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slovo primátora
Vážení občané,
jsem rád, že vám mohu i touto ces-

tou sdělit, že Místní organizace hnutí 
ANO ve Frýdku-Místku a Místní organi-
zace České strany sociálně demokra-
tické (ČSSD) ve Frýdku-Místku spolu 
uzavřely koaliční dohodu, která nám 
umožní určitou kontinuitu naší práce a 
současně přinese pro město další pod-
něty a směry, kudy se bude ubírat.

Povolební vývoj byl pro nás poučný, 
najednou jsme se ocitli mimo hru a mu-
seli hledat nové cesty, jak se dále spolupodílet na vývoji města, 
jehož osud nám není lhostejný. Nikdo už s námi nepočítal, ale počty 
jsou nakonec spravedlivé a voliči by s tím neměli mít problém. Měs-
to další čtyři roky povedou politické subjekty, které získaly v součtu 
zhruba 50 % hlasů, Naše město a KDU-ČSL nemají ani 20 %. Naše 
partnerství v sobě snoubí zkušenost s komunální politikou i snahu o 
maximální transparentnost a nové přístupy. Na obou stranách vidím 
spoustu elánu a chuti do práce, o čemž symbolicky svědčí i fakt, že 
jsme se k podpisu sešli ve státní svátek. I proto jsme přesvědčeni, 
že bude koaliční spojení ANO a ČSSD pro město Frýdek-Místek 
přínosné a občané budou s naším společným vládnutím spokojeni. 

Michal Pobucký

Místní organizace hnutí 
ANO ve Frýdku-Místku a Míst-
ní organizace České strany 
sociálně demokratické (ČSSD) 
ve Frýdku-Místku 28. října 
2014 podepsaly ve večerních 
hodinách v hotelu Centrum 
koaliční Dohodu o spolupráci 
v Zastupitelstvu Statutárního 
města Frýdek-Místek ve voleb-
ním období 2014–2018.

Ta respektuje výsledky ko-
munálních voleb 2014 ve sta-
tutárním městě Frýdek-Místek 
(ANO – vítěz voleb 27,82 % a 
15 mandátů, ČSSD – 22,09 % 
a 12 mandátů), kdy se dvě nej-
silnější politické strany zavázaly 
spolupracovat na stabilním a 
korektním politickém prostředí 
při jednáních Zastupitelstva Sta-
tutárního města Frýdek-Místek, 
s cílem dosáhnout maximální-
ho prosazení svých volebních 
programů. Strany koalice ve 
vzájemné spolupráci připra-
ví nejpozději do 31. 12. 2014 
svoje „Programové prohlášení 
rady města na volební období 
2014 – 2018“ a předloží ho ná-

Městu bude vládnout ANO s ČSSD

DOJEDNÁNO: K slavnostnímu podpisu koaliční dohody došlo 28. října v hotelu Centrum.  Foto: Petr Pavelka

sledně k projednání Zastupitel-
stvu města Frýdek-Místek.

Povolební vývoj lídr hnutí 
ANO Radim Vrbata shrnul takto: 
„Do povolebních jednání jsme 
navzdory volebnímu vítězství 
nevstupovali v ideální pozici, 
ale podařilo se nám jednáním 
přesvědčit další politické strany, 

že spolupráce s námi má smysl. 
Postupem času jsme ale získá-
vali víc a víc informací o tom, jaké 
mají tyto subjekty úmysly, kdo 
jsou jejich vůdčí osobnosti, čeho 
chtějí dosáhnout a jaké jsou je-
jich skutečné priority. To bylo 
rozhodující pro náš následný vý-
běr koaličního partnera. Původní 

dohoda s hnutím Naše město 
a KDU-ČSL měla omezenou 
platnost do 26. října, dále jsme 
ji neprodloužili a na základě na-
šich dalších jednání jsme dospěli 
k závěru, že nejvhodnější koalič-
ní partner pro realizaci našeho 
volebního programu bude ČSSD.

Hnutí ANO v mnoha obcích 
ve volbách zvítězilo a nakonec 
jej na radnici zavedené strany 
nepustily, aby udržely staré po-
řádky, resp. nepořádky. ČSSD 
ve Frýdku-Místku nemá s ote-
vřením skříní problém, což je zá-
klad pro naše partnerství, které 

navíc bude podporováno také 
na vládní úrovni. Obě strany 
jsou si vědomy, že právě nyní, 
kdy už je výstavba obchvatu 
města prakticky připravena, je 
spolupráce i na úrovni minister-
stev naprosto zásadní.

Jsme přesvědčeni, že jsme 
nalezli koaličního partnera, 
s nímž budeme moci důsledně 
prosadit náš volební program, 
na základě kterého jsme získali 
zavazující podporu voličů.“

Komentář primátora Michala 
Pobuckého si můžete přečíst na 
obvyklém místě.  (pp)

Jmenovitý seznam kandidátů koalice na funkce primátora, 
náměstků primátora a členů rady města:

 primátor (ANO) Ing. Radim Vrbata
 1. náměstek primátora (ČSSD) Mgr. Michal Pobucký, DiS.
 2. náměstek primátora (ANO) Bc. Petr Gaj
 3. náměstek primátora (ČSSD) Karel Deutscher
 4. náměstek primátora (ČSSD) Bc. Pavel Machala
 uvolněný člen RM (ANO)
 – silniční obchvat města Bc. Jakub Míček

 člen RM (ANO)  PaedDr. Jaromír Horký
 člen RM (ANO) Milan Valach
 člen RM (ANO) RNDr. Boleslav Otipka
 člen RM (ČSSD) Ing. Eva Richtrová
 člen RM (ČSSD) Jiří Zaoral

Svěřené kompetence v souladu s ustanovením 
§ 84 odst. 1. a § 35 zák. 128/2000 Sb. o obcích 
ve znění pozdějších předpisů, zabezpečovací 
koordinace a usměrňování činností v samostat-
né působnosti města:
Primátor – finance, rozpočet, vnější a vnitřní 
kontrolní činnost, požární ochrana, organizačně 
technické zabezpečování jednání orgánů města, 
zahraniční styk, ochrana veřejného pořádku, in-
vestiční úsek
1. náměstek primátora – školství, mládež, tě-
lovýchova a sport, výchova a vzdělávání, věda 

a kulturní rozvoj, životní prostředí a zemědělství, 
publicita činnosti města, prevence kriminality a 
městská policie
2. náměstek primátora – sociální péče, sociální 
služby a zdravotnictví, protidrogové aktivity, pre-
vence kriminality  
3. náměstek primátora – vnitřní věci a správa, 
územní plánování a rozvoj, stavebně správní čin-
nost, podnikání, doprava a silniční hospodářství
4. náměstek primátora – majetkoprávní vztahy 
města, informační technologie, útvar hlavního 
architekta
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krátce
Optimismus s obchvatem
Ministr dopravy Antonín 

Prachař předložil vládě nový 
seznam připravovaných do-
pravních staveb. Do konce 
roku 2016 se má rozběhnout 
výstavba nebo zásadní mo-
dernizace 400 kilometrů silnic, 
z toho 268 km budou dálnice 
a rychlostní silnice. Mezi úseky, 
kde se plánuje zahájení v roce 
2015, nemá chybět ani 2,4 km 
R56 Frýdek-Místek – připojení 
na R48 (1 241 799 Kč) a 8,6 km 
R48 Frýdek Místek – obchvat 
(5 244 598 Kč).

Posunutý termín
schůze seniorů

Seniory, členy městské orga-
nizace Svazu důchodců ČR, vý-
bor MěO SD ČR upozorňuje, že 
listopadová schůze v Národním 
domě se z organizačních důvo-
dů nekoná 11., ale až v úterý 
18. listopadu ve 14 hodin.

ZUŠ zve na setkání 
veršů a hudby

Základní umělecká škola 
Frýdek-Místek srdečně zve na 
literárně-hudební podvečer pod 
názvem Náčrt citů. Pod tímto ná-
zvem právě vychází kniha veršů 
a ilustrací mladého pedagoga hry 
na kytaru Radka Huštana, který 
se kromě literatury a hudby za-
bývá rovněž výtvarným uměním. 
Na této akci, která se uskuteční 
v koncertním sále školy ve čtvr-
tek 20. listopadu od 17 hodin, 
zazní verše z uvedené knihy 
v podání studentů školy, v pro-
gramu dále vystoupí klavíristka 
Barbora Halamová a kytarista 
Jakub Sivek.

Odečty vodoměrů
V termínech od 12. do 28. listo-
padu budou ve Frýdku-Místku 
prováděny pravidelné opisy 

vodoměrů pracovníky
Ovod, spol. s r.o. 

31. 10. – 12. 11. v Lískovci
3. – 5. 11. v Lysůvkách

5. – 7. 11. v Zelinkovicích
Pracovníci, kteří budou odečty 

provádět, mají služební průkazy, 
kterými jsou povinni se na po-
žádání prokázat. Změnu v pro-
vádění odečtů si můžete ověřit 
telefonicky na call centru SmVaK 
Ostrava a.s. – tel. č. 840 111 123.

Oddlužení podnikatelů
Sdružení obrany spotřebitelů 

Moravy a Slezska, z.s. upo-
zorňuje na možnost oddlužení 
osob, které mají dluhy z podni-
kání, jež umožňuje novela insol-
venčního zákona. Možnost od-
dlužení se týká tzv. podnikajících 
fyzických osob – živnostníků. 
Podnikatel, který se v minulosti 
dostal nebo dostane do platební 
neschopnosti, není již v zásadě 
omezen v tom, aby se oddlužil 
v rámci insolvenčního řízení. Má 
to však svá určitá pravidla.  (pp)

Díky programu plzeňského 
Prazdroje „Prazdroj lidem“ se 
Základní škole v Lískovci po-
dařilo získat finance na výstav-
bu zahradního altánu a během 
letních prázdnin jej vybudovat. 
Ve středu 8. října proběhlo 
jeho slavnostní otevření.

„Žáci společně s pedagogy al-
tán vyzdobili, připravili program, 
malé pohoštění a oslava mohla 
začít. Značnou měrou přispěli i 
rodiče a Sdružení rodičů a přátel 
školy. Na školní zahradě u altánu 
se sešla celá škola, přišli i hosté, 
například za Radu reprezentantů 
programu Prazdroj lidem Jitka 
Hrivňáková a primátor města Mi-
chal Pobucký. Ředitel školy Jan 
Petr spolu s hosty slavnostně 
přestřihli pásku k novému altá-
nu a poprvé se z něj ozval zpěv, 
kytara a flétničky,“ referovala zá-
stupkyně školy Alena Cittová. To 
už byla vyřčena přání, která žáci 
přednesli altánu a pak je v podo-
bě lístečků věšeli na větvičky.

„Lískovecká škola znovu 
prohloubila své ekologické za-
měření. Alternativní výuka na 
čerstvém vzduchu, kterou tu 

Úřad práce a Statutární 
město Frýdek-Místek pořáda-
jí ve spolupráci se středními 
školami a zaměstnavateli „Trh 
vzdělávání“. Konat se bude 
11. listopadu od 10 do 16 ho-
din v Národním domě v Míst-
ku (ul. Palackého, u bývalého 
autobusového stanoviště). Ur-
čen je pro žáky devátých tříd 
základních škol, ale také pro 
dospělé, kteří se chtějí dále 
vzdělávat a zvyšovat svou 
kvalifikaci formou dálkového 
nebo večerního studia.

„Akce se každým rokem těší 
velké návštěvnosti. Zájemci získají 
na jednom místě přehled o studij-
ních a učebních oborech středních 
škol, o podmínkách přijetí, o prů-
běhu studia i vykonávané praxi. 
Prezentován jim bude také profil 
absolventa školy, tedy to, jaké 
znalosti, vědomosti a zkušenosti 
na škole získají a v rámci jakého 
povolání je uplatní,“ řekla vedoucí 
odboru školství Ilona Nowaková. 

Trh vzdělávání nabídne žá-
kům devátých tříd základních 
škol, ale i dospělým, kteří si 

chtějí zvýšit svou kvalifikaci, 
konkrétnější představu o tom, co 
všechno se budou muset naučit, 
aby v budoucnu mohli vykoná-
vat určitý druh povolání. Infor-
mace jim pomohou orientovat 
se v nabídce vzdělání a vybrat si 
takový studijní obor, který bude 
vyhovovat jejich schopnostem a 
dovednostem, ale také fyzickým 
a zdravotním předpokladům.

„Nabídku vzdělávání bude 
prezentovat 70 středních škol 
především z okresu Frýdek-
-Místek, ale také z Ostravy, 

Havířova, Českého Těšína nebo 
Rožnova pod Radhoštěm. Školy 
budou mít připraveny jednodu-
ché znalostní nebo vědomostní 
úkoly, aby si zájemci vyzkoušeli 
činnosti související se studiem 
nebo praxí daného oboru,“ řekla 
Renáta Faranová z úřadu práce. 

Na akci budou přítomni také 
zástupci firem, kteří zájemcům 
sdělí podmínky pro výkon kon-
krétního povolání i jeho nároč-
nost, přiblíží pracovní prostředí a 
představí i dané výrobky. Vstup 
na akci je zdarma. 

V listopadu se uskuteční Trh vzdělávání

Škola v Lískovci slavnostně otevřela zahradní altán

NOVÝ ALTÁN: Škola v Lískovci zažila slávu.  Foto: Petr Pavelka

nyní mohou v altánu realizovat, 
by se mi líbila na všech ško-
lách,“ chválil náměstek primáto-
ra Petr Cvik. A při slavnosti bylo 
skutečně vidět, že se opravdu 
všichni upřímně těší, až altán 
budou využívat během výuky 
i v mimoškolních činnostech. 

„Učení v přírodě bude určitě lá-
kavější. Při pobytu v přírodě žáci 
nacházejí prostor k osvojování 
nových vědomostí a dovedností, 
k poznání, pochopení přírody a 
k pěstování si kladného vztahu 
k ní. Učí se užívat činnosti v růz-
ném prostředí, zvykají si na nové 

sociální role, které vyžadují spo-
lupráci a odpovědnost za zdraví 
své i spolužáků. Významné je 
propojování činností s dalšími 
oblastmi, jako je například vý-
chova ke zdraví a zdravému 
způsobu života,“ potvrdila Alena 
Cittová.  (pp)

Moravskoslezského kraje III), 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku a technických služeb 
Frýdek-Místek TS a.s. Turnaj 
vzájemného porozumění 2014.

Klání, kterého se i před zraky 
primátora Michala Pobuckého 
a jeho náměstka Libora Kovala 
zúčastnilo osm týmů z Ostravy 
a Frýdku-Místku, mělo tu pra-
vou atmosféru, i když se občas 
na palubovce zajiskřilo. „Všich-
ni hráli jako o život, ale férově 
a určitě si takový turnaj brzy 
zopakujeme,“ hodnotily orga-
nizátorky turnaj, v rámci které-
ho ředitel Vzájemného soužití 
o.p.s. Kumar Vishwanathan ho-
vořil s hráči i krátce o tom, co je 
to diskriminace, a přirovnal ji ke 
hře na šikmém fotbalovém hřišti, 
která hráče jednoho týmu zne-
výhodňuje.

Podle věku byli hráči rozdě-
leni na dvě skupiny po čtyřech 
týmech – starší a mladší. Ve sku-
pině mladších kluků (7-15 let) vy-
hrál tým komunitního centra Os-
trava-Hrušov, kluci z ulice Míru 
byli druzí, na třetím místě skončil 
tým Jekhetane a na čtvrtém tým 
komunitního centra Ostrava-Zá-
rubek. Ve skupině starších klu-
ků (15-28 let) vyhrál tým Krištof 
Frýdek-Místek, na druhém místě 
byl tým Církve živého boha, kluci 
z ulice Míru byli třetí a na čtvrtém 
místě skončil tým komunitního 
centra Ostrava-Hrušov.

Všechny potěšilo také taneč-
ní vystoupení starších a mlad-
ších děvčat z ulice Míru pod 
vedením paní Jany Bongilajové, 
stejně jako výstižné heslo, které 
Na závěr vymysleli kluci z ulice 
Míru: „Všichni spolu!“  (pp)

Turnaj vzájemného porozuměníTurnaj vzájemného porozumění

SOUBOJE S POROZUMĚNÍM: Všichni do toho šli naplno.
Foto: Petr Pavelka

V hale 6. základní školy 
proběhl v sobotu 18. října za 
finanční podpory organizace 

Fare net, Moravskoslezské-
ho kraje (program „Podpora 
sociálně vyloučených lokalit 
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městská policie
Kradl opilý

4. 10. byla požádána 
městská policie o rychlou po-
moc. „Muž, který přišel odcizit 
uzamknuté jízdní kolo ke stoja-
nu, si s sebou donesl pákové 
kleště. V tom mu ale zabráni-
li dva muži, kteří ho viděli při 
krádeži. Pachatel se pokusil o 
útěk, který se mu nezdařil díky 
nakupujícím dvěma mužům. Ti 
jej odchytli, povalili na zem a 
čekali do příjezdu strážníků. 
Na místo byla přivolána i státní 
policie, která si muže převzala 
do své kompetence, a jelikož 
byl muž v podnapilém stavu 
(1,75 promile), byl převezen 
na protialkoholní záchytnou 
stanici,“ vylíčila policejní pre-
ventistka Lenka Biolková. 

Skákali po autech
11. 10. hlídka Městské po-

licie ve Frýdku-Místku zadr-
žela pět mladíků, kteří skákali 
na ulici Brožíkova po zaparko-
vaných vozidlech. Na jednom 
vozidle byly viditelné stopy 
od více párů bot a na jednom 
vozidle byly stopy od jedné 
osoby. Obě vozidla měla pro-
máčknutou střechu i kapotu 
od podrážek. Na místo byla 
přivolána Policie ČR, která si 
případ převzala k dořešení. 

Rodinná rozepře
23. 10. v odpoledních ho-

dinách hlídka zasahovala u 
rodiny v bytě, kde došlo ke 
slovní rozepři mezi matkou 
a jejím synem. „Došlo k hád-
ce ohledně trvalého bydliště, 
tento případ se již řeší soudní 
cestou. Strážníci přestupek 
předali ke správnímu orgánu, 
ale i tak byla žena poučena o 
tom, že i ona musí přestupek 
oznámit na magistrát,“ infor-
movala Lenka Biolková.

Kolaps diabetika
24. 10. byla hlídka přivolá-

na na ulici Revoluční, kde měl 
ležet opilý muž, ten ale nebyl 
v podnapilém stavu, ale zastih-
la jej diabetickou slabost. Na 
místo byla přivolána rychlá zá-
chranná služba, která si muže 
převzala do své péče.

Špatně zamčeno
27. 10. byla městská poli-

cie požádána o příjezd k ote-
vřenému bytu, kde bydlí starší 
žena pohybující se pomocí 
invalidního vozíku. Hlídka na 
místě zjistila, že zámek je 
uzamčen, ale dveře jsou ote-
vřené. Za pomoci sousedů se 
podařilo zjistit jméno a adresu 
paní, která se o ženu stará. 
Zjištěná žena byla strážníky 
kontaktována a zjistilo se, že 
majitelka bytu se zrovna u ní 
nacházela na návštěvě. Byt 
byl v pořádku bez závad za-
jištěn.  (pp)

Vítězné strany komunál-
ních voleb – hnutí ANO a 
ČSSD – po podepsání doho-
dy o koaliční spolupráci ne-
ztrácely ani den. Po podpisu 
tohoto dokumentu se hned 
následující den potkali členo-
vé budoucího vedení města, 
aby načerpali první informace 
k chodu radnice. K dispozi-
ci jim byli kromě tajemníka 
magistrátu vedoucí jednot-
livých odborů, kteří sezna-
movali s aktuálním stavem v 
jejich oblastech a zodpovídali 
dotazy přítomných.

„Obě strany jsou si vědo-
my, že následující dny budou 
hektické. Chceme však co 
nejrychleji v novém složení 
začít pracovat, s hmatatelnými 
výsledky, které mohou přinést 
všem potřebný klid k další prá-
ci. Potřebujeme co nejdříve 

Vítězné strany nezahálejíVítězné strany nezahálejí

PRVNÍ JEDNÁNÍ: Seznámení nových tváří radnice s chodem úřadu.  Foto: Petr Pavelka

Hřbitovy vždy v tomto 
období zažívají jednu z nej-
větších návštěvností v roce. 
Důvodem je Památka zesnu-
lých, která letos připadá na 2. 
listopad. Při této příležitosti 
se hřbitovy již několik dní 
předem halí do květinové vý-
zdoby a světel svíček, které 
tam přinášejí příbuzní zesnu-
lých. V rámci této tradice jsou 
hřbitovy ve správě města ote-
vřeny déle, než je obvyklé. 

Prodloužená provozní doba 
hřbitovů bude platit až do 9. lis-
topadu. V tomto termínu jsou 
hřbitovy v Chlebovicích, v 
Lysůvkách a evangelický hřbitov 
v Lískovci přístupné bez časové-
ho omezení a hřbitovy ve Skali-
ci, ve Frýdku a katolický hřbitov 
v Lískovci zavřou své brány 
ve 20 hodin. Od 10. listopadu 
se provozní doba pohřebišť vrátí 

zpět do běžného režimu se zaví-
rací dobou v 18 hodin. 

Dušičkový čas je ale spojo-
ván také s krádežemi a vyšší 
frekvencí dopravy. V okolí hřbi-
tovů proto svou činnost zvýraz-
nila městské policie. Zaměřuje 
se na dodržování veřejného 
pořádku, na hřbitovní zloděje, 
ale také na vykradače aut. Zvý-
šenou pozornost věnuje lokalitě 
centrálního hřbitova na Pan-
ských Nových Dvorech, ale 
také okolí hřbitovů ve Skalici, 
Chlebovicích, Lysůvkách a Lís-
kovci. Usměrňování provozu 
u příjezdu a výjezdu ze hřbitovů 
je v kompetenci republikových 
policistů. Stále platí, že v přípa-
dě zahlédnutí podezřelých osob 
na hřbitovech mohou občané 
kontaktovat městskou policii na 
lince 156 nebo Policii České re-
publiky na lince 158.  (pp)

překlenout politické tlaky, aby-
chom mohli veškerou energii 
věnovat rozvoji města,“ sdělil 
primátor Michal Pobucký.  (pp)

Hlídky strážníků v okolí hřbitovů

Zastupitelstvo zvolí nové vedení
Ve čtvrtek 6. listopadu se 

uskuteční ustavující Zastu-
pitelstvo města Frýdku-Míst-
ku. Zahájeno bude v 9 hodin 
ve velké zasedací místnosti 
magistrátu na ulici Radniční 
1148 ve Frýdku. 

Na úvod zasedání zazní infor-
mace o výsledcích voleb a nově 
zvolení zastupitelé následně složí 
slib a stanoví počet radních pro 

volební období 2014-2018. Zvolí 
ze svých řad také primátora a 
jeho náměstky a další členy Rady 
města Frýdku-Místku. Součástí 
programu bude také volba no-
vých členů finančního a kontrol-
ního výboru zastupitelstva. Dojde 
ke vzniku klubů členů Zastupi-
telstva města Frýdku-Místku a v 
závěru programu zastupitelé určí 
termín příštího zasedání. (pp)

Ve Dvoře Králové se v so-
botu 27. září konalo V. mis-
trovství České republiky v 
klasických disciplínách CTIF 
(požární sport). Barvy města 
hájilo družstvo žen SDH Ska-
lice, kterým se vedlo mistrov-
sky. Díky jejich výkonu je na 
radnici přijal a ocenil primátor 
Michal Pobucký.

Soutěžilo se ve dvou disci-
plínách, a to v požárním útoku 
CTIF a ve štafetě CTIF. Čas 
požárního útoku děvčat z SDH 
Skalice se zastavil na 49,35 
sekundách a ve štafetě CTIF 

dosáhla skalická děvčata času 
75,61 sekund.

Družstvo ve složení Dana 
Zbochová, Pavla Ambrožová, 
Majka Velčovská, Ivana Mech-
lová, Renata Kotulová, Monika 
Demlová, Jana Štěpánková, 
Martina Káňová a Mirka Mamu-
lová pod vedením trenéra Jirky 
Mechla obhájilo loňské 1. místo 
v kategorii ženy B. Zároveň vý-
sledný bodový součet (112,96) 
znamenal, že se skalické ženy 
staly absolutními vítězkami v 
kategorii žen a získaly titul abso-
lutních mistryň ČR.

Primátor ocenil 
hasičky ze Skalice

HASIČKY NA RADNICI: Za skvělou reprezentaci města dostaly od 
primátora knihu o Frýdku-Místku s věnováním, růži a upomínkové 
předměty.

KLADENÍ VĚNCŮ: Také ve Frýdku-Místku jsme si u památní-
ku T. G. Masaryka na stejnojmenné ulici tradičně připomněli 28. 
říjen, spojený se vznikem Československa.  Slavnostního klade-
ní věnců a květin se zúčastnili zástupci radnice a Svazu bojovní-
ků za svobodu.  Foto: Petr Pavelka
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KAM ZA SPORTEM a RELAXACÍ

Chcete si zaběhat?
https://www.facebook.com/bezvabehfrydekmistek jsou nové

sportovní stránky zaměřené na běh ve městě a okolí.

Fotbalový los
 MFK FM Baník Most 14.00 h (Stovky) 08.11.
 FK Fotbal Třinec MFK FM 10.15 h (Třinec) 15.11.
 MFK FM SK Sigma Olomouc 13.30 h (Stovky) 22.11.

Provozní doba Krytého aquaparku Olešná 
v období vánočních svátků 2014

24. prosince – ZAVŘENO
25. prosince – otevřeno

od 9.00 do 21.00
26. prosince – otevřeno

od 9.00 do 21.00

31. prosince – otevřeno
od 10.00 do 18.00

wellness ZAVŘENO
1. ledna – ZAVŘENO

Provozní doba B-Fit fitness 
v období vánočních svátků 2014

24. prosince – ZAVŘENO
25. prosince – ZAVŘENO
26. prosince – otevřeno

od 8.00 do 20.00

31. prosince – otevřeno
od 6.00 do 14.00

1. ledna – otevřeno
od 14.00 do 20.00

Frýdecko-místecký fot-
bal pláče, euforie povadá, 
návštěvnost klesá stejně 
jako v tabulce náš tým níž a 
níž, body nenarůstají a her-
ní projev je tragický. I proto 
kotel nejvěrnějších vyvolává: 
„HLEDÁ SE LIPINA!“ To byl 
výsledek bídného výkonu 
v derby s Karvinou, v němž 
rozhodl již první poločas, kte-
rý naši muži prohráli 1:4.

Tolik očekávané derby začí-
ná šancí domácích. Pribula vy-
sílá do brejku Halašku, ale ten 

se neprosazuje. V čase 3:54 
Budinský otevírá skóre boje o 
to, kdo bude myslet na čelní 
fleky - 0:1. Hosté jsou u všeho 
dřív, už ve 4. minutě se ujímají 
vedení, mají více ze hry, jsou 
bojovnější, ve 20. minutě zvy-
šují, a i když ve 34. minutě dává 
Halaška na 1:2, místo zvratu 
ještě do poločasu hosté rozho-
dují o zápase, když vedou 1:4.

Hra se vyrovnává až od 69. 
minuty díky vyloučení a početní 
přesilovce, ale střelecky se pro-
sadil už jen dorostenec Hykel.

Derby našim hrubě nevyšloDerby našim hrubě nevyšlo
MFK F-M – MFK KARVINÁ 2:4 (1:4)MFK F-M – MFK KARVINÁ 2:4 (1:4)

NEPOVEDENÝ DUEL: Valcíři zklamali své fanoušky.  Foto: Petr Pavelka

MLADÍ HÁZENKÁŘI: 18. října proběhl šestý zápas mladších žáků, mezi domácím družstvem KH 
Kopřivnice mladší žáci „A“ a naším hostujícím celkem SKP Frýdek-Místek mladší žáci „A“, který skon-
čil výhrou našeho týmu skórem 21:33. Naši mladí házenkáři mají v soutěži plný počet bodů, 12 z 12. 
V sobotu za nás bojovali Delić Vojtěch, Vatras Alan, Brázdil Lukáš, Brožek Jakub, Herec Lukáš, 
Hlaváč Damian, Moješcik Alexandr, Pecek Patrik, Bohanes Jakub, Borák Antonín, Mlčoušek Václav, 
Voleník Ondřej, Frýdecký Michal, Havránek Tomáš. Trenérem družstva je Miloš Oulehla. 
 Foto: vedoucí družstva Pavel Bohanes

Po Žižkovu padl ve Stov-
kách další aspirant na po-
stup do první ligy. Díky gólu 
Dalibor Vašendy jsme zdolali 
Znojmo 1:0 a Lipina si na-
pravila pošramocenou repu-
taci po nepovedeném derby 
s Karvinou.

Nelehký zápas zvládli svě-
řenci trenéra Karla Orla na jed-
ničku. Po hektickém týdnu, kdy 
byl v jeho úvodu odvolán trenér 
Vladimír Goffa, se už tým připra-
voval pod vedením trenérské 
dvojice Orel – Blahuta.

Ve 21. minutě je i diváky, kteří 
měli jako omluvu vstup zdarma, 
potěšil Vašenda, který se dostal 
k odraženému míči a prostřelil 
vše před sebou – 1:0. Znojmo, 
které se cítí na soupeřových 
hřištích lépe než doma (získalo 
venku už 13 bodů), se snaží o 
vyrovnání, ale Lipina opět našla 
skálopevnou obranu.

Výhra potěšila, ale všichni 
zůstávají při zemi, protože teď 
čekají zápasy ne o 9 bodů, ale o 
celých 18, s týmy konce tabulky 
(Ústí, Most a Třinec).

Stará bojovná Lipina je zpátky
MFK F-M – 1. SC ZNOJMO FK 1:0 (1:0)

REPARÁT: Lipina znovu doma těžkým oříškem, fotbalová lehkost 
snad přijde.  Foto: Petr Pavelka

Na slezanském stadionu 
proběhlo mezinárodní atletic-
ké utkání žactva Euroregionu 
Beskydy. Utkalo se mladší a 
starší žactvo Polska, Sloven-
ska a Česka na tratích 60 m, 
300 m, 800 m, v dálce, výšce, 
starší ve vrhu koulí, mladší v 
hodu míčkem a na závěr se 
běžely štafety 4x 300 m.

Za každou zemi nastoupili v 
každé disciplíně dva závodníci v 
každé kategorii a podle umístění 

získávali body pro svůj tým. Ví-
těz disciplíny 7 bodů, druhý 5, až 
šestý 1 bod. Do konečného hod-
nocení se započítávaly výsled-
ky všech čtyř kategorií. A teď k 
výsledkům. Naše děvčata jasně 
zvítězila, mladší holky dokonce 
drtivě, ale přesto to po výpad-
cích, hlavně starších chlapců, na 
celkové vítězství nestačilo. Cel-
kovými vítězi se stali Poláci zis-
kem 231 bodů, naši vybojovali 
206 bodů a Slováci 176 bodů. 

V jednotlivých disciplínách jsme 
získali 11 zlatých, 9 stříbrných 
a 5 bronzových medailí. Mladší 
žákyně vyhrály všech sedm dis-
ciplín – Adéla Lojkásková 300 m 
a výšku, Eliška Kopcová 800 m 
a dálku, Daniela Jurečková 60 
m, Radka Eltnerová míček a šta-
feta 4x 300 m ve složení Jureč-
ková, Dokoupilová, Lojkásková, 
Kopcová vytvořila navíc oddílový 
rekord 3:11.08 min. 

(Pokračování na straně 5)

Mezinárodní utkání žactva v atletice
EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLEČNĚ BEZ HRANIC
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(Pokračování ze strany 4)
Starší žákyně vyhrály zá-

sluhou Petry Pavláskové 800 
m, díky Julii Rampírové kouli a 
poslední triumf přidala štafeta 
4x 300 m ve složení Šprochová, 
Bencová, Rampírová, Pavlás-
ková. Z chlapců slavil vítězství 
pouze Pavel Fuciman v hodu 
míčkem. Mezi mladšími děvčaty 
vybojovala dvě stříbra Anna Do-

koupilová na 60 m a 300 m, stří-
bro a bronz Taťána Barvíková 
ve výšce a míčku. Ve starších 
brala stříbro Julie Rampírová 
na 300 m, Kateřina Šprochová 
na 60 m, dva bronzy získaly 
výškařky Petra Pavlásková a 
Martina Biolková. V mladších 
žácích přidal ke zlatu z míčku 
Pavel Fuciman stříbro ve výšce, 
další stříbrné medaile vybojova-

li Patrik Lučan v míčku, Adam 
Dokoupil na 300 m a štafeta 4x 
300 m Dokoupil, Dorotík, Fuci-
man, Stankov, přičemž posled-
ně jmenovaný přidal bronz na 
800 m. Jedinou medaili starších 
žáků, a to bronzovou, získal v 
běhu na 300 m Tomáš Szyma-
la. Všem našim blahopřejeme 
a děkujeme za vzornou repre-
zentaci.

Mezinárodní utkání žactva v atletice

Naprosto zasloužená výhra 
ve velice kvalitním utkání. Sou-
peř snad neměl ani jednu vylo-
ženou šanci a nakonec může být 
rád, že odjel jen s jednogólovým 
rozdílem. Nám se opět podaři-
lo nedat snad i to, co se nedat 
nedá. Celý tým držel při sobě a 
zaslouží velkou pochvalu. 

Gól vsítil Ostrák.
Sestava: Slovák - Bystroň, 

Fukala M., Dryák, Fukala J., Ku-
bala, Ostrák, Straka, Buchlov-
ský (63´ - Holub), Plewa (64´ - 
Vlček), Hajnoš. Trenéři: Roman 
Vojvodík, Ladislav Sutter
MFK F-M U 15 - MFK Karviná 

4:0 (3:0)

„Zasloužená výhra po velice 
kvalitním výkonu. Soupeře jsme 
vůbec nepustili do hry a celé utká-
ní jsme měli pod kontrolou. Kluci 
po těžkém zápase s Baníkem 
utkání zvládli na jedničku a za-
slouží velkou pochvalu. Taky patří 
dík fanouškům, kteří naše chlapce 
povzbuzovali,“ hodnotil trenérský 
triumvirát Roman Vojvodík, Ladi-
slav Sutter, Josef Bardoň.

Sestava: Slovák - Bystroň 
(36´ - Urban), Fukala M. (50´ - 
Kožušník), Dryák, Fukala J., Ku-
bala (60´ - Vlček), Ostrák, Stra-
ka, Zima (50´ - Holub), Hajnoš, 
Plewa (45´ - Janovský). Góly 5´ a 
28´ - J. Fukala, 37´a 67´ Ostrák.

Patnáctiletým se daří
MFK F-M U 15 – FC Baník Ostrava 1:0 (1:0) MFK F-M U 15 – FC Baník Ostrava 1:0 (1:0) 

Frýdecko-místečtí házen-
káři vezou z Litovle první 
vítězství z palubovky soupe-
ře, když si poradili s extrali-
govým nováčkem poměrně 
jasným skóre 25:32, a drží 
šestou příčku tabulky.

Litovel se v úvodu sice dostal 
do vedení 4:1, jenže od třinácté 
minuty, kdy vyrovnával frýdecko-
-místecký Strack na 6:6, se vývoj 

zápasu začal obracet. Od polovi-
ny prvního poločasu začali hos-
té budovat náskok, který byl po 
třiceti minutách již pětibrankový.

„Úvody jsou naše slabina. 
Nevím, jestli to hráči dělají 
schválně, aby mě chtěli rozčílit 
nebo zvýšit tepovou frekvenci,“ 
smál se po utkání trenér hostují-
cího celku Aleš Chrastina.

Do druhého dějství vstupovali 

hosté ve dvojnásobné početní 
převaze a brzy dokázali Litovli 
odskočit až na rozdíl osmi bra-
nek (10:18).  Do konce utkání si 
udržovali odstup o šest až sedm 
branek a zaslouženě zvítězili.

Po reprezentační pauze se ve 
středu 5. listopadu od 18 hodin 
představí frýdecko-místečtí házen-
káři na domácí palubovce v důleži-
tém duelu proti Cementu Hranice.

Házenkáři konečně vyhráli i venku
Tatran Litovel – SKP F-M 25:32 (9:14)

TELEVIZNÍ UTKÁNÍ: Zubří si odvezlo z Frýdku-Místku snadnou výhru 27:31.  Foto: Petr Pavelka

SŠ gastronomie, oděvnic-
tví a služeb na stadionu MFK 
Frýdek-Místek zorganizova-
la 8. října okresní kolo ZŠ a 
SŠ v kopané – kategorie VI A 
chlapci (ročník 1997-1999)

Šest týmů si to nejprve roz-
dalo ve dvou základních skupi-
nách a čtyři nejlepší postoupily 
do finálové skupiny, kde se 
znovu hrálo systémem každý 
s každým. Z něj nejlépe vyšlo 
mužstvo SPŠ, OA a JŠ FM se 
skórem 9:0 a plným bodovým 
ziskem.

Celkové pořadí:
1. Střední průmyslová škola, 

obchodní akademie a jazyková 
škola Frýdek-Místek

2. Střední škola elektrosta-
vební a dřevozpracující Frýdek-
-Místek

3. Gymnázium Frýdlant nad 
Ostravicí

4. Střední škola informačních 
technologií Frýdek-Místek 

5. Střední škola gastronomie, 
oděvnictví a služeb Frýdek-Místek

6. 5. základní škola, Elišky 
Krásnohorské Frýdek-Místek OKRESNÍ KOLO: Vítězné družstvo ze SPŠ, OA a JŠ z Frýdku-Místku, které postoupilo do krajského kola.

Tým starších minižákyň U13 
pod vedením trenéra Částka po-
kračuje ve výtečných výkonech a 
poté, co si poradil se soupeřkami 
z Bruntálu, porazil i hráčky Baske-
tu Ostrava a Lokomotivy Krnov. 

BK F-M – Basket Ostrava 
69:26 a 60:20

Galušková 36, Bačová 23, 
Maříková 20, Zuzaňáková 11, 
Durčáková, Muchová a Radová 
po 6, Poledníková 5, Bašová, 
A. Kaňoková, Rečková po 4, M. 
Kaňoková a Konečná po 2.

BK F-M – TJ Lokomotiva 
Krnov 40:19 a 52:40

Galušková 22, Krmaschková 
21, Bačová 15, Maříková 8, Rado-
vá a Poledníková po 6, Zuzaňáko-
vá a Muchová po 4, A. Kaňoková, 
M. Kaňoková a Durčáková po 2. 

Družstvo žen vyhrálo v Ostra-
vě, když se střelecky prosadila 
především Michaela Čapatá, a 
v dalším domácím utkání přivítají 
soupeřky z Olomouce.
Basket Ostrava – BK F-M 51:62

Čapatá 25, Ševčíková 8, 
M. Schäferová 7, Lukácsová 
7, Džumelová 5, Šebestová 4, 
Bonková 4, Nogolová 2.

Ligové kadetky U17 sehrály dva 
rozdílné zápasy v Praze. V tom prv-
ním po boji přehrály Spartu, v tom 
druhém nestačily na rozjeté Nusle
BA Sparta Praha B – BK F-M 

40:47
Čapatá 13, Ručková Nela 9, 

Hudcová 8, Šimíčková a Vinohrad-
ská po 4, Zmeškalová 3, Kučná, 
Hyplová a Ručková Lea po 2.
Sokol Nusle Praha – BK F-M 

75:40
Hyplová 9, Kučná a Ručková 

Nela po 6, Šimíčková 5, Ručková 
Lea 4, Zmeškalová 3, Zubková, 
Stachovcová a Staňurová po 2.

V kategorii mužů odehrál A 
tým svá první dvě soutěžní utká-
ní a má bilanci 1:1. Příslibem je 
návrat střelce Jana Roška do 
sestavy po dlouhodobé absenci 
způsobené zraněním. 
BK F-M – Poski Ostrava 70:58

Roško 27 (6 trojek), Hájek 12, 
Alexa a Pachlopník po 9, Brys 7, 
Olka 3, Sobčák 2, O. Šimon 1.
BK F-M – VSK VŠB Ostrava 

B 67:75
Pachlopník 16, Roško 15 (5 

trojek), Hájek 14, Alexa 9, Sob-
čák 8, Mojžíšek 3, Sabol 2.

Mladé basketbalistky 
válcují své soupeře

Turnaj ve školní kopané
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Závěrečným badatelským 
pobytem pro žáky šestého 
ročníku se uzavírají aktivity 
projektu Základní školy Ji-
řího z Poděbrad nazvaného 
Otevřená škola aneb příklady 
táhnou. Od soboty 12. října 
do následujícího úterý se tři-
cet šesťáků aktivně věnovalo 
nejnovějším trendům v mo-
derním fyzikálním měření a 
rozvoji finanční gramotnosti 
včetně přípravy na pozdější 
studium technických oborů.

Lhotecký penzion U Fandy 
poskytl příjemné třídenní útočiš-
tě nadšeným žákům a jejich pe-
dagogickému doprovodu. Nabi-
tý program, v němž se neustále 
střídaly jednotlivé projektové 
aktivity, byl doplňován relaxací 

v bazénu a saunováním. 
V rámci rozvoje finanční gra-

motnosti žáci pracovali s novou 
příručkou, která jim dala nahléd-
nout do problematiky účtů, pla-
tebních karet a jejich druhů, do 
záludností slevových akcí či do 
nekalých praktik předvádění zbo-
ží. V samostatných pracovních 
listech zpracovávali žáci úkoly 
z finanční matematiky, prováděli 
jednoduché výpočty přiměřené 
věku a zaměřovali se zejména 
na používání „selského rozumu“. 

Ve fyzikální části se skupina 
seznámila s moderním měřicím 
zařízením Edlab, nastavením 
frekvence měření, se zapojením 
jednotlivých čidel a znázorňová-
ní výsledků v grafu naměřených 
hodnot. Zážitkem a poučením 

bylo pro žáky praktické použití 
infrakamery, díky níž si odstranili 
některé fyzikální miskoncepce a 
snažili si vytvořit relevantní fyzi-
kální pohled na okolní realitu.

V pracovní dílně žáci vyráběli 
pomocí zrcadel a papírového 
tubusu periskop a vyzkoušeli si 
práci s optickou závorou. Sou-
částí pobytu bylo i seznámení 
s výrobním programem firmy 
Anaj, možností ovládání CNC 
strojů a jejich analogie se systé-
mem EdLab.

Poslední pobyt v rámci pro-
jektu financovaného z evrop-
ských strukturálních fondů zcela 
naplnil požadované výstupy pro-
jektu a výraznou měrou posílil 
základní žákovské kompetence. 

Renata Spustová

Žáci 11. ZŠ se na víkendovém pobytu 
seznámili s nejmodernější technikou

Když se ve třídě Žabka v Mateřské škole J. Trnky paní učitelka 
Dáša ptala dětí, které pravidlo symbolizuje obrázek úst, malý Marek 
odpověděl: „Do školky chodíme s úsměvem.“

S úsměvem jde všechno líp, a aby tomu tak bylo, pozvali jsme si 
na jedno středeční odpoledne rodiče a dobrovolníky z Českého čer-
veného kříže z Frýdku-Místku – Anetu Vinckerovou, Daniela Harviše 
a Daniela Pospíšila, kteří v teoretické části programu dětem přiblížili, 
co všechno se může stát, když… Prakticky pak předvedli, jak po-
skytnout první pomoc. Děti naslouchaly, hovořily a zkoušely si různé 
techniky ošetření zranění. A zapojili se i rodiče. Aby se mohly k té-
matu děti s rodiči vrátit i doma, obdarovali je zdravotníci podnětnou 
omalovánkou první pomoci.

A poté následovalo překvapení. Dozlatova upečené záviny a vo-
ňavé jednohubky se znamenitými pomazánkami vykouzlily nejen při 
přípravě dětem, ale i při ochutnávání rodičům milý úsměv. 

A za to děkujeme našim snaživým dětem, i jejich úžasným rodi-
čům, za hezky strávené odpoledne a poskytnuté suroviny a rovněž 
mladým zdravotníkům, kteří skvěle reprezentovali Český červený kříž 
ve Frýdku-Místku, pod vedením paní ředitelky Jany Stanovské. 

Drahomíra Pospíšilová a Dagmar Mertová

Den úsměvů a Den srdce
s Českým červeným křížem

Podzimního sychravého po-
časí jsme se nezalekli a s dět-
mi z MŠ Kouzelný svět jsme 
v pátek 17. 10. 2014 vyjeli do 
nově otevřené obůrky na Bílé. 

Na děti už před oborou čekal 
pan lesník, který měl pro zvířata 
nachystané krmení – brambory a 
řepu. Bramborami jsme nakrmili 

divoká prasata a řepu jsme měli 
pro daňky, jelena a muflony. Při kr-
mení muflonů se nechala dokonce 
i jedna muflonka hladit. Na závěr 
výletu nám pan lesník představil 
místní pramen Velkou Smradla-
vou, kde jsme si nabrali zdravou 
vodu a plní zážitků jsme se mohli 
vrátit zpět do školky na oběd.

Návštěva obůrky na Bílé

PODPOŘTE NAŠI SOUTĚŽ A HLASUJTE PRO NÁS!
Body dostáváme:

1. za kliknutí na naše fotky,
a to tak, že se přihlásíte na www.

domestosproskoly.cz, klikněte 
na „pro rodiče“ a zaregistrujte se. 

Pak hlasujte pro fotky na:
MŠ KVĚTINKA, Příborská 37, 

Zelinkovice.
2. zakoupením výrobku DOMES-
TOS a účtenku buď odevzdáte 

v MŠ nebo ji vyfotíte a zaregistru-
jete ve prospěch naší MŠ.

Tyto aktivity budou probíhat 5x.
DĚKUJEME!



7 Říjen 2014Škoství, inzerce

Artur Kubica pro vás vysílá na vlnách Českého rozhlasu Ostrava 
tyto poučné a zábavné pořady:
Hobby magazín – každou sobotu po 10. hodině
S dechovkou na zločince – každou sobotu po 14. hodině
Chaloupka strýčka Artura – každou neděli po 14. hodině
Zasmějte se s námi – každý všední den po 9. hodině

Listopadová soutěž 
ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava!

Hrajte celý měsíc o balík skvělých cen!
Od 1. listopadu laďte Český rozhlas Ostrava, pozorně poslouchejte
celý den a po zaznění signálu namluveném Arturem Kubicou hned 
volejte do studia ČRo Ostrava na tel. 596 112 266. 
Vyhrát můžete balík cen se zážitkem!

„Chyťte Artura!“

Rádio vašeho kraje

99.0 FM | 105.3 FM | 107.3 FM
Bližší informace o soutěži 

najdete na: ostrava.rozhlas.cz

Již sedmým rokem se ZŠ Ji-
řího z Poděbrad ve Frýdku-Míst-
ku stala suverénním vítězem v 
bodovaných soutěží AŠSK pro 
1. stupeň ZŠ O nejvšestranněj-
ší sportovní školu za školní rok 
2013/2014. Získala celkem 345 
bodů, což je o 137,5 bodů více, 
než druhá škola v pořadí. 

Stalo se tak nejen zásluhou 
pana učitele Romana Odvář-
ky, ale všech učitelů a malých 
nadšenců pro sporty, kteří na-
vštěvují ZŠ Jiřího z Poděbrad ve 
Frýdku-Místku. Nezaháleli ani 
sportovci 2. stupně, kteří se do 
roku 2010/2011 umisťovali vždy 
na prvním či druhém místě. Mezi 
jejich velké úspěchy v minulém 
roce patřila vítězství gymnastek 
(ČR Brno – TEAMGYM – Junior 
III, ČR Prostějov – SG – 8. a 9. 

třídy – 1. místo, jednotlivci – 1. 
místo – V. Nečasová, krajská sou-
těž „Česko se hýbe“ – ženy – 1. 
místo, MČR Ostrava – ženy – 1. 
místo, MČR Doubí u Třeboně – 
1. místo – kategorie 8. a 9. tříd a 
1. místo – kategorie žen nad 18 
let), ale ani házenkáři nezůstali 
pozadu (Národní finále v házené 
– Praha – 3. místo v kategorii 6. a 
7. tříd, krajské finále v házené 7. 
a 8. tříd – 1. místo). Také mladé 
volejbalistky se postupně snaží 
navázat na tradice svých před-
chůdkyň, které bývaly mistryněmi 
republiky ve volejbalu, a i když no-
sily dresy Sokola Frýdek-Místek, 
byly všechny žákyněmi sportov-
ních tříd 11. ZŠ, Jiřího z Poděbrad 
3109, Frýdek-Místek. Gratuluje-
me všem úspěšným sportovcům 
i jejich trenérům a učitelům!

Sportovci z 11. ZŠ opět nejlepší

Každé ráno vylétá k nám 
včelka Mája… Projekt VČELA 
pro žáky 2. A a 2. B začal eko-
logickou lekcí „Lžička medu“, 
během níž se žáci seznámili se 
životem včel a jejich významem 
pro člověka i přírodu, dozvěděli 
se, co všechno musí včely udě-
lat, aby si později lidé mohli dát 
lžičku medu do čaje. Nakonec si 

zatančili včelí tanec a z včelího 
vosku si vyrobili malou svíčku.

Další den pokračoval projekt 
prací žáků ve skupinách. V mate-
matice spojovali let včelky správně 
podle rozházených čísel, hledali 
úkryt včelky v bludišti a v šestiúhel-
nících vybarvili jen příklady, které 
měly výsledek s číslem 6.

Také ve čtení s porozuměním 

čekaly na děti zábavné úkoly, za 
které dostávaly včelí nálepky a 
medové perníčky. Ve výtvarné 
výchově jsme vyráběli papírovou 
včelku Máju a včelí domečky a 
během projektu nás provázela 
píseň Včelka Mája od Karla Gotta.

Projekt jsme ukončili návště-
vou včelařského muzea v Chle-
bovicích.

Včelí projekt na Dvojce i s Májou
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Letošní ročník Dne zdraví a 
sociálních služeb se uskuteč-
nil dne 25. září v prostorách 
Národního domu v Místku. 
Statutární město Frýdek-Mís-
tek, jako organizátor akce, 
spolupracovalo se Střední 
zdravotnickou školou ve Frýd-
ku-Místku, která zajišťovala 
prezentaci a ukázky péče o 
osobu blízkou v domácím 
prostředí a protikuřáckou po-
radnu, Oblastním spolkem 
Českého červeného kříže ve 
Frýdku-Místku, který zajistil 
stanoviště s odběry krve pro 
zjištění krevních skupin, mě-
ření dioptrií, očního tlaku a 
denzitometrie kostí. Poliklini-
ka Místek, Stavovská s. r. o., 
poskytla poradenství v oblasti 
výživy, homeopatie, obezitolo-
gie, kardiologie a rehabilitace.

Zahájení provázel již tradičně 
program připravený uživateli so-
ciálních služeb – Dětský domov 
Na Hrázi, sociálně terapeutické 
díly Effatha, klub Míša a soubor 
Pohoda z Penzionu pro seniory.

Následně byla vyhlášena 
cena „Osobnost roku v sociál-
ních službách“ a „Cena sym-
patie“, která byla doprovázena 
medailonkem, ve kterém byla 
konkrétně představena práce 
oceněných. Za profesionální 
vztah ke klientům, pečlivost v 
práci, lidskost a příjemné vy-
stupování byla oceněna „Cenou 
sympatie“ paní Anna Ryžovská, 
zaměstnanec Domu pokojného 
stáří u Panny Marie Frýdecké, 
a „Osobnost roku v sociálních 
službách“ získal pan Vlastimil 
Petr z Charity Frýdek-Místek.

Velkým lákadlem byly také 
přednáškové bloky, které v do-
poledních hodinách byly urče-
ny žákům a studentům základ-
ních a středních škol. Tématem 
byly např. „Legální a nelegální 
návykové látky“ nebo „Domácí 
násilí mezi námi“.

Doprovodný program zahr-
nul jako každým rokem prodej 
zdravé výživy a bioproduktů, 
nabídku rehabilitačních a zdra-
votních pomůcek.

Akci navštívilo cca 500 ná-
vštěvníků, kteří prostřednictvím 
ankety, kterou vyplnili přímo 
na místě, vyslovili spokojenost 
s průběhem akce. Zároveň ze 
strany vystavovatelů byla vyjád-
řena spokojenost a poděkování.

Proběhl další vydařený ročník akce 
Den zdraví a sociálních služeb

Koncem září se děti Klu-
bu Nezbeda, který je jedním 
ze středisek Charity Frýdek-
-Místek, zúčastnily exkurze 
ve výrobně medových dortů 
Marlenka. Díky zajímavému 
programu se mohly nejen do-
zvědět, jak se sladké produkty 
dělají, ale i to, „jak to vlastně 
všechno začalo“. Celým se-
tkáním nás prováděl příjemný 
mladý průvodce – pan Ervin.

Prostřednictvím krátkého filmu 
o historii Marlenky viděli, čeho lze 
dosáhnout pílí, vytrvalostí, odříká-
ním a překonáváním nezdarů.

Po promítání každé z dětí do-
stalo talířek s dobrotami, které 

výrobna Marlenka vyrábí, a pra-
covnice klubu dostaly také šálek 
kávy. Následovala prohlídka pří-
mé výroby – z proskleného kori-
doru nad výrobními halami jsme 
mohli všichni sledovat celý vý-
robní proces. Pan Ervin nám ho 
popisoval a zároveň odpovídal 
na všetečné otázky nezbedníků.

Návštěva Marlenky byla pro 
děti inspirací k vlastním poku-
sům a příští týden si v klubu 
upekly piškotovou roládu s ka-
kaovým krémem.

Akce byla součástí projektu 
„Jak se co dělá“ – hrazeného z 
Fondu Prevence kriminality.

 Alena Kopidolová

Jak se co dělá – 
tentokrát v Marlence

Ve Frýdku-Místku již od roku 
1995 slouží dětem se slucho-
vým postižením a jejich rodičům 
speciálně pedagogické centrum 
(SPC). Speciální pedagožky to-
hoto zařízení pečují o děti se slu-
chovou vadou nebo kochleárním 
implantátem ve své ambulanci 
na ul. Pionýrů 2352 (u bazénu) 
nebo v jejich domácím prostředí. 
Úzce spolupracují se školským 
zařízením, kam dítě dochází.

Nabízíme: 
• Individuální logopedickou a 

surdopedickou péči v ambulan-
ci nebo doma pro děti se všemi 
typy sluchového postižení, uži-
vatele kochleár. impl. i slyšící 
děti neslyšících rodičů

• Integrace sluch. postiže-
ných dětí do běžných mateř-
ských, základních a středních 
škol, vyhledávání vhodných 
škol, individuální vzdělávací plá-
ny, konzultace s pedagogy

• Psychologické, sociálně-

-právní a profesní poradenství
• Doporučení kompenzačních 

pomůcek pro sociální úřady a 
nadace

• Zapůjčení kompenzačních 
pomůcek pro zkvalitnění slucho-
vé percepce ve výuce

• Kolektivní muzikoterapie pro 
sluch. post. děti s jejich rodiči v 
ambulanci SPC

• Pro mateřské školy nabízí-
me screening sluch. vad u dětí

• Rodičům nabízíme orientač-
ní sluchovou zkoušku u dětí v 
ambulanci SPC

Jsme školské zařízení, na-
ším zřizovatelem je MŠMT, 
všechny nabízené služby jsou 
zcela zdarma.

Kontakt:
Mgr. Alice Dužíková Kramářová, 

tel. 733 343 468
duzikova.alice@seznam.cz
Mgr. Aneta Hrabovská, 

tel. 604 565 742, 
an.hrabovska@gmail.com

Tato akce je financována 
z rozpočtu Statutárního 
města Frýdku-Místku 

a Dotačního programu 
na podporu místní Agendy 21 

v Moravskoslezském kraji

Služba dětem se 
sluchovým postižením
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KulturaFM se obrací na prodej-
ce, kejklíře, majitele betlémů a jiné 
provozovatele zajímavých atrakcí, 
aby svou účastí na adventních 
trzích přispěli k vytvoření atmosfé-
ry Vánoc, přičemž součástí trhů 
bude i letos bohatý kulturní pro-
gram. Nabízíme přímý stánkový 
prodej za předpokladu, že sorti-
ment nabízeného zboží a služeb 
bude odpovídat tématu Vánoc.

Přihlášky do poptávkového 
řízení podávejte pouze písemnou 
formou prostřednictvím pošty. 
Přihlašovací formulář ke stažení, 
naleznete na www.kulturafm.cz v 
sekci aktuality.

Řádně vyplněný přihlašovací 
formulář včetně příloh pošlete 
v obálce označené „PŘ – AD-
VENTNÍ TRHY Frýdek-Místek 
2014“ na adresu:
Národní dům Frýdek-Místek „pří-
spěvková organizace“, Palacké-
ho 134, 738 02 Frýdek-Místek

Přihlášky můžete zasílat nej-
později do 10. 11. 2014 včetně. 

Přihlášky s pozdějším datem ode-
slání (rozhoduje datum na razítku 
pošty) nebudou akceptovány. 
Výsledky poptávkového řízení 
(vybrané uchazeče) najdete na 
www.kulturafm.cz od 13. 11. 2014. 
Vybraným uchazečům bude poté 
zaslán návrh smlouvy k potvrzení 
a další instrukce do 17. 11. 2014.

V případě dotazu kontaktujte 
koordinátora náboru:
Vlastimil Matějka

vlastimil.matejka@kulturafm.cz
Mobil: 777 728 095
nebo Aleš Najman

ales.najman@kulturafm.cz
Mobil: 777 728 314

Přijďte prodávat na adventní trhy!
náměstí Svobody ve Frýdku-Místku

28. 11. – 23. 12. 2014

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 2015 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. 

Neinvestiční dotace ze 
sportovního fondu jsou urče-
ny výhradně k podpoře spor-
tovních organizací pracujících 
pravidelně s dětmi a mládeží a 
zdravotně postiženými sportov-
ci. Organizace musí mít sídlo 
ve Frýdku-Místku a působit na 
území města. Dotace nebudou 
poskytovány podnikatelským 
subjektům a sportovním klubům 
zařazeným 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 
2014. Žádosti o dotace na jed-
notlivé akce je možno podávat i 
v průběhu roku 2015. 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 2015

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamu-
je  všem zájemcům o finanční 
příspěvek z Fondu výchovy, 
vzdělávání a zájmových akti-
vit, že nové tiskopisy žádostí 
o dotaci na celoroční činnost 
nebo podporu konání jednotli-
vých akcí v roce 2015 je mož-
né vyzvednout na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Odbor 
školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy, nebo ze stojanu 
u informací v přízemí budo-
vy Magistrátu města Frýdku-
-Místku na ul. Radniční 1148. 
Tiskopis je možné získat i na 
webových stránkách města 
(www.frydekmistek.cz/obcan/
organy-mesta/magistrat-mes-
ta/odbor-skolstvi-kultury-mla-
deze-a-telovychovy/).

Fond výchovy, vzdělávání 
a zájmových aktivit je určen 

k podpoře volnočasových, zá-
jmových  a výchovně vzděláva-
cích aktivit přednostně pro děti 
a mládež města Frýdku-Míst-
ku. Trvalý pobyt nebo sídlo 
žadatele se musí nacházet na 
katastrálním území města. 

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční 
činnost a jednotlivé akce s po-
žadovanými aktuálními přílo-
hami je nutno zaslat poštou 
či osobně podat na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1148 nejpozději 
do 31. prosince 2014. Na žá-
dosti o dotaci na celoroční čin-
nost odeslané po tomto termí-
nu nebude brán zřetel. Žádosti 
o dotace na jednotlivé akce 
je možno podávat i v průběhu 
roku 2015.

Doporučujeme všem žada-
telům prostudovat platný Statut 
fondu výchovy, vzdělávání a 

zájmových aktivit, který je rov-
něž k dispozici na webových 
stránkách města.

Neinvestiční dotace z Fondu výchovy, 
vzdělávání a zájmových aktivit statutárního 

města Frýdku-Místku na rok 2015

pronajmout nebytové prostory – 
tři garáže, každá o velikosti 25 m2 
nacházející se v objektu č.p. 146 
na pozemcích p.č. 2155/23 za-
stavěná plocha a nádvoří a p.č. 
2155/44 zastavěná plocha a 
nádvoří, ul. 17. listopadu, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek, na 
základě výsledku „dražby výše 
nájemného“ (dále jen „Dražba“) 
v souladu s „Postupem při pro-
nájmu garáží nacházejících se 
v objektech ve vlastnictví statu-
tárního města Frýdek-Místek“.

Den a hodina konání „Draž-
by“: 5. 11. 2014 ve 14 hodin.

Místo konání „Dražby“: 
Magistrát města Frýdek-Místek, 

ul. Radniční 10, III. NP.
Vyvolávací cena je stanove-

na ve výši minimálního ročního 
nájemného na 1 m2 plochy gará-
že a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.

Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 let.

Úplné znění textu naleznete 
na úřední desce Statutárního 
města Frýdek-Místek: www.fry-
dekmistek.cz

Další informace je možné 
získat na telefonním čísle 558 
609 174, Ing. Hana Kavková 
nebo osobně na Magistrátu měs-
ta Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 315. 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
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Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

INFORMACE o ODPADECH
Školící a vzdělávací místnost
Frýdecká skládka, a.s. vlastní 

a provozuje školící a vzdělávací 
místnost, kde dochází ke kon-
taktu veřejnosti (základní ško-
ly, střední školy, vysoké školy, 
domovy důchodců, školky, ale 
i starostové obcí nebo úředníci 
z magistrátu) se společností 
Frýdecká skládka, a.s. 

Neslouží jenom pro veřejnost, 
ale i pro zaměstnance firmy. Do-
chází zde ke školení bezpečnosti 
práce, přepravy nebezpečných 
věcí (ADR), jakosti, ISO a dalších 
předpisů, provozních řádů a pra-
videl, které by měli zaměstnanci 
znát a měli by se jimi řídit.

Školící místnost se nachází 
přímo v areálu společnosti Frý-
decká skládka, a.s. na Panských 
Nových Dvorech. Sál je schopen 
pojmout až 40-50 posluchačů a 
zájemce o výklad upoutá kom-
pletním multimediálním vybave-
ním, vzorky jednotlivých komodit 
odpadů, včetně toho, co se dá 
z nich vyrobit. Tyto pomůcky 
pomáhají v názorném výkladu 
a dokážou lépe vyobrazit téma-
ta, jako je problematika odpa-
dového hospodářství, ochrana 
životního prostředí, a mimo jiné 
představí každodenní činnost sa-
motné společnosti.

Při exkurzích se zájemci dozví 
zajímavé údaje o skládkování, se-
parování a třídění odpadů a vše o 

provozu Frýdecké skládky, a.s.
Pokud počasí dovolí, je ne-

dílnou a nejatraktivnější částí 
exkurze návštěva samotných 
provozů Frýdecké skládky. Na 
Panských Nových Dvorech je 
určitě nejrozlehlejší středisko 
Skládka, na kterém probíhá tr-
valé uskladnění odpadu a tvoří 
i vizuální dominantu celého 
areálu. Vystoupání po mnoho 
let budovaném návozu je pro 
mnohé zážitkem a napomá-
há v představě o obrovském 
množství materiálu, který je zde 
uskladněn. Návštěvou střediska 
kompostárny v Lískovci si účast-
níci udělají obrázek o středisku, 
které se zabývá nakládáním 
s biologicky rozložitelnými od-
pady, zpracováním, uskladně-
ním a finálním produktem, kte-
rým je certifikovaný kompost. 
Poslední zastávkou na exkurzi 
je obhlídka střediska Separace 
v Lískovci, kde dochází k finální-
mu třídění vysbíraného plastu a 
papíru. Zde dochází z větší části 
k ručnímu a poctivému separo-
vání plastu našimi pracovníky. 

Školícím střediskem projde 
ročně zhruba 1 000 lidí z nejrůz-
nějších organizací, spolků, klubů 
a škol. Cílem Frýdecké skládky, 
a.s. je, aby si lidé z naší školící 
místnosti odnesli informaci, co se 
děje s jejich vyhozeným odpadem. 

V souladu s „Pravidly pro 
udělování Cen statutárního měs-
ta Frýdku-Místku“ vyzývá odbor 
kancelář primátora k podání 
návrhů na ocenění osobností 
našeho města, které by si podle 
názoru navrhovatele zasloužily 
získat ocenění za rok 2014.

Cena statutárního města 
Frýdku-Místku za rok 2014 bude 
slavnostně udělena v březnu 
2015. Podle schválených pravi-
del pro udělení této ceny (najde-
te je na našich stránkách www.
frydekmistek.cz) lze návrhy po-
dávat prostřednictvím podatelny 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku nejpozději do 31. 12. 2014. 
Návrh musí obsahovat jméno, 
příjmení, bydliště nominovaného 
a odůvodnění nominace. Ceny 
města lze udělit v následujících 

oblastech:
a) vědecká činnost
b) výtvarné umění a architektura
c) hudba
d) literární činnost
e) dramatické umění
f) sport
g) výchova a vzdělávání
h) záchrana lidských životů.

Navrhovatelem může být 
pouze občan našeho města, 
který uvede své jméno a příjme-
ní, adresu bydliště a návrh pode-
píše. Návrhy eviduje a zpraco-
vává odbor kancelář primátora.

O udělení Ceny statutárního 
města Frýdku-Místku za r. 2014 
rozhodne zastupitelstvo města 
zpravidla na svém prvním zase-
dání v r. 2015.
Zdeňka Václavíková, vedoucí 

odboru kancelář primátora

Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny
statutárního města Frýdku-Místku za rok 2014

Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor správy obec-
ního majetku, oddělení míst-
ních daní a poplatků, zavádí 
novou službu občanům, a to 
rozesílání informací ohledně 
místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování ko-
munálních odpadů (dále jen 
„místní poplatek za komu-
nální odpad“), včetně nedo-
platků na soukromé emailové 
adresy poplatníků.

Pokud máte zájem o tento 
způsob zasílání informací, je 
nutno vyplnit tiskopis „ZADÁNÍ 
KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ“, kte-

rý po předložení občanského 
průkazu podepíšete u správce 
místního poplatku za komunální 
odpad. V případě, že se nedosta-
víte osobně ke správci místního 
poplatku, je nutný úředně ověře-
ný podpis na tomto tiskopise. 

Upozorňujeme, že v případě, 
kdy jste již emailovou adresu 
doplnili na tiskopis „Prohlášení 
typu A nebo typu B“, je nutno 
znovu vyplnit údaje na správný 
tiskopis „ZADÁNÍ KONTAKT-
NÍCH ÚDAJŮ“ a podepsat buď 
u správce místního poplatku za 
komunální odpad, nebo doložit 
s úředně ověřeným podpisem. 
Důvodem je skutečnost, že na 
emailovou adresu budou rozesí-

lány osobní údaje.
Tiskopis nelze vyplnit za jinou 

osobu.
Tiskopis „ZADÁNÍ KON-

TAKTNÍCH ÚDAJŮ“, potřebný 
k aktivaci výše zmíněné služ-
by, je k dispozici na webových 
stránkách města (www.fry-
dekmistek.cz – orgány obce – 
odbor správy obecního majetku 
– tiskopisy – č. 2.21) a také na 
informacích v budovách magis-
trátu města na ulici Radniční ve 
Frýdku i Palackého v Místku. Zá-
jemci jej mohou podávat v prů-
běhu celého roku, a to v úřední 
dny, tedy v pondělí a středu od 
8 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 
do 15 hodin.

Informace o poplatku za komunální odpad

Druh práce: komplexní personální agenda 
Místo výkonu práce: město Frýdek-Místek
Platová třída: 10 (platový stupeň podle délky 
uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnan-
ců ve veřejných službách a správě, ve znění poz-
dějších předpisů; možnost postupného přiznání 
osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)
Předpokládaný nástup: leden 2015
Doba výkonu práce: doba neurčitá 

Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studij-
ním programu nebo vyšší odborné vzdělání;
2. obecné předpoklady dle ustanovení § 4 zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samospráv-
ných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; u uchazečů narozených do 1. 
12. 1971 předložení lustračního osvědčení podle 
zákona č. 451/1991 Sb., lustrační zákon. (Pokud 
uchazeč nebude mít k dispozici lustrační osvěd-
čení v termínu do 14. 11. 2014, postačí k tomuto 
datu předložit písemnou žádost o poskytnutí tohoto 
dokumentu. Originál dokumentu bude dodatečně 
předložen při samotném výběrovém řízení).
3. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evi-
dence rejstříku trestů, ne staršího než 3 měsíce;
4. základní znalosti následujících zákonů: 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozděj-
ších předpisů;
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů;
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků, ve znění pozdějších předpisů;
nařízení vlády č. 564/2006 Sb o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách a sprá-
vě, ve znění pozdějších předpisů včetně Katalogu 

prací (příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb.);
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů;
5. znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, 
práce s internetem);
6. praxe v oblasti personalistiky a právní vzdělání 
výhodou.

Náležitosti přihlášky:
• jméno, příjmení a titul uchazeče;
• datum a místo narození uchazeče;
• státní příslušnost uchazeče;
• místo trvalého pobytu uchazeče;
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu 

o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana;

• datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:

• životopis, s uvedením údajů o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných znalostech a 
dovednostech;

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaže-
ném vzdělání.

V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou 
adresu, abychom vás mohli aktuálně informovat 
o přesném datu a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte v za-
lepené obálce s označením „Výběrové řízení – 

neotvírat“ a s uvedením adresy uchazeče
do 18. 11. 2014 na adresu:

Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor vnitřních věcí 

Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 

Zaslané materiály budou po ukončení výběrové-
ho řízení skartovány.  Mgr. Ing. Petr Menšík,

tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku
vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího personálního oddělení

odboru vnitřních věcí Magistrátu města Frýdku-Místku.

Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Magis-
trátu města Frýdku-Místku 
oznamuje všem zájemcům o 
finanční příspěvek z kulturní-
ho fondu, že nové tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční 
činnost nebo podporu koná-
ní jednotlivých akcí v roce 
2015 je možné vyzvednout 

na Magistrátu města Frýdku-
-Místku, Odbor školství, kul-
tury, mládeže a tělovýchovy, 
nebo ze stojanu u informací 
v přízemí budovy Magistrá-
tu města Frýdku-Místku na 
ul. Radniční 1148. Tiskopis 
je možné získat i na webo-
vých stránkách města (www.
frydekmistek.cz/obcan/orga-

Neinvestiční dotace z Kulturního fondu statutárního města Frýdku-Místku 2015
ny-mesta/magistrat-mesta/
odbor-skolstvi-kultury-mlade-
ze-a-telovychovy/).

Kulturní fond je určen k pod-
poře 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 žadatele 
se musí nacházet na katastrál-

ním území města.
Řádně vyplněné tiskopisy 

žádostí o dotaci na celoroční 
činnost, nájmy či provoz zaříze-
ní s požadovanými přílohami je 
nutno zaslat na odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy-
nebo podat na podatelně Magis-
trátu města Frýdku-Místku, Rad-
niční 1148, nejpozději do 31. 
prosince 2014. O dotace na jed-

notlivé akce je možno požádat 
ve dvou termínech, a to do 31. 
prosince 2014 a do 15. června 
2015. Na žádosti o dotaci ode-
slané po tomto termínu nebude 
brán zřetel.

Doporučujeme všem žada-
telům prostudovat platný Statut 
kulturního fondu, který je rovněž 
k dispozici na webových strán-
kách města.
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (hala pro 
garážování techniky)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 26,88 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 74,40 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/8 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3993/8) 
– Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 216,80 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) 
– Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kancelář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3978/2 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3978/2) 
– Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 297,20 m2 (sklad)
- stavba č.p. 811 na pozemku p.č. 1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, 
místnost 201 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, II. NP, 
místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, IV.NP, 
místnost 407 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV.NP, 
místnost 501 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, 
místnost 504 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, V. NP, 
místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, V. NP, 
místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky 
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (sklad) 

nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezi-
patře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v me-
zipatře (sklad)
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozemku 
p. č. 922/4) – 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)
podzemní stavba se samostatným účelovým určením – 
podchod umístěný pod pozemní komunikací R 48, když 
komunikace se nachází na pozemku p.č.229/2, při-
čemž vyústění podchodu směrem k bývalému autobu-
sovému nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění pod-
chodu směrem k supermarketu Albert je na pozemku 
p.č.3047/3, vše v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 14,20 m2 (prodejna)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba 
bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 151/3) – ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 15,28 m2 (garáž)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavě-
ná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž)
Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a 
nádvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 5139)
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna uzenin)
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří – ul. 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)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m2, II. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář) 
stavba č.p. 647 na pozemku p.č. 1543 zast. plocha a 
nádvoří – Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (pro-
vozovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 zast. plocha a 
nádvoří – tř. T. G. Masaryka 
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (kancelář) 
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st .33 zast. plocha a ná-
dvoří, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek 
(stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33) 
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2, (restaurace) 
stavba č.p. 10 na pozemku p.č. 18/1 zast. plocha a ná-
dvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba je sou-
částí pozemku p.č. 18/1) 
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2

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 měs-
tě, kde pravidelně zajíždí mo-
bilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek 
Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné a velkoobjemové 
odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
jedlé oleje, zbytky barev, laků, 
ředidel, autobaterie a monočlán-
ky, použité obaly od postřiků a 
jiné chemikálie, prošlé a nepo-
třebné léky, zářivky a výbojky. 
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Elektrozařízení: Lednice, mraznič-
ky, sporáky, mikrovlnné trouby, 
myčky nádobí, vysavače, žehlič-
ky, pračky, varné konvice, monito-

ry, tiskárny, televizory, rádia, tele-
fony a ostatní domácí spotřebiče.

Termíny mobilní sběrny:
U prodejny Mountfieldu 4. – 6.11.
U krytého bazénu 11. – 13.11.
Park. u Kauflandu 18. – 20.11.
Pod estakádou 25. – 27.11.

Provoz: Út-Čt 10:00-18:00
Sběrné dvory

Collo-louky, Slezská
Provoz: Po-Pá 8:00-18:00,

So 8:00-14:00
Na sběrných dvorech vykupuje-

me papír a železo.
Tel. kontakty:

Dispečink 558 440 066, 
 603 811 676
Skládka 558 940 074
Sběrné dvory – C: 725 223 912, 
S: 725 223 913, 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/

Dne 1. 11. 2014 v Lískovci a ve Skalici a dne 8. 11. 2014
v Chlebovicích, Lysůvkách a Zelinkovicích bude probíhat sběr 

nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Nebezpečné
a velkoobjemové odpady od občanů odeberou zdarma

pracovníci společnosti Frýdecká skládka, a. s. 

Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Dne 1. 11. 2014

Skalice:
Záhoří – u žampionárny
 07:30 – 08:00
u kostela 08:10 – 08:40
u kultur. domu 08:50 – 09:20
Kamenec rozcestí 09:30 – 10:00
u lávky na Dobrou 10:10 – 10:40
u vrby 11:20 – 11:50

Lískovec:
u hřiště 12:20 – 12:50
u hasič. zbrojnice 13:00 – 13:30
točna Hájek 13:40 – 14:10

Dne 8. 11. 2014
Lysůvky:

ul. Pod Štandlem, bývalý auto-
bazar  07:30 – 08:00
u pana Šmída 08:10 – 08:40
u hřiště 08:50 – 09:20

Zelinkovice:
u obchodu – AUTO TRUCK
 09:30 – 10:00

Chlebovice:
u pana Martínka 10:10 – 10:40
bývalý obec. úřad 10:50 – 11:20
u transformátoru 12:00 – 12:30
myslivna 12:40 – 13:10

Zelinkovice:
AUTO HONDA – naproti byto-
vek 13:20 – 13:50

Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, moni-
tory, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky, použité 

obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, 
autobaterie, monočlánky, zářivky, výbojky, prošlé a nepotřebné léky.

Velkoobjemové odpady jsou:
Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace apod.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů 
v místních částech města Frýdku-Místku

Úřad práce ČR (dále jen ÚP)
ve Frýdku-Místku organizuje ve 
středu 19. 11. 2014 v 16 hodin, v 
zasedací místnosti č. 018, v bu-
dově Úřadu práce ČR, Na Poříčí 
3510, seminář pro občany, kteří 
jsou ohroženi ztrátou zaměst-
nání a nemají v nejbližší době 
předpoklad rychlého nalezení 
nového zaměstnání.

Co se můžete dozvědět
na semináři:

• kdo může být uchazečem o 
zaměstnání

• možnost zařazení do eviden-
ce zájemců o zaměstnání 
(pro zaměstnané)

• kdy se přijít zaevidovat na ÚP
• jak se zaevidovat na ÚP
• jaké dokumenty s sebou přinést
• podpora v nezaměstnanosti, 

její výše a délka vyplácení
• základní práva a povinnosti 

uchazeče o zaměstnání 
• co požadují zaměstnavatelé
• možnosti rekvalifikací
• možnosti hledání zaměstnání 

před podáním žádosti na ÚP

Seminář s informacemi pro občany
ohrožené ztrátou zaměstnání

pronajmout nebytový prostor-
-garáž o velikosti 15,28 m2 

nacházející se v objektu bez 
č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3 
zastavěná plocha a nádvoří, ul. 
Hlavní, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek, na základě výsled-
ku „dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu 
s „Postupem při pronájmu gará-
ží nacházejících se v objektech 
ve vlastnictví statutárního města 

Frýdek-Místek“.
Den a hodina konání „Draž-

by“: 5. 11. 2014 ve 14 hodin
Místo konání „Dražby“: 

Magistrát města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, III. NP 

Vyvolávací cena je stanove-
na ve výši minimálního ročního 
nájemného na 1 m2 plochy gará-
že a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.

Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 let.

Úplné znění textu naleznete 
na úřední desce Statutárního 
města Frýdek-Místek: www.fry-
dekmistek.cz

Další informace je možné 
získat na telefonním čísle 558 
609 174, Ing. Hana Kavková 
nebo osobně na Magistrátu 
města Frýdek-Místek, odbo-
ru správy obecního majetku, 
ul. Radniční 10, III. NP, dveře 
č. 315. 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
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Přijďte na ženskou krásu

GALERIE POD ZÁMKEM: Jste zváni na výstavu s názvem Ženské-
ho rodu je krása. Vernisáž proběhne v pondělí 10. listopadu od 17.30 
hodin. Můžete si prohlédnout obrazy výtvarníků Bohumila Nečase, 
Světlany Žalmánkové (na snímku), Libuše Žilinské, Lenky Dobiášové 
a dalších. Tématika ženské krásy láká po staletí všechny umělce, jak 
se s tím vyrovnali autoři, posuďte sami a zavítejte pod zámek. Výsta-
va potrvá až do 20. prosince.  Foto: Petr Pavelka

Základní umělecká škola ve 
Frýdku-Místku srdečně zve na 
Podzimní varhanní koncert, 
který se uskuteční v koncert-
ním sále školy na Hlavní třídě 
ve středu 12. listopadu v 17 
hodin. Na koncertě vystou-
pí vynikající mladý varhaník 
Lukáš Hurtík (1978).

Vystudoval hru na varhany 
u MgA. Ester Moravetzové a 
hru na klavír u MgA. Zdeňka 
Muchy na konzervatoři P. J. 
Vejvanovského v Kroměříži. 
Hru na varhany dále studoval 
na JAMU v Brně u prof. Kamily 

Klugarové a později na Sta-
atliche Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst v ně-
meckém Stuttgartu u předního 
koncertního umělce a skladate-
le prof. Jürgena Essla. 

Lukáš Hurtík vystupuje na 
koncertech v České republice i 
v zahraničí. Jeho bohatý reper-
toár sahá od skladeb období 
pozdní renesance přes baroko a 
dále přes romantismus a hudbu 
20. století až po současnou tvor-
bu. Působí rovněž jako pedagog 
hry na varhany na Janáčkově 
konzervatoři v Ostravě.

Podzimní varhanní koncert

Symfonický orchestr Frý-
dek-Místek vystoupí v pátek 
14. listopadu v 19 hodin v Ná-
rodním domě ve Frýdku-Míst-
ku. Nabídne svým poslucha-
čům hudbu autorů 20. století. 
Přestože si byli skladatelé ge-

neračně blízcí, každý z nich 
se vydal vlastní tvůrčí cestou. 

Můžete se tak těšit na dílo 
s prvky hudby moderní (Dmitrij 
Šostakovič, Slavnostní přede-
hra), romantické (Edward Elgar, 
Violoncellový koncert op. 85), kla-

sické (Aram Chačaturjan, Waltz 
ze Suity Maškaráda) i symfonický 
jazz (George Gershwin, Rapsody 
in Blue). Sólisty večera budou 
violoncellista Michal Krutílek a 
klavírista Michal Bárta. Diriguje 
Zdeněk Smolka. Srdečně zveme.

Pozvánka na podzimní koncert 
Symfonického orchestru Frýdek-Místek

Můj svět – 22. ročník literární soutěže
Městská knihovna Frýdek-

-Místek vyhlašuje další ročník 
literární soutěže.

Přihlásit se mohou všichni 
autoři od 15 let.

I. kategorie: próza (max. 3 str. A4),
podkategorie:

15-18, 18-30, 30 a více let
II. kategorie: poezie (3 básně),

podkategorie:
15-18, 18-30, 30 a více let
Práce budou hodnoceny 

odbornou porotou, vyhlášení 
výsledků proběhne na slav-

nostním večeru v březnu 2015.
Prosíme, pište na počítači, 
případně ručně hůlkovým 
písmem, vždy v 5 kopiích.

Nezapomeňte uvést své jmé-

no, věk a bydliště.
Své příspěvky doručte osobně 
nebo poštou do 31. 12. 2014 

na adresu: 
Městská knihovna, Jiráskova 
506, Frýdek-Místek, 738 01
Člověk píše to, co cítí, a ne to, 

co od něj druzí chtějí. 
Miroslav Horníček

Frýdecký zámek Muzea Bes-
kyd Frýdek-Místek se v pátek 
17. 10. rozzářil plameny svíček. 

Třetí říjnový pátek opět patřil 
večerní prohlídce. Na sedm sto-
vek návštěvníků zhlédlo princez-
ny z pohádek a malí návštěvníci 
mohli princi pomáhat najít Popel-
ku, které jediné padne střevíček.

Ze zámeckého bálu se 
rozutekly do svých komnat 
Zlatovláska, Pyšná princezna 
Krasomila, princezna Lada se 
zlatou hvězdou na čele, Sněhur-
ka, princezna Karolínka, která 
ráčkovala, Šípková Růženka i 
rozmarná princezna s hloupým 
Honzou a návštěvníci i díky nim 

mohli poznat Zámecký okruh 
Frýdeckého zámku, kapli sv. 
Barbory a tajemný zámecký 
sklep, který je podle pověstí 
vstupem do tajných chodeb ve 
městě. Zaměstnanci muzea se 
tak kromě výstav a odborných 
přednášek pro veřejnost stali 
opět amatérskými herci. 

Večerní prohlídka na zámku

Členové skupiny Funky 
Beat skoro nikdy neodpočíva-
jí a neustále na sobě pracují. 
Před nadcházející sezonou 
2014-2015 jsou výborně při-
praveni i díky dalšímu ročníku 
oblíbené letní taneční školy, 
kterou absolvovaly závodní 
složky i začátečníci a nováčci.

Hlavním smyslem tohoto kaž-
doročního tanečního soustředění 
je především práce na individu-
álních tanečních schopnostech 
každého jedince. Všechny děti 
tak vždy dosáhnou neskutečného 
pokroku a zlepšení, neboť zde in-
tenzivně trénují s těmi největšími 
tanečními špičkami a odborníky! 
Během velmi náročného týdne se 
soustředí hned na několik street 
dance stylů, přičemž se snaží 
nejen o správné zvládnutí jejich 
techniky a feelingu, ale i rozvíjení 

freestylu. Každoročně proto na 
sobě pracují téměř pět hodin den-
ně pod vedením vysoce kvalitních 
a zkušených lektorů.

Těmi letošními pozvanými tre-
néry byli velmi úspěšní tanečníci 
ze spolupracující skupiny Beat up 
Ostrava – Filip Růžička (Fifa) a 
Sabina Šrámková (Sabča),takže 
se děti měly opravdu na co těšit! 
S Fifou trénovaly především hip-
-hop, hype a oblíbený LA style a 
se Sabčou společně dřeli na sty-
lu jménem locking a house. Z do-
mácích lektorů s dětmi pracovala 
Barbora Blahutová, která se zde 
věnovala především stylu dance-
hall, ale také žhavému letošnímu 
výstřelku – twerku, jehož lekce 
budou klientům taneční skupi-
ny Funky Beat nově nabízeny i 
během celé nastávající sezóny 
formou open classů.

Mimo jiné navštívil taneční 
skupinu na jedno odpoledne také 
breakař (Mára), který dětem uká-
zal základy breaku, a zavítal zde 
také uznáváný Patrick Molnár 
s malou ochutnávkou popinu.

Funky Beat tak nalezl sílu 
a energii do dalších nových 
projektů. „Z těch nejnovějších 
to bylo například natočení no-
vých velmi úspěšných promo 
videí, které již nyní můžete 
najít na našich stránkách, dále 
organizace summer party pro 
město Frýdek-Místek, či přípra-
va náboru do taneční skupiny, 
v rámci něhož jsme přijali více 
než sto nových členů. Věřím, 
že tedy máme opět velmi dobře 
našlápnuto a nová taneční se-
zóna bude plná úspěchů,“ uza-
vřela hlavní trenérka Kristýna 
Blahutová.

Taneční skupina Funky Beat o prázdninách!

FUNKY BEAT: Týdenní soustředění mělo indiánskou atmosféru.
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DIVADLA
Út 4. 11. v 19.00

FRANKIE & JOHNNY
předplatitelská skupina B

Terrence McNally
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné 
lásky... I když už máte za sebou kousek 
života a několik zklamání, pořád je naděje! 
Johnny se právě vrátil z vězení a našel si 
práci v malé newyorské restauraci, kde pra-
cuje i Frankie. A právě otevřeně prostořeká 
číšnice ho okouzlí. Jednou večer spolu ná-
hodou skončí v posteli. A je tady obyčejně 
neobyčejné ráno. Zatímco Frankie vše po-
važuje za drobnou aférku, protože zklamání 
z mužů zažila už dost, Johnny se zamiloval. 

St 5. 11. v 19.00
Byt na inzerát

předplatitelská skupina A
Marc Camoletti

Odkvétající varietní umělkyně Georgette pro-
najímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak 
spolu na jedné adrese bydlí ještě klavíristka 
Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Ma-
rie-Louisa. O tom, že soužití žen takto rozdíl-
ných temperamentů není jednoduché, nás 
přesvědčí expozice hry. Ve Francii nesmírně 
úspěšná komedie nabízí řadu vtipných situací 
a dialogů. Jistou pikantnost přitom zvládá s 
pověstným francouzským šarmem.

St 19. 11. v 19.00
William Mastrosimone

Krajní meze
Psychologický thriller, v němž jsou netra-
dičně zobrazeny vztahy mezi obětí a útoč-
níkem, se zabývá zásadními otázkami se-
xuálního násilí a pokládá otázky, zda máme 
právo vzít spravedlnost do svých rukou a 
zda může být i násilník nakonec obětí.

So 29. 11. v 19.00
Alfred Jarry

Ubu NEspoutaný
divadlo mimo předplatné

Boří i ty nejposlednější ruiny a přese všechno se 
posere dál; SVOBODA znamená nikdy nepřijít 
včas; volné pokračování dramatu Ubu králem.

KONCERTY
Čt 27. 11. v 19.00

Pavel Dobeš
Legendární písničkář, původem z Frýdku-
-Místku, je stálicí na české folkové scéně už 
od osmdesátých let. Mezi jeho hlavní před-
nosti patří brilantní práce s jazykem a slovní 
humor. Jeho živé bezprostřední vystupování 
mu získává stále nové příznivce napříč gene-
racemi. Pro letošní rok Pavel Dobeš zařadil 
do repertoáru nejžádanější písničky, které se 
na koncertní pódia už dlouhé roky nedostaly. 

Programová nabídka

Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

Politických obětí 117, F-M, tel: 724 773 861
info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

BERKANA
Centrum zdraví, energie a vitality

4. a 18. 11., 19.00-20.00
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy

Přijďte se hluboce uvolnit a zharmonizovat 
ve zvukové lázni v blahodárných stavech 
mozkových vln alfa, theta a delta, při zvuku 
sady čtyř dešťových holí a dalších muziko-
terapeutických nástrojů. Ocitnete se v bez-
břehé a vše prostupující koupeli zvuků a sta-
vech čirého slastného bytí. E-mail: michal@
centrum-berkana.cz. Vstupné: 100 Kč.

7. 11., 19.30-21.00
Smrt a Znovuzrození – Za Hranicemi Ticha
hudebně-melodramatická performance – na 
téma procesu umírání, smrti a znovuzrození
michal@centrum-berkana.cz, mob.: 607 881 
376, Cena 150 Kč.

11. 11., 18.30-20.00
Léčivá moc sebepoznání

Prosím hlaste se na petr.kika@seznam.
cz,mob.: 736 770 617, Cena 100 Kč.

14. 11., 16:30-18:00
Řešení dechových obtíží – praktický seminář

Prosím hlaste se na eva@centrum-berkana.
cz, mob.: 603 793 595, Cena: 120 Kč

Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz,
www.budumaminka.cz

Těhotenské a poporodní centrum

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 
porodních asistentek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
– Nastřelování náušnic (15 let praxe)
– Návštěvní služba porodní asistentky 

(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
– Masáže těhotných i po porodu

(klasické i aroma)
– Laktační poradna

– Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
POPRVÉ S BŘÍŠKEM 

PŘÍPRAVA K PORODU
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ 

DALŠÍ KURZY:
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Pondělí - 17:00, Úterý - 16:00, Čtvrtek - 16:00

POPORODNÍ CVIČENÍ
Úterý - 17:00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst (ob-
sahová náplň: praktické nácviky manipulace 
s dítětem, masáže kojenců, metodika správ-
ného krmení, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců

III. BLOK PRO DĚTI od 1-3 let
KURZ: Šátkování miminka DĚTI DO 6 

MĚSÍCŮ ZÁKLADNÍ KURZ
26. 11. - 10:00 h

BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENKY, 
ŠÁTKY NA NOŠENÍ DĚTÍ

26. 11. - 12:00 h

Centrum maminek Broučci, z.s.
Palackého 129, Frýdek-Místek

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

NOVINKY
MASÁŽE LEWANS

Ve spolupráci s masážním studiem Lewans 
máme pro vás připravenou nabídku masáží 
za bezkonkurenční ceny v Centru maminek 
Broučci. Masáže budou probíhat každé úte-
rý po předchozí rezervaci u paní Frydryško-
vé, tel. 604 532 694, v době 9.15 – 11.45 
hodin. Hlídání děti zajištěno.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Přijďte si s námi zacvičit každou středu od 16.30 

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
Ne 9. 11. v 18.00

TRABANTEM JIŽNÍ AMERIKOU
...kam až se dá v Jižní Americe dojet autem? 
...a trabantem? Projeli jsme trabantem Hed-
vábnou stezku a přišlo nám to drsné, projeli 
jsme trabantem Afriku a přišlo nám to nejdrs-
nější... Tak jsme se vypravili do Jižní Ameriky 
a mysleli, že větší masakr už to být nemůže. A 
byl! Dan Přibáň vypráví o nejnáročnější cestě, 
jakou kdy se svými žlutými trabanty projel!

PRO DĚTI
Ne 9. 11. v 15.00

POD ŠAPITÓ
Dovolte, abychom vám představili, Žofii 
Poťouchlou a Růženku Trefenou! Tyto 

dvě roztržité dámy přišly dětem vyčarovat 
úsměv na tváři, ukázat něco málo ze svého 
cirkusového umění a předvést interaktivní 
představení! Vystoupení je plné komických 

situací a párové akrobacie, propojené 
tancem s hula hoopem, roztáčením talířů 
a žonglování s míčky a kuželkami. Celé 

vystoupení pak završí kouzelné číslo. Spolu 
s nezapomenutelnou interakcí tvoří naše 

klaunice dokonalé spojení cirkusové zába-
vy. Pohádka pro děti od 2 let. Uvádí: Cirkus 

trochu jinak. Vstupné 60 Kč.
Ne 16. 11. v 15.00

LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA
Činoherní představení plné písniček o tom, 
jak se z otrhaných loupežníků stali řádní lidé. 
Pohádka pro děti od 4 let. Vstupné 60 Kč. 
Uvádí: Divadlo Harlekýn Karviná

Ne 30. 11. v 15.00
PRINCEZNA NA HRÁŠKU

Není snadné najít kamaráda, ještě horší je, 
když kluk hledá kamarádku, a nejhorší je, když 
citlivý princ hledá citlivou princeznu a ještě k 
tomu má přísnou maminku a hodného tatínka, 
jak už to bývá. To je každá rada drahá! Ještě 
že chytrý papoušek Žakinka má radu vždy po 
ruce. Pak už stačí jen pečlivě vybírat princez-
nu, aby nebylo celé království smutné. A že je 
vybírat z čeho! Pro děti od 3 let.
Uvádí: Divadlo Koráb. Vstupné: 60 Kč.

VÝSTAVY
Listopad (1. – 28.11. 2014)

Lezecké fotografie
Autor: Petr Pepe Piechowicz

Vernisáž: 22. 11., od 17:00, v rámci festi-
valu MFOF

KURZY
Probíhající kurzy: Taneční pro mládež – začá-
tečníci, Cvičení pro seniory, Orientální tanec 
– začátečníci, Cvičení pro zdraví s pilates, 
HIIT trénink, Cvičení pro zdraví, Powerjóga, 
Divadelní škola, Šachový kurz pro děti, mlá-
dež a dospělé, Taneční pro manželské páry a 
dvojice – začátečníci, Country tance pro seni-
ory, Cvičení s relaxací, Arteterapie.

KINO
Po 3. 11. v 19.00
Mapy k hvězdám

Novinka režiséra Davida Cronenberga. Dr. 
Weiss (J. Cusack) a jeho manželka (O. Willi-
ams) jsou typickými představiteli hollywood-
ské rodinné dynastie. Ale rozhodně nejsou 
typickou rodinou… 
Kanada/USA/Německo/Francie, drama, 2D, 
2014, režie: D. Cronenberg, 15+, titulky, 
vstupné 130 Kč/pro členy FK 110 Kč. Premi-
éra, Filmový klub.

St 5. 11. v 10.00
Tři bratři

Nová česká pohádka Jana Svěráka se spous-
tou dobrodružství, překvapivých situací, ale 
také laskavého humoru. Děj filmu, včetně 
známých a oblíbených písniček, které ve filmu 
zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaro-
slava Uhlíře. V hlavních rolích V. Dyk, T. Klus 
a Z. Piškula. ČR, pohádka, 2D, přístupný, 88 
min., vstupné 60 Kč. Pro seniory.

Čt 6. 11. v 17.00
Čt 6. – So 8. 11. v 19.00

Pohádkář
Příběh muže mezi dvěma ženami, příběh o 
vášni, touze, podvodu a lži a věčném od-
pouštění vznikl podle knihy populární spi-
sovatelky B. Nesvadbové. V hlavních rolích 
A. Geislerová, J. Macháček, E. Herzigová a 
další. ČR, moderní lovestory, 2D, 15+, 90 
min., vstupné 140 Kč. Premiéra.

Pá 7. 11. v 9.30
Za kamarády z televize 3

Pásmo pohádek pro nejmenší diváky. Po-
hádky: Káťa a Škubánek – hra na čmuchan-
du, Káťa a Škubánek – maškarní ples, Káťa 
a Škubánek – jak si ušetřit práci, O klukovi 
z plakátu – jak kluk ke psu přišel, O klukovi 
z plakátu – motokros, O klukovi z plakátu – 
výstava koček, Maxipes Fík – trosečníkem, 
Maxipes Fík – v jižních krajích, Maxipes Fík – 
u protinožců. ČR, animovaný, přístupný, 66 
min., vstupné 20 Kč, Bijásek, pro děti.

Pá 7. - So 8. 11. v 17.00
Včelka Mája

Malá zvědavá včelka Mája se vrací na plát-
na kin. V novém dobrodružství samozřejmě 
nebudou chybět ani její kamarádi, lehce na-
tvrdlý Vilík a luční koník Hop, a to vše ještě 
ve 3D! Austrálie/Německo, animovaný, 3D, 
přístupný, dabing, 79 min., vstupné 150 Kč. 
Premiéra, pro děti.

So 8. 11. v 15.00
Rio 2

Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři 
děti se ocitnou v džungli, když se odvážili 
opustit své kouzelné město Rio a odletět do 
divoké Amazonie, aby se tam setkali se svý-
mi příbuznými. USA, animovaná komedie, 
2D, přístupný, dabing, 101 min., vstupné 70 
Kč, Bijásek, pro děti.

Po 10. 11. v 19.00
Zmizení Eleanor Rigbyové: On

Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou filmech. 
Jak je možné různě vnímat stejný příběh a 
krizi vztahu dvou lidí? Jak se liší jeho a její 
pohled na jednu a tutéž událost? Jak odlišné 
mohou vnímat společně prožitou tragédii? 
Část On vypráví o snaze muže opět se spojit 
s milovanou, ale odcizenou ženou, zatímco 
část Ona pojednává o mladé ženě, která se 
snaží znovu nalézt samu sebe. USA, drama, 
2D, 2014, režie: N. Benson, 12+, titulky, 89 
min., vstupné 130 Kč/pro členy FK 110 Kč. 
Premiéra, Filmový klub.

Út 11. 11. v 19.00
Zmizení Eleanor Rigbyové: Ona

Dvojí pohled na jeden vztah ve dvou 
filmech. Viz výše.

So 15. – Ne 16. 11. v 17.00
Dům kouzel 

Nový animák o kocourkovi Buřinkovi, který 
se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném 
domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá 
řada nevšedních bytostí ze světa fantazie. 
Belgie, animovaný/rodinný, 2D, přístupný, 
dabing, 85 min., vstupné 110 Kč, pro děti.

So 15. 11. v 19.00
Andělé všedního dne

V. Dyk, M. Labuda, V. Javorský a E. Křen-
ková v roli andělů v novém filmu Alice Ne-
llis podle románu Michala Viewegha. ČR, 
komedie/drama, 2D, 12+, 97 min., vstupné 
110 Kč, Dámská jízda.

Ne 16. 11. v 19.00
Zmizelá

Nová adaptace celosvětového literárního hitu 
spisovatelky G. Flynnové vypráví o manželské 
dvojici (B. Affleck, R. Pike), kterým na první 
pohled všechno dokonale klape do doby, než 
Amy při pátém výročí beze stopy zmizí a hlav-
ním podezřelým se stává Nick. Je to nebez-
pečný vrah nebo na něj někdo ušil boudu? A 
kdo a proč? USA, drama/thriller, 2D, 15+, titul-
ky, 145 min., vstupné 110 Kč, premiéra.

Po 17. 11. v 19.00
Frank

Originální komedie o rádoby muzikantovi, 
který ztratí půdu pod nohama, když se přidá 
k avantgardní popové kapele vedené záhad-
ným Frankem – hudebním géniem, který se 
schovává za obří umělou hlavu. Irsko/Velká 
Británie, komedie, 2D, 2014, režie: L. Abra-
hamson, 12+, titulky, 95 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč. Filmový klub.

– 17.30 hodin. Z důvodu omezeného prostoru 
je nutná rezervace na tel. čísle 604 532 694. V 
pondělí 17. 11. státní svátek – zavřeno!

4. 11. – DRAKIÁDA
V úterý v 10 hodin se sejdeme v Broučcích 
a společně půjdeme pouštět draky. Za ne-
příznivého počasí budou děti kreslit obrázky 
s motivem draka. Draky si přineste s sebou.

11. 11. – CHCETE NALÉZT ZDRAVÝ 
ŽIVOTNÍ STYL?

V úterý v 10 hodin vás srdečně zveme na 
přednášku paní Jany Chýlkové ze společnos-
ti Nutro Fit, kde si budeme povídat o zdravé 
výživě, zhodnocení stravovacích návyků, ná-
vrhu jídelníčku a zdravém životním stylu.

18. 11. – O ZVÍŘECÍ CHALOUPCE
Zveme vás na maňáskovou pohádku O zví-
řecí chaloupce. Začínáme v 10 hodin.

25. 11. – UKÁZKA ŠÁTKOVÁNÍ
Milé maminky, pokud se chcete naučit vázat 
šátek k nošení vašeho miminka, přijďte se 
naučit tuto techniku do našeho centra v 10 
hodin. Pokud máte vlastní šátek, tak si jej 
přineste. Šátky na ukázku budou k dispozici.
27. 11. – VÝROBA ADVENTNÍHO VĚNCE
Ve čtvrtek budeme vyrábět adventní věnec. 
Větvičky budou k dispozici v Broučcích. Ma-
teriál na výrobu věnce (vázací drátek zelený, 
polystyrénový kruh, dekorace, mašle, tavná 
pistole...) si přineste. Začínáme v 10 hodin.

SOKOLÍK
ČERSTVĚ NA PRKÝNKU

29. 11. 2014

GALERIE POD SOVOU
Indonésie – Honza Tolasz

výstava fotografií, vernisáž 6.11. od 17 hodin.
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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 tech-
niky pro zdraví a pohodu vašich nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semipri-

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, 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 samo-
ozdravných procesů v těle.

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. 
Novinky v galerii:

Ivana Pavlišová – obrazy
Ladislav Borák – dřevořezby

Ženského rodu je krása
Vernisáž proběhne v pondělí 10. listopadu 
od 17.30. Můžete si prohlédnout obrazy 

výtvarníků Bohumila Nečase, Světlany Žal-
mánkové, Libuše Žilinské, Lenky Dobiášové 
a dalších. Výstava potrvá až do 20. prosince.

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

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

Neformální spolek lidí vyznávajících horskou 
turistiku. Aktuální akce na webu.

PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

Email: marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středověkých 

tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 
sobotu od 19:00 do 21:15 h.

ROZEKVÍTEK
Montessori centrum

P. Holého 400, Frýdek-Místek (budova 
VOŠ Goodwill), Kontakt: MgA. Hana 

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

Nabízíme pravidelné programy a akce pro 
rodiče s dětmi, dopolední školičku pro děti 
bez rodičů, odborné přednášky i semináře.
Montessori školička pro děti bez rodičů 
Montessori školička nabízí přívětivé a pečlivě 
připravené rodinné prostředí v úzkém kruhu 
maximálně 8 dětí. Vycházíme z principů Mon-
tessori pedagogického systému. Dětem je 
nabízeno podnětné a motivující prostředí, kde 
mohou naplňovat své přirozené vývojové po-
třeby. Mají možnost svobodné volby činností, 
které jsou přizpůsobeny jejich velikosti a síle. 
Naším cílem je vést děti k samostatnosti a 
zodpovědnosti při různých činnostech.
Věk: 2 – 4 roky. Nyní otevřeno i v pondělí od 
8.00 do 12.00 hodin.
Montessori pracovna pro děti bez rodičů 

od 3 do 6 let
Montessori pracovna nabízí dětem připrave-
né prostředí, kde mohou pracovat se smys-
lovým materiálem a procvičovat tak rozli-
šování, srovnávání, třídění a pojmenování. 
Budeme dále rozvíjet řeč a oblast jazyka, 
rozvíjet uvědomění matematických zákonů, 
v kosmické výchově objevovat svět. Součás-
tí Montessori pracovny jsou i aktivity praktic-
kého života, do kterých spadá péče o sebe, 
své okolí a společnost a rozvíjení sociálních 
vztahů. Termín: pondělí 16.30 - 18.00 hodin
Montessori pracovna pro rodiče s dětmi 

od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori pracov-
ny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet práci s 
Montessori pomůckami a materiálem. Věnu-
jeme se zde především aktivitám praktického 
života, rozvíjíme s dětmi smyslové vnímání, 
jemnou i hrubou motoriku, řečové, hudební i 
výtvarné dovednosti. Děti zde mají možnost 
zvykat si na kolektiv dětí a dospělých, rozvíjet 
komunikaci, své sociální kontakty a doved-
nosti. Termín: středa 16.30 - 18.00 hodin

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 vás zve na další taneční po-
loletí do tanečního studia Dancepoint. Vzhle-
dem k tomu, že taneční skupina slaví svůj 10. 
rok existence, taneční studio připravilo nový 
široký výběr tanečních lekcí a kurzů, které bu-
dou vést úžasní lektoři se zkušenostmi a pra-
xí. Na výběr můžete mít z těchto kurzů a lekcí:
LEKCE STREET DANCE – PO až ČT, taneční 
styly: hip hop, hype, RnB, Wack, Vogue, Dan-
cehall, locking, progressive. Taneční KURZY: 
Začátečníci či mírně pokročilí. Kurzy jsou rozdě-
leny zvlášť pro děti (8-11 let), juniory (12-15 let) 
a dospělé (15 let a více). Taneční SKUPINA – je 
určená pro mírně pokročilé a pokročilé zájemce, 
kteří se chtějí tancování věnovat závodně. Tyto 
složky jsou rozděleny dle věku a pokročilosti do 
4 složek. K přijetí do těchto 4 složek je zapotřebí 
pouze jednoroční zkušenost v taneční oblasti, 
taneční studio nebude vyhlašovat casting.
BREAK DANCE – ÚT nebo ČT, 18:30-
19:30. Akrobatický hip hopový tanec. Pro 
všechny věkové kategorie. Kurz je rozdělen 
na začátečníky a pokročilé. 
NOVINKA!!! TWERK – PO 18:30-19:30. Jed-
ná se o nový provokativní a vyzývavý taneční 
styl určený pro ženy veškeré věkové kategorie. 
Světovým fenoménem se stal díky slavným 
americkým zpěvačkám, jako je Beyonce nebo 
Shakira. Ideální pro formování celého těla.
KARIBIK A LATINA DANCE – ÚT 17:30-
18:30. Oblíbený kurz studia. Choreografie a 
krokové variace tohoto kurzu jsou přizpůso-
beny tak, aby se daly tancovat samostatně, 
bez partnera. Je to směs nádherných podma-
nivých tanců. Pro veškeré věkové kategorie.
NOVINKA!!! LATINA DANCE PRO JU-
NIORY – PO a ČT 14:30 -15:30, 7-13 let. 
Kurzy jsou určeny pro začátečníky a mírně 
pokročilé zájemce. Opět jsou choreografie 
a krokové variace latinsko-amerických tan-
ců přizpůsobeny tak, aby se mohly tancovat 
samostatně, bez partnera. Děti se zpočátku 
budou učit základní taneční kroky různých 

KLUB a GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Foceno v ložnici/Čtverce/Černá

výstava fotografií Jakuba Nováka
„Jsem studentem posledního ročníku 

gymnázia Petra Bezruče a focením jsem se 
začal zabývat před dvěma léty. Loňského 

roku jsem začal projekt 365, což znamená, 
že fotíte každý den, a i přesto, že jsem tušil, 
že to nejspíš nebude možné časem skloubit 
se školou, pustil jsem se do tohoto projektu 
a jsem rád, neboť mě to posunulo o velký 

kus dopředu. Zajímá mě především portrétní 
fotografie, ale nebráním se ničemu novému. 
Chtěl bych poděkovat svému otci za zapůj-
čení jeho zrcadlovky a objektivů, dále panu 
Adamcovi, panu Popieluchovi a panu Fried-
lovi za příležitost vystavovat v Klubu a galerii 

U Černého kocoura,“ říká Jakub Novák.

KONCERTY
Čt 6. 11. v 19.00, Rytířský sál Frýdeckého zámku

Zuzana Lapčíková
předplatitelská skupina Zámecké koncerty
Zuzanu Lapčíkovou známe jako virtuosní 
cimbalistku, osobitou zpěvačku a sklada-
telku. Pochází z moravského Slovácka, 
kde se svojí rodinou žije. Díky rodinnému 
zázemí se začala hudebně rozvíjet na poli 
moravské lidové písně a hudby. Na brněn-
ské konzervatoři absolvovala hru na cimbál 
a etnologii a hudební vědu na Masarykově 
univerzitě v Brně. Vyhrála řadu národních 
soutěží a zúčastnila se mnoha mezinárod-
ních festivalů. 

Pá 14. 11. v 19.00, Národní dům
Podzimní koncert Symfonického orches-

tru Frýdek-Místek
Symfonický orchestr Frýdek-Místek zahájí 
svou 53. koncertní sezonu interpretací hud-
by 20. století. Přestože si byli její autoři ge-
neračně blízcí, každý z nich se vydal vlastní 
tvůrčí cestou. Posluchači se tak mohou těšit 
na dílo s prvky hudby moderní (Dmitrij Šosta-
kovič – Slavnostní předehra), romantické 
(Edward Elgar – Violoncellový koncert op. 
85), klasické (Aram Chačaturjan – Waltz ze 
Suity Maškaráda) i symfonický jazz (George 
Gershwin – Rhapsody in Blue).

PROJEKT 12
So 15. 11. v 19.00, frýdecká knihovna

Kytarový koncert: Klára Bajerová, Veny
Projekt 12 je cyklus dvanácti samostatně 
fungujících kulturních akcí, které během jed-
noho roku spojí nejrůznější umělecké směry 
v kombinaci se zapomenutými prostory měs-
ta Frýdek-Místek. Ve výsledku tak vznikne 
neopakovatelný kulturní zážitek v netradič-
ním prostoru typu site-specific.
Kytarový koncert – Klára Bajerová, Veny – 
listopadová akce Projektu 12 bude mít ten-
tokrát hudební charakter. Těšit se můžete na 
dvojici kytaristů/zpěváků – Kláru Bajerovou 
a Venyho. Oba dva jsou objevy frýdecko-
-místeckého festivalu Sweetsen fest, kde se 
v ročnících 2013 a 2014 objevili na stagi U 
Arnošta. Přesto všechno je však autorská 
tvorba Kláry i Venyho velmi rozdílná jak po 
stránce hudební, tak textové. (Klára – acus-
tik punk, Veny – indie folk). 
Listopadový kytarový koncert v rámci Pro-
jektu 12 proběhne ve spolupráci s městskou 
knihovnou Frýdek-Místek. Vstup zdarma.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

KENNY BABY CLUB
P. Holého 400, Frýdek-Místek

(budova VOŠ Goodwill) Tel.: 736 520 414
www.kenny.cz, info@kenny.cz

Rozpis programů od září:
MINIŠKOLKA: Goodwill

– pondělky a středy 8-12 hod.
PLAVÁNÍ: Olešná – úterky a pátky 8-10 hod.

11. ZŠ – pondělky a čtvrtky 16-18 h
Vaničky – úterky a pátky

CVIČENÍ: Goodwill – čtvrtky – dopoledne

Pro děti
BESKYDSKÁ LOUTKA 

14. ročník festivalu loutkových her pro děti k 83. 
narozeninám místeckého loutkového divadla 

Sobota 8. listopadu v 15 hodin 
O neposlušných kůzlátkách

a třech prasátkách 
Veselé příběhy pro děti od 3 let - hraje 

soubor OPAL SVČ Opava. 
Neděle 9. listopadu v 10 hodin 

Kvak a Žbluňk 
Příhody nerozlučných žabích kamarádů – pro 
děti od 4 let – hraje THeatr Ludem Ostrava 

Neděle 9. listopadu v 15 hodin 
Kapitán Spoďár

hraje soubor Jepice Ostrava
Tři sněhuláci 

Příběhy tří sněhuláků o silvestrovské noci 
– hraje DUO – divadlo u Ostravice Frýdek-

-Místek. Obě pohádky pro děti od 3 let. 
Vstupné na každé představení 40 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 15. listopadu v 18 hodin

Darren Baker – Nohař
Česko-anglická bláznivá komedie s 

tlumočnicí. Kolem roku 1980 přijíždí do 
československé nemocnice americký lékař 
z Hollywoodu. Návštěva, které předchází 

velké přípravy, nakonec končí velkým 
překvapením – hraje divadelní soubor En-

themor Frýdek-Místek. Vstupné 100 Kč
Půjčování kostýmů v listopadu:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

latinsko-amerických stylů, které se budou 
poté choreograficky zpracovávat do celku.
FITNESS DANCE – ČT 17:30-18:30. Nená-
ročný tanec, spojený s posilováním a kardio 
cvičením, je určen pro ženy veškeré věkové 
kategorie. Ve srovnání se zumbou je fitness 
dance zaměřen více na tanec, který je na-
víc spojen s posilováním jednotlivých partií v 
rytmu známých tanečních songů. Ideální na 
spalování a formování vaší postavy.

galerie KAPITOLA
Knihkupectví na místeckém nám.

bývalý Librex (u křížového podchodu)
Volavky

fotografie Jaroslava Pešata
ČESKÝ HOTEL V NEW YORKU

poslední výstava roku 2014
vernisáž ve středu 19. listopadu v 17 hodin
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VÝSTAVY
Můj dobrovolnický svět 

Autor fotografií: Dalibor Zacios
Pořadatel výstavy: Dobrovolnické centrum 

ADRA Frýdek-Místek
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

Potěšení duše
Autor: Pavla Kozlová

Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 
adrese vystavy.kulturafm.cz

ŠKOLA JÓGY KARAKAL
Jógový sál 9. ZŠ, ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
LISTOPAD 2014

Filosofie a praxe jógy, zpevňování imunity, 
harmonizace a pozitivní ovlivňování fyzické, 
psychické a duševní stránky osobnosti, zpo-
malování stárnutí a mnohé další v pravidel-
ných metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída - od začátečníků až po  pokro-
čilé-jógová filosofie a praxe, tělesná cvičení, 
techniky vnitřní a vnější pránájámy – ovládá-
ní dechu a soboru energií, pozitivní ovlivňo-
vání mysli, techniky zlepšení koncentrace, 
statická a dynamická meditace,  psychohy-
giena-relaxační techniky, cviky zaměřené 
na problémy s páteří, senioři, dle aktuální-
ho rozvrhu kurzů, který najdete na našich 
webových stránkách. Zkvalitňování života 
jak po stránce fyzické, psychické i duševní…

Programová nabídka

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

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 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
 čt 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
 so, ne, svátky 10:00 – 17:00 (květen-říjen)

MUZEUM BESKYD

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 Městská knihovna F-M

5. 11. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
7. 11. pátek VAULT – TEKNO PARTY
BELKA (FRANCIE), DYNAMO DESTROY, 
PAW DREDA, FANTEK A DALŠÍ TEKNO 
PO LETECH VE STOUNU
8. 11. sobota PORTLESS  (EX SUPPORT 
LESBIENS)
KRYŠTOF MICHAL A TÉMĚŘ CELÁ SESTA-
VA SUPPORT LESBIENS S JEJICH HITY!!!

12. 11. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
14. 11. pátek NO!SE
DRUM AND BASS PARTY - SPECIAL 
GUEST
15. 11. sobota ROCKOTÉKA
DJ BOBESH A ESTET A JEJICH OBNOVE-
NÁ ROCKOTÉKA JSOU ZÁRUKOU KVALI-
TY VE STOUNU!!

Stálé expozice:
BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
MOZAIKA

Výstava výtvarného oboru Základní umě-
lecké školy ve Frýdku-Místku mapuje tvorbu 
žáků několika uplynulých let. Představuje 
rozmanitou mozaiku z bohaté škály témat i 
technik od kresby přes malbu, grafiku, kera-
miku, animaci či objektovou tvorbu.
„Tvořivost tu byla tisíce let. Je kolem nás i 
dnes. To nikdo nikdy nemůže popřít. Chci být 
součástí tohoto procesu. Být tvůrčí je jedna z 
největších výzev a radostí světa. Bez tvoři-
vosti není nic. Vůbec nic.“ Jan Kaplický
Výstava potrvá do 23. listopadu 2014.

BETLÉMY
Výstava betlémů nabídne průřez bohatou 
sbírkou Muzea Beskyd. Návštěvníci uvi-
dí betlémy z okolí Frýdku a Místku z 19. a 
20. století – torza kostelních betlémů, velké 
i malé rodinné betlémy stavěné rok co rok 
v městských domácnostech, betlém z po-
zůstalosti frýdlantského malíře Ferdiše Duši 
i betlémy vytvořené místními řezbáři. Ver-
nisáž výstavy ve čtvrtek 13. listopadu v 17 
hodin. Výstava potrvá do 11. ledna.
VZPOMÍNKY NA 1. SVĚTOVOU VÁLKU

Výstava o lidech na Frýdecku a Místecku, 
kteří zažili Velkou válku: Ať už jako vojáci, 
kteří odešli bojovat na frontu, nebo obyvatelé 
zdejších měst, podrobení životu v atmosféře 
přídělových lístků, nuceného odevzdávání ma-
jetku pro vojenské účely či stanného práva. Na 
výstavě si můžete prohlédnout například au-
tentické deníky nebo dopisy z války, uniformy, 
zbraně, ale také dobové fotografie Frýdecka a 
Místecka. Výstava potrvá do 6. prosince.

AKCE:
Čtvrtek 6. listopadu v 19 hodin v Rytířském 

sále Frýdeckého zámku
III. ZÁMECKÝ KONCERT

Zuzana Lapčíková
Sobota 29. listopadu od 13.00 do 16.30 hodin

Dnes večer začíná advent
Odpoledne ve výstavě betlémů v duchu ad-
ventu a Vánoc, spojené s vánočními zpěvy, 
povídáním o čase vánočním na Frýdecko-
-Místecku a s tvůrčí dílnou.

PŘEDNÁŠKY A VYCHÁZKY:
Čtvrtek 6. listopadu v 16.30 hodin v před-

náškovém sále v Zeleného domu
756 let obce Staříč

Přednáška přiblíží historii nejstarší písemně 
doložené obce na Frýdecko-Místecku. Staříč 
na nejstarších mapách, archeologické ná-
lezy na území obce, filiální kostel Povýšení 
sv. Kříže, přírodní památka Kamenná, lidová 

architektura, významní rodáci a další.
Čtvrtek 20. listopadu v 16.30 hodin v před-
náškovém sále v Zeleného domu

Krnovsko, Zlatohorsko a Jesenicko
Vlastivědná přednáška – krnovské památky, 
poutní chrám Panny Marie Sedmibolestné 
na Cvilíně, rozhledna Kudlichwarte v Úvalně, 
Maria Hilfstein ve Zlatých Horách, na Biskup-
ské kupě, na procházce v Hynčicích a další.
Čtvrtek 27. listopadu v 16.30 hodin v před-

náškovém sále v Zeleného domu
Ďábelská kočka ze zámku Gilgenheimb

V podzámčí Frýdeckého zámku opět straší, 
tentokráte zazní málo známé a neznámé po-
věsti z Javornicka, Jesenicka a Zlatohorska.

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

3. 11. (po) od 19h – ETHNO DRUM SESSION
Hudební setkání bubeníků, perkusistů a vlast-
ně všech, kteří se nebojí hrát na neobvyklé 
nástroje. Na akci většinou dorazí nové tváře 
a s nimi nové nástroje a s nimi nové zvuky.
5. 11. (st) od 17h – V-klub FM
Pravidelná schůzka klubu frýdecko-místec-
kých výtvarníků.
5. 11. (st) od 18h – Alexander Mosio – „Toulky“
Vernisáž výstavy obrazů a smaltů. Výstava 
potrvá do 31. 12. 2014.
6. 11. (čt) od 21h – Jam Session
Pravidelné hudební svobodné jamování. 
Většinou hrají: David, Matěj, Majkl, Víťa, 
Piny..., či kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát. 
Nejedná se o koncert. Vstup zdarma.
13. 11. (čt) od 17.30h – Stoun Talent – II. 
výběrové kolo
II. výběrové kolo XVI. ročníku regionální pě-
vecké soutěže Stoun Talent v kategorii do 21 
let. Vstup zdarma. Přihlášky na místě.
14. 11. (pá) od 20h – BANDABAND LIGHT
Koncert ostravské bluesové kapely tentokrá-
te v „Light“ složení.

21.-23. 11. – ŽENA, ZDRAVÍ, MLÁDÍ, 
KRÁSA – víkendový seminář pro ženy. 

Chcete žít dlouho, být zdravá, hezká a šťast-
ná? Náš zdravotní stav – nemoc nebo zdraví 
– je odpovědí na život, jak jej dnes a denně 

prožíváme. Nepotřebujeme ani tak kosmetic-
ký salon, jako spíše pozitivní přístup k živo-

tu. Naučit se odpočívat v relaxaci, protáhnout 
si své tělo, i když může mít nějaké to kilo 

navíc, najít správný přístup ke stravování. To 
vše vám nabídneme v technikách, které jsou 
vyzkoušené a fungují. Neslibujeme vám, že 

omládnete, ale s naší pomocí dokážeme 
zpomalit vaše stárnutí.

12.-14. 12. – TAJEMSTVÍ A ALCHYMIE 
JANTER – výstava obrazů Lenky Kovalové.
Obrazy odkrývají informace, které znali dáv-
ní mistři, a z jejich působení může čerpat i 
člověk dnešní doby. Obrazce janter dokáží 
stáhnout naše vědomí z vnějšího světa ke 
světu vnitřnímu, vytvářejí řád a harmonii.

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

e-mail: info@klicfm.cz
www.klicfm.cz
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NABÍDKA AKCÍ A KURZŮ
LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI MŠ

12. – 16. 1. 2015 – 1. turnus | Místecké MŠ
26. – 30. 1. 2015 – 2. turnus | Frýdecké MŠ
I v tomto školním roce jsme připravili tradiční zá-
kladní kurzy lyžování pro děti z mateřských škol 
(od 4 let). Lyžařský výcvik pro předškoláky je ve-
den 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 samotnou jízdu na lyžař-
ském vleku, zkušení lyžaři si vylepší svůj styl a 
naučí se novým prvkům. Děti budou rozděleny 
do družstev. Každé družstvo má svého lyžařské-
ho instruktora a pomocníka bez lyží. K dispozici 
máme chatu se sociálním zázemím. 
Místo: Visalaje – Zlatník. Cena: 2 000 Kč
Informace a přihlášky: Telefon: 558 111 777 
| E-mail: lyzovani@klicfm.cz

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídky kroužků a kurzů na školní 
rok 2014/2015 najdete na www.klicfm.cz.
Do kroužků a kurzů se můžete hlásit v prů-
běhu celého roku, nikdy není pozdě.

NOVÉ KURZY
5. 11. - KURZ KRESBY A MALBY PRO 

POKROČILÉ | VÝTVARNÝ KURZ
Zde si prohloubíte své znalosti a zdokona-
líte se v obou technikách. Kurz je určen pro 
zájemce, kteří se již věnují kresbě a malbě a 
potřebují si rozšířit své dovednosti.
Cena: 1 250 Kč/10 lekcí (1 lekce: 120 minut)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 17.00 – 19.00 hodin
Informace: Ivana Kulhánková | Telefon: 558 
111 765, 731 167 010 | E-mail:iva@klicfm.cz
6. 11. - ZÁKLADY KRESBY | VÝTVARNÝ KURZ
V průběhu kurzu se seznámíte s technikou 
kresby tužkou, uhlem a rudkou. Naučíte se zá-
kladům stavby obrazu a kompozice. Kurz bude 
rozdělen do čtyř částí – kresba zátiší, kde si 
osvojíte základy perspektivy, vyjádření různých 
struktur materiálů touto technikou a hru světla 
a stínu. Tyto dovednosti rozvinete v dalších 
částech věnovaných figurální kresbě a studii 
architektonického prostoru. V závěru využijete 
všechny osvojené dovednosti v plenéru.
Cena: 1 250 Kč/10 lekcí (1 lekce: 120 minut)

Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 15:30 – 17:30 hodin
Informace: Ivana Kulhánková | Telefon: 558 
111 765, 731 167 010 | E-mail:iva@klicfm.cz
6.11. - ZÁKLADY MALBY | VÝTVARNÝ KURZ
Technologie malby. Naučíme se od zákla-
dů, jaké správné podklady používat, co je to 
podmalba, imprimatur, izolace. Dozvíte se, 
jak si zvolit vhodné štětce, špachtle a další 
pomůcky, systém práce s barvou na paletě, 
způsoby, jak dosáhnout jemných barevných 
přechodů, světelných efektů, struktur, iluze 
prostoru, jak ztvárnit různé materiály a tex-
tury s využitím olejových a akrylových barev.
Cena: 1 250 Kč/10 lekcí (1lekce: 120 minut)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 17.45 – 19.45 hodin
Informace: Ivana Kulhánková | Telefon: 558 
111 765, 731 167 010 | E-mail:iva@klicfm.cz

AKCE
7.11. - BOBŘÍK ODVAHY 

Tentokráte k nám zavítají strašidla z matičky 
Prahy. Víte o tom, že se pražským Úvozem v 
pátek o půlnoci prohání bezhlavý jezdec, že 
na pražském hradě hlídá vodu vodník Paklt 
a v Platnéřské ulici stojí Železný muž? Nejen 
tito jmenovaní na vás čekají na naší straši-
delné stezce odvahy. V závěru stezky neza-
pomeňte projít Domem u poslední lucerny, 
abyste se vrátili zpět do reálného světa. Ne-
tradičním zážitkem pro vás bude zajisté také 
ohnivá show skupiny Růže draka v 19 hodin.
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany v Míst-
ku | Startujeme u altánu od 17:00-19:00 hodin
Cena: 40 Kč. Informace: Ivana Kulhánková 
| Telefon: 558 111 765, 731 167 010 | E-
-mail:iva@klicfm.cz

8.11. - PRINCEZNY NA CESTÁCH
Naše milé cestovatelky, chystáme se navští-
vit první zajímavou zemi. Vyrábí se v ní více 
než 140 druhů těstovin, mají skvělou pizzu a 
vynikající moučník tiramisu. Ještě vám prozra-
díme, že obrys země na mapě je ve tvaru boty. 
Tak sbalme se, čeká nás zajímavá cesta.
Věk: 5 – 8 let. Místo a čas: Rodinné centrum 
Klíček, Slezská 749, Frýdek, 9:00 – 17:00 
hodin. Cena: 220 Kč. Informace: Pavla Ko-
záková | Telefon: 558 111 749, 732 646 127 
| E-mail:pavla@klicfm.cz

8. 11. – Vratimovský odborný seminář.
Velký sál Kulturního domu Frýdek. Pořádá KSČM. 
Ve svých referátech vystoupí mj.: prof. Krejčí, prof. 
Keller, prof. Staněk, MUDr. David a jiní.
14. 11. – ElectroSWING – prvorepubliko-

vá párty je zpět
Rádi bychom vás srdečně pozvali na v řadě 
již druhou electroswingovou párty. Ukázky 
swingových tanců, soutěže, fotokoutek, skvě-
lá hudba a zábava na úrovni. Stylové dámy a 
gentlemani První republiky, nezapomeňte do-
držet „DRESS code“ večera a přijďte se poba-
vit v úplně jiném stylu, než jste zvyklí. Připravte 
si klobouky, naleštěte střevíce, bude se tančit!

4. 11. v 18.00, pobočka Hlavní, Modrý salonek
Nad knihami z naší knihovny
Karek Čapek: Výlet do Španěl

11. 11. v 18.00, pobočka Hlavní, Modrý salonek
Cestovatelská přednáška
(tentokrát trochu jinak)

Jiří Pasz: Nedotknutelné prostitutky – osud 
lidu Badi – nejnižší nepálské kasty – film + 

následná debata 
13. 11. v 17.30 hod. 

Monika Janáková – Nasaďte si křídla 
inspirace (šperky, 3D drátkované obrazy, 
bytové doplňky a příběhy na dobrou noc)

15. 11. v 19.00, knihovna Frýdek, Jiráskova 506
kulturaFM – Projekt 12 Kytarový koncert 

– Klára Bajerová & VENY
21. 11. v 18.30, knihovna Frýdek, Jiráskova 506
Den poezie – Kabinet lašských básní a písní 

– pořad z děl známých lašských autorů v 
podání Radany Šatánkové a lašského krále 

Zdeni Viluše I. s jeho družinou
29. 11.,9.00 – 12.00, knihovna Frýdek, 

Jiráskova 506
Den pro dětskou knihu – dramatické čtení 

a výtvarná dílna pro děti 
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BESKYDSKÉ
FARMÁŘSKÉ
TRHY:

6. 11.
ZABÍJAČKA

20. 11.
ŘEMESLA

4. 12.
ADVENT
18. 12.

ADVENT


