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slovo primátora
Vážení občané,
máme za sebou poslední letošní zase-

dání zastupitelstva a nezadržitelně se nám 
blíží Vánoce. V rámci Adventu ve městě už 
proběhla řada akcí – na náměstí jsme měli 
Mikuláše, vypouštění balónků s přáníčky, 
zpívaly se koledy, proběhly koncerty a vy-
stoupení. Většinou se představují se svým 
uměním místní organizace a spolky a tak 
by to mělo být. Další program nás ještě 
čeká a já doufám, že si v něm vyberete to, 
co vás zajímá, a najdete si v předvánočním shonu čas zastavit se. 
Právě v takových chvílích má člověk šanci uvědomit si, zda se ve 
svém životě nehoní až příliš a za čím vlastně, právě nyní je blízko 
poznání, jak důležití jsou lidé kolem nás, naši nejbližší. Čas stvořený 
pro bilancování zakončíme ve Frýdku-Místku tradičně silvestrovským 
půlnočním ohňostrojem, kterým přivítáme příchod nového roku 2014. 
Některá města od této záležitosti ustupují, jiná jej přesouvají na jiný 
čas, my jsme se rozhodli držet tradice. A tak z prostranství kolem 
řeky Ostravice budou ze tří míst odpáleny stovky světelných raket, 
římských svící a kulových pum různých typů i barev. Mohu vám slíbit 
dvanáctiminutovou podívanou, světelné obrazce a klasické výškové 
finále. Věříme, že novoroční ohňostroj bude pro obyvatele Frýdku-
-Místku opět skvělým a nezapomenutelným zážitkem a důstojným 
rozloučením s rokem 2013. Michal Pobucký

Prosincové zasedání frý-
decko-místeckého zastupitel-
stva projednalo a schválilo 
rozpočet na příští rok, ale 
zastupitelé se zdaleka nedí-
vali pouze dopředu. Znovu 
se debatovalo i o výstavbě 
v souvislosti s víceúčelovou 
sportovní halou, ačkoliv ta už 
byla srovnána se zemí.

„Já osobně jsem rád, že na 
katastru města Frýdku-Místku 
probíhají větší investiční akce, 
že se něco staví, vytvářejí se 
hodnoty, že jsme se nedopra-
covali ke stavu, že se v našem 
městě nic neděje,“ řekl radní Mi-
roslav Přádka. Další diskuze o 
tom, v jaké fázi udělalo zastupi-
telstvo rozhodující krok pro sou-
časnou stavební činnost u řeky 
Ostravice, se rozhodla utnout 
radní Eva Richtrová. „Problém 
je třeba posunout až do roku 
2004. Do té doby nebyla hala 
v majetku města, byla v majet-
ku ČSTV. Jakým způsobem se 
k tomu majetku chovali? Hala 
spadla do konkurzu. Měli jsme 
obavy, zda ji nekoupí třeba vi-
etnamští obchodníci a neudělají 
z ní obrovské tržiště, vzniknout 
tam mohlo cokoliv. Ta hala už 

tu dávno nemusela být, kdyby-
chom ji tenkrát za deset milio-
nů nekoupili. Byla jednoznačná 
vůle ji ze zástavy vykoupit, tak 
se o tom přestaňme dohadovat,“ 
připomněla genezi Víceúčelové 
sportovní haly Eva Richtrová.

Vedení města také vysvět-
lovalo, proč se některé investi-
ce přesouvají do dalšího roku. 
„Opravovat například křižovatku 
U Rady, když se opravovala es-
takáda a most, to by byla sebe-
vražda. Proto se bude realizovat 
v příštím roce. Peníze se ale ne-
převádí na jiné věci, převádí se 
na stejný účel. Podle nás nenutit 
odbory utrácet do konce roku za 
každou cenu, je ta správná ces-
ta,“ zdůraznil Jaroslav Chýlek.

Zastupitelé schválili návrh 
rozpočtu na rok 2014, který počí-
tá s příjmy, včetně zdrojů z okru-
hu financování, ve výši 1,253 
miliardy korun. Rozpočet je pod-
řízen největší investiční akci, a to 
výstavbě haly Polárka, i snaze o 
to, aby zadluženost města byla 
na konci volebního období nižší 
než na jeho začátku. Přesto byly 
navýšeny některé fondy, z nichž 
jsou podporovány různé aktivity 
ve městě. Navýšen byl i fond ži-

votního prostředí, a to z 320 tisíc 
na 500 tisíc korun.

V rámci odborů získá z roz-
počtu nejvíce financí odbor inves-
tiční, a to 380 milionů, přičemž 
256 milionů z této částky tvoří 
dotace pro společnost Sportplex 
na výstavbu Polárky (z toho 100 
milionů bylo na tuto akci převe-
deno z letošního roku) a 124 mili-
onů zůstává na akce realizované 
investičním odborem. Odbor do-
pravy má z rozpočtu vyčleněno 
194 milionů a odbor školství 135 
milionů korun.

Plánované akce:
- odboru dopravy: rekon-

strukce ulice J. Hakena (8 mil. 
korun), ul. K Sedlištím v Lískovci 
(4,8 mil. korun), ul. Rovenská 
(4,4 mil. korun), úprava světelné 
signalizace U Rady na směro-
vé signály (4 mil. korun) nebo 
výstavba parkoviště a úprava 
prostor u hřbitova ve Skalici (3,5 
mil. korun)

- odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy: rekon-
strukce střech ZŠ P. Bezruče (3 
mil. korun), rekonstrukce krovu 
a střešní krytiny SVČ Klíč (3,5 
mil. korun)

- odbor investiční: revitalizace 

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na příští rok
veřejných prostranství na síd-
lišti Slezská III. etapa (23 mil. 
korun), rekonstrukce šaten za 
tribunou ve fotbalovém areálu 
Stovky (17 mil. korun), hřiště 

pro všechny dětské kategorie 
s prostorem pro sportovní vyžití 
dospělých v areálu rekreačního 
centra Olešná (11 mil. korun) 
 (pp)

Krásný zbytek adventu,
šťastné a veselé Vánoce

a vše nejlepší
do nového roku

přeje všem občanům města
Rada města

Frýdku-Místku

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

ý
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krátce Advent ve městě v plném proudu

SPLNÍ MI TO JEŽÍŠEK?: Vypouštění balónků s přáníčky na místec-
kém náměstí.  Foto: Petr Pavelka

Bohatý kulturní program 
pod názvem Advent ve městě 
má za sebou už několik vyvr-
cholení, ale v bohatém menu 
do konce roku si jistě ještě 
vyberete některou z akcí, kte-
rou stojí zato navštívit. Určitě 
budete podobně spokojeni, 
jako ti, co si našli cestu na 
náměstí na akci Česko zpí-
vá koledy, kde se předvedli 
místní fotbalisté i gymnazisté, 
nebo na vypouštění balonků 
s vánočními přáníčky.

„V sobotu 21. prosince a 
v neděli 22. prosince vystoupí na 
náměstí Svobody například fol-
kové seskupení dvojice KOFE@
VLNA z Olomouce, přivítáme 
také kapelu POUTNÍCI, která se 
na české scéně pohybuje již de-
sítky let a posluchačům stále na-
bízí to nejlepší z country a blue-
grassové scény. Ale opomenout 
nelze také divadlo. Jsem rád, že 
projekt Divadelní školy je stále 
živý a děti projevují chuť a zájem 
pracovat. Svůj Vánoční příběh 
představí děti v sobotu v dopo-
ledních hodinách. K atmosféře 
Vánoc bezesporu patří Betlém. 
Živý Betlém v podání Divadla 

z Kozlovic se již pomalu stává 
naší vánoční tradicí,“ láká na 
další adventní zábavu ředitel 
KulturyFM Jakub Tichý.

K nedílné součásti předvá-
nočního času patří již tradičně 
přivezení Betlémského světla na 
náměstí Svobody, které i tento-
krát doprovodí svátečním slovem 
farář Josef Maňák spolu s kon-
certem farního pěveckého sboru.

Advent ve městě nenabízí 
jen program na náměstí Svo-
body, ale návštěvníky zve také 
do Národního domu na komorní 
koncert Anety Langerové nebo 
k obnovené tradici Swingových 
večerů, popřípadě do Chrámu 
sv. Jana a Pavla na Českou mši 
vánoční Jakuba Jana Ryby.

„Netřeba již zmiňovat, že sou-
část programu tvoří vánoční trhy, 
které nabízejí návštěvníkům bo-
hatý sortiment zboží s vánoční té-
matikou, ať už jde o dřevěné oz-
doby, keramiku či vánoční punč. 
Dětem je k dispozici Ježíškova 
pošta. Každý z pohledů je zaslán 
na Boží Dar, aby se posléze s 
přáním vrátil zpět. Připraveny 
jsou také vánoční dílny,“ doplnila 
Kamila Přibylová.  (pp)

Na posledním zasedání 
frýdecko-místeckého zastu-
pitelstva byl odprezentován 
zbrusu nový propagační spot, 
kterým Statutární město Frý-
dek-Místek netradiční formou 
láká na zajímavá místa ve 
městě, ale také na oblíbené 
letní kulturní a sportovní akce. 

Po výrobě nového spotu, který 
by otvíral nové propagační mož-
nosti, volalo zejména Beskydské 
informační centrum Frýdek-Mís-
tek. Náklady na jeho výrobu byly 
hrazeny převážně z dotace Mo-

ravskoslezského kraje.
V propagačním spotu vystu-

puje osobnost města Libor Uher, 
který v něm také má svůj komen-
tář. Spot je dabován do polské, 
německé a anglické verze. Dabo-
vané verze jsou určeny pro info-
panely, které zájemci a návštěv-
níci města najdou na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku a u podchodu 
poblíž prodejny Albert v Místku.

Propagační spot bude využit 
převážně v rámci propagačních 
akcí města a Beskydského in-
formačního centra, tedy na ve-

Frýdek-Místek láká k návštěvě novým netradičním spotem

ZOCELTE SE V RECYKLACI: Soutěž pořádalo Statutární město Frýdek-Místek a kolektivní systém ELEK-
TROWIN a.s. Losování výherců se uskutečnilo za asistence primátora Michala Pobuckého 12. prosince. 
Výherci: Poukázka na 1000 Kč na nákup nového spotřebiče – Lukáš Gola, Zděňka Čechová, Daniel 
Hlaváček. Poukázka na 3000 Kč na nákup nového spotřebiče – Daniel Kmošťák, Ladislav Škorňok, 
Alois Šigut. Poukázka na 5000 Kč na nákup nového spotřebiče – Helena Kozlová, Dalibor Mrázek, 
Petr Šnajder.  Foto: Petr Pavelka

Odkud lze sledovat
půlnoční ohňostroj

„Pokud si účastníci tradičního 
půlnočního ohňostroje ve městě 
budou chtít vychutnat celou cho-
reografii co nejlépe, měli by sledo-
vat ohňostroj z protější strany řeky, 
to znamená z oblasti kolem Rie-
grovy ulice a přilehlé cyklostezky. 
Naopak bych nedoporučil pozoro-
vání ohňostroje z mostu ani lávky 
přes řeku Ostravici, odkud ani zda-
leka nevyniknou všechny efekty 
spojené s odpalováním ohňostroje 
ze tří stanovišť,“ radí vedoucí odbo-
ru vnitřních věcí Radovan Horák, 
který doufá, že počasí bude stejně 
jako při posledním novoročním 
ohňostrojném představení naklo-
něno a světelná scenérie bude 
krásně viditelná z celého města.

100 tisíc Filipínám
Zastupitelé Frýdku-Místku 

uvolnili 100 tisíc korun na pomoc 
Filipínám, které začátkem listo-
padu zasáhl ničivý tajfun. Vyžá-
dal si tisíce životů a miliony lidí 
připravil o střechu nad hlavou. 

Peníze město poukáže na 
konto veřejné sbírky na pomoc 
obětem, kterou pořádá huma-
nitární organizace ADRA. Ta 
na místě zajišťuje dodávky pit-
né vody, potravinovou pomoc 
a provizorní přístřešky. Prioritou 
je také obnova vodních zdrojů 
a distribuce desinfekčních tablet 
a hygienických potřeb. 

Koncert Osmičky
Také žáci a pedagogové 8. 

základní školy by rádi zpříjem-
nili závěr roku svým vystoupe-
ním. Sedmý Vánoční koncert 
Osmičky se uskuteční v kostele 
sv. Jana a Pavla ve čtvrtek 19. 
prosince v 17.30 hodin.

Poděkování za podporu 
27. listopadu byly slavnostně 

vyhlášeny výsledky dalšího roč-
níku programu Prazdroj lidem. 
Atletický projekt „Důstojné šatny 
pro mladé sportovce“ se dostal 
mezi dvacet vybraných projektů. 
V hlasování atleti získali druhý 
nejvyšší počet hlasů a obdrželi 
dotaci ve výši 240 tisíc. Atleti 
moc děkují všem, kteří svými 
hlasy projekt podpořili. Na počát-
ku příštího roku tak začne oddíl 
s opravou dalších šaten a opět 
může trošičku vylepšit podmínky 
pro naše mladé sportovce.

Večer radosti
Společenský večer radosti, 

nejen pro handicapované, se při-
pravuje na poslední lednový den 
nového roku v Národním domě.

Novoroční čtyřlístek
KČT TJ VP Frýdek-Místek sr-

dečně zve příznivce turistiky na 
Novoroční čtyřlístek s hvězdico-
vým výšlapem na Prašivou, který 
se uskuteční v neděli 5. ledna na 
Prašivé v době od 11 do 14 ho-
din. O dobrou náladu se postará 
skupina Mellody boys. Jde o akci 
na podporu budování bezbarié-
rových tras pro pohybově posti-
žené turisty-vozíčkáře.  (pp)

letrzích, konferencích, worksho-
pech, ale také na webových 
stránkách a sociálních sítích, 
a poslouží i k marketingovým 

účelům. Svěží snímek můžete 
zhlédnout na youtube pod hes-
lem Frýdek-Místek – město, kde 
to žije!  (pp)

Frýdecko-místecké projekty uspěly
Projekty svázané s frýdec-

ko-místeckými organizace-
mi znovu uspěly v projektu 
Prazdroj lidem, jehož dva-
nácté finále se uskutečnilo 
27. listopadu i za účasti radní 
Evy Richtrové, která je člen-
kou Rady reprezentantů. Ta 

z přihlášených 45 projektů 
poslala do veřejného hlaso-
vání 20 projektů a o rozdělení 
přidělených financí rozhodo-
valo zhruba sedm tisíc ode-
vzdaných hlasů.

Výsledky rozhodly například 
o tom, že sportovci atletického 
oddílu TJ Slezan Frýdek-Místek 
se dočkají nových šaten, mohou 
počítat s částkou 240 tisíc korun. 
V Lískovci základní a mateřská 
škola bude mít nový zastřešený 
zahradní altán k odpočinku i vzdě-
lávání, protože na svůj projekt Dě-
tem pro zdraví získala částku 112 
tisíc. Také dětský folklorní soubor 
Ostravička byl úspěšný se svým 
projektem Frýdek-Místek podva-
cáté centrem světového folkloru a 
získal 210 tisíc.

„Tyto peníze jsou samozřej-
mě velkou pomocí, ušetří fi-
nanční prostředky i městskému 
rozpočtu. Proto patří velké po-
děkování společnosti Plzeňský 
Prazdroj za pomoc k realizaci 
dobrých věcí, které tady zůstá-
vají i do budoucna. Budeme 
všichni doufat, že projekt bude 
mít pokračování i v dalších le-
tech,“ věří Eva Richtrová, členka 
Rady reprezentantů.  (pp)
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městská policie

Strážníci se zaměřují 
na zloděje a kapsáře 

Strážníci ve Frýdku-Místku 
zaměřují v těchto dnech svou 
pozornost na osoby s podezře-
lým chováním v okolí hyper a su-
permarketů. Předvánoční čas je 
totiž tradičně spojen nejen s pří-
jemnou atmosférou adventu, ale 
také se zvýšeným počtem naku-
pujících, což nahrává kapsářům, 
zlodějům zboží i vykradačům aut. 

„Zaměřujeme se na místa 
s vyšším pohybem osob. Zvýšili 
jsme frekvenci hlídek v okolí ob-
chodů i na parkovištích před nimi. 
Častěji zajíždíme také na místec-
ké náměstí, kde se konají Vánoční 
trhy a zábavný program v rámci 
Adventu ve městě,“ upřesnil ředi-
tel městské policie Milan Sněhota. 

Lidé by neměli spoléhat jen 
na to, že je strážníci nebo poli-
cisté od okradení uchrání. Sami 
by měli být co nejvíce opatrní. 
Zejména by si měli hlídat své 
osobní věci. Zloději využívají 
okamžiky nepozornosti, stačí 
pár vteřin a ukradou kabelku 
volně odloženou v nákupním 
košíku. Výjimkou nejsou ani pří-
pady, kdy lidé nakládají nákup 
do kufru auta a kabelku s penězi 
a doklady nechají bez dozoru 
na předním sedadle vozu nebo 
v košíku. Tyhle situace působí 
na zloděje jako magnet. 

Dávejte pozor na své osobní 
věci, vyhnete se tak nepříjem-
nostem, které by vám mohly 
pokazit předvánoční náladu a 
možná i svátky samotné. 

Nebezpečný vítr
5. 12. ve večerních hodinách 

v souvislosti s velkým větrem 
Městská policie Frýdek-Místek 
oznamovala technickým služ-
bám spadlý smrk v parku na ulici 
Pekařská. Strom spadl uprostřed 
parku a poničil novou lavičku.

Kamery pohlídaly
peníze charity

I v letošním roce pořádá 
Statutární město Frýdek-Mís-
tek veřejnou sbírku na Náměstí 
svobody v Místku. Sbírka byla 
zahájena v den slavnostního 
rozsvícení Vánočního stromu a 
vánoční výzdoby celého města. 
Hned druhý den městská poli-
cie musela řešit případ, kdy si 
kamerová obsluha všimla mla-
dého muže, který se snaží z po-
kladničky vybrat peníze. „Hlídka, 
která přijela na místo, zastihla 
muže v další ulici, kdy už byl 
na odchodu. Na místě mu byla 
udělena bloková pokuta, poda-
řilo se mu zcizit 325 Kč, které 
byly vráceny zpět do pokladnič-
ky. Pokladnička byla následně 
upravena tak, aby se už z ní 
nedaly vhozené peníze vybrat,“ 
referovala Lenka Biolková, ma-
nažer prevence kriminality.  (pp)

Tak jako vyšlapané chod-
níčky přes trávníky mohou 
být inspirací, kde by mohl 
vzniknout chodník, tak se 
město postavilo k neustálé-
mu porušování zákazu par-
kování uprostřed Zámecké-
ho náměstí, které se chystá 
legalizovat.

„Zákaz parkování uprostřed 
Zámeckého náměstí platí již 
dvacet let. Doba se ale změ-
nila a dopravní značení kruho-
vého objezdu, uvnitř kterého 
se nesmí parkovat, je již ne-
vyhovující. Nejen, že se zvý-
šil počet obyvatel vlastnících 
automobil, ale zvýšila se také 
potřeba lidí dojet autem co 
nejblíže k požadovanému cíli,“ 
vysvětluje vedoucí odboru do-
pravy a silničního hospodář-
ství Miroslav Hronovský.

„Každá mince má dvě stra-
ny, takže reakce na tento 
krok mohou být různé. My ale 
chceme podpořit návštěvnost 
náměstí a pomoci místním 
podnikatelům udržet si zákaz-
níky a klienty,“ vysvětluje, proč 
radnice od Nového roku plá-
nuje změnu dopravního zna-
čení na náměstí tak, aby bylo 
možné uvnitř náměstí parko-

ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ: Řidiči si zvykli parkovat i tam, kde by neměli.  Foto: Petr Pavelka
vat, náměstek primátora Karel 
Deutscher. Vzniknout by zde 
mělo zhruba třicet placených 
parkovacích míst, přičemž by 
se jednalo o kolmé parkování. 
Poté, co tuto změnu dopravní-
ho značení odsouhlasí Policie 
ČR, bude parkování uvnitř 
náměstí možné. Zaparkovaná 
vozidla uvnitř náměstí nebu-
dou bránit v dopravě.

„Pokud by někdo namítal, že 
zaparkovaná auta uprostřed ná-
městí odradí zákazníky od pose-
zení v letních předzahrádkách, 
pak můžeme uvést jen to, že již 
dvacet let lemují prstenec kru-
hového objezdu zaparkovaná 
auta, která dělí od předzahrádky 
pouze chodník, a předzahrádky 
jsou i přesto hojně navštěvova-
né. Návštěvníci navíc mohou 

strávit příjemné a zcela neruše-
né chvíle v přilehlém zrekonstru-
ovaném parku za Frýdeckým 
zámkem, který nabízí vyhlídko-
vou promenádu s řadou odpo-
čívadel, okrasným sadem z pla-
ných třešní i dětským hřištěm. 
Je odtud výhled do údolí, na 
místeckou část města, ale také 
na Beskydy,“ připomíná primátor 
Michal Pobucký.  (pp)

Město posvětí parkování uprostřed náměstí

Lávka na Sadové ulici, jejíž 
technický a provozní stav volá 
po celkové rekonstrukci, se 
dočkala výměny schodišť, aby 
nemusela být uzavřena pro 
veřejnost. Nové prvky vychá-
zejí z připravené projektové 
dokumentace, aby plánovaná 
rekonstrukce mohla v bu-
doucnu plynule navazovat. 

Největší změnou oproti mi-
nulosti bude, že most bude mít 
bezbariérovou rampu, která 
nabídne bezpečný sjezd ma-
minkám s kočárky, cyklistům, 
ale také občanům upoutaným 
na invalidní vozík. 

Lávka má atypické rozmě-
ry. Je dlouhá okolo sta metrů, 
široká přes 10 metrů a jejím 
středem vede kolektor s horko-
vodem a inženýrské sítě. „Tato 
skutečnost limituje levnější ře-
šení v daném prostoru, nákla-
dy na celkovou rekonstrukci se 
odhadují okolo dvaceti milionů,“ 
sdělil náměstek primátora Karel 
Deutscher. 

Rekonstrukce má podle 
projektové dokumentace za-
hrnovat zemní práce, zaklá-
dání stavby, úpravu povrchu, 
otryskání a nátěr konstrukce 
a kolektoru, opravu podzemní 

Lávka na Sadové má nové schody

Také letos probíhá na ná-
městí Svobody v Místku veřej-
ná sbírka „Vánoční strom“, jejíž 
výtěžek je tentokrát určen pro 
azylový dům Bethel. Na dob-
rou věc se zde může přispívat 
do konce roku, ale i zkraje roku 
nového budou moci občané 
přispět na charitu, a to v tradič-
ní Tříkrálové sbírce. 

„Výtěžek ze sbírky Vánoční 
strom poputuje do azylového 
domu Bethel, který poskytuje 
pomoc a dočasné ubytování do-
spělým mužům bez přístřeší. Za 
peníze budou zakoupeny matra-
ce, ložní prádlo a gumové pod-
ložky,“ přiblížil účel této charita-
tivní akce náměstek primátora 
Libor Koval. Peněžní prostředky 
mohou dárci zasílat také na číslo 
účtu 4433000207/0100.

Hned po Novém roce vyráží 
do ulic skupinky koledníků, kteří 
v rámci Tříkrálové sbírky cho-
dí od domu k domu s koledou 
a přáním všeho dobrého. Díky 
dlouholeté tradici je již mezi lid-
mi známá a většinou se koled-

níci setkávají s vlídným přijetím.
Na území města se v letošním 

roce vybralo 368 790 Kč. Úspěch 
celé akce závisí na aktivitě těch, 
kteří se dobrovolně zapojují do 
sbírky. Koledníkem se může stát 
každý z vás. Přihlásit se můžete 
jako jednotlivec, ale i jako skupin-
ka přátel či celá rodina. V každé 
skupince musí být alespoň jedna 
osoba vybavena dokladem to-
tožnosti. Pokud byste měli zájem 
přidat se ke koledníkům, kontak-
tujte koordinátora Tříkrálové sbír-
ky Renátu Zbořilovou na tel. čísle 
733 741 564.

Výtěžek z letošní sbírky byl 
použit na podporu těchto charit-
ních středisek: Charitní pečova-
telská a ošetřovatelská služba, 
Dům pokojného stáří, Centrum 
odlehčovacích služeb a týden-
ní stacionář, Oáza pokoje pro 
psychicky nemocné, Poraden-
ské centrum ve Frýdlantu nad 
Ostravicí, Denní centrum Maják, 
Klub Nezbeda, Terénní služba 
ZOOM, Terénní služba Rebel, 
Centrum Pramínek.  (pp)

Přelom roku – čas na charitu

šachty, sanace stávajících be-
tonových a zděných konstrukcí 
a další položky. Jen náklady 
na ocelové konstrukce a rošty, 

spolu s otryskáním a nátěrem, 
jsou předpokládány v částce 
blížící se deseti milionům ko-
run.  (pp)

LÁVKA NA SADOVÉ: Nové schodiště kontrastuje s neopravenou 
částí.  Foto: Petr Pavelka
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Střední školy se snaží 
v rovné soutěži zaujmout žáky 
základních škol a získat je pro 
další studium, v jedné z dis-
ciplín – ve Dnech otevřených 
dveří – je ovšem předem znám 
vítěz. Střední škola gastrono-
mie, oděvnictví a služeb má 
ve svých řadách tolik talentu 
a řemeslné zručnosti, které 
se pro tuto příležitost hodí, 
že prostě ve dnech, kdy se 
otevírá veřejnosti, nemá kon-
kurenci. Přesvědčil se o tom i 
primátor Michal Pobucký.

„S touto školou jako město spo-
lupracujeme při různých gastrono-
mických příležitostech, ale sleduje-
me ji i z toho hlediska, že pro město 
znamená příliv nových adeptů pro 
základní služby, které ve městě 
potřebujeme. Její Den otevřených 

dveří byl velmi inspirativní a jasně 
dokazoval, že se škola má čím 
pochlubit,“ hodnotil primátor Michal 
Pobucký, který procházel jednot-
livými stanovišti s vedoucí živnos-
tenského úřadu Yvettou Královou.

K nejstarším oborům na 
škole patří obor kuchař-číšník, 
obor prodavač a kadeřník. Když 
k tomu přidáte aranžéry, cukráře 
a řezníky-uzenáře, je jasné, že 
návštěvník školy zažil útoky na 
všechny smysly. Mohl ochutnat 
některé z připravených dobrot, 
ocenit nádherné aranžmá ško-
ly i kulturního programu, který 
nápaditě přibližoval dovednosti 
jednotlivých profesí. Není divu, 
že studenti této střední školy vozí 
z oborových školních soutěží jed-
no ocenění za druhým, protože 
opravdu dokážou zaujmout.  (pp)

SVĚTOVÉ ÚČESY: Kulturnímu programu nechyběly nápady.  Foto: Petr Pavelka

Primátor na Dni otevřených dveříPrimátor na Dni otevřených dveří

Vážení rodiče, milé děti, přijďte se podívat do 
naší školy ve čtvrtek 9. ledna 2014. Den otevře-
ných dveří bude probíhat dopoledne od 8.00 do 
11.40, odpolední aktivity proběhnou od 14.00 do 
17.00. Můžete navštívit vyučování, zájmové krouž-
ky, školní družinu nebo si prohlédnout školu.

Těší se na Vás žáci a pedagogové
ZŠ národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku.

Den otevřených dveří na Jedničce

Tým prvního stupně Základ-
ní školy J. Čapka pod vedením 
Daniela Řehy, trenéra žáků 
FbC BD STAV Frýdek-Místek, 
předvedl v uplynulých týdnech, 
že je skutečně florbalově na-
daný. Nejprve se blýskl výběr 
druhých až pátých tříd v úterý 
19. 11. na domácím turnaji pod 
záštitou České florbalové unie. 

První kolo turnaje o Školský 
pohár České pojišťovny Dvojka 
hravě zvládla. Chlapci si poradili 
s 5. ZŠ (4:2), s Třanovicemi (8:5), 
se Starým Městem (9:2) a nako-
nec porazili i Nošovice (6:1), za-
jistili si tak postup do dalších bojů, 
kde se budou moci předvést. 

Nepřímo na tento turnaj na-
vázal turnaj pod záštitou AŠSK 
ČR, jehož první kolo se odehrálo 

v pátek 22. 11. na 1. ZŠ. V tomto 
turnaji čtvrtých a pátých tříd se 
opět družstvo 2. ZŠ předvedlo 
a získalo cenné prvenství zaru-
čující účast na okresním finále 
ve florbalu. 28. 11. již čekala 
na tým Dvojky nejtěžší zkouška 
na 11. ZŠ. Turnaj, rozdělený do 
dvou skupin, se táhnul celým do-
polednem. Ve skupině si chlapci 
ze ZŠ J. Čapka vedli dobře, po-
razili Jablunkov, Brušperk, 11. 
ZŠ a remizovali s Frýdlantem. 
Do vyřazovacích bojů los přidělil 
těžkého soupeře z Třince, který 
nakonec v prodloužení přece jen 
podlehnul 2:3. Finálový zápas 
proti 8. ZŠ nezačal zrovna nejlé-
pe, ale nakonec se podařilo Dvoj-
ce ubránit výsledek a po vítězství 
3:2 slavili hoši okresní titul. 

1. MÍSTO: Okresní finále ve florbalu ZŠ pro I. stupeň AŠSK ČR.

Dvojka válí florbal

Pátek 8. listopadu byl asi 
jedním z posledních teplých 
podzimních dnů, a proto se 
paní vychovatelky rozhodly, 
že připraví dětem netradiční 
pobyt venku. Těsně za bu-
dovou školy vyrostlo nové 
dopravní hřiště, které moh-
ly děti z družiny v tento den 
„otestovat“. 

Nakreslené silnice, přechody, 

parkoviště, dopravní značky, 
vesty, přilby, koloběžky, kola, 
vše bylo připraveno a jízdy moh-
ly začít. Nejprve si děti projely 
silnici s dopravními značkami, 
které si cestou zopakovaly. Ve 
druhém kole si mohly vyzkou-
šet svou zručnost zdoláváním 
překážek na trase a nakonec ti 
nejzdatnější zdolávali překážky 
při jízdě na kole. Samozřejmě, 

že takové odpoledne se dětem 
moc líbilo a už se staraly, kdy 
zase budou jezdit.

Dopravní hřiště vzniklo za pod-
pory Statutárního města Frýdku-
-Místku, grantu LESY ČR a z pro-
středků zřizovatele. Hřiště slouží 
dětem pro provozování dopravní 
výchovy a získávání správných 
návyků a orientace při složitých 
dopravních situacích ve městě.

Děti ze školní družiny při 5. ZŠ otevřely
jízdou zručnosti nové dopravní hřiště

Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Jiřího z Poděbrad 3109, 
v loňském roce inovovala vý-
uku anglického jazyka. Hlav-
ním cílem je zpřístupnění výu-
ky všem věkovým kategoriím.

První aktivitou je spolupráce 
s Mateřskou školou Mateřídouš-
ka, kde realizujeme kurz anglič-
tiny pro předškolní děti. Výuka 
probíhá jednou týdně (od října do 
května) v multimediální učebně 
a vede ji kvalifikovaný vyučují-
cí 1. stupně naší školy. Zde se 
děti hravou formou a za využití 
interaktivní tabule seznámí se 
základy anglického jazyka. V le-
tošním roce pracujeme s novými 
materiály z nakladatelství Oxford 
University Press. Jde o ucelenou 
řadu učebnic Playtime, která vy-
chází vstříc nejen malým dětem, 
ale i jejich rodičům, kteří mohou 
na internetu najít mnoho materiá-

lů k domácím aktivitám. Kurz pro-
bíhá dvakrát týdně vždy ve skupi-
ně maximálně deseti dětí, aby byl 
zaručen individuální přístup.

Další aktivitou je realizace 
dětských zkoušek Young Lear-
ners Exams, na něž jsou cíle-
ně připravováni žáci 3.-7. tříd 
vyučujícími formou odpoledních 
seminářů ke zkouškám Cam-
bridge YLE. Ty jsou vhodným 
odrazovým můstkem pro další 
cambridgeské zkoušky zahrnu-
jící všechny čtyři řečové doved-
nosti – poslech, čtení, písemný a 
mluvený projev.

Třetí aktivitou je nabídka výuky 
anglického jazyka i rodičům na-
šich žáků. K tomuto novátorské-
mu počinu nás přivedla myšlen-
ka, že pokud budeme podporovat 
znovunalezení jazykových do-
vedností u dospělých, budou po-
tom oni nápomocni svým dětem 

s domácí přípravou. Oslovili jsme 
tedy rodiče našich žáků a minulý 
školní rok poprvé pro ně otevřeli 
kurz anglického jazyka. Od září 
seminář opět funguje a jsme rádi, 
že zájem rodičů roste. Používáme 
tytéž materiály, ze kterých se učí i 
jejich děti. Snažíme se, aby výuka 
probíhala zábavnou formou. 

Naším hlavním cílem je ak-
tivní zapojení rodičů do výuky, 
nenásilné osvojení jazykových 
dovedností a tím odbourávání 
stresu a trémy z vlastního pro-
jevu. My, jako učitelé, pozoru-
jeme kladný vliv na žáky našich 
kurzistů, neboť jejich děti reagují 
aktivněji v běžných hodinách.

Takový je pohled naší školy na 
výuku anglického jazyka, neboť 
jeho znalost se stala nezbytnou 
součástí dnešního života. Všem 
dospělým vzkazujeme, že nikdy 
není pozdě začít s jeho výukou!

11. základní škola představuje 
výuku angličtiny napříč generacemi

Advent – „příchod“ je za-
čátek svátečních příprav, 
doba spojená s krásnou 
vánoční symbolikou, dodr-
žováním dávných zvyků. Už 
v 19. století se zhotovovaly 
adventní věnce, které měly 24 

svící, pro každý adventní den 
jednu. Dnes mají věnce pouze 
čtyři svíce, které se zapalují 
každou adventní neděli.

Podle tradice je adventní 
věnec červený. Aby dětem 
paní vychovatelky přiblížily 

tyto tradice a zpříjemnily dobu 
do Štědrého dne, uspořáda-
ly v družině „adventní dílny“. 
Byli pozváni rodiče, prarodiče 
a všichni příznivci kreativních 
činností.

(Pokračování na straně 5)

Advent ve školní družině na Sedmičce
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Úterý 19. listopadu bylo 
pro žáky 1. tříd 4. základní 
školy slavnostním dnem, na 
který se dlouho připravovali a 
těšili. Po přivítání paní ředitel-
kou Jiřinou Raszkovou začala 
Slavnost Slabikáře. 

Během dvou vyučovacích ho-
din mohli pozvaní hosté, rodiče, 
prarodiče a příbuzní dětí zhléd-
nout průřez různými metodami 
výuky. Ukázky činnostního učení 
střídaly básničky, hry a písničky, 
se kterými dětem mohli pomoci 

rodiče a aktivně se tak zapojili 
do vyučování. 

Vyvrcholením slavnosti bylo 
předání Slabikářů začínajícím 
čtenářům Šárkou Nahodilovou, 
zástupkyní ředitelky. Celé dopo-
ledne proběhlo ve slavnostním 
duchu plném nevšedních zážit-
ků a dojemných okamžiků.

Děkujeme všem dětem za 
snahu a aktivitu a všem hostům 
za účast.

J. Dobešová, G. Fizerová, 
J. Lepíková

(Pokračování ze strany 4)
Dne 25. a 27. 11. jsme se 

všichni naladili na vánoční 
atmosféru a pod vedením od-
borníka paní Mgr. J. Liškové 
jsme začali tvořit. A vznikaly 
nádherné výrobky. Spousta 
maminek vyráběla se svými 

dětmi věnec a jiné ozdoby po-
prvé a měly opravdu radost, že 
se jim povedl. Děti neskrývaly 
nadšení z vánočního tvoření, 
vůně jedlového jehličí, vánoční 
písně a koledy, pohoda, klid a 
žádný spěch. To byla původní 
myšlenka naší zajímavé vánoč-

ní akce, kterou nám pomohla 
organizovat paní vychovatelka 
B. Matýsková. Tato dvě odpo-
ledne se skutečně vydařila a 
rodiče se těší na další vánoční 
dílny. Přejeme všem příjemné 
sváteční dny.

Eva Laníková vedoucí ŠD

Advent ve školní družině na Sedmičce
Tradiční Slavnost lísko-

vých oříšků ještě před pří-
chodem prvního sněhu stihli 
zorganizovat žáci 8. a 9. tříd 
pro děti navštěvující školní 
družinu při ZŠ a MŠ ve Frýd-
ku-Místku, Lískovci.

Na osmi stanovištích si žáci 
ověřovali a doplňovali své 
znalosti o rostlinách a živo-

čiších vyskytujících se v ryb-
níce a jeho okolí. Pohádkový 
nádech akce přiblížil maskot 
akce Rákosníček a víla Amál-
ka. Velkou pozornost a zájem 
dětí vzbudilo stanoviště se ža-
bákem Batem, kde si procvičili 
nejen svaly na nohou, ale na-
učili se, kam mají ukládat pou-
žité baterie.

Slavnost lískových oříšků

Pro děti z lískovecké zá-
kladní školy je letošní školní 
rok dalším obdobím, kdy lís-
kovečtí žáci mají další mož-
nost pracovat v zájmovém 
kroužku Malý vědec, který 
vznikl jako součást projektu 
s názvem „Materiály pro nové 
tisíciletí“, což je projekt za-
měřený na popularizaci vědy 
a výzkumu v oblasti řízené 
termojaderné fúze, oblasti 
výzkumu kosmu a materiálo-
vého 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 zapojení 
do republikového projektu Materi-
ály 21. století.  Mgr. Libor Kvapil

Malý vědec v lískovecké škole pokračuje

Slavnost slabikáře na Čtyřce
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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! Přijďte se podívat a 
povzbudit bývalé hráče Frýdku-Místku v poslední den roku 2013. 

Srdečně vás zve výkonný výbor MFK F-M

Nejen Mikuláš začátkem 
prosince naděloval. Také há-
zenkáři SKP Frýdek-Místek 
obdarovávali své soupeře gó-
lovými příděly.

Frýdecko-místečtí házenkáři 
prokázali nejprve na domácí pa-
lubovce, že to s bojem o první 
šestku myslí vážně. Od samého 
začátku utkání diktovali hru a 
svého soupeře přehrávali. Ve 
druhém poločase pak ještě tempo 
hry zvyšovali a svému soupeři z 
Přerova uštědřili rekordní nadílku. 

Sestava a branky SKP: Py-
ško (55 min. 43%), Pohludka (5 
min. 25%) – Gřešek 2/1, Klaban 
9, Meca 4, Mynář, Petrovský 
7/3, Kichner 4, Hečko 2, Dyba 3, 
Vacula 1/1, Stachovec 1, Kalous 
7, Strack 2.

Na domácí výhru se házenká-
řům Frýdku-Místku podařilo navá-
zat na půdě nebezpečného Zubří.

HC ZUBŘÍ – SKP F-M
26:32 (11:17)

Valaši letos s námi prohráli 
už čtvrté letošní vzájemné střet-
nutí. Domácí obrana byla o po-
znání ospalejší, což vyhovovalo 
především frýdeckým střelcům 
Kichnerovi s Petrovským. Do 
15. minuty prvního poločasu si 
Frýdečtí vypracovali šestibran-
kový náskok, který si pak udrželi 
až do konce, byť vedli už i o tři-
náct gólů.

Pyško, Pohludka – Gřešek, 
Klaban 5, R. Meca, Mynář 1, 
Petrovský 8, Kichner 8, Hečko 
1, Dyba 6, Vacula 1, Stachovec 
1, Kalous, Strack 1.

Házenkáři v prosinci nadělovaliHázenkáři v prosinci nadělovali
SKP F-M – Sokol HC Přerov 42:29 (17:14)SKP F-M – Sokol HC Přerov 42:29 (17:14)

Extraliga házené
Původně avizované utkání 17. kola Triglav pojišťovna extraligy 

házenkářů proti HCB Karviná se překládá z 22. 12. 2013 na středu 
29. 1. 2014 v 18.00 hod.

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Dne 26. 12. pořádá TJ Slezská – 2. ZŠ F-M tradiční 34. Vánoční 

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

u Gustlička). Sportovní obuv s sebou.
Zveme všechny členy, jejich rodiče, bývalé členy a neregistrované 

hráče z řad žáků i dospělých.

Když starší žáci ŠSK Bes-
kydy před měsícem obsadili 
na domácím turnaji Českého 
poháru třetí místo z osmi 
nejlepších družstev východ-
ní konference, byla z toho 
v týmu radost i smíšené 
pocity. V celkovém součtu 
se po dvou turnajích sice 
dostali na čtvrté postupové 
místo, ale poslední turnaj se 
měl hrát u jejich největšího 
soupeře o postup – družstva 
Nového Jičína.

O uplynulém víkendu nastal 
tedy malý den “D“ a kluci spolu 
se svými trenéry Radovanem 
Podolou a Lukášem Drastichem 
vyrazili do Nového Jičína ob-
hajovat své pozice. „Nutno říci, 
že se k tomu postavili čelem a 
hned v prvním utkání porazili ri-
vala z Nového Jičína jednoznač-
ně 2:0 na sety a patřičně si tím 
zvedli sebevědomí,“ zhodnotil 

vstup do turnaje trenér Podola. 
Tento výborný výsledek hráči 
díky výborným výkonům zopa-
kovali proti dalším pěti soupe-
řům a pouze jednou odešli po-
raženi, a to družstvem Ostravy 
poměrem 1:2.

V celkovém součtu to tedy 
znamená první místo v tomto 
turnaji Českého poháru a po-
stup mezi 8 nejlepších druž-
stev České republiky. Tam na 
tým z Beskyd čekají v průběhu 
tří měsíců další tři turnaje, kte-
ré určí celkového vítěze Čes-
kého poháru starších žáků pro 
sezónu 2013/2014 a promluví 
i do nasazení pro Mistrov-
ství ČR, které se bude konat 
v květnu 2014.

Trenéři Podola s Drastichem 
svým hráčům vzkazují: „Máme 
velkou radost, ale ještě nejsme 
na konci cesty, takže nosánky 
zase dolů a jde se makat!“

Volejbaloví žáci v poháru válí

O víkendu 7. a 8. prosin-
ce se konal Zimní pohár ČR 
– 10letého žactva v Třebíči a 
11letého žactva 2013 v Opavě. 

Na tento prestižní závod po-
stoupili svými časy za Plavec-
ký oddíl Frýdek-Místek Karla
Chlopčíková (2003), Petr Mrá-
zek (2003), Jakub Laník (2003), 
Vendula Janáčková (2002), 
Klára Ličmanová (2002) a Matěj 
Pajtl (2002).

Zimního Poháru České 
republiky desetiletých (Mora-
va) v Třebíči se účastnilo 153 
plavců z 37 oddílů. Nejúspěš-
nější z trojice našich plavců 

byla Karla Chlopčíková, která 
si ze svých šesti startů vytvo-
řila šest osobních rekordů a 
přivezla šest medailí. Dvakrát 
zlatou za 50 m volný způsob a 
50 m motýl, 3x stříbrnou me-
daili (100 P, 50 P a 200 po-
lohový závod) a 1x bronz za 
100 m motýl. Navíc se časem 
na 50 VZ (32.2 s) stala ve své 
kategorii nejrychlejší plavkyní v 
celé České republice!

Petr Mrázek nejlepší výkon 
podal v disciplíně 50 m P, ve 
které se umístil na 10. místě.

Jakub Laník si na 200 m vol-
ný způsob úžasně vylepšil své 

maximum o celých 9 sekund a 
obsadil 16. místo.

Do Opavy se sjelo 44 pla-
veckých oddílů. Po počátečních 
malých neúspěších se Vendulka 
Janáčková probojovala na pře-
krásné 5. místo na 200 Z. Ma-
těj Pajtl v disciplíně na 200 VZ 
dosáhl na 12. místo s výrazným 
osobním rekordem 2:42,7, kdy 
si zlepšil svůj tréninkový čas o 4 
sekundy. Bojovnost neztratil ani 
na dlouhé trati na 400 VZ, kde 
si vyplaval ohromné 10. místo. 
Klára Ličmanová si v disciplíně 
na 200 P odplavala osobní vý-
razné 4,5sekundové zlepšení.

Karla Chlopčíková má dvakrát zlato

V sobotu odstartovali muži 
v Zubří plný bodový zisk 
našich družstev. V neděli 
potvrdila spanilou jízdu obě 
dorostenecká družstva v Lo-
vosicích a víkendový úspěch 
zpečetili starší žáci postupem 
do celostátní ligy. 

Kvalifikace do žákovské ligy 
se odehrála ve Velké Bystřici, 
kde za účasti šesti družstev 
proběhl turnaj, ve kterém si dva 
nejlepší týmy zajistily postup do 
prestižní „žákovské ligy“. Náš 
celek se představil ve výborné 
formě a nedal soupeřům jedinou 

šanci. Bez jediného zaváhání 
jsme slavili postup z prvního 
místa. Chlapci odehráli jeden 
ze svých nejlepších turnajů a po 
roce opět potvrdili, že házená se 
v našem městě ubírá tím správ-
ným směrem.

(Pokračování na straně 7)

Veleúspěšný házenkářský víkend
 Foto: Petr Pavelka
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z atletiky
Hornická desítka v TOP 10 v ČR

Největší závod slezanské atle-
tiky Hornická desítka se v letošním 
roce s počtem 2651 běžců prosa-
dil na 3. místo v České republice! 
Nejvíce účastníků startovalo na 
We Run Prague, následovala Vel-
ká kunratická. Za Hornickou de-
sítkou skončily slavné Běchovice, 
Triexpert Vokolo Príglu, Vinařský 
půlmaratón Pardubice, Půlmara-
tón Moravským krasem, Hervis 
plzeňský půlmaratón, Baroko ma-
ratón a desítku nejlepších uzavírá 
Brněnský půlmaratón. Zlatou pla-
ketu Českého atletického svazu 
převzal na slavnostním vyhlášení 
v Praze od místopředesedy ČAS 
Oldřicha Zvolánka a mistryně svě-
ta Jarmily Kratochvílové předseda 
TJ Josef Nejezchleba. Plaketa je 

oceněním kvality práce mnoha 
obětavých pořadatelů a samozřej-
mě hlavně poděkováním všem 
účastníkům, kteří na Hornické de-
sítce startovali.

Přes sněhovou nadílku
dorazilo na Předvánoční běh

přes 150 běžců
Nedělní ráno přivítalo všechny 

sněhovou nadílkou. To však ne-
odradilo více než 150 běžců od 
účasti na jubilejním 30. ročníku 
Předvánočního běhu. V areálu 
stadiónu závodily nejprve děti a 
naši si vedli výborně, když vyhráli 
v deseti kategoriích. Na nejmenší 
čekalo 220 m v čerstvém sněhu, 
a tak o pády nebyla nouze. Mezi 
děvčátky zvítězila Ellen Burkovi-
čová a mezi chlapci Martin Szto-
larik. Další kategorie měla stejnou 

trať a zvítězili oba favorité Julie 
Hrčková a Jan Klimas. Předžá-
ky ovládl Lukáš Vlk, mladší žac-
tvo Eliška Kopcová a Jan Kváš, 
starší žactvo Petra Pavlásková a 
Jan Tesarčík, v dorostenkách zví-
tězila Kateřina Siebeltová. Závod 
dospělých se běžel tradičně na 
kilometrovém okruhu ve Starém 
Městě, kde na ženy čekaly tři 
okruhy a na muže osm. Závod 
žen ovládla opět Petra Pavlásko-
vá za 12:32 min. před Kateřinou 
Siebeltovou 12:46 min. a Kateři-
nou Krtkovou 13:30 min. Z našich 
se dále prosadil Pavel Michna, 
který zvítězil mezi muži nad 35 let 
v čase 30:57 minut. Pro nejlepší 
byly připraveny tradičně kolekce 
a pro všechny pak příjemné po-
sezení i s vánočním cukrovím.

(Pokračování ze strany 6)
Na úspěchu se podíleli: Ši-

mon Fritz, Martin Cáb, Jan 
Michalák 3, Tomáš Skupien 6, 
Daniel Mück 19, Jan Jadlovec 4, 
Tomáš Garba 4, Adam Vludarčík 
6, Radim Hustopecký 2, Radek 

Bacílek 7, Matěj Mazur 20, Ja-
kub Hladný 19, Jan Horký 10, 
Zbyněk Bureš 9. 

SKP F-M - Polanka 20:9, - 
Uničov 15:6, - Olomouc 22:11, - 
Kopřivnice 22:16, - Litovel 28:11

Trenér: Martin Strnadel.

Veleúspěšný házenkářský víkend
Mladší minižákyně U12 

Basketbalového klubu Frýdek-
-Místek výtečně odehrály dvě 
mistrovská utkání a získaly 
skalp soupeřek z Příbora.
BK Příbor – BK F-M 30:78 a 

18:68
Krmaschková 26, Bačová 

24, Galušková 24, Maříková 21, 
Kaňoková 20, Zuzaňáková 10, 
Rečková 9, Venglářová 8, Ko-
nečná a Grosová po 2.

Těmito výhrami si tým upevnil 
pozici v horní polovině tabulky.

Mladší žákyně U14 i přes ve-
liké nasazení a bojovný výkon 
prohrály v Krnově, v Olomouci 
pak na domácí vůbec nestačily.
TJ Lokomotiva Krnov – BK 

F-M 67:45
Jurečková 10, Staňurová 9, 

Paťorková a Ručková po 6, Voj-
kovská, Riedelová a Zátopková 
po 4, Bačová 2 body.

Nebýt první čtvrtiny, hrál by 
se v Krnově vyrovnaný zápas. 

OSK Olomouc – B K F-M 
94:38

Paťorková 8, Ručková 7, Rie-
delová a Liová po 5, Kuběnová 

4, Vojkovská, Bačová, Zátop-
ková a Staňurová všechny po 2 
bodech a Jurečková 1 bod.

Velmi promyšlený útok a agre-
sivní obrana olomouckých hráček 
nedávaly frýdeckým děvčatům 
žádnou naději na lepší výsledek.

V dalších dvou utkáních na 
domácí palubovce se předsta-
vily kadetky U17, proti Olomouci 
se neprosadily, své soupeřky 
z Krnova však porazily vyšším 
rozdílem skóre.

BK F-M – OSK Olomouc 
50:60

Čapatá 28, Milotová 8, Kuče-
rová 8, Stachovcová 2, Kasano-
vá 2, Ručková 2. 

BK F-M – TJ Lokomotiva 
Krnov 70:53

Čapatá 22, Milotová 22, Hy-
plová 9, Stachovcová 8, Kasa-
nová 3, Zubková 2, Ručková 2.

V druhé polovině utkání 
s Olomoucí se nám podařilo 
stáhnout rozdíl skóre na dva 
body. Bohužel sérií nepromě-
něných šancí a zbytečnými ztrá-
tami míče jsme dovolili soupeři 
navýšit skóre a dosáhnout na ví-

tězství. Excelentní výkon podala 
Míša Čapatá, nastřílela soupeři 
28 bodů a udělala si z obrany 
hostí trhací kalendář. V neděl-
ním utkání s Krnovem si domá-
cí basketbalistky vybudovaly 
16bodový náskok, který v další 
části hry nezodpovědnou hrou 
promrhaly. Soupeř dotáhl rozdíl 
skóre na 5 bodů a z pohodového 
utkání se stalo drama. Ještě, že 
se tým včas vzpamatoval.

Ta nejmladší děvčata se v so-
botu 7. prosince zúčastnila Mi-
kulášského turnaje, který již tra-
dičně pro kategorii U11 pořádal 
klub BK Příbor, a obsadila v něm 
pěkné třetí místo.

BK Frýdek-Místek - BK Příbor 
chlapci 31:37, - BK Příbor dív-
ky 38:37, - SBŠ Ostrava 33:40, 
Baierová 45, Konečná 12, Bašo-
vá 10, Kaňoková 10, Gottwaldo-
vá 9, Kahánková 6, Smitalová 4, 
Popovová 2, Durčáková 2, Pod-
racká 2, Hanková, trenér Aleksa. 

Za předvedený výkon, bojov-
nost, nasazení a chování během 
celého turnaje patří našim nej-
menším dívkám pochvala.  (kot)

Mladé basketbalistky naplno bodovaly

KATEGORIE U11: Hráčky BK FM (bílé dresy) na Mikulášském turnaji.  Foto: Jiří Tomaškovič

Závěrem tohoto roku se 
taekwondisté sešli ve vel-
kém počtu na celorepubli-
kovém semináři, který se 
tentokrát konal v brněnském 
Kampusu v sobotu 7. prosin-
ce. Všichni si společně za-
cvičili pod vedením velmist-
ra Hwang Ho-yonga (9.dan), 
který je hlavním instrukto-
rem pro ČR. 

Při příležitosti této velké 
akce proběhly následující den 
slavnostní zkoušky na technic-
ké stupně Dan – černé pásy. 
Zkouška je považována za 
uzavření osobní etapy studen-
ta a skládá ze z předvedení 
technických sestav na daný 
technický stupeň, přerážení 
dřevěných desek, ukázky se-
beobrany a ústní zkoušky z 
teorie. Pro vyšší černé pásy 
zkouška obsahuje také sebeo-
branu proti noži. 

Z frýdecko-místecké školy 
taekwonda se zkoušky zúčast-
nila Monika Burdová a Štěpán 
Doležel, kteří se v posledních 
týdnech věnovali pilování svých 
dovedností v tomto bojovém 
umění. Monika i Štěpán, kte-
ří zkoušku úspěšně složili, se 
mohou po několika letech cvi-
čení těšit na předání „danového“ 
doboku s černým lemováním 
a pásem. Oběma gratulujeme 
k dovršení jedné etapy a pře-
jeme mnoho úspěchů na další 
„taekwondo“ cestě.

Škola Taekwon-do ITF Frý-
dek-Místek patří mezi nejúspěš-
nější školy v ČR a díky finanční 
podpoře města Frýdku-Místku 
může financovat účast svých zá-
vodníků na vrcholné akci roku, 
kde se v letech 2011 a 2012 
umístila na první příčce. (Více 
informací na www.tkdfm.cz)

 Kateřina Birkášová

Zkouška taekwondistů na černý pás

Dalšími koly pokračovala 
nejvyšší šachová soutěž ČR 
Extraliga družstev. Extraligový 
tým BŠŠ Frýdek-Místek zatím 
potvrzuje své sportovní ambi-
ce a přidal další dvě výhry. 

Nejdříve v „okresním derby“ 
dokázal v domácím prostře-
dí Kongresového sálu Hotelu 
Centrum porazit vždy nebez-
pečný tým TŽ Třinec jedno-
značně 6,0 – 2,0. V dosavadní 
osmileté historii je zápasová 
bilance vzácně vyrovnaná, a 
tak měl kapitán družstva Pa-
vel Benčo před utkáním trochu 
smíšené pocity: „Já již v derby 
s Třincem zažil tak nečekané 
herní a výsledkové zvraty, že 
být sázejícím, tak bych dal zce-
la jistě trojtip. Ale tentokrát jsme 
roli favorit splnili bezezbytku a 

celý tým zaslouží velké ocenění 
za předvedené výkony.“

V dalším utkání nastoupili 
naši šachisté proti nováčko-
vi extraligy celku ŠK Karviná. 
Z předpovědi krátkého čtyř-
hodinového zápasu s jasným 
výsledkem pro naše barvy se 
vyklubal nádherný souboj doslo-
va o každé políčko šachovnice. 
Když skončila poslední partie po 
šestihodinovém boji, byl pode-
psán zápis o utkání a výsledek 
zněl 5,0 – 3,0 pro Frýdek-Mís-
tek. Beskydská šachová škola 
průběžně drží 2. místo za aktu-
álním klubovým mistrem Evropy 
družstvem 1. Novoborský ŠK, 
na 3. místě jsou Pardubice. Nej-
mladší šachisté (základna 400 
dětí) mohou v extraligových hrá-
čích najít své vzory.

Extraliga družstev – BŠŠ na 2. 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.

Do doby výstavby obchvatu zrušíme jízdné v MHDDo doby výstavby obchvatu zrušíme jízdné v MHD

Projekt frýdecko-místecké 
radnice „MHD zdarma“ zaujal 
nejen místní obyvatele, kteří 
ji využívají stále více, ale sle-
dují jej jako fenomén ostatní 
města a obce i krajský úřad, 
pro který je Frýdek-Místek 
příkladem povedené optima-
lizace dopravy, o kterou se 
jinde pokoušejí jen s pro-
měnlivými úspěchy nebo rov-
nou s negativními důsledky 
v podobě sníženého počtu 
přepravovaných osob. To ve 
Frýdku-Místku tento ukazatel 
neustále roste. Znamená to, 
že se radním daří naplňovat 
i myšlenku snižování emisí 
z automobilové dopravy, kte-
rá není díky MHD zdarma tolik 
využívána.

„Skutečně dáváme Frýdek-
-Místek za příklad. Jinde také 
přijímají opatření, ale vyhánějí 
tím cestující do automobilů, 
protože člověk je tvor líný, a 
když je to pro něj výhodnější, 
jede autem. Už rozšíření MHD 
Frýdek-Místek na Hukvaldech 
ukázalo, že se jedná o smy-
sluplnou věc, proto jsme se 
dohodli i na dalších obcích,“ 
prohlásil na setkání se staros-
ty obcí, které k projektu „MHD 
zdarma“ přistupují, náměs-
tek hejtmana Daniel Havlík. 

Náměstek primátora Frýdku-
-Místku Karel Deutscher jej 
doplňuje: „Jestliže nám narostl 
počet přepravovaných osob na 
lince do Hukvald z 250 denně 
na nějakých 400, tak nutně tito 
lidé museli vystoupit z aut. Teď 
přibudou další obce a ono se to 
nastřádá a příspěvek ekologii 
ve městě bude ještě větší.“

Ojedinělý projekt statutární-
ho města Frýdku-Místku „MHD 
zdarma“ byl odstartován po vol-
bách v roce 2010 a vztahoval se 
pouze na obslužnost městských 
linek na území města. Postupně 
byl ale rozšířen o obce Řepiště, 
Sviadnov a Hukvaldy, kam mo-
hou cestující zajíždět za jednot-
né jízdné 10 korun, které zaplatí 
u řidiče, nebo „zdarma“, pokud 
si vyřídí čipovou kartu na MHD 
zdarma. A zájem o tuto službu 
dále roste. Od poloviny prosince 
se bude „MHD zdarma“ vztaho-
vat na dalších šest obcí – Staříč, 
Paskov, Žabeň, Baška, Staré 
Město a Janovice. „I tam budou 
moci nyní naši občané cestovat 
zdarma. A město na tom tra-
tit nebude,“ upozorňuje Karel 
Deutscher.

V roce 2010 byl počet linek 
i počet jednotlivých spojů vel-
mi omezený a doprava byla 
zajištěna jen v rámci města. 

Už v té době město za tuto 
službu platilo ČSAD Frýdek-
-Místek a.s. téměř 32 milionů 
korun a další peníze, zhruba tři 
miliony korun, hradilo kraji za 
to, aby jeho „modré“ autobusy 
zajížděly do našeho města a 
přepravovaly naše občany do 
okolních obcí, např. na Visalaje 
nebo do Janovic. „V roce 2011 
jsme se v důsledku zvýšené 
osobní dopravy, tedy zvýše-
ného počtu osobních vozidel 
ve městě, rozhodli, že systém 
MHD posílíme a od základu 
změníme. Zvýšili jsme počet 
spojů, nyní je každá autobuso-
vá zastávka obsloužena mini-
málně jednou za půl hodiny, a 
trasy linek jsme v rámci města 
pozměnili a v mnoha případech 
i prodloužili, čímž jsme zajistili 

dopravní obslužnost většího 
území. V roce 2010, tedy před 
projektem „MHD zdarma“, bylo 
evidováno 3,8 milionů přepra-
vených cestujících. Od roku 
2010, kdy byl projekt spuštěn, 
jejich počty stále rostou. Vlo-
ni bylo evidováno 5,2 milionu 
přepravených osob, což je 
v porovnání s rokem 2010 o 1,4 
milionu více a letošní průzkumy 
a statistiky nasvědčují tomu, že 
jich bude opět více,“ promlouvá 
řečí čísel náměstek Deutscher.

Letos město zaplatí společ-
nosti ČSAD Frýdek-Místek za 
zajištění městské hromadné do-
pravy 65,5 milionů korun (v této 
částce jsou zahrnuty i náklady 
na nákup tří nových autobu-
sů). Je třeba si ale uvědomit, 
že i kdyby město projekt „MHD 
zdarma“ nemělo, muselo by při 
současné četnosti spojů a délce 
tras jednotlivých linek zaplatit 
ČSAD Frýdek-Místek o zhruba 
20 milionů více, než tomu bylo 
v roce 2010. V konečném dů-
sledku nás tedy „MHD zdarma“ 
stojí ročně zhruba 10 milionů ko-
run, což je reálný propad tržeb. 
„Zde je nutno také zdůraznit, 
že v současné době se přepra-
ví mnohem více cestujících než 
před zavedením „MHD zdarma“, 
náklady na přepravu jednoho 
cestujícího jsou tedy mnohem 
nižší než před zavedením „MHD 
zdarma“,“ řekl náměstek primá-
tora Karel Deutscher. 

Ač se to nezdá, další pení-
ze město ušetří i díky tomu, že 
bude zajišťovat dopravu i do 
okolních obcí – Staré Město, 
Řepiště, Sviadnov, Staříč, Pas-
kov, Žabeň, Baška a Janovice. 
„Nebudeme muset hradit kraji 

peníze za to, aby zajistil naše 
dopravní spojení s okolními 
obcemi, a budeme moci zrušit 
některé spoje, které dosud kopí-
rovaly příměstské neboli krajské 
linky. A naopak, získáme miliony 
korun od kraje, ale také od obcí, 
kam budou nově zajíždět naše 
linky, tedy linky MHD Frýdek-
-Místek,“ doplnil vedoucí odboru 
dopravy Miroslav Hronovský.

„Věříme, že lidé budou MHD 
Frýdek-Místek využívat v ješ-
tě větší míře než dosud, a to i 
proto, že tím jednoduše ušetří. 
Dosud platili cestující za jízdu 
z Frýdku-Místku do Janovic 17 
korun, od poloviny prosince za-
platí u řidiče pouhých 10 korun, 
a pokud si vyřídí čipovou kartu 
na „MHD zdarma“, budou moci 
na linkách městské hromadné 
dopravy Frýdku-Místku, tedy i 
do Janovic, cestovat za cenu 
ročního kuponu, to je za jednu 
korunu ročně,“ řekl náměstek 
Deutscher.

Cílem MHD zdarma je uleh-
čit městu od ekologické zátěže 
z výfukových plynů a přitom 
zvýšit jak návštěvnost města, 
tak využívání poskytovaných 
služeb, ať už zdravotních, kul-
turních, sportovních nebo ko-
merčních.

Nové jízdní řády platné od 15. 
prosince jsou v prodeji na auto-
busovém nádraží a zveřejněny 
jsou také na webových strán-
kách města. V prodeji jsou dva 
druhy – jízdní řád linek ve Frýd-
ku-Místku doplněný o informace 
o odjezdech vlaků ve směru Os-
trava, Valašské Meziříčí a Český 
Těšín za 16 korun a jízdní řád 
včetně spojů do okolních obcí za 
30 korun.  (pp)

ÚSPĚCH MHD ZDARMA: Projekt se dále rozšiřuje a je příkladem ostatním.  Foto: Petr Pavelka

SE STAROSTY OKOLNÍCH OBCÍ: MHD zdarma se rozšiřuje i mimo Frýdek-Místek. Foto: Petr Pavelka
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Městská organizace Svazu 
důchodců našeho města při-
pravila na pátek 22. listopadu 
Přehlídku souborů umělecké 
tvořivosti seniorů v oblastech 
hudby, tance a zpěvu. Při-
zvali jsme k vystoupení další 
známé soubory z Moravsko-
slezského kraje a zvláště pak 
z družební organizace Jed-
noty důchodců z Kysuckého 
Nového Města.

Přehlídka proběhla v kultur-
ním domě pod záštitou senátor-
ky Evy Richtrové, která jej také 
slavnostně zahájila. Význam 
této akce podpořili svou účastí 
kysucký primátor Ján Hartel, 
v čele delegace vedení měs-
ta s paní Lenkou Taranovou a 
Jurajem Čierňavou, také náš 
primátor Michal Pobucký, jeho 
náměstek Libor Koval, předseda 
celorepublikového svazu dů-
chodců Oldřich Pospíšil. 

Program otevřel band Milana 
Michny, jejichž tradiční zábavná 
hudba nás provází již několik 

desetiletí. Na něj navázal nám 
již dobře známý pěvecký soubor 
Radost pod vedením paní Lud-
mily Molkové. Jejich zpěv vždy 
strhne mnohé posluchače ke 
společnému zpěvu.

Naši milí hosté ze Slovenska 
přivezli s sebou hned tři soubory 
– Žubrienky, Junáky a Margaret-
ky, kteří se v pestrém programu 
prezentovali jako zpěváci, taneč-
níci a mažoretky. Vůdčí osobnos-
tí celého vystoupení byla paní 
Naďa Behůňová. Trio seniores 
z Havířova pod taktovkou pana 
Pavla Matouška vystoupilo 
s krátkým výběrem ze svého 
bohatého zábavného programu. 
Seniorská taneční skupina Zdeň-
ka Nováka z Poruby předvedla 
tance z Řecka, Irska a závěrem 
country polku. Folklórní soubor 
Havířovské babky pod vedením 
paní Věry Ptákové vystoupil 
s programem básniček, vyprá-
vění a písní ve slezském nářečí. 

I když se program protáhl na 
tři a půl hodiny, vyjádřil hojný 

PŘIVÍTÁNÍ: Mezi náměstkem primátora Liborem Kovalem a primátorem Michalem Pobuckým děkuje za 
vřelé přijetí ve Frýdku-Místku kysucký primátor Ján Hartel.  Foto: Petr Pavelka

Přehlídka souborů.

Zábavné odpoledne seniorůZábavné odpoledne seniorů

potlesk spokojenost diváků a 
ocenění vystupujícím i všem or-
ganizátorům. Poděkování také 
patří vedení našeho města a paní 
senátorce za osobní i finanční 
podporu.

Přehlídka byla současně obo-
hacením výměnné, již mnohale-
té spolupráce naší organizace 
s okresní organizací kysuckých 
důchodců. S nimi jsme měli 
v dopoledních hodinách zajíma-

vou besedu, prohlídku historické 
části Frýdku a zámku, navštívili 
jsme baziliku Panny Marie se 
zajímavým výkladem zástupce 
farnosti Frýdek a závěrečným 
společným sborovým zpěvem. 
Pohostinnost a dokonalou ob-
sluhu při společném obědě pro-
kázala našim hostům Střední 
škola gastronomie, oděvnictví 
a řemesel ve Frýdku-Místku. 
Představitelé města našich hos-

tů si prohlédli hospic a velmi se 
zajímali o jeho provoz při bese-
dě s panem ředitelem Jurzou.

Zajímavými informačními 
materiály a drobnými dárky vy-
bavilo naše hosty vedení města, 
Euroregion Beskydy a farnost 
Frýdek. 

Pevně věříme, že se nám 
podaří touto zdařilou akcí založit 
tuto novou tradici.

Jaroslav Obr, Dalibor Kališ

Zastupitelstvo schválilo strategický plán
v oblasti sociálních služeb

Na zasedání zastupitelstva 
dne 9. prosince byl schválen 
„Střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb ve měs-
tě Frýdek-Místek na období 
2014-2018“.

Jedná se již o třetí 
plán sociálních služeb 
v našem městě, který 
má za úkol nastavit 
oblasti podpory soci-
álních služeb tak, aby 
byly pokryty potřeby 
občanů našeho města 
– jedná se o skupiny 
seniorů, osob se zdra-
votním postižením, osob ohro-
žených sociálním vyloučením 
a také dětí, mládeže a rodiny. 

Hlavním cílem je vytvoření 
kvalitní a dostupné sítě soci-
álních služeb na území města 
Frýdku-Místku, která bude odpo-
vídat potřebám obyvatel města 

a bude podporována efektivně 
vynaloženými finančními zdroji.

Děkujeme všem, kteří pracují 
v této náročné sociální oblasti – 
pracovníkům přímé péče, soci-

álním pracovníkům na 
úřadě a u poskytovatelů 
služeb za obětavý a em-
patický přístup a v nepo-
slední řadě také vedení 
organizací, jelikož zajiš-
tění financí a provozu je 
nedílnou součástí kvalit-
ního fungování služeb.

Věříme, že síť so-
ciálních a návazných 

služeb na území našeho města 
pomůže řešit problémy a nepří-
znivé situace lidí, kteří si nemo-
hou nebo neumí pomoci sami. 
Nikdo z nás neví, kdy bude 
potřebovat pomocnou ruku pro 
sebe nebo svého blízkého.

odbor sociálních služeb

Rok 2013 se chýlí ke svému 
konci. V Dobrovolnickém centru 
ADRA pomalu rekapitulujeme, 
co se v letošním roce podařilo. 
Do dobrovolnické činnosti se 
zapojila šedesátka zcela nových 
dobrovolníků. Celkem jich bylo 
činných pro frýdecko-místecké 
organizace na dvě stovky. 

Novou organizací, která v le-
tošním roce přivítala dobrovolníky, 
se stal Penzion pro seniory na 
ulici Lískovecká. Dalším úspě-
chem bylo otevření Charitativního 
obchůdku na Slezské, jehož sna-
hou bylo přiblížit nabídku cenově 
dostupného oblečení občanům 
také z této části města. Uvědo-
mujeme si, že další Charitativní 
obchod můžeme provozovat 
díky občanům Frýdku-Místku, 
kteří nám pomáhají s jeho pro-
vozem dobrovolně, a také díky 

spolupráci s úřadem práce při 
vytváření veřejně prospěšných 
míst. Velmi nás těší spolupráce 
se základními a mateřskými ško-
lami, prostřednictvím které se děti 
zapojují do sbírek šatstva pro so-
ciálně potřebné, vyrábí přáníčka 
pro naše dárce. Vážíme si všech 
finančních a věcných darů, které 
věnovali občané, firmy na pod-
poru dobrovolnictví, na zásahy 
při letošních povodních, pomoc 
sociálně potřebným ve Frýdku-
-Místku, včetně darů na humani-
tární podporu v zahraničí. Vyús-
těním celého letošního snažení 
byla oslava Mezinárodního dne 
dobrovolníků v ulicích města, kde 
se mohli občané prostřednictvím 
dobrovolníků ADRA dozvědět o 
dobrovolnictví a získat představu, 
jak se sami mohou zapojit. 

Za Dobrovolnické centrum 

ADRA vyjadřujeme velké podě-
kování za to, že nám fandíte, 
máte důvěru pro aktivity, kterým 
se cíleně věnujeme.  

Zaměstnanci Dobrovolnic-
kého centra ADRA 

ADRA vyjadřuje poděkování 

Dne 4. prosince proběhla 
v Lidovém domě ve Frýdku-
-Místku Mikulášská besídka, 
kde vystoupili klienti Terénní 
služby Rebel s nacvičenými 
tanci a písněmi. 

Celé vystoupení si klienti 
připravili sami, kdy si vybrali 
hudební skladby, na které nacvi-
čovali tance podle vlastní cho-
reografie. Svým vystoupením 
chtěli zpříjemnit sváteční odpo-
ledne pro klienty DPS Oázy a 
klienty dalších zařízení a pracov-
níky Charity. Jejich snahou bylo 
dát něco ze sebe pro druhé. 

Pracovníci TrS si společně 
s Pramínkem připravili pro děti 
Mikulášskou besídku, kdy přišel 
sám Mikuláš i s andělem. Dětem 
pak byly rozdány za jejich vy-
stoupení pro Mikuláše a anděla 
dárky, které pro ně připravily 
pracovnice Pramínku. Celá akce 
byla prosycena předvánoční at-
mosférou.  Tomáš Štěpánek,

vedoucí střediska TrS Rebel

Mikulášská 
besídka
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Upozorňujeme všechny fy-
zické osoby, které mají ve 
vlastnictví stavbu určenou 
k rekreaci, byt nebo rodin-
ný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fy-
zická osoba, že musí splnit 
svou ohlašovací povinnost dle 
obecně závazné vyhlášky č. 
3/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování ko-

munálních 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 – magis-
trát města – odbor správy obec-
ního majetku – tiskopisy), na 
informacích Magistrátu města 
Frýdku-Místku nebo u správců 
místního poplatku za komunál-
ní 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

Dle odst. 4. přechodných usta-
novení zákona č. 102/2013 
Sb., kterým se mění zákon č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
ve znění pozdějších předpisů, je 
dopravce povinen ohlásit údaje o 
taxametru, tj. typ a výrobní číslo 
taxametru a výrobní číslo pamě-

ťové jednotky taxametru, a to do 
31. 12. 2013. Pokud tak neuči-
ní, 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

Moravskoslezský kraj a au-
torizovaná obalová společ-
nost EKO-KOM, a.s. zahájí v 
nejbližších dnech distribuci 
speciálních sad barevných ta-
šek na třídění odpadů pro do-
mácnosti 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 primátor 
Michal Pobucký s tím, že frý-
decko-místecká radnice i kraj 
si váží aktivity občanů, díky kte-
rým si vedeme ve třídění stále 
lépe. Tašky jsou poděkováním 
a zároveň motivací pro ty oby-
vatele, kteří se do separace ješ-
tě nezapojili. Z dlouhodobého 
pohledu jsou tašky ověřeným 
a účinným nástrojem, jak zvýšit 
množství a zlepšit čistotu třídě-
ného odpadu.

Další třídící tašky pro domácnosti

Dne 23. 12. 2013 – pondělí – 
pracovní den: svoz proběhne 

dle harmonogramu
Dne 24. 12. 2013 – úterý – 

Štědrý den: svoz proběhne dle 
harmonogramu

Dne 25. 12. 2013 – středa – 1. 
svátek vánoční: svoz proběhne 

dle harmonogramu
Dne 26. 12. 2013 – čtvrtek – 2. 
svátek vánoční: svoz proběhne 

dle harmonogramu
Dne 27. 12. 2013 – pátek – 

pracovní den: svoz proběhne 
dle harmonogramu

Dne 28. 12. 2013 – 29. 12. 
2013 – sobota a neděle: volno
Dne 30. 12. 2013 – pondělí – 
pracovní den: svoz proběhne 

dle harmonogramu
Dne 31. 12. 2013 – úterý – 

pracovní den: svoz proběhne 
dle harmonogramu a bude pro-
veden náhradní svoz popelnic P 

110 l (za 1. 1. 2014)
Dne 1. 1. 2014 – středa (Nový 

rok) – státní svátek: svoz nepro-
běhne, nádoby nevystavujte 
Dne 2. 1. 2014 a 3. 1. 2014 

– svozy budou probíhat dle 
harmonogramu

Při svozu popelnic dle harmo-
nogramu i při náhradním svozu je 
zapotřebí vystavit na 6:00 hodin 
nádobu!

V případě, že nebude vysta-
vena nádoba v den, jak je výše 
uvedeno, nelze uplatňovat rekla-
maci! Současně žádáme občany, 
aby v případě nepříznivých klima-
tických podmínek (tj. sníh, náledí) 
měli pochopení a trpělivost se 
svozem odpadu. V případě, že 
neproběhne z důvodu nepřízni-
vých klimatických podmínek svoz 
odpadu dle harmonogramu, bude 
proveden v náhradním svozu v co 
nejkratším možném termínu.

Případné další informace o 
svozu odpadu v době svátků lze 
získat na dispečinku FS a.s. v pra-
covní dny na tel. č. 558 440 066.

Sběrné dvory budou otevřeny: 
23. 12. 2013, 27. 12. 2013, 28. 12. 
2013, 30. 12. 2013, 2. 1. 2014.

Sběrné dvory budou zavřeny: 
24. 12. 2013, 25. 12. 2013, 26. 
12. 2013, 31. 12. 2013, 1. 1. 2014.

Svoz odpadu o Vánocích

Potkáváte na ulici osoby bez 
domova a ptáte se, kde najdou 
pomoc? Magistrát města Frýdku-
-Místku spolupracuje s různými or-
ganizacemi a poskytovateli sociál-
ních služeb, které jsou připraveny 
těmto osobám pomoci v jejich ne-
příznivé situaci. S problematikou 
pomoci osobám bez přístřeší se 
v souvislosti s nadcházející zimou 
nejčastěji pojí tyto otázky:

Kde má osoba bez domova 
možnost se ohřát, využít WC, 
sprchu? Kde může přečkat 
studenou noc?

Azylový dům pro muže Be-
thel, Bahno Příkopy 1309, Frý-

dek-Místek
Telefon: 558 638 709
Azylový dům pro ženy a mat-

ky s dětmi Sára, Bruzovská 328, 
Frýdek-Místek 

Telefon: 734 640 266 
Kde mu bude poskytnuto 

potřebné ošacení?
Dobrovolnické centrum Adra, 

Radniční 1242, Frýdek-Místek
Telefon: 558 436 261
Český červený kříž, ul. 1. 

máje 2318, Frýdek-Místek
Telefon: 777 332 518
Kde ho ošetří v případě 

drobných poranění, omrzlin?
Český červený kříž, ul. 1. 

máje 2318, Frýdek-Místek (v pá-
tek od 9.00 hod. nebo v denním 
centru AD Bethel, Bahno Příko-
py 1309)

Kde vyřídí dávky pomoci 
v hmotné nouzi? (Kde si za-
jistí finanční podporu?)

Úřad práce ve Frýdku-Místku, 
ul. Na Poříčí 3510

Telefon: 950 113 111
Kde můžete poslat osobu 

bez domova pro radu a pomoc?
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku, odbor sociálních služeb, ul. 
Radniční 1149, FrýdekMístek

Telefon: 558 609 354
Odbor sociálních služeb

Kde najde osoba bez domova radu a pomoc?
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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. 3988/9 – objekt 
B10 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
B10 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 – objekt 
C (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 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 č.p. 158, ul. Frýdlantská
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2 (prodejna)
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)
objekt bez č.p./č.e. – podchod mezi bývalým autobu-
sovým 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 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) 

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, matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

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.

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek ze Sportovního fondu, 
že nové tiskopisy žádostí o do-
tace na celoroční činnost nebo 
podporu konání jednotlivých 
akcí v roce 2014 je možné získat 
na webových stránkách města 
(http://www.frydekmistek.cz/cz/
obcan/organy-mesta/magistrat-
-mesta/odbor-skolstvi-kultury-
-mladeze-a-telovychovy/), rov-
něž je lze vyzvednout ze stojanu 
u informací v přízemí budovy 

Magistrátu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148, případně 
na odboru školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy u p. Čecho-
vé, 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 

žádostí o dotaci na celoroční 
činnost a jednotlivé akce s poža-
dovanými aktuálními přílohami je 
nutno zaslat poštou či osobně 
podat na podatelně Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148 nejpozději do 31. prosince 
2013. Žádosti o dotace na jed-

notlivé akce je možno podávat i 
v průběhu roku 2014. Na žádosti 
o dotace na celoroční činnost 
odeslané po tomto termínu ne-
bude 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.

Žádosti k účasti ve výběro-
vém řízení na poskytnutí půjček z 
„Fondu rozvoje bydlení“ na úze-
mí statutárního města Frýdek-
-Místek pro rok 2014 lze podat na 
závazných formulářích na Magis-

trátu města Frýdku-Místku, Rad-
niční 1148, odbor správy obecní-
ho majetku ve lhůtě od 2. 1. 2014 
do 31. 1. 2014. Bližší informace 
na www.frydekmistek.cz, nebo 
tel. 558 609 172, 777 921 384.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na území města Frýdek-Místek
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V Chrámu sv. Jana a Pav-
la ve Frýdku-Místku se 20. 
prosince od 18 hodin usku-
teční za účasti Symfonické-
ho orchestru Frýdek-Místek, 
Pěveckého sboru Smetana 
Frýdek-Místek a Lašského 
smíšeného pěveckého sboru 
Baška Česká mše vánoční Ja-
kuba Jana Ryby.

„Česká mše vánoční, lidově 
také Rybovka, je česky psaná cír-
kevní skladba Jakuba Jana Ryby, 
který je zároveň autorem jejího 
textu. Příběh vypráví o zvěstování 
Kristova narození a příchodu pas-
týřů k jesličkám,“ přiblížila Kamila 
Přibylová z KulturyFM.

Česká mše vánoční má 
čistě pastorální ráz, je zasa-
zena do českého prostředí a 
pro svou prostotu i radostnou 
a svěží atmosféru byla a stá-
le je srozumitelná a přístupná 
širokému obecenstvu. Vznikla 

v roce 1796 a prostřednictvím 
opisů se brzy rozšířila do ce-
lých českých zemí. Jelikož se 
do dnešních dnů nedochovala 
originální partitura, dnešní hra-
né verze jsou sestaveny na zá-
kladě rozborů opisů.

Chrám sv. Jana a Pavla byl 
vybudován v pozdně barokním 
slohu na půdorysu kříže z popu-
du tehdejšího děkana a místec-
kého faráře p. Františka Josefa 
Čejky v letech 1763-69. Kostel 
tvoří hlavní chrámová loď, sa-
kristie a kaple sv. Inocence. 

První mše zde byla sloužena 
v roce 1769 na svátek Panny 
Marie, v roce 1784 byl slav-
nostně posvěcen olomouckým 
arcibiskupem Antonínem Theo-
dorem z Colloreda. 

K příjemně prožitému večeru 
v čase adventním srdečně zvou 
pořadatelé KulturaFM a Symfo-
nický orchestr Frýdek-Místek.

Rybova Česká mše vánoční

Po loňském jubilejním 
desátém ročníku výstavy 
betlémů s barokní muzikou 
připravuje tiskař Josef Klein-
wächter jako každým rokem 
na Štěpána další přehlídku 
tentokrát 45 betlémských 
kousků. A řezbáři navážou na 
to, co se jim při svém premié-
rovém plenéru povedlo vyro-
bit v loňském roce.

Z řezbářského přídavku se 
loni zrodil svatý Josef, Marie, Je-
žíšek a tři králové. „I letos nebu-
dou řezbáři chybět, ale do čeho 
se pustí, to má být překvapení,“ 
říká Josef Kleinwächter, který si 
pro vánoční čas znovu vyhradil 
služby hudebního tělesa Cam-
pagnuollo Barok Ansamble, tak-
že se jako vždy můžete těšit na 
živou barokní hudbu.

Akce bude zahájena na Ště-
pána ve 13 hodin, prostorami 
místecké tiskárny budete moci 
korzovat do 17. hodiny. O den 
později mají návštěvníci vyhra-
zen prostor od 10 do 17 hodin. 
To už budou mít nové výtvory 
řezbářů reálnější obrysy.  A 
plánovaný šestimetrový betlém 
s reliéfem města bude mít zase 
více figur.  (pp)

Barokní hudba a znovu i řezbáři
se na Štěpána předvedou u tiskaře

TRADICE NA ŠTĚPÁNA: Campagnuollo Barok Ansamble znovu potěší na výstavě betlémů.
 Foto: Petr Pavelka

Uplynuly dva měsíce, kdy 
se naposled představili na 
prknech frýdecko-místeckého 
hudebního klubu Stoun herci 
Lukáš Hejlík a Alan Novotný, 
když vystupovali s představe-
ním nazvaném Už je tady zas. 
„Lukáš společně s Alanem 
nyní mají opět nové předsta-
vení nazvané Usain Bolt, se 
kterým se opět zastaví u nás 
v klubu Stoun, a to ve čtvrtek 
19. prosince. Herci se k nám 
rádi vracejí, protože si zde zís-
kali velkou základnu fanouš-
ků, kteří je budou moci vidět 
již počtvrté,“ zve na akci šéf 
klubu Stoun Kamil Rudolf.

Listování střílí do dalších ne-
objevených žánrů, a to přímo 
do dvou: do sportovní literatury 
a životopisu. Kniha vypráví o 
nejrychlejším sprinterovi všech 
dob, Usainu Boltovi – nejrych-
lejším člověku na světě. „Tohle 
mě vážně nikdy neomrzí po-
slouchat,“ libuje si trojnásobný 
olympijský vítěz v úvodu jedné z 
nejlepších sportovních knih, jaká 
v poslední době vyšla. Dobře ilu-
struje, proč je jamajský šampion 
jedním z nejsympatičtějších lidí 
mezi světovou sportovní špičkou. 
Málokomu se podařilo v knižní 
podobě zachytit duši a přemýš-
lení špičkového sportovce tak 

důkladně a podrobně. Listování.
cz společně s Usainem zaběhne 
nejrychlejší závod své kariéry, 
ale nebojte, bude to trochu delší 
než 9:58. Rozhodně je to však z 
jeho repertoáru nejtěžší kousek, 
váží totiž (kniha) 1,58 kg.

Lístky na představení Lis-
tování: Usain Bolt lze zakoupit 
v předprodeji za cenu 100 Kč, a 
to na místech: Beskydské infor-
mační centrum (místecké a frý-
decké náměstí), klubar Pavlač, 
hudební klub Stoun a také online 
na www.eventim.cz.

Scénické čtení Listování opět ve Stounu!

FOTBALISTÉ ZPÍVALI: Na akci Česko zpívá koledy zanotovali na 
místeckém náměstí kromě Vokálně-instrumentálního tělesa Gym-
názia Petra Bezruče s kytaristou Pavlem Býmou a zpěvačkou Ja-
nou Kopidolovou také fotbalisté druholigového áčka Hynek Prokeš 
a Petr Soukup.  Foto: Petr Pavelka
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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 861NOVÁ SCÉNA VLAST

Berkana
Centrum zdraví, energie a vitality

17. 12., 19:30-20:30
Relaxace s dešťovými sloupy
Uslyšíte úžasné a silné muzi-
koterapeutické nástroje: čínský 
chrámový gong, tanpuru a rotují-
cí vlny, didgerido, srutibox, tibet-
ské mísy, sundrum, zvonkohry, 
fujaru a alikvotní zpěv!

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém 

nám. (u křížového podchodu)
Prodejní výstava

Jaroslav Pešat, Václav Peter, 
Ivan Korč, Eva Linhart, Michal 
Popieluch, Vlastimil Malchar, 

Jan Smékal.

KINO
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 ko-
mediální série pokračuje ve sto-
pách předchozích dílů opět se 
spoustou známých tváří.
ČR, komedie, 2D, 15+, 88 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

Pá 20.-So 21. 12. v 17.00
Ptačí úlet

Příběh dvou odvážných kro-
canů, kteří vymyslí ambiciózní 
plán. Cíl je jasný – ukradnout 
vládní stroj času, vrátit se do 
sedmnáctého století a odstranit 
krůty ze svátečního stolu Dnů 
díkůvzdání jednou provždy! 
USA, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 91 min., vstupné 80 Kč, 
pro děti.

Pá 20.- So 21. 12. v 19.00
Hunger Games:

Vražedná pomsta
Pokračování filmového hitu 
Hunger Games podle knihy Aré-
na smrti je větší, výpravnější a 
dražší. Opět se setkáme s Kat-
niss Everdeen nebo s Peetem 
v podání Jennifer Lawrence a 
Joshe Hutchersona. Můžete se 
navíc těšit na herce jako Philip 
Seymour Hoffman nebo Tony 
Shalboub.
USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 
2D, 12+, titulky, 146 min., vstup-
né 110 Kč, premiéra.

Ne 22. 12. v 17.00
Putování s dinosaury

Rodinný dokumentární film o di-
nosaurech pod taktovkou BBC 
Earth, který vám umožní pocítit 
pravěkou atmosféru na vlastní 
kůži a ocitnete se tak ve víru 
těchto proslulých monster. Film 
je natočen podle stejnojmenné 
televizní minisérie z roku 1999.
USA, rodinný/ dobrodružný, 3D, 
přístupný, dabing, vstupné 150 Kč/ 
děti do 10 let 130 Kč, premiéra.

Ne 22. 12. v 19.00
Frajeři ve Vegas

Čtveřice kamarádů se vydává do 
Vegas, aby se rozloučila se svobo-
dou jednoho z nich. Tentokrát ale 
bude hlavním hrdinům přes šede-
sát. V hlavních rolích K. Kline, M. 
Freeman, R. De Niro, M. Douglas. 
USA, komedie, 2D, titulky, 
vstupné 100 Kč, premiéra.

Po 23. 12. v 17.00
Šmoulové 2

Pokračování akční rodinné ko-
medie o modrých pidižvících a 
zlém čaroději Gargamelovi.
USA, animovaná komedie, 2D, 
přístupný, dabing, 105 min., 
vstupné 70 Kč, pro děti.

Po 23. 12. v 19.00
Nový život

Tragikomický film o trapnosti, 
rodině, vztazích a únavě ze zod-
povědnosti získal diváckou cenu 
na MFF dokumentárních filmů v 
Jihlavě. Rozhodl se opustit svou 
ženu a šest dětí a začít znova. 
Nejstarší potomek Adam tak 
přejímá jeho místo a pouští se 
do zaznamenávání rodinných 
peripetií – mapuje vztah rodičů 
od jeho začátku, odhaluje pro-
blémy v komunikaci mezi mu-
žem a ženou a pozoruje, jak se 
problémy rodičů odrazily v živo-
tě jeho sester.
Slovensko/ČR, dokumentární, 
2D, 2012, režie A. Oľha, přístup-
ný, 77 min., vstupné 100 Kč/pro 
členy FK 80 Kč, Filmový klub.

Pá 27.-So 28. 12. v 17.00
Mrňouskové

Celovečerní film Mrňouskové 
nám představí kouzelný animo-
vaný svět a my poznáme všední 
i sváteční dny našich hmyzích 
hrdinů. Digitální parodie na lidský 
svět, zasazená do reálné přírody, 
pro děti i dospělé, potěší všechny 
znalce stejnojmenného seriálu!
Francie/Belgie, animovaný, 2D, 
přístupný, česká verze, beze 
slov, 80 min., vstupné 110 Kč, 
premiéra.

Pá 27. 12. v 19.00
Nejnavštěvovanější české 

filmy roku 2013: Babovřesky
Letní komedie Zdeňka Trošky na-
vazuje na jeho úspěšné předchozí 
počiny. V hlavních rolích L. Lang-
majer, V. Žilková, L. Vondráčková, 
L. Bílá a mnoho dalších.
ČR, komedie, 2D, 12+, 133 min., 
vstupné 70 Kč.

So 28. 12. v 19.00
Nejnavštěvovanější české 
filmy roku 2013: Revival

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.

Nová komedie Alice Nellis. Pří-
běh čtyř muzikantů, jejichž roc-
ková skupina se za nejasných 
okolností rozpadla v roce 1972 a 
kteří se – každý z jiných důvodů 
– rozhodli pokusit o její velkole-
pý comeback. Hrají: B. Polívka, 
M. Krobot, K. Heřmánek, Z. By-
džovská a další...
ČR, komedie, 2D, 12+, 116 min., 
vstupné 80 Kč.

Ne 29. 12. v 17.00
Ledové království

Ledové království je pohádkou 
o milé a nebojácné dívce, která 
za pomoci odvážného horala, 
jeho věrného soba a legrační-
ho sněhuláka podnikne v kruté 
zimě výpravu za záchranou své 
sestry. Nová disneyovka!
USA, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 109 min., vstupné 100 
Kč, pro děti.

Ne 29. 12. v 19.00
Nejnavštěvovanější české 
filmy roku 2013: Donšajni

Po sedmi letech nový film Jiřího 
Menzela! Operní soubor na ma-
lém městě se rozhodne uvést 
Mozartova Dona Giovanniho. 
Hrají Jan Hartl, Jiřina Jirásková, 
Libuše Šafránková a další...
ČR, komedie, 2D, 12+, 102 min., 
vstupné 90 Kč.

Po 30. 12. v 19.00

KENNY BABY CLUB

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.

P. Holého 400, Frýdek-Místek 
(budova VOŠ Goodwill)

Tel.: 736 520 414
www.kenny.cz, info@kenny.cz

Nabízí pravidelné programy pro 
nastávající rodiče a rodiče s dět-
mi. Na všechny programy je třeba 
se předem telefonicky objednat!

Něžná náruč rodičů
Poradna o psychomotoric-

kém vývoji dítěte
Cvičení a kreativní programy 

pro rodiče s dětmi
od 3. měsíce věku

Miniškolička pro děti bez rodičů
Tří až čtyřhodinový program 
pro děti od 1 roku do 4 let, 

umožňující rodičům vyřídit si 
vše potřebné.

V pondělky a ve středy 8–12 h.
Cvičení na míčích pro ženy

V úterý 16:55–17:55 h.

Walter Mitty a jeho tajný život
Nikdo vlastně neví, jak velkou 
sílu mají naše tajné sny… do-
kud nás nezačnou inspirovat v 
našem každodenním životě. A 
to se přesně stane v nejnovější 
adaptaci jednoho z nejvýznam-
nějších fantastických příběhů 
všech dob – Walter Mitty a jeho 
tajný život.
USA, dobrodružná komedie, 2D, 
2013, režie B. Stiller, přístupný, 
titulky, vstupné 140 Kč/pro členy 
FK 120 Kč, Filmový klub.

VÝSTAVY
Michaela Lesůvíla Kolaříková

„Z duše tělo vyletělo“
Výstava obrazů.
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Heydukova 2330, 738 01 F-M,
558 647 067, 602 586 925,
kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

MUZEUM BESKYD

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

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

Výstava pořádaná při příležitosti 40. vý-
ročí vyhlášení CHKO Beskydy představí 
nejen všechny zdejší šelmy, ale také 
samotné beskydské pohoří. Chybět zde 
nebudou ani vlk s rysem a medvědem, je-
likož se pouze v této oblasti České repub-
liky vyskytují všichni tři pohromadě. K vi-
dění budou exponáty a materiály z Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek, Slezského zem-
ského muzea v Opavě, Správy 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 
předmětem mnoha odborných studií. V 
dávných dobách však lidé ulehali prostě, 
do listí, slámy, na kožešiny. Prostřed-
nictvím výstavy nahlédneme do míst ke 
spaní, světnic, ložnic v různých dobách, 
sociálních vrstvách, ve městě či na ven-
kově. 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:
Vánoční pozdrav dříve a dnes

Čtvrtek 19. prosince v 16.30 hodin v 
přednáškovém 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. Srdna-
tě 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

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

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 

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

o robotické prvky. Cena 1080 Kč/18 lekcí

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.

prosinec 2013
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 

s epidurálem 
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 

MANIPULACE
I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců

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

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

17. 12. – 11:00h

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.

Pro mládež a dospělé
Sobota 21. prosince v 18 hodin

Vánoční smileING
V komponovaném představení uvidíte 
mimo jiné zcela novou jednoaktovou 

hru. Hraje divadelní soubor ING Kolektiv 
Frýdek-Místek. Vstupné 100 Kč.
Půjčování kostýmů v prosinci:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

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

OTEVÍRÁME 2. 1. 2014.
16.-20. 12. DOBROVOLNÁ SBÍRKA 

PRO PEJSKY Z ÚTULKU
Dne 16. až 20. 12. proběhne v Broučcích 
vánoční sbírka pro opuštěné psy a koč-
ky z útulku v Sedlištích. S vaší pomoci 
bychom rádi naplnili na vánoční svátky 
misky svěřencům v útulku. Vybíráme psí 
i kočičí granule, konzervy, kapsičky, pa-
mlsky a piškoty. Pondělí až pátek v době 
od 9 do 12 hodin. Každý si zaslouží být na 
Vánoce šťastný a s plnou miskou je svět o 
něco lepší. Předem děkujeme.

17. 12. NARODIL SE JEŽÍŠEK
Dětem budeme vyprávět příběh o naro-
zení Ježíška, přiblížíme vánoční zvyky, 
zazpíváme koledy. Pro maminky bude při-
praven vánoční punč. Začátek v 10 hodin.

19. 12. DEKORATIVNÍ RAMÍNKO
Vyrobíme si s maminkami vánoční deko-
raci. Přineste si dřevěné ramínko, ozdo-
by s vánočním motivem a kousky vlny. 
Materiál pro zdobení bude připraven v 
Broučcích za poplatek dle vašeho výběru. 
Začátek v 10 hodin.
PŘEJEME VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A VŠECHNO 

NEJLEPŠÍ V ROCE 2014. KLUB MAMI-
NEK BROUČCI.

pátek 27. 12. 
MONEY PARTY

Jediná akce, kde si prachy
můžeš nahrabat ze země.

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

LEKCE STREET DANCE 
Lekce se konají v pondělí až pátek.

Do lekcí street dance patří taneční styly, 
jako je House, hip hop, wack, progressive, 

hype, R´n´b, dancehall, loking a další.
Taneční kurzy jsou určeny pro začátečníky 
či mírně pokročilé zájemce. Přijímáme 
všechny: DĚTI (8-12) JUNIOŘI (12-15) 

DOSPĚLÍ (od 16 let).
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ROZEKVÍTEK

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

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00,
PÁ a SO 18:00 - 04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek

Michal Popieluch
Fotografie, Agora-Statek 013

Výstava potrvá do konce roku.

tě pohoda. Jdete s námi do toho?
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, 9:00 – 17:00 hodin
Cena: 200 Kč. Pavla Kozáková, 732 646 
127, 558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 18. 12.

21. 12. – ADVENT NA NÁMĚSTÍ | 
ADVENT VE MĚSTĚ

Udělejte si čas před poslední adventní ne-
dělí a zajděte si na náměstí na vánoční tvo-
ření. Odlijete si vánoční ozdoby na stromek 
z včelích plástů, z ozdobného papíru si 
připravíte kalendář na příští rok, na Štědrý 
večer si můžete zazvonit vámi ozdobeným 
zvonečkem a štěstí vám zaručeně přinese 
papírová, ručně skládaná hvězda.
Místo a čas: Náměstí Svobody, Místek
Věk: bez omezení. Cena: zdarma
Akce probíhá za podpory Statutárního 
města Frýdek-Místek.

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 VZALI 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
So 21. 12. NO!SE – DJ PIXIE!!
NOVÁ DNB PÁRTY, DJ PIXIE A DALŠÍ V 
PŘEDVÁNOČNÍM DNB NÁŘEZU
Ne 22. 12. FUCKING DANCING
URBAN MUSIC IN DA STOUN, ENTRY FREE
Po 23. 12. XTREME SHOP PÁRTY
HH, BB, DNB PARTY, ANEB XTREME 
SHOP NADĚLUJE
Út 24. 12. VÁNOČNÍ HITY – VIDEOPARTY

TY NEJLEPŠÍ ROCKOVÉ A POPOVÉ PEC-
KY A KLIPY
St 25. 12. VÁNOČNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS! Club
DJA KAMIL A MATTES
Čt 26. 12. VÁNOČNÍ MEGAPÁRTY
HOUSE, TRANCE, BREAKBEAT, DNB, HH, 
URBAN MUSIC, ANEB STOUN NADĚLUJE, 
DÁREK PRO KAŽDÉHO, WELCOME DRINKY
Pá 27. 12. FREESTYLE BATTLE MORA-
VY & HH PARTY
BATTLE O KRÁLE MORAVY VE FREE-
STYLE BATTLE!
So 28. 12. BREAKART PARTY – LAST 
DNB IN OLD YEAR
HBREAKART DJS A POSLEDNÍ DNB SE-
ZÓNY
PŘIPRAVUJEME:
Divokej Bill, Horkýže Slíže, Švihadlo, Jiří 
Schmitzer, Kosheen – Ostrava, Sto Zvířat, 
Tomáš Klus

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 setká-
vání maminek a tatínků na rodičovské 
dovolené, dětí a dalších rodinných přísluš-
níků. Nabízí pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi.

Cvičeníčko pro tělíčko
Pohybové hrátky jsou zaměřeny na roz-
voj hrubé a jemné motoriky, mechanické 
a pohybové paměti, základů rytmické a 

pohybové výchovy dle psychomotorické-
ho 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 Monte-

ssori pedagogiky pro rodiče s dětmi. 
Náplní kurzu je rozvíjení jemné a hrubé 
motoriky, zapojení všech smyslů dítěte, 
poznávání přírody zážitkovou formou, 

rozvíjení kognitivních 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. Může-
te si k nám přijít s dětmi pohrát a popovídat 

si u čaje. Kapacita herny je 10 dětí.
Věk: 1 – 4 roky

Cena: 50 Kč/dítě
Rezervujte si prosím místo v herně.

nech 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
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

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.

17. 12. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební 

svobodné jamování. Většinou hrají: 
David, Michal, Víťa, Piny... či kdokoliv, 
kdo má zrovna chuť hrát. Nejedná se o 

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
20. – 24. 1. 2014 - 2. turnus | Frýdecké 

MŠ
I v tomto školním roce jsme připravili tra-
diční základní kurzy lyžování pro děti z 
mateřských škol (od 4 let).
Lyžařský výcvik pro předškoláky je veden 
zkušenými instruktory. Těm, kteří budou 
na lyžích poprvé, dokážeme, že je to prima 
zábava, ze které nemusí mít vůbec strach. 
Začátečníci si osvojí základy lyžování i sa-
mostatnou jízdu na lyžařském vleku, zkuše-
ní lyžaři si vylepší svůj styl a naučí se novým 
prvkům. Děti budou rozděleny do družstev. 
Každé družstvo má svého lyžařského in-
struktora a pomocníka bez lyží. K dispozici 
máme chatu se sociálním zázemím.
Místo: Visalaje – Zlatník. Cena: 2 000 Kč
Informace a přihlášky: Telefon: 558 111 
777 | E-mail: lyzovani@klicfm.cz

AKCE
21. 12. – VÁNOČNÍ POHODIČKA

Co říkáte na to, že bychom začali vánoční 
prázdniny pohodičkou v Klíčku? Připraví-
me si dobroty, zajdeme si na procházku, 
nakrmíme kačeny a labutě, zahrajeme si 
hry, přečteme si vánoční příběh. No pros-

KONCERTY
Čt 19. 12. v 19.00 – Národní dům

Aneta Langerová
Pár míst 2013

Šestadvacetiletá zpěvačka na sebe 
poprvé upozornila v roce 2004 vítězstvím 
v soutěži Česko hledá SuperStar a brzy 

se stala jednou z nejpopulárnějších 
českých zpěvaček. Hudbě se věnuje 
od nejútlejšího věku. Debutové album 
Spousta andělů, které vydala v roce 

2004, se stalo 8x platinové (v ČR i SR). 
Následovala alba, na kterých se poprvé 
podílela autorsky, Dotyk (2007) a Jsem 

(2009). Loni se vydala na akustické turné 
se smyčcovým triem s názvem Pár míst, 
které sklízelo úspěch nejen u diváků, ale 
též u odborných kritiků. Tento počin byl 

zaznamenán a vydán na cd a dvd.
Vstupné: I. Sektor: 390 Kč/ II. Sektor: 370 Kč
Pá 20. 12. 18.00 – Chrám sv. Jana a Pavla

Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční

Pořadatel: Národní dům Frýdek-Místek a 
Symfonický orchestr Frýdek-Místek

Vstupné: 150 plné vstupné/ 80 studenti, 
důchodci a ZTP

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 příležitost zatančit 
si při písničkách z šedesátých let. Orche-

str AKUMA po padesáti letech!
Vstupné: 100 Kč, předprodej v recepci 

Národního domu
PŘIPRAVUJEME

So 15. 3. – Kulturní dům Frýdek
Kryštof

Přední česká skupina Kryštof se letošní 
podzim vrátila po vyprodaných stadio-

koncert. Vstup zdarma.
21. 12. (so) od 18h –
Bobův Vánoční guláš

Vánoční setkání příznivců bluegrassu, 
folku, country, vodáctví, horolezectví, 

trampingu, cyklocestování, outdoorismu, 
lyžování, turistiky, cestování a pohody...

26. 12. (čt) od 19h – ČADI
Štěpánský koncert naši legendární funky 
kapely s Matějem Drabinou (Dánsko) za 
bicíma. Dále hrají: Martin BUBUŠ Czer-
ný, Petr PINY Pinkas, Robert GAGIN 

Garnac, Martin MARŤAS Šimek.
Aktuální výstavy:

Honza TOLASZ – INDONÉSIE
Výstava fotografií z cestopisného puto-
vání po Indonésii z ostrovů Jáva, Bali, 

Flores a Timor.
Výstava potrvá do 31. 12.
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