-

chata, merenque a reaggeton. Do karibských 
tanců se zapojuje celé tělo, a proto si při 

jejich tanci i nádherně zformujete postavu.
Salsa – je to tanec, který představuje vyjád-
ření emocí pohyby těla v rytmu latinskoame-

rické hudby.
FITNESS DANCE 

Každou středu od 18:30 od 19:30 hodin. Cena 
490 Kč/8 lekcí. Fitness dance je hodina plná 

pohybu, která v sobě skrývá prvky inspirované 
různými tanečními styly s prvky posilovacími.  

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 CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 15:45

Středa – 16:00
Čtvrtek – 10:00, 17:15

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 
TĚHOTNÉ

Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ

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

MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst 

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

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí). 
Pod vedením fyzioterapeutky!

Městská knihovna F-M

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

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

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné techniky 
pro zdraví a pohodu vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní a semipri-
vátní kurzy dle individuálních potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zába-
vy, písniček a her v malých skupinách 6 dětí, 
výuky se mohou účastnit i mladší sourozenci. 

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 

psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 
(2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

ruch páteře a pohybového aparátu zejména 
v důsledku sedavé práce a jednostranného 

zatížení; vhodné pro všechny věkové 
skupiny (děti od 6 let, sportovci, střední věk, 

senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a hluboce 
relaxační technika pro podpoření samoo-

zdravných procesů v těle.

BESKYDSKÁ LOUTKA 2013
Festival loutkových představení

pro malé i velké (9.–10.11.) 
Sobota 9. listopadu v 10 hodin Vojtěch Ciny-
bulk Ostrov splněných přání Dobrodružná lout-

Pátek 8. 11.
VISACÍ ZÁMEK + VYPSANÁ FIXA

Hudební klub STOUN ve spolupráci s KD 
Frýdek uvádějí tento jedinečný koncert.

Více informaci na www.stoun.cz
Středa 13. 11.

Přednáška MUDr. Kováře
pro žáky středních a základních škol.

16. 11. od 7 do 12 hodin
BLEŠÍ TRH – celostátní hobby setkání 
sběratelů všech sběratelských oborů.

Velký sál KD Frýdek, rezervace stolů na 
tel.: 602 586 925.
Čtvrtek 21. 11.

Shromáždění delegátů SBD
ve Frýdku-Místku.

Velký sál KD Frýdek.
Pátek 22. 11. 2013 od 15 do 18 hodin

Přehlídka souborů tvořivosti seniorů 2013
Pořádá Svaz důchodců ČR, Městská orga-

nizace Frýdek-Místek.

5. 11. v 16.30 Prezentace knihy A. Kač-
maříka o farním kostele sv. Jana a Pavla v 
Místku, Modrý salonek, Hlavní 112, Místek.
10. 11. v 18.00 Milli Janatková/ Radovan 
Jursa: Improvizovaný večer inspirovaný 

sólovým projektem Milli Janatkové a 
básnickou sbírkou Radovana Jursy, Modrý 
salonek, Hlavní 112, Místek (akce konaná 
mimořádně v neděli, vhod v ulice Hlavní).
12. 11. v 18.00 Pavel Zubek – Vietnam, 
cestovatelská přednáška s promítáním, 

Modrý salonek, Hlavní 112, Místek.

 1. 11.  Dušičkové světýlko – povídání si o 
svátku zesnulých

 5. 11. Podzimní tvoření
 8. 11. Nezbednické pečení 
 12. 11.  Nezbednický pětiboj – sportovní od-

poledne
 15. 11. Preventivní program „Strach“ 
 22. 11. Stínové divadlo
 28. 11. Výroba adventních věnců
Tento měsíc máme v plánu navštívit Diva-
dlo Loutek v Ostravě a malovat obrázky 

pro kalendář 2014.
Každou středu je konzultační den – den 
určený pro jednotlivce nebo skupinu, kteří si 
předem domluví doučování nebo téma, které 
chtějí s pracovnicí prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den najdete 
na webových stránkách: www.fm.charita.cz

BREAK DANCE
Konat se budou každý čtvrtek od 18:30 do 
19:30 hodin. Cena 1080 Kč/18 lekcí. Break 
dance je akrobatický hip hopový tanec pro 

všechny věkové kategorie. 
ELECTRO BOOGIE 

Každé úterý od 18 do 19 hodin v taneč-
ním studiu Dancepoint vyučuje finalista 

talentmanie Patrick Ulman. Electro boogie 
je velmi specifický tanec, kdy se jedná spíše 

o robotické prvky. Cena 1080 Kč/18 lekcí
LEKCE STREET DANCE 

Lekce se konají v pondělí až pátek.
Do lekcí street dance patří taneční styly, 

jako je House, hip hop, wack, progressive, 
hype, R´n´b, dancehall, loking a další.

Taneční kurzy jsou určeny pro začátečníky 
či mírně pokročilé zájemce. Přijímáme 
všechny: DĚTI (8-12) JUNIOŘI (12-15) 

DOSPĚLÍ (od 16 let).
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ROZEKVÍTEK

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

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

– BERLIN) spolu s členy Berlínské filharmonie. 
Jako sólista a komorní hráč koncertoval ve více 
než dvaceti zemích světa, i při velmi prestižních 
událostech. V posledních letech se věnuje ko-
morní hře v doprovodu klavíru. Spolupracuje s 
vynikající francouzskou pianistkou Sylvaine Wi-
art, která ve své vlasti působí jako pedagožka 
na konzervatoři ve Versailles, nahrála řadu CD, 
vyhrála několik významných klavírních soutěží 
a spolupracovala s řadou slavných pěveckých 
těles. Jejich společná vystoupení byla oceněna 
řadou vynikajících kritik, které vyzdvihují vyso-
kou muzikalitu a perfektní souznění dua.
Vstupné 150 Kč/80 Kč (senioři, ZTP, studenti)
Předplatitelská skupina Zámecké koncerty

Pá 15. 11. 19.00 – Národní dům
Symfonický orchestr Frýdek-Místek
Z melodie do melodie, tentokrát české, 

aneb Pocta české hudbě.
Tradiční podzimní koncert Symfonického 
orchestru Frýdek-Místek, který se svým diri-
gentem Zdeňkem Smolkou a sólisty připravil 
koncert, jehož program je výlučně sestaven ze 
skladeb českých Mistrů 18. století. Jiskřivé me-
lodie, průzračné harmonie, nástrojová virtuozita 
– to vše charakterizuje program, který předjímá 
Rok české hudby a který by si nikdo neměl ne-
chat ujít. Vstupné 150 Kč/80 Kč (senioři, ZTP, 
studenti). Zdarma pro abonenty předplatitel-
ských skupin KPH a Zámecké koncerty!

PRO DĚTI
Ne 3. 11. v 16.00 – Národní dům

Broučkiáda s Hopsalínem
Přijďte si s námi v Broučkiádě udělat skvě-
lý lampiónový průvod a pobavit se v mnoha 
různých soutěžích s tanečkem i písničkou. 
Slavnost broučků se koná v Národním domě a 
Sadech Bedřicha Smetany. Podávají se teplé 
nápoje, děti plní různé soutěžní úkoly a pak se 
vydají na let broučků s lucerničkami a lampi-
ónky, kde je čeká na stromě sladká odměna. 
Broučci se pak odeberou k zimnímu spánku. 
Vše doplněno drobnými kulisami. Děti si musí 
přinést vlastní lampiónky. Délka programu 1,5-
2 hod. Pro děti od 2 let, vstupné 60 Kč.

TANEC
Pá 8. 11. v 19.00 – Národní dům

Tančírna
Vstupné 100 Kč/80 Kč (kurzisté), předpro-

dej od 1. 11. v Národním domě.
Pá 29. 11. v 19.00 – Národní dům

Tančírna
Vstupné 100 Kč/80 Kč (kurzisté), předpro-

dej od 18. 11. v Národním domě.
So 30. 11. v 17.00 – Národní dům

Závěrečná lekce tanečních kurzů sk. L
Vstupné: rodiče 120 Kč (17.00-22.00), 

ostatní 60 Kč (19.00-22.00), předprodej od 
25. 11. v Národním domě.

VÝSTAVY
Národní dům

Luděk Krulikovský
Beskydské Veseléto 2013

Výstava fotografií
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

Lukáš Carbol – fotografie
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 

adrese vystavy.kulturafm.cz

KLUB MAMINEK BROUČCI
Palackého 129, Frýdek-Místek

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

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

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku kroužků a kurzů na školní 
rok 2013/2014 najdete na www.klicfm.cz. 

Do kroužků a kurzů se můžete hlásit v prů-
běhu celého roku, nikdy není pozdě. Nové 

kroužky a kurzy v průběhu roku i otevíráme.
NOVÉ KURZY

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Naučíte se základy práce s hlínou, točení 
na kruhu, vyzkoušíte si odlévání do forem a 
své výrobky si v poslední lekci naglazujete. 
Vlastními výrobky můžete například potěšit 
své blízké o Vánocích, kteří jistě ocení origi-
nální a netradiční dárek. Cena: 500 Kč/5 lek-
cí (1 lekce: 120 minut). Začátek: 4. 11. v 17 
hodin, v budově A, Pionýrů 767 | 5. 11. 2013 
v 17:00, v budově A, Pionýrů 767

KRESBA A MALBA
Máte zájem naučit se základní techniky kres-
by a malby? Navštivte náš kurz. Zvládnete 
základy perspektivy, kresbu a malbu zátiší, 
základy portrétování. Nabízíme vám prostor 
pro realizaci osobního rozvoje a vlastního 
potenciálu. Cena: 2 100 Kč/12 lekcí (1 lekce: 
120 minut). Cena zahrnuje výtvarný materiál 
v hodnotě 1 000 Kč. Začátek: 4. 11. 2013 
v 17:30 hodin, v budově A, Pionýrů 767

RELAXAČNÍ TVORBA
Neumíte malovat podle skutečnosti, ale 
přesto rádi tvoříte? Přihlaste se do kurzu re-
laxační tvorby. Při meditační, relaxační a am-
bientní hudbě doprovázené literárními texty 
rozvinete svou představivost a přenesete ji 

5. 11. POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ
Zveme všechny děti na maňáskovou pohád-
ku. Začínáme v 10 hodin.

12. 11. IMUNITA NAŠICH DĚTÍ
V úterý v 10 hodin si budeme povídat s paní 
Martinou Indrstovou se společnosti Essens 
Czech, jak zlepšit imunitu našich dětí, a to 
nejen na podzim. Součásti přednášky bude 
prodej výrobků.
14. 11. PANÁČCI Z ŽALUDŮ A KAŠTANŮ
Ve čtvrtek budeme s dětmi vyrábět panáčky 
z žaludů a kaštanů. Materiál bude k dispozici 
v Broučcích. Začátek v 10 hodin.

22. 11. DEN PRO MAMINKY
Zveme vás na prezentaci výrobků kosmetiky 
Avon. Budete mít možnost vyzkoušet vzorky 
kosmetiky – poradenství, jak pečovat o pleť v 
podzimních a zimních měsících. Začátek v 10 h.

28. 11. TÝDEN RANÉ PÉČE
V rámci Týdne rané péče vás zveme ve 
čtvrtek na přednášku s Dis. Věrou Sedláko-
vou, pracovnicí centra Rané péče v Karviné. 
Přednáška je zaměřena na zdravý vývoj dí-
těte. Začátek v 10 hodin.

29. 11. ADVENTNÍ VĚNEC
V pátek budeme společně vyrábět adventní 
věnce. Materiál si přineste S sebou. Větvič-
ky budou k dispozici. Začínáme v 10 h.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
V pravidelných programech vždy zvolíme 
téma daného programu, které přizpůsobuje-
me věku dětí. Našich programů (9.00–12. 00) 
se tedy mohou účastnit všechny děti. Progra-
my začínají v 10 hodin.

Pondělí ZPÍVÁNKY • Úterý BESEDY, 
POHÁDKY, PŘEDNÁŠKY, MOŽNOST 
HLÍDÁNÍ DĚTÍ • Středa CVIČENÍ S 

DĚTMI • Čtvrtek VESELÉ TVOŘENÍ PRO 
MAMINKY I DĚTI • Pátek VÝTVARKA 

3. 12. V 16 hodin se uskuteční mikulášská 
besídka. Cena balíčku pro jedno dítě činí 50 
Kč. Přihlášky a platba do 29. 11. 2013.

na plátno. K tvorbě můžete využít i vlastních 
literárních vloh. Cena: 2 100 Kč / 12 lekcí (1 
lekce: 120 minut). Cena zahrnuje výtvarný 
materiál v hodnotě 1 000 Kč. Začátek: 7. 11. 
2013 v 17:30 hodin, v budově A, Pionýrů 767
Info a přihlášky do kurů: Ivana Kulhánková, tel: 
731 167 010, 558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz

AKCE
2. 11. ZA DENÍKEM JANA TLESKAČE

Rok s rokem se sešel a již popatnácté se vám 
naskytuje příležitost zahrát si hru, v ulicích 
města Frýdku-Místku, na motivy knížky Jaro-
slava Foglara Dobrodružství v temných ulič-
kách. Budete mít šanci vidět a možná i chytit 
tajemného Široka, vzít mu tajemný hlavolam 
ježka v kleci, vyzkoušet si roli Vontů, kteří spo-
lu soupeří o vládu ve Stínadlech či Druhostra-
níků, kteří se snaží ve Stínadlech najít deník 
Jana Tleskače či první Vontskou kroniku...
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, Místek, 14:00 – 20:30 hodin (Prezen-
ce: do 15 hodin). Cena: 20 Kč. Informace: 
Jiří Šnapka, telefon: 558 111 773, 604 524 
066, e-mail: jirka@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

8. 11. BOBŘÍK ODVAHY
ANEB STRAŠIDELNÝ PARK

Již podeváté prověří vaši odvahu roztodivné 
bytosti. Tentokrát se na vás budou těšit straši-
dla od Těšína a z Jablunkovska. Pokloníte se 
Černé kněžně, objevíte solný poklad na Čuplu, 
pozdravíte jablunkovského upíra, chytnete krále 
hadů Zlatohlavce, překročíte čertí potok a ute-
čete Zlému duchu z Gírové. Přiberte si lampi-
óny či jiné svítidlo a dokažte svou odvahu na 
naší strašidelné stezce – čeká vás nejen sladká 
odměna. V průběhu večera můžete navštívit i 
strašidelný hrad a věštecký stan s těšínskou 
vědmou. Netradičním zážitkem pro vás bude 
zajisté také ohnivá show skupiny Růže draka.
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany v Míst-
ku, startujeme u altánu od 17 do 19 hodin.
Cena: 30 Kč. Informace: SVČ Klíč FM, tele-
fon: 558 111 777, info@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

Pá 1. 11. REST & HIP-HOP PARTY
JEDEN Z NEJELPŠÍCH MC ČESKA A KVA-
LITNÍ PÁRTY, AKCE NA BARU
So 2. 11. BASS INVASION
DNB PÁRTY IN DA STOUN, STOUN DJS A 
SPECIAL GUEST
St 6. 11. STOUNDRUM
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE + LOCAL DJS
Pá 8. 11. HOUSE & DANCE MEGA PARTY
HOUSE A DANCE MUSIC CELOU NOC, 
AKCE NA BARU
So 9. 11. VYPSANÁ FIXA & VISACÍ ZÁ-
MEK – KD VP
DJAKCE PODZIMU, ÚŽASNÝ DVOJKON-
CERT FIXY A VISÁČŮ V KD VP, VE STOU-
NU AFTERPARTY HITY ZE ZÁHROBÍ & 

ROCKOTÉKA (ZDARMA)
So 9. 11. HITY ZE ZÁHROBÍ 18+ – STOUN
STARÉ DOBRÉ HITY, DJ KAMIL A MA-
TTES A OFICIÁLNÍ AFTERPYRTY KON-
CERTU FIXY A VISÁČŮ
St 13. 11. STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…
Pá 15. 11. HITY ZE ZÁHROBÍ 18 PLUS–
HOLKY ZDARMA!
HOLKY VSTUP ZDARMA! NEJLEPŠÍ HITY 
VŠECH DOB HRAJE DJ KAMIL
So 16. 11. ZRNÍ & DOWNBELOW & VIVIE-
N`S SHADOW
SKVĚLÝ TROJKONCERT A HNED DVĚ KA-
PELY PREMIÉROVĚ VE F-M, NENECHTE 
SI UJÍT ZRNÍ!!!AFTERPARTY: ROCKOTÉKA

Centrum pro rodinu – rozvíjení pro radost
P. Holého 400, Frýdek-Místek (budova 

VOŠ Goodwill)

Rozekvítek poskytuje zázemí pro setkávání ma-
minek a tatínků na rodičovské dovolené, dětí a 
dalších rodinných příslušníků. Nabízí pravidelné 
programy a akce pro rodiče s dětmi.

Beseda o nošení dětí v šátcích a kon-
taktním rodičovství

Chcete se dozvědět informace o nošení 
dětí v šátku nebo nosítku? Chcete připravit 
své dítě na plnější život bez stresů? Víte, 
co obnáší kontaktní rodičovství? V rámci 
čtvrteční volné herny se uskuteční beseda 
s odbornou lektorkou, která vás uvede do 

světa nošení dětí a šátkování.
čtvrtek 14. 11., od 9.00 do 10.30 hodin

Školička pro rodiče s dětmi
Tematicky zaměřené lekce, plné říkánek a 

písniček, ve kterých se učíme poznávat svět 
kolem nás. Zpíváme za doprovodu jedno-

duchých nástrojů. Hrajeme si a tvoříme. Na 
závěr lekce mají děti možnost volné hry a 

dovádění v herně. Věk: 1,5 – 3 roky
Malí muzikanti

Kurz pro děti s rodiči zaměřený na rozvoj 
hudebního vnímání a hudebních schopností 
dítěte. Za použití zpívaných a reprodukova-
ných říkánek a písniček rozvíjíme rytmické 
a hudební vnímání dítěte. Rozvíjíme jeho 

dovednost zpěvu a intonace, řečové schop-
nosti a jazykové dovednosti. Pracujeme 

s jednoduchými Orffovými nástroji (dřívka, 
triangl, rolničky apod.). Věk: 1,5 – 3 roky

Hrátky pro nejmenší
Kurz je určen pro nejmenší děti a jejich 

rodiče. Nabízíme vám lekce plné říkánek, 
písniček, pohybu a her, přizpůsobené věku a 
schopnostem dítěte. Budeme u dětí rozvíjet 
jemnou i hrubou motoriku, řečové schop-

nosti. Na konci lekce si děti mohou pohrát a 
vydovádět se v herně. Věk: 12 – 18 měsíců

Tvořivá dílnička
Rádi se svými dětmi kreslíte, lepíte a tvoří-
te? Budeme pracovat s textilem, papírem a 
dalšími přírodními materiály. Každý týden 

si odnesete domů společně vytvořený 
výrobek. Věk: 2 – 4 roky
Hodinka s pohádkou

Všem milovníkům pohádek nabízíme inter-
aktivní dílnu pro rodiče s dětmi. Budeme 

společně číst, hrát si s pohádkou a tvořit na 
námět dané knihy. Věk: 2 – 4 roky

ková pohádka s Kašpárkem – hraje Divadlo u 
Ostravice (DUO) Frýdek-Místek – vstupné 30 
Kč *** v 15 hodin Jan Krulikovský Dva smutní 
klauni aneb Zamotaná pohádka – Groteska o 
tom, jak dva klauni Emil a Baltazar hrají loutko-
vé divadlo – hraje Divadlo u Ostravice (DUO) 
Frýdek-Místek – vstupné 30 Kč *** v 19 hodin 
Jan Jelínek Svět podle Fagi – Šarmantní šou 
dnes již slavné komiksové postavičky „Fagi“ – 
pro mládež a dospělé hraje divadlo DNO Hra-
dec Králové – vstupné 50 Kč.
Neděle 10. listopadu v 15 hodin Jiří Středa a 
Pavel Polák Povídej, Paňáco, aneb Pohádka 
o Budulínkovi a Perníkové chaloupce – hra-
je divadlo Říše loutek Kroměříž (Pozor: na 
Nové Scéně Vlast) – vstupné 60 Kč *** v 
16:30 Jan Krulikovský O líném Honzovi Ob-
novená premiéra loutkové pohádky na moti-
vy J. Lady – hraje Divadlo u Ostravice (DUO) 
Frýdek-Místek – vstupné 30 Kč.

Pro děti
Sobota 23. listopadu v 15 hodin

Jaroslav Koloděj
Ježibaby z Babína

Pohádka pro malé i velké děti o tom, kde se 
skrývá štěstí, o dvou čarodějnicích bydlících 

v lesích – hraje SERUM Frýdek-Místek.
Vstupné 30 Kč

Pro mládež a dospělé
Sobota 23. listopadu v 18 hodin

10 let Impéria
Speciální představení u příležitosti

10. výročí kultovní hry „Imperium vrací uhlo“, 
ve kterém ale uvidíte nejen tuto hru – hraje 

divadelní soubor ING Kolektiv Frýdek-Místek.
Vstupné 100 Kč

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

Tel: 774 161 802
Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz

7. 11. v 19.00 – Rytířský sál Frýdeckého zámku
Jaroslav Šonský & Sylvaine Wiart

Jaroslav Šonský – housle
Sylvaine Wiart – klavír

Jaroslav Šonský je přední houslový virtuos 
českého původu žijící přes 30 let ve Švédsku. 
Řadu let působil v klavírním triu – (EPOS TRIO 
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