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slovo primátora
Vážení občané,
je bohužel smutným pravidlem, že média 

jsou mnohem aktivnější při sledování jednot-
livých obvinění naší radnice a mnohem méně 
dopřávají sluchu naší obhajobě, protiargu-
mentaci, faktům i selskému rozumu. Vzhle-
dem k tomu, jak jsou dnes média nastavena 
a komu patří, se vlastně ani nelze divit. Proto 
se v tomto zpravodaji obsáhleji věnujeme 
senátorské rozpravě ve věci neudělení sou-
hlasu s trestním stíháním senátorky Evy Rich-
trové v kauze čištění a hloubení silničních příkop ve městě po povodních.

To, že Senát nedoporučil vydat bývalou primátorku Evu Richtrovou 
k trestnímu stíhání, nás nepřekvapilo. Sedí v něm totiž lidé, kteří mají 
zkušenosti s komunální politikou, i osobnosti jako Miroslav Antl, býva-
lý prokurátor a státní zástupce, či Eliška Wagnerová, bývalá předsed-
kyně Nejvyššího soudu a místopředsedkyně Ústavního soudu, které 
musí vědět, že obvinění je naprosto absurdní. Jejich pochybnosti o 
správnosti procesního postupu policie jsou zcela na místě.

Já si velmi vážím každého slova, které na naši podporu v Senátu 
zaznělo. Ne, že bych je od komunálních politiků z jiných měst a obcí 
již dříve neslyšel, ale mnohem cennější je tato otevřená podpora a 
debata, která se, aspoň doufám, bude dále rozvíjet. Já jsem samo-
zřejmě, stejně jako senátoři, rovněž znepokojen tím, že by se naše 
zastupitelská demokracie měla ubírat tím směrem, že občany zvolení 
lidé ve vedení obcí by nemohli rozhodnout o ničem dříve, než získa-
jí na každý materiál policejní razítko, jinak jim bude hrozit kriminál. 
Policejní stát už jsme tady měli a jistě jej nechce znovu nikdo z nás.

  Michal Pobucký

Až dosud bylo vedení sta-
tutárního města Frýdek-Místek 
v obraně proti bezprecedent-
ním krokům Policie ČR a stát-
ního zástupce Ladislava Hradi-
la při současné společenské 
i mediální poptávce osamo-
ceno. Nyní ale získalo velkou 
oporu poté, co se jedním z pří-
padů musel zabývat Senát ČR 
kvůli kauze „čištění a hloubení 
silničních příkop“, v němž figu-
ruje i bývalá primátorka a sou-
časná radní a senátorka Eva 
Richtrová. Senátoři našli do-
statek důvodů Evu Richtrovou 
k trestnímu stíhání nevydat.

Proti vydání hlasovalo 44 členů 
ze 47 přítomných senátorů, kteří 
tak jednoznačnou většinou poslali 
vzkaz veřejnosti, že k danému 
případu mají zásadní výhrady a 
pochybují o správnosti proces-
ního postupu policie. Shodli se 
na tom, že toto trestní stíhání je 
nesmyslné, vykonstruované, s cí-
lem diskreditovat a kriminalizovat 
komunální politiky a odstavit je od 
jejich dalšího působení v politice. 
Senátor Jaromír Štětina přitom 
neváhal tuto kriminalizaci při-
rovnat k případům, které se dějí 
v Rusku, Gruzii a na Ukrajině. „V 
okamžiku, kdy budou kriminalizo-
váni zastupitelé, kdo potom bude 
chtít dělat tyto funkce, když bude 
mít za sebou orgány činné v trest-
ním řízení, které ho budou neu-
stále kriminalizovat a snažit se ho 
strčit do vězení?“ ptal se na půdě 
Senátu Jaromír Štětina.

„Já jsem požádala Senát, aby 
mě na základě požadavku Poli-

cie ČR vydal k trestnímu stíhání, 
protože jsem chtěla, abychom 
všichni radní byli stíháni ve stej-
ném režimu. Nejsem víc než 
ostatní radní města, kterým bylo 
obvinění již sděleno. Buď jsme 
pochybili všichni, nebo nikdo. Ale 
u kolegů senátorů převážilo to, že 
takové případy by byly hrozbou 
pro všechny obce a města v re-
publice, kdy by kdykoliv, třeba i 
po letech, mohl vždy někdo přijít 
s tím, že něco se dalo realizovat 
levněji a trestně za to stíhat,“ vy-
světlovala radní Eva Richtrová. 
Ta připomíná, že Rada města 
Frýdku-Místku jedná zhruba tři-
cetkrát ročně, na každém jednání 
projedná v průměru 40 bodů, což 
je 1200 rozhodnutí ročně, z toho 
je asi 800 rozhodnutí majetko-
vých. „Policie nám podsouvá, že 
i na zakázky malého rozsahu si 
máme pořizovat znalecké po-
sudky. To by však znamenalo 
absolutní paralýzu chodu města 
a neúčelné vynaložené nákla-
dy v řádu milionů korun. Vůbec 
také neřeší časovost vypraco-
vání takových posudků, ani to, 
že posudky se mohou značně 
lišit. Konkrétně VUT Brno, které 
posudek pro policii zpracovalo, 
nemělo pro zpracování potřebné 
podklady, ani technickou doku-
mentaci původního stavu, délku 
čištěných příkopů, obsah vytě-
žené zeminy, nezohlednilo ani 
další práce, které byly vykonány. 
Přesto byl znalecký posudek po 
třech letech zpracován. Nechali 
jsme si zpracovat oponentní po-
sudek, který konstatuje, že posu-

Senátoři s obviněním radnice nesouhlasí

JEDNÁNÍ SENÁTU: Senátoři odmítli v dané věci vydat Evu Richtrovou k trestnímu stíhání. Foto: Archiv Senátu

dek VUT Brno vykazuje vady zá-
sadního charakteru – nedokázal 
stanovit cenu obvyklou za čištění 
a hloubení příkop, mnohá tvrzení 
v posudku jsou nepřezkoumatel-
ná, nelze zjistit, z čeho vycházeli, 
jiná jsou chybná, dokonce i s po-
četní chybou, položka uložení 
zeminy na skládku je minimálně 
pětinásobně podhodnocena a 
podobně,“ vypočítává vady do-
kumentu, který posloužil policii 
k obvinění, Eva Richtrová.

Předmětná zakázka byla 
malého rozsahu, bylo tedy 
možné „zadat ji z ruky“, tedy 
bez výběrového řízení. Přesto, 
nad rámec zákona, bylo výbě-
rové řízení vyhlášeno a byla 
vybrána firma s nejnižší ceno-
vou nabídkou a nejrychlejším 

termínem realizace. Podle se-
nátora Jiřího Lajtocha je proto 
nepředstavitelné, co policie 
ve Frýdku-Místku konstatuje. 
Senátor Radko Martínek upo-
zornil na velmi nepříjemnou 
skutečnost, že „když policie 
něco konstatuje, tak v tom 
okamžiku nikomu nevysvětlíte, 
že to není pravda, a přestože 
se za několik měsíců ukáže, 

že je to nesmysl, tak člověk je 
poznamenán navždy“. Senátor 
Jan Horník v podobném duchu 
doplnil, že „to, co se na sená-
torku ušilo, musí být jakási ne-
vědomost orgánů, které to vy-
šetřují“ a na základě vlastních 
zkušeností se také domnívá, že 
tyto orgány vlastně nevědí, co 
chtějí, a neumějí se v proble-
matice vůbec orientovat.  (pp)

Co také řekli senátoři ke kauze města
Senátor Miroslav Nenutil: 

„Jestliže by si někdo přečetl zá-
kon o obcích, anebo pokud ně-
kdo nezpochybnil průběh toho 
jednání, ať už to bylo v radě, 
nebo v zastupitelstvu, byl-li 
tedy průběh jednání v soula-
du se zákonem o obcích, pak 
i řekněme vyšetřovatel elév by 
se takovou věcí snad vůbec za-
bývat nemusel.“

Senátor Radko Martínek: 
„Policie stále více zasahuje do 
vnitřních záležitostí nebo do 
systému průběhu schvalovacích 
mechanismů... Jsem přesvědčen 
o tom, že to takhle dál nejde. Po-

kud to takhle dál půjde, tak bude 
zcela paralyzovaný tento stát.“

Senátorka Dagmar Zvěři-
nová: „Bylo zadáno za nejnižší 
cenu? Bylo. To nikdo nezpo-
chybňuje. Radním magistrát-
ního města Frýdek-Místek se 
vyčítá jedna věc, že hlasovali... 
... Je to škoda, že začínají tako-
véto kauzy. Na komunální úrov-
ni to politiku značně poškozuje. 
Je hodně starostů, kteří nechtějí 
už před koncem volebního ob-
dobí nic stavět, nic opravovat, 
protože se bojí. Takhle, prosím 
vás, nikam nedojdeme. ... Ne-
věřím tomu, že tam došlo z řad 

členů rady Frýdek-Místek k ně-
jakému právnímu pochybení.“

Senátor Miloš Vystrčil: 
„Vydáváme nějakou zprávu pro 
ty, co to chtějí slyšet, nějakou 
informaci, nějaký vzkaz. … Ne-
vím, jestli média jsou schopna 
to nějak pojmout, že dáme ně-
jaký vzkaz, že prostě tady něco 
není v pořádku, že tady ti lidé, 
kteří jsou zvolení většinovým 
volebním systémem po celé 
ČR, pokud řeknou nevydat 
většinově, tak říkají – vážení 
přátelé, tady něco zásadním 
způsobem nefunguje... 

(pokračování na straně 10)
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krátce
Mikuláš na ledě

Společnost Sportplex Frý-
dek-Místek s.r.o. pořádá jako 
každý rok akci Mikuláš na ledě, 
tentokrát ale jinak než ho znáte, 
protože účastníci poznají neopa-
kovatelnou atmosféru mobilního 
kluziště. Nabruste si brusle na 
první prosincový den a přijďte na 
zajímavý program se soutěžemi, 
dárky a zábavou v čase od 10 do 
11:30 hodin. Jako vstupné dětem 
do 10 let s doprovodem postačí 
1 kg sběrového papíru, 3 ks skle-
něných nevratných lahví nebo 
dvoulitrových plastových lahví, 
vyřazené baterie či monočlánky.

Aneta Langerová
pod stromeček

Svůj jediný letošní koncert na 
severní Moravě připravila Aneta 
Langerová svým fanouškům té-
měř pod stromeček. Těsně před 
Vánoci (19. prosince v 19 ho-
din) vystoupí v Národním domě 
ve Frýdku-Místku za doprovodu 
smyčcového tria a klavíru se svým 
úspěšným akustickým projektem 
Pár míst. V nových úpravách zazní 
například píseň Vzpomínka, Malá 
mořská víla, ale i nezapomenutel-
ná skladba Voda živá.

Jiné úřední dny
před koncem roku

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku bude v pondělí 23. a v pá-
tek 27. prosince pro veřejnost 
z technických důvodů uzavřen. 
V pondělí 30. 12. 2013 bude 
normální úřední den s úředními 
hodinami až do 17 hodin.

Mladí hasiči
pečují o zvířata

Po loňském roce, kdy se mla-
dí hasiči z SDH Lískovec zaslou-
žili o dobrý skutek sbírkou hraček 
pro Frýdeckou nemocnici a Slez-
skou diakonii, se děti zaměřily na 
zvířátka. V září předali krmivo pro 
opuštěné psy z výtěžku ze staré-
ho papíru. V listopadu pak jeli ob-
darovat zvířátka v ostravské zoo. 
Letošní rok se mladým hasičům 
podařilo nasbírat 178 kilo žaludů 
a 16 kilo usušených plodů šípků 
a jeřabin, čímž obsadili tak jako 
loni krásné druhé místo.

Dívka roku
Aerobikový klub Storm beat 

TJ VP F-M zaznamenal obrovský 
úspěch na celorepublikové soutě-
ži Dívka ČR 2013 – aneb hledá-
me sympatickou sportující dívku. 
Finálový večer se konal v Blansku 
a ve finálové sedmičce figurovala 
hned čtyři děvčata z tohoto klubu, 
přičemž Dívkou ČR se stala gym-
nazistka Marie Hrušková a na tře-
tím místě skončila trenérka klubu 
Eva Kubalová. Ve finále soutěžily 
i Klára Bílasová a Karin Němcová.

Srdce dokořán
Akademie tradičních věd MAE 

o.p.s. ve spolupráci s Medicinou 
Alternativou Czech o.s. pořádá 
7. prosince od 14:30 do 19 hodin 
v prostorách divadélka Sokolík 
Den pro srdce dokořán. S impro-
vizacemi pod názvem „Světlo v 
temných nocích“ vystoupí skupi-
na ZaHranicemiTicha, následuje 
přednáška na téma „Otevřená 
srdce a mysl“, program zakončí 
koncert na tibetské mísy, zvonky, 
samsulu a zpěv.  (pp)

Jsou místa jako Velká 
Británie, kde se každého 11. 
dne 11. měsíce v roce přesně 
v 11 hodin na dvě minuty za-
staví život. Již od roku 1919 
je tímto způsobem v den 
podpisu příměří, jímž byly 
ukončeny krvavé boje první 
světové války, uctívána pa-
mátka padlých. Také město 
Frýdek-Místek přispělo svou 
minutkou ticha na frýdeckém 
hřbitově k připomínce hrdin-
ně zesnulých vojáků.

„Vážení občané, milí pamět-
níci, položení květin u několika 
památníků ve městě u příleži-
tosti Dne válečných veteránů 
je ze strany nás současníků jen 
nepatrným vyjádřením úcty a 
vděku všem, kteří prošli bojiš-
ti I. světové války, ale i bojiš-
ti ještě rozsáhlejšího druhého 
světového konfliktu. 

Válečné hroby nám připomí-
nají, že nabyté svobody si musí-
me vážit. Je křehká, pro mnohé 
lidi nedostižná i v dnešním ne-
klidném světě. A tak si važme 
obyčejných skutečností. Může-
me v klidu pracovat, studovat, 
zkrátka žít. 

Po klidu toužilo i 
civilní obyvatelstvo 
trpící válečnou ma-
šinérií. O míru jistě 
snili vojáci v záko-
pech, ale i ti, kteří 
dostali do rukou 
postupem času 
nové zbraně, čím 
dál účinnější, čím 
dál ničivější. I oni 
chtěli žít obyčejný 
lidský život. Na-
místo toho museli 
každým okamži-
kem dávat všanc 
svým protivníkům 
své pohodlí, zdraví 
a nakonec i to nej-
cennější – vlastní 
život. Čest jejich památce!“ pro-
nesl před shromážděnými slav-
nostní proslov primátor Michal 
Pobucký. Zástupce bojovníků za 
svobodu jej pak doplnil dalšími 
historickými fakty i úvahou, jaké 
má tento přejatý svátek, který je 
v České republice připomínán 
teprve od listopadu 2001, své 
místo vedle jiných „amerikanis-
mů“, jako je Halloween nebo 
Svatý Valentýn.  (pp)

Město si připomnělo Den veteránů

Skupina pětadvaceti dětí 
z místních škol tráví jeden 
z turnusů v Odborném lé-
čebném ústavu Metylovice, 
Moravskoslezském sanatoriu, 
kde se jim v období topné se-
zony věnují odborníci s cílem 
prevence a zlepšení imunitní-
ho systému. Na jejich pobyt fi-
nančně částečně přispělo Sta-
tutární město Frýdek-Místek.

Protože se jedná o premié-
rový pobyt a spolupráci, vyrazil 
směrem do Beskyd na inspekci 
primátor Michal Pobucký a ve-
doucí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Ilona 
Nowaková. Ti byli seznáme-
ni s chodem celého zařízení 
a jednotlivými procedurami a 
možnostmi, stejně jako s kon-
krétními body denního režimu i 
úskalími, které dlouhodobý po-
byt dětí přináší. „Obeslali jsme 
školy, aby s možností pobytu 
v tomto zařízení seznámili rodi-
če, a přispěli jsme částkou tisíc 
korun na žáka,“ sdělila Ilona No-
waková. Pobyt je určen těm dě-
tem, které bývají často nemocné 

a i díky tomu mívají ve škole pro-
blémy s doháněním učiva. V sa-
natoriu je o ně postaráno jak po 
rehabilitační stránce, tak v otáz-
ce vzdělávání. Děti se musí 
smířit s určitým režimem, který 
panuje v každých lázních, ošet-
řovatelé zase s tím, že dnešní 
mládež často nechápe, proč by 
měla jít ven na procházku. „Děti 
se nechtějí moc hýbat, kromě 
problémů respiračních v našem 
zařízení řešíme také problémy 
obezity. Tady jim trochu změ-
níme zaběhaný životní rytmus, 
takže se zlepšuje i jejich obecně 
zanedbaná kondice,“ říká své 
zkušenosti ošetřující personál.

„Školáci tu využívají inhalace, 
solnou jeskyni, saunu, procedu-
ry, ke kterým se normálně ne-
dostanou a které mají pozitivní 
dopad na jejich zdravotní stav. 
Dětí astmatických, alergických či 
imunitně oslabených je bohužel 
v dnešní populaci hodně. Rádi 
jsme na tento projekt přispěli, 
některým třeba ukáže cestu ke 
zlepšení,“ věří primátor Michal 
Pobucký.  (pp)

Skupina školáků
vyrazila za zdravím

DEN VETERÁNŮ: Vedení města spolu s bojovníky za svobodu na frýdeckém hřbito-
vě při pietním aktu.  Foto: Petr Pavelka

SOLNÁ JESKYNĚ: Primátor Michal Pobucký si s vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy odzkoušeli i komfort této 
procedury.  Foto: Petr Pavelka

Hospic Frýdek-Místek 
uspořádal 1. listopadu první 
vzpomínkové setkání rodin-
ných příslušníků a příbuz-
ných pacientů hospice se 
zaměstnanci a dobrovolníky, 
kteří jim pomáhali v těžkém 
životním období a jejich blízké 
doprovázeli na poslední cestě. 
Zavzpomínat přišly zhruba tři 
desítky pozůstalých.

„Setkání se uskutečnilo v 
podvečer, zahájeno bylo hu-
debním vystoupením a reci-
továním veršů. Poté příchozí 
mohli zapálit vzpomínkovou 
svíci a zúčastnit se mše. Při-
pravili jsme také poutavou 
fotoprezentaci, vystihující 
příjemné chvíle pacientů u 
nás, přičemž fotografie byly 
následně pozůstalým k dispo-
zici. Přichystáno bylo také ob-
čerstvení, u kterého probíhaly 
přátelské rozhovory,“ přiblížil 

ředitel hospice Jan Jursa.
Atmosféra vzpomínkového 

večera byla velice příjemná, 
zaměstnance a dobrovolníky 
nabila pozitivní energií a utvr-
dila je v tom, že jejich práce 
je smysluplná. Spokojenost 
vyjádřili také návštěvníci, a 
to například zápisy v kronice: 
„Děkujeme, bylo nám ctí.“ nebo 
„Děkuji Vám za neuvěřitelně 
laskavý a citlivý přístup. Děkuji 
za vše.“ a podobně. 

„Vzpomínkové večery plá-
nujeme pořádat dvakrát za 
rok. Další se uskuteční na jaře 
příštího roku,“ dodal k založení 
úspěšné tradice Jan Jursa, ře-
ditel zařízení, které si můžete 
prohlédnout ve virtuální pro-
hlídce na webových stránkách 
hospice www.hospicfm.cz, kde 
můžete zjistit také více informací 
o službách, které toto městské 
zařízení poskytuje.

Vzpomínkové setkání v hospici
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městská policie

Letní čas spustil 
alarm v aquaparku

27. 10. v neděli ráno hlídka 
městské policie zasahovala u 
poplachu v aquaparku na Oleš-
né, protože zaměstnankyně si 
zapomněla přesunout čas a při-
šla do práce o hodinu dříve, čímž 
spustila alarm.
Zdravé kouření bez placení
1. 11. hlídka na ulici Anenská 

zahlédla mladíka, který utíkal 
před mužem vietnamské národ-
nosti. Strážníci se vysílačkou 
domluvili s hlídkou ve vozidle o 
směru běžícího mladíka. Svědek 
potvrdil hlídkám, že mladík vběhl 
do restaurace „Lékárna“, kde byl 
také nalezen, když se tam ukrý-
val v jedné z místností. „Jelikož 
bylo podezření, že se znovu dá 
na útěk, byl použit donucovací 
prostředek – pouta. Mladík v pro-
dejně odcizil náplně do E cigaret 
v hodnotě 685 korun, které byly 
vráceny prodavači. Protože pře-
stupce neměl u sebe doklad to-
tožnosti, byl převezen na Policii 
ČR, kde byla ověřena jeho totož-
nost. Celá událost byla předána 
správnímu orgánu k dořešení,“ 
informovala Lenka Biolková, ma-
nažerka prevence kriminality.

Pes na vodítku dívce
vykloubil rameno

8. 11. strážníci Městské policie 
ve Frýdku-Místku poskytli první 
pomoc jedenáctileté dívce, která 
si vykloubila rameno při pádu, 
když svému stejně starému ka-
marádovi venčila německého ov-
čáka, který ji potáhl za vodítko a 
táhl po zemi. Dívka byla následně 
předána do péče zdravotníkům.

Zloděj-recidivista
Strážníky městské policie kon-

taktovala bezpečnostní agentura 
ohledně krádeže zboží v prodej-
ně s potravinami. Přestupci se 
ale podařilo uniknout. „Strážníci 
si převzali popis muže, který měl 
být pachatelem krádeže. Asi za 
hodinu hlídka projížděla po ulici 
17. listopadu, kde zahlédla muže 
odpovídajícího popisu. Ten se 
doznal ke krádeži tří balení rybi-
ček v konzervě a jedné limonády. 
V prodejně byla vyčíslena škoda 
v hodnotě 119 Kč. Jelikož má 
muž na svědomí časté krádeže, 
byla celá událost předána ke 
správnímu řízení,“ sdělila Lenka 
Biolková.  (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek připravuje prostřed-
nictvím KulturyFM zábavný 
„Advent ve městě“, který na-
bídne spoustu akcí pro děti i 
dospělé. Konat se budou od 
29. listopadu do 23. prosince 
převážně na náměstí Svobody 
v Místku, ale také v Národním 
domě, Nové scéně Vlast nebo 
kostele sv. Jana a Pavla.

Předvánoční atmosféra dých-
ne na obyvatele i návštěvníky 
města už v pátek 29. listopadu, 
kdy bude „Advent ve městě“ 
slavnostně zahájen. Místecké 
náměstí Svobody ožije Vánoční-
mi trhy a v podvečer, okolo půl 
šesté, se uskuteční slavnostní 
rozsvícení Vánočního stromu, 
se kterým se rozzáří také celá 
vánoční výzdoba města. Čeká-
ní na tento okamžik zpříjemní 
divadelní pohádka, vystoupení 
folklorních a pěveckých soubo-
rů a připraveny budou i vánoční 
dílny, ve kterých si budou moci 
zájemci vyrobit drobné dárky. 
Děti a všichni snílci na náměs-
tí najdou i Ježíškovu poštu 
a po celém náměstí se budou 
pohybovat také krásní, dlouho-
nozí andělé, a kdo ví, možná, 
že tomu, kdo s nimi promluví, 
se splní nějaké přání. Své umě-
ní předvedou i umělečtí kováři 
a poté, co se rozsvítí Vánoční 
strom, zazpívá Ewa Farna.

„Advent ve městě, který nabízí 
spoustu zajímavých akcí a pod-
nětů, jak příjemně a beze shonu 
strávit předvánoční čas v okruhu 
svých blízkých nebo přátel, jsme 
poprvé pořádali před dvěma lety 

a od té doby si získává stále 
více příznivců. Program adventu 
připravila městská příspěvková 
organizace Národní dům Frýdek-
-Místek, prezentovaná také jako 
KulturaFM. Doufám, že v rámci 
adventu bude ve městě navoze-
na příjemná předvánoční atmo-
sféra a bude vytvořen dostatek 
příležitostí k setkávání se na 
předvánočně laděných akcích, 
které nabízí program pro všech-
ny bez rozdílu věku,“ řekl náměs-
tek primátora Petr Cvik.

Vánoční trhy se budou na 
náměstí Svobody konat od 29. 
listopadu do 23. prosince. V dře-
věných prodejních stáncích budou 
prodejci nabízet tradiční vánoční 
zboží, jako jsou adventní věnce a 
svícny, jmelí, svíčky, vánoční oz-
doby, šperky, řezbářské výrobky 
nebo keramika a vonné oleje, a 
chybět nebudou ani pochutiny a 
laskominy jako například vánoční 
perníčky, trdelníky, klobásky i plac-
ky, ale také horká medovina a vá-
noční punč. Samozřejmostí bude 
tradiční prodej vánočních stromků. 
Ve čtvrtek 5. a 19. prosince budou 
součástí Vánočních trhů také Bes-
kydské farmářské trhy.

Veselo bude na náměstí Svo-
body 5. prosince také po trzích, 
kdy je na programu Mikulášská 
nadílka. V tento den se na ná-
městí objeví nejen Mikuláš, ale 
také hodní andělé a neposední 
čerti, kteří budou rozdávat dě-
tem sladkou nadílku. A 13. pro-
since jsou na náměstí zvány 
celé rodiny s dětmi na Vánoční 
hračkování a vypouštění balón-
ků s vánočními přáníčky. 

Každou sobotu a neděli bude 
na náměstí připraven zábav-
ný doprovodný program plný 
hudby, tance i divadla. Děti a 
všichni snílci najdou o víken-
dech na náměstí i Ježíškovu 
poštu, jejímž prostřednictvím 
budou moci získat na své přání 
originální Ježíškovské poštovní 
razítko. Připraveno bude také 
promítání v ledovém kině nebo 
ohňová show a chybět nebude 
ani živý betlém. 

Pestrá je také nabídka kul-
turního programu mimo ná-
městí. Městská společnost 
Sportplex pořádá akci Miku-
láš na ledě, a to 1. prosince 
v mobilní hale v areálu Stovky. 
Národní dům láká 19. prosince 
na koncert Anety Langerové, v 
Nové scéně Vlast budou kaž-
dou neděli připraveny pohádky 
pro děti, v kostele sv. Jana a 
Pavla se 13. prosince uskuteč-
ní vystoupení v rámci hudební-

ho festivalu Souznění a na 20. 
prosince je připravena Česká 
mše vánoční.  

Den před Štědrým dnem, tj. 
23. prosince, přivezou skauti 
na náměstí Svobody Betlémské 
světlo, které si zájemci budou 
moci donést domů jako symbol 
původního významu Vánoc.

Advent ve městě nabídne spoustu akcí pro děti i dospělé

Zimní údržbu komunikací 
ve městě zajišťují technické 
služby. K 1. listopadu pře-
cházejí na tzv. zimní režim, 
což znamená, že od tohoto 
data musí být plně připraveny 
na nástrahy zimy. 

„Letos jsme byli připraveni 
čelit sněhu i mrazu již s týden-
ním předstihem. K dispozici 
máme dostatečné množství 
posypové soli i strusky, zajiště-
no je osm smluvních partnerů 
pro údržbu silnic plužením a 
připravena je i technika – sy-
pače s pluhem, traktory s rad-
licemi, multicary s pohonem na 
všechna čtyři kola, vybavené 

radlicemi a sypacím zařízením, 
nakladače, rýpadlo, víceúčelo-
vý sypač s novou radlicí i Tatra 
se sypacím zařízením a šípo-
vým pluhem. Zavedena je také 
stálá dispečerská služba zim-
ní údržby, která je k dispozici 
nepřetržitě 24 hodin denně na 
telefonním čísle 558 443 213,“ 
upřesnil ředitel TS a.s. Jaromír 
Kohut.

Zimní údržba je prováděna 
podle operačního plánu schvá-
leného magistrátem města. 
Vozovky jsou rozděleny do čtyř 
kategorií. Jako první jsou ošetřo-
vány komunikace s hromadnou 
veřejnou dopravou, příjezdové 

m í s t n í 
k o m u n i -
kace ke 
zdravot -
n i c k ý m 
zařízením 
a další vý-
z n a m n é 
místní ko-
m u n i k a -

ce. Podobně to je i s chodníky, 
které jsou dle důležitosti rozdě-
leny do čtyř kategorií. 

V rámci testování spokoje-
nosti frýdecko-místeckých obča-
nů se službami TS a.s. si někteří 
občané postěžovali na vrstvu 
sněhu nahrnutého podél komu-
nikací, která by dle nich měla 
být vyvážena za město. „Tato 
varianta je ale velmi nákladná, 
proto s ní není v plánu zimní 
údržby počítáno. Na odstranění 
sněhových bariér ve větším roz-
sahu, ať už mezi chodníkem a 
silnicí nebo navezeného sněhu 
například z náměstí, nezbývají 
v rozpočtu finanční prostředky,“ 
vysvětlil ředitel Jaromír Kohut.

TS a.s. zajišťují zimní údržbu 
352 kilometrů místních komunika-
cí, které patří do správy Statutár-
ního města Frýdek-Místek, včetně 
komunikací v místních částech 
Lískovec, Skalice, Panské Nové 
Dvory, Chlebovice, Zelinkovice, 
Lysůvky, ale také v lokalitách Ba-
ranovice, Gajerovice, Bahno. 

„Pro rok 2013 bylo na zimní 
údržbu uvolněno z městské-
ho rozpočtu 9,8 milionů korun. 
V příštím roce bude tato částka, 
stejně jako v minulých letech, 
navýšena o inflaci, tedy zhruba o 
dvě procenta,“ řekl vedoucí odbo-
ru dopravy Miroslav Hronovský.

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

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

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

Úkolem zimní údržby je pou-
ze zmírňování závad ve sjízd-
nosti a schůdnosti na místních 
komunikacích, vzniklých zimními 
povětrnostními vlivy a jejich dů-
sledky, nikoliv zcela odstraňovat 
zimní nadílku.

Technické služby jsou připraveny na zimu 
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Každoročně pořádá naše 
škola pro žáky 6.-9. tříd setkání 
s historií. Tematicky se děje-
pisné exkurze zaměřují na kon-
krétní historickou část učiva 
ŠVP. První z nich proběhla již 
na začátku školního roku – 10. 
října navštívili žáci sedmých 
tříd Archeopark v Chotěbuzi – 
Podoboře u Českého Těšína.

Děti se seznámily s téměř tří-
tisíciletou historií osídlování Sta-
rého Těšína, dozvěděly se infor-
mace o životě našich předků, 
prohlédly si repliku slovanského 
hradiště, starobylých obydlí, re-

pliky nálezů, prošly se po dře-
věných ochozech, vyzkoušely 
si střelbu z luku na slaměný terč 
a nakonec vyplnily pracovní list, 
kde ověřily získané vědomosti. 
Součástí pracovního listu bylo i 
vyluštění hlaholice.

Na zpáteční cestě jsme na-
vštívili i Rybí dům, kde jsme si 
mohli prohlédnout obrovské 
množství cizokrajných ryb, napří-
klad jesetery, obří kapry, želvy.

Slunečné počasí přispělo k 
příjemně strávenému dni věno-
vanému historii.

Mgr. Iva Vránová

Jedenáctka se opět vydala po stopách historie

Žáci 9. ročníku ZŠ Komen-
ského ve Frýdku-Místku, při-
hlášení do chemicko-fyzikál-
ního praktika, se v pátek 18. 
října zúčastnili jedinečné vý-
stavy, která odhaluje tajemství 
technických vynálezů od par-
ního stroje až po současnost.

Děti zde našly celou řadu 
vynálezů, které významně po-
znamenaly vývoj průmyslu a 
technického pokroku na území 
českých zemí, ale i ve světě.

Expozice začala objevem, 
který odstartoval průmyslovou 
revoluci, tedy od parního stro-
je a jeho následného využití v 
mnoha oborech včetně dopra-
vy. Na něj navázal tkalcovský 
stav a další vynálezy z oblasti 
strojírenství, jako jsou napří-
klad obráběcí stroje.

Žáci se během výstavy se-
známili podrobně s výrobou 
železa, oceli i s výrobou elek-

třiny. Prakticky si vyzkoušeli 
vyrobit elektřinu šlapáním a 
kole, všechny jednoduché stro-
je – páku, kladku, kladkostroj, 
nakloněnou rovinu, obráběli dře-
vo, testovali řízení automobilu 
a letadla na trenažéru, vlezli si 
do kajuty kosmonauta Gagarina 
a do útrob legendární ponorky 
Nautilus. Mnohé exponáty si 

vyzkoušeli a zjistili, jak fungují. V 
sekci „Plující město“ viděli vodní 
turbíny a vodní kola. Závěr vý-
stavy patřil vynálezům z oboru 
akustiky a vlnění.

Pro všechny byla interaktivní 
výstava techniky, kterou jsme 
navštívili v Dolní oblasti Vítkovic, 
velkým přínosem.

Mgr. Lenka Grycová

Výstava techniky pro malé i velké

Na jazykové soustředění 
jsme jeli za účelem prohloubit 
naše znalosti jazyka anglic-
kého, ruského a německého. 
Ve středu 16. října jsme přišli 
ke škole v dobré náladě a plní 
očekávání, co se bude dít. 

Autobusem jsme jeli na Os-
travici do hotelu Hamr. Hned 
po příjezdu jsme všichni psali 
Přírodovědného klokana. Poté 
už jsme se věnovali celý den 
angličtině a ruštině/němčině. 
Ruštinu jsme měli opravdu ori-
ginální, protože s námi mluvily 
dvě rodilé mluvčí: paní Hudcová, 
která se narodila v Rusku v mos-
kevské oblasti, nám povyprávě-
la o ruském školství a životě, a 
paní Nataša, která je původem 
z Ukrajiny, se nás hodně vyptá-
vala a my museli reagovat. Sice 
jsme někdy měli pocit, že na nás 
mluví čínsky, ale po chvíli jsme 

se „chytli“. V průběhu soustře-
dění jsme se všichni zapojili do 
projektu Facebook – každý si 
připravil svůj profil v angličtině 
a ruštině/němčině. Ve čtvrtek 
odpoledne jsme se byli projít po 
krásné cyklostezce na Ostravici, 
abychom si užili příjemného po-
časí v podhůří Beskyd. Po oba 
večery jsme si užili spoustu leg-
race. V pátek 18. 10., tedy po-
slední den našeho pobytu, při-

jela rodilá mluvčí z jižní Ameriky 
– konkrétně ze Surinamu. Všich-
ni se vystřídali, aby si ověřili své 
znalosti angličtiny a někteří byli 
sami sebou překvapeni. Pobyt 
se vydařil jak po stránce vzdělá-
vací, tak po stránce zábavy.

Děkujeme našim ochotným 
učitelkám, že jsme měli možnost 
na soustředění vyjet.

Daniela Bartečková,
Daniela Milotová

Jazykové soustředění žáků Jedničky

V úterý 1. říj-
na se žáci 8. a 9. 
ročníku Základní 
školy národní-
ho umělce P. 
Bezruče vydali 
autobusem na 

exkurzi do Přečerpávací vodní 
elektrárny v Dlouhých Stráních.

Nejdříve nám paní průvodkyně 
v přednáškovém sále promítla 
film a vysvětlila chod elektrárny, 
pak nás zavedla do podzemí 
elektrárny a poté jsme autobusem 
začali šplhat asi 15 km od dolní 
nádrže k horní. Celou horní nádrž 

(asi 2,5 km) jsme si za silného vě-
tru, ale slunečného počasí obešli 
a kochali se výhledy na Jeseníky 
s majestátným Pradědem i Krá-
lický Sněžník. Po procházce nás 
autobus svezl do Velkých Losin, 
kde už na nás čekali pracovníci 
ruční papírny, aby nás v rámci 
workshopu nechali si vlastnoruč-
ně zkusit vyrobit papír technikou 
čerpání papíroviny na síto, mra-
morování papíru, knihtisk a ražbu. 
Se složkou plnou vlastních výrob-
ků jsme ještě absolvovali prohlíd-
ku Muzea papíru. 

 Mgr. Monika Nováková

Chemicko-fyzikální exkurze

Naše lískovecká škola je při-
hlášena již do 3. ročníku me-
zinárodního projektu Kampaň 
za snižování množství odpadu. 
Zahájení této akce proběhlo 
bubnováním PET lahvemi, je-
jich následným sešlápnutím a 
odevzdáním k recyklaci.

Cílem kampaně „Když méně 
znamená více, aneb snižme 
množství odpadu“ je snížit 

množství odpadu a působit na 
změnu chování žáků a studentů 
na celém světě.

V rámci plnění tohoto projek-
tu zpracováváme plán aktivit, 
které povedou k aktivizaci žáků 
a jejich prostřednictvím i jejich 
rodičů, aby se zamýšleli a po-
máhali snižovat množství odpa-
du, kterého vzniká neustále více 
a více.  Mgr. Marie Stratilová

V Lískovci stále skloňují „odpady“

ZŠ LÍSKOVEC: Dne 7. listopadu proběhla akce Světový den eko-
škol. Akce jsme zaměřili k tématu Odpady. Členové ekokroužku při-
pravili aktivity pro děti MŠ, pro žáky 1. a 2. třídy ZŠ. Prakticky je pou-
čili o třídění odpadů a pak s nimi vyrobili z odpadů papírové berušky 
a krokodýly.  Mgr. Marie Stratilová
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V říjnu naši mateřskou ško-
lu Naděje navštívili hasiči ze 
Sboru dobrovolných hasičů 
v Místku. Pro děti si připravili 
přednášku o jejich nebezpeč-
né práci a o zásadách volání 
na tísňové linky. Také jsme se 
dověděli, jaký je rozdíl mezi 
dobrým a zlým ohněm.

Na zahradě naší MŠ nám 
hasiči předvedli, jak vypadá 
zásah v protichemických oble-
cích při záchraně lidí zasaže-
ných neznámou nebezpečnou 
látkou. Hasiči v těchto oblecích 
vypadali strašidelně, ale teď už 

víme, že jsou naši kamarádi, 
kteří nám vždy pomohou.

Poté měli hasiči pro děti připra-
venou hru ve dvojicích, při které 
překonávaly překážky a spolupra-
covaly tak, jako hasiči při skuteč-
ném zásahu. Děti, které pomáhají 
svým mladším kamarádům, od-
měnili hasiči diplomem.

Tento den si děti velmi užily 
a byl pro ně zážitkem. Chtěli by-
chom hasičům moc poděkovat 
za velmi hezké a zároveň pouč-
né dopoledne. Již teď se těšíme 
na jejich další návštěvu.

Lucie Sedláčková

Hasiči na návštěvě v MŠ Naděje

Dne 1. října jsme strávili 
v podzimní přírodě – někteří 
v příměstském lese, někteří 
v okolí přehrady Olešná, ně-
kteří v zámeckém parku. Ale 
všichni jsme měli společný cíl 
– pozorovat proměny stromů 
a keřů, které zákonitě na pod-
zim přicházejí. 

V krásném podzimním slunci 
hrály stále ještě některé stromy 
paletou podzimních barev – žlu-
tá, rezavá, červená, hnědá. Jen 
té zelené řádně ubylo. Znovu 
jsme si připomněli, proč listnaté 
stromy a keře opadávají, jak se 
mění barva listů a co se děje se 
stromy jehličnatými. 

Každý, kdo vyrazí do přírody, 
vždycky něco nového vypozoru-
je nebo najde. Z toho, co jsme 
na našich toulkách v přírodě 

našli a přinesli si, jsme vyrobili 
zajímavé výtvarné práce.

Náš den s podzimními dře-
vinami byl zajímavý také tím, 
že jsme nezapomněli na funkci 
stromu v přírodě a jeho využití 
v našem životě. Dlouhou dobu 
růstu stromu v plnohodnotný 
materiál, využitelný v průmys-
lu, jsme si zdůraznili z hledis-
ka pěstování, péče, ochrany a 
využití stromu. Dlouhověkost 
stromů si musíme připomínat 
z hlediska historie a tradic. 
Vždyť některé stromy toho pa-
matují… 

Na závěr nezbývá než se 
sklonit před jejich majestátností 
a podle jednoho citátu souhlasit:

„Strom je jednoslabičné slo-
vo, ale skrývá celý svět pohádek 
a zázraků.“

Podzimní den na ZŠ a MŠ Naděje

Naši mateřskou školu Sně-
ženka Sv. Čecha 170 začátkem 
listopadu navštívili policisté 
ČR z obvodního oddělení Frý-

dek-Místek. Pprap. Jiří Marta a 
pprap. Mgr. Petra Fajkusová 
děti poučili o bezpečném cho-
vání v silničním provozu. 

Děti měly možnost si vyzkou-
šet jízdu na novém dopravním 
hřišti, které jsme získali díky 
velké podpoře rodičů a přátel 
mateřské školy při hlasování pro 
projekt „Stůj, dej přednost Sně-
žence“ v programu „Prazdroj 
lidem“. Dopravní hřiště je po 
telefonické domluvě dostupné 
široké veřejnosti. Taktéž si u nás 
mohou děti bezplatně zapůjčit 
dopravní prostředky třeba na so-
botní výlet s rodiči. Touto cestou 
chceme poděkovat všem, kteří 
náš projekt podpořili, a také po-
licistům z obvodního oddělení, 
kteří s naší mateřskou školou 
dlouhodobě spolupracují.

Kolektiv MŠ Sněženka
Sv. Čecha

Stůj, dej přednost Sněžence!

Halloween si v podvečer 
31. října připomenuli všichni 
milovníci duchů a strašidel 
na Halloweenské party, která 
se konala na 5. ZŠ ve Frýd-
ku-Místku. Děti si vyrobily 
spoustu strašidel, duchů, ne-
topýrů, luceren aj. Nechybělo 
ani strašidelné občerstvení a 
báječná magie čar a kouzel.

Halloween je svátek, který se 
slaví vždy 31. října. Pravda, ten-
to svátek u nás domácí není. Ale 
zabydluje se rychle, především 
děti ho milují. Není divu, obliče-
je z dýní se svíčkou uvnitř jsou 
přímo pohádkové, když září do 
podzimního večera. 

Tento svátek se zajímavou 
historií přinesli do Ameriky Iro-
vé. Již ve své vlasti vyřezávali 
do vydlabané řepy nebo bram-
bory strašidelné obličeje, které 
kladli na okenní římsy, aby od 
domu během noci Všech sva-
tých odehnali duchy zemře-
lých. Proto se i převlékali do 
strašidelných kostýmů a dávali 
za domovní dveře sladkosti. 

Děti objevovaly nedomácí svátek

V Americe pak místo chybějící 
řepy začali využívat dýně. K 
rozsvíceným vyřezávaným dý-
ním se váže stará irská pověst 

o opilci a šprýmaři Jackovi, 
kterého nechtějí ani v nebi, ani 
v pekle a bloudí světem s dýní s 
uhlíkem uvnitř.

HALLOWEEN S EVELÍNOU A PAMPALÍNOU NA PĚTCE: V letošním školním roce zavítaly na ob-
líbenou družinovou Hallowen párty kouzelnice Evelína a Pampalína. Tělocvičnu školy zaplnilo na 180 
různých čarodějnic, duchů, bílých paní a jiných rozličných strašidel. Děti byly vtáhnuty do programu 
plného kouzlení, tanečků, soutěží a her. Tato kouzelnická show byla pro děti, které téměř všechny 
přišly v čarodějnických maskách, veselým a zábavným zpestřením všedního dne. Vychovatelky ŠD 
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Hornická desítka má za se-
bou již své 28. pokračování, a 
to velice vydařené. Ve všech 
bězích byl překonán účastnic-
ký rekord, který samozřejmě 
padl i v celkovém počtu star-
tujících. Vše zahájily závody 
mládeže, kde startovalo neuvě-
řitelných 969 dětí! V běhu pro 
zdraví na 1000 m se postavilo 
na start 733 účastníků, Závod 
mílařů přilákal 225 běžců a 10 
km si vyzkoušelo 724 běžců. 
Celkem tedy v sobotním od-
poledni ve čtyřech závodech 
běželo 2651 závodníků.

Výborně si vedli naši mla-
dí běžci v závodech mládeže. 
V konkurenci téměř tisícovky 
běžců z celé České republiky, 
Polska a Slovenska vybojovali 
sedm vítězství, tři druhá a čtyři 
čtvrtá místa. Hned v první sou-
těžní kategorii děvčat ročníků 
2008-09 se prosadila na 2. místo 
Viktorie Bartoňová a na 3. místo 
Ellen Burkovičová. Mezi děvčaty 
ročníků 2006-07 zvítězila Julie 
Hrčková a mezi stejně starý-
mi chlapci potvrdil roli favorita 
Jan Klimas a jasně zvítězil. Na 
bronzový stupínek se postavil 
u ročníku 2005 Josef Hájovský, 
stejně jako Žaneta Juřičná mezi 
děvčaty ročníku 2003. Ve stej-
né kategorii chlapců nenašel 
přemožitele Lukáš Vlk a bylo z 
toho vítězství. Na další medaile 
jsme museli čekat až do kate-

gorie staršího žactva. Zatímco 
u chlapců se prosadil pouze Jan 
Tesarčík vítězstvím u ročníku 
1998, děvčata stupně prakticky 
ovládla. Ročník 1999 vyhrála 
přesvědčivě Petra Pavlásková 
a třetím místem ji doplnila Julie 
Rampírová. O rok starší dív-
ky vyhrála suverénně Helena 
Benčová a druhé místo přidala 
Iveta Rašková a dvě nejcennější 
medaile v dorostenkách zůstaly 
rovněž doma zásluhou sester 
Siebeltových, v pořadí první Ka-
teřina a za ní Veronika. 

Již druhým rokem se v rámci 
Hornické desítky koná také Zá-
vod mílařů. Trať měří 3333 m, 
závodníci absolvují jedno kolo 

závodu na 10 km. Opět jsme 
slavili úspěch v kategorii žen, 
kde se sice musela loňská vítěz-
ka Kateřina Siebeltová spokojit 
s třetím místem, ale plně ji na-
hradila Petra Pavlásková, která 
zvítězila s velkým náskokem v 
čase 12:55 minuty. Mezi muži 
se prosadil na třetí místo Jan Te-
sarčík v čase 11:31 minuty.

V závodě na 10 km se nejvíce 
prosadila Veronika Sebeltová, 
která vybojovala 2. místo mezi 
juniorkami časem 41:41 minuty. 
Ve stejné kategorii doběhla Ju-
lie Rampírová na čtvrtém místě 
za 45:25 min. a stejné pořadí 
vybojoval také Pavel Michna v 
kategorii 35-39 let, když zdolal 

Hornická desítka opět trhala rekordy

HORNICKÁ DESÍTKA: Ve startovním poli na desetikilometrové trati nechyběl ani primátor města Michal Pobucký.  Foto: Petr Pavelka

Neuvěřitelných 70 dní če-
kala Lipina na vítězství ve 
druhé lize. Přestože svěřenci 
trenéra Duhana podali nej-
slabší výkon sezony, získali 
doma proti Vltavínu body, 
které mají cenu zlata. A v ná-
sledném posledním podzim-
ním zápase na hřištích našich 
soupeřů naši muži brali další 
bod za remízu ve Vlašimi.

Utkání hodně ovlivnila už 93. 
sekunda utkání, kdy hostující 
gólman Pávek nepochopitelně 
zahrál rukou mimo pokutové úze-
mí a rozhodčí Lerch zaslouženě 
vytáhl červenou kartu. Frýdek tak 
šel do přesilovky. Domácí chtěli 
početní převahu využít co nejdří-
ve. V 19. minutě se Stovky koneč-
ně radují. Švrček posílá míč do 

vápna, kanonýr Prokeš sklepává 
pro mladíčka Kovaříka a bývalý 
hráč Kravař otevírá skóre veledů-
ležitého utkání – 1:0. A kdo si my-
slel, že začne brankostroj Lipiny, 
tak ten se šeredně mýlil. Uklidňu-
jící gól ne a ne přijít, blízko k němu 
měli postupně H. Prokeš, Soukup 
a Vrťo dokonce trefuje břevno.

Prvního září jsme na Žižkově 
ve 32. minutě Hynkem Proke-
šem vstřelili poslední branku na 
venkovním hřišti a od té doby se 
naši skvělí fanoušci z gólu nera-
dovali (Varnsdorf 0:1, Č. Budějo-
vice 0:3, Hr. Králové 0:3 a Most 
0:1)! Ve Vlašimi to ale po 468 
minutách přišlo. Dalibor Vašenda 
výstavní brankou ve 41. minutě 
srovnával na 1:1, když jsme už 
od 15. minuty prohrávali.

Fotbalisté už zase bodují
MFK F-M – LOKO VLTAVÍN 1:0 (1:0)
GRAFFIN VLAŠIM – MFK F-M 1:1 (1:1)

KONEČNĚ BODY!: Valcíři po více jak dvou měsících vyhráli.
Foto: Petr Pavelka

desetikilometrovou trať za 34:20 
min. Nově vypsaná kategorie 
pro občany Frýdku-Místku se 
stala kořistí Veroniky Siebeltové 
a 3. místo patří Natálii Závorko-

vé. Mezi muži byl nejlepší Ros-
tislav Trávníček z Pepa teamu. 
Celkem bylo v této kategorii 
hodnoceno 99 běžců – občanů 
našeho města.

První listopadový víkend se 
ve volejbalovém klubu ŠSK Bes-
kydy nesl ve znamení volejbalu 
nejvyšší kvality. Domácímu klu-
bu bylo Českým volejbalovým 
svazem přiděleno pořadatelství 
druhého turnaje Extraligy kade-
tů v letošní sezóně. 

O důležité body do konečné 
tabulky se domácí borci poprali 
tentokrát s týmy z Hradce Krá-
lové, Ostravy, Zlína a Odolene 

Vody. Těchto pět týmů odehrá-
lo během dvou dnů 10 zápasů 
každý s každým. Turnaj byl po 
celou dobu velmi vyrovnaný, o 
čemž svědčí to, že první tři týmy 
dosáhly v závěrečném zúčtování 
stejného počtu bodů. O koneč-
ném pořadí rozhodoval až poměr 
vyhraných setů jednotlivých týmů. 
Domácí ŠSK Beskydy měl bo-
hužel ze všech tří družstev tento 
poměr nejhorší, obsadil za vítěz-

nou Ostravou a druhým Zlínem 
konečné 3. místo a zajistil si tak 
důležité body do celkového pořa-
dí. Nicméně to, že je tým schopen 
hrát vyrovnané zápasy se všemi 
soupeři i přesto, že na soupisce 
chybí zranění hráči, je příslibem 
do dalších bojů. Cílem družstva 
kadetů pod taktovkou trenéra 
Ivana Pelikána je zajistit si účast 
v první osmičce týmů v závěreč-
ných bojích o titul Mistra Extraligy.

ŠSK Beskydy hostily kadetskou Extraligu

Na snímku útočí domácí Tomáš Čermák proti dvojbloku Ostravy.



7 Listopad 2013Sport

Házenkáři Frýdku-Místku 
se ve dvou dnech dvakrát 
před domácími diváky střetli 
s týmem Talentu M.A.T. Plzeň. 
Zatímco v extraligovém zápa-
se naši schytali debakl, v Čes-
kém poháru jdou přes stejné-
ho soupeře už do semifinále.

V utkání 10. kola extraligy 
se zrodil jednoznačný výsledek 
16:27 (7:15) a plzeňský trenér 
Martin Šetlík se domníval, že 
si jeho tým svým povedeným 
výkonem určitě vytvořil respekt. 
Optimismus mu dodávala i sku-

tečnost, že domácí hráli tak zle, 
že mohl dát šanci všem hráčům 
a ušetřit síly jádra týmu.

Střelci v lize: Kichner 6, Dyba 
5/1, Petrovský 1, Klaban 1, Heč-
ko 1, Stachovec 1, Meca 1.

V poháru ale bylo vše jinak. 
Hlavně odšpuntovaný Petrovský.

SKP F-M – TALENT M.A.T. 
PLZEŇ 31:29 (20:20)

Pyško, Marenčák - Rajnoha 
1, Klaban, Meca, Mynář 3, Pet-
rovský V. 12/4, Kichner 2, Heč-
ko, Dyba 7, Vacula 2, Stachovec 
3, Kalous 1, Strack.

V LIZE TO TAM NEPADALO: Střelecky lépe bylo až o den později. 
Foto: Petr Pavelka

V poháru lépe než v lize
SKP F-M – TALENT M.A.T. PLZEŇ 16:27 (7:15)

SOKOL SE ZASEKL: Prohra s Prostějovem se čekala, po slibném úvodu však volejbalistky v ex-
tralize stihly prohrát také s Ostravou a Olomoucí.  Foto: Petr Pavelka

Hornická desítka je jedna 
z velmi podařených akcí v 
našem městě. O tom není 
pochyb. Hlavní organizátor 
a promotér pan Josef Ne-
jezchleba a jeho obětavý 
realizační tým slyší slova 
uznání snad ze všech stran. 
Nejlepší projev poděkovaní 
za organizaci tohoto podni-
ku je pro něj ale určitě vlast-

ní účast v tomto úžasném 
závodě. 

Rodičovská a trenérská ini-
ciativa týmu chlapců MFK F-M 
ročník 2004 tak přivedla své 
zdravé jádro na startovní čáru 
závodu na 836 m. Závodu, který 
pro náročně trénující a běha-
jící fotbalisty vypadá na první 
pohled jako další nenáročná 
tréninková epizoda, ale který 

ve vlastním průběhu ukáže, že 
každý sport má své. Kluci uká-
zali, že start mají nejen na míč 
a první zatáčku do ulice Palac-
kého brali smykem, aby zjistili, 
jak velký nepřítel je „pan laktat“ 
a přepálený začátek. V parku 
bojovali někteři už o přežití. Ale 
zvládli to a s úžasným nasaze-
ním a velkým srdcem nohu z 
plynu nesundal ani jeden z nich 
a do cíle doběhli z posledních 
sil zhruba uprostřed startovního 
pole. Jako tým. Není nezajíma-
vé, že těm nejlepším by dosaže-
ný čas stačil v loňském ročníku 
mezi devítiletými na stupně vítě-
zů a vlastně i na vítězství. Svým 
starším kolegům ukázali, že jsou 
velcí bojovníci, sportovci a žád-
né primadony. Ukázali, že jsou 
„týmem našeho města“. To, jak 
si vedli rodiče – hlavně maminky 
a trenéři – není důležité. Pod-
statné je, že ukázali klukům, že i 
oni umí zatnout zuby a překonat 
nástrahy nabízených tratí, včet-
ně té opravdové desítky. Těšíme 
se na příští ročník!  zn

Fotbalisté (2004) na Hornické desítce

Ligové juniorky U19 Basket-
balového klubu Frýdek-Místek 
se poprvé v sezóně představily 
na domácím hřišti. Po drama-
tickém prvním utkání podlehly 
v prodloužení Krnovu, aby si 
den nato poradily s Ostravou.

BK F-M – TJ Lokomotiva 
Krnov 76:77 po prodl.

Riegrová 15, Čapatá 13, Káňo-
vá 12, Folvarčná 11, Šebestová 9, 
Lukácsová 8, Hlavová 8. 

Sekundu před koncem utkání 
přesnou střelou za dva body si 
domácí družstvo vynutilo pro-
dloužení za stavu 68:68. Za 
stavu 71:71 se našim hráčkám 
nepodařilo vstřelit žádný trestný 
hod z šesti pokusů, což rozhodlo.
BK F-M – SBŠ Ostrava B 77:69

Lukácsová 23 (4 trojky), Rie-
grová 15, Čapatá 12, Káňová 9, 
Šebestová 6, Milotová 5, Fol-
varčná 4, Štupáková 3.

Juniorky nastoupily proti B 
družstvu SBŠ Ostrava posílenému 
o tři pendlující hráčky z extraligy. 

Starší žákyně U15 se zatím 
v ligové soutěži spíše trápí a ve 
dvojutkání s tradičním rivalem 
z Havířova neměly na výhru 
žádnou šanci.
BK F-M – BK Havířov 51:73

Losertová 16, Ručková a 
Šimíčková po 10, Kučerová 8, 
Kučná 5, Marková 2.
BK Havířov – BK F-M 92:38

Šimíčková 10, Losertová 8, 
Kučná 6, Marková 4, Kučerová, 
Zubková, Sommerová a Ručko-
vá po 2, Staňurová 1.

Starší minižákyně U13 ode-

hrály dvě vyrovnaná utkání 
v Ostravě a v tom druhém doká-
zaly zvítězit. Podle jejich trenéra 
ale měly na to, aby vyhrály obě.

SBŠ Ostrava A – BK F-M 
47:37 a 43:47

Mahdoňová 16, Zátopková 
10, Vojkovská 5, Martynková 4, 
Kuběnová 2.

Ručková 18, Mahdoňová 15, 
Vojkovská 6, Kuběnová 4, Zá-
topková 2, Bačová 2. 

Družstvo nejmladších minižákyň 
U11 dosáhlo na první dvě vítězství 
v mistrovských utkáních a proti hou-
ževnatému soupeři si všechny jeho 
hráčky velmi dobře zahrály. Nebýt 
řady neproměněných šancí, mohly 
být výhry ještě výraznější.

Basket Ostrava – BK F-M 
34:37 a 21:23

Lukácsová 17, Gottwaldová 
14, Smítalová 10, Muráriková 5, 
Popovová 4, Podracká 4, Bašo-
vá 2, Konečná 2, Durčáková 2.

Družstvo mužů konečně zabo-
jovalo a vyhrálo v Ostravě dvou-
bodovým rozdílem. Snad bude 
tato výhra předzvěstí lepších vý-
sledků v další části soutěže.
BK Snakes Ostrava - BK F-M 

74:76
Nogol 28, Hájek 17, Aleksa 

12, Pachlopník 7, Brys a Olka po 
4, Kiša a Sobčák po 2. 

„Nám obrovsky vyšel nástup 
do třetí čtvrtiny, kdy jsme za šest 
minut hry měli šňůru 0:15. I když 
to byl nervák až do posledního 
klaksonu,“ radoval se po utkání 
Petr Aleksa, podkošový hráč BK 
Frýdek-Místek.  (kot)

Zlepšené výkony basketbalistek

V listopadu byla zahájena 
nejvyšší šachová soutěž ČR Ex-
traliga družstev. Prestižní Extra-
liga opět výkonnostně posílila, 
přesto by zástupce Frýdku-Míst-
ku Beskydská šachová škola 
ráda atakovala příčky nejvyšší. 

V osmileté extraligové historii 
družstvo BŠŠ Frýdek-Místek ob-
sadilo 1x 3. místo, 4x 5. místo a 
2x 6. místo. A jak si vede BŠŠ 
v novém ročníku 2013/14? V 1. 
kole se náš celek utkal s praž-
ským týmem ŠK ERA Poštovní 
spořitelna. „Spořitelna“ jako 
nováček soutěže nebyl ideální 
soupeř na úvod sezóny, přeci 
jenom nováčkovské nadšení je 
nebezpečné. Avšak naši hráči 
podali zodpovědný výkon a po 

vítězství 5,0 - 3,0 si zapsali do 
dvanáctičlenné tabulky první tři 
body. Své partie vyhráli Anton 
Korobov, Sergei Azarov, Voj-
těch Rojíček, remizovali Cyril 
Ponížil, Igor Rausis, Vojtěch 
Zwardoň a Sergei Vesselov-
sky. Ve 2. kole naše družstvo 
čekal silný soupeř Výstaviště 
Lysá nad Labem. Soupeř s de-
seti velmistry na soupisce budil 
respekt a byl mírným favoritem. 
Na osmi šachovnicích se roz-
poutala velká šachová bitva, 
ve které dlouhé hodiny nebylo 
jasné, na čí stranu se přikloní 
vítězství. Nakonec se po pěti-
hodinovém nádherném souboji 
soupeři rozešli smírně 4,0 - 4,0. 
Vyhrát svou partii dokázal Voj-

těch Rojíček a remizovali Anton 
Korobov, Sergei Azarov, Rafal 
Antoniewski, Igor Rausis, Voj-
těch Zwardoň a Sergei Vesse-
lovsky. Zeptali jsme se kapitána 
týmu Pavla Benča na hodnocení 
úvodních dvou kol: „První dvě 
kola byla opravdu náročná, po 
těžkých střetnutích získáváme 
cenné čtyři body do tabulky a 
zaujímáme průběžné 3.-4. mís-
to, což je jistě výborný vstup do 
sezóny. Děkuji všem hráčům za 
bojovný výkon a celému reali-
začnímu týmu za spousty vyko-
nané práce. Také patří velký dík 
všem, kteří nás podporují a fandí 
nám. Rádi bychom i v dalších 
kolech bodovali a uvidíme, kam 
nás to až dovede.“ 

Extraliga šachových družstev
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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 školství budeme pokračovat V oblasti školství budeme pokračovat v podpoře v podpoře 
tříd pro nadané dětitříd pro nadané děti

Už ve třech třídách od prv-
ního do třetího ročníku pra-
cují učitelé 8. základní školy 
s intelektuálním výkvětem 
tohoto města poté, co radnice 
umožnila vznik tříd pro mimo-
řádně nadané děti. Ty vybírá 
na základě speciální metodi-
ky psycholog v městských 
mateřských školách, kdy dia-
gnostikuje dětem vysoké IQ.

„Tato metoda se osvědčila, 
dokáže nám odhalit ta zhruba dvě 
procenta mimořádně nadaných 
dětí a většinou je rodiče do spe-
cializované třídy dávají, protože 
moc dobře ví, co doma mají. Tyto 
děti bývají mimořádné osobnosti 
a v klasických kolektivech mohou 
být i problémové, pokud se od-
povídajícím způsobem nezabaví. 
Já si velice cením toho, že na Os-
mičce před lety našli odvahu i chuť 
s těmito dětmi pracovat, protože to 

v žádném případě není jednodu-
ché. Může to vypadat, že nadané 
děti se učí snáz, ale pro učitele je 
to naopak mnohem složitější, musí 
být neustále připravení nasytit ten 
jejich hlad po informacích a umět 
reagovat v souvislostech na jejich 
všetečné dotazy,“ shrnuje náměs-
tek primátora Petr Cvik, který má 
školství ve městě na starosti.

Radnici těší, že podpora 
těchto aktivit posouvá Frýdek-
-Místek na špičku vzdělávání 
talentovaných dětí v republice, 
což dokazují slova chvály zá-
stupců Mensy ČR, mezinárodní 
společenské organizace sdru-
žující nadprůměrně inteligentní 
lidi, i řada stáží vysokoškoláků 
ve vyučovacích hodinách či na-
opak vystoupení vyučujících na 
odborných konferencích.

„Spolupracujeme s pěti, šesti 
desítkami škol v republice, ale 

vždycky, když jedu sem, tak se 
moc těším, protože Osmička 
určitě patří mezi nejlepších pět 
škol, které s nadanými dětmi pra-
cují. Všechno se tady sešlo, nad-
šení učitelé i chápavý zřizovatel, 
tedy město,“ prohlásil Tomáš 
Blumenstein, předseda Mensy 
ČR, na schůzce s rodiči při tra-
dičním představování projektu po 
výběru budoucích prvňáčků, kteří 
projevili mimořádné nadání.

„Jediným takovým úskalím 
těchto tříd a dětí je to, že jsou to 
takové osobnosti, že se za všech 
okolností chtějí projevovat samy 
za sebe, hůře spolupracují s ostat-
ními. To se je snažíme různými 
prostředky i hrami naučit. A myslím 
si, že se nám to daří. Rozhodně je 
tady na škole nemáme v nějaké 
izolaci. O přestávkách dovádějí s 
dětmi z ostatních tříd, není v tom 
žádný problém. Také skladbu ho-
din mají stejnou jako v ostatních 
třídách, výuka se liší pouze náplní 
a počtem žáků. Těch je méně než 
v klasických třídách a ještě se na 
některé předměty dále dělí na 

menší skupinky. Co se týče ob-
sahu výuky, tak není naší ambicí 
probrat v první třídě učivo ze třetí, 
ale jít spíše do šířky, ukazovat jim 
další obzory v různých oblastech,“ 
říká Tomáš Pyško, jeden z vyuču-
jících, který děti zasvěcuje do tajů 
výpočetní techniky.

„Na Osmičce působí také 
Kluby nadaných dětí, jejichž po-
sláním je vytváření stimulujícího 
intelektuálního a společenského 
prostředí pro své členy. Práce 
s nadanými dětmi se samozřejmě 
odráží ve výsledcích nejrůzněj-
ších soutěží, ale nejde nám tady 
o přesně měřitelné výsledky. Jde 
o to, abychom nadaným dětem ve 
škole dali prostor rozvíjet se. Za-
tím vidíme, jak se projevuje prá-
ce s nimi v prvních třech třídách, 

ale určitě se všichni těšíme, jak 
se vše bude vyvíjet dál, až nám 
postupně dorostou k středoškol-
skému vzdělání. Bude zajímavé 
sledovat, jak se budou dále ori-
entovat a profilovat,“ těší se ná-
městek primátora Dalibor Hrabec, 
sám člen Mensy ČR.

V hodinách pro nadané děti 
stačí být chvíli, abyste si uvě-
domili, jaký kolektiv mají učitelé 
v rukou. Les hlásících se rukou 
asi nepřekvapí, stejně jako je-
jich projev, reakce a znalosti. 
Tak jako tak zůstávají dětmi. 
Pro některé je stejnou výzvou 
pochopit, co je to Karolínská 
minuskule, stejně jako vymyslet 
z pomůcek obranný štít tak, aby 
nemohly být fotografovány. 

 Petr Pavelka

NADANÉ DĚTI: Drtivá většina už přichází do první třídy s tím, že umí číst.  Foto: Petr Pavelka

COMENIA SCRIPT: Učí se trochu jiné písmo.  Foto: Petr Pavelka



9 Listopad 2013Sociální služby

Na sobotu 16. listopadu byla 
naplánována historicky první 
Národní potravinová sbírka. 
Pomůže lidem v nouzi, kteří, 
stejně jako téměř desetina Če-
chů, nemají prostředky na ná-
kup potřebných potravin. 

Každý bude moci (nebo mohl) 
ve stovce obchodů Tesco, Glo-
bus, Albert, Interspar a MAKRO 
po celé České republice koupit 
a darovat trvanlivé potraviny a 
pomoci tak lidem v nouzi v cha-
ritativních zařízeních ve svém 
kraji. Sbírka spolu s projektem 
Potraviny pomáhají upozorňuje 
na nedostatek potravin mezi ně-
kterými skupinami obyvatel, jako 
jsou senioři, matky s dětmi nebo 
rodiny v tísni a umožňuje projevit 
solidaritu a pomoc konkrétním a 
adresným způsobem.

Sbírka reaguje na skuteč-
nost, že v Česku narůstá počet 
lidí, kteří nemají na nákup zá-
kladních potravin. „9 % obyvatel 
Česka žije pod hranicí chudoby 
a potřebuje potravinou pomoc. 
Skupina obyvatel závislá na 
pomoci potravinových bank po-
stupně narůstá,“ uvedl Fabrice 
Martin-Plichta, předseda České 
federace potravinových bank.

Potraviny byla připravena v 
obchodech vybírat téměř tisícov-
ka dobrovolníků. „Sbírka je jednou 
z největších akcí svého druhu v 
Česku,“ řekla Pavlína Kalousová, 
z Byznys pro společnost, která 
akci zaštiťuje a podporuje odpo-
vědné podnikání ve spolupráci s 
Českou federací potravinových 
bank a Armádou spásy. Podob-
né sbírky se každoročně konají 
téměř po celé Evropě. Ve Francii 
proběhne na konci listopadu již 
29. sbírka potravin. Například v 
Polsku se minulý rok do sbírky o 
posledním listopadovém víkendu 
zapojilo 50 000 dobrovolníků, kte-
ří ve 3 300 obchodech vybrali 810 
tun potravin, z kterých bylo možné 
připravit 1 620 000 jídel.

Přesto, že potravinovou po-
moc potřebuje stále více lidí, v 
Česku se stejně jako v ostatních 
vyspělých zemích přitom potravi-
nami plýtvá. Navíc, darovat pře-
bytečné potraviny potřebným, je 
v Česku oproti jiným státům EU 
pro firmy značně nevýhodné. Z 
původní ceny potravin musejí i 
při darování odvést státu DPH. 
Darování potravin je také admi-
nistrativně náročné. I přesto se 
mnohé firmy snaží pomoci. 

Potraviny potřebuje desetina Čechů,
pomůže Národní potravinová sbírka

„Škola vaření“ pro uživatelky střediska 
SÁRA Frýdek-Místek v hotelu Park Inn

taktovkou zkušeného šéfkucha-
ře Pavla Čadila. Menu, které při-
pravovaly, bylo sestaveno tak, 
aby odpovídalo požadavkům 
na zdravou, chutnou, vyváže-
nou stravu a zároveň, aby bylo 
finančně dostupné i pro přípravu 
v domácích podmínkách. A co 
že si vlastně uživatelky uvaři-
ly? Menu vypadalo následov-
ně: bramborová polévka, hlavní 
chod Tagliatele s houbovým 
ragú a jako dezert trhanec.

Uživatelky, které se akce 
zúčastnily, mohly na pár hodin 
zapomenout na všední starosti 
a nasát jedinečnou atmosféru. 
Vrátily se plné dojmů, shodly 
se, že tato zkušenost je velice 
obohatila v kontaktu s novými 
lidmi a v rozšíření obzoru o nové 
možnosti vaření. Pracovníci ho-
telu jim udělali radost i drobnými 
dárky, které jim návštěvu připo-
mínají.  Klára Stuchlíková,

Elena Gřesová

Uživatelky střediska Slez-
ské diakonie, SÁRA Frýdek-
-Místek, přijaly v měsíci září 
pozvání do hotelu Park Inn 
by Radisson Ostrava, kde na 
ně dýchla nevšední atmosféra 
a přivítali je pracovníci, kteří 
se jim po celou dobu návště-
vy věnovali. Počítalo se také 
s účastí dětí, pro které byl při-
praven doprovodný program. 

Ženám bylo umožněno na-
hlédnout do zákulisí provozu 
hotelu a zvláště pak hotelové 
kuchyně, posléze si mohly vy-
zkoušet svůj kulinářský um, pod 

Krásné podzimní počasí 
zdokonalilo náš tradiční „Slet 
vlaštovek“. Každý účastník 
sletu si v klubovně vyrobil a 
ozdobil svou vlaštovku a pak 
jsme šli vyzkoušet do parku 
její letecké umění. Pro děti 
jsme měli připravené různé 
disciplíny – nejdelší a nej-
vyšší let, let do terče nebo let 
přes vodotrysk. Děti si užíva-
ly titulu letušky a letce a svou 
roli plnili velmi zodpovědně. 
Na konci byli všichni odmě-
něni sladkou odměnou.

V dalším týdnu jsme pro děti 
klubu Nezbeda připravili „Vý-
pravu za lesním strašidlem“. 
Tentokrát jsme se vydali do 
Místeckého lesa, kde děti ve 
dvou skupinách vyráběly lesní 
strašidla z přírodnin. Všichni 
nadšeně odbíhali do lesa a při-
nášeli větvičky, šišky, kapradí, 
jeřabiny, hřiby a další přírodni-

ny. Pomocí provázků se skupi-
ny snažily vyrobit co nejhezčí 
strašidýlko. Výsledkem byla 
dvě originální strašidla, která si 
děti hrdě donesly do klubovny, 
kde nám po dlouhou dobu zdo-
bila chodbu. Tuto výpravu jsme 
zakončili uvařením teplého 
čaje, u kterého jsme si vzájem-
ně sdělovali zážitky.

Slet vlaštovek, výprava do 
lesa a další aktivity v klubovně i 
mimo ní mají za cíl sebepoznání, 
rozvíjení smyslu pro spolupráci, 
umět se dohodnout, vzájemně 
si pomáhat, ocenit a povzbudit 
druhé a hlavně prožít chvíle, kdy 
je nám spolu dobře.

Pracovnice klubu Nezbeda, 
jejímž zřizovatelem je Charita 
Frýdek-Místek, i v dalších mě-
sících připravují spoustu zajíma-
vých akcí a aktivit, na které jsou 
všechny děti srdečně zvány. 

Alena Kopidolová

Podzimní aktivity klubu Nezbeda

Léčebna Gaudium Frýdek-
-Místek s.r.o. je poskytovatel 
zdravotní péče určené dlou-
hodobě nemocným a svým 
pacientům zajišťuje zdravot-
ní péči poskytovanou z pro-
středků zdravotního pojištění.

Přijímáni jsou převážně pa-
cienti po mozkových příhodách, 
úrazech, amputacích končetin, 
s onemocněním pohybového 
aparátu. Personál léčebny po-
kračuje v léčbě a svou léčebnou, 
ošetřovatelskou a rehabilitační 
péčí se snaží zmírnit příznaky 
nemoci tak, aby se mohli vrátit 

ke svým rodinám do svého do-
mácího prostředí. 

Není-li pacient zcela samo-
statný a potřebuje pomoc i po 
ukončení hospitalizace, zpro-
středkuje sociální pracovnice 
pomoc terénních asistenčních 
služeb, nebo pomůže s podáním 
žádosti do sociálních zařízení.

Léčebna Gaudium s.r.o. chce 
zůstat vyhledávaným zařízením, 
a proto usiluje o získání akredi-
tace od SAK ČR. Má zpracován 
Program kontinuálního zvyšová-
ní kvality, což v praxi znamená 
dělat práci v souladu se záko-

Gaudium je tu pro vás již 10 let

nem, neustále se vzdělávat, 
rozvíjet své schopnosti a do-
vednosti a hledat nové způsoby 
poskytování kvalitní a bezpečné 
péče pacientům.

Lenka Kaňová

Ve čtvrtek 3. října jsme se 
s klienty charitního Domu po-
kojného stáří u Panny Marie 
Frýdecké, jejímž zřizovatelem 
je Charita Frýdek-Místek, vy-
dali na známou beskydskou 
horu Grúň, která leží nedale-
ko hranic se Slovenskem.

Cílem naši cesty byla návště-
va místního dřevěného kostelí-
ka a jeho okolí. V kostelíku jsme 
společně s otcem Radkem, 
farářem ze Skalice, slavili mši 
svatou. Po ní jsme si prohlédli 
okolí kostelíka a pak se pře-
sunuli na nedalekou Švarnou 

Hanku. Zde nás čekal nádherný 
pohled na jasnou oblohu a hor-
skou přírodu Beskyd i dokonce 
Malé Fatry. Na zpáteční cestě 
jsme se zastavili na Ostravici v 
místní restauraci na menší ob-
čerstvení a společné povídání 
nad prožitými dojmy.

I když nám po celou 
dobu foukal studený 
vítr, hřálo nás společ-
né putování po horách, 
po místech, kde někte-
ří z nás ještě nebyli.

Chtěli bychom tím-
to moc poděkovat otci 
Radkovi za doprovod a 
panu Ing. Aleši Pustko-
vi za finanční podporu, 
díky níž jsme mohli výlet 
uskutečnit. Děkujeme! 

Pracovníci Domu 
pokojného stáří
u Panny Marie 

Frýdecké

Výlet na Grúň s klienty Domu pokojného stáří
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Před časem vyšel článek, 
který reagoval na časté dotazy 
ohledně exekucí. V jeho závěru 
jsme přislíbili pokračování v ně-
kterém dalším vydání Zpravo-
daje. Dnes tedy pokračujeme.

Kdo je exekutor? Exekutor je 
prodloužená ruka soudu. Nutno 
s ním komunikovat. Nutno odpo-
vídat na dotazy – ať už se to týká 
bankovního nebo nebankovního 
sektoru, sousedů, samotné-
ho dlužníka apod. Číslo, které 
je uvedené před značkou EX, 
např. 130 EX je číslo exekutora. 
Toto číslo lze ověřit na stránkách 
EXEKUTORSKÉ KOMORY. 
Exekuce může mířit na zabavení 

příjmů, majetku nebo účtu. Ne-
lze exekuovat opakované dávky 
pomoci v hmotné nouzi, ostatní 
vyplácené jednorázové dávky, 
příspěvek na bydlení. Přídavek 
na dítě možno exekuovat pou-
ze na dluhy dítěte. I neexekuo-
vatelné dávky však lze na účtu 
zablokovat. V tu chvíli už to není 
dávka, ale peníze. Exekutor není 
povinen zkoumat původ peněz. 
Z účtu vyplatí dlužníkovi pouze 
dvojnásobek životního minima 
jednotlivce, nic víc. Nutno počí-
tat s tím, že exekutor dokonce 
nemůže na účtu nechat ani po-
platek za vedení účtu. Takto se 
pak začne tvořit nový dluh. Lze 

podat návrh, aby exekuce byla 
provedena jinou formou.
Při zabavování majetku může 
exekutor vstoupit tam, kde:

1. se domnívá, že se dlužník 
zdržuje

2. chodí dlužníkovi pošta
3. z výpovědi sousedů vyplývá, 

že tam dlužník bydlí
4. dlužník v minulosti bydlel a do-

sud má na této adrese trvalé 
bydliště. Je potřeba si prově-
řit, zda na naší nové adrese 
není hlášena žádná osoba

5. změnu jména na zvonku 
nebo schránce je potřeba dát 
včas do pořádku (např. i po 
rozvodu, neponechávat na 

Upozorňujeme všechny fy-
zické osoby, které mají ve 
vlastnictví stavbu určenou 
k rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hláše-
na k pobytu žádná fyzická 
osoba, že musí splnit svou 
ohlašovací povinnost dle obec-
ně závazné vyhlášky č. 3/2012 
o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. 

V případě, že jste vlastník 
stavby určené k rekreaci, 

bytu nebo rodinného domu, 
žádáme Vás o: 

1. vyplnění tiskopisu „Prohlá-
šení typu C“ nebo 

2. doložení Vašeho čestného 
prohlášení, že ve Vaší stavbě 
určené k rekreaci, v bytě nebo 
v rodinném domě má nějaká 
fyzická osoba trvalý pobyt, popř. 
pobyt cizince, s uvedením jména 
a data narození uvedené osoby. 

Tiskopisy „Prohlášení typu 
C“ a „Čestné prohlášení“ na-
leznete na internetových strán-
kách města Frýdku-Místku 
(www.frydekmistek.cz – ma-
gistrát města – odbor správy 
obecního majetku – tiskopi-
sy), na informacích Magistrátu 
města Frýdku-Místku nebo u 
správců místního poplatku za 
komunální odpad v kancelářích 
č. 103, 106-109.

Upozornění na místní 
poplatek za komunální odpad

Znovu ve zpravodaji na téma Exekutor
zvonku léta jméno bývalého 
manžela, manželky)
Co tedy dělat, pokud bydlíme 

na společné adrese s dlužníkem 
a na dveře zaklepe exekutor? 
Majitel věci musí umět proká-
zat, že věc nepatří dlužníkovi, 
ale jemu. Pokud však exekutor 
zahrne věc mezi majetek dluž-
níka, je nutno podat exekuto-
rovi návrh na vyškrtnutí věci ze 
soupisu. Následně běží 30 dnů 
lhůta. Pokud exekutor nevyhoví, 
vlastník věci podává vylučovací 
žalobu. Pokud došlo k prodeji, 
poškozený exekucí má nárok 
na náhradu ve výši, ve které se 
věc prodala + náhradu školy, 
kterou způsobil exekutor. Toto 
však nutno vysoudit. Ne vždy se 
dodrží, že nejdříve musí být po-
hledávka uspokojována penězi, 
pak teprve majetkem. 

Náklady exekuce jsou stano-
veny ve vyhlášce o nákladech 
exekutora. Námitky na náklady 
exekučního řízení se musí stih-
nout do 8 dnů od exekuce a 
podávají se exekutorovi. Pokud 
se rodiče dozví o dluzích svých 
potomků, setkáváme se s jejich 
vystrašenými dotazy, zda může 
exekutor sáhnout i na jejich ma-
jetek. Nemůže. Platí však výše 
uvedené, nutno prokázat, komu 
majetek patří. Dalším častým 
dotazem je, zda se dluhy mo-
hou zdědit. Ano, dluhy se dědí 
v případě, že pozůstalí přijmou 
dědictví. V případě, že nepřijmou 
dědictví, nedědí ani dluhy. Pokud 

se dlužník přechodně ocitne v si-
tuaci, že není schopen splácet, 
může požádat o odklad exekuce 
(půl roku) dle § 266 občanské-
ho soudního řádu. Může to být 
např. z důvodu nemoci, dluh pak 
neroste ani o korunu. V případě 
těhotných žen to může být 2-4 
roky. Jestliže výtěžek z majet-
ku dlužníka nestačí na pokrytí 
nákladů, může dojít k zastavení 
exekuce. V takovém případu 
soudy zkoumají, jaká je pravdě-
podobnost, že do budoucna není 
šance na vymožení. I přes zasta-
vení exekuce však dluh nemizí. 
Přechází do dědictví. V případě, 
že by se dlužník dostal k nějaké 
zajímavé částce peněz, věřitel by 
musel celé řízení obnovit. 

Stále platí to, co bylo uvedeno 
v minulém článku – pro každé-
ho, kdo potřebuje konkrétní radu 
nebo pomoc, jsme na adrese Pa-
lackého 115 ve druhém poschodí.
Oddělení terénní práce s ne-

zaměstnanými a rodinou
Palackého 115, II. poschodí, 

č. kanceláře 239,240,241,242. 
V úředních hodinách pondělí a 
středa od 8.00 -17.00 hod, čtvr-
tek od 13.00 – 15.00 hod.
E-mail: socpece@frydekmistek.cz

Tel.: 558 609 606, 558 609 690, 
558 609 671, 558 609 694. Na 
těchto číslech je možno se objed-
nat mimo úřední hodiny.

Běžně jednáme i s klienty, kte-
ří nechtějí vystoupit ze své ano-
nymity nebo se rozhodnou z ní 
vystoupit až po určité zkušenosti. 

Co také řekli senátoři ke kauze města
(pokračování ze strany 1)
Senátor Miloš Vystrčil:
...hrozí, že se to bude stup-

ňovat, že nebude za chvilku 
ochoten nikdo a nikde rozho-
dovat, protože se bude bát.“

Senátor Vladimír Dryml: 
„Vážení, žijeme v České repub-
lice a zapomněli jsme, že pořád 
ještě nežijeme ve stabilizované 
zemi, ale v českém Absurdistá-
nu. Zrušili jsme si imunitu, a tak 
se policie činí, nedivte se! Já 
vás všechny varoval, že se sta-
neme lovnou a lacinou zvěří, a 
už je to tady. Je otázka, jestli 
máme nakročeno k policejnímu 
státu, nebo jestli za to můžeme 
my svým schvalováním velmi, 
velmi nedokonalých zákonů. 
...Jaká je kvalita některých 
vyšetřovatelů a některých stát-
ních zástupců, to je otázka vel-
mi, velmi diskutabilní. A mohu 
říci, že po různých čistkách v 
policii a hlavně u obecné kri-
minality je někdy velmi nízká, 
protože tam jsou vyšetřovatelé, 
kteří nemají patřičné vzdělání, 
možná, že někteří mají zahrad-
nickou školu s maturitou nebo 

jinou pofidérní Sorbonnu, ale 
je prostě velmi nízká, a hlavně 
ti lidé nemají praxi a ti zkušení 
je nenaučili své profesi. Ono 
to platí ostatně o všech profe-
sích. ...neexistuje žádná kon-
trola některých nadřízených v 
řadách policie nebo i státního 
zastupitelství. Všichni chtějí být 
nezávislí, hájí se nezávislostí, 
dělat si, co by chtěli, jenom co 
oni uznají za vhodné, mnohdy 
se pasují na bohy na Zemi, a to 
mnohdy bez ohledu na zákon. 
A to je velmi nebezpečné. ...A 
ono v podstatě už to pak bude 
jedno, jak to u soudu skončí, 
protože cíle bylo dosaženo – 
politik byl zdiskreditován, úkol 
splněn a mnohdy ti dotyční za 
to dostali ještě zaplaceno.“

Senátor Jan Horník: „Ono 
je jednoduché kriminalizovat 
nás, kteří sedíme na radnicích 
dlouhá léta a snažíme se ko-
nat pro dobro našich spolu-
občanů, protože kdyby tomu 
tak nebylo, tak lidé by nám 
opakovaně nedávali své hla-
sy, kdyby si mysleli, že jsme ti 
zloději. ...Nicméně, my jsme si 

to vybrali, bojujme proti těmto 
šíleným věcem.“ 

Místopředseda Senátu 
Přemysl Sobotka: „Poprvé to 
začalo s kladenským primáto-
rem, který byl odsouzen, resp. 
byl rok ve vazbě, a pak se zjis-
tilo, že vlastně nic neudělal. 
A tento mladý člověk už měl 
nejen zkažený život, ale on 
mohl prostě chodit akorát ka-
nály, když se vrátil, protože ten 
cejch dostal, mediální cejch
dostal. A nebavím se o tom, že 
pro politiku už je nepoužitel-
ný. ...Paní kolegyni v žádném 
případě já osobně nevydám. 
A důvod je prozaický – seriál 
bude pokračovat a seriál skon-
čí tím, že nakonec vždycky 
starosta nebo primátor každý 
materiál pošle na policii, aby 
tam dali razítko, že to není 
nějak spojené proti pravidlům, 
které vnímá dnes policie troš-
ku jinak, než vnímá naše za-
stupitelská demokracie.“

(Přepis rozpravy Senátu 
– http://www.senat.cz/xqw/

webdav/pssenat/origi-
nal/70323/59070)

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z Fondu výchovy, vzdě-
lávání a zájmových aktivit, že 
nové tiskopisy žádostí o dotaci 
na celoroční činnost nebo pod-
poru konání jednotlivých akcí v 
roce 2014 je možné vyzvednout 
na Magistrátu města Frýdku-
-Místku, Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy u p. Če-
chové, tel. 558 609 214, nebo 
ze stojanu u informací v příze-
mí budovy Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Radniční 

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

Fond výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit je určen k podpoře 
volnočasových, zájmových a vý-
chovně vzdělávacích aktivit před-
nostně pro děti a mládež města 
Frýdku-Místku. Trvalý pobyt nebo 
sídlo žadatele se musí nacházet 
na katastrálním území města.

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční 
činnost a jednotlivé akce s poža-

dovanými aktuálními přílohami je 
nutno zaslat poštou či osobně 
podat na podatelně Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148 nejpozději do 31. prosince 
2013. Na žádosti o dotaci na ce-
loroční činnost odeslané po tom-
to termínu nebude brán zřetel. 
Žádosti o dotace na jednotlivé 
akce je možno podávat i v prů-
běhu roku 2014.

Doporučujeme všem žada-
telům prostudovat platný Statut 
fondu výchovy, vzdělávání a zá-
jmových aktivit, který je rovněž 
k dispozici na webových strán-
kách města.

Neinvestiční dotace z  Fondu výchovy, vzdělávání 
a zájmových aktivit statutárního města F-M – 2014
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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)
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna)

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

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.
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/

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 Slezská (bývalá Beta sta-
vebniny) tel.: 725 223 917
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?

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana 
Špoková, tel.: 558 609 615, re-
ferent odpadového hospodářství

Kam volat, když …

Nabídka na pronájem 4 standardních obecních bytů
o velikosti 1+2 s dluhem po předchozím nájemci

Byt č.: 9 v domě čp. 158, ul. Frýdlantská, k.ú. Místek
Byt č.: 69 v domě čp. 158, ul. Frýdlantská, k.ú. Místek
Byt č.: 63 v domě čp. 159, ul. Komenského, k.ú. Místek
Byt č.: 58 v domě čp. 799, ul. Československé armády, k.ú. Místek
Dlužná částka po předchozím nájemci u jednotlivých bytů:
- 46.519 Kč (u bytu 158/9)
- 100.000 Kč (u bytu 158/69)
- 67.892 Kč (u bytu 159/63) 
- 98.955 Kč (u bytu 799/58).
Svůj zájem o pronájem uvedených bytů nahlásí zájemce do 16. 
12. 2013 na OSOM, Radniční 10, kanc. č. 208, (tel. 558 609 181).
Bližší informace a podmínky pronájmu jsou uvedeny na stránkách 
www.frydekmistek.cz

Odbor školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku oznamuje všem 
zájemcům o finanční příspěvek ze 
Sportovního fondu, že nové tisko-

pisy žádostí o dotace na celoroční 
činnost nebo podporu konání jed-
notlivých akcí v roce 2014 je mož-
né získat na webových stránkách 
města (http://www.frydekmistek.
cz/cz/obcan/organy-mesta/ma-
gistrat-mesta/odbor-skolstvi-kul-
tury-mladeze-a-telovychovy/), 
rovněž je lze vyzvednout ze sto-
janu u informací v přízemí budovy 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148, případně na 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy u p. Čechové, tel. 
558 609 214. 

Neinvestiční dotace ze spor-
tovního fondu jsou určeny vý-
hradně k podpoře sportovních 
organizací – občanských sdru-
žení – pracujících pravidelně 
s dětmi a mládeží a zdravotně 
postiženými sportovci. Orga-
nizace musí mít sídlo ve Frýd-

ku-Místku a působit na území 
města. Dotace nebudou posky-
továny podnikatelským subjek-
tům a sportovním klubům zařa-
zeným do Centra sportu.

Řádně vyplněné tiskopisy žá-
dostí o dotaci na celoroční činnost 
a jednotlivé akce s požadovanými 
aktuálními přílohami je nutno za-
slat poštou či osobně podat na 
podatelně Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, Radniční 1148 nejpoz-
ději do 31. prosince 2013. Žádosti 
o dotace na jednotlivé akce je 
možno podávat i v průběhu roku 
2014. Na žádosti o dotace na ce-
loroční činnost odeslané po tomto 
termínu nebude brán zřetel.

Doporučujeme všem žadate-
lům prostudovat si statut Spor-
tovního fondu, který je rovněž 
k dispozici na uvedené webo-
vých adrese.

Neinvestiční dotace ze Sportovního fondu 
statutárního města Frýdku-Místku – 2014
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KulturaFM a ZUŠ navázali spolupráciKulturaFM a ZUŠ navázali spolupráci
Základní umělecká škola ve 

Frýdku-Místku navázala spo-
lupráci s městskou organizací 
KulturaFM, která v našem městě 
pořádá většinu kulturních akcí.

„Byla dohodnuta krátká vy-
stoupení žáků školy na koncer-
tech předních českých interpretů, 
což by mělo být přínosné pro obě 
instituce. První mimořádnou akcí 
v rámci této spolupráce byl kon-
cert Jiřího Stivína, který dlouhodo-
bě patří mezi uměleckou špičku,“ 
informoval Ladislav Muroň, ředitel 
ZUŠ Frýdek-Místek, o koncertě, 
který se uskutečnil ve čtvrtek 31. 
října v Národním domě.

V rámci tohoto koncertu vy-

stoupilo kvinteto zobcových 
fléten ve složení Anna Klečková, 
Linda Nguyenová, Karolína Mi-
čulková, Ludmila Špoková, Ka-
teřina Zemanová. Tento soubor 
vede paní učitelka Lucie Franko.

„Pokračování této spolupráce 
bude ve čtvrtek 28. listopadu, 
kdy se v Národním domě před-
staví přední český kytarista Ka-
rel Fleischlinger,“ sdělil Ladislav 
Muroň. Na začátku koncertu, 
který začíná v 19 hodin, vystou-
pí kytarové kvarteto, právě pod 
vedením Ladislava Muroně, ve 
složení: Aneta Laštovičková, 
Kristýna Bučková, Kateřina Ma-
říková, Anna Kupčáková.

V zahraničí jedna z nejzná-
mějších slovenských kapel 
– Longital – zahraje v neděli 
1. prosince ve frýdecké hos-
půdce U Arnošta. Toto po-
zoruhodné muzikantské duo 
má za sebou koncerty ve 
dvanácti zemích Evropy, ve 
Spojených státech a v Kana-
dě a vydali celkem již devět 
hudebních alb. 

Kromě muzikantské činnosti 
se věnují také vydávání zajíma-
vé slovenské hudby (aktuálně 
například vydávají nové album 
Jany Kirschner). Jejich písně 
s vlastními slovenskými texty 
vytvářejí jakoby vlastní vesmír 
utkaný z charismatického pro-
jevu zpěvačky a baskytaristky 
Shiny a fenomenálního kyta-
risty Daniela Salontaye, který 

kromě tradičních kytarových 
technik rád využívá i netradiční 
hru smyčcem na kytaru. Hudba 
Longital je plná překvapení a dy-
namických zvratů. Ve Frýdku již 
několikrát vystoupili v rámci fes-
tiválku sv. Jan session a tento-

krát zahrají s frýdeckou kapelou 
Hrozen, která rovněž ve svých 
písních ráda používá překvapivé 
a netradiční postupy. Koncert 
začne od 19 hodin a vstupenky 
je možné získat v hospůdce U 
Arnošta.

Slovenský Longital a domácí Hrozen zahraje U Arnošta

25. listopadu 2008 opustila 
své přátele a město Frýdek-
-Místek keramička, grafička a 
malířka Eliška Servátková. U 
této příležitosti bude v pondělí 
25. 11. ve 14 hodin odhalena 
pamětní deska na budově ZUŠ 
na Kostikově náměstí ve Frýd-
ku, kde umělkyně léta učila 
výtvarné obory. Desku finan-
covalo město Frýdek-Místek z 
podnětu Pobeskydského klu-
bu přátel výtvarného umění ve 
Frýdku-Místku. Výtvarné řešení 
navrhl výtvarník Jiří Sibinský.

Umělkyně se narodila sice v 
polském Cieszyne (1915), ale už 
v roce 1923 se stěhuje s rodiči do 
Frýdku. Její otec, významný čes-
ký lesník, ing. V. Rosenfeld zde 
získal místo a přivedl dceru do 
Frýdeckého zámku. Podporoval 
také její výtvarný talent. V roce 
1939 se provdala za důstojníka 
čs. armády Františka Servátku, 
později známého jako osvíce-
ného učitele. V letech 1942-43 

studovala na Vysoké umělecko-
průmyslové škole ve Vídni, obor 
grafika, u prof. P. Kierniga, v roce 
1943-44 na vídeňské Akademii u 
prof. Fahringera, obor malba. Od 
roku 1945 se soustavně věno-
vala keramice, která tvoří v jejím 
díle významnou část tvorby a je 
názorově silně ovlivněna lido-
vým uměním. Od padesátých let 
se soustavně věnuje výtvarné 
činnosti, hlavně grafice. Poprvé 
vystavovala s výtvarníky v Dělnic-
kém domě v Ostravě-Vítkovicích 
v roce 1953 a poté na Výstavě 
Těšínska v Českém Těšíně, 
později hlavně v Domě kultury 
Válcoven plechu. Podílela se na 
založení výtvarného oboru LŠU 
ve Frýdku-Místku v roce 1961 a 
pedagogické práci se věnuje až 
do roku 1981. Vychovala celou 
řadu úspěšných výtvarníků, kteří 
na ni vděčně vzpomínají. Hlavně 
po smrti manžela hodně cestova-
la a její žeň z této etapy je velmi 
bohatá. Vedle dokumentace z 

cest se souběžně rozvíjí až do 
poloviny devadesátých let i tvor-
ba grafická, zaměřená na lidové 
prostředí, tradice, hudbu a žánr. 
Od sedmdesátých let do součas-
nosti je její zájem soustředěn také 
na kvaš a temperu v originálním 
„reportážním“ zachycení světa a 
po roce 2000 se stále více věnuje 
i klasické malbě. Soustavně se 
věnuje také portrétní tvorbě, kraji-
ně a svým oblíbeným přítelkyním 
– květinám. Nejčastějším jejím 
námětem a láskou byl Frýdek a 
Místek. Snad není v Česku měs-
to, které by mělo malíře-kroniká-
ře, který by zanechal nehynoucí 
památku nejen na jeho proměny 
architektonické, ale i na historii 
a jeho typické postavičky. Sama 
byla svou osobností nedílnou 
součástí města, což dokládá 
čestný klíč města, byla vyzname-
nána také jako osobnost města a 
byla čestnou členkou Pobeskyd-
ského klubu přátel výtvarného 
umění.  Karel Bogar

Vzpomínka na malířku Elišku Servátkovou 

James Harries je skladatel, 
folk-rockový zpěvák a kyta-
rista z Manchesteru, který 
pravděpodobně jako první na 
světě natočil svoje nové ofi-
ciální album na svůj mobilní 
telefon. Tuto nahrávku bez 
jakýchkoliv úprav vydal a po-
skytl svým fanouškům v di-
gitální podobě ke stažení na 
svých webových stránkách 
www.jamesharries.com. Nyní 
jej budete moci slyšet i v mís-
tecké knihovně, kde ve čtvr-
tek 21. listopadu od 19 hodin 
vystoupí v Modrém salonku.

James Harries zde představí 
své album (nyní vydané také ve 
speciální limitované edici na cd 
nosiči) v rámci „zimního turné“ 

po České republice. Jeho kon-
certy jsou plné strhující energie 
a nezapomenutelné atmosfé-
ry. Nenechte si uniknout tento 
jedinečný zážitek, vstupné je 
zdarma.

Albu natočenému na mobil-
ní telefon, tomuto v dějinách 
hudby naprosto originálnímu 
projektu, předcházelo několik 
mimořádně vydařených stu-
diových alb, oceňovaných kri-
tiky po celém světě. Magazín 
Rolling Stone označil Jamese 
Harriese za „Zlatý hlas”, jakým 
byl například Jeff Buckley nebo 
jaký vlastní Damien Rice. I v 
dalších prestižních médiích se o 
něm hovoří v superlativech, tak 
přijďte na světovou podívanou.

Zlatý hlas Jamese 
Harriese v knihovně

JAMES HARRIES: Songwriter/písničkář – UK.

Městská knihovna F-M vyhlašuje
21. ročník literární soutěže Můj svět

Přihlásit se mohou všichni autoři od 14 let.
I. kategorie: próza (max. 3 str. A4), podkategorie: 14-18, 18-30, 
30 a více let.
II. kategorie: poezie (3 básně), podkategorie: 14-18, 18-30, 30 
a více let.
Práce budou hodnoceny odbornou porotou, vyhlášení výsledků 
proběhne na slavnostním večeru v březnu r. 2014.
Prosíme, pište na počítači, případně ručně hůlkovým písmem, 
vždy v 5 kopiích. Nezapomeňte uvést své jméno, věk a bydliště.
Své příspěvky doručte osobně nebo poštou do 31. 12. na adresu:
Městská knihovna, Jiráskova 506, Frýdek-Místek, 738 01.
„Píšu, abych se v sobě prošel. Malovat, komponovat, psát, projít 
se v sobě. To je dobrodružství být naživu.“  H. MICHAUX
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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

19. 11., 19:30-20:30 Relaxace s 
dešťovými sloupy 

Uslyšíte, úžasné a silné, muziko-
terapeutické nástroje.

22. 11., 18:00 Peter Fridrich, 
Feng Shui v denním životě

Na tento seminář je doporučena re-
zervace peter@centrum-berkana.cz
23. – 24. 11., 10:00 – 16:00 Petr 

Švarc, Víkendový seminář 
tchaj-ťi

Tématem semináře bude správná 
mechanika pohybu nohou při pře-

nášení váhy a chůzi ve formě. 
29. 11., 18:00 – 19:30 Koncert 

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém 

nám. (u křížového podchodu)
Jaroslav Pešat

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

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.

Út 19. 11. v 19.00
Filmaři ve zbrani: Vladimír Sís

Přehlídka krátkých a středomet-
rážních filmů, představující tvorbu 
Vladimíra Síse z doby, kdy působil 
v Československém armádním fil-
mu. Vstup zdarma. Filmový klub.

St 20. 11. v 10.00
Líbánky

Drama na svatbě podle Jana Hře-
bejka a Petra Jarchovského. V 
hlavních rolích A. Geislerová, S. 
Majer, J. Černý, Kristýna Nováko-
vá-Fuitová a další...
ČR, drama, 2D, 12+, 103 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

Čt 21.–Ne 24. 11.
11. Mezinárodní festival

outdoorových filmů
Začátky bloků: Čt 21. 19.00; Pá 
22. 17.30 a 20.00; So 23. 15.30, 
17.30 a 20.00; Ne 24. 17.30
Vstupné 50 Kč/filmový blok, 300 
Kč/permanentka. Více o programu 
a hostech na www.kulturafm.cz.
Předprodej vstupenek od 15. 10. 
na pobočkách BIC, hodinu před 
představením v Nové scéně Vlast 
nebo online na www.kulturafm.cz

Po 25. 11. v 19.00
Miniprofil režiséra E. Wrighta: 

Jednotka příliš rychlého nasazení
Neodolatelně suchý britský humor, 
svérázné postavičky a nečekaně 
originální zápletka. Dnes už klasic-
ká akční komedie Edgara Wrighta.
VB/Francie/USA, komedie, 2007, 
2D, 15+, titulky, 121 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

Út 26. 11. v 19.00
Miniprofil režiséra E. Wrighta: 

U konce světa
Tahle putyka, stojící v ospalém 
městečku Newton Haven, je zají-
mavá snad jen tím, že má být cílem 
velmi odvážného pivního maratónu 
pětice kamarádů. Další šílená ko-
medie plná hlášek, akce, veselého 
násilí a britského humoru.
USA, komedie, 2013, 2D, 12+, 
titulky, 109 min., vstupné 120 Kč/
pro členy FK 100 Kč, Filmový klub.

St 27. 11. v 18.00
Lásky čas

Romantická komedie okořeněná o 
cestování časem od Richarda Cu-
rtise, scénáristy filmů jako Láska 
nebeská, Nothing Hill, nebo Deník 
Bridget Jonesové... Velká Británie, 
romantická komedie, 2D, 12+, ti-

tulky, 123 min., vstupné 110 Kč, 
Dámská jízda, premiéra.

So 30. 11. v 17.00
Ledové království 3D

Ledové království je pohádkou o milé 
a nebojácné dívce, která za pomoci 
odvážného horala, jeho věrného 
soba a legračního sněhuláka podnik-
ne v kruté zimě výpravu za záchra-
nou své sestry. Nová disneyovka! 
USA, animovaný, 3D, přístupný, da-
bing, vstupné 175 Kč/pro děti do 15 
let 145 Kč, pro děti, premiéra.

So 30. 11. v 19.00
Klauni

Příběh kdysi slavného tria komi-
ků, jež se záhadně rozpadne a 
znovu sejde až po letech s ná-
vratem jednoho z nich z pařížské 
emigrace. Oldřich Kaiser a Jiří Lá-
bus ve filmu podle scénáře Petra 
Jarchovského.
ČR, hořká komedie, 2D, přístupný, 
vstupné 110 Kč, premiéra.

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

Umělecká agentura Jaroslava 
Svobodová

Herecký koncert Hany Maciucho-
vé. Hra je monologem starší dámy, 
která prožívá ve věku, kdy se větši-
na jejich vrstevnic už dávno smířila 
s šedí, jednotvárností a osamělostí 
zbytku života, nečekané citové 
vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýcha-
vou, 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 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

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.

Za Hranicemi Ticha
V našem repertoáru kombinu-

jeme alikvotní a spontánní zpěv 
s doprovodem na různé etnické 
a muzikoterapeutické nástroje 

bohaté na alikvotní tóny.
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.
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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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
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:
Čtvrtek 21. listopad v 16.30 hodin v přednáš-
kovém 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.

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.

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.  

BREAK DANCE
Konat se budou každý čtvrtek od 18:30 do 
19:30 hodin. Cena 1080 Kč/18 lekcí. Break 

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:

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

listopad, prosinec 2013
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

23. 11. ve 14:00
26. 11. v 16:00

III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
12. 12. 2013 v 15:00

IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

20. 11. 2013 v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 
s epidurálem 

4. 12. 2013 v 16:30
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 

MANIPULACE
I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců

19. 11. – 9:00h
3. 12., 10. 12., 17. 12. – 9:00h

II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
19. 11. – 10:00h

3. 12., 10. 12., 17. 12. – 10:00h
III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let

19. 11. – 11:00h
3. 12., 10. 12., 17. 12. – 11:00h

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.

22. 11. DEN PRO MAMINKY
Zveme vás na prezentaci výrobků kosme-
tiky Avon. Budete mít možnost vyzkoušet 
vzorky kosmetiky – poradenství, jak pečo-
vat o pleť v podzimních a zimních měsí-
cích. Začátek v 10 h.

28. 11. TÝDEN RANÉ PÉČE
V rámci Týdne rané péče vás zveme ve 
čtvrtek na přednášku s Dis. Věrou Sed-
lákovou, pracovnicí centra Rané péče v 
Karviné. Přednáška je zaměřena na zdra-
vý vývoj dítěte. Začátek v 10 hodin.

29. 11. ADVENTNÍ VĚNEC
V pátek budeme společně vyrábět advent-
ní věnce. Materiál si přineste s sebou. Vět-
vičky budou k dispozici. Začínáme v 10 h.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
V pravidelných programech vždy zvolíme 
téma daného programu, které přizpůsobu-
jeme věku dětí. Našich programů (9.00–
12. 00) se tedy mohou účastnit všechny 
děti. Programy začínají v 10 hodin.
Pondělí ZPÍVÁNKY • Úterý BESEDY, 
POHÁDKY, PŘEDNÁŠKY, MOŽNOST 
HLÍDÁNÍ DĚTÍ • Středa CVIČENÍ S 
DĚTMI • Čtvrtek VESELÉ TVOŘE-
NÍ 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.

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 
organizace Frýdek-Místek.

 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

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).

21. 11. James Harries – koncert 
Knihovna Místek, Modrý salonek
10. 12. Ivo Petr – Ekvádor –
cestovatelská přednáška 

Knihovna Místek, Modrý salonek
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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

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

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

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

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

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 průběhu celého roku, nikdy není 
pozdě. Nové kroužky a kurzy v průběhu 

roku i otevíráme.
LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI MŠ

6. – 10. 1. 2014 - 1. turnus | Místecké MŠ
20. – 24. 1. 2014 - 2. turnus | Frýdecké MŠ

I v tomto školním roce jsme připravili 
tradiční základní kurzy lyžování pro děti z 

mateřských škol (od 4 let).
Lyžařský výcvik pro předškoláky je veden 
zkušenými instruktory. Těm, kteří budou 

na lyžích poprvé, dokážeme, že je to 
prima zábava, ze které nemusí mít vůbec 
strach. Začátečníci si osvojí základy ly-

žování i samostatnou jízdu na lyžařském 
vleku, zkušení lyžaři si vylepší svůj styl 
a naučí se novým prvkům. Děti budou 
rozděleny do družstev. Každé družstvo 

má svého lyžařského instruktora a 
pomocníka bez lyží. K dispozici máme 

chatu se sociálním zázemím.
Místo: Visalaje – Zlatník

Cena: 2 000 Kč
Informace a přihlášky:

Telefon: 558 111 777 | E-mail: lyzovani@
klicfm.cz
AKCE

24. 11. PERNÍKOVÉ ADVENTNÍ 
SVÍCNY

Netradiční adventní svícen, který provoní 
váš dům medem a skořicí a vytvoří u vás 
tu pravou vánoční atmosféru. Můžete si 
vybrat svícen ve tvaru hvězdy, komety, 
anděla, kostelíčku či vánoční jedličky.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 

Pionýrů 764, Místek, 9:00 – 12:00 hodin.
Věk: 6-99 let, cena: 80 Kč.

Martina Fatrdlová, 736 150 088, 558 111 
766, e-mail: martina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 21. 11.

28. 11.  FIMO | ATELIÉR DEA Vyzkou-
šíme si práci s polymerovou hmotou 

Fimo pomocí extrudéru a strojku na nud-
le. Takto připraveným Fimem si ozdobíte 
skleničku a vyrobíte si originální šperk.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 

Pionýrů 767, Místek, 17:00 – 19:00 hodin
Věk: od 12 let, dospělí, cena: 120 Kč.

Ivana Kulhánková, 731 167 010, 558 111 
765, e-mail: iva@klicfm.cz

Na akci se přihlaste do 26. 11. 2013.
30. 11. STRAŠIDELNÉ DOBROTY | 

DOBROTY V SOBOTY
Kuchařská dílna jen pro odvážné.  Kdo 
se nebojí, nechť se k nám přidá! Čeká 
vás výroba jídel vskutku odporných. 

Mufínový hřbitov, čarodějnický lektvar a 
upíří pařáty.

Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 9:00 – 12:00 hodin.

Věk: 6-99 let, cena: 80 Kč
Martina Fatrdlová, 736 150 088, 558 111 

766, e-mail: martina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 28. 11. 2013.
30. 11. DESKOVÉ HRY | O POHÁR 

ODDÍLU KAM
Přijďte si zahrát o pohár oddílu KAM tyto 
deskové hry: Slet čarodějnic, Veselé ba-

lónky, Želví závody, Osadníci z Katanu, V 
kostce a Pirátské kostky

Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 8:30 – 17:00 hodin 

(Prezence: 8:30 – 9:15 hodin).
Cena: 50 Kč

Jiří Šnapka, telefon: 558 111 773, 604 
524 066, e-mail: jirka@klicfm.cz

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
St 20. 11. STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ D´N´B POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…
Čt 21. 11. FUCKING DANCING FM CITY 
FREE PARTY
DJ SHUPSTA A VEČER PLNÝ SKVĚLÝCH 
BEATŮ
Pá 22. 11. TRAKTOR & MIRO ŠMAJDA
FINALISTA SUPERSTAR A SKUPINA 
TRAKTOR POPRVÉ VE STOUNU! AFTER-
PARTY: ROCKOVÉ HITY
So 23. 11. PRAGO UNION – LIVĚ BAND
HIP-HOPOVÁ LEGENDA A S ŽÍVOU KAPE-

LOU A HIP-HOP PÁRTY
St 27. 11. STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ D´N´B POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…
Čt 28. 11. STOUNTALENT
KAŽDOROČNÍ PRAVIDELNÁ SOUTĚŽ TA-
LENTŮ 
Pá 29. 11. BASS CONTACT - J.BOSTRON (UK)
ZLOMENÉ BEATY A JAKO HEADLINER 
J.BOSTRON(UK, DNB JUNGLE), G13 (UK, 
DUBSTEP), PROGRASS and SPLIFF – SK 
– jungle/dnb, STOUN DJS
So 30. 11. HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS!
DJ KAMIL A MATTES A NESMRTELNÉ 
HITY
PŘIPRAVUJEME:
Vypsaná fixa, Visací zámek, Majk Spirit, 
Rest, No Name, Prago Union, Zrní, Citrón

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

VOŠ Goodwill)
Tel: 774 161 802

Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz

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.

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

Kurz vázání dětí do šátku
úterý 19. 11., od 15 do 17 hodin

Cena: 250 Kč
Dozvíte se, jaké jsou zásady „zdravého 
nošení“ dítěte a jaký význam má nošení 

dětí v praxi. Názorně se naučíte, jaké 
jsou vhodné fyziologické polohy při noše-

ní dítka, i jak si šátek připravit.
Astropsychologie aneb

Jak vychovávat dítě podle znamení 
úterý 26. 11. od 16 do 18 hodin

Cena: 110 Kč
Dozvíte se informace o jednotlivých zna-
meních a jejich dispozicích pro zvládání 

problémů v běžném životě, zejména pak, 
jak tyto znalosti uplatnit ve výchově dětí.

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 
dirigentem Zdeňkem Smolkou a sólisty 
připravil koncert, jehož program je výlučně 
sestaven ze skladeb českých Mistrů 18. 
století. Jiskřivé melodie, průzračné harmo-
nie, nástrojová virtuozita – to vše charakte-
rizuje program, který předjímá Rok české 
hudby a který by si nikdo neměl nechat 
ujít. Vstupné 150 Kč/80 Kč (senioři, ZTP, 
studenti). Zdarma pro abonenty předplati-
telských skupin KPH a Zámecké koncerty!

TANEC
Pá 29. 11. v 19.00 – Národní dům

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

prodej 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

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

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Pozvánka na výstavu

Jitky Gřeškové
a Romana Schmuckera.

Výstava bude zahájena vernisáží 25. 11. 
v 17.30 hodin

a potrvá do 21. 12.

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 „čundrácké“ muziky 
vonící dálkami, ohněm a přátelstvím. Ne-
jedná se o koncert. Vstup zdarma. 

28. 11. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební 
svobodné jamování. Většinou hrají: Da-
vid, Michal, Víťa, Piny či kdokoliv, kdo má 
zrovna chuť hrát. Nejedná se o koncert. 
Vstup zdarma.
30. 11. (so) od 20h – SILESIAN DIXIE 

BAND
Sdružení předních jazzových muzikan-
tů z Těšína a širokého okolí zavítá opět 
k Arnoštovi se svým dixielandovým 
repertoárem. Míša Michna – trumpeta 
zpěv, Petr Litvora – bicí, Jiří Hendrych 
– klávesy, Jakub Mezírka – trombón, 
Michal Miemírský – saxofon, Januš La-
sota – 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
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REVIZE
A OPRAVY

PLYNOVÝCH
KOTLŮ

776 355 555

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

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

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

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

www.cistenikobercumilata.estranky.cz


