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slovo primátora

Vážení občané,

dovolte mi, abych Vám jménem celého vedení města popřál co 
možná nejklidnější Vánoce, strávené ve zdraví a v pohodě,
v okruhu lidí, na nichž Vám záleží, kteří si váží Vás
a se kterými je Vám dobře. 

Za Statutární město Frýdek-Místek Radim Vrbata

Může vás zajímat:
• Hyundai daroval městu 

jízdní kola  (str. 3)

• Technické služby bojo-
valy s ledovkou (str. 3)

• Pozor na Šmejdy! 
 (str. 11)

Zastupitelé statutárního 
města Frýdku-Místku schválili 
návrh rozpočtu na rok 2015. 
Ten počítá s příjmy, včetně 
zdrojů z okruhu financování, 
ve výši 1,265 miliardy korun, 
což je v porovnání s uprave-
ným rozpočtem po 5. změně 
rozpočtu na tento rok o zhruba 
188 milionů korun méně. Důvo-
dem je, že město v roce 2015 
nebude čerpat žádný úvěr (v 
roce 2014 – 165 mil. korun), 
dále město počítá s nižšími da-
ňovými příjmy, a to z odvodu 
z výherních hracích přístrojů 
o 11,3 milionu a daně z příjmu 
právnických osob za město o 
12 milionů korun. Výdaje, včet-
ně výdajů z okruhu financo-
vání, jsou ve stejné výši jako 
celkové zdroje.

V rámci odborů získá z roz-
počtu nejvíce financí odbor 
investiční, a to 311 milionů, 
z toho 205 milionů je převe-
deno z letošního roku (např. 
hala Polárka, revitalizace síd-
liště Slezská). Odbor dopravy 
má z rozpočtu vyčleněno 198 
milionů a odbor školství 142 
milionů korun.

Mezi největší investiční 
akce příštího roku bude patřit 
revitalizace veřejných pro-
stranství na sídlišti Slezská 
III. a IV. etapa (51,2 mil. ko-
run), vybudování Domova se 
zvláštním režimem pro osoby 
bez přístřeší (34 mil. korun) 
a arboreta za hospicem (15,4 
mil. korun), výměna oken a za-
teplení domu č. p. 799 na ulici 
ČSA (6 mil. korun).  (pp)

Zastupitelé 
schválili rozpočet

PROSINCOVÉ ZASTUPITELSTVO: Z jednání 15. prosince.  Foto: Petr Pavelka

Zastupitelstvo projednávalo finance
Prosincové zasedání za-

stupitelstva města se zabýva-
lo především finančními zále-
žitostmi, rozpočtem města na 
rok 2015, dotacemi z jednot-
livých fondů či rozpočtovým 
výhledem na následující roky, 
objevila se však i témata, u 
nichž politici nebyli jednotní 
v tom, zda vůbec na jednání 
zastupitelstva patří.

Vedení města bylo znovu kon-
frontováno v souvislosti se vzni-
kem nových placených funkcí, 
které v minulém volebním období 
byly řešeny jiným způsobem. 
„V koaliční smlouvě, která byla 
připravována mezi hnutím ANO 
2011, KDU-ČSL a Naším měs-
tem, byly dnes kritizované funkce 
předsedy finančního a kontrolní-
ho výboru jasně definovány jako 
vykonávané uvolněnými členy 
zastupitelstva. Zaráží mě, že 
tak zkušený zastupitel jako pan 
Kajzar tvrdí, že nevěděl, co to 
finančně obnáší,“ upozornil ná-
městek primátora Petr Gaj, že 
hnutí Naše město nyní kritizuje 
něco, s čím bylo dříve srozu-
měno. „Já se hlásím k tomu, že 
jsem to vnesl na koaliční jedná-
ní. Připadala nám žádoucí změ-
na intenzity činnosti obou těch 
výborů. Kéž je to ku prospěchu 

činnosti zastupitelstva,“ reago-
val Miroslav Přádka (KDU-ČSL). 
Další kritizovanou pozicí je post 
radního určeného pro záležitosti 
spojené s obchvatem. „Nemů-
žeme se spoléhat, že se vše 
vyřeší interní cestou, protože na 
ministerstvu dopravy a financí 
jsou lidé z ANO. Tlak musí pro-
bíhat neustále a ze všech stran. 
Bereme to jako velkou prioritu, 
a když impulsy z Frýdku-Místku 
nepůjdou, plánované termíny 
nemusí být dodrženy,“ upozornil 
primátor Radim Vrbata. „Je to 
skutečně velká zodpovědnost 
každého jednotlivého zastupite-
le, protože možných problémů 
výstavby je ještě spoustu, i proto, 
že problém a jeho řešení je starý 
už dvacet let. Je to o financování, 
vstupují do toho ekologické akti-
vity a další problémy nastanou, 
když se první den kopne. Stav-
ba bude produkovat každodenní 
problémy, bude chtít velké vypětí 
je řešit,“ vysvětloval i na příkladu 
stavby v Zelinkovicích a Chlebo-
vicích náměstek primátora Karel 
Deutscher, že si problematika 
speciálně vyčleněného člověka 
zaslouží. Radu Jiřího Kajzara 
„najměte si lobbistu, bude to 
stát polovinu“ už nechalo vedení 
města bez komentáře.

Vedení města se nakonec 
v průběhu jednání dočkalo i díl-
čí pochvaly opozice, a to v sou-
vislosti se zprávou o postupu 
výstavby haly Polárka. Zrovna 
v den jednání zastupitelstva 
15. prosince byl Den D i na 
Polárce, která byla předávána 
zhotovitelem. „Cena haly byla 
odhadována na 386 milionů, 
elektronickou aukcí jsme ji sní-

žili na 284 milionů a výsledná 
cena bude ještě zhruba o dva 
miliony níže. U takových staveb 
této velikosti je to snad poprvé 
v republice, kdy šla cena dolů, 
většinou jde o desítky procent 
nahoru,“ upozornil náměstek 
primátora Michal Pobucký.

(Více z jednání zastupitel-
stva, včetně komentářů klubů, 
v příštím čísle)  (pp)
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krátce
Půlnoční ohňostroj

Ve Frýdku-Místku se i letos 
stejně jako v minulých letech mů-
žete těšit na půlnoční ohňostroj 
ze Silvestra na Nový rok. Jedinou 
změnou je, že stovky světelných 
raket, římských svící a kulových 
pum různých typů a barev ozáří 
oblohu ve směru na Beskydy, a 
ne na Ostravu, protože odpáleny 
budou z nového místa, a to ze 
Sokolíku v parku u řeky Ostravice.  
Dvanáctiminutová podívaná vyjde 
přibližně na čtvrt milionu korun.

Předvánoční guláš 
pro bezdomovce 

Město Frýdek-Místek ve spo-
lupráci se Slezskou diakonií se 
rozhodli i letos uspořádat pro lidi 
bez domova posezení u před-
vánočního guláše. Na úterý 16. 
prosince se várnice chystala v 
Azylovém domě Bethel, který po-
skytuje zázemí dospělým mužům 
bez přístřeší, a v Azylovém domě 
Sára určeném pro matky s dětmi 
v nepříznivé sociální situaci spo-
jené se ztrátou bydlení.

Svoz odpadů
Svoz odpadů z popelnic P 110 

v rámci čtvrtečního okruhu od 
občanů bydlících v Zelinkovicích, 
Lysůvkách, Lískovci, Frýdku 
(část), na Berlíně, v ul. Palkovic-
ké, v okolí Olešné, Pod Štandlem 
bude proveden v náhradním ter-
mínu v sobotu 3. ledna 2015.

Beskydy tourist info
Plánujete vyrazit na lyže, běž-

ky, či nějaký zimní výlet v Bes-
kydech? Přijďte si do poboček 
Beskydského informačního cen-
tra pro nové vydání oblíbených 
turistických novin Beskydy tou-
rist info, které nabídne kompletní 
turistické informace od Jablun-
kovska po Valašsko. Zimní číslo 
je jako tradičně nabito spoustou 
užitečných informací, nabídne 
vám přehled lyžařských areá-
lů, běžeckých tras, kulturních a 
sportovních zařízení, jízdní řády 
skibusů nebo kalendář akcí.

Koncert Cateny
V rámci programu Svatoště-

pánské odpoledne na zámku se 
v Rytířském sále Frýdeckého 
zámku v pátek 26. prosince od 
15 hodin koná koncert komorního 
pěveckého sboru Catena musica. 

Burza práce
Nemáte práci? Hrozí vám 

ztráta práce? Chcete změnit 
kvalifikaci? Hledáte brigádu? 
Udělejte si představu o pracov-
ních příležitostech. Poznejte 
možnosti rekvalifikačních kurzů 
v dělnických i technických profe-
sích, v administrativě i službách, 
vyslechněte si přednášky, jak 
uspět při hledání práce. Navštivte 
Burzu práce a rekvalifikací s na-
bídkami poradenských center na 
jednom místě. Akci opět pořádá 
DTO CZ Ostrava ve spolupráci s 
Úřadem práce ČR, Krajskou po-
bočkou Ostrava. Burza se připra-
vuje na 5. února od 9 do 16 hodin 
v DTO CZ (Mariánské náměstí 5, 
Ostrava-Mariánské Hory, naproti 
bývalému Telecomu).  (pp)

Nové vedení města ab-
solvovalo exkurzi v městské 
společnosti Distep, jejímž 
posláním je být takovou 
městskou teplárenskou spo-
lečností, která zajistí tepelnou 
pohodu občanům, uspoko-
jí jejich požadavky a udrží 
dlouhodobě přijatelnou cenu 
tepelné energie. Právě ta ale 
bývá příčinou kritiky a také 
předmětem politického boje, 
proto většina dotazů směřo-
vala k objasnění její tvorby.

Z představení společnosti a 
debaty vyplynulo, že manévro-
vací prostor pro cenovou poli-
tiku je díky legislativě relativně 
úzký. „Zákon jasně vymezuje, 
co lze a co nelze do ceny tepla 
promítnout,“ upozornil předse-
da představenstva Petr Jonas. 
Frýdek-Místek je atypickým 
městem, plným sídlišť, proto je 
centrální dodávka tepla výhod-
ná pro velkou část obyvatel 
města, byť se objevují tendence 
vytápět některé budovy i jiným 
způsobem. Přesto se Distep, 
který má ve městě 38 kilometrů 
potrubních tras, 63 předávacích 
stanic, 1166 odběrných míst pro 
18 400 bytových jednotek, může 
stále pyšnit kladnou bilancí po-
čtu připojených a odpojených 

Vedení města navštívilo Distep

V DISTEPU: Cena tepla je politikum, ale na její tvorbu bedlivě dohlíží Energetický regulační úřad. 
 Foto: Petr Pavelka
zákazníků. Dlouhodobě ovšem 
klesá objem dodávek tepla, i 
teplé a studené vody, což je dů-
sledek zateplování budov, ale  
někdy i abnormálních úspor-
ných opatření některých obča-
nů. „Studie už hovoří například 
o tom, že někteří lidé nespo-
třebovávají ani množství vody, 
které se považuje za hygienické 
minimum,“ upozornil technický 
náměstek Petr Pavlíček. Velká 

Třídění příjmů a výdajů 
obcí druhové, odvětvové, 
konsolidační zdrojové, ná-
strojové, transferové – že 
vám to nic neříká? I s těmi-
to pojmy, stejně jako s těmi 
běžnějšími, jako jsou daňové 
a nedaňové příjmy, kapitálové 
příjmy a výdaje či rozpočtové 
provizorium, se musí vypořá-
dat zastupitelé při schvalová-
ní rozpočtu města. Proto jsou 
pro ně pravidelně připravová-
ny semináře k rozpočtu, letos 
za vyšší účasti, protože do 
zastupitelstva se po volbách 
dostalo hodně nových tváří.

Zastupitelům byly zdůrazně-
ny nejdůležitější právní normy 

z hlediska rozpočtu i vlastní roz-
počtový proces a jeho skladba. 
Byly také probrány pravomoci 
Rady města Frýdku-Místku 
k provádění rozpočtových opat-
ření i pravomoci vedoucích od-
borů k rozpočtovým úpravám. 
„Rozpočet města je finanční 
plán, nikoliv dogma, které se 
nemůže měnit. Změny přichá-
zejí například v závislosti na 
získaných dotacích, rozpočet 
se může přizpůsobovat reálným 
příjmům a podobně,“ vysvětlo-
vala vedoucí oddělení rozpočtu 
Pavla Homolková. Zastupitelé 
následně probrali návrh roz-
počtu statutárního města Frý-
dek-Místek pro rok 2015.  (pp)

Zastupitelé studovali tvorbu rozpočtu

SEMINÁŘ K ROZPOČTU: Úředníci vysvětlovali zastupitelům tvorbu 
městského rozpočtu, který v mnoha kapitolách ovlivňuje více daná le-
gislativa než politická vůle na komunální úrovni.  Foto: Petr Pavelka

část nákladů společnosti je fix-
ních, a proto je ve výsledku na 
složenkách vidět doslova každý 
teplejší den v topné sezoně. 
Zrovna poslední období se při-
tom řadí k těm extrémně teplým. 

„Přírodě určitě neporučíme, ale 
budeme se snažit o důslednou 
kontrolu nákladů a vybalanco-
vání zisku tak, aby ceny tepla 
byly co nejnižší,“ ujistil primátor 
Radim Vrbata.  (pp)

Zástupci frýdecko-místecké-
ho aquaparku bývají tradičně 
úspěšní na Mistrovství České 
republiky v saunových cere-
moniálech. Nejinak tomu bylo 
na letošním 4. ročníku, který se 
konal v Petrovicích u Karviné.

V minulých letech úspěšná 
Jana Adamczyk Vicherová (loni 
stříbrná a zlatá u publika), která 
má na krytém aquaparku sauno-
vý provoz na starosti, se již po-
sunula do role porotce. A mohlo 
ji těšit, že vítězem se stal jeden 
z žáků frýdecko-místeckého 
školicího střediska Milan Klajn, 
který, byť nováček, dokázal od-
bornou porotu přesvědčit o svém 
mistrovství výbornou improvizací 
poté, co mu selhala technika. 
Frýdecko-místeckou líheň repre-
zentovalo tentokrát duo Marta 
Pitříková-David Grygar, kteří 
skončili na čtvrtém místě.

„Saunové ceremoniály dělá-

me na Olešné dvakrát do týdne, 
jako marketingový nástroj, ve 
dnech a časech, kdy potřebu-
jeme zvednout návštěvnost. To 
se nám daří, saunový provoz 
jede na plnou kapacitu a i v létě 
se můžeme pochlubit čísly jako 
jiná střediska v hlavním zimním 
období. Ceremoniály jsou zpes-
třením provozu a také osvětou, 
kterou se vychovává klientela. 
Právě osvěta je jedním z hodno-
tících kritérií při mistrovství, dále 
se pak sleduje technická do-
vednost a umělecký dojem,“ vy-
světlila Jana Adamczyk Viche-
rová. Ta ještě prozradila milou 
novinku, která se týká školního 
bazénu na 11. ZŠ pro příští rok: 
„Budeme zvyšovat teplotu vody 
z 28 na 30 stupňů. Technologic-
ky již jsme schopni zajistit kva-
litní vodu i při vyšších teplotách, 
které znamenají větší komfort 
pro klienty.“  (pp)

Mistři saunování na aquaparku

VÁNOČNÍ AKCE: Jedna z nich se uskutečnila v Národním domě 
pro členy Svazu důchodců České republiky Frýdek-Místek, které 
potěšilo návštěvou vedení města, ale také vystupující děti ze 4. ZŠ.

Foto: Petr Pavelka 
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městská policie
Problém se závorou

4. 12. městská policie dostala 
informaci o poruše na železnič-
ním přejezdu v obci Dobrá, kde 
se měla závora na železničním 
přejezdu neustále pohybovat 
nahoru a dolů. Tato informace 
byla následně předána výprav-
čímu Českých drah ve Frýdku-
-Místku, který zajistil její opravu.

Podnapilí v Bethelu
4. 12. požádal zaměstna-

nec azylového domu Bethel o 
pomoc, protože měl v budově 
dva muže, kteří byli v podnapi-
lém stavu, ačkoliv provozní řád 
neumožňuje pobyt podnapilým 
osobám. „Muži nechtěli toto 
zařízení opustit, ale hlídka je 
přiměla změnit názor. Vyzvala 
je k odchodu a muži se skuteč-
ně zvedli z postelí, kde leželi, a 
odešli,“ vylíčila Lenka Biolková, 
manažer prevence kriminality.

Nechtěl platit
8. 12. městskou policii požá-

dal o pomoc vrátný nemocnice. 
Jeden muž, který přijel vozidlem 
k vrátnici, chtěl totiž projet bez 
zaplacení parkovného. Strážníci 
řidiči vysvětlili, že toto není mož-
né a musí projet závorou tam, 
kde se platí parkovné.  (pp)

Hyundai daroval městu jízdní kola pro školáky

PŘEDÁNÍ BICYKLŮ: Slavnostní chvíle se odbyla dokonce za přítomnosti korejské televize. Foto: Petr Pavelka

Žáci čtvrtých tříd základ-
ních škol ve Frýdku-Místku, 
kterých se týká dopravní vý-
chova, jež je povinnou sou-
částí jejich výuky, se mohou 
těšit, že ji absolvují na zbrusu 
nových jízdních kolech, které 
město dostalo darem od auto-
mobilky Hyundai.

„Hyundai se spolu se svý-
mi subdodavateli řadí mezi 
největší zaměstnavatele v re-
gionu, což má pozitivní vliv 
na ekonomiku i životní úroveň 
místních obyvatel. Automobilka 
spolupracuje a podporuje růz-
né akce realizované v okolních 
městech a obcích. Jsme rádi, 
že nezapomíná na Frýdek-Mís-
tek, i když nikdy nebudeme 
například v pozici Mladé Bole-
slavi, protože nejsme přímým 
sídelním městem. Jsme ale 
nejbližším větším městem, a 
proto je dobře, že se postupně 
snažíme budovat určité part-
nerství. Automobilka Frýdku-
-Místku v minulosti přispěla 

na vybudování naučné stezky 
Okolí Morávky ve Skalici a nyní 
věnovala městu kola pro děti,“ 
řekl primátor Radim Vrbata.  

„Poté, co město zprovoznilo 
nové dětské dopravní hřiště, 
nás napadlo, že podpoříme vý-
uku dopravní výchovy ve Frýd-
ku-Místku zakoupením nových 
jízdních kol pro děti. Dopravní 
bezpečnost je jedním z pilířů 
takzvané společenské odpo-
vědnosti značky Hyundai po ce-
lém světě a v rámci této oblasti 
jsme se v České republice za-
měřili na partnerství s dětskými 
cyklisty, protože mladý cyklista, 
který zná a dodržuje pravidla, je 
zárukou toho, že v dospělosti 
bude spolehlivý a zodpovědný 
řidič,“ řekl mluvčí automobilky 
Hyundai Petr Vaněk. 

„Dopravní hřiště v této loka-
litě se stalo brzy velmi popu-
lární, a to i v mimoškolní čas. 
Ve spolupráci s blízkou 6. ZŠ a 
městskou policií bude dopravní 
výchova znovu nastartována 

na jaře. Nepochybuji, že budou 
mít děti z nových kol radost, 

stejně jako školáci, kteří si je 
dnes vyzkoušeli,“ hodnotil ná-

městek primátora Michal Po-
bucký.  (pp)

Na frýdecko-místecké rad-
nici se 2. prosince uskuteč-
nilo setkání se starosty obcí 
zapojených do projektu MHD 
zdarma, kteří byli především 
zvědavi, zda město Frýdek-
-Místek s novým vedením 
nehodlá měnit filozofii v této 
oblasti. Hned na úvod proto 
primátor Radim Vrbata ujistil, 
že v projektu město rozhodně 
chce pokračovat.

Přítomné potěšilo, že měnit 
se nebude ani nastavení plateb 
obcí za účast v tomto projektu. 
„Ukazuje se, že po jednáních 
s krajem a obcemi byla spolu-
účast nastavena dobře, nena-
stala žádná ropná krize nebo jiný 
významný faktor, který by nás 
nutil ke změnám. Každá koruna 
v projektu, který bereme jako 
společný, užitečný pro všechny 
zúčastněné, má své využití. Zá-

sadní je, že občané mají k dis-
pozici více spojů než v minulosti, 
nárůst cestujících je někde dvoj 
i trojnásobný, například občané 
Bašky jsou změnou nadšeni. 
Samozřejmě nejlépe lze vše 
vyhodnotit až po roce provozu a 
některé obce se připojily teprve 
nedávno,“ řekl náměstek primá-
tora Karel Deutscher.

V debatě bylo vysvětleno, že 
občané některých obcí se musí 
spokojit s přestupem, pokud 
například chtějí zdarma dojet 
až k poliklinice, kam nemohou 
zajíždět všechny linky přímo. 
„Snažíme se, aby přestupní vaz-
by byly co nejlepší, a nemůžeme 
na ulici 8. pěšího pluku posílat 
další a další spoje. Četnost spo-
jů k poliklinice už je skutečně 
na hraně dopravní vytíženosti,“ 
potvrdil vedoucí odboru dopravy 
Miroslav Hronovský.  (pp)

MHD zdarma vyhovuje 
i okolním obcím

MHD ZDARMA: Na radnici se setkali starostové obcí zapojených do 
tohoto projektu.  Foto: Petr Pavelka

A tenhle znáte? Víte, jakou 
kompenzaci připravil magistrát 
za zpoždění stavby Polárka? 
Dvoudenní klouzání po celém 
městě zdarma. Tento vtip ko-
loval po radničních e-mailech, 
ale klidně se dal rozšířit na 
celý region. S ledovkou zápa-
sili všichni. Ve Frýdku-Místku 
hlavně technické služby TS 
a.s., které mají na starosti zim-
ní údržbu komunikací.

Ty ihned po vytvoření ledovky 
zahájily chemický posyp vozovek 
a chodníků a povolaly do služby 
dostupné posily. Operativně také 
přistoupily k ručnímu posypu sil-
nic v kopcích. „Problémem jsou 
zejména kopcovité úseky, kde 
už jsou uvízlá auta a i naše tech-
nika má problém do kopce vyjet. 
Takovou situaci za posledních 
dvanáct let nepamatuji. Proto 
jsme přistoupili ke zcela nestan-
dardnímu řešení a v kopcovitých 
úsecích jsme zahájili ruční posyp,“ 
referoval aktuálně Jaromír Kohut, 
předseda představenstva, s tím, 
že ruční posyp čeká komunikace 
ulic Střelniční, Husova, Růžový 
pahorek a následně bude prová-
děn na všech kopcovitých sídliš-

tích. S odstupem dní pak ocenil, 
že kalamitní stav nespustil lavinu 
mailů s obvyklým tvrzením, že 
„silničáři zaspali“. „Nikdo z obča-
nů nám nic takového nenapsal. 
Každý chápal, že to byla napros-
to mimořádná situace, kalamitní 
stav,“ potěšilo Jaromíra Kohuta.

Úkolem zimní údržby je zmírňo-
vání závad ve sjízdnosti a schůd-
nosti na místních komunikacích, 
vzniklých zimními povětrnostními 
vlivy a jejich důsledky. Jako první 
jsou ošetřovány komunikace s 
hromadnou veřejnou dopravou, 
příjezdové místní komunikace ke 
zdravotnickým zařízením a další 
významné místní komunikace. 
Podobně to je i s chodníky, které 
jsou dle důležitosti rozděleny do 
čtyř kategorií. Od stupně důležitos-
ti se následně odvíjí doba, ve kte-
ré má být zabezpečena sjízdnost 
komunikace. Tu stanovuje zákon 
o pozemních komunikacích. Lhůta 
pro zmírňování závad ve sjízdnosti 
místních komunikací se pohybuje 
od čtyř do 48 hodin.

Technické služby nezajišťují 
zimní údržbu na silnicích, které 
nepatří městu, jsou ve vlastnictví 
Moravskoslezského kraje nebo 

státu a jejich údržbu provádí 
Správa silnic MS kraje. 

Krajské silnice – ul. Bruzov-
ská, Lískovecká, Revoluční, J. 
Opletala, 17. listopadu, část 
ulice Ostravská (od křižovatky 
U Rady ve směru na Sviadnov), 
Staroměstská, Slezská, Ob-
chodní, Palkovická, Podpuklí. 

Silnice ve vlastnictví státu – 
ul. Hlavní, Janáčkova, Příborská 
a Beskydská.  (pp)

Technické služby bojovaly s ledovkou

ZÁSOBY SOLI: Technické služby musely poprvé v této sezoně vý-
razně využít posypové materiály.  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.

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

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Dne 26. 12. pořádá TJ Slezská – 2. ZŠ F-M tradiční 35. Vánoční 

turnaj ve stolním tenise v tělocvičně ZŠ na ulici J. Čapka.
Prezentace 8.30 – 9.00 hodin, příchod boční brankou

(zastávka MHD U Gustlíčka). Sportovní obuv s sebou. Zveme všech-
ny členy, jejich rodiče, bývalé členy a neregistrované hráče z řad žáků 

i dospělých. Ing. Petr Soural, tel. 606 777 303, předseda TJ

BESEDA S OLYMPIONIKY: David Svoboda a Libor Capalini ve Frýdku-Místku.  Foto: Petr Pavelka

Na tři stovky hostů, mezi ni-
miž nechyběl náměstek pri-
mátora Petr Gaj, si našlo 5. 
prosince cestu do Kina Petra 
Bezruče na setkání s olympi-
oniky z řad moderních pěti-
bojařů, které pořádal Lašský 
sportovní klub Frýdek-Místek.
David Svoboda a Libor Capalini 
se postarali o to, že v kinosále 
po celý večer panovala uvolně-
ná a přátelská atmosféra, kterou 
navodilo už úvodní vystoupení ta-
neční skupiny Funky Beat. Pak se 
olympionici rozpovídali. Prozradili, 
jakou cestou by se měly děti vy-
dat, aby mohly být jednou podob-
ně úspěšné jako oni. „Není nutné 
se specializovat v raném věku, 
ideální je být všestranně sportov-
ně nadaný. Já jsem dělal úplně 
všechno, ale začal jsem plaváním, 

což je zrovna disciplína, kdy čím 
dřív se ji naučíte, tím líp. Všechno 
ostatní se dá lépe doučit,“ říkal 
Libor Capalini. David Svoboda 
jej doplnil, že on si moderní pěti-
boj vybral vlastně až v šestnácti 
letech. „Základ jsem měl taky 
v plavání a chtěl jsem si vyzkou-
šet i něco jiného. Váhal jsem mezi 
triatlonem a pětibojem,“ prozradil.
Oba hosté pak probírali krásy to-
hoto olympijského sportu a jeho 
další vývoj i recept, jak v něm 
uspět. „Není žádný univerzální 
návod, každý to má poskládané 
jinak. Určité slabiny v jednotlivých 
disciplínách se sice dají vyvážit, 
ale dlouhodobě jsou úspěšní ti, 
kteří mají všech pět v rovnová-
ze,“ shodovali se. Když se začaly 
probírat otázky z publika, došlo 
například i na výčet koníčků. „Kro-

Vydařené setkání s olympioniky

mě sportu toho dělám spoustu a 
vlastně nic, protože s tím spor-
tem nakonec všechno tak nějak 
souvisí. Čím chce být sportovec 
dnes úspěšnější, tím širší musí mít 
obzor – zajímat se o biochemii, 

jazyky, ale i reklamu, marketing, 
ekonomiku,“ říká David Svoboda.
Na pódium se nakonec dostal 
i náměstek primátora Petr Gaj, 
který ocenil klub za jeho činnost 
a podmínky, které vytváří dětem, 

včetně nutného poznání „vel-
kých vzorů“. Sám se pak přiznal, 
že z disciplín moderního pětiboje 
by nejlépe obstál v běhu, a na-
opak moc si neumí představit 
šermířské souboje.  (pp)

V listopadu byla zahájena 
nejvyšší šachová soutěž ČR 
Extraliga družstev. Prestižní 
Extraliga opět výkonnostně 
posílila, přesto by zástupce 
Frýdku-Místku Beskydská 
šachová škola ráda atakovala 
příčky nejvyšší. 

V devítileté extraligové histo-
rii družstvo BŠŠ Frýdek-Místek 
obsadilo 2x 3. místo, 4x 5. místo 
a 2x 6. místo. A jak si vede BŠŠ 
v novém ročníku 2014/15? Z prv-
ních čtyř kol si BŠŠ odnáší dvě 
výhry a dvě porážky. Vítězí nad 
Slavojem Poruba 5,0 - 3,0 a 4,5 - 
3,5 nad Mahrlou Praha, porážky jí 
uštědřily Labortech Ostrava 2,5 - 
5,5 a Výstaviště Lysá nad Labem 
3,0 - 5,0. Z týmu nejlepší formu na 
úvod sezóny ukazují velmistr Igor 
Rausis a mezinárodní mistři Voj-
těch Zwardoň a Cyril Ponížil. Ze-

ptali jsme se kapitána týmu Pavla 
Benča na hodnocení úvodních 
kol: „První čtyři kola byla opravdu 
náročná, po těžkých střetnutích 
získáváme cenných šest bodů do 
tabulky a zaujímáme průběžné 8. 
místo, což je trošku zklamání, pře-
ci jenom jsme předpokládali, že 
v jednom ze zápasů, buď s Ost-
ravou nebo Lysou nad Labem, se 
nám podaří bodovat. Avšak Extra-
liga nám roste do kvality a výkon-
nostní rozdíly mezi jednotlivými 
družstvy jsou minimální. Musíme 
postupovat od utkání k utkání a 
v každém se snažit bodovat. Dě-
kuji všem hráčům za bojovný vý-
kon a celému realizačnímu týmu 
za spoustu vykonané práce. Také 
patří velký dík všem, kteří nás 
podporují a fandí nám. Rádi by-
chom v dalších kolech bodovali a 
uvidíme, kam nás to až dovede.“

Extraliga šachových družstev

Na přelomu měsíce uspo-
řádal TK Tennispoint Frýdek-
-Místek první ze série turnajů 
Prince Winter Tenis, a i když 
tentokrát nebyl zařazen do 
vyšší kategorie turnajů, díky 

zázemí v podobě čtyř kurtů 
se na něj znovu sjela velmi 
slušná konkurence.

Neztratili se v ní ani domácí 
borci, když Patrik Pavelka, prv-
ním rokem v dorostenecké kate-

gorii, která je čtyřletá, vybojoval 
v singlu čtvrtfinále, kde podlehl 
Romanovi Filovi, který v nové se-
zoně rovněž hájí barvy frýdecko-
-místeckého oddílu. Filo pak v se-
mifinále nestačil na pozdějšího 
vítěze Filipa Šenka, s nímž Patrik 
Pavelka ovládl deblovou část 
turnaje, kdy si v pavouku museli 
poradit i s o tři roky staršími hráči. 
Že nešlo o náhodný úspěch, po-
tvrdili oba na následném turnaji 
ve Vřesině, kde čtyřhru dokázali 
vyhrát znovu. Patrik Pavelka tak 
po loňské mimořádně úspěšné 
sezoně, kdy se stal přeborníkem 
severní Moravy a dostal se v žá-
kovské kategorii třikrát na mis-
trovství republiky, potvrdil, že ani 
ve vyšší věkové kategorii, v níž 
dokázal sbírat body už v před-
chozí sezoně, nemíní hrát druhé 
housle.  (pp)

Dorostenecký turnaj TK Tennispoint

NEJLEPŠÍ DEBLY: Po finále čtyřhry. Foto: Jiří Vykoukal

Běžecká cena mládeže 
skončila. Sedmnáctý ročník 
byl složen z dvaceti závodů, 
ve kterých startovalo celkem 
5090 dětí. Bodově se prosadi-
lo 996 z nich a 27 děvčat a 18 
chlapců startovalo dokonce 
ve všech dvaceti závodech. 

Soutěžilo se v sedmi věkových 
kategoriích, a tak si představme 
alespoň trojici nejlepších. Mezi ben-
jamínky (roč. 2009 a ml.) patřila 
první dvě místa našim, vyhrála Kat-
ka Ungrová, před Emou Beránko-
vou, třetí skončila Nikol Ernstová z 
Třince. U chlapců je nejlepší trojice 
našich v pořadí Ondřej Holubčík, 
Miroslav Myška a třetí Adam Bů-
žek. Minipřípravku ovládla dvojčata 
Ningerovy, v pořadí Barbora, za ní 
Hanka, a třetím místem je doplnila 
Anna Václavíková, všechno člen-

ky našeho oddílu. U chlapců se 
dvojice našich musela sklonit před 
kvalitami Viktora Burawy z Vělo-
polí, hned za ním skončili Vojtěch 
Šelong a Lukáš Hlavatík. V příprav-
ce se naše děvčata mezi trojici nej-
lepších nedostala, vyhrála Markéta 
Sikorová, před Natálií Ernstovou 
(obě Jablunkov) a Michaelou Klu-
zovou (Třinec). Ovšem kluci pro 
změnu nikoho na stupně nepustili, 
když vyhrál Josef Hájovský před 
Martinem Vlkem a Janem Klima-
sem. Předžactvo vyhrála Kateřina 
Supiková z Jablunkova, před naší 
Klárou Ningerovu a Anežkou Boj-
kovou. Rovněž u chlapců zvítězil 
jablunkovský František Szkatula 
před dvojicí našich Adam Dokoupil 
a Ondřej Pavelek. V mladších žač-
kách zvítězila Karolína Sasynová 
(Jablunkov) před naší Eliškou Kop-

covou a svou oddílovou kolegyní 
Erikou Zahalukovou. Kluci už si ví-
tězství vzít nenechali. Vyhrál Šimon 
Skuplík, druhý je Patrik Stankov, 
třetí Petr Vaněk z Vratimova. Starší 
žákyně ovládla dvojice našich v po-
řadí Petra Pavlásková a Kateřina 
Šprochová, před Sárou Hálovou z 
Jablunkova. Její kolega René Sa-
syn vyhrál starší žáky před našimi 
Tomášem Szymalou a Michalem 
Němcem. Poslední kategorii do-
rostu naši ovládli. Mezi děvčaty vy-
hrála Iveta Rašková, druhá Kateři-
na Krtková a třetí Ivana Lubojacká 
z Jablunkova. V dorostencích jsou 
na prvních třech místech pouze 
naši v pořadí Sergej Tkach, Jan 
Tesarčík a Zdeněk Martinák. Slav-
nostní vyhlášení proběhne v neděli 
4. ledna od 14 hodin ve velkém 
sále Národního domu.

Téměř tisícovka dětí v Běžecké ceně mládeže
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Sedm dívek a čtyři chlapci 
reprezentovali 22. listopadu 
Lašský sportovní klub Frýdek-
-Místek na Oblastním přeboru 
mladšího žactva v Opavě. Cel-
kem se na závodech prezento-
valo 152 plavců z 18 klubů. 

Naše výprava pod dohledem 
hlavního trenéra Pavla Gazdy 
měla samozřejmě své sportov-
ní a výkonnostní cíle. Jak už to 
tak ve sportu bývá, něco jsme 
nezvládli a naopak v něčem 
jsme příjemně překvapili. Nako-

nec však převažují pozitiva při 
zisku 20 medailí – 6x zlato, 11x 
stříbro a 3x bronz, ale hlavně 2x 
stříbro ze štafet dívek a chlapců, 
kdy porazili takové plavecké 
kluby, jako je KPS Ostrava. To 
je velmi slušná vizitka kvalitní 
práce našich trenérů a jejich 
svěřenců. Na medailová umís-
tění dosáhli – Kristýna Lancová, 
Barbora Plachá, Anna Studén-
ková, Vanda Žálková, Filip Hla-
dík, Kryštof Komjathy, Štěpán 
Surma a Tobiáš Šimčák.

Medailová žeň LSKF-M
na oblastních přeborechHornická desítka, kterou 

výrazně finančně podporuje 
Statutární město Frýdek-Mís-
tek, byla počtvrté v řadě za-
řazena do elitní desítky silnič-
ních běhů v České republice 
a potvrdila pověst největšího 
běhu na Moravě. 

Před ní totiž skončily pouze 
tři pražské běhy a pardubický 
půlmaratón. Počátkem prosin-

ce proběhlo v Praze slavnostní 
vyhlášení TOP 10, kterého se 
zúčastnil předseda svazu Libor 
Varhaník a ambasadorka projek-
tu Jarmila Kratochvílová, mistry-
ně světa a světová rekordmanka 
na 800 m. Přítomni byli rovněž 
členové Zlatého klubu českých 
vytrvalců, který sdružuje nejlep-
ší české běžce historie. Zlatou 
plaketu Českého atletického 

svazu předal zástupci slezan-
ského oddílu Josefu Nejezchle-
bovi místopředseda ČAS Oldřich 
Zvolánek a Robert Štefko, jeden 
z nejlepších běžců historie, muž 
s osobním rekordem v maratónu 
2:09.53 hod. Zlatá plaketa je oce-
něním práce desítek obětavých 
organizátorů i oceněním všech, 
kteří se první listopadovou sobo-
tu postavili na start. 

Hornická desítka v elitní společnosti

VYDAŘENÝ ZÁVOD: Hornická desítka je stále jednou z nejvýznamnějších sportovních událostí Frýdku-
-Místku.  Foto: Petr Pavelka

MFK Frýdek-Místek se může 
pochlubit dalším mládežnic-
kým úspěchem, když svěřenci 
trenérů Lubomíra Macíčka, Ro-
berta Schedlinga a Jána Balka, 
mladí fotbalisté, narození v 
roce 2002, jsou pátí nejlepší v 
ČR v halové kopané.

„Už jen samotná účast v zá-
věrečném finále byla pro kluky 
odměnou za celoroční práci na 
trénincích. Hala je pro fotbalisty 
takovým zimním zpestřením, ne-
přikládali jsme tomu až takovou 

váhu, ale být pátí nejlepší, to 
určitě potěší,“ řekl trenér frýdec-
ko-místeckých mladších žáků 
Lubomír Macíček.

A s kým bojovali mladí Valcíři 
o republikový titul v halové kopa-
né? Kdo by si myslel, že to byly 
tradiční ligové bašty jako Sparta, 
Slavia, Olomouc nebo ostravský 
Baník, mýlil by se. Tyhle celky se 
do finále nakonec z kvalifikace 
vůbec neprobojovaly. „V koutku 
duše jsme si přáli porovnat síly s 
takovými velkokluby, i tak jsme se 

ale měli možnost poprat s celky, 
které v seniorské kategorii hrají 
u nás v nejvyšší soutěži. Až na 
závěrečné utkání s Teplicemi, kdy 
u kluků už převládalo zklamání, 
jsme ve finálovém turnaji s nikým 
herně nepropadli. Prohrané utká-
ní rozhodovaly maličkosti, někdy 
scházelo za vyrovnaného stavu 
i štěstí. Mohli jsme dopadnout i 
lépe, ale i tak jsme na kluky hrdí,“ 
svěřil se Macíček. Mistrovský titul 
v kategorii mladších žáků nako-
nec získali fotbalisté brněnské 
Zbrojovky, stříbrné medaile si pak 
na krk pověsili hráči z Příbrami a 
bronz brali hráči Hradce Králové.

Výsledky FM ve finálovém tur-
naji: - 1. FK Příbram 2:4 (Packo, 
Šigut), - FC Hlučín 6:3 (K. Merta 
2, Bystřičan, Šigut, Hrušovský, 
Packo), - FC Hradec Králové 2:4 
(Šigut 2), - FC Zbrojovka Brno 
2:4 (Bystřičan z pk, Šigut), - FK 
Teplice 1:7 (K. Merta).

Konečné pořadí: 1. FC Zbro-
jovka Brno, 2. FK Příbram, 3. FC 
Hradec Králové, 4. FK Teplice, 5. 
MFK Frýdek-Místek, 6. FC Hlučín.

Mladší žáci U13 jsou pátí nejlepší v ČR

„Zlín si výhru zasloužil. 
My nehráli svou hru, byli pa-
sivní, nedařilo se ani gólma-
nům. Sešlo se vše negativní, 
prostě jsme měli den blbec,“ 
zlobil se kouč Frýdku-Místku 
Aleš Chrastina, jehož výběr 
ale duel v Baťově městě ro-
zehrál výborně – po dvaceti 
minutách hry vedl 10:6. 

„Zde jsme měli rozhodnout. Bo-
hužel jsme ale nedali dvě šance a 
jednou ztratili balon. Naopak do-

mácí se ještě do přestávky dostali 
do hry,“ kroutil nevěřícně hlavou 
Chrastina. „To jsem si myslel, že 
je zle. Hráči si opět přestali věřit. 
Naštěstí zatnuli zuby a zabojovali,“ 
ocenil trenér domácích Jiří Mičola.

Po změně stran domácí šňůrou 
čtyř branek dokonali obrat a svůj 
náskok navýšili až na rozdíl osmi 
gólů. „Po úvodních pěti minutách 
a pěti technických chybách jsem 
byl hodně naštvaný. Naštěstí po 
obrátce kluci zvýšili důraz v obra-

ně, pohyb a balon šel z ruky do 
ruky. Základem úspěchu ale byl 
fakt, že si konečně začali věřit 
zkušení hráči a tlak na gól byl ze 
všech postů. V neposlední řadě 
byl výborný i gólman Hrdina,“ ne-
šetřil chválou Mičola.

Frýdek-Místek: Pyško, Ma-
renčák – Bosák 1, Pomichálek 
7, Meca 2, Mynář 1, Petrovský 
7/2, Hečko 1, Gřešek, Petřík 1, 
Kichner 6, Barvík, Strack 3, Kra-
hulík 1. Trenér: Aleš Chrastina.

U ševců házenkáři SKP narazili
HC ZLÍN – SKP F-M 34:30 (14:15)

V sobotu 6. prosince, tedy 
přesně na Mikuláše, uspořá-
dal fotbalový klub MFK Frý-
dek-Místek v tělocvičně 1. ZŠ 
ve Frýdku halový Mikulášský 
turnaj mladších přípravek pro 
hráče narozené v roce 2007.

Pozvání na turnaj přijalo osm 
družstev z širokého okolí – FC 
Kozlovice, FK Fotbal Třinec, FC 
Ostrava-Jih, 1. SK Prostějov, 
FC Rožnov pod Radhoštěm a tři 
týmy MFK Frýdek-Místek.

Celkem se turnaje zúčastnilo 
96 hráčů, 16 trenérů a nespo-
čet rodičů, babiček, dědečků, 
kteří přišli podpořit své syny a 
vnoučata. Rodiče vytvořili pro 
kluky úžasnou atmosféru, která 
se projevila na výkonech všech 
mladých fotbalistů. Ti bojovali 
na 100 % a nedali nikomu nic 
zadarmo. Po celou dobu turnaje 

se hrálo v maximálním nasazení, 
s obětavostí a snahou vstřelit co 
nejvíce branek sítě soupeře. Nej-
lepším hráčem turnaje byl vyhlá-
šen domácí František Végh. Po-
řádající klub MFK Frýdek-Místek 
nasadil do turnaje tři družstva, 
která se nakonec umístila na 5., 
7. a 8. místě. Nakonec opravdu 
dorazil i Mikuláš, čert a anděl a 
všichni hráči hromadně slíbili, že 
se fotbalu budou držet a budou 
se snažit, aby z nich vyrostli velcí 
fotbalisté.

Bílí: - FC Ostrava-Jih 1:6, - 
FC Kozlovice 1:2, - FM modrá 
4:0, - Fotbal Třinec 1:3, - Rož-
nov p. R. 3:0, - FM červená 3:2, 
- 1. SK Prostějov 1:3.

Sestava: Gnojek, Chwistek, 
Němec, Haslhofer (1), Stolárik, 
Majer (4), Moravec (4), Bojda (3), 
Švrček (1), Dulava (1), Podola.

Modří: - FC Ostrava-Jih 0:4, 
- FC Kozlovice 0:4, - FM bílá 
0:4, - FK Fotbal Třinec 0:5, - FC 
Rožnov p. R. 1:1, - FM červená 
0:6, - 1. SK Prostějov 0:2.

Sestava: Válek, Weizer, Svo-
boda, Vykoupil, Raška, Pavelka, 
Gongol (1), Kotásek, Hrůzek, 
Rodek, Krasula.

Červení: - FC Ostrava-Jih 
0:5, - FC Kozlovice 2:4, - FM bílá 
2:3, - FK Fotbal Třinec 4:0, - FC 
Rožnov p. R. 0:1, - FM modrá 
6:0, - 1. SK Prostějov 1:2.

Sestava: Bartoš, Volný (2), Ky-
selovský, Jalůvka (2), Strmiska, Ka-
kara, František Végh (7), Závodný, 
Jantoš, Hlavatík, Filip Végh (4).

Přípravka uspořádala 
Mikulášský turnaj

EXTRALIGA HÁZENÉ: V do-
savadním průběhu soutěže se 
házenkáři perou o čtvrté místo, 
které by po dlouhodobé části zna-
menalo dobrou výchozí pozici do 
vyřazovacích bojů. Výsledky se 
projevují i ve zvýšené návštěv-
nosti domácích utkání, kde si naši 
poradili i s úřadujícím mistrem z 
Plzně.  Foto: Petr Pavelka
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3. ročník matematické soutěže Zlatá cihla ovládli žáci Osmičky

TROFEJ NEJLEPŠÍM: Zdatným matematikům gratuloval náměstek primátora Michal Pobucký.  Foto: Petr Pavelka

Už třetí ročník matematické 
soutěže pro žáky základních 
škol s příznačným názvem 
Zlatá cihla zorganizovalo 
Gymnázium a střední odbor-
ná škola Frýdek-Místek, z uli-
ce Cihelní. Letos v ní mezi 150 
účastníky dominovali žáci 8. 
základní školy.

V kategorii 6. a 7. tříd obsa-
dili její žáci dokonce prvních pět 
míst v pořadí: Štěpán Vrubel, 
Kryštof Mec, Tomáš Habrnál, 
Jakub Ševčík, Marek Spilka. 
Pořadí prvních deseti družstev 
pak bylo následující: ZŠ Česko-
slovenské armády 570, Frýdek-
-Místek (8. ZŠ) - družstvo 1, ZŠ 
Československé armády 570, 
Frýdek-Místek (8. ZŠ) - družstvo 
2, ZŠ T. G. Masaryka, Frýdlant 
nad Ostravicí - družstvo 1, ZŠ 
Dobrá - družstvo 1, ZŠ a MŠ 
Frýdek-Místek, Lískovec - druž-
stvo 1, ZŠ a MŠ Frýdek-Mís-
tek, Lískovec - družstvo 2, ZŠ 
P.Bezruče, tř. T. G. Masaryka 
454, Frýdek-Místek (1. ZŠ) - 

družstvo 1, Jubilejní Masaryko-
va ZŠ a MŠ Sedliště - družstvo 
1, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, J. 
Čapka 2555 (2. ZŠ) - družstvo 1, 
ZŠ Komenského, Frýdlant nad 
Ostravicí - družstvo 1.

Podobná dominance žáků 
Osmičky se odehrála i ve starší 
kategorii určené 8. a 9. třídám. 
První skončil Benjamín Petrže-
la, druhá Nikola Macháčová a 
čtvrtá Laura Samiecová. Mezi 
tyto žáky se vklínil v pořadí třetí 
Vítězslav Tkáč ze ZŠ T. G. Ma-
saryka, Frýdlant nad Ostravicí. 
Pořadí družstev pak vypadalo 
takto: ZŠ Československé ar-
mády 570, Frýdek-Místek (8. 
ZŠ) - družstvo 1, ZŠ Českoslo-
venské armády 570, Frýdek-
-Místek (8. ZŠ) - družstvo 2, ZŠ 
T. G. Masaryka, Frýdlant nad 
Ostravicí - družstvo 1, ZŠ Ko-
menského, Frýdlant nad Ostra-
vicí - družstvo 1, ZŠ Frýdek-Mís-
tek, Pionýrů 400 - družstvo 1, 
ZŠ Frýdek-Místek, Komenského 
402 (4. ZŠ) - družstvo 1, ZŠ 

Dobrá-družstvo 1, ZŠ Paskov - 
družstvo 1, ZŠ Frýdek-Místek, 
Pionýrů 400 - družstvo 2, ZŠ Ji-
řího z Poděbrad, Frýdek-Místek 
(11. ZŠ) - družstvo 1.

„Matematika bývá pro většinu 
žáků strašákem, i když je zákla-
dem mnoha oborů a má široké 
uplatnění v každodenním životě. 
Je dobře, že tato střední škola při-

šla se zajímavým formátem soutě-
že, který děti směruje k perspek-
tivním oborům a dalšímu studiu,“ 
pochválil pořadatele náměstek 
primátora Michal Pobucký.  (pp)

Volba povolání 2014

Pro deváťáky, jejich rodiče a nejen pro ně
Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s Úřadem práce ČR ve Frýdku-Místku se dohodli na společném postupu, aby veřejnost byla informována

o současných trendech na trhu práce. Jde především o podporu vhodného výběru povolání a odpovídající profesní přípravy žáků ukončujících povinnou
školní docházku. V následující sérii článků se dočtete, které profese jsou v našem regionu dlouhodobě nejžádanější a čím se vyznačují.

Obráběč kovů provádí práce 
při obrábění kovu, v kovovýrobě 
(soustružení, frézování, brouše-
ní, vrtání atd.).

Naučí se číst technické vý-
kresy, podle nich postupuje 
ve své práci. Rozlišuje běžné 
kovové materiály a jejich sliti-
ny (ocel, dural, hliník, mosaz, 
bronz, nerez…). Obsluhuje pří-
slušný obráběcí stroj, ví, které 
úkony na něm lze provádět a 
jak. Podle zvoleného materiálu 
a požadovaného výsledného 
produktu používá nástroje a 
různé parametry stroje. Seři-
zuje – připravuje stroj k práci. 

Obrábí na něm kovové sou-
částky nejrůznějších tvarů i po-
vrchů na předepsané rozměry. 
Věnuje se strojnímu tvarování. 
Zodpovídá za přesnost i jakost 
povrchu výrobku. Ke kontrole 
používá měřící pomůcky jako 
posuvné měřítko, šablonu, ka-
libr – měrku a podobně.

Výstupem jeho práce může 
být např. malé ozubené kolo do 
převodovky automobilu, ale také 
turbína do letadlového motoru.

Obráběč kovů – Obráběčka 
kovů pracuje na klasických i 
číslicově řízených obráběcích 
strojích, popřípadě na robotizo-

vaných obráběcích centrech. 
Pro práci na číslicově řízených 
obráběcích strojích (NC) je 
vhodná znalost používání vý-
početní techniky (PC).

Pro obrábění používá ná-
stroje, např. soustružnické 
nože, frézy, brusné kotouče, 
z různých druhů materiálů, 
např. nástroje z uhlíkové nebo 
legované nástrojové oceli nebo 
nástroje z méně tradičních ma-
teriálů, jako je diamant, řezná 
keramika apod. Pro seřízení a 
údržbu stroje používá ruční ná-
řadí a šikovné ruce.

Tento člověk pracuje v díl-
nách, v menších provozech 
nebo ve velkých továrních ha-
lách výrobních či servisních 
firem. Mnohé dílny jsou dnes kli-
matizované a udržované v čisto-
tě, protože se zde pracuje s vy-

sokou přesností při zpracování 
obrobků. Uplatnit se lze i jako 
osoba samostatně výdělečně 
činná (OSVČ). 

Obráběčem – Obráběčkou 
kovů se může stát každý, 
kdo bude přesný, precizní, 
soustředěný, zručný, klidný, 
má rád konkrétní, hmatatel-
ný výsledek. Může být tichý 
a uzavřený. V tomto povolání 
využije praktické myšlení a sa-
mostatnost.

Požadované vzdělání pro 
tuto profesi je střední vzdělání 
s výučním listem v oboru 23-
56-H/01 Obráběč kovů. Vyu-
čení obráběči kovů mohou najít 
uplatnění i v příbuzných pro-
fesích např. jako brusič kovů, 
frézař, horizontkář, nástrojař, 
soustružník kovů, vrtař, obslu-
ha NC strojů.

Kvízová otázka: Ke kterému 
oboru se řadí obrábění kovů? 

- hutnictví
- strojírenství

- elektrotechnika
- informatika

Úkoly pro šikovné deváťáky:
Najdi firmu ve svém okolí, která 

se zabývá kovovýrobou.
V Atlase školství (www.at-

lasskolstvi.cz) vyhledej střední 
školu ve svém okolí, která tento 

obor vyučuje.
Využij „den otevřených dveří“ 
(DOD) a zajdi se podívat do 

dílen této školy.
Správná odpověď na otázku: 

obrábění kovů je součástí 
strojírenství.

Připravil: Úřad práce ČR. Kraj-
ská pobočka v Ostravě, Kontakt-

ní pracoviště Frýdek-Místek
Zdroj: www.istp.cz

Kdo je a co dělá: Obráběč kovů – Obráběčka kovů
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CUKRÁRNA BARVIČKA: V úterý 2. prosince jsme opět po roce otevřeli naši cukrárnu Barvičku. S vý-
robou perníčků nám pomáhaly nejen děti, ale i jejich rodiče, či jiní rodinní příslušníci, za což jim velice 
děkujeme. Perníčky voněly, stromečky svítily, koledy vyhrávaly a přicházející tak mohli nasát tu pravou 
sváteční náladu. Krásný adventní čas, Vánoce a šťastný Nový rok, Vám přeje Mateřská škola Frýdek-
-Místek, Josefa Myslivečka 1883 – odloučené pracoviště – F. Čejky 420, Frýdek-Místek.

Do you speak English? Po-
kud ne, možná byste se měli 
přihlásit na doučování. Že je 
to nuda? Jestliže si tohle vaše 
dítě myslí, patří k drtivé větši-
ně dětí na planetě, které velmi 
často sjednocuje negativní 
postoj k učení. Kdo si to ale 
rozhodně nemyslí, jsou děti 
11. základní školy ve Frýdku-
-Místku, které od letošního 
září navštěvují novinářský 
kroužek Young Journalist.

Děti si v rámci tohoto kroužku 
budují pozitivní vztah k angličtině 
a zjišťují, že učení nepředstavu-
je pouhé sezení nad domácími 

úkoly, ale že pokud se chtějí an-
gličtinu opravdu naučit, musí ctít 
motto: „Anglicky se neučí, anglic-
ky se žije!“ A právě v tom jim má 
pomoci kroužek Young Journa-
list, jehož výsledkem je anglicky 
psaný časopis The Originals 11. 
Na jeho vzniku se aktivně podílejí 
členové redakční rady, jimiž jsou 
žáci 4. až 9. tříd. Díky tvorbě to-
hoto časopisu se děti nejen zlep-
ší v angličtině, ale také se naučí 
fungovat jako komunita, pracovat 
jako jeden tým a především si 
užijí spoustu zábavy. Časopis 
The Originals 11 poskytuje dě-
tem jedinečnou možnost sebe-

realizace a vyjádření vlastního 
názoru, jež je bezesporu cennou 
zkušeností na jejich další cestě 
životem. Časopis rovněž dává 
dětem příležitost rozvíjet svoje 
zájmy v oblasti kultury, sportu, 
reálií anglicky mluvících zemí, 
aktuálního dění v našem městě 
nebo ve škole. I přestože víme, 
že první čtvrtletní číslo, které vy-
šlo v prosinci tohoto roku, je pou-
ze prvním krůčkem na dlouhé 
cestě, věříme, že si časopis získá 
oblibu a přízeň čtenářů. Zbývá už 
jen popřát našim mladým redak-
torům Good luck!

Mgr. Tereza Filipcová

Jedenáctka vydává anglický časopis Hello!

20. listopadu se v prvních 
třídách konala tradiční Slav-
nost Slabikáře. V průběhu 
dvou vyučovacích hodin děti 
předvedly přítomným rodi-
čům, prarodičům a hostům, co 
všechno se ve škole naučily. 

Ukázky činnostního učení se 
střídaly v rychlém sledu, děti při-
zvaly ke spolupráci i rodiče, kteří 
si tak mohli činnosti českého 
jazyka i matematiky vyzkoušet. 

Za svou snahu byly děti od-
měněny Slabikářem, na který se 
už moc těšily, a drobnými dárky, 
které jim předaly spolu s paní 
ředitelkou a s paní zástupkyní 
ředitelky školy také hosté – Ing. 
Ilona Nowaková, vedoucí Odbo-
ru školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy Magistrátu města 

Slavnost Slabikáře na „Čtyřce“

Frýdek-Místek, a paní ředitelky 
okolních školek – z MŠ J. Lady 
paní Irena Rusková a z MŠ J. 
Myslivečka paní Dagmar Fusko-

vá. Ty ocenily snahu i vědomosti 
dětí a popřály jim hodně úspě-
chů v celém školním roce.

 Mgr. Jaroslava Lepíková

Jak děti na naší 4. základní 
škole využívají svůj volný čas? 
Dětem jsou nabízeny nejrůz-
nější zájmové činnosti. Jejich 
zájem o účast v kroužcích je 
veliký, a tak je u nás živo den-
ně i do 16 hodin. Pozitivně roz-
víjíme osobnost dětí, talent a 
kamarádské vztahy mezi spo-
lužáky. Mimoškolní činnost po-
krývá široké spektrum aktivit.

Na naší škole pracuje v sou-
časné době 16 kroužků, v nichž 
je zapojena řada dětí, přičemž 
některé z nich navštěvují dva i 
více kroužků. Ty se každoročně 
obměňují podle počtu a zájmu 
dětí. Pro zájemce je u nás při-
pravena řada zájmových útvarů 
i pro děti prvních tříd. 

Pomocí šachu si zdokona-
lují paměť, procvičují pozornost 
a prostorovou představivost. 
Se základy šachové hry se děti 
seznamují pod vedením profe-
sionálního trenéra v šachovém 
kroužku. Je určen jak pro začína-
jící šachisty už od první třídy, kteří 
se zde seznamují se základy ša-
chové hry, tak i pro šachisty po-

kročilé. V letošním roce šachový 
kroužek navštěvuje 19 dětí. 

Ti nejzkušenější si pak mo-
hou zahrát také turnaj druž-
stev, v němž reprezentují školu. 
V loňském školním roce se naše 
čtyřčlenné družstvo dokázalo 
probojovat přes okresní a kraj-
ský přebor až na MČR, kde v sil-
né konkurenci obsadilo krásné 
8. místo. Kroužek navštěvují 
také děti, které se věnují šachu 
závodně. Mezi nimi také Lucie 
Fizerová, úřadující mistryně ČR 
v šachu do 8 let, která už naši 
školu, BŠŠ, město i ČR repre-
zentovala na Mistrovství EU, 
Mistrovství Evropy v Gruzii i na 
Mistrovství světa ve Spojených 
Arabských Emirátech.

Žáci naší školy sklízejí úspě-
chy v celé řadě dalších soutěží, 
na které se připravují se svými 
učiteli. Samozřejmě, že zde 
není možné udělat výčet všech 
činností. Při návštěvě školy si 
ale jistě můžete utvořit svůj ná-
zor. Učitelé vám rádi odpoví na 
všechny vaše případné dotazy. 

Mgr. Radka Gebauerová

Děti Čtyřky se 
rozvíjejí v kroužcích

Mateřská škola Frýdek-
-Místek, Anenská 656, p.o. le-
tos slaví netradiční významné 
dny! Ptáte se, které to jsou? 
Tak například v říjnu všech-
ny třídy uspořádaly pro děti 
a rodiče zábavné odpoledne 
věnované Dni úsměvů. 

22. listopadu pak nejstarší 
děti obou pracovišť (pracoviště 
Anenská 656 a odloučené pra-
coviště J. Trnky) oslavily Den 
pozdravů společným tvůrčím 
setkáním. 

Mezi další dny, které v mateř-
ské škole děti v tomto školním 
roce oslaví, budou patřit napří-
klad Den divadel, Den ledních 
medvědů, Den triček a další. 

Těmto netradičním významným 
dnům se mateřská škola věnuje 
v rámci školního projektu, jehož 
hlavním cílem je v dětech vybu-
dovat úctu ke každému dni, ke 
každé chvilce života, ke každé 
věci, za níž je schována práce a 
úsilí ostatních lidí. 

Kolektiv mateřské školy 
věří, že připravenými aktivitami 
ovlivní nejen děti samotné, ale 
i jejich rodiče, a společnými si-
lami se jim podaří vytrhnout na 
chvíli celé rodiny z „běhu živo-
ta“, který jim mnohdy nedovolí 
vnímat jeho krásu…

Stanislava Korcová,
Mateřská škola F-M,

Anenská 656, p.o.

Netradiční významné dny
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Novodobá Sanitka nabízí pře-
pravu pro nemocné, handicapo-
vané, maminky s dětmi a seni-
ory, kteří potřebují pohodlně a 
bezpečně dovézt na/z vyšetření 

k lékaři, rehabilitaci či do lázní a nemají přitom 
nárok na sanitku. 

Služby NOVODOBÉ SANITKY využíva-
jí také pracovně vytížení lidé, kteří se 
starají o své rodiče a nemají čas 
je vozit na lékařské prohlídky. 
Častými zákazníky jsou i lidé, 
kteří se chtějí vyhnout čekání a 
pozdním příjezdům klasických sa-
nitek. Součástí služby je bezplatná 

asistenční výpomoc, což znamená: vyzvedávání 
klientů v místě bydliště nebo v ordinaci, doprovod 
k lékaři a zpět, pomoc s vyřizováním formalit u lé-
kařů, vyzvedávání léků. Klienti platí pouze za sa-
motnou přepravu. Jedná se o přepravu osobními 
vozy s možností využití invalidního vozíku. Zájemci 

tuto službu mohou využít od 
pondělka do pátku, a to od 
6.00 do 16.00 hodin. 

Naším cílem je, aby 
služby Novodobé sanitky 
byly přínosem a velkou 

pomocí pro občany města 
Frýdku-Místku a jeho okolí.

Petr Matýsek, provozovatel 

Novodobá Sanitka ve Frýdku-Místku

Závěr roku se ve frýdecko-
-místecké neziskové organiza-
ci Podané ruce nesl ve zname-
ní radostné události. Skvělá 
žena, signatářka Charty 77 a 
významná morální osobnost 
Sametové revoluce 1989 paní 
Marta Kubišová se stala její 

patronkou a čestnou členkou.
Oficiální jmenování proběh-

lo v pražském divadle Ungelt 
v průběhu zpěvaččina půso-
bivého recitálu „S nebývalou 
ochotou“. „K prvotnímu kon-
taktu a vzájemným sympatiím 
došlo před třemi lety na Ad-

ventním koncertu ČT v Praze 
v bazilice sv. Jiří na Pražském 
hradě, kde tehdy paní Kubišová 
zpívala pro všechny skvělé lidi, 
pro krásný adventní podvečer, 
pro Podané ruce. Pak uběhl ně-
jaký čas, přeskočila vzájemná 
jiskra a nastal pro nás úžasný, 
neopakovatelný, bezprostřední 
zážitek, kdy se nám paní Ku-
bišová ozvala. Oslovila ji naše 
společná činnost – pomáhání. 
K jejím aktivitám je nutno připo-
menout i dlouholeté moderová-
ní televizního pořadu na pomoc 
zvířatům „Chcete mě?“. Za své 
občanské postoje obdržela 
četná ocenění doma i nejvyšší 
francouzské státní vyznamená-
ní – Řád čestné legie. Děkuje-
me paní Kubišové za její zájem 
o nás – neziskovku z Frýdku-
-Místku,“ poděkovala za Poda-
né ruce Ivana Mikulcová.  (pp) 

Marta Kubišová – patronka Podaných rukou

Jako již tradičně jsme oslavili 7. 
listopadu americký svátek Hallo-
ween. Společně jsme se nastrojili 
do strašidelných převleků. Vyro-
bili jsme potřebnou výzdobu a 
napekli výborné mufinky. 

Převlečení a výzdoba měla 
opět úspěch. Rodiče i uživatelé 
byli překvapeni a nadšeni. Také 
jsme připravili různé druhy her. 

Uživatelé soutěžili v hodu papíro-
vých dýní do strašidelného hradu 
a ve slalomu na koštěti. Vydlabá-
vali jsme a vyřezávali dýni. Nako-
nec jsme si pochutnali na vlast-
noručně upečených mufinkách a 
zakoupených dobrotách.

Těšíme se, až zase tento svá-
tek společně oslavíme.

Jana Velebnovská

Halloween na Oddělení 
zvýšené péče v Žirafě – 
Integrované centrum, F-M

S blížícím se koncem roku 
souvisí i bilancování uplynulé 
činnosti. Podané ruce – osobní 
asistence poskytovaly již 13. 
rokem registrovanou terénní so-
ciální službu osobní asistenci kli-
entům nejen ve Frýdku-Místku.

Ani v roce 2014 jsme ne-
přešlapovali na místě. Osobní 
asistentky i asistenti ze všech 
sil pomáhali lidem s postižením 
a seniorům. Asistovali v mnoha 
domácnostech, provázeli malé 
klienty v mateřských školách či 
ve školách všech stupňů. I díky 
osobní asistenci mohli naši uži-
vatelé za zábavou, za přáteli 
či za prací. Snažili jsme se po-
kračovat v poskytování kvalitní 
služby na odborné výši a ne-
zapomenout i na lidský přístup 
a spolehlivost. Důkazem toho 
byly ohlasy našich spokojených 
klientů a jejich rodinných přísluš-
níků, ale i uskutečněné aktivity, 
které se nám podařily realizovat.

Neustále usilujeme o zefektiv-
ňování námi poskytované osobní 
asistence i dobrovolnické služby 
canisterapie, a to se nám daří i 
díky našim partnerům, donátorům 

a příznivcům. S finanční podporou 
Statutárního města Frýdku-Místku 
se nám v červenci podařilo slav-
nostně otevřít Canisterapeutické a 
vzdělávací centrum, které je první 
svého druhu v našem městě. Slou-
ží ke školení terénních pracovníků 
osobní asistence a ke vzdělávání 
dobrovolníků canisterapie. Hlav-
ní využití spatřujeme především 
v možnostech rozšíření námi 
poskytované služby canisterapie 
frýdecko-místeckým handicapova-
ným klientům, kde mají zaručen in-
dividuální přístup. Centrum rovněž 
slouží dětem a mládeži jako místo 
osvěty, kde formou přednášek, 
besed, názorných ukázek a inter-
aktivní tabule získávají podrobněj-
ší informace o pomoci potřebným, 
prostřednictvím osobní asistence 
a canisterapie.

Děkujeme všem, kteří se po-
díleli na naší společné pomoci 
lidem, ať již jako zaměstnanci, 
dobrovolníci, donátoři, podporo-
vatelé či příznivci. Velmi si toho 
vážíme a budeme se snažit dů-
věru v Podané ruce nezklamat 
ani v roce 2015.

Mgr. Ivana Mikulcová

Bilancování 
Podaných rukou

Každý rok začátkem led-
na vyráží do ulic skupinky 
koledníků, chodí od domu 
k domu s koledou a přáním 
všeho dobrého do nového 
roku. Díky dlouholeté tradici 
je již Tříkrálová sbírka mezi 
lidmi známá a většinou se 
koledníci setkávají s vlídným 
přijetím.

Skupinky koledníků, dopro-
vodné akce, jako je třeba Tříkrá-
lový průvod nebo Tříkrálové 
koncerty, distribuci pokladniček, 
to vše v našem městě organi-
zuje Charita Frýdek-Místek ve 
spolupráci s farnostmi a různými 
mládežnickými organizacemi.

Další ročník sbírky bude pro-
bíhat od 1. do 14. ledna 2015.

Na území města Frýdku-Míst-
ku se v letošním roce vybralo 
365 952 Kč. Úspěch celé akce 
závisí na aktivitě těch, kteří se 
dobrovolně zapojují do sbírky. 

Koledníkem se může stát 
každý z vás. Přihlásit se mů-
žete jako jednotlivec, ale i jako 
skupinka přátel či celá rodina. 
V každé skupince musí být ale-
spoň jedna osoba vybavena 

dokladem totožnosti. Pokud bys-
te měli zájem přidat se ke koled-
níkům, kontaktujte koordinátora 
Tříkrálové sbírky Renátu Zbořilo-
vou na tel. čísle 733 741 564.

Z letošního výtěžku sbírky 
jsme zakoupili 
velkokapacitní 
sušičku prádla 
pro Oázu pokoje 
a automobil pro 
Charitní pečova-
telskou službu. 
Zbylou částku 
jsme použili na 
chod těchto cha-
ritních středisek: 
Dům pokojného 
stáří u Panny 
Marie Frýdec-
ké, Poraden-
ské centrum ve 
Frýdlantu nad 
Ostravicí, Denní 

centrum Maják, Klub Nezbeda, 
Terénní služba ZOOM, Terénní 
služba Rebel, Centrum Pramí-
nek. Vybrané peníze z Tříkrá-
lové sbírky za rok 2015 budou 
použity na stejná střediska a za-
koupení potřebného vybavení.

Více informací o sbírce najdete 
na http://www.trikralovasbirka.cz/

Za Charitu Frýdek-Místek 
Renáta Zbořilová, koordiná-
torka Tříkrálové sbírky 

Tříkrálová sbírka znovu pomůže
Sociální služby
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a pátek 28. 11.
 Rozsvěcovaní vánočního stromu

15.00 Pavel Novák - Od čerta k Ježíškovi náměstí Svobody
15.50 David Stypka a Bandjeez náměstí Svobody
16.20 Soubor lidových písní a tanců Ostravica náměstí Svobody
17.00 Rozsvícení vánočního stromu náměstí Svobody
17.10 Tomáš Kočko & ORCHESTR náměstí Svobody
a úterý 2. 12.
19.00 Jarek Nohavica (Vyprodáno!) kino Petra Bezruče
a čtvrtek 4. 12.
09.00 Farmářské trhy náměstí Svobody
19.00 PETR BENDE & BAND a hosté - Vánoční turné 2014 kino Petra Bezruče
a pátek 5. 12.
16.00 Mikuláš na náměstí - Cirkus trochu jinak náměstí Svobody
a sobota 6. 12.
16.00 Jak se Kuba naučil bát – divadlo Lampa F-M náměstí Svobody
17.00 Café Industrial náměstí Svobody
a neděle 7. 12.
15.00 Vánoční hvězda - divadélko pro děti Nová scéna Vlast
16.00 Camerata - dobová hudba, povídání o zvycích, koledy náměstí Svobody
17.00 Almára náměstí Svobody
a středa 10. 12.
18.00 Česko zpívá koledy náměstí Svobody
a čtvrtek 11. 12.
15.00 Veselé Vánoce s Českým rozhlasem Ostrava náměstí Svobody
 akce plná soutěží a písníček 

a pátek 12. 12.
19.00 Festival Souznění 2014 farní kostel sv.    
 Jana a Pavla v Místku
a sobota 13. 12.
10.00 Koncert v rámci festivalu Souznění náměstí Svobody
11.00 Koncert v rámci festivalu Souznění náměstí Svobody
15.00 Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi náměstí Svobody
15.15 Fešák Píno a Vánoční ZMRZLÍKOVANÁ -  náměstí Svobody
 program pro děti
17.00 Stanley´s Dixie Street Band náměstí Svobody
a neděle 14. 12.
15.00 Sněhová královna - divadélko pro děti Nová scéna Vlast
10.00 O princi Krasoňovi a Prasoňovi náměstí Svobody 
 Vystoupení dětí z divadelní školy 

11.00 Hledání pana Adventa - program pro děti náměstí Svobody
15.00 Šuba Duba Band náměstí Svobody
16.00 Dancepoint náměstí Svobody
17.00 Čadi náměstí Svobody
a pondělí 15. 12.
16.00 Catena Musica náměstí Svobody
17.00 Silesian Dixie Band náměstí Svobody

a úterý 16. 12.
16.00 Pěvecký sbor Osminka a komorní sbor Korálky náměstí Svobody
 (sbor dětí 8.ZŠ)
17.00 Cimbal hellband náměstí Svobody
a středa 17. 12.
16.00 Pěvecký sbor Podsováček (sbor dětí 1.ZŠ) náměstí Svobody
17.00 Kajkery náměstí Svobody
a čtvrtek 18. 12.
09.00 Farmářské trhy náměstí Svobody
16.00 The Beatles Collection Band náměstí Svobody
19.00 Štěpán Rak a Jan Matěj Rak Národní dům
a pátek 19. 12.
16.00 Pěvecký sbor Písnička (sbor ZUŠ FM) náměstí Svobody
17.00 Trochumoc náměstí Svobody
18.00 J. J. Ryba - Česká mše vánoční kostel sv. Jana a Pavla
a sobota 20. 12.
10.00 Nešišlej – Autorské hudebně-divadelní představení náměstí Svobody
 Amálky K. Třebické 

11.00 Funky Beat náměstí Svobody
15.00 Divadlo Kvelb - Advent na kolečkách náměstí Svobody
16.00 Bublifunk náměstí Svobody
17.00 René Souček náměstí Svobody
a neděle 21. 12.
10.00 Vánoční pohádka s myškou Klárkou náměstí Svobody
 a  veverkou Terkou  - divadlo Ententýky
11.00 Martin Ševčík náměstí Svobody
15.00 Živý betlém – divadlo Kozlovice náměstí Svobody
16.00 Václav Fajfr náměstí Svobody
17.00 Koncert skupiny Fleret náměstí Svobody
a pondělí 22. 12.
14.00 Klauni z Balónkova - Vánoční hudební pohybovaná náměstí Svobody
15.00 Hrozen náměstí Svobody
16.00 Růže draka – ohňová show náměstí Svobody
17.00 Downbelow náměstí Svobody
a úterý 23. 12.
09.30 Betlémské světlo + sváteční slovo pátera Maňáka náměstí Svobody
10.00 PETRA  FÚRIKOVÁ - mladý talent z Českého Těšína náměstí Svobody
 s hudebním doprovodem
11.30 Ondřej Klímek náměstí Svobody
a úterý 30. 12.
20.00 Swingový večer Národní dům
a Doprovodný program
Vánoční dílny: 28. 11., 5. 12., 13. 12.
Andělé na chůdách: 28. 11.
Betlém: 28. 11., 13.-14. 12., 20.-22. 12.
Vánoční zvyky: 14. 12., 20. 12., 22. 12.
Kováři SOŠ F-M: 6. 12. a 13. 12.
Ježíškova pošta: 28. 11., 5.–7. 12., 10.–11. 12., 13.–14. 12.

VE SPOLUPRÁCI SE STATUTÁRNÍM MĚSTEM FRÝDEK-MÍSTEK Vyhrazujeme si právo na změnu!

28. 11. – 23. 12.

VIDEOMAPPING: Zpestření rozsvěcování Vánočního stromu.  Foto: Petr Pavelka

HLAVA NA HLAVĚ: Tradiční akce lákají.  Foto: Petr Pavelka

MIKULÁŠ NA NÁMĚSTÍ: S Cirkusem trochu jinak.  Foto: Petr Pavelka
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Milí spoluobčané,
adventní čas je obdobím, ve 

kterém se řada z nás zamýšlí 
nad právě končícím rokem. Pro 
mě byl rok 2014 prvním rokem 
práce v Poslanecké sněmovně. 
Na řadu věcí jsem byla ze své 
dosavadní politické činnosti při-
pravená, řada věcí byla pro mě 
nová. Děkuji vám, že za mnou 
se svými problémy přicházíte 
do poslanecké kanceláře. Chci 
vám však připomenout, že jsou 
situace, ve kterých vám nepo-
radím a ani nepomohu, které 
zkrátka nevyřeší ani poslanec. 
Jednou z nich, a velmi význam-
nou, jsou dluhové spirály. Ne-
zapomínejte, že dluhy se musí 
platit a ani já to nezměním. 

Vánoce jsou svátky lásky, 
klidu, pohody a vzájemného po-
rozumění. Nejsou to svátky sho-
nu, stresu, nákupního šílenství a 
v mnoha případech i pořizování 
dárků na půjčku. Zvolněte, za-
stavte se a nedovolte, aby se 
z vašich životů vytrácela láska k 
blízkým a místo toho se kolem 
vás jen hromadily nepotřebné 
věci. Přeji vám všem, abyste 
byli zdraví, šťastní a obklopeni 
upřímnou láskou a to nejen o 
Vánocích. Přeji vám úspěšný rok 
2015. Vaše Pavlína Nytrová,

poslankyně PČR

Odbory, inzerce

Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

INFORMACE o ODPADECH
Statutární město Frýdek-

-Místek bylo nuceno z důvodu 
legislativních změn změnit pra-
vidla pro tradiční a oblíbenou 
akci „Vítání občánků“. Pozváni 
na ni budou podle nových pra-
videl pouze ti zákonní zástupci 
dítěte, kteří vyplnili formulář 
se souhlasem k použití jejich 
osobních údajů pro tento účel. 

Formulář obdrží spolu s rod-
ným listem dítěte na matrice 
v Místku. K dispozici ale budou 
také na odboru kanceláře pri-
mátora ve Frýdku a na webo-
vých stránkách v sekci Občan 
– vítání občánků. 

Ve formuláři rodiče uvedou 
jméno své a svého dítěte, datum 
narození dítěte, adresu trvalého 
bydliště a doručovací adresu. 
Město na základě tohoto for-
muláře bude moci využít jejich 
osobní údaje a zaslat jim násled-
ně pozvánku na Vítání občánků. 

„Město již nemůže získávat 
údaje z centrálního registru oby-
vatel. Podle nové legislativy do 
něj nemůže nahlížet za účelem 
rozesílání pozvánek na různé 
jubilejní a podobné akce, včetně 
akce Vítání občánků. Tím město 
ztratilo možnost dostat se k po-
třebným údajům a bylo nuceno 

vymyslet způsob, jak získat po-
třebné údaje, aby mohlo v této 
akci pokračovat,“ shrnula důvody 
tohoto opatření radní města Eva 
Richtrová, která má občanské 
záležitosti ve své kompetenci. 

Nejbližší „Vítání občánků“, 
které probíhá v obřadní síni Frý-
deckého zámku, je plánováno 
na leden 2014.

Vítání občánků má nová pravidla

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v objektu bez č.p./č.e. – podchodu mezi bývalým autobusovým 
stanovištěm a prodejnou Albert, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, 

o celkové výměře 14,02 m2 (prodejna). 
Výše nájemného v místě obvyklá je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. 
Žádosti o pronájem s uvedením účelu nájmu a s nabízenou výší 
nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat – pro-
nájem nebytového prostoru v objektu bez č.p./č.e. – podchodu 
mezi bývalým autobusovým stanovištěm a prodejnou Albert, 

k.ú. Místek“) zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, maximálně

do 14. 1. 2015 do 14 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (datum poštovního razítka 13. 1. 2015).

V nabídce uveďte, zda jste plátcem DPH.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174,

Ing. Hana Kavková.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna) v objektu bez č.p./č.e. – 
podchodu mezi bývalým autobusovým stanovištěm a prodejnou 

Albert, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek. 
Výše nájemného v místě obvyklá je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. 
Žádosti o pronájem s uvedením účelu nájmu a s nabízenou výší 
nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat – pro-
nájem nebytového prostoru v objektu bez č.p./č.e. – podchodu 
mezi bývalým autobusovým stanovištěm a prodejnou Albert, 

k.ú. Místek“) zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, maximálně

do 14. 1. 2015 do 14 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (datum poštovního razítka 13. 1. 2015).

V nabídce uveďte, zda jste plátcem DPH.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174,

Ing. Hana Kavková.

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

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

Skládka
PO 22.12. 6:30 – 17:00
ÚT 23.12. 6:30 – 17:00
ST 24.12. 6:30 – 12:00
ČT 25.12. 6:30 – 12:00
PÁ 26.12. 6:30 – 12:00
SO 27.12. 6:30 – 14:00
NE 28.12. ZAVŘENO
PO 29.12. 6:30 – 17:00
ÚT 30.12. 6:30 – 17:00
ST 31.12. 6:30 – 14:00
ČT 1.1. ZAVŘENO
PÁ 2.1. 6:30 – 14:00
SO 3.1. 6:30 – 14:00

SD Collolouky, SD Slezská
PO 22.12. 8:00 – 17:00
ÚT 23.12. 8:00 – 17:00
ST 24.12. ZAVŘENO
ČT 25.12. ZAVŘENO
PÁ 26.12. ZAVŘENO
SO 27.12. 8:00 – 14:00
NE 28.12. ZAVŘENO
PO 29.12. 8:00 – 17:00
ÚT 30.12. 8:00 – 17:00
ST 31.12. ZAVŘENO
ČT 1.1. ZAVŘENO
PÁ 2.1. 8:00 – 17:00
SO 3.1. 8:00 – 14:00

SD PND
PO 22.12. 6:00 – 14:00
ÚT 23.12. 6:00 – 14:00
ST 24.12. ZAVŘENO
ČT 25.12. ZAVŘENO
PÁ 26.12. ZAVŘENO
SO 27.12. 8:00 – 14:00
NE 28.12. ZAVŘENO
PO 29.12. 6:00 – 14:00
ÚT 30.12. 6:00 – 14:00
ST 31.12. ZAVŘENO
ČT 1.1. ZAVŘENO
PÁ 2.1. 6:00 – 14:00
SO 3.1. 6:00 – 14:00

Kompostárna
PO 22.12. 6:30 – 14:00
ÚT 23.12. 6:30 – 14:00
ST 24.12. ZAVŘENO
ČT 25.12. ZAVŘENO
PÁ 26.12. ZAVŘENO
SO 27.12. ZAVŘENO
NE 28.12. ZAVŘENO
PO 29.12. 6:30 – 14:00
ÚT 30.12. 6:30 – 14:00
ST 31.12. ZAVŘENO
ČT 1.1. ZAVŘENO
PÁ 2.1. 6:30 – 14:00
SO 3.1. 6:30 – 14:00

Zároveň bychom chtěli poděkovat za spolupráci
v letošním roce a přejeme krásné vánoční svátky

a pěkný nový rok. Těšíme se na spolupráci
v příštím roce. Frýdecká skládka, a.s.
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
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 

(provozovna, 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 
nádvoří, k.ú. Skalice u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Mís-
tek (stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33) 
nebyt. prostory o celkové výměře 106,46 m2, (restaurace) 
stavba č.p. 10 na pozemku p.č. 18/1 zast. plocha a 
nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba je 
součástí pozemku p.č. 18/1) 
nebytové prostory o celkové výměře 43,60 m2

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí 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 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí 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 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí 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 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí 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 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí 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 zasta-
věná 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 zasta-
věná 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 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,24 m2,
IV. NP, místnost 408 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2,
IV. NP, místnost 407 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
V. 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 (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezipatře
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozem-
ku 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, přičemž 
vyústění podchodu směrem k bývalému autobusovému 
nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění podcho-
du 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)
nebytové prostory o celkové výměře 13 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. 

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 Mountfield  20.-22. 1.
U krytého bazénu 27.-29. 1.
Parkoviště u Kauflandu 6.-8. 1.
Pod estakádou 13.-15. 1.

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/

Pro výstrahu občanů možná 
postačí jeden smutný příklad 
z uplynulého měsíce. Nejme-
novaná seniorka ve věku 80 let 
byla telefonicky kontaktována 
prodejcem – obchodním zá-
stupcem firmy poskytující služ-
by elektronických komunikací, 
který jí nabízel změnu dosavad-
ního telefonního paušálu for-
mou nového „výhodného balíč-
ku“ s tím, že bude obdarována 
dokonce i novým telefonním pří-
strojem. Přestože žena žádnou 
službu nežádala, stačilo jen to, 
že byla ochotna nabídku až do 
konce vyslechnout a za pár dnů 
neodbytný prodejce zazvonil u 
dveří jejího bytu. Důvěřivá žena 
jej vpustila dovnitř a během 
pár minut podepsala tzv. „pro 
ni velice výhodnou smlouvu“ o 
poskytování telefonních služeb. 
Po získání jejího podpisu zane-
chal prodejce v bytě ženy téměř 
nečitelnou kopii smlouvy a 
urychleně s úsměvem na rtech 
zmizel. Ještě týž den navštívil 
tuto ženu její syn, a když zjistil, 
jak ve skutečnosti nevýhodnou 
smlouvu jeho matka podepsala, 
poštou telefonní přístroj druhý 
den vrátil a přesvědčil matku od 
smlouvy odstoupit. Ve skuteč-
nosti žena vlastně ani nečetla, 
co svým podpisem stvrzuje, 
k uzavření smlouvy jí postačilo 
jen pár přesvědčivých vět pro-
dejce, který přece vypadal tak 
věrohodně a sympaticky. Mož-
ná, že kdyby smlouvu přečetla, 
a to nejlépe s lupou, všimla by 
si věty psané drobným písmem, 
že „odstoupením od smlouvy 

se zákazník zavazuje uhradit 
poskytovateli těchto služeb jako 
odškodné 7000,- Kč ve lhůtě 15 
dnů. Nebude-li tato částka uhra-
zena, bude následně exekučně 
vymáhána.“ A tak se i stalo. Ani 
ne měsíc poté, co paní vrátila 
telefon a odstoupila od smlou-
vy, zaklepal na její dveře v brz-
kých ranních hodinách urostlý 
exekutor a dožadoval se pod 
výhrůžkami zaplacení dlužné 
částky ve výši 7.000 Kč na mís-
tě. Zvýšeným hlasem s účelem 
ženu dostatečně zastrašit vy-
křikoval, že „pokud tak neučiní, 
napaří jí dodatečně vysoké ná-
klady související s vymáháním 
pohledávky“. Žena zaplatila, 
neměla na výběr. 

Pravdou je, že se tito podo-
mní prodejci v mnohém podobají 
známým „Šmejdům“ z předvá-
děcích akcí. Nátlak se však ode-
hrává za dveřmi obydlí našich 
starších spoluobčanů, kde jsou 
bezbranní, zranitelní a lehce 
podlehnou agresivní manipulaci.

Na území našeho města je 
proti nim namířen Tržní řád, kte-
rý zakazuje podomní prodej pod 
pohrůžkou uložení pokuty. 

Nejlepší prevencí je nerea-
govat na telefonické nabídky, 
nepouštět si prodejce do bytu, 
nepřijímat dárky ani bonusy a 
hlavně nepodepisovat text bez 
důkladného přečtení, který je 
spotřebiteli předložen.

Jinak se může naplnit 
myšlenka z povídky Šimka 
s Grossmannem „nechci slevu 
zadarmo…“. Dárky tohoto typu 
se zcela určitě velmi prodraží. 

Senioři, pozor! Nezvěte 
si „Šmejdy“ do bytu

Žádosti k účasti ve výběro-
vém řízení na poskytnutí půjček 
z „Fondu rozvoje bydlení“ na 
území statutárního města Frý-

dek-Místek pro rok 2015 lze po-
dat na závazných formulářích na 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1148, odbor správy 

obecního majetku, ve lhůtě od 2. 
do 31. 1. 2015. Bližší informace 
na www.frydekmistek.cz, nebo 
tel. 558 609 172, 777 921 384.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území 
statutárního města Frýdek-Místek
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V neděli 7. prosince se na 
Frýdeckém zámku uskutečnil 
tradiční vánoční jarmark pořáda-
ný Muzeem Beskyd.

Nejen pochutiny kraje jako 
zabijačkové speciality z Frenštá-
tu, medovina z Chlebovic, sýry 
ze Zašové nebo valašské frgály 
či štramberské uši, ale i výsta-
vu Betlémy, ve vánočním hávu 

i kapli svaté Barbory a expozici 
Frýdek a Místek, to vše našli 
návštěvníci v areálu zámku,“ 
referovala Dominika Grygarová, 
podle níž ukázky tradičních ře-
mesel jako drátkování, malování 
baněk, pletení adventních věnců 
či paličkování zhlédlo na tři tisíce 
návštěvníků.

Nechyběly mezi nimi děti, 

které si mohly vyzkoušet tvorbu 
ozdob lupínkovou pilkou či z pa-
píru. V poledne navštívil zámek 
Mikuláš s čerty a anděly a dětem 
dle zásluh rozdávali nadílku. V 
Rytířském sále vytvořili předvá-
noční atmosféru členové folklor-
ního souboru Pilky ze Lhotky za 
hudebního doprovodu Pustkovy 
cimbálové muziky z Kozlovic.

Tradiční jarmark na zámku

Originální festival Cyklocestování 
Ve dnech od 16. do 18. ledna 

se v Nové scéně Vlast uskuteční 
již devátý – ryze originální – ces-
tovatelský festival Cyklocestování.

Prostřednictvím besed, pro-
mítání, filmů a workshopů se 
můžete vydat s cestovateli na 
kolech do různých koutů světa. 
Podíváme se například do Fran-
cie, Irska, Maroka, na Lofoty, na 
lehokole nebo tříkolce projede-
me velkou část Evropy, dokonce 
dvakrát si přiblížíme cyklocesto-
vatele na cestě kolem světa. Na-
vštívíme i ostrov Papua – Nová 
Guinea a do Afriky zavítáme za 
doprovodu rytmů místního bube-
nického uskupení. Organizátoři 
nezapomínají ani na cykloturisti-
ku v České republice, tentokrát 
se zaměří na region Poodří.

Festival představí opět zahra-
ničního hosta, kterým bude svě-
tově uznávaný švýcarský cyk-
lodobrodruh Claude Marthaler, 
který má za sebou několikaleté 
expedice na kole – 7 let na cestě 
kolem světa a nebo tříletou ces-
tu napříč Afrikou a Asií, o které 
bude vyprávět právě zde.

V sobotu v podvečer se pak 
můžete těšit na křest knihy Svě-
tem na kole a premiérovou au-
togramiádu autora knihy Martina 
Stillera a kmotra tohoto cestopi-
su Clauda Marthalera.

Zajímavý program nás však 
čeká už v pátek, kdy se orga-
nizátoři rozhodli věnovat fes-
tivalový pátek cestovatelům 
„necyklistům“, horolezcům a 
outdoorovým sportovcům. Le-
tošním hostem bude cestovatel 
a běžec Milan Daněk, který je 
autorem knihy „Ti, kteří utíkají 
pěšky“, volného pokračování 
bestselleru „Born to Run“.

V předsálí Nové scény Vlast 
bude během festivalu probíhat vý-
stava fotografií a představí se zde 
jako tradičně partneři akce. Fes-
tival pořádá Občanské sdružení 
Cyklocestovatelé za významné 
podpory příspěvkové organizace 
Národní dům Frýdek-Místek, kte-
rá je spolupořadatelem akce.

Program:
PÁTEK 16. 1.

18:30 – 19:30 Milan Daněk – „Ta-
rahumara – ti, kteří utíkají pěšky“ 

19:45 – 20:45 Milan Daněk 
– „Západní Papua – kde kolo 

ještě neviděli“ 
SOBOTA 17. 1.

Blok A:
10:00 – 10:55 Jaroslav Král – „Čes-

ký Šnek na cestě kolem světa“
11:00 – 12:00 Ivo Drahorád – 
„Irsko – na kole smaragdovým 

ostrovem“
12:10 – 12:30 Ivo Drahorád – ver-
nisáž fotografií „Obrázky z cest“

Blok B:
13:00 – 13:45 Jiří Hon – „Cyklo-
pěší toulky Poodřím ve čtyřech 

ročních obdobích“
13:50 – 14:30 Zbyněk Sovík 
– workshop o přírodě a její 
ochraně v CHKO Poodří

14:35 – 14:50 Stanislav Ubík – 
mobilní aplikace Poodří

Blok C:
15:15 – 16:15 Ruda Růžička – 

„Maroko aneb za Berbery na kole“
16:30 – 16:50 Simba hula watu 

– západoafrické bubenické 
rytmy v evropském podání + 

africká diashow
17:00 – 18:15 rodina Stillerova 

– „S mimčem v cyklovozíku 
napříč Francií až k Atlantiku“

Blok D:
18:45 – 19:15 křest knihy „Svě-

tem na kole“ a autogramiáda 
19:30 – 21:30 SPECIÁL – Clau-
de Marthaler – „3 roky na kole 

napříč Afrikou a Asií“
NEDĚLE 18. 1.

Blok E:
09:30 – 10:20 Martin Matěj – 

„Kam až dojedu na kole?“ 
10:30 – 11:30 Zdeněk Švec & 
Pavel Stříteský – „Lehokolmo z 
Barcelony do Vysokého Mýta“

Blok F:
12:00 – 13:15 Lucie Kratochví-
lová a Zbyněk Vintr – „Na kole 

do Číny... a ještě dál“
13:30 – 14:45 Broňa Nágel – 

„Od A do B aneb na tříkolce od 
Atlantiku do Brodu“

Blok G:
15:15 – 15:35 Martin Stiller – Ak-
tivní víkendy pro rodiny s dětmi
15:45 – 16:05 Lea Vargovčíko-
vá – workshop o cestování na 

kole po Skandinávii
16:15 – 17:15 Lea Vargov-
číková – „Lofoty – kolmo po 

ostrovech půlnočního slunce“
Podrobnější informace nalezne-
te na: www.cyklocestovani.cz 

nebo na fb.

Okresní rada Junáka Frý-
dek-Místek vydala na konci 
roku 2013 publikaci s názvem 
Po stopách historie skautingu 
ve Frýdku a Místku. Almanach 
si neklade za cíl popsat celou 
bohatou historii junáckého 
hnutí v souměstí na břehu Os-
travice, snaží se být prezentač-
ním nástrojem dosud sesbíra-
ných vzpomínek a informací. A 
už se chystá jeho pokračování.

Publikace má tři hlavní části. 
První obsahuje vybrané kapitoly 
vzpomínek některých pamětníků, 
skautek a skautů. Jsou mezi nimi 
političtí vězni, někteří byli v junác-
kém hnutí již za první republiky. 
Jejich vzpomínky jsou naprosto 
unikátní a jsou dokladem neleh-
kého života ve 20. století.

Druhá část se snaží přiblížit osu-
dy podle vzpomínek skautů, které 
se nám nepodařilo nahrát. Buď již 
táboří na Věčnosti, jsou těžce ne-
mocní, či bydlí příliš daleko.

Mnohé vzpomínky v první i 
druhé kapitole této publikace se 
dotýkají smutných období naší 
československé historie a je 
důležité si je připomínat, právě 
proto tato práce vznikla.

Nejobsáhlejší částí je ta třetí, jde 
o soupis činných skautek a skautů 
ve frýdeckých a místeckých skaut-
ských střediscích, přičemž jsou 
v seznamu i skauti a skautky z 
okolních skautských oddílů, které 
náležely pod frýdecká či místecká 
skautská střediska. V současné 
době je v seznamu skautů přes 
600 jmen, avšak očekáváme, že v 
příštím díle se toto číslo zvýší.

Děkujeme skautkám a skau-
tům z řad pamětníků, že se s 
námi podělili o své životní osu-
dy. Díky nim se můžeme dozvě-
dět, na co skauting ve Frýdku a 
Místku navazuje.

Děkujeme všem bratrům a 
sestrám za mnohé připomínky, 
doplnění a pomoc při vytváření 
seznamu skautek a skautů.

A protože chystáme pokračo-
vání tohoto almanachu, prosíme, 
pokud máte vzpomínky, kroniky, 
fotografie či dokumenty, které 
jsou spjaty s historií junáckého 
hnutí, neváhejte se s námi o ně 
podělit! I drobnost nám pomůže 
poodhalit tajemství naší minulosti.

Zájemci o dotisk nás prosím 
kontaktujte – foldyna.jakub@
gmail.com.

Skauti objevují vlastní minulost

10. 12. zavřeno 
24. 12. Štědrý den – zavřeno 
25. 12. 1. svátek vánoční – zavřeno 
26. 12. 2. svátek vánoční – zavřeno 
27. 12. sobota – zavřeno 
Oddělení pro dospělé + studovna 

(hudební odd.) 
22. 12. 9.00 – 17.00 (10.00 – 17.00) 
23. 12. 9.00 – 17.00 (10.00 – 17.00) 
29. 12. 9.00 – 17.00 
30. 12. 9.00 – 17.00 
2. 1. 9.00 – 17.00 

Oddělení pro děti

22. 12. 9.00 – 11.00, 12.00 – 16.00 
23. 12. 9.00 – 11.00, 12.00 – 16.00 
29. 12. 9.00 – 11.00, 12.00 – 16.00 
30. 12. 9.00 – 11.00, 12.00 – 16.00 
2. 1. 9.00 – 11.00, 12.00 – 16.00 
31. 12. Silvestr – zavřeno 
1.1. Nový rok – zavřeno 

Zavřeno:
od 29. 12. do 4. 1. Hudební oddělení 
od 20. 12. do 4. 1. Pobočka na 11. ZŠ FM 
od 12. 12. do 5. 1. Pobočka Skalice 
od 16. 12. do 4. 1. Pobočka Chlebovice 
od 19. 12. do 5. 1. Pobočka Lískovec

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA CELÉ MĚSTSKÉ KNIHOVNY



13 Prosinec 2014

VÝSTAVY
Výstava Architektonického workshopu „Slezan“

KINO:
St 17. 12. v 10.00

Andělé všedního dne
V. Dyk, M. Labuda, V. Javorský a E. Křenková 
v roli andělů v novém filmu Alice Nellis podle ro-
mánu Michala Viewegha. ČR, komedie/drama, 
2D, 12+, 97 min., vstupné 60 Kč. Pro seniory.

St 17. 12. v 16.00 a 19.00
Hobit: Bitva pěti armád

Závěrečná část filmové trilogie natočená 
podle stále oblíbeného románu spisovatele 
J. R. R. Tolkiena Hobit. USA/Nový Zéland, 
dobrodružný/fantasy, 2D, přístupný dabing, 
vstupné 120 Kč. Premiéra.

Čt 18. 12. v 19.00
Návrat blbýho a blbějšího

J. Carrey a J. Daniels se vrací ke svým le-
gendárním rolím Lloyda Christmase a Harry-
ho Dunnea v pokračování kasovního trháku, 
který žánr filmové grotesky kopnul přímo do 
rozkroku. USA, komedie, 2D, 12+, titulky, 
vstupné 120 Kč. Premiéra.

Ne 21. – Po 22. 12. v 17.00
Sněhová královna

Animovaný příběh natočený na motivy svě-
toznámé pohádky od Hanse Christiana Ander-
sena. Rusko, animovaný, 3D, přístupný, dabing, 
80 min., vstupné 130 Kč. Premiéra. Pro děti.

Ne 21. a Út 23. 12. v 19.00
Noc v muzeu: Tajemství hrobky

Připravte se na nejdivočejší a největší dob-
rodružství. Hlídač muzea Larry (Ben Stiller) 
seznámí naše oblíbené hrdiny s novými posta-
vami a zároveň se vydává na dobrodružnou 
cestu, aby zachránil jedno důležité kouzlo dříve, 
než se navždy ztratí… USA/VB, komedie, 2D, 
přístupný, titulky, vstupné 120 Kč. Premiéra.

Po 22. 12. v 19.00
Divoké historky

Šest divokých historek spojuje téma drob-
ných i větších nespravedlností a křivd, 
kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li 
překročit hranice zákona či dobrých mravů. 

Programová nabídka

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

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
BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENKY, 

ŠÁTKY NA NOŠENÍ DĚTÍ

Černá komedie koprodukovaná bratry Al-
modóvarovými si podmanila diváky festivalu 
v Cannes i Karlových Varech. Argentina/
Španělsko, černá komedie, 2D, 2014, režie: 
D. Szifron, 12+, titulky, 122 min., vstupné 
100 Kč/ pro členy FK 80 Kč. Filmový klub.

Út 23. 12. v 15.00
Sněhová královna 

Animovaný příběh natočený na motivy svě-
toznámé pohádky od Hanse Christiana An-
dersena. Rusko, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 80 min., vstupné 110 Kč. Premiéra. 
Pro děti.

Út 23. 12. v 17.00
Magické stříbro – hledání kouzelného rohu
Po nekonečně dlouhém podzimním spánku 
se modří skřítci probudili do té nejchladnější 
zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí s hospo-
dářstvím, kde žijí červení skřítci, je ohroženo 
obrovským ledovcem. Lidé už údolí opustili 
a červení skřítci budou muset brzy udělat 
totéž. Dokáže královna Fjellrose pomoci 
Drengovi, králi červených skřítků? Norsko, 
rodinný/fantasy, 2D, přístupný, dabing, 84 
min., vstupné 90 Kč. Pro děti.

So 27. – Ne 28. 12. v 17.00
Paddington

Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o 
osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru, 
který přijede vlakem na nádraží Padding-
ton v Londýně, kde se ho ujmou manželé 
Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se 
začnou dít neuvěřitelné věci. Inspirováno 
známou knižní sérií, která byla poprvé vy-
dána v roce 1958. Medvídek Paddington je 
pro anglické děti něco jako pro ty české Kr-
teček. Velká Británie, rodinný, 2D, přístupný, 
dabing, vstupné 120 Kč. Premiéra. Pro děti.

So 27. 12. v 19.00
Nejnavštěvovanější české filmy roku 

2014: Babovřesky 2
Pokračování úspěšné české komedie Zdeň-
ka Trošky. ČR, komedie, 2D, přístupný, 120 
min., vstupné 60 Kč.

Ne 28. 12. v 19.00
Nejnavštěvovanější české filmy roku 

2014: Díra u Hanušovic
Současný příběh mladé ženy, která karié-
ru učitelky vymění za práci v hospodě, ve 
které se scházejí všichni obyvatelé. Hlavní 
hrdinka (T. Vilhelmová) žije na statku se 
sestrou (L. Krobotová) a autoritativní matkou 
(J. Tesařová) a mezi několika místními ne-
perspektivními muži aktivně hledá životního 
partnera. Film vypráví také příběhy několika 
dalších obyvatel, jejichž osudy se vzájemně 
proplétají, a jeho děj je zasazen do horské 
vesnice kdesi v Jeseníkách… Režie M. Kro-
bot. ČR, načernalá komedie, 2D, 15+, 102 
min., vstupné 80 Kč.

Po 29. 12. v 19.00
Nejnavštěvovanější české filmy roku 

2014: 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.

Út 30. 12. v 19.00
Nejnavštěvovanější české filmy roku 

2014: Pohádkář
Příběh muže mezi dvěma ženami, příběh o váš-
ni, touze, podvodu a lži a věčném odpouštění 
vznikl podle knihy populární spisovatelky Barba-
ry Nesvadbové. V hlavních rolích A. Geislerová, 
J. Macháček, E. Herzigová a další. ČR, moderní 
lovestory, 2D, 15+, 90 min., vstupné 80 Kč.

St 31. 12. v 19.00
Speciální silvestrovská projekce

Interstellar
Vypravěčsky bohatá a obrazově čistá, 
téměř tříhodinová sci-fi podívaná od tvůrce 
Temného rytíře Ch. Nolana. V hlavních ro-
lích oscaroví M. McConaughey a A. Hatha-
way. USA/VB, sci-fi/dobrodružný, 2D, 12+, 
titulky, 169 min.

Městská knihovna F-M
18. 12. Tvořílek

Výroba ozdoby ze samotvrdnoucí hmoty.
14.00 – 15.00 pobočka Místek, dětské oddělení

Otevíráme haluOtevíráme halu
POLÁRKAPOLÁRKA
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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
Můžete si prohlédnout obrazy výtvarníků 
Bohumila Nečase, Světlany Žalmánkové, 

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.: 776 096 091

registrace možná emailem nebo telefonicky

NOVINKA!!! FLOW JÓGA S MEDITACÍ – 
každou lichou středu od 18.00 – 19.00 se na 
vás bude těšit lektorka Linda. Rezervace není 
nutná a možnost zapůjčení podložek. Cena 1 
lekce/80 Kč, 10 lekcí 700 Kč
Stále se můžete přihlásit i do těchto kurzů:
TWERK – PO 18.30–19.30. Jedná se o nový 
provokativní a vyzývavý taneční styl určený 
pro ženy veškeré věkové kategorie. Světo-
vým fenoménem se stal díky slavným americ-
kým zpěvačkám, jako je Beyonce nebo Sha-
kira. Ideální pro formování celého těla.
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 navíc 
spojen s posilováním jednotlivých partií v 
rytmu známých tanečních songů. Ideální na 
spalování a formování vaší postavy.
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.
LEKCE STREET DANCE – PO až ČT, ta-
neční styly: hip hop, hype, RnB, Wack, Vo-
gue, Dancehall, locking, progressive. Taneční 
KURZY: Začátečníci či mírně pokročilí. Kurzy 
jsou rozděleny zvlášť pro děti (8–11 let), junio-
ry (12–15 let) a dospělé (15 let a více). Taneč-
ní SKUPINA – je určena pro mírně pokročilé 
a pokročilé zájemce, kteří se chtějí tancování 
věnovat závodně. Tyto složky jsou rozděleny 
dle věku a pokročilosti do čtyř složek. K přijetí 
do těchto čtyř složek je zapotřebí pouze jed-
noroční 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 začá-
tečníky a pokročilé.

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.

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

KONCERTY
Čt 18. 12. v 19.00, Národní dům

Rak a Rak
předplatitelská skupina KPH

Unikátní kytarový koncertní projekt otce se 
synem. Na rozdíl od klasického kytaristy a 
skladatele Štěpána Raka jde jeho syn Jan-
-Matěj Rak vlastní cestou, neboť se již 10 let 
zabývá hudbou Jaroslava Ježka, kterou si 
zpracoval pro sólovou kytaru. V programu 
„Rak a Rak“ zazní i úryvky barokní hudby 
či loutnová hudba dávných mistrů, pořad 
tak dýchá originalitou a skutečným uměním 
obou umělců.
Pá 19. 12. v 18.00, Chrám sv. Jana a Pavla

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční
Pořadatel: KulturaFM a Symfonický orchestr 
Frýdek-Místek. Vstupné: 150 Kč plná cena/80 
Kč senioři, studenti a ZTP

TANEC
So 20. 12. v 19.00, Národní dům

Prosincová tančírna – Vánoční ples
Vstup ve společenském obleku a obuvi. Spe-
ciální Vánoční prodloužená tančírna do 2.00.
K tanci hraje Big Blast! Band

Út 30. 12. v 20.00, Národní dům
Swingový večer

K poslechu a tanci hraje Gangsters of Swing 
Orchestra.

PROJEKT 12
So 20. 12. v 19.00, Kavárna Radhošť

Divadelní performance: Komorní scéna 21
Projekt 12 je cyklus dvanácti samostatně 
fungujících kulturních akcí, které během jed-
noho roku spojí nejrůznější umělecké směry v 
kombinaci se zapomenutými prostory města 
Frýdek-Místek. Ve výsledku tak vznikne ne-
opakovatelný kulturní zážitek v netradičním 
prostoru typu site-specific. Vstup zdarma. 
Komorní scéna 21 je frýdecko-místecký diva-
delní soubor, který působí ve městě od roku 
2010. Na jevišti Nové scény Vlast jste pod je-
jich jménem měli možnost spatřit představení 
Mrzák z Inishmaanu, Zatímco jsme v pokoji, 
Běsi a Ubu Nespoutaného. Tentokrát se diva-
delní soubor pouští do divadelní performance, 
která má vzniknout na míru prostoru Kavárny 
Radhošť a vycházet z možností, které nabízí.

KURZY
ŠACHOVÝ KURZ pro děti, mládež i dospělé
Kurzy budou probíhat v prostorách Národního 
domu pod vedením profesionálních trenérů S. 
Berezjuka, T. Bogátkové a V. Tally z Meziná-
rodní šachové školy Interchess.

COUNTRY TANCE PRO SENIORY
„Tanec pro každého, tanec v každém věku“ 
Specialitou těchto tanců je to, že tanečníci 
netančí pouze v párech, ale ve větších sku-
pinách – kruzích, řadách a dalších formacích. 
Kurz je určen jednotlivcům, ale mohou být i 
páry. Vede Barbara Jurišicová.
KURZY se zahájením leden – únor 2015
• Taneční pro manželské páry a dvojice – 

začátečníci a pokročilí
• Orientální tanec 

• Cvičení pro zdraví s pilates
• Powerjóga

• Cvičení pro seniory
• Cvičení pro zdraví

• Arteterapie
• Divadelní škola

Aktuální rozpis kurzů od 8. 12.
na www.kulturafm.cz

VÝSTAVA
Ach, ta panoramata

Autor fotografií: Marie Magdoňová
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Náladové malování

Autor: Emilie Leipertová
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 

adrese vystavy.kulturafm.cz

Pro děti
20. prosince v 15 hodin

O víle Modřence
Premiéra činoherní pohádky, ve které Janek 

pro lásku k víle Modřence musel málem 
život položit. Pro děti od 5 let – hraje DS 
Čtyřlístek Frýdek-Místek, vstupné 30 Kč.

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

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.

Od 22. 12. bude v Broučcích zavřeno. 
Otevřeno bude od 5. 1. 2015.

HRÁTKY S PEJSKEM
Jsem pejsek rasy Irský setr a jmenuji se Forrest. 

Budu za Vámi chodit každý pátek v 10 hodin. 
Ukážu Vám, jak bezpečně a beze strachu budu 

Vaším kamarádem. Mám canisterapeutické 
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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:
Filozofie 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 pokroči-
lé – jógová filosofie a praxe, tělesná cvičení, 
techniky vnitřní a vnější pránájámy – ovládání 
dechu a souboru energií, pozitivní ovlivňování 
mysli, techniky zlepšení koncentrace, statická 
a dynamická meditace, psychohygiena-rela-
xační techniky, cviky zaměřené na problémy 
s páteří, senioři, dynamické meditace – dle 
rozvrhu kurzů, který najdete aktuálně na na-
šich webových stránkách. Zkvalitňování života 
jak po stránce fyzické, psychické i duševní, po-
znatky, které vám předáváme na základě více 
než šedesátiletých zkušeností vůdčí osobnosti 
naší školy Zdeňka Šebesty i dalších osobností. 
8. 1. 2015 – Zápis do pravidelných kurzů na 

období LEDEN-DUBEN
13. 2. 2015 – ČAJ O PÁTÉ, na téma OB-

JEVTE SMYSL SVÉHO ŽIVOTA. 
Vyprávění nad šálkem čaje v kruhu přátel o 

nadčasovém tématu...
Připravujeme pro Vás v roce 2015 

ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY II.TŘ
- akreditované školení

JAK ZLEPŠIT PAMĚŤ – mozkový jogging
jednodenní seminář

ŽENA – ZDRAVÍ, MLÁDÍ, KRÁSA 
víkendový seminář

CESTOVÁNÍ S JÓGOU BESKYDSKÝMI 
HIMÁLAJEMI 

prodloužený víkend – spojení jógy a přírody
KAYA-KALPA 

týden s regeneračními a omlazovacími 

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

17. 12. středa STOUNDRUM 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
19. 12. pátek NO!SE – HYPOXIA (BE) - 
CHRISTMASS EDITION!
HYPOXIA (BE) TITAN RECORDS A DALŠÍ…
20. 12. sobota BEATS FOR LOVE INDOOR 
TOUR – MAJK SPIRIT – BONVER ARENA 
MAJK SPIRIT V BONVER ARÉNĚ! DJS: 
LOWA, AKA, FLIPTYCK, BURCHO, BUSSY
20. 12. sobota HITY 18 PLUS - KAMILOVINY 
NEJLEPŠÍ HITY JAK DOBY MINULÉ, 
TAK SOUČASNÉ HRAJE VE STOUNU 
DJ KAMIL
21. 12. neděle NIRVANA REVIVAL 
NEJLEPŠÍ REVIVAL NIRVANY JE Z FM! 
SUPPORT!
22. 12. pondělí STOUNDRUM SPECIAL

VSTUP ZDARMA NA DNB POSLECHOVKU
23. 12. úterý X-TREME SHOP PARTY
X-TREME SHOP NADĚLUJE! DO 24:00 HIP-
-HOP, OD 24:00 DNB – VSTUP ZDARMA!!
24. 12. středa VÁNOČNÍ ROCKOTÉKA
TRADIČNÍ 10. POKRAČOVÁNÍ VÁNOČNÍ 
ROCKOŠKY, OTEVŘENO OD 21:00
25. 12. čtvrtek HITY ZE ZÁHROBÍ 18 PLUS
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ HITY, VSTUP OD 18 
LET, DJ KAMIL
26. 12. pátek ŠTĚPÁNSKÁ KISS PÁRTY 
PÁRTY RÁDIA KISS MORAVA, MODE-
RÁTOŘI RÁDIA, SOUTĚŽE O CENY A 
SPOUSTA DOBRÉ MUZIKY.
27. 12. sobota GRAMO ROKKAZ – LIVE
POPRVÉ VE STOUNU! HIP-HOP PÁRTY
28. 12. neděle BASS INVASION 
POSLEDNÍ DNB PARTY V ROCE!!! 

Stálé expozice:
BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO

Výstavy:
RADUJME SE, VESELME SE V TOMTO 

NOVÉM ROCE…
NOVOROČNÍ PŘÁNÍ ZE SBÍREK MUZEA
Zvyk přát si do nového roku znali už Egypťané – 
obdarovávali se symbolem štěstí a boha Slunce 
Ra, posvátným broukem skarabeem ze zlata, 
stříbra nebo drahých kamenů. První tištěná no-
voročenka se objevila v Praze roku 1605 a byla 
psána latinsky, v pražské mincovně byla o rok 
později vyražena kovová novoročenka v podo-
bě mince s německým nápisem ZUM NEUEN 
JAHR. Uvádí se, že významným popularizáto-
rem novoročenek byl hrabě Karel Chotek: ve 
snaze popřát svým přátelům a známým, které 
nemohl osobně navštívit, si nechal vytisknout 
tzv. omluvné nebo gratulační lístky s obrázkem 
a textem, v tehdy diplomatickém jazyce, ve 
francouzštině. A tak se objevilo „pour féliciter“ – 
„pro štěstí“ (PF, P.F.,p.f.), které v Čechách zdo-
mácnělo a používá se do dnešních dnů.
Výstava potrvá do 25. ledna 2015.

BETLÉMY
Výstava betlémů nabízí průřez bohatou sbír-
kou Muzea Beskyd. Návštěvníci uvidí betlé-
my z okolí Frýdku a Místku z 19. a 20. sto-
letí – torza kostelních betlémů, velké i malé 
rodinné betlémy stavěné rok co rok v měst-
ských domácnostech, betlém z pozůstalosti 
frýdlantského malíře Ferdiše Duši i betlémy 
vytvořené místními řezbáři.
Výstava potrvá do 11. ledna 2015.

AKCE:
Pátek 26. prosince v 15 hodin v Rytířském 

sále Frýdeckého zámku
SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE

NA ZÁMKU
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek uvítá své 
návštěvníky v čase vánočním na výstavách 
Betlémy a Radujme se, Veselme se v tomto 
novém roce, v rámci výstav vystoupí v Rytíř-
ském sále Catena Musica komorní pěvecký 
soubor z Frýdku-Místku.

PŘEDNÁŠKY A VYCHÁZKY:
Čtvrtek 18. prosince v 16.30 hodin v před-

náškovém sále Zeleného domu
ČERNÁ HODINKA V ZELENÉM DOMĚ

Tradiční předvánoční večer, tentokráte vě-
novaný pohádkám a pověstem s vánoční 
tématikou. Pokud si s sebou přinesete lucer-
nu, lampión nebo něco podobného, podnik-
neme společně krátkou procházku ztemně-
lým Frýdkem a rozsvítíme vánoční jedli na 
zahradě „Katzenheimu – Kočičího domova“.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Středisko Charity Frýdek-Místek

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

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

KLUB NEZBEDA

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

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

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

NABÍDKA AKCÍ A KURZŮ
LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI MŠ

12. – 16. 1. 2015 – 1. turnus | Místecké MŠ
26. – 30. 1. 2015 – 2. turnus | Frýdecké MŠ

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.

ZÁKLADY TECHNIKY | KROUŽEK
V kroužku získáte přehled o základních 
technických materiálech a pracovních postu-
pech. Naučíte se používat jednoduché nářa-
dí pro ruční opracování vybraných materiálů. 
Získáte dovednosti pro jednoduché montáž-
ní a opravárenské práce. Naučíte se zhotovit 
jednoduchý nákres, podle kterého budete 
schopni zhotovit jednoduchý výrobek, pro-
vést jednoduchou opravu nebo montáž.
Věk: 11 – 14 let. Cena: 400 Kč. Místo a čas: 
Střední škola elektrostavební a dřevozpra-
cující FM, Pionýrů 2069, Místek. Informace: 
Patrik Siegelstein | Telefon: 558 111 761, 
732 646 125 | E-mail:patrik@klicfm.cz

20.12. VÁNOČNÍ POHODIČKA
Vánoční pohodička bez rodičů bude tentokrát 
trochu akční. Vylepšíme si předvánoční napja-
tou náladu o radost z pohybu. S partou kama-
rádů, kteří lehce zvládnou každý úkol, můžeme 
hrát hry i soutěžit ve zcela netradičních disciplí-
nách. Přidej se k nám a užiješ si zábavu i smích.
Věk: 6 – 12 let. Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, Frýdek, 9:00 – 
17:00 hodin. Cena: 210 Kč. Informace: Pav-
la Chrobáková | Telefon: 558 111 749, 732 
646 127 | E-mail: pavla@klicfm.cz

galerie KAPITOLA
Knihkupectví na místeckém nám.

bývalý Librex (u křížového podchodu)

ČESKÝ HOTEL V NEW YORKU
poslední výstava roku 2014

Petra Brehl Pavlasová

zkoušky, veškeré očkování a perfektní kondici.
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 
úterý po předchozí rezervaci u paní Frydryš-
kové tel. 604 532 694 v době 9.15 – 11.45 

hodin. Hlídání děti zajištěno.
18. 12. – DEKORATIVNÍ ANDĚLÍČEK
Vyrobíme si andělíčka z papíru. Veškerý 

materiál bude připraven v Broučcích. Začí-
náme v 10 hodin.

19. 12. – NARODIL SE JEŽÍŠEK – VÁ-
NOČNÍ BESÍDKA

Budeme dětem vyprávět příběh o narození 
Ježíška. Děti budou u stromečku zpívat koledy, 

pouštět lodičky a rozdávat drobné dárečky. 
Dárečky přineste v hodnotě 20 Kč. Děti si je 

budou rozdávat mezi sebou. Maminky se mů-
žou těšit na vánoční punč. Začátek v 10 hodin.

DOBROVOLNÁ VÁNOČNÍ SBÍRKA
PRO PEJSKY Z ÚTULKU

Tak jako v loňském roce pořádáme sbírku 
pro pejsky z útulku v Sedlištích. Můžete 

přinést granule, konzervy, pamlsky, piškoty, 
deky, nebo kosmetiku pro psy. Sbírka bude 

probíhat denně od 1. do 19. 12. v době 
9-11.30 hodin. Přejeme Vám veselé vánoč-
ní svátky, hodně štěstí a zdraví v roce 2015.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
10.00 – 10.30

Pondělí ZPÍVÁNKY
Úterý BESEDY, POHÁDKY, PŘEDNÁŠKY, 

MASÁŽE LEWANS
Středa DOPOLEDNE V POHYBU

Čtvrtek TVOŘENÍ PRO MAMINKY I DĚTI – 
HRAJEME SI S PRSTÍČKY

Pátek HRÁTKY S PEJSKEM

technikami
MEDITACE – CESTA K NAPLNĚNÍ VLAST-

NÍHO ŽIVOTA
víkendový seminář

ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA VLASTNÍHO 
NITRA

víkendový seminář

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

BERKANA
Centrum zdraví, energie a vitality

16. 12.,19.00 -20.15
Trátak – meditace na plamen svíčky

Eva Berkana, cena 100 Kč. eva@centrum-
-berkana.cz 603 793 595

19. 12., 17.00-20.00
Satsang

Meditační setkávání a sdílení pro veřejnost. 
Cena 50 Kč. V ceně je čaj a program. Pro-
sím hlaste se na michal@centrum-berkana.
cz, mob.: 607 881 376.

15.-18. 12. Pečení a zdobení perníčků
19. 12. Předvánoční posezení u stromečku a 
poslední setkání v letošním roce

VŠEM DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÉ 
VÁNOCE.

KAŽDOU STŘEDU JE KONZULTAČNÍ DEN 
- den určený pro jednotlivce nebo skupinu, 
kteří si předem domluví doučování nebo 
téma, které chtějí s pracovnicí prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den najdete 
na webových stránkách: www.charitafm.cz

19. 12. (pá) od 19h – Horolezci FM
Vánoční setkání členů horolezeckého oddílu 
z F-M.
20. 12. (so) od 19h – Bobův Vánoční guláš
Vánoční setkání příznivců bluegrassu, folku, 
country, vodáctví, horolezectví, trampingu, 
cyklocestování, outdoorismu, lyžování, turis-
tiky, cestování a pohody...
24. - 25.12.2014 (st-čt) - Štědrý večer a 1. 
Svátek Vánoční - Boží hod - ZAVŘENO

26. 12. (pá) od 20h – ČADI
Štěpánský koncert legendární frýdecko-mís-
tecké funky kapely.

28. 12. (ne) od 18h – Vánoční večírek 
hráčů GO

Vánoční setkání současných a bývalých 
hráčů deskové hry GO, kteří si s chutí za-
hrají nejen GO, ale také další společenské 
deskové hry. 

Aktuální výstava:
Alexander Mosio – Toulky

Výstava obrazů a smaltů potrvá do 31. 12.

Že by Vánoce?
Folklórní soubor Ostravica vás 

zve na vánoční koncert
s názvem Že by Vánoce?

v sobotu 20. prosince
od 18 hodin do Nové scény Vlast 
v Místku. V netradičním progra-

mu s vánoční tematikou vystoupí 
děti i dospělí SLPT Ostravica. 

Poté následuje posezení u cim-
bálu a dobrého vínka.
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SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 604 856 201,

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Pro inzerci volejtePro inzerci volejte

603 249 603 249 743743

776 333 009

Všem našim zákazníkům
přejeme příjemné prožití

vánočních svátků,
pevné zdraví

a mnoho úspěchů
v novém roce 2015.

Kocian Jiří &
Mecner Petr


