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slovo primátora
Vážení občané,
akcí na místeckém náměstí jsme rozsví-

tili Vánoční strom a symbolicky se přenesli 
do adventního času, který se vám budeme 
snažit dále zpříjemnit. Adventní menu je 
v našem městě tradičně velmi bohaté, ne-
váhejte z něj ochutnat dle vaší chuti. 

Zejména na náměstí Svobody, kde 
rovněž můžete přispět do sbírky Vánoč-
ní strom, se budou konat akce, kterými si 
můžete zpestřit nakupování dárků nebo je 
využít k setkání s přáteli. Vánoční trhy se zde budou konat až do 23. 
prosince. Podle organizátorů v dřevěných prodejních stáncích budou 
prodejci nabízet tradiční vánoční zboží, jako jsou adventní věnce a 
svícny, jmelí, svíčky, vánoční ozdoby, šperky, řezbářské výrobky nebo 
keramiku a vonné oleje, a chybět nebudou ani pochutiny a laskominy 
jako například vánoční perníčky, trdelníky, klobásky, placky, ale také 
horká medovina nebo vánoční punč. Samozřejmostí bude tradiční 
prodej vánočních stromků. Ve čtvrtek 5. a 19. prosince budou součástí 
Vánočních trhů také vámi už tolik oblíbené Beskydské farmářské trhy. 
Extra veselo bude na náměstí Svobody 5. prosince i díky programu 
Mikulášská nadílka. V tento den se na náměstí objeví nejen Mikuláš, 
ale také hodní andělé a neposední čerti, kteří budou rozdávat dětem 
sladkou nadílku. A 13. prosince jsou na náměstí zvány celé rodiny s 
dětmi na Vánoční hračkování a vypouštění balónků s vánočními přá-
níčky. To mělo loni premiéru a my jsme přesvědčeni, že letos ještě 
přibude těch, co v jedinečné atmosféře přijdou vypustit svá přání. 
V programu Adventu ve městě najdete i Ježíškovu poštu, ledové kino, 
ohňovou show, živý betlém, divadlo, koncerty, na frýdecké náměstí 
navíc jako vždy přijede Vánoční kamion.  Michal Pobucký

Síla tradice je veliká. I 
když se tradiční rozsvěco-
vání Vánočního stromu ve 
městě letos v dramaturgii 
KulturyFM odbývalo méně 
pompézně a v méně hvězd-
ném duchu, přesto bylo mís-
tecké náměstí zaplněno, a 
do tmy zářily různé blikající 
propriety dětí a posléze i je-
jich rozzářená očka, když se 
v celé kráse ukázala vánoční 
výzdoba ve městě. A o dojem 

super podívané a hvězdnou 
atmosféru se úspěšně posta-
rala Ewa Farna.

Než se ovšem dostala ke 
slovu a zpěvu, pódium už patřilo 
folklornímu souboru Ostravica, 
divadelnímu představení pro 
děti i místním dětským pěvec-
kým souborům Písnička a Pod-
sováček. Pak došlo na zakon-
čení projektu k Mezinárodnímu 
dni za vymýcení chudoby, kdy 
vedení města připomínkou, že 
ne všichni mají tu možnost trá-
vit Vánoce v pohodě domova, 
chtělo otevřít srdce přítomných 
k solidaritě, která k tomuto 
období patří. Svůj part sehráli 
i dlouhonozí andělé, kteří vy-
padali nadpozemsky, ale s vy-
pouštěním lampionu štěstí jim 
„nikdo nahoře“ nepomohl, takže 
kdoví, jak to s vyřčenými přáními 
dopadne. „Mělo to svou atmo-
sféru. Zaplněné náměstí doka-
zuje naši pospolitost i to, že se 
všichni na nadcházející dny, kte-
ré by měly být spojené s poho-
dou, velmi těší. Možná, že více 
než v jiné době, se dnes doba 
Adventu a Vánoc zase stává 
jakýmsi záchytným bodem a 

Rozsvícení Vánočního stromu s Ewou Farnou

KLÍČ K ADVENTU: U rozsvěcování Vánočního stromu asistoval primátor Michal Pobucký. Foto: Petr Pavelka

jistotou, kterou všichni potřebu-
jeme,“ hodnotil primátor Michal 
Pobucký. Ten všem popřál 
šťastné dny a s dětskou pomocí 
otevřel adventní čas. S rozsví-
ceným Vánočním stromem se 
naplno ukázala celá slavnostní 
vánoční výzdoba města. 

„Jedná se o tradiční akci, v níž 
určitě chceme pokračovat, protože 
každým rokem přiláká do centra 
města tisíce lidí. Zejména pro děti 
představuje určité kouzlo, což se 
ukázalo i letos. S rozsvícením Vá-
nočního stromu byl zahájen také 
„Advent ve městě“, což je kulturní 

projekt nabízející spoustu zajíma-
vých akcí a podnětů, jak příjemně 
a beze shonu strávit předvánoční 
čas v okruhu svých blízkých nebo 
přátel,“ připomíná náměstek pri-
mátora Petr Cvik další pestrý na-
vazující zábavný program, který si 
jistě nenecháte ujít.  (pp)

Katastrofický scénář, že 
by nám ve městě zůstaly na 
průtahu zakonzervované ne-
dodělané opravy mostu a 
estakády, se díky přízni po-
časí a stavebníkům nenaplnil, 
takže si místní občané i řidiči 
Frýdkem-Místkem jen projíž-
dějící budou moci přes zimu 
oddechnout od nepříjemných 
kolon v dopravních špičkách. 
Dopravě se uleví i v jiných 
částech města.

„Průtah městem je opět plně 

průjezdný. Opravy estakády 
skončily a opravy poloviny přileh-
lého mostu přes řeku Ostravici 
byly do jara přerušeny s tím, že 
provoz byl obnoven v plném roz-
sahu. Novinkou na estakádě jsou 
středová betonová svodidla, která 
tam zůstanou dlouhodobě a mini-
málně do jara budou i na mostě 
přes Ostravici z důvodu ochrany 
pracovní spáry a vyšší bezpeč-
nosti,“ informoval náměstek pri-
mátora Karel Deustcher.

Estakáda i most jsou ve sprá-

vě Ředitelství silnic a dálnic, 
které opravu realizuje a také 
financuje. V minulém týdnu 
v rámci kontrolního dne, kterého 
se účastnili stavební odborníci 
spolu se zástupci kraje a měs-
ta, bylo rozhodnuto, že obno-
vením provozu ve dvou pruzích 
v obou směrech na estakádě 
a přilehlém mostě nic nebrání. 
Práce se opět rozjedou na jaře, 
kdy se začne opravovat část 
mostu ve směru na Příbor, což 
si znovu vyžádá dopravní ome-
zení, ale už v menším rozsahu.

„Doprava na estakádě a mostu 
je stejně jako v minulosti vedena 
ve dvou pruzích na Český Těšín 
a ve dvou pruzích na Příbor. Jsme 
velice rádi, že Ředitelství silnic a 
dálnic dodrželo předpokládaný 
termín ukončení prací. Uleví to 
dopravě v celém městě, protože 
kolony se v době oprav tvořily ne-
jen na estakádě, ale i v okolních 
ulicích. Řidičům patří dík za trpě-
livost i za to, že se přizpůsobili 
situaci a zvládli ji bez zbytečných 
nehod,“ řekl náměstek primátora 
Karel Deutscher.  (pp)

Průtah městem je opět plně průjezdný

STAVEBNÍCI TO STIHLI: Přes zimu se bude jezdit ve všech pruzích, 
středová betonová svodidla zatím zůstanou.  Foto: Petr Pavelka

EWA FARNA: Zpěvačka si 
nejprve střihla dva songy s dět-
ským souborem Podsováček. 

Foto: Petr Pavelka
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krátce

Vánoční kamion 
znovu přijede

18. prosince na frýdecké ná-
městí přijede Vánoční kamion 
Coca-Cola. Frýdek-Místek tak 
znovu bude mezi necelou pa-
desátkou měst, kde tato spo-
lečenská akce přiveze radost 
a sváteční pohodu. I letos se 
budou prodávat vybrané suve-
nýry a výtěžek bude věnován na 
podporu dobročinných aktivit. 
Těšte se na spoustu Santových 
pomocníků – vánočních skřítků. 
Program začíná v 16.00.

Blíží se zápisy
Termín zápisu do 1. ročníku 

základních škol zřizovaných Sta-
tutárním městem Frýdek-Místek 
byl stanoven na pondělí 3. a úte-
rý 4. února. Pouze v jeden den, a 
to v pondělí, budou prvňáčky za-
pisovat v Chlebovicích, ve Skalici 
pro změnu o den později.

Zimní číslo novin 
Beskydy tourist info 

Každý rok s nastávající zi-
mou se na pultech Beskydského 
informačního centra objevuje 
čerstvé vydání oblíbených turi-
stických novin Beskydy tourist 
info. Stránky věnované lyžování 
v Beskydech s tipy na relaxaci, 
zábavu na sněhu a po lyžování 
v celé turistické oblasti Beskydy-
-Valašsko a Těšínských Besky-
dech obohacují rubriky Kam po 
lyžování, kalendárium akcí, pře-
hled běžeckých tras, jízdní řády 
skibusů a spoustu dalšího. Bes-
kydy tourist info vyšly v nákladu 
20 tisíc kusů o rozsahu 48 stran. 
Jejich cílem je poskytnout nejen 
turistům přehled užitečných in-
formací, ale také pozvat na nej-
atraktivnější místa v Beskydech.

Zasedalo Prezidium
Euroregionu Beskydy

V polském Szczyrku se usku-
tečnilo zasedání Prezídia Eu-
roregionu Beskydy. Zasedání 
se účastnili statutární zástupci 
všech tří národních částí Euro-
regionu Beskydy. Českou část 
Euroregionu Beskydy na zase-
dání reprezentovala radní Eva 
Richtrová, předsedkyně předsta-
venstva sdružení Region Besky-
dy, která bude pro příští rok pre-
zidentkou Euroregionu Beskydy. 
Úvodem projektoví manažeři 
české, polské a slovenské části 
Euroregionu Beskydy zhodnotili 
rok 2013 a navrhli plán aktivit pro 
rok následující. V roce 2014 pře-
vezme předsednictví Euroregi-
onu Beskydy česká část. V režii 
Regionu Beskydy bude realizo-
vána většina společných aktivit 
jak v oblasti kultury a sportu, tak 
v oblasti podpory turismu či stra-
tegického plánování. Následující 
zasedání Prezidia Euroregionu 
Beskydy se uskuteční na jaře 
2014 na českém území.  (pp)

Eliška Servátková byla, je a 
bude těsně spjata s Frýdkem-
-Místkem. Zástupci města za 
ní každoročně chodili v den 
jejich narozenin, obdržela také 
Cenu statutárního města Frýd-
ku-Místku a frýdecko-místec-
ká radnice neváhala podpořit 
aktivitu, na jejímž konci bylo 
v minulém týdnu slavnostní 
odhalení pamětní desky Elišky 
Servátkové na budově základ-
ní umělecké školy na frýdec-
kém Kostikově náměstí.

U pocty jedné z nejvýrazněj-
ších osobností frýdecko-místecké 
výtvarné obce byli 25. listopadu 
u příležitosti pátého výročí jejího 
úmrtí nejen zástupci města a Po-
beskydského klubu přátel výtvar-
ného umění, na jejichž podnět 
nechalo město pamětní desku vy-
robit, ale také desítky přihlížejících. 

Náměstek primátora Petr 

Cvik, který má ve městě na sta-
rosti kulturu, se ujal úvodního 
slova a připomenul, že Eliška 
Servátková byla nejen malířkou 
a grafičkou, která do svých ob-
razů převáděla motivy z milova-
ného města, ale také výbornou 
vypravěčkou a pamětnicí sta-
rých časů, kdy úcta vyjadřova-
ná vzájemnou ohleduplností a 
zdvořilostí byla neoddělitelnou 
součástí života. Svůj um, doved-
nosti a obdiv k umění předávala 
Eliška Servátková také dětem, 
a to právě na škole umění, kde 
byla odhalena její deska. Půso-
bila zde celých dvacet let (1961-
-1981) a jejíma rukama prošla 
celá řada místních výtvarníků.

Pamětní deska Elišky Servát-
kové je ze žuly a vzešla z ateli-
éru regionálního umělce Jiřího 
Sibinského. Náklady spojené s 
její výrobou a zavěšením v část-

Město uctilo E. Servátkovou pamětní deskou

ODHALENÍ DESKY: Osobnost Elišky Servátkové přítomným přiblížil 
náměstek primátora Petr Cvik.  Foto: Petr Pavelka

ce zhruba 30 tisíc korun uhradilo 
město ze svého rozpočtu.

„Dnešní odhalení pamětní 
desky je dalším krokem k oceně-
ní neopakovatelnosti této malíř-
ky a snad i odkazem pro budou-

cí generace,“ uzavřel náměstek 
primátora Petr Cvik s tím, že 
Eliška Servátková často říkávala 
– „Lidičky, mějte se rádi, radujte 
se z každodenního života, věřte 
si a budete šťastni.“  (pp)

Ulice města a náměstí už 
jsou nazdobeny do vánočního 
hávu. Zaměstnanci technic-
kých služeb zavěsili na lam-
py veřejného osvětlení, ale 
také na některé stromy podél 
frekventovaných komunikací 
světelné řetězy, vločky, hvěz-
dy, svícny, zvonečky, ale také 
převěsy a gejzíry. Nazdobeny 
jsou také některé budovy ve 
městě, včetně magistrátu. Vý-
zdoba se slavnostně poprvé 
rozzářila minulý pátek.

Stejně jako v předchozích 
letech mohou občané města 

obdivovat různé tvary i barvy oz-
dob na již tradičních místech, ke 
kterým patří frýdecké i místecké 
náměstí, ulice Frýdlantská, Os-
travská, Palackého, Těšínská, 
Politických obětí, Bezručova, 
Janáčkova, Revoluční, Hlavní 
třída, ale také Park pod zámkem, 
náměstí Evropy na Riviéře, kul-
turní dům nebo vlakové nádraží. 
Světelné ozdoby budou krášlit 
také stromy před 1. ZŠ ve Frýd-
ku a tradičně se nazdobí strom u 
kostela svatého Jana a Pavla v 
Místku a desítky dalších stromů v 
různých lokalitách města. Vánoč-

Náměstí letos zdobí jedle

FRÝDECKÉ NÁMĚSTÍ: Instalace jedle technickými službami. 
Foto: Petr Pavelka

ní stromy jsou instalovány tradič-
ně dva, a to na obou náměstích. 

Letos se podařilo zajistit opravdu 
krásné a majestátní jedle.  (pp)

Primátor statutárního města 
Frýdku-Místku svolává na pon-
dělí 9. prosince 16. zasedání 
Zastupitelstva města Frýdku-
-Místku, které se uskuteční 
tradičně ve velké zasedací síni 
magistrátu od 8 hodin.

Zastupitelé na posledním 
jednání v tomto roce proberou 
nejprve finance města – návrh 
6. změny rozpočtu statutárního 
města Frýdek-Místek pro rok 
2013, smlouvy o poskytnutí ne-
investičních dotací z rozpočtu 

města i jednotlivých fondů a také 
samozřejmě už i návrh rozpočtu 
statutárního města Frýdek-Mís-
tek pro rok 2014. K tomu se při-
dá rozpočtový výhled statutární-
ho města Frýdek-Místek na léta 
2015-2016.

Prosincové zasedání zastupitelstva
Následovat bude hospoda-

ření s majetkem města, zastu-
pitelé budou seznámeni s roz-
hodnutím o návrzích na pořízení 
změny Územního plánu Frýd-
ku-Místku a obvyklou zprávou o 
postupu přípravy a výstavby sil-
nice I/48. Z obecně závazných 
vyhlášek budou projednány ty, 
které souvisí s provozováním 
taxislužby a o místním poplatku 
za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů. Prostor pro 
stanoviska občanů bude dán ve 
14 hodin. I poté je v programu 
zařazeno několik zajímavých 
bodů, například Volby příse-
dících u Okresního soudu ve 
Frýdku-Místku pro volební ob-
dobí 2014-2018, Střednědobý 
plán rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdek-Místek na 
období 2014-2018 či členství 
v Asociaci měst pro cyklisty. 
 (pp)

17. LISTOPAD: Kromě vedení města u pamětní desky na magistrátu kytici položil také p. Polach z 
Konfederace politických vězňů.  Foto: Petr Pavelka
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městská policie

Centrální zásobování teplem má spoustu výhod
Další podrobnou exkur-

zi, mapující současný stav 
v městských společnostech, 
má za sebou vedení frýdecko-
-místecké radnice, které po 
technických službách TS a.s. 
a Frýdecké skládce vyrazilo 
tentokrát k bližšímu seznáme-
ní s provozem městské teplá-
renské společnosti Distep.

Vedení města bylo na úvod 
seznámeno s historií a roz-
vojem společnosti, která byla 
založena už v roce 1995 a za 
posledních patnáct let musela 
proinvestovat téměř 700 milionů 
korun, aby mohla 18 500 bytům 
dopřát komfort centrálního zá-
sobování teplem. „Není pochyb 

o tom, že dálkové vytápění ve 
městě poskytuje našim obča-
nům výhody, především v kon-
textu maximální spolehlivosti 
sítě, kdy máme ve Frýdku-Míst-
ku opravdu vyrovnané dodávky 
s minimem poruch, což není ve 
všech obcích v republice zda-
leka běžné. Tento způsob vy-
tápění domácností je nejekolo-
gičtější, přináší snížení emisí a 
úsporu paliv,“ shrnul náměstek 
primátora Petr Cvik. Náměstek 
Karel Deutscher doplňuje, že 
díky Distepu se ve městě sku-
tečně lépe dýchá, protože tep-
lárenský komín je už v oblasti 
lepšího rozptylu. a inverzi ve 
městě nezhoršuje. „Inverze ve 

městě je v zimním období čas-
tým problémem a podílejí se na 
tom i lokální topeniště. V tomto 
případě „naštěstí“ má Frýdek-
-Místek velice koncentrovanou 
sídlištní zástavbu, takže co se 
týče poměru míst připojených 
na centrální dodávku tepla je 
naše město na jednom z nejčel-
nějších míst v republice,“ sdělil 
Deutscher. 

Společnost Distep zaměst-
nává okolo osmi desítek lidí, 
obhospodařuje téměř čtyřicet 
kilometrů potrubních tras a kro-
mě distribuce tepelné energie 
pro vytápění objektů a dodávky 
teplé užitkové vody zajišťuje 
správu a údržbu automatických 

V KOLEKTORU: Takto to vypadá v „podzemním království Distepu“ 
na Slezské.  Foto: Petr Pavelka

Ukradl televizi
Hlídka městské policie ve Frýd-

ku-Místku byla o jednom víkendu 
přivolána do nákupního střediska 
ke krádeži. Strážníci museli ale na 
místo zavolat Policii ČR, jelikož 
vzniklá škoda přesáhla hodnotu 
pěti tisíc korun. Muž odcizil televizi 
a ještě při odchodu způsobil ško-
du na vchodových dveřích.

Únik plynu
18. 11. v odpoledních hodi-

nách strážníci ve Frýdku-Místku 
řešili únik plynu na ulici Slezská, 
kdy v bývalé knihovně, která je 
v současné době uzavřena, byl 
cítit plyn. Na místo se dostavil 
technik z plynáren, který uza-
vřel hlavní uzávěr plynu a tím 
odstranil možné nebezpečí vý-
buchu. „Po dvou hodinách byla 
provedena kontrola objektu, kdy 
se na místě nacházel správce, 
který byl poučen o tom, že věc 
je povinen řešit ve své kompe-
tenci,“ uvedla policejní preven-
tistka Lenka Biolková.

Žena za plotem
22. 11. ve 13 hodin tele-

fonicky oslovil městskou po-
licii muž, který šel s dítětem 
ze školky kolem rodinných 
domů, když jej požádala o po-
moc žena, která při odchodu 
z domu upadla. Muž sám se 
k ní nemohl dostat, protože 
branka byla zamknutá. „Stráž-
níci po příjezdu na místo vysa-
dili branku z pantů a zraněnou 
ženu převzala záchranná služ-
ba. Strážníci branku potom bez 
poškození nasadili zpět,“ infor-
movala Lenka Biolková.

Sbírali odpadky
22. 11. se městská policie 

podílela na preventivní akci na 
ulici Míru, která proběhla v pá-
teční odpoledne, kdy se děti 
vrátily ze školy a pomohly s úkli-
dem na ulicích Hutní, Skautská 
a okolí. „Celkem se zúčastnilo 
14 dětí, které byly odměněny 
malým občerstvením. Odpadem 
se naplnila jedna celá multiká-
ra,“ informovala policejní pre-
ventistka Lenka Biolková.  (pp)

tlakových stanic a veřejného 
vodovodu.  (pp)

Město Frýdek-Místek vy-
pracovalo Integrovaný plán 
rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku pro tři zóny, 
aby zajistilo bytovým domům 
na vybraných ulicích šanci na 
čerpání úvěrů na revitaliza-
ci za mimořádně výhodných 
podmínek.

Čerpání zvýhodněných úvěrů 
se sazbou od 0,75% p.a. má být 
spuštěno zkraje příštího roku. „V 
červenci nám ministerstvo pro 
místní rozvoj schválilo dva nové 
Integrované plány rozvoje měs-
ta pro další dvě lokality města, 
tzv. zóny, a posledního říjnové-
ho dne byla mezi Státním fon-
dem rozvoje bydlení a Komerční 
bankou podepsána smlouva o 

Programu JESSICA. Komerční 
banka se tak stává Správcem 
fondu rozvoje měst a bude 
poskytovat úvěry na opravy a 
modernizace bytových domů z 
evropských fondů,“ uvedl Pavel 
Osina, vedoucí oddělení ekono-
mického rozvoje.

Program JESSICA BYTOVÝ 
DŮM nabídne vlastníkům byto-
vých domů nízkoúročené úvěry, 
již od 0,75 % ročně (pro splat-
nosti do 10 let). Úroková sazba 
je pak odstupňována podle dél-
ky splatnosti, kterou je možné 
zvolit až na 30 let.

„V současné době je již mož-
né na pobočkách Komerční 
banky konzultovat projektové 
záměry a projednávat schop-

nost splácet případný úvěr. 
Uzavírání úvěrových smluv by 
mělo začít od ledna roku 2014. 
Hlavní výhodou je nízká a fixní 
úroková sazba s možností pro-
vádět mimořádné splátky nebo 
i úvěr předčasně splatit. Žada-
tel o úvěr bude rovněž využívat 
bezplatnou správu úvěru, a to 
bez dalších poplatků spojených 
s poskytnutím úvěru,“ přiblí-
žil náměstek primátora Karel 
Deutscher.

Zvýhodněný úvěr může 
pokrýt náklady projektu až do 
90% investice. Skutečná výše 
bude záviset na charakteru 
žadatele a vyhodnocení schop-
nosti splácet úvěr v čase. 
Dobrou zprávou je, že náklady 

vynaložené na modernizaci či 
rekonstrukci nemusí být nutně 
spojeny se zateplením, jak bylo 
dosud u podobných projektů 
obvyklé, ale mohou se reali-
zovat samostatně i jiné typy 
prací, jako je například rekon-
strukce výtahu, modernizace 
elektroinstalace a podobně.

Další podrobnosti můžete 
získat na jakékoliv pobočce Ko-
merční banky, kde vám budou 
bezplatně poskytnuty veškeré 
informace o možnosti získání 
zvýhodněného úvěru na moder-
nizaci bytového domu. Vyme-
zení zón s konkrétními ulicemi, 
jejichž domy jsou do možnosti 
úvěry čerpat zahrnuty, nalezne-
te na straně 10. (pp)

Lidé mohou díky radnici dosáhnout na levné úvěry

Kdo si tím při stavebním 
řízení prošel, ví, jak je to slo-
žité. Oslovit všechny správ-
ce sítí a získat od nich po-
třebné vyjádření představuje 
časově i administrativně vel-
mi náročný proces. Statu-
tární město Frýdek-Místek 
nyní ovšem nabízí svým 
občanům novou bezplatnou 
službu, která agendu spoje-

nou s procesem vyjadřování 
k existenci sítí značně zjed-
nodušuje. 

Je určena zejména těm, 
kteří chtějí stavět nebo prová-
dět stavební úpravy na určitém 
pozemku a potřebují k tomu 
stavební povolení. „Vydání 
stavebního povolení se od-
víjí mimo jiné od vyjádření 
správců sítí, které pozemkem 

vedou. Proto, aby stavebník 
neopomněl oslovit některého 
ze správců sítí, ale také proto, 
aby se zkrátila doba složitého 
vyřizování těchto dokumentů, 
jsme aktivovali službu e-Utili-
tyReport, která tuto proceduru 
usnadní. Město zaplatí za její 
roční provozování zhruba osm 
tisíc korun. Stavebníky, kteří ji 
využijí, nestojí vůbec nic, je pro 
ně zdarma,“ řekl náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.

Využití a ovládání služby je 
snadné, intuitivní a doplněné 
nápovědou pro jednotlivé kro-
ky. Na webu města, v sekcích 
O městě, Občan a Podnikatel, 
jsou odkazy s názvem „Žádost 
o vyjádření k existenci sítí“, 
jejich prostřednictvím je umož-
něn přístup ke službě. Žadatel 
je následně systematicky ve-
den k vyplnění formuláře pro 
vytvoření „Žádosti o vyjádření 
k existenci sítí“. Systém vyge-
neruje žádost všem dotčeným 
správcům inženýrských sítí a 
správcům, kteří jsou do služby 
aktivně zapojeni, žádost rov-

nou elektronicky odešle. Pro 
ostatní správce inženýrských 
sítí, kteří prozatím neumož-
ňují příjem žádostí touto for-
mou, systém vygeneruje PDF 
soubory, které lze vytisknout, 
vyplnit a svépomocí doručit. 
Vytvořené žádosti jsou v sou-
ladu s platnou legislativou 
a obsahují veškeré informace 
potřebné pro vystavení vyjád-
ření správce.

Ve spolupráci s provozova-
telem služby (firma HRDLIČKA 
spol. s r. o.) byl pro působnost 
našeho stavebního úřadu se-
staven registr správců, což 
je aktuální seznam správců, 
jejichž inženýrské sítě se na 
území ORP Frýdku-Místku vy-
skytují.

Služba e-UtilityReport 
představuje pro žadatele 
rychlý a bezplatný způsob, 
jak podat žádost o vyjádření 
správcům inženýrských sítí 
tak, aby nikdo nebyl opome-
nut a aby žádosti jednotlivým 
správcům nebyly odesílány 
nadbytečně.

Město usnadní stavebníkům podávání některých žádostí

ČAS VÁNOČNÍCH BESÍDEK: V tomto období vedení města a 
zástupci odboru sociálních služeb navštěvují vánoční akce klubů 
důchodců, kde senioři bilancují celoroční činnost, baví se a nasá-
vají atmosféru Adventu. V Lískovci u toho nechyběla živá hudba.
 Foto: Petr Pavelka
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Sedmáci a osmáci 2. ZŠ 
nafotili sérii fotek, ze kte-
rých bude vytvořen komiks 
na téma Prevence – kyber-
šikana. Práce probíhala po-
dle profesionálního scénáře 
Mgr. Patrika Hujduse z ob-
čanského sdružení Volání 
naděje, a to v rámci jednoho 
z projektů městské policie 
našeho města.

Žáci se nejprve seznámili 
se scénářem příběhu, pak na-
cvičili jednotlivé role. Všechny 
fotografie vznikaly v interiérech 
a exteriérech naší školy. Komiks 
bude sloužit školám a městské 
policii při jejich preventivních 
programech. Pomáháme tím dě-
tem, aby si uvědomily, že není 
jedno, s kým a o čem komunikují 
přes internet.

Fotili jsme komiks
Žáci 7. – 9. ročníku ZŠ Ko-

menského ve Frýdku-Místku 
se zájmem o techniku se zú-
častnili akce s názvem „Po-
znej správnou techniku“ na 
VŠB TU Ostrava.

Po příjezdu před kolej VŠB se 
nás ujala doc. Drábková, která 
nás doprovodila do auly. Tam se 
děti zaregistrovaly, dostaly plá-
nek areálu a index, do kterého 
sbíraly samolepky, které dostá-
valy za splnění úkolů na jednotli-
vých stanovištích různých fakult. 
Z programu fakulty elektroniky, 
informatiky a fakulty strojní vy-
bíráme nejzajímavější ukázky 
– 3D tiskárny, GPS navigaci, 
hydrauliku, vědecký bowling, 
vlakový trenažér, roboty, mode-
ly dopravy materiálu, automobi-
lovou elektroniku, fluidní kotel a 

Poznej správnou techniku

pořad v mobilním planetáriu.
Součástí bohatého programu 

byla i hodinová show Michaela 
Londesborougha. Celou per-
fektní akci jsme zakončili v aule 
u fotonautu a jako vzpomínku 
na tento den si odnesli fotogra-

fii zhotovenou tímto přístrojem. 
Doprava na tuto akci byla finan-
cována SPŠ, OA a JŠ F-M z pro-
jektu Nat TECH.

Všechny děti i vyučující, kteří 
se akce zúčastnili, byli programem 
nadšeni.  Mgr. Lenka Grycová

Pro děti z lískovecké zá-
kladní školy je letošní školní 
rok dalším obdobím, kdy lísko-
večtí žáci mají další možnost 
pracovat v zájmovém kroužku 
Malý vědec, který vznikl jako 
součást projektu s názvem 
„Materiály pro nové tisíciletí“, 
což je projekt zaměřený na 
popularizaci vědy a výzkumu 
v oblasti řízené termojaderné 
fúze, oblasti výzkumu kosmu 
a materiálového výzkumu. 

Lískovečtí Malí vědci měli 
možnost zúčastnit se v listopa-
du letošního roku poznávací a 
vzdělávací exkurze do Prahy. 
Hlavním cílem bylo Národní 
technické muzeum, kde se žáci 

po úvodní prezentaci seznamují-
cí s moderními materiály a jejich 
vlastnostmi zaměřili na prohlíd-
ku vlastních expozic muzea. 
Přízemí zaujalo všechny svými 
exponáty věnovanými dopravě. 
Dalším bodem prohlídky byla 
expozice Astronomie, koncipo-
vaná jako nekonečný prostor 
vesmíru, plný zářících hvězd 
v podobě unikátních sbírkových 
předmětů, které ve svém souhr-
nu představují nejvýznamnější 
sbírky astronomických přístrojů 
v českých zemích.

V expozicích věnovaných ob-
jevům chemie jsme si nemohli 
nevšimnout práce významného 
českého chemika Jaroslava 

Heyrovského, který obdržel 
v roce 1959 Nobelovu cenu za 
objev polarografu. Pozornost 
upoutalo rovněž dílo Otto Wich-
terleho, jehož vynález měkkých 
kontaktních čoček má světový 
význam. Se zájmem jsme si pro-
hlédli jeho čočkostroj postavený 
původně ze stavebnice Merkur.

Zřejmě nejvděčnější částí 
pro lískovecké návštěvníky byla 
interaktivní výstava Top Secret. 
Zde se děti prakticky seznámily 
s principy daktyloskopie, balisti-
ky a kódování dokumentů.

Čas rychle ubíhal a my jsme 
se následně přesunuli v Praze 
k Muzeu Karlova mostu, které 
nás seznámilo s historií jedi-
nečné stavby. Podívali jsme se 
i na dochovaný základ původ-
ního Juditina mostu. Závěrem 
prohlídky stověžaté Prahy byla 
projížďka nádhernou salónní 
rychlolodí Nepomuk, která nás 
provezla po Vltavě pod historic-
kými oblouky Karlova mostu.

Exkurze splnila naše očeká-
vání, děti dobře reprezentovaly 
lískoveckou školu a dozvěděly 
se mnoho nového, a to díky za-
pojení do republikového projektu 
Materiály 21. století.

  Mgr. Libor Kvapil

Malý vědec v lískovecké základní škole pokračuje

Na začátku listopadu se 
v Dolním Benešově sešli zá-
stupci Klubů malých debrujá-
rů Moravy a Slezska, z nichž 
město Frýdek-Místek repre-
zentovaly kluby FreeDeK 
(gymnázium Cihelní) a Zvídál-
ci (MŠ Anenská). Pro všechny 
nadšence vědy a bádání byl 
připraven pestrý program, při 
kterém se nenudili nejstarší 
středoškoláci ani nejmladší 
děti, které se teprve sezna-

mují s prvními písmenky a 
čísly. Jednotlivé kluby se pre-
zentovaly zajímavými fyzikál-
ními a chemickými pokusy. 
Děti si také vyrobily létající 
talíře, jejichž aerodynamické 
vlastnosti poměřili v soutěži 
o nejdelší dolet. 

Ke každému správnému set-
kání patří táborák a ten nesměl 
samozřejmě chybět ani v Dol-
ním Benešově. Co ale u ostat-
ních táboráků chybí, je možnost 

procházky po žhavém uhlí. 
Jelikož na setkání debrujárů 

se to jenom hemží lidmi, kteří 
fyzice rozumí, nebyl problém 
pochopit podstatu jevu, kdy je 
možné bosou nohou projít přes 
rozžhavené uhlí, a i když v tomto 
případě hrála velkou roli odvaha, 
našlo se mnoho takových, kteří 
ve svém nitru dostatek odvahy 
nalezli a přes žhavé uhlí se bez 
úhony prošli.

(Pokračování na straně 5)

Prošli jsme se po žhavém uhlí

DALŠÍ AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 7. ZŠ: Žákovský 
parlament Sedmičky, ZŠ 1. máje ve Frýdku Místku, zorganizoval 
sbírku na výstavbu pietní zvonice u chaty Ostrá na Ostravici. Zvo-
nice je postavena na počest našich padlých vojáků v Afganistanu. 
Žáci a učitelé školy přispěli částkou 6 700 Kč. V sobotu 2. 11. byla 
tato sbírka předána žáky naší školy panu Radovanu Koreňovi, 
který nechal zvonici vyrobit a postavil ji u chaty Ostrá v Ostravici. 

„Listopade, listopade,
už ti mlha světlo krade, 

poslední list plachtí k zemi. 
Mráz přijíždí se saněmi…“
Tak o současném měsíci 

začíná básnička Zdeňka Krie-
bla. Příroda se pomalu ukládá 
k dlouhému zimnímu spánku 

a ještě předtím, než opravdu 
usne, koná se na naší škole tra-
diční Slet broučků. Tento školní 
rok si broučci dali sraz 14. lis-
topadu. Slétli se s lucerničkami 
před školu a roznášeli světlo a 
dobrou pohodu lidem ze sídliště 
Slezská.  (Pokračování na str. 5)

Slet broučků na Dvojce 
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(Pokračování ze strany 4)
Celé setkání završila ná-

vštěva dolnobenešovského 
kostela sv. Martina a obecní-
ho úřadu sídlícího na tamním 

zámku, kde jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavostí z historie i 
současnosti tohoto malebného 
městečka.

Za zprostředkování nezapo-

menutelného víkendu debrujá-
rům z Dolního Benešova moc 
děkujeme a těšíme se na nemé-
ně adrenalinové setkání příští. 

Radka Juhászová

Prošli jsme se po žhavém uhlí

(Pokračování ze strany 4)
Po světélkujícím průvodu se 

vrátili do školy a na zahradě 
mezi školními pavilóny soutě-
žili v nejrůznějších zajímavých 
disciplínách. Větší broučci jed-
notlivé soutěžní úkoly zvládli 
sami, malí broučci plnili úkoly 
společně s rodiči. Za všechny 

splněné úkoly obdrželi všich-
ni broučci malou odměnu. A 
protože na konci brouččího 
sletu byla venku už opravdu 
velká tma, rozletěli se naši milí 
broučci i se svými rodiči do 
svých vyhřátých domovů. Na 
shledanou, milí broučci, mějte 
se hezky, máme vás rádi!

Slet broučků na Dvojce 

DEN JAZYKŮ NA 5. ZŠ: Na naší škole proběhl každoroční „Ev-
ropský týden jazyků“. Žáci celé školy se v hodinách anglického 
jazyka vydali na cesty po Evropě. Každá skupinka zjišťovala fakta 
a zajímavosti, která pak využila při tvorbě projektů „My a Evropa“. 
Děti objevily nejen spoustu informací, ale také zažili legraci při pře-
kládání slov do různých evropských jazyků.

Taneční skupina Funky 
Beat působící při 5. ZŠ dala 
letos poprvé šanci i úplným 
začátečníkům a do svých řad 
tak přijala desítky nových 
členů. Stejně tak se zrodil 
nápad otevřít i taneční lekce 
pouze pro ženy. 

Tyto hodiny jsou určeny 
pro úplně každou ženu, dív-
ku či slečnu, bez jakéhokoliv 
omezení a v libovolném věku. 
Pod vedením lektorky Barbory 
Blahutové si tak můžete přijít 
vyzkoušet ženské taneční sty-
ly, jako je například dancehall, 
wacking, či MTV dance. Jsou 
to styly, u kterých se naučíte 
vyzařovat vaši osobnost a za-
ručeně se při tomto tanci bude-

te cítit sebevědomě a přitažli-
vě. Nezáleží na tom, jestli jste 
úplné začátečnice či ženy tan-
cem zcela nepolíbené. V těch-
to hodinách se totiž postupuje 
od úplných základů a velice 
jednoduchých kroků či vazeb. 
Takže se nemusíte ničeho bát, 
seberte odvahu a přijďte si vše 
vyzkoušet již tento pátek. Kro-
mě toho, že si při těchto lekcích 
užijete jistě spousty zábavy, 
můžete díky pravidelnému cvi-
čení dosáhnout i zformování 
a vytvarování postavy i ztratit 
nějaké to kilo. Kurz „Hubněte 
tancem“ se koná každý pátek 
od 17:30 do 18:30 na 5. zá-
kladní škole. Cena jedné lekce 
je pouhých 60 korun.

Taneční skupina Funky Beat 
na Pětce „hubne tancem“

V místeckém Národním 
domě uspořádal 5. listopa-
du Úřad práce ČR v rámci 
přeshraničního partnerství 
EURES-T Beskydy ve spo-
lupráci se středními školami 
a zaměstnavateli okresu Trh 
vzdělávání 2013 – přehlídku 
středních škol, povolání a 
uplatnění.

Akce byla připravena pro 
vycházející žáky základních a 
speciálních škol, jejich rodiče, 
učitele, další pedagogické pra-
covníky i širokou veřejnost. „Na 
této akci se tradičně prezentují 
státní i soukromé střední ško-
ly. Pozvání přijaly i školy se 
specializačním zaměřením z 
jiných okresů, například obory 
strojírenské, stavební, elektro, 
IT, pedagogické, lesnické, ve-

terinární, hotelové, umělecké, 
zdravotnické, policejní atd., 
které doplnily vzdělávací nabíd-
ku škol místních. Žáci a ostatní 
zájemci o studium tak měli mož-
nost získat a porovnat aktuální 
informace týkající se podmínek 
studia, přijímacího řízení, profilu 
absolventa určitého oboru, také 
se mohli seznámit s ukázka-
mi výuky a pracovní činností, 
některé si na místě vyzkoušet, 
mohli poznat mimoškolní vyžití 
studentů a učňů, řady studij-
ních a učebních oborů, včetně 
nástavbových a určených ob-
čanům produktivního věku ke 
zvýšení kvalifikace,“ referoval 
ředitel kontaktního pracoviště 
úřadu práce Vladimír Patáčik.

Nabídku středních škol pod-
pořili zaměstnavatelé regionu, 

kteří představili reálné uplatně-
ní absolventů v praxi u oborů 
vzdělávání nabízených střed-
ními školami. Zástupci celkem 
70 škol z Moravskoslezského 
kraje spolu s partnery z příhra-
ničí Slovenska a Polska, se za-
městnavateli a se zástupci úřa-
du práce byli připraveni pomoci 
vycházejícím žákům při jejich 
rozhodování o profesní volbě, a 
dospělým v orientaci v možnos-
tech dalšího vzdělávání. 

„Vzdělávací nabídka pro škol-
ní rok 2014/2015 je tak pestrá 
a bohatá, že umožňuje zhruba 
1 700 žákům vycházejícím ze 
základních škol okresu Frýdek-
-Místek zvolit si svou profesní 
orientaci a své budoucí povolání 
zodpovědně a úspěšně,“ uza-
vřel Patáčik.  (pp)

Trh vzdělávání v Národním domě
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

15. kolo středa 11. 12. v 18.00 SKP F-M – HBC Jičín
17. kolo neděle 22. 12. v 17.00 SKP F-M – HCB Karviná

Po základní části se družstva rozdělí do skupin o 1.-6. místo a 7.-12 místo.

Silvestrovské derby 2013
Na umělé trávě ve Stovkách proběhne v úterý 31. prosince 2013 od 

10.30 hodin 3. ročník silvestrovského derby – utkání starých gard 
Válcoven plechu Frýdek-Místek a Slezanu Frýdek-Místek nad 50 let.
Ještě před nimi se ale odehraje zápas bývalých hráčů nad 35 let, 

kteří působili v barvách Válcoven a Slezanu. Toto utkání začíná už 
v 9 hodin. Vstupné na oba zápasy je zdarma! Přijde se podívat a 
povzbudit bývalé hráče Frýdku-Místku v poslední den roku 2013. 

Srdečně vás zve výkonný výbor MFK F-M

Předehrávaná jarní odveta 
skončila naprosto stejným vý-
sledkem jako podzimní duel. 
S Pardubicemi jsme v premié-
rové sezoně NFL hráli dvakrát 
1:1. Náš bojovně naladěný 
tým byl tři minuty od důležité-
ho vítězství, ale branka Jeřáb-
ka rozesmutnila 2192 diváků.

V úvodu utkání nám soupeř té-
měř pět minut nepůjčil míč, ale do 
vedení mohli jít svěřenci trenéra 
Duhana v 6. minutě, kdy po akci 
agilního Švrčka se málem prosa-
dil Hynek Prokeš. Ve 35. minutě 
se ještě kanonýr Prokeš po vyhra-
ném hlavičkovém souboji výbor-
ně hrajícího Kovaříka neprosadil, 
ale ve 38. minutě se už radoval 
z osmé branky této sezony – 1:0.

Do druhé půle vstoupila Lipina 
aktivně, Talián našel Vašendu, 
ale ten se k zakončení nedostal. 
Snaha Pardubic o vyrovnání se 

stupňuje až v závěru, ale naše 
obrana pracuje spolehlivě až do 
87. minuty, kdy se Jeřábek do-
stává k odraženému míči a pro-
střeluje vše před sebou. Je srov-
náno na nespravedlivých 1:1. 
Lipina se nechtěla smířit s jedním 
bodem a v rozmezí pouhé minu-
ty jsme si vytvořili ještě tři velké 
šance. Nejprve Mozolovu střelu 
Frydrych vyrazil na roh, z kterého 
následně nebezpečně hlavičko-
val Žídek. O chvíli později se na 
pravé straně uvolnil Kovařík, i 
jeho pokus ale brankář Frydrych 
zlikvidoval. V Pardubicích jsme 
se z bodu radovali, tentokrát 
však smutníme. Na našem kontě 
je tak 20 bodů a v tabulce FNL 
přezimujeme na 11. místě. „Za-
sloužili jsme si vyhrát a chybělo 
k tomu tak málo, je to škoda,“ 
řekl po utkání asistent domácího 
trenéra Martin Blahuta.

Fotbalisté přezimují jedenáctí
MFK F-M – FK Pardubice 1:1 (1:0)

PÁD K REALITĚ: Fotbalisté měli coby nováček skvostný úvod, pak se tabulkou propadali, ale na soupeře 
pod sebou, okresního rivala z Třince, mají slušných pět bodů náskoku.  Foto: Petr Pavelka

fotbal mládeže
DOROST

FK Jablonec – starší dorost 
U19 2:1 (0:1) 

Panák
Utkání proti vyrovnanému soupeři 
jsme si prohráli špatným druhým 
poločasem, když jsme ustoupili 

od aktivního napadání soupeře a 
čekali na to, až zápas skončí.

MFK Havířov – mladší dorost 
U17 6:4 (2:3) 

Kahánek 2, Račev, Šafner
MFK Havířov – mladší dorost 

U16 3:2 (2:1) 
Wojčík, Žižka

ŽÁCI
1. FC Slovácko – starší žáci 

U15 3:0 (0:0) 
1. FC Slovácko – starší žáci 

U14 4:2 (2:1) 
Hajnoš 2

ročník 2001 – halový turnaj 
v Hlučíně (1. a 2. místo)

Výsledky FM A: - Ludgeřovice 
12:0 (Kubáň 3, Song 3, D. 

Maceček 3, Žák, Alex Akritidis, 
Beňa), - FC Hlučín A 3:3 (Ku-

báň), - Sl. Opava 7:0 (Polach 3, 
Alex Akritidis, Žák, Nezhoda, D. 
Maceček), - FM B (4:1 (Song 2, 
Forch, D. Maceček - Procház-
ka), - AS Trenčín 2:0 (Kubáň, 

Beňa), - SFC Opava 3:1 (Kubáň 
2, D. Maceček), - FC Hlučín B 

6:2 (Song 2, Kubáň, Alex Akriti-
dis, Polach, D. Maceček).

Výsledky FM B: - FC Hlučín B 
2:0 (Krajčo, Šostý), - Ludge-
řovice 7:0 (Fulnek 3, Krajčo 2, 
Pajurek, Procházka), - FC Hlu-
čín A 1:4 (Kováč), - Sl.Opava 
(Kováč 2, Krajčo, L. Maceček, 

Procházka), - AS Trenčín 3:1 (L. 
Maceček, Krajčo, Kiša), - SFC 

Opava 2:0 (Krajčo, Procházka).
Konečné pořadí: 1. MFK FM A, 
2. MFK FM B, 3. FC Hlučín A, 
4. SFC Opava, 5. AS Trenčín, 

6. FC Hlučín B, 7.Slavia Opava, 
8. Ludgeřovice.

 Nejlepší hráč turnaje: Song 
Čenda (MFK FM A). Nejlepší 

střelec turnaje: Kubáň Michal 
(MFK FM A). Nejužitečnější 
hráč MFK FM A – Maceček 

David. Nejužitečnější hráč MFK 
FM B – Pajurek Vlastimil.

ročník 2002 – halový turnaj v 
Kopřivnici (9. místo)

Výsledky FM: - Fotbal Fulnek 
0:0, - Sokol Sedliště 0:1, - MFK 

Vítkovice 0:1, - FK Jeseník 0:2. O 
9. místo: FM - Hošťálkovice 5:0 

(Hrušovský 2, Mikulenka, Koliba).
ročník 2002 – halový turnaj v 

Korni (2. místo)
Výsledky FM: - FK Rača 2:0 

(Ruml, Gogola), - RKP Rybnik 
5:0 (Bystřičan 2, Mohyla, Ruml, 

Šigut), - MFK Karviná 7:1 (Zrůnek 
3, Mohyla 2, Šigut, Hrušovský), 
- Lvov B 6:3 (Byrtus 2, Mohyla, 
Hrušovský, Bystřičan, Ruml), - 
SK Líšeň 1:2 (Byrtus). Skupina 
o 1. - 5. místo: FM - FK Kolín A 
1:0 (Hrušovský), - Námestovo 
1:1 (Mohyla), - RKP Rybnik 1:0 

(Hrušovský), - Zlaté Moravce 2:2 
(Gogola, Hrušovský).

Konečné pořadí: 1. Námestovo, 
2. MFK Frýdek-Místek, 3. RKP 

Rybnik
PŘÍPRAVKA

ročník 2003 – halový turnaj v 
Korni (8. a 9. místo)

Výsledky FM modrá: - ČSK 
Uherský Brod 4:2 (Trangle 

Huy Do, Jurga), - AS Trenčín 
0:6, - FC Lokomotive Lviv B 4:1 
(Trangle Huy Do, Boček, Kulhá-
nek, Hrabec), - ČSFA Malacky 
3:0 (Trangla Huy Do, Murín, 
Baďura), - MFK Loko Zvolen 
3:1 (Baďura 2, Murín), - 1. SK 

Prostějov 1:4 (Marciňa), - FC Lo-
komotive Lviv A 2:1 (Kulhánek, 

Murín), - 1. FC Slovácko 3:3 
(Murín, Kulhánek, Jurga), - MFK 
FM bílá 1:1 (Boček - Cempírek). 
Výsledky FM bílá: - FC Vsetín 

6:6 (Šeba 4, Bongylai, Šmiga), - 
MŠK Kysucké n. M. 1:1 (Šeba), 
- FC Lviv 7:0 (Šeba 3, Cempírek 

2, Březina, Šmiga), - FK Inter 

Bratislava 6:1 (Cempírek 2, 
Janošec, Šeba, Šmiga), - 1. SK 
Prostějov A 1:4 (Šmiga), - 1. SK 
Prostějov B 1:3 (Šmiga), - 1. FC 

Slovácko 2:2 (Šmiga 2), - FC 
Lokomotive Lviv A 3:1 (Cempí-

rek 2, Chovančík). 
ročník 2005 – KZL ve Smilo-

vicích (3. místo)
Výsledky FM: - SK Brušperk 

0:2, - 1. FK Jablunkov 1:1 (Kun-
čík), - SK Nošovice 0:0, - SK 

Sedliště 3:0 (Kuboš 2, Madzia), 
- TJ Smilovice 6:0 (Kuboš 3, 

Máj, Kunčík, Hlosta), - TJ Toša-
novice 1:1 (Kuboš).

ročník 2006 – KZL v Čeladné 
(6. místo)

Konečné pořadí: 1. Frýdlant n. 
O., 2. Sokol Fryčovice, 3. FC 
Kozlovice I, 4. FC Kozlovice 
II, 5. Sokol Hukvaldy, 6. MFK 

Frýdek-Místek, 7. SJ Kozlovice.
Sestava FM: David Deingruber, 

Maxmilián Grygar, Vojtěch 
Klimša, Ondřej Krasula, Patrk 
Kubáň, Josef Mařík, Denis Ra-
šovský, Petr Stalmach, Richard 
Stalmach, Patrk Strya, Jakub 

Tománek, Jakub Zapalač.
ročník 2006 – HLP ve Smilo-

vicích (7. místo)
Výsledky FM: - Fotbal Třinec 0:3, 
- MOSIR Jastrzebie 0:5, - MFK 

Karviná 0:2, - MFK Vítkovice 0:7, - 
MŠK Žilina 0:6, - SFC Opava 0:5. 
Sestava FM: David Deindruber, 

Jakub Zapalač, Matěj Karas, 
Lukáš Strack, Lukáš Fajkus, 
Alex Pastrňák, Bruno Volný.

ročník 2007 – KZL v Brušperku
Výsledky FM F: - Vítkovice 
C 2:9 (Váňa 2), - FM G 1:6 

(Kotásek), - Vítkovice B 0:10, 
- Sedliště E 0:7, - Kozlovice G 

0:7, - Kozlovice F 0:12.
Výsledky FM G: - Řepiště B 4:1 
(Jantoš 2, Klekar, Novák), - Hlu-
bina B 2:9 (Jantoš 2), - Kozlo-
vice G 1:7 (Jantoš), - FM F 6:1 
(Jantoš 4, Klekar 2), - Sedliště 

E 0:1, - Brušperk K 0:7.

Skvěle se prezentují členové 
Beskydské šachové školy na 
úvod sezóny 2013/2014. Na ně-
kolika mistrovských akcích do-
kázali vybojovat cenná umístění 
a nechybějí ani mistrovské tituly!

Nejinak tomu bylo i v Koutech 
nad Desnou, kde ve dnech 26.-
30. října proběhlo „Mistrovství 
Moravy a Slezska mládeže v ša-
chu“. Beskydská šachová škola 
opět dokázala potvrdit svou sílu, 
když její členové získali několik 
primátů – největší počet medai-
lí, nejvyšší počet olympijských 
bodů a nejpočetnější výprava! 
V neoficiální soutěží klubů byla 
naše šachová škola opět nej-
úspěšnější ziskem 1 zlaté – 1 
stříbrné – 1 bronzové medaile, 
před ŠK Lokomotiva Brno a SK 
Slavia Orlová (oba kluby 1-1-
0), celkem získali medaili hráči 
z patnácti klubů. V olympijském 
bodování bylo pořadí BŠŠ Frý-
dek-Místek 24 bodů, ŠK Loko-
motiva Brno 19 bodů a Sk Slavia 
Orlová 15 bodů.

V nejlepším světle se před-

vedla Martina Fusková, která 
dokázala získat nejen 1. mís-
to v kategorii dívek do 16 let, 
ale také dominovala v turnaji 
chlapců do 16 let. Díky tomuto 
„double“ se stala největší hvěz-
dou mistrovství. Martina má 
v posledních měsících výbornou 
formu a její herní pohoda se 
odráží v zisku jednoho sportov-
ního úspěchu za druhým. Stříbr-
nou medailí se může pochlubit 
v kategorii chlapců do 10 let 
Richard Stalmach. Jeho spor-
tovní úspěch získává na lesku 
především proto, že věkem patří 
ještě do kategorie osmiletých. 
Bronzovou medaili vybojovala 
Zuzana Gřesová v kategorii dí-
vek do 12 let. Pěkných umístění 
v první desítce ještě dosáhli - 4. 
Ondřej Nytra (HD10), 4. Kristý-
na Laurincová (D12), 5. Pavlína 
Dudová (D10), 9. Adam Frank 
(D10), 10. Marek Miča (HD10) 
a 10. Patrik Štěpán (HD16). 
Děkujeme členům Beskydské 
šachové školy za výbornou re-
prezentaci Frýdku-Místku!

Beskydská šachová škola nejúspěšnějším 
klubem na Mistrovství Moravy mládeže
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Na tradičně horké půdě 
Hladnova jsme pokračovali 
s našimi kluky v orientaci v 
soutěžním basketu – pravi-
dlech, herních činnostech a 
situacích, ale i mimoherním 
projevu, ke kterému patři 
chování na lavičce, pořádek a 
pravidla v šatně, kde si kluci 
musí poradit už sami. Bez ma-
minek a tatínků. 

Ukázalo se, že skládat si 
svoje věci i dresy nakonec umí 
všichni. Je radost se dívat, jak 
se ze zmateného herního proje-
vu jednou podařenou akcí stává 
z dříve bezradně postávajícího 
kluka nadšeně bojující basket-
balista. Na Hladnově se podařilo 
probudit ke skutečnému herní-
mu projevu skoro všechny kluky, 
především ve druhém utkání. 

Největší rezervy máme mezi 
orientací jednotlivců při změně 
držení míče. Se zdánlivě neře-
šitelnou situací výškové převahy 
pod košem si taky budeme umět 
poradit, ve chvíli, když si naši 
fyzicky dobře vybaveni kluci vy-
tvoří pod košem prostor a sou-
peřovy dlouhány odtlačí tělem. 
V driblingu jsou někteří kluci 
již velmi zdatní, v zakončovací 
technice máme ovšem rezervy 
velké. Za dvojutkání jsme skó-
rovali neuvěřitelných 45 bodů a 
vysoce tak překročili očekávání 
trenérského tandemu.

Statistiky: 14:86, 31:77, Na-
vrátil Maxmilian 4+13, Navrátil 
Benjamin 2+10, Sponer Filip 
2+4, Majer Tomáš 2, Marek On-
dřej 2, Vlacuha Tomáš 2, Petkov 
Ondřej 2+2.  zn

Snakes FM U11 a oblastní pohár
Členové Beskydské ša-

chové školy se výrazným 
způsobem prosadili v 1. tur-
naji „Krajského přeboru mlá-
deže v rapid šachu“. Přebor 
se uskutečnil ve Středisku 
volného času Klíč a hrálo se 
pět turnajů v kategoriích do 
10, 12, 14 a 18 let – děvčata 
a chlapci.

Šachové naděje BŠŠ ne-
nechali nikoho na pochybách, 
kdo vládne v „krajském ša-

chovém království“ a jednot-
livé turnaje výsledkově jasně 
opanovali. Z dvaceti možných 
medailí dokázali získat celkem 
dvanáct – 7 zlatých, 3 stříbrné 
a 2 bronzové medaile. Velkou 
pochvalu za předvedené výko-
ny zaslouží nejen medailisté, 
ale všech 53 startujících členů 
Beskydské šachové školy, kteří 
každým tahem dokazovali, že 
je šachová hra baví a také, že 
jí umí! A kdože se podílel na zis-

ku medailí? 1. místo – Natálie 
Kaňáková, Zuzana Gřesová, 
Natálie Szusciková, Michael 
Kubík, Matěj Kuchař, Tobiáš 
Krejčok, Richard Stalmach, 2. 
místo – Kristýna Laurincová, 
Lucie Fizerová, Dominik Musi-
al, 3. místo – Jiří Kozel, Richard 
Stalmach.

Gratulujeme všem členům 
BŠŠ k výborným sportovním vý-
sledkům a děkujeme za vynika-
jící reprezentaci Frýdku-Místku!

Beskydská šachová škola dominovala

Skvělé výsledky a celkem 
sedm titulů Přeborník oblasti 
si přivezli mladí plavci PO FM 
z Oblastního přeboru mladší-
ho žactva, který se konal 23. 
listopadu v Opavě. Zúčastnilo 
se ho 142 plavců z 17 oddí-
lů ze severní Moravy.

Petr Mrázek potvrdil, že je 
skvělý prsař, a na 50 m (50,3) i 
100 m prsa (1:50,6) obsadil 2x 
třetí místo.

Pohodář Jakub Laník svým 
krásným stylem zaplaval 50 VZ 
(39,8) 8. místo a třikrát 5. místo 
na 100 m Z (1:44), 50 M (51,9), 

a 200 VZ (3:18.10). Karla
Chlopčíková plavala disciplí-
ny: 50 P (42.10), 50 VZ (33,00) 
100 P (1:35,60), 50 P (39,3) i 
náročné trati 100 M (1:34,2) a 
200 m polohový závod (3:08,20) 
a všech šest také vyhrála v ča-
sech blízkých osobním rekor-
dům a stala se tak zaslouženě 
šestkrát šampionkou kraje. V 
soutěži byla nejúspěšnější ze 
všech desetiletých plavců.

Matěj Pajtl plaval šest velmi 
náročných tratí, na 100 P (1:40,1) 
a 50 VZ (33,2) byl 2x na skvělém 
2. místě, na 400 VZ (5:44,0) a 

100 VZ (1:15,90) obsadil dvě 3. 
místa, na 100 Z (1:27,0) a 200 
VZ (2:46,0) dvě 4. místa a vytvo-
řil si několik osobních rekordů. 
Vendula Janáčková byla v kaž-
dé své zaplavané disciplíně na 
stupních vítězů, na 100 m znak 
(1:23.30), 50m VZ (32,4) a 100 
m OPZ (1:25,2) byla třikrát na 
druhém místě, na 200 m OPZ na 
třetím místě. Že se stále zlepšuje, 
potvrdila vítězstvím v disciplíně 
200 m znak, který zaplavala s ob-
rovským náskokem časem 3:01,2 
a stala se tak šampionkou kraje.

Klára Ličmanová plavala čtyři 
disciplíny: 200 P (3:39,8), kde 
hned na úvod získala třetí mís-
to. V dalších disciplínách 50 VZ, 
100 OPZ a 50 VZ a M byla 2x na 
5. a na 6. místě.

Plavecký oddíl Frýdku-Místku 
patří těmito výsledky k nejúspěš-
nějším v Moravskoslezském kraji. 

Všichni se svými časy nomi-
novali na republikové závody, 
které se budou konat 7. a 8. 
prosince. Děkujeme plavcům 
za reprezentaci oddílu, rodičům 
za poskytnutí zázemí a hlavně 
trenérům za skvělou přípravu. 

Plavecký oddíl slaví další úspěchy 

Ligové juniorky U19 Bas-
ketbalového klubu Frýdek-
-Místek se překvapivě vrátily 
z Vysočiny se dvěma cennými 
skalpy svých soupeřů – vyhrá-
ly nad Pelhřimovem i Žďárem.
BK Pelhřimov – BK F-M 50:56

Riegerová 22, Káňová 16, 
Folvarčná 9, Štupáková 7, Lu-
kacsová 2.
BK Žďár nad Sázavou – BK 

F-M 52:61
Káňová 17, Folvarčná 10, 

Riegerová 10, Vojkovská 7, Štu-
páková 6, Lukacsová 5, Hlavová 
4, Šebestová 2.

„Konečně se tým morálně 
semknul a výsledky se dosta-
vily. Daleká mise byla úspěšně 
splněna. Věřím, že družstvo 
tento kvalitní výkon zopakuje též 
na domácí palubovce v příštích 
utkáních. Holky, díky!“ radoval 
se po návratu trenér Chlebek.

Starším žákyním U15 chybí 
v dosavadních zápasech trochu 
více odvahy a chuti soupeře pře-
hrát a překonat. Stejně tomu bylo 
v obou domácích ligových utkáních.
BK F-M – OSK Olomouc 58:71

Losertová 15, Šimíčková 11, 
Kučerová 7, Zubková 6, Sommero-
vá, Ručková a Marková po 4, Hud-
cová 3 Staňurová a Kučná po 2.
BK F-M – BK Pliska Studánka 

Pardubice 36:66
Ručková 9, Šimíčková 7, Lo-

sertová 6, Marková a Kučerová 
po 4, Sommerová, Zubková a 
Staňurová po 2.

Proti posíleným soupeřkám 
z Ostravy sehrály starší mini-

žákyně U13 dvě utkání a druhé 
bylo velmi vyrovnané.

BK Frýdek-Místek - SBŠ 
Ostrava 39:79 a 38:50

Ručková 16, Mahdoňová 7, Ba-
čová a Kuběnová 6, Zátopková 4. 

Ručková 16, Zátopková 12, 
Kuběnová, Bačová a Mahdoňo-
vá po 6, Martynková 4.

Družstvo žen konečně zabo-
jovalo a na své konto si připsalo 
dvě cenná vítězství, když po-
stupně porazilo oba ostravské 
celky v soutěži.
BK F-M – SBŠ Ostrava C 59:56

Stránská 20, Čapatá 13, No-
váková 8, Džumelová 6, Bonko-
vá 4, Šebestová 4, Šimoňáková 
2, Nogolová 2.

Hráčky Ostravy dříve hrávaly 
na vyšší úrovni a nyní si při pra-
covním shonu rády zahrají a od-
reagují se při basketbalu. 
BK F-M – SBŠ Ostrava B 62:58

Bonková 18, Džumelová 14, 
Stránská 9, M, Schäferová 7, 
Vojkovská 6, Čapatá 5, Pěchův-
ková 2, Nováková 1.

Vzhledem k tomu, že Ostrava 
přijela v poněkud oslabené sesta-
vě, měly domácí hráčky možnost 
s ní držet tempo a nakonec zápas 
dotáhnout do vítězného konce.

Družstvo mužů nenaváza-
lo na výhru v minulém kole a 
po nedobrém výkonu podlehlo 
doma druhé rezervě Opavy.
BK F-M– BK Opava C 56:80

Nogol 22, Hájek 12, Sobčák 
7, Kiša 5, Aleksa 4, P. Šimon 3, 
Smýkal, Mojžíšek a Sabol po 1.

(kot)

Juniorky a ženy BK F-M byly stoprocentní

z házené

z atletiky

Dvě porážky dorostenců
v Plzni

1. liga ml. dorostenců 9. kolo
Talent Plzeň – SKP F-M

36:34 (16:18)
Sestava a branky SKP: Dlou-

hý – Hess 3, Lednický 1, Kocich 
3, Blahut, Verlík, Šimek, Havrá-
nek 2, Žilavý, Ruffer 8, Vančura 

2, Horký 15/2, Müller.
1. liga st. dorostenců 9. kolo
Talent Plzeň - SKP Frýdek-Mís-

tek 38:26 (21:16)
Sestava a branky SKP: Šoltys, 

Stříž - Kocich 1, Šimek, Havránek 
2, Vančura, Horký 2, Olka 1, Jež, 
Žvak 1, Barvík 9/3, Lednický, Raj-
noha Jan 5, Volný David 5.

V semifinále Českého poháru 
narazíme na tým Dukly Praha

Již byly vylosovány semifiná-
lové dvojice družstev Českého 
poháru. Náš tým se střetne v 
Praze s tamější Duklou, druhou 
dvojicí tvoří Jičín a Karviná. Se-
mifinálové duely se hrají až v 
únoru 2014.

Běh frýdeckým parkem
Ani nepříznivé, pošmourné počasí neodradilo 110 dětí od startu v Běhu frýdeckým parkem. Jednalo se o 

předposlední závod Běžecké ceny mládeže, který se konal v nedělním dopoledni v parku na ulici TGM nad 
stadionem a naši si vedli opět výborně. Mezi nejmenšími benjamínky se prosadila Ellen Burkovičová a třetí 
doběhla Viktorie Bartoňová, mezi chlapci zvítězil Jan Hrček před Filipem Popelářem a Martinem Sztolarikem. 
Ročníky 2006-07 jsme ovládli zcela, když vyhrála Julie Hrčková, před Nelou Kožuchovou a Lucií Michálkovou, 
mezi chlapci nedal nikomu šanci Jan Klimas a vyhrál před Prokopem Říhou a Jakubem Malečkem. Třetí místa 
vybojovali v kategorii 2004-05 Žaneta Juřičná a Martin Vlk. Jeho bratr Lukáš jasně ovládl závod předžáků. 
V mladších žákyních doběhla na 2. místě Jana Swierkošová a třetím místem ji doplnila Tereza Kotásková, 
mezi chlapci měli stejné umístění Tomáš Szymala a Patrik Lučan. Překvapení se zrodilo ve starších žákyních, 
kde vyhrála Iveta Rašková, před Petrou Pavláskovou, favoritka Helena Benčová se musela spokojit s třetím 
místem. Ani chlapci nikoho na stupně nepustili a jasně vyhrál favorit Jan Tesarčík před Sergejem Tkachem a 
Zdenkem Martinákem. Rovněž dorostenky doběhly v očekávaném pořadí – první Veronika Siebeltová, druhá 
Kateřina Siebeltová, třetí Natálie Závorková. V dorostencích doběhl Dan Raška na třetím místě.
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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.

I nadále budeme zlepšovat certifikovaný systémI nadále budeme zlepšovat certifikovaný systém
řízení magistrátu města dle mezinárodně uznávanýchřízení magistrátu města dle mezinárodně uznávaných
norem ISO 9001 v oblasti kvality řízení a dlenorem ISO 9001 v oblasti kvality řízení a dle
ISO 14001 v oblasti ochrany životního prostředí.ISO 14001 v oblasti ochrany životního prostředí.

Statutární město Frýdek-
-Místek letos úspěšně pro-
šlo recertifikačním auditem 
i dozorovým auditem dvou 
norem, které jsou podlože-
ny mezinárodně uznávaným 
certifikátem. Pro občany je 
obtížné si pod touto sku-
tečností něco konkrétního 
představit, ale prakticky to 
znamená, že podle závěru 
auditorů si radnice zaslouží 
důvěru zákazníků (tedy míst-
ních obyvatel) v poskytované 
služby, kterými jsou činnos-
ti vykonávané magistrátem 
města v rámci samostatné 
a přenesené působnosti za 
účelem péče o všestranný 
rozvoj území a majetku měs-
ta a péče o uspokojování po-
třeb občanů. Toto hodnocení 

mezinárodních parametrů vy-
plývá z renomovaných nezá-
vislých certifikačních orgánů 
z Francie a Německa.

„Těší nás, že si dokážeme 
udržet potřebný standard nutný 
pro obhajobu těchto certifikátů, 
stejně jako příznivě vyznívající 
porovnání auditorů s poměry 
v jiných městech. Hlavně v ob-
lasti životního prostředí naši 
úředníci slyšeli spoustu chvály,“ 
konstatoval tajemník magistrá-
tu Petr Menšík. Zdeněk Kohut, 
vedoucí odboru útvaru kvality 
a auditu, jej doplnil, že auditory 
bylo velmi dobře vnímáno, jak 
dobře se radnice stará například 
v oblasti separovaného odpadu, 
kdy neustále navyšuje počet 
nádob pro třídění, nebo jakým 
způsobem ve městě vznikají 

nové parky. „Když například 
viděli původní a současný stav 
v lokalitě za Frýdeckým zám-
kem, kde vznikl nový park, skli-
dili jsme velké uznání. Zaujalo je 
také naše označování a popisy 
stromů, stejně jako skutečnost, 
že město pečuje o zhruba 18 
tisíc solitérních dřevin,“ prozradil 
Zdeněk Kohut.

Frýdecko-místecká radnice 

používá dokumentované postu-
py, které může vyhodnocovat 
s cílem dalšího vylepšování 
směrem k občanům, a naplňuje 
normy, které kladou důraz na 
co největší efektivitu, účelnost 
a transparentnost. Svého času 
byl Frýdek-Místek prvním sta-
tutárním městem na Moravě a 
největším statutárním městem 
v republice, které se mohlo tě-

mito certifikáty pochlubit. Toto 
zavazující ohodnocení se proto 
vedení města zavázalo udržet i 
v dalším volebním období, což 
se s úspěchem daří. Silným mís-
tem podle auditorského týmu je 
například angažovanost vedení 
a komunikace s veřejností, kte-
rá podporuje informovanost ve-
řejnosti k požadavkům ochrany 
životního prostředí.  (pp)

VYHLÍDKA Z JIŽNÍCH SVAHŮ: Město se příkladně stará o zeleň.   Foto: Petr Pavelka

PLASTY: Třídění odpadu šetří finance i přírodu.  Foto: Petr Pavelka



9 Listopad 2013

Ve čtvrtek 24. října zažili 
klienti Domu pokojného stáří 
výjimečné odpoledne. Zaví-
tal zde tiskový mluvčí Poli-
cie ČR, Krajského ředitelství 
policie Moravskoslezského 

kraje, Územního odboru Frý-
dek-Místek por. Mgr. Vlastimil 
Starzyk, který klientům Domu 
pokojného stáří, kteří byli sr-
dečně pozváni pracovnicemi 
Centra odlehčovací služby, 

osvětlil problematiku práce 
policie a především klienty 
upozornil na podvody pácha-
né na seniorech.

Senioři patří k jedné z nejvíce 
ohrožených skupin osob zejmé-
na v souvislosti s majetkovou 
trestnou činností. Podvodem 
nebo krádeží je připraví mnoh-
dy o celoživotní úspory, někdy 
se setkáváme i s fyzickým na-
padením. Dále klientům promítl 
reportáže k trestným činům 
spáchaným na seniorech, které 
se staly v blízkém okolí. Zúčast-
nění klienti se zájmem sledovali 
přednášku a rovněž se zapojili 
do diskuse. Por. Mgr. Vlastimil 
Starzyk nabídl další spoluprá-
ci našemu Centru odlehčovací 
služby a přislíbil další setkání 
v měsíci lednu 2014.

Sociální služby

Ve Frýdku-Místku bude probíhat osvětová 
kampaň zaměřená na boj proti užívání alkoho-
lu nezletilými. Ta reaguje na rostoucí konzu-
maci alkoholu nezletilými a na toleranci jejich 
rodin ke konzumaci alkoholu. Zaháje-
na byla 26. listopadu přednáškou 
pro odbornou veřejnost.

Pro účel kampaně jsou vytvo-
řeny informační materiály ve for-
mě letáků, které budou určeny 
zvlášť dětem a zvlášť rodičům. 
K letákům se děti a rodiče do-
stanou prostřednictvím kurátorů 
pro mládež, výchovných poradců 
škol, nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež a dalšími cestami.

Cílem kampaně je zvýšit informovanost 
nezletilých a rodičů. Děti dostanou letáky s názvem 
„Život máš ve svých rukou“, kde najdou fakta spoje-
né s užíváním alkoholu. Rodičům budou poskytnuty 
letáky s názvem „Mysli na své dítě“, díky kterým si 
budou moci odpovědět na otázku, jestli skutečně 

pomáhají svému dítěti od alkoholu. Rodiče totiž 
můžou ovlivnit to, jak budou jejich děti přistupovat 
k drogám, jestli jim budou umět říkat NE.

Kampaň se také zaměřuje na oblast prodeje al-
koholických nápojů nezletilým. Součástí 

kampaně je distribuce nálepek (viz. ob-
rázek) sloužících jako osvědčení pro 

veřejnost, že se v daném podniku 
nenalévá nezletilým. Tuto nálep-
ku mohou dostat obchodníci na 
základě policejní kontroly.

V naší společnosti je totiž al-
kohol všeobecně považován za 

běžnou součást života, není vět-
šinově vnímán jako droga. Nebez-

pečí a dopady jeho užívání jsou spíše 
zlehčovány, může však způsobit škody 

jako ostatní drogy. Přístup nezletilých k alkoholu 
v zásadě kopíruje přístup společnosti jako celku. 

Tuto kampaň realizuje oddělení sociální pre-
vence odboru sociálních služeb Magistrátu Frý-
dek-Místek. Mgr. Marcela Dyrdová

Kampaň proti alkoholu u nezletilých

Zaháje-
kou

o 

koholický
kam

rá

š
peč
č á

Odpolední setkání s Policií ČR

O tom, že v neziskovém 
sektoru nechybí dostatek zapá-
lenosti a nadšení pomáhat po-
třebným, svědčí i fakt, že nezis-
ková organizace Podané ruce, 
o.s. – Projekt OsA se zapojila a 
úspěšně postoupila v pilotním 
ročníku celostátního ocenění 
Neziskovka roku 2013, kterou 
vyhlásila Nadace rozvoje ob-
čanské společnosti (NROS).

Cílem tohoto projektu bylo 
ocenit profesionální práci a 
nejkvalitněji řízené neziskovky 
z celé České republiky. Podob-
ná ocenění získávají i neziskové 
organizace v zahraničí, např. 
ve Spojených státech či Velké 
Británii a letos poprvé i v ČR. O 
prestižní titul Neziskovka roku 
2013 se celkově ucházelo více 
než 120 neziskových organizací 
působících v České republice. 
Do druhé fáze hodnocení po-
stoupilo 15 z nich a mezi nimi i 
Podané ruce, o.s. – Projekt OsA 
z Frýdku-Místku. Odborná porota 

posuzovala ve třech kategoriích 
nejenom profesionalitu všech 
organizací, ale také jejich přínos, 
originalitu a ambice. Do finálové-
ho klání jsme už nepostoupili, ale 
na slavnostním vyhlášení oce-
něných organizací 7. listopadu 
v Rytířském sále Senátu Parla-
mentu ČR jsme byli potěšeni, že 
jsme v kategorii velká neziskovka 
mezi pěti postupujícími organiza-
cemi potvrdili svoji životaschop-
nost a věnujeme se seriózní, 
smysluplné činnosti.

Zapojení se do soutěže bylo 
pro nás i zpětnou vazbou na 
práci našeho sdružení a pěkné 
umístění je pro nás další motivací 
k jejímu zlepšování. Díky účasti 
v Ceně veřejnosti ČSOB za nej-
lepší projekt se o terénní sociální 
službě osobní asistenci Poda-
ných rukou dozvědělo zase více 
lidí. Více informací o terénní so-
ciální službě osobní asistenci na-
leznete na: www.podaneruce.eu

Mgr. Ivana Mikulcová

Neziskovka roku 2013

Pod patronací ministerstva 
práce a sociálních věcí bylo 
uděleno neziskové organiza-
ci Podané ruce, o.s. – Projekt 
OsA 19. listopadu v reprezen-
tativních prostorách Senátu 
Parlamentu ČR velmi prestižní 
ocenění „Cena kvality v sociál-
ní péči“ v kategorii Poskytova-
telé sociálních služeb pro se-
niory (terénní sociální služby).

V sociálním sektoru je to jed-
no z nejvýznamnějších ocenění, 
jejímž vyhlašovatelem je redakce 
odborného časopisu Ošetřova-
telská péče ve spolupráci s Ra-
dou kvality ČR v rámci projektů 
Národního programu podpory 
kvality. Hodnocení soutěže nezá-
vislým subjektem bylo dvoukolo-
vé a časově náročné, jelikož se 
letos vybíralo z více než stovky 
nominovaných. Vítězství v 8. roč-
níku celostátní soutěže o nejkva-

litnějšího poskytovatele v sociál-
ních službách v ČR není pouze 
oceněním a dobrou vizitkou sna-
hy a píle všech pracovníků Poda-
ných rukou. Vypovídá i o kvalitě 
práce a sehraném týmu od ma-
nagementu až po všechny osoby 
v přímé obslužné péči, které jsou 
vždy ochotny pomoci potřebným 
s maximálním zaujetím a často 
nad rámec svých povinností. 
Příbuzní našich klientů mohou 
být ujištěni, že je o jejich blízké 

dobře, přátelsky a profesionálně 
postaráno v souladu se stan-
dardy kvality. „Ocenění je pro 
nás také velmi zavazující, kvalitu 
osobní asistence musíme nejen 
udržet, ale i nadále zdokonalo-
vat,“ dodává ředitelka Podaných 
rukou Bc. Helena Fejkusová. 
Obdržená cena je povzbuzením 
zaměstnanců v jejich zodpověd-
né a náročné každodenní práci a 
jsme velmi rádi, že se jí můžeme 
honosit.

Cena kvality pro Podané ruce, o.s. – Projekt OsA

Nezisková organizace, která 
pomáhá seniorům a zdravotně 
hendikepovaným v oblasti běž-
ného života, si našla řadu klien-
tů, kteří využívají různé služby. 
Pracovníci III. domu ke kaž-
dému klientovi přistupují 
individuálně a snaží 
se plnit jeho poža-
davky s maximál-
ním nasazením. 
Kromě práce, 
kterou u klienta 
odvedou, mu 
také věnují pro-
stor na vzájem-
nou komunikaci, což 
nesmírně ocení každý 
člověk žijící sám. 

Naším cílem je nabídnout ta-
kové služby seniorům a hendike-
povaným, aby mohli co nejdéle 
setrvat ve své domácnosti samo-
statní, a tak nadále vést kvalitní 
a plnohodnotný život. Pro tyto 
skupiny zájemců poskytujeme 
úklidové služby, nákupy, mytí 

oken, žehlení, práci na zahradě, 
ale i pomoc při vyřizování úřed-
ních záležitostí. Našim klientům 
se aktivně věnujeme a jsme s 
nimi v neustálém kontaktu za po-
mocí telefonické bezplatné linky, 

kterou mají k dispozici pro 
sdělení čehokoli, co je 

trápí, nebo naopak 
také pro sdělení 
radosti, o kterou 
se chtějí s námi 
podělit. Aby 
měli naši klienti 

možnost dostat 
se více do společ-

nosti, organizujeme 
pro ně výlety a vozíme je 

na kulturní akce. 
Naše činnost pro cílovou sku-

pinu vychází z předpokladu, že 
se žádný člověk nenarodil pro-
to, aby žil sám. Narodili jsme se 
jeden pro druhého, abychom si 
pomáhali a zanechali stopy, po 
kterých mohou kráčet i další. 

Martin Sládeček

III. dům, o.p.s. pomáhá již rok

přistupují ují 
snaží í 
a-
-

m-
což 

kterou makt
sděles

trát
tat

m
se

nosti

Tato pracovnice za svůj profesi-
onální a zároveň empatický přístup 
ke klientům střediska EFFATHA 
Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostra-
vicí, sociálně terapeutické dílny, po-
stoupila do užšího kola v Nominaci 
na pečovatelku roku (pořádá Diako-
nie ČCE a APSS). 

Děkujeme za podporu. 
Středisko EFFATHA F-M, FnO

Hlasování – Nominace na pečovatelku 
roku – paní Silvie Juřicová
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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

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek z Kulturního fondu, 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, 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/).
Kulturní fond je určen k podpo-
ře činnosti zejména nezisko-
vých organizací, souborů, sku-
pin, klubů i jednotlivých občanů, 
kteří zajišťují kulturní aktivity pro 

občany města Frýdku-Místku. 
Trvalý pobyt nebo sídlo žadate-
le se musí nacházet na katas-
trálním území města. 
Řádně vyplněné tiskopisy žá-
dostí o dotaci na celoroční čin-
nost, nájmy či provoz zařízení 
s požadovanými přílohami je 
nutno zaslat na odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy
nebo podat na podatelně Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, nejpozději do 
31. prosince 2013. O dotace na 
jednotlivé akce je možno požá-
dat ve dvou termínech, a to 
do 31. prosince 2013 a do 15. 
června 2014. Na žádosti o do-
taci odeslané po tomto termínu 

nebude brán zřetel.
Doporučujeme všem žadatelům 
prostudovat platný statut Kul-
turního fondu, který je rovněž 
k dispozici na webových strán-
kách města.

Neinvestiční dotace z Kulturního fondu 
statutárního města Frýdku-Místku – 2014

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

Dle odst. 4. přechodných ustano-
vení zákona č. 102/2013 Sb., kte-
rým se mění zákon č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů, je dopravce 
povinen ohlásit údaje o taxamet-
ru, tj. typ a výrobní číslo taxame-
tru a výrobní číslo paměťové jed-

notky taxametru, a to do 31. 12. 
2013. Pokud tak neučiní, vyřadí 
dopravní úřad vozidlo z evidence 
vozidel taxislužby. 
Po 1. 1. 2014 se ve vozidle ta-
xislužby má vyskytovat již jen 
nový doklad – výpis z evidence 
vozidel taxislužby.

Upozornění pro dopravce v taxislužbě

Název IPRM Vymezení zóny 

Integrovaný plán 
rozvoje 
statutárního 
m sta Frýdku-
Místku – zóna 
Frýdek 

celé ulice: 

Národních mu edník , St elni ní, Horymírova, Cihelní, J. Hory, J. Úprky, Mánesova, Žižkova, Jiráskova, T anovského, 
Dr. Van ury, Klicperova, Smetanova, Legioná ská, J. Švermy, Husova, P. Holého, Jeronýmova, Bruzovská, I.P. Pavlova, 
Slune ná, I.J. Pešiny, U Nemocnice, E. Krásnohorské, Dr. Jánského, A. Staška, Rokycanova, R žový pahorek, Tolstého, 
Škarabelova, Gogolova, J.K. Tyla, 2. kv tna, Mariánské nám stí, Mary ky Magdonové, Puškinova, Lubojackého, K 
Hájku, Nad Rybníkem, Pod Školou, Nad Stadionem, Horní, Lískovecká, Revolu ní, Na Aleji, Nad Lipinou, Na Kopci, 
Topolová, Javorová, Habrová, Nad Mostárnou, J. Skupy, s. erveného k íže, Heydukova, M. Švabinského, Míru, 
V.Vantucha, Sokolská, Dlouhá, Olbrachtova, J. Kaluse, J. Hakena, S.K. Neumanna, J. Haška, H. Salichové, P. Cingra 

ásti ulic:  

TGM – pouze bytové domy p. 463, 502-505, 1131, 1134, 1135, 493  

Název IPRM Vymezení zóny 

Integrovaný plán 
rozvoje 
statutárního 
m sta Frýdku-
Místku – zóna 
Místek 

celé ulice: 

17. listopadu, Beskydská, M. Majerové, J. Trnky, Dr. Vaculíka, s. armády, Vrchlického, ajkovského, Lidická, V. 
Nezvala, B. N mcové, Kola íkova, M. Pujmanové, Brožíkova, Foerstrova, Fibichova, Ostravská, J. Opletala, Anenská, J. 
Lohrera, Dvo ákova, Zahradní, Pionýr , Riegrova, Malý Koloredov, K.H. Máchy, Wolkerova, Spo ilov, 8. p šího pluku, 
Politických ob tí, T ebízského, Palackého, Sv. echa, Bezru ova, Gagarinova, 28. íjna, Mozartova, 1. máje, 
Beethovenova, V. Talicha, J. Myslive ka, Ke splavu, J. Suka, Frýdlantská, F. Linharta, J. Lady, Z. Št pánka, M. Gorkého, 
F. ejky, Komenského, Jungmannova, Havlí kova, Školská, Zelená, J. Jab rkové, U náhonu, Janá kova 

ásti ulic:  

Hlavní – pouze bytové domy p. 96, 826-829, 1564 

Název IPRM Vymezení zóny 

Integrovaný plán 
rozvoje 
statutárního 
m sta Frýdku-
Místku – sídlišt
Slezská

celé ulice: 

Novodvorská, Dr. M. Tyrše, Peka ská, J. Kavky, J. Božana, M. Chasáka, J. apka, Ji ího z Pod brad, Dobrovského

Vymezení zón s možností čerpání nízkoúročených úvěrů
(Podrobnosti na straně 3)

Statutární město Frýdek-Místek 
rozhodlo o prodeji níže uvede-
ného vozidla formou nabídkové-
ho licitačního řízení:
- speciální požární vozidlo AVIA 
A-30K, DVS 12, rok výroby 
1980. Nejnižší nabídnutá cena 
může být 29.600 Kč.
Prodej formou nabídkového lici-
tačního řízení se uskuteční dne 
11. 12. 2013 ve 13 hodin v zase-
dací místnosti v budově Magistrá-
tu města Frýdek-Místek, Radniční 
č. 10, Frýdek-Místek. Účastník 
nabídkového licitačního řízení se 
před jeho konáním prokáže plat-
ným občanským průkazem. Kup-
ní cena musí být zaplacena před 
podpisem kupní smlouvy.
Bližší info na odboru správy obec-
ního majetku MMFM, tel. 558 609 
177. Prohlídku výše uvedeného 
vozidla možno domluvit s Ing. Pa-
přokem na tel. 558 609 300.

Nabídkové 
licitační řízení

Moravskoslezský kraj a autorizo-
vaná obalová společnost EKO-
-KOM, a.s. zahájí v nejbližších 
dnech distribuci speciálních sad 
barevných tašek na třídění od-
padů pro domácnosti v několika 
městech včetně Frýdku-Místku.
Jedná se o praktické plastové 
tašky žluté, modré a zelené bar-
vy, které se dají navzájem spojit 
suchým zipem. Lidé tak budou 
moct třídit odpad přímo doma 
a pak jej vysypat do kontejneru 
stejné barvy. Tašky jsou opako-
vatelně použitelné a jednoduše 
uskladnitelné.

Sady třídících tašek budou dis-
tribuovány v řádech tisíců kusů 
samotným městům. Ty pak roz-
dělí tašky přímo do domácností. 
„Obyvatelé našeho města patří 
v třídění odpadů k nejlepším v 
kraji. Tímto krokem jim chce 
Moravskoslezský kraj a společ-
nost EKO-KOM, a.s. poděkovat 
za jejich aktivitu a motivovat je 
k dalšímu třídění,“ uvedl primá-
tor Michal Pobucký s tím, že frý-
decko-místecká radnice i kraj si 
váží aktivity občanů, díky kterým 
si vedeme ve třídění stále lépe. 
Tašky jsou poděkováním a zá-
roveň motivací pro ty obyvatele, 
kteří se do separace ještě neza-
pojili. Z dlouhodobého pohledu 
jsou tašky ověřeným a účinným 
nástrojem, jak zvýšit množství a 
zlepšit čistotu tříděného odpadu.

Další třídící tašky pro domácnosti

Pro inzerci volejte Pro inzerci volejte 

603 249 743603 249 743
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Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

INFORMACE O ODPADECH

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 (Místec-
ká kasárna)
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 – objekt 
3b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 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 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) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, II. 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. 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 krytého bazénu  3.–5. 12.
Park. u Kauflandu 10.–12. 12.

Sběrné dvory:
Collo-louky, Slezská

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

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

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/

Provoz o vánočních svátcích na Frýdecké skládce, a.s.

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 sdružení 
– pracujících pravidelně s dětmi a 
mládeží a zdravotně postiženými 
sportovci. Organizace musí mít 
sídlo ve Frýdku-Místku a působit 
na území města. Dotace nebudou 
poskytovány podnikatelským sub-
jektům 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

Mezi vánočními svátky bude 
odvoz nádob na komunální a 
separovaný odpad probíhat ve 
stejném režimu jako v běžném 
týdnu.

Skládka
PO 23.12. 6:30 - 17:00
ÚT 24.12. 6:30 - 12:00
ST 25.12. 6:30 - 12:00
ČT 26.12. 6:30 - 12:00
PÁ 27.12. 6:30 - 14:00
SO 28.12. 6:30 - 14:00
NE 29.12. ZAVŘENO
PO 30.12. 6:30 - 17:00
ÚT 31.12. 6:30 - 14:00
ST 1.1.2014 ZAVŘENO
ČT 2.1. 6:30 - 17:00
PÁ 3.1. 6:30 - 14:00
SO 4.1. 6:30 - 14:00

SD Collolouky, SD Slezská
PO 23.12. 8:00 - 18:00
ÚT 24.12. ZAVŘENO
ST 25.12. ZAVŘENO
ČT 26.12. ZAVŘENO
PÁ 27.12. 8:00 - 18:00
SO 28.12. 8:00 - 14:00
NE 29.12. ZAVŘENO
PO 30.12. 8:00 - 18:00
ÚT 31.12. ZAVŘENO
ST 1.1.2014 ZAVŘENO
ČT 2.1. 8:00 - 18:00
PÁ 3.1. 8:00 - 18:00
SO 4.1. 8:00 - 14:00

SD PND
PO 23.12. 6:00 - 14:00
ÚT 24.12. ZAVŘENO
ST 25.12. ZAVŘENO
ČT 26.12. ZAVŘENO
PÁ 27.12. 6:00 - 14:00
SO 28.12. ZAVŘENO
NE 29.12. ZAVŘENO
PO 30.12. 6:00 - 14:00
ÚT 31.12. ZAVŘENO
ST 1.1.2014 ZAVŘENO
ČT 2.1. 6:00 - 14:00
PÁ 3.1. 6:00 - 14:00
SO 4.1. ZAVŘENO

Kompostárna
PO 23.12. 6:00 - 14:00

ÚT 24.12. ZAVŘENO
ST 25.12. ZAVŘENO
ČT 26.12. ZAVŘENO
PÁ 27.12. 6:00 - 14:00
SO 28.12. 8:00 - 12:00
NE 29.12. ZAVŘENO
PO 30.12. 6:00 - 14:00
ÚT 31.12. ZAVŘENO
ST 1.1.2014 ZAVŘENO
ČT 2.1. 6:00 - 16:00
PÁ 3.1. 6:00 - 14:00
SO 4.1. 8:00 - 12:00

Zároveň bychom chtěli podě-
kovat za spolupráci v letošním 
roce a přejeme krásné vánoční 
svátky a pěkný nový rok. Těšíme 
se na spolupráci v příštím roce. 
 Frýdecká skládka, a.s.
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Jako vždy v předvánočním 
čase připravila frýdecká Ga-
lerie pod zámkem pro milov-
níky umění důvod k návštěvě 
v podobě kulturního zážitku, 
tentokrát daného hudebním 
vystoupením Leo Bandu a ver-
nisáží výstavy Malba, za osob-
ní účasti autorů Jitky Gřeško-
vé a Romana Schmuckera.

Zatímco karvinská výtvarni-
ce Jitka Gřešková měla v galerii 
premiéru, Romana Schmuckera, 
vítěze celosvětové výtvarné sou-
těže Artists Gone Global 2010, už 
pravidelní návštěvníci dobře zna-
jí. „Autor používá techniku vrstve-
né olejomalby, která mu pomáhá 
dostat do obrazu potřebnou plas-
ticitu a barevnou hloubku. Obraz 
se skládá z několika vrstev. Pou-
žívá se šepsový podklad, několik 
podmaleb, nutné jsou také valé-
ry, lazury a laky. Doba zhotovení 
obrazu je pak závislá na schnutí 
jednotlivých vrstev a obraz tak 
může vznikat i několik měsíců. 
Je to tedy časově velmi nároč-
ná technika,“ přiblížila Schmuc-
kerovu tvorbu galeristka Ivana 
Cviková. Autorovi jde hlavně o 
zachycení atmosféry a návrat do 

starých poklidných časů. Charak-
teristickým rysem jeho poetických 
obrazů, v nichž staromistrovskou 
malířskou technikou zachycuje 
romantická zákoutí historických 
měst a malebné kouzlo staroby-
lých uliček v podvečerním svitu 
plynových lamp, je nostalgická 
atmosféra, která v mnohém při-
pomíná „schikanéderovský styl“. 
„Schikanederův obraz Západ 
slunce byl vydražen v roce 2013 
za 5,4 milionu korun,“ pobavila 
přítomné zajímavým srovnáním 
galeristka.

Jitku Gřeškovou následně 
představil její manžel, jako malíř-
ku, jejímž výtvarným rukopisem 
se stala olejomalba, ale využívá 
i kombinované techniky. „Je po-
vahou optimistka a romantička 
a její životní postoj se odráží ve 
všech jejích dílech,“ tvrdí ten, 
který by autorku měl znát nej-
lépe. Ve Frýdku se výtvarnice 
představuje zejména přírodními 
motivy, inspirovanými divokým 
chorvatským pobřežím. I do něj 
dokázala zasadit pro ni typickou 
poetiku, emoce i meditaci.

Výstava potrvá až do 21. pro-
since.  (pp)

Předvánoční výstava v Galerii pod zámkem

GALERIE POD ZÁMKEM: Galeristka Ivana Cviková vítá vystavující umělce Jitku Gřeškovou a Romana 
Schmuckera.  Foto: Petr Pavelka

„Podařilo se nám získat na 
sobotu 7. prosince do Frýdku-
-Místku do kulturního domu 
Válcoven plechu stálici slo-
venské (a české) poprockové 
scény – kapelu No Name,“ 
libuje si dramaturg frýdec-
ko-místeckého klubu Kamil 
Rudolf. „Je to již pár let, kdy 
kapela u nás ve Stounu napo-
sled vystupovala. Tentokrát 
jsme se rozhodli uspořádat 
koncert v kulturním domě 
Válcoven plechu, a to hlavně 
z důvodu velkého zájmu fa-
noušku,“ informuje Rudolf.

Šestičlenná slovenská pop-
-rocková skupina No Name 
vznikla 26. srpna 1996 v Ko-
šicích. Ve stejný den zároveň 
zvítězila v místní soutěži kapel 
zvané Košický zlatý poklad. Za-
kládajícími členy byli Viliam Gu-
tray a trojice bratrů Timkových 
– Igor, Roman a Ivan. Opravdo-
vý průlom se skupině podařil o 
čtyři roky později. Vydali album 
Počkám si na zázrak a písně Ty 

No Name se opět vrací do Frýdku-Místku!

a Tvoja sestra a Žily se během 
krátké doby staly hity.

Následovaly další úspěšné 
desky Oslávme si život, Slová 
do tmy a Čím to je. Leden 2008 
byl ve znamení natáčení nové 
desky V rovnováhe, která se na-
táčela ve studiu Propast Petra 
Jandy. V roce 2009 skupina vy-
dala desku s největšími hity Best 
of No Name.

Ke konci roku 2011 vychází 
kapele No Name další řadové 
studiové album s názvem „Nový 
album“. Kapela si na album při-
zvala hosty a jeden z nich byla 

i Lucie Bílá. No Name tímto al-
bem ukázali, proč pořád patří 
mezi ty nejlepší poprockové ka-
pely na československé scéně!

Dveře kulturního domu Válco-
ven plechu se otevřou v 19 hodin 
a celý večer odstartuje frýdecko-
-místecká formace King Pao!

Vstupenky v ceně 280 Kč 
jsou v předprodeji v Beskyd-
ském informačním centru. Dále 
se lístky prodávají v klubaru Pa-
vlač a ve Stounu ve dnech, které 
jsou uvedeny v programu, a to 
od 18 hodin. Online předprodej 
na www.eventim.cz

Svůj jediný letošní koncert na 
severní Moravě připravila Aneta 
Langerová svým fanouškům té-
měř pod stromeček. Těsně před 
Vánoci (19. prosince v 19:00) 
vystoupí v Národním domě za 
doprovodu smyčcového tria a 
klavíru se svým úspěšným akus-
tickým projektem Pár míst... 

V nových úpravách zazní na-
příklad píseň Vzpomínka, Malá 
mořská víla, ale i nezapomenu-
telná skladba Voda živá. Osobitá 
zpěvačka, skladatelka a textařka 
Aneta Langerová si nedávno spl-
nila svůj velký sen – společně s 
Jakubem Zitkem zaranžovala 
vybrané písně z dosud vyda-
ných alb a vyrazila v doprovodu 
vynikajících muzikantů na turné 
Pár míst… Vedle již zmíněného 

pianisty Jakuba Zitka ji doprovází 
violista Vladan Malinjak, houslist-
ka Veronika Vališová a violonce-
llistka Dorota Barová. Společně s 
Anetou tvoří jeden organismus s 
jedním srdcem a společným de-
chem. Každý koncert je velkým a 
neopakovatelným zážitkem.

V roce 2012 bylo turné Pár 
míst… zaznamenáno na CD 
a DVD se stejnojmenným ná-
zvem. A právě za toto album zís-
kala Aneta prestižní cenu Aka-
demie populární hudby Anděl 
2012 v kategorii Zpěvačka roku.

„Pár míst je můj vysněný pro-
jekt, na pódiu jsem se během 
koncertů ještě nikdy necítila tak 
svobodně jako teď. Stále se po-
znávám a hledám a dá se říct, 
že tady jsem se zatím našla asi 

nejvíc,“ říká o svém 
posledním koncertním 
projektu Aneta.

Aneta kromě dva 
roky trvajícího turné 
stihla během letošního 
léta odehrát přes dvě 
desítky festivalových 
koncertů a vystoupení 
na letních slavnostech 
a téměř tři desítky 
představení původní-
ho českého komorní-
ho muzikálu s Martou 
Kubišovou Touha jmé-
nem Einodis o osu-
du baronky Sidonie 
Nádherné. Současně 
přijala hlavní roli v 
připravovaném filmu 
režisérky Marty Nová-
kové 8 hlav šílenství.

Akustický koncert Anety Langerové

ANETA LANGEROVÁ: V Národním domě 
vystoupí se smyčcovým triem a klavírem. 
 Foto: Helena Kadlčiková

Mezinárodní festival ad-
ventních a vánočních zvyků, 
koled a řemesel Souznění 
2013 ve svém 15. ročníku 
12.-15. prosince znovu nevy-
nechá Frýdek-Místek. Záštitu 
nad ním převzal i primátor 
statutárního města Frýdek-
-Místek Michal Pobucký.

V jubilejním hávu festival na-
bídne například hosty z Izraele, 
národopisný soubor z Chod-
ska, slavící osmdesát let své 
existence, nebo slovenskou 
kapelu, která excelovala po 
boku Richarda Müllera. „Cílem 

Souznění je objevovat, rozvíjet 
a postupně představovat neje-
nom bohaté zvyky vymezené 
dobou adventu a Vánoc, ale i 
tradice duchovní a religiózní,“ 
zdůrazňuje organizátor akce 
Zdeněk Tofel. Folklor se proto 
prostřídá s duchovními písněmi.

Zatímco vloni sopranistka 
Eva Dřízgová-Jirušová Souzně-
ní zahajovala, letos její hlasová 
ekvilibristika vynikne právě u 
nás ve Frýdku-Místku. Dvojná-
sobnou držitelku Ceny Thálie 
doprovodí 13. prosince v míst-
ním kostele sv. Jana a Pavla 

soubor Camerata Janáček. „Eva 
Dřízgová-Jirušová zazpívá po-
dobně jako v minulém roce další 
málo známé árie Ave Maria,“ in-
formuje Zdeněk Tofel.

Podstatná část programu se 
odehraje v Kozlovicích a Ost-
ravě, Frýdek-Místek uvidí ještě 
jednu z doprovodných akcí. 
V sobotu 14. 12. v rámci Ad-
ventu ve městě od 15 hodin na 
místeckém náměstí Svobody 
vystoupí Efroni Choir (Izrael) a 
Národopisný soubor Postřekov 
(Chodsko).  (pp)

www.souzneni-festival.cz 

SOUZNĚNÍ 2013 také ve Frýdku-Místku
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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

13. 12., 18:00
Peter Fridrich, Feng Shui v 

denním životě
3. a 17. 12., 19:30-20:30

Relaxace s dešťovými sloupy
Uslyšíte úžasné a silné muzikote-
rapeutické nástroje: čínský chrá-
mový gong, tanpuru a rotující vlny, 
didgerido, srutibox, tibetské mísy, 
sundrum, zvonkohry, fujaru a ali-
kvotní zpěv!

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém 

nám. (u křížového podchodu)
Prodejní vánoční výstava Jardy, 

Michala, Ivana, Vlastíka, Evy, 
Václava a Jana.

DIVADLO
Út 10. 12. v 19.00
Michael Cooney

Nájemníci
Slovácké divadlo Uherské 

Hradiště
Brilantní komedie plná omylů a 
záměn vypráví trochu ztřeštěnou 
anekdotu, na jejímž počátku přijde 
hlavní hrdina jménem Erik Swan na 
vychytralý způsob, jak pohodlně žít 
z podvodně získaných sociálních 
dávek. Dlouho mu všechno skvěle 
vychází, leč jednoho dne se mu situ-
ace vymkne z rukou. Vše začne vy-
plouvat na povrch v okamžiku, kdy 
jeho žena Linda objeví v prádelníku 
dámské prádlo nadměrné velikosti a 
krátce nato se v jejich domě objeví 
vrchní kontrolor ze sociálního úřadu.
Vstupné 400 Kč.

So 14. 12. v 16.00
Představení Divadelní školy: 

Vánoční příběh
Mladí kurzisté Divadelní školy si 
i letos v rámci završení kurzu při-
pravili nejen pro rodiče, ale i pro 
veřejnost divadelní představení. 
Přijďte je taky podpořit! Osudy 
sedmi malých kamarádů, kteří jed-
noho dne vyrostou a vydají se kaž-
dý svou vlastní cestou. Dokážou 
se ještě tito přátelé z dětství znova 
skamarádit?
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 10 Kč

So 14. 12. v 18.30 
Představení Divadelní školy: Sen 

noci Svatojánské
Krutopřísná adaptace jedné z nej-
slavnějších světových komedií v 
podání mladých a nadějných her-
ců. Netradiční pojetí Shakespeara 
ve Frýdku-Místku! Tohle si přece 
nemůžete nechat ujít!
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 10 Kč.

PRO DĚTI
Ne 8. 12. v 15.00

Zimní příhody včelích medvídků
Divadlo Věž Brno

Druhý díl oblíbeného představení, 
které vzniklo především na přání 
diváků, vás i tentokrát zavede do 
hmyzí říše, kde s našimi čmeláky 
postupně prožijete všechna roč-
ní období. Brumda s Čmeldou se 
hned zjara vypraví na dlouhou ces-
tu ke svojí babičce. Po cestě potkají 
smradlavého Chrobáka, seznámí 
se s Beruškou a také s čmeláčkem 
Bzumdíkem, kterého budou učit lé-
tat. Poznají také broučka Roháčka 
a natvrdlého zloděje Čmelobuba, 
se kterým se nakonec budou muset 
i utkat! Pohádka je plná známých 
písniček a úplně nových melodií od 
skladatele Petra Skoumala. Celé-
mu příběhu pak dává nezaměnitel-
né kouzlo hlas herečky Jany Hlavá-
čové, která namluvila roli maminky 
a babičky. Představení trvá hodinu. 
Pro děti od 4 let, vstupné 60 Kč.

KINO
Středa 4. 12. v 10.00

Příběh kmotra
Příběh Kmotra je inspirován best-
sellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr 
Mrázek“. Popisuje vzestup a pád 
člověka, který se od kšeftu s digi-
tálními hodinkami posunul až na 
pozici šedé eminence české politi-
ky. V hlavních rolích L. Vaculík, O. 
Vetchý a další.
ČR, drama/krimi, 2D, 12+, 99 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 4. 12. v 19.00
Příběh kmotra

ČR, drama/krimi, 2D, 12+, 99 

min., vstupné 100 Kč.
Čt 5. 12. v 19.00

Zmizení
Silné téma, vynikající scénář plný 
zvratů a životní herecké výkony 
(Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman 
a další) ve vynikajícím komorním 
mrazivém thrilleru o pátrání po 
dvou zmizelých děvčatech. 
USA, drama/krimi, 2D, 15+, titulky, 
150 min., vstupné 100 Kč.

Pá 6. 12. v 9.30
Pásmo filmových pohádek pro 
nejmenší – Vánoční pásmo V.
ČR, animovaný, přístupný, vstup-
né 20 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 6. a Ne 8. 12. v 17.00
Cesta za vánoční hvězdou

Poutavý pohádkový příběh s 
ohromující filmovou výpravou a 
kostýmy se odehrává v překrásné 
zasněžené norské přírodě. Začí-
ná v předvánočním čase, kdy do 
malé vesničky dorazí dvanáctile-
tá odvážná dívka Sonja, která se 
rozhodne najít Vánoční hvězdu a 
tím konečně zlomit kletbu, která již 
dlouhou dobu visí nad královstvím.
Norsko, pohádka/rodinný, 2D, pří-
stupný, dabing, 80 min., vstupné 
90 Kč, premiéra, pro děti.

Pá 6. a Ne 8. 12. v 19.00
Přijde letos Ježíšek?

Nová romantická komedie v čes-
ko-mexické koprodukci. Libuše 
Šafránková a Josef Abrhám si 
zahrají dávné partnery, jimž osud 
po mnoha letech odloučení a ml-
čení připraví emotivní a překvapivé 
setkání. 
ČR, romantický, 2D, vstupné 110 
Kč, premiéra.

Po 9. 12. 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 11. 12. v 19.00
Vánoční hororová středa: Cesta
V zoufalém pokusu zachránit 
své manželství se mladý muž na 
Vánoce vydává s ženou a sedmi-
letým synem do odlehlé chaty v 
horách. Zoufalé pátrání po pravdě 
ho ovšem přivede k nečekaným a 
hrůzostrašným zjištěním. V r. 2012 
nominace na cenu Narcisse na 
MFF fantazijních filmů ve švýcar-
ském Neuchâtel v kategorii nejlep-
ší celovečerní film. 
Španělsko, horor, 15+, titulky, 109 
min., vstupné 90 Kč, premiéra.

Čt 12. 12. v 18.00
Vánoční dámská jízda:

Křídla Vánoc
Dramatický příběh čtyř přátel, 
kteří pracují v jednom obchodním 
centru. Každý z nich má své tou-
hy a sny a právě Vánoce jsou ča-
sem, kdy se mohou plnit. V hlav-
ních rolích R. Krajčo, V. Kerekes, 
J. Prachař a další...
ČR, komedie/drama, 2D, 12+, 110 
min., vstupné 120 Kč, Dámská jízda.

Pá 13. a Ne 15. 12. v 17.00
Niko 2

Sobík Niko se spolu s přáteli vy-
dává na další záchrannou misi, 
na které samozřejmě potkávají 
spoustu nových přátel, se kterými 
není nouze o legraci. Musí přijít s 
plánem na záchranu, podaří se jim 
zdolat všechny překážky?
Finsko/Německo/Dánsko/Irsko, 
animovaný/ komedie, přístupný, 
dabing, 75 min., premiéra, pro děti.

Pá 13. a Ne 15. 12. v 19.00
Po 16.-Út 17. 12. v 16.00

Hobit: Šmakova dračí poušť
Další dobrodružství hobita Bilbo 
Pytlíka na jeho společné pouti s 

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.

čarodějem Gandalfem a třinácti 
trpaslíky vedenými Thorinem 
Pavézou. Když se jim podaří 
uniknout ze zajetí nebezpečných 
lesních elfů, pokračují trpaslíci k 
Jezernímu městu a nakonec k 
samotné Osamělé hoře, kde 
musí čelit největšímu nebezpečí 
v podobě Šmaka – nejstrašlivěj-
ší nestvůry, která prověří nejen 
jejich odvahu, ale i pevnost je-
jich přátelství a smysluplnost 
celé pouti. 
USA/Nový Zéland, fantasy, 3D, 
přístupný, dabing, vstupné 140 Kč, 
premiéra.

Po 16. 12. v 19.00
Jen 17

Portrét sedmnáctileté dívky během 
čtyř sezón a čtyř písní... První sexuál-
ní zkušenost je jen začátkem příběhu 
zvídavé dívky, která se po návratu z 
prázdnin začne za peníze scházet s 
nejrůznějšími staršími muži.
Francie, drama/komedie, 2D, 
2013, režie F. Ozon, 15+, titulky, 
94 min., vstupné 110 Kč/pro členy 
FK 90 Kč, Filmový klub.

Út 17. 12. v 19.00
Vlhká místa

Nejtajnější aspekty ženského 
světa se všemi bizarnostmi, tě-
lesností a utajenými touhami s 
nevídanou otevřeností a humo-
rem ukazuje německý filmový hit 
roku 2013. 
Německo, komedie, 2D, 2013, 
režie D. Wnendt, 15+, titulky, 109 
min., vstupné Kč/pro členy FK Kč, 
Filmový klub.

St 18. 12. v 10.00

Kameňák 4
Další pokračování úspěšné kome-
diální série pokračuje ve stopách 
předchozích dílů opět se spoustou 
známých tváří.
ČR, komedie, 2D, 15+, 88 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

VÝSTAVY
Michaela Lesůvíla Kolaříková

„Z duše tělo vyletělo“
Výstava obrazů.

Divadlo Sokolik
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.

Karakal
Jógový sál 9. ZŠ, ul. E. Krásno-

horské, Frýdek
www.joga-karakal.cz 

E-mail: joga-karakal@seznam.cz
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy
Senioři, 1. až 7. třída – od začá-
tečníků až po náročné, jógová 
filosofie a praxe, tělesná cvičení, 
psychohygiena-relaxační techni-
ky, cviky zaměřené na problémy 

s páteří, dynamické meditace, 
kurz pro děti 4-6 let s rodiči, aj. dle 
aktuálního rozvrhu kurzů.
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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. Potrvá do 19. 1.

AKCE:
Černá hodinka v Zeleném domě
Čtvrtek 5. prosince v 16.30 hodin v 

přednáškovém sále Zeleného domu, Mgr. 
Jaromír Polášek

Tradiční předvánoční večer věnovaný tajem-
ným a strašidelným příběhům a pověstem z 

oblasti Beskyd a Pobeskydí. Pokud si s sebou 
přinesete svíčku, lucernu, lampión nebo něco 
podobného, podnikneme společně krátkou 
procházku za záhadnými místy ve Frýdku.

Jan Rokyta a Lisolette Rokyta
Čtvrtek 5. prosince od 19 hodin v Rytířském 

sále Frýdeckého zámku
Třetí zámecký koncert.

Vánoční pozdrav dříve a dnes
Čtvrtek 19. prosince v 16.30 hodin v před-

náškovém sále Zeleného domu,
Mgr. Jaromír Polášek

Na vánoční pohledy se po roce 1989 
navrátili andělíčkové, Ježíšek, Tři králové 
i sv. Mikuláš s čertem a andělem. Srdnatě 

jim konkuruje Santa Klaus, podobný Dědovi 
Mrázovi, s nezbytnými saněmi, ze kterých 
na všechny strany proudí záplava dárků.

Tomáš Kočko a orchestr – Koleda 
Tomáš Kočko & Orchestr

Čtvrtek 19. prosince od 19 hodin v Rytíř-
ském sále Frýdeckého zámku
Adventní kračúnovský koncert.

Ženský pěvecký sbor Bohuslava Martinů 
Frýdek-Místek

Čtvrtek 26. prosince od 15 hodin v Rytíř-
ském sále Frýdeckého zámku

Svatoštěpánský koncert.

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

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

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, ja-
kými jsou mambo, kizomba, cumbia, bachata, 
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 vyjádření emocí 

pohyby těla v rytmu latinskoamerické 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 
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 

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
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

12. 12. 2013 v 15:00
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

10. 12., 17. 12. – 9:00h
II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců

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

10. 12., 17. 12. – 11:00h

Městská knihovna F-M

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.

23. 12. AŽ 31. 12.
BUDE V BROUČCÍCH ZAVŘENO.

OTEVÍRÁME 2. 1. 2014.
12. 12. VÝROBA OZDOB NA STROMEČEK
Vyrobíme si společně s maminkami ozdoby 
na vánoční stromeček. Materiál bude k dis-
pozici v Broučcích. Začátek v 10 hodin.
16.-20. 12. DOBROVOLNÁ SBÍRKA PRO 

PEJSKY Z ÚTULKU
Dne 16. až 20. 12. proběhne v Broučcích vá-
noční sbírka pro opuštěné psy a kočky z útul-
ku v Sedlištích. S vaší pomoci bychom rádi 
naplnili na vánoční svátky misky svěřencům 
v útulku. Vybíráme psí i kočičí granule, kon-
zervy, kapsičky, pamlsky a piškoty. Pondělí 
až pátek v době od 9 do 12 hodin. Každý si 
zaslouží být na Vánoce šťastný a s plnou mis-
kou je svět o něco lepší. Předem děkujeme.

17. 12. NARODIL SE JEŽÍŠEK
Dětem budeme vyprávět příběh o narození 
Ježíška, přiblížíme vánoční zvyky, zazpívá-
me koledy. Pro maminky bude připraven 
vánoční punč. Začátek v 10 hodin.

19. 12. DEKORATIVNÍ RAMÍNKO
Vyrobíme si s maminkami vánoční dekoraci. 
Přineste si dřevěné ramínko, ozdoby s vánoč-
ním motivem a kousky vlny. Materiál pro zdo-
bení bude připraven v Broučcích za poplatek 
dle vašeho výběru. Začátek v 10 hodin.
PŘEJEME VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁ-

NOČNÍCH SVÁTKŮ A VŠECHNO NEJLEPŠÍ 
V ROCE 2014. KLUB MAMINEK BROUČCI.

pátek 6. 12.
Mikulášská nadílka pro děti odborářů

OS KOVO ArcelorMittal
sobota 7. 12. 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.

sobota 7. 12. – NO NAME
Kulturní dům ve spolupráci s hudebním klu-
bem Stoun uvádějí tento jedinečný koncert.

sobota 14. 12. Společenský večírek
 firmy Hyundai Nošovice

Velký sál KD Frýdek.
pátek 27. 12. 

MONEY PARTY
Jediná akce, kde si prachy
můžeš nahrabat ze země.

3. 12. „Úsměv na tváři s Mikulášem“ – inter-
aktivní program ke svátku sv. Mikuláše
9.-10. 12. Výroba vánočních přání
16.-17. 12. Pečení a zdobení perníčků
18. 12. „I drobný dárek potěší“ – diskuzní 
téma o obdarovávání a přijímání
20. 12. Vánoční posezení u stromečku – po-
slední setkání v tomto roce 
Tento měsíc máme v plánu navštívit Divadlo 

Čtyřlístek ve FM. 
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
VŠEM DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁ-
NOCE A V NOVÉM ROCE SE POPRVÉ 

SEJDEME 6. 1. 2014

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).

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 7. prosince v 15 hodin

Jak Kuba Káču z pekla vysvobodil
Loutková pohádka – hraje Divadélko Jednadvě 

Frýdek-Místek. Po představení bude násle-
dovat Mikulášská nadílka. Rodiče, kteří mají 
zájem, si mohou donést nadílky pro své děti.

Vstupné 30 Kč.
Pro mládež a dospělé

Sobota 14. prosince v 18 hodin
Silke Hasslerová
Záruka touhy

Premiéra činoherní komedie. Návod na novou 
důchodovou reformu nebo jen záruka touhy? 
Hraje divadelní soubor KuKo Frýdek-Místek.

Vstupné 100 Kč.
Sobota 21. prosince v 18 hodin

Vánoční smileING
V komponovaném představení uvidíte mimo 

jiné zcela novou jednoaktovou hru. Hraje 
divadelní soubor ING Kolektiv Frýdek-Mís-

tek. Vstupné 100 Kč.
Půjčování kostýmů v prosinci:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

prvkům. Děti budou rozděleny do družstev. 
Každé družstvo má svého lyžařského in-
struktora a pomocníka bez lyží. K dispozici 
máme chatu se sociálním zázemím.
Místo: Visalaje – Zlatník. Cena: 2 000 Kč
Informace a přihlášky: Telefon: 558 111 777 
| E-mail: lyzovani@klicfm.cz

AKCE
7. – 8. 12. - ZA KOUZLEM VÁNOC

Vychutnejte si v předstihu kouzelnou vánoč-
ní atmosféru. Dáme vám možnost připravit si 
vlastní Štědrý večer. Štědrovečerní večeře v 
okruhu svých kamarádů a vrstevníků je úpl-
ně jiná. Připomeneme si také vánoční zvyky, 
písně a koledy.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, Sraz: Sobota v 9:00 hodin, 
Ukončení: Neděle v 17:00 hodin
Cena: 380 Kč
Pavla Kozáková, 732 646 127, 558 111 749, 
e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 4. 12.

12. 12. - VÁNOČNÍ ATELIÉR DEA
Přijďte si společně s námi užít vánoční atmo-
sféru a vytvořit si opět něco pro vlastní potě-
šení. Využijeme vánočních motivů při tvorbě 
přáníčka na Big Shotu, ozdobíme si svíčku 
drátkovaným dekorem, namalujeme si kera-
mický zvoneček a na stromeček si uděláme 
dekorativní papírové koule. Vaše srdce pak 
určitě potěší andělíček z organzy a ze skla.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 17:00 – 19:00 hodin
Věk: od 12 let, dospělí
Cena: 100 Kč. Ivana Kulhánková, 731 167 
010, 558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 10. 12.

14. 12. - VÁNOČNÍ ŠKOLA
PRO PRINCEZNY

Opět je tady Škola pro princezny. Tentokrát 
sváteční. Na rozvrhu se objeví povídání o li-
dových Vánocích a jejich symbolech. Odkdy 
máme na Vánoce stromeček? Jak se kdysi 
zdobil? Jaké dostávaly děti od Ježíška dár-
ky? Uděláme si také vánoční výrobky, cukro-
ví a zazpíváme si koledy.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 9:00 – 17:00 hodin
Cena: 230 Kč
Pavla Kozáková, 732 646 127, 558 111 749, 
e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 11. 12.

14. 12. - PEČEME PERNÍKOVÉ CHA-
LOUPKY | DOBROTY V SOBOTY

I letos jsme pro vás připravili vánoční kurz 
perníkové stavařiny. Obrníte-li se trpělivostí, 
nespálíte-li perníkové zdivo, dáte-li dostatek 
polevy a použijete-li správné množství len-
tilek a cukrových bonbónů, dílo se podaří. 
Těšíme se na vás.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 767, Místek, 9:00 – 12:00 hodin.
Cena: 90 Kč
Martina Fatrdlová, Telefon: 736 150 088, E-
-mail: martina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 11. 12.

Pá 6. 12. BENEFIČNÍ KONCERT 
DAVID STYPKA A BANDJEEZ, JAKUB TI-
CHÝ, RENÉ SOUČEK, MADFALLS
TRŽBA ZE VSTUPNÉHO BUDE VĚNOVÁ-
NA OS OPORA DĚTEM
So 7. 12. NO NAME – FRÝDECKÝ KD
SUPPORT: KING PAO, AFTERPARTY VE 
STOUNU – VSTUP ZDARMA
So 7. 12. HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS!
DJS KAMIL A MATTES HRAJÍ TY NEJLEP-
ŠÍ HITY MINULÝCH DOB
St 11. 12. STOUNDRUM club
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE + LOCAL DJS
Pá 13. 12. BASS INVASION

DNB PARTY, STOUN DJS A SPECIAL GUEST 
So 14. 12. DOGA 
POPRVÉ VE STOUNU, AFTERPARTY 
HITY 18PLUS
St 18. 12. STOUNDRUM Club
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…
Čt 19. 12. LISTOVÁNÍ: USAIN BOLT 8:58
DALŠÍ Z ŘADY LISTOVÁNÍ: TENTOKRÁT SI VZA-
LI HERCI L. HEJLÍK A A. NOVOTNÝ NA PAŠKÁL 
NEJRYCHLEJŠÍHO ČLOVĚKA PLANETY
Pá 20. 12. SEPAR & HIP-HOP PARTY
SEPAR Z GRAMO ROKKAZ POPRVÉ VE 
STOUNU! SUPPORT: TART, DJS: LUCKY-
BOY, FLIPTYCK

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 
maminek a tatínků na rodičovské dovolené, 
dětí a dalších rodinných příslušníků. Nabízí 
pravidelné programy a akce pro rodiče s dětmi.

Cvičeníčko pro tělíčko
Pohybové hrátky jsou zaměřeny na rozvoj 

hrubé a jemné motoriky, mechanické a pohy-
bové paměti, základů rytmické a pohybové 

výchovy dle psychomotorického vývoje dítěte.
Cvičení je vedeno zábavnou formou plnou her, 
hudby, říkanek s využitím nejrůznějšího náčiní 
(balanční míče, malé míčky, drátěnky, stužky, 

šátky, kužele, kroužky, švihadla, obruče).
Věk: 1,5 – 3 roky

Termín: středa 16.00 – 17.00 hodin
Cena: 1000 Kč/10 lekcí

Všeználek
Program zábavného učení s prvky Montes-
sori pedagogiky pro rodiče s dětmi. Náplní 
kurzu je rozvíjení jemné a hrubé motoriky, 

zapojení všech smyslů dítěte, poznávání pří-
rody zážitkovou formou, rozvíjení kognitiv-

ních funkcí dítěte, řeči, myšlení, sluchového 
a zrakového vnímání.

Věk: 1,5 – 3 roky
Termín: pátek 9.00 – 10.00 hodin

Cena: 1200 Kč/10 lekcí
Volná herna

Každý čtvrtek od 9.00 do 11.30 hodin je v 
našem centru otevřena volná herna. Můžete 
si k nám přijít s dětmi pohrát a popovídat si 

u čaje. Kapacita herny je 10 dětí.
Věk: 1 – 4 roky
Cena: 50Kč/dítě

Rezervujte si prosím místo v herně.

Spolu s manželkou Liselotte Rokyta vytvořil 
Jan Rokyta netradiční nástrojové spojení 

Panovy flétny a cimbálu. Koncertní program 
manželů Rokytových obsahuje jak folklórní 
hudbu východní Evropy, tak i transkripce 
a původní skladby pro tuto nástrojovou 
kombinaci. V čase Adventu je Liselotte 
častým hostem nizozemských pěveckých 

sborů, se kterými vystupuje jako sólista. Od 
roku 2007 vyučuje Liselotte hru na Panovu 

flétnu v rámci svých soukromých kurzů v Ni-
zozemí, České republice a Kanadě. Kromě 
instrumentálních výkonů je Liselotte také 

nadaným řečníkem a průvodcem koncertů.
Vstupné 150 Kč/80 Kč (senioři, ZTP, studenti)
Předplatitelská skupina Zámecké koncerty

TANEC
Po 30. 12. ve 20.00 – Národní dům

Swingový večer
AKUMA

Hraje skupina AKUMA – originální orchestr již z 
populárních Čajů o páté ve frýdecké Sokolovně 
v šedesátých letech. Budete mít jedinečnou pří-
ležitost zatančit si při písničkách z šedesátých 

let. Orchestr AKUMA po padesáti letech!
Vstupné: 100 Kč, předprodej v recepci 

Národního domu
Pá 6. 12. v 17.00 – Národní dům

Závěrečná lekce tanečních kurzů sk. K
So 7. 12. v 17.00 – Národní dům

Závěrečná lekce tanečních kurzů sk. J
Ne 8. 12. v 17.00 – Národní dům

Závěrečná lekce tanečních kurzů sk. K
Čt 12. 12. v 17.00 – Národní dům

Závěrečná lekce tanečních kurzů sk. M
PŘIPRAVUJEME

So 15. 3. – Kulturní dům Frýdek
Kryštof

Přední česká skupina Kryštof se letošní 
podzim vrátila po vyprodaných stadionech 
do svého původního prostředí, do klubů. 
Novoroční tančírna – Absolventský ples

Pátek 17. 1. 2014
Vstupné 130 Kč

Předprodej od 3. 1. 2014
Taneční pro mládež-pokročilí

Středa 16.45 – zahájení 15. 1. 2014
Neděle 15.45 – zahájení 12. 1. 2014
Neděle 18.30 – zahájení 12. 1. 2014

Kurzovné: 1 100 Kč/8 lekcí + závěrečná
Country tance pro seniory
Pátek 9.00 mírně pokročilí – 

zahájení 17. 1. 2014
Pátek 10.15 začátečníci – 

zahájení 17. 1. 2014
Kurzovné: 400 Kč/ 10 lekcí

Zdravotní cvičení s Drahomírou Maťovou
Divadelní škola

5. – 7. třída
8. – 9. třída

Kurzy – zahájení leden – únor 2014
Taneční pro manželské páry a dvojice 

– pokročilí
Taneční pro manželské páry a dvojice – 

začátečníci
Kondiční posilování

Cvičení pro zdraví s pilates
Pilates

Powerjóga
Cvičení pro seniory

Arteterapie

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 potrvá do 21. 12.

4. 12. (st) od 17h – V-klub FM
Pravidelná schůzka frýdecko-místec-

kých výtvarníků.
10. 12. (út) od 19h – Honza Brož &. 

DEVÍTKA
Koncert přední folkové skupiny s více než 
dvacetiletou tradicí. V jejím středu je kytari-
sta, zpěvák a písničkář Honza Brož. Patnáct 
let jste ho spolu s Jindřiškou Brožovou mohli 
vídat i ve skupině Žalman a spol. Devítka se 
opírá o dvě dospělé kytary, výbornou basky-
taru, barevný vokál, ale hlavně o původní 
repertoár melodických písniček, nad jejichž 
texty se dá (ale nemusí) přemýšlet.
14. 12. (so) od 20h – Vánoční ČajFolk č. 

22 – Kofe@Vlna, ACOUSTIC IRISH
V podstatě domácí seskupení Kofe@Vlna si 
pozvalo na svůj vánoční čajfolkový koncert 
neméně úspěšnou drive kapelu Acoustic 
Irish, kterou není potřeba nijak představovat, 
ale je důležité je zažít... Vstupné jen 80 Kč.
Aktuální výstavy:

Honza TOLASZ – INDONÉSIE
Výstava fotografií z cestopisného putování po 
Indonésii z ostrovů Jáva, Bali, Flores a Timor.
Výstava potrvá do 31. 12.

Hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

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

hospudka@uArnosta.cz
www.uArnosta.cz

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 tradič-
ní základní kurzy lyžování pro děti z mateř-
ských škol (od 4 let).
Lyžařský výcvik pro předškoláky je veden 
zkušenými instruktory. Těm, kteří budou 
na lyžích poprvé, dokážeme, že je to prima 
zábava, ze které nemusí mít vůbec strach. 
Začátečníci si osvojí základy lyžování i sa-
mostatnou jízdu na lyžařském vleku, zkušení 
lyžaři si vylepší svůj styl a naučí se novým 

KONCERTY
Čt 5. 12. v 19.00 – Rytířský sál Frýdeckého 

zámku
Jan Rokyta & Lisolette Rokyta

Jan Rokyta – cimbál
Lisolette Rokyta – panova flétna

Jan Rokyta jun. studoval hru na cimbál 
u Ludmily Dadákové na Konzervatóriu 
v Bratislavě a hru na zobcovou flétnu u 

Waltra van Hauweho a Paula Leenhoutse 
na Sweelinck-Conservatoriu v Amsterdamu. 

Cvičení pro zdraví
Cvičení rodičů s dětmi 2-5 let

VÝSTAVY
Petr Kupa

Výstava panoramatických fotografií.
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

Dušan Vrána
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 

adrese vystavy.kulturafm.cz
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