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KLÍČ K VÁNOCŮM: Symbolický zámek k Adventu ve městě.  Foto: Petr Pavelka

Zcela zaplněné místecké 
náměstí vpustilo do města 
advent tak, jak je Frýdek-
-Místek léta zvyklý. Pri-
mátor Michal Pobucký 
vedl dětskou ruku, která 
otočila klíčem od Vánoc 
v symbolickém zámku, 
aby se mohl naplno roz-
zářit nejen Vánoční strom 
na náměstí, ale veškerá 
vánoční výzdoba ve městě. 
A s ní neméně zářivý zá-
bavný program Adventu 
ve městě, který Statutární 
město Frýdek-Místek při-
pravuje prostřednictvím 
KulturyFM tak, aby nejen 
o víkendech, ale i ve všed-
ní dny nabídl spoustu akcí 

pro děti i dospělé. 
„Adventní menu je u nás 

ve městě tradičně velmi bo-
haté. Nechybí v něm Miku-
lášská  nadílka,  vypouštění 
balónků  s  přáním,  vánoční 
dílny,  Ježíškova  pošta,  vy-
stoupení  místních  souborů 
a hudebníků, divadelní před-
stavení  pro  děti,  světelná 
show ani předávání Betlém-
ského  světla.  Návštěvníci 
mohou  tyto  akce  využít 
k  předvánočnímu  setkání 
s přáteli nebo si jimi zpestřit 
čas  při  nakupování  dárků.  
Konat se budou od pátku 27. 
listopadu až do 23. prosince 
převážně na náměstí Svobo-
dy v Místku, ale také v Ná-
rodním  domě,  Nové  scéně 
Vlast,  bazilice  nebo  kostele 
sv.  Jana  a  Pavla  a  kostele 
sv.  Jakuba,“  uvedl  primátor 
Michal  Pobucký  s  tím,  že 
součástí Adventu je také tra-
diční  sbírka Vánoční  strom, 
jejíž  výtěžek  je  letos  určen 
pro Domov pro seniory. 
Předvánoční  atmosféra 

dýchla  na  obyvatele  i  ná-
vštěvníky města  už  v  pátek 
27.  listopadu,  kdy  slavnost-
nímu  rozsvícení  Vánočního 
stromu předcházelo zahájení 
Vánočních  trhů,  Pohádky 
se  zvířátky  i  René  Souček. 
Na  vánoční  notu  pak  ladil 
Dětský pěvecký sbor Podso-

Statutární město Frý-
dek-Místek pořádá i v tom-
to roce tradiční veřejnou 
sbírku „Vánoční strom“. 
Byla zahájena v pátek 27. 
listopadu rozsvícením Vá-
nočního stromu a letos je 
její výtěžek určen na Do-
mov pro seniory. 
Pokladnička  bude  tradič-

ně  umístěna  u  Vánočního 
stromu na náměstí Svobody. 
Zájemci  do  ní  budou  moci 
přispívat  na  dobrou  věc  až 

do  31.  prosince.  Výtěžek  je 
určen  Domovu  pro  seniory 
na    zakoupení  elektrického 
polohovacího  lůžka  s  late-
rárním  náklonem  (na  bok) 
pro imobilní klienty. 
Peněžní  prostředky  mo-

hou dárci zasílat také na čís-
lo účtu 4433000207/0100. 
Zatímco  letos  vybrané 

finance  pomohou  nejstar-
ší  generaci,  loni  šel  výtě-
žek  pro  změnu  nejmenším. 
35.750  korun  získaly  Jesle 

Frýdek-Místek  na  vybavení 
zahrady  jeslí  netradičními 
dřevěnými  lavičkami.  Ještě 
o rok dříve se vybralo 47.480 
korun pro Azylový dům Be-
thel  na  zakoupení  matrací, 
ložního  prádla  a  gumových 
podložek.  Rekordní  byl  rok 
2008, kdy 86.723 korun zís-
kala  Pečovatelská  služba 
Frýdek-Místek na zakoupení 
kompenzačních  pomůcek 
pro zdravotně postižené ob-
čany.   (pp)

MIRAI: Hudební hvězda 
z Frýdku-Místku. 
 Foto: Petr Pavelka

slovo primátora
Vážení občané,
jsem moc rád, že jsme se po roce znovu sešli na místec-

kém náměstí, které bylo zcela zaplněno, abychom společ-
ně rozsvícením Vánočního stromu a vlastně celé vánoční 
výzdoby ve městě přivítali nastupující dobu Adventu. Jsem 
vděčný za to, že jsme na rozdíl od jiných měst nemuseli pod 
tíhou nepříjemné situace v Evropě akci zrušit, že proběhla 
hladce a bez incidentů a dala nám všem naději, že náš život 
přece jen nevybočí až tak dramaticky z kolejí, které jsme si 
zvykli považovat za „normální“. Nepochybně si ale většina 
z nás na náměstí přesto a nebo právě proto uvědomovala, že 
doba klidu a míru, tolik s vánočními svátky spjatá, není sa-
mozřejmostí, byť bychom si to všichni určitě přáli. Je vlast-
ně otázkou, zda si vůbec v dnešní době lze přát něco více. 
A tak zatímco na výzvu dlouhonohých andělů k vyslovení 
vánočních přání letěly směrem k nim požadavky na barbíny 
a autíčka, my dospělí jsme věděli, že je na místě přát si pře-
devším to, aby si naše děti mohly s nimi hrát v klidu a bez 
obav.   Michal Pobucký

Vánoční strom pro seniory

Advent vítalo zaplněné náměstí

váček a mládež následně za-
bavil Mirai  se  svou kapelou. 
Vánoční atmosféru už udržo-
vali i prodejci v rámci Vánoč-
ních  trhů,  přičemž  letos  by 
měli v nazdobených stáncích 
vydržet  až  do Nového  roku. 
Ve  čtvrtek  3.  a  17.  prosince 
jejich  sortiment  ještě vylepší 
Beskydské farmářské trhy.
„Z dalšího programu bych 

upozornil už v sobotu 5. pro-
since  na Mikulášskou  nadíl-
ku  v  Polárce.    Ve  středu  9. 
prosince se společně s dalšími 
městy  zapojíme  do  projektu 
Česko zpívá koledy. V sobotu 
12.  prosince  jsou  na  náměs-
tí  zvány  celé  rodiny  s  dětmi 

na Vypouštění balónků s přá-
ním  Ježíškovi  a  na  šaškárny 

klaunů z Balónkova...
 (Pokračování na str. 2)
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„17.  listopad  patří  mezi 
jeden  z  nejvýznamnějších 
dnů  v  dějinách  České  re-
publiky. V roce 1939 nacisté 
brutálně  zakročili  proti  vy-
sokoškolským  studentům. 
Dne  15.  listopadu  1939  se 
lidé  rozhodli  uctít  památku 
mrtvého  studenta  lékařské 
fakulty  Karlovy  university 
Jana  Opletala,  kterého  na-
cisti  smrtelně  postřelili  při 
demonstraci konané v den 21. 
výročí  vzniku  Českosloven-
ska.  Tato  demonstrace  pře-
rostla v protiokupační protes-
ty. Hitler se vysokoškolákům 
pomstil. V noci ze 16. na 17. 
listopad  došlo  k  rozsáhlému 
zatýkání  v  řadách  českého 
studentstva.  Bylo  poprave-
no  devět  představitelů  stu-
dentských organizací a 1200 
studentů  bylo  internováno 
v  koncentračních  táborech. 
Přežilo jen 35. Bylo zavřeno 
všech  10  českých  vysokých 
škol. V Londýně v roce 1941 
byl 17. listopad vyhlášen jako 
Mezinárodní  den  studentů. 
Dodnes  je  tento  svátek  jedi-
ným  výročím  mezinárodní-
ho  významu,  který  pochází 
z Čech. Na  rozdíl  od  ciziny 
se u nás více oslavuje 17. lis-
topad  1989,  který  zastínil 
Mezinárodní den studenstva. 
Události  ze  17.  listopadu 
1989 zahájily politické a eko-
nomické změny naší společ-
nosti. Žijeme již 26 let od této 
„sametové revoluce“ ve státě, 
kde se stále více a více proje-
vují rozdíly mezi jednotlivý-
mi skupinami občanů. Vše je 
postaveno na penězích. Kdo 
je má, pochvaluje si svobodu, 
možnost  cestování,  studia 
v  zahraničí, možnost podni-
kání, kdy se zisky privatizují 
a ukládají v daňových rájích 
a  ztráty  se  převádí  na  stát. 
Kdo žije od výplaty k výpla-
tě, na pokraji chudoby, je ne-
zaměstnaný  či  bezdomovec, 
marně přemýšlí, kde se stala 
chyba a kdo za ni odpovídá. 
Může se stát, že za 10–15 let 
už  lidé  na  17.  listopad  1989 
zapomenou,  stejně  jako  se 
zapomnělo  na  17.  listopad 
1939.  Drtivou  většinu  bude 
více  zajímat,  jak  uživit  sebe 
a svou rodinu, jakou budouc-
nost budou mít sami a jakou 
budoucnost budou mít  jejich 
potomci.“

 Ivan Vrba
 za klub KSČM
„17.  listopad,  ať  už  1939 

nebo  1989,  je  pro mě  sym-
bolem  odporu  českého 
národa  proti  jakékoli  oku-

paci,  nesvobodě,  omezová-
ní  lidských  práv,  likvidaci 
svobodné  občanské  společ-
nosti.  Oba  tyto  významné 
dny  v  české  i  českosloven-
ské  historii  jsou  znamením 
toho,  že  v  těžkých  dobách 
se  umíme  semknout  a  říct 
dost násilí a nespravedlnosti 
páchané na nás a našich spo-
luobčanech.  A  to  i  za  cenu 
sebeobětování,  jak  to  uká-
zali  studenti  z  roku  1939: 
devět  nacisty  popravených, 
stovky odvlečených do kon-
centráků a tisíce zbitých lidí 
toužících  po  svobodě.  Již 
v roce 1941 byl 17. listopad, 
na  základě  těchto  událostí, 
vyhlášen  Mezinárodním 
dnem studentů. V roce 1989 
tohoto  dne  lidé  neumírali. 
Naštěstí  byli  „jen“  příšerně 
zmláceni  bílými  přilbami 
tehdejšího  Sboru  národní 
bezpečnosti na Národní  tří-
dě  a  v  jejím  okolí  v  Praze. 
Tyto  události  si  pamatuji 
jako  student  gymnázia.  Pa-
matuji  si,  jak  mě  zaskočila 
brutalita  příslušníků  SNB, 
mladých  lidí,  Čechů,  vyvi-
nutá  proti  jiným  mladým 
lidem  a  také  Čechům!  Pa-
matuji  si,  jak  jsme  v  násle-
dujícím  týdnu  po  17.  listo-
padu stále ve škole promítali 
nejen  studentům gymnázia, 
ale  také  učitelům,  videozá-
běry  ze  zásahu  na  Národní 
třídě,  poslouchali  rozhlas 
a  televizi,  zúčastňovali  se 
různých demonstrací a  také 
Generální stávky 27. listopa-
du 1989. Pamatuji si zrušení 
článku  4  hlavy  1.  Ústavy 
Československé  socialistic-
ké republiky o vedoucí úloze 
Komunistické  strany  Čes-
koslovenska a také v červnu 
1990  svobodné  volby.  Udá-
losti obou 17. listopadů jsou 
pro mě  dobrou  zprávou,  že 
za  svobodu  člověka  umíme 
a chceme bojovat bez ohledu 
na své vlastní pohodlí.“

 Libor Koval
 za klub KDU-ČSL
„Toto datum je historicky 

spojováno  se  stávkou  stu-
dentů  na  Albertově  v  Pra-
ze  v  roce  1989.  Tehdy  pod 
vládnoucí  absolutistickou 
komunistickou  stranou  po-
vstal  náš  národ  a  otevřeně 
se  postavil  proti  tehdejšímu 
režimu.  Obrovské  nasazení 
a odhodlání studentů změnit 
situaci v našem státě bylo v r. 
1989 odvahou a velkým roz-
hodnutím podílet se na změ-
ně  režimu.  Současná  oslava 
a  stanovení  svátku  na  tento 

den je poděkování všem těm 
studentům a ostatním lidem 
za  jejich  odvahu  a  otevřený 
postoj  k  tehdejšímu  režimu. 
Nynější  politické  uskupení 
v naší  republice často zapo-
míná  na  symbol  tehdejšího 
účelu,  ke  kterému  směřo-
vala  samotná  „Sametová 
revoluce“.  Pod  záštitou  re-
volučního  nadšení  mnozí 
současní  politici  znevažují 
tehdejší  myšlenku  a  pouze 
za účelem osobního prospě-
chu  se  skrývají  pod  plášť 
tehdejší  doby.  Je  zarážející, 
že morálka a čestnost se vy-
tratila ze zásobníku lidského 
charakteru, zcela se vytratila 
spravedlnost  a  úcta  člověka 
k člověku. Vzájemnou důvě-
ru  a  porozumění  vystřídala 
touha  po  bohatství,  moci 
a slávě. Dospěli jsme ke kon-
zumní  společnosti,  která 
produkuje  namísto  pokory 
a úcty bezpáteřnost, mamon, 
touhu  po  moci  a  bohatství. 
Morálku,  pravdu,  čestnost 
a ostatní kladné  lidské hod-
noty  nahradila  závist,  opo-
vržení a další negativní jevy. 
Za tento ideál jsme my dříve 
narození  nebojovali.  Chtěli 
jsme změnu k lepšímu a za-
tím jsme se dočkali pravého 
opaku. Myslím si,  že každý 
z nás, kdo pamatuje rok 1989, 
by měl prezentovat své názo-
ry na veřejnosti a podělit  se 
o své pocity se svým okolím. 
Na závěr chci říci, že svátek 
studentstva by měl poukazo-
vat každoročně na to, co bylo 
hlavním  cílem  a myšlenkou 
v  onen  den  17.  listopadu 
1989.  Hlavní  lidskou  vlast-
ností  by  měla  být  čestnost, 
porozumění,  přátelskost, 
upřímnost  a  další  kladné 
vlastnosti, které by měly pat-
řit k výbavě každého občana 
naší krásné vlasti.“

 Jaromír Horký
 za Hnutí ANO
„17.  listopad  1989  mě 

zastihl  v  prvním  ročníku 
střední  školy,  takže  i  když 
jsme  vnímali,  že  „se  děje 
něco  velkého“,  nemohli  mí 
vrstevníci  udělat  v  té  době 
víc,  než  jen  hrdě  nosit  tri-
kolóru na klopě. Až později 
člověku došly skutečné hod-
noty,  za  které  studenti  ten-
krát  bojovali,  až  s  časem  si 
vše uměl zasadit do historic-
kého kontextu a s uvolněním 
informací  získat  přehled, 
„o co tenkrát vlastně šlo“. 
17.  listopad  má  své  sou-

vislosti  i v roce 1939 a prá-
vě  rok  letošní  potvrdil,  že 

se ve víru dějin vždy může 
najít  historický  okamžik, 
který  dokáže,  někdy  načas, 
někdy  navždy,  přebít  udá-
losti doposud vnímané  jako 
ty  pro  koloběh  dějin  nej-
důležitější  nebo  se  mezi  ty 
mimořádné  zařadit.  Právě 
letos  v  listopadu  lidé  vy-
cházeli  do  ulic,  často  spolu 
s politiky, a mnozí nevěděli, 
zda  slaví  výročí  Sameto-
vé  revoluce  nebo  chtějí  být 
účastni některého z proudů, 
jež  se  zvedly  po  otřesných 
událostech  ve Francii. Ano, 
máme nové velké téma, kte-
ré přehlušuje vše, především 
tím,  jak  bezprostřední  pro 
nás je. Jsme, ať chceme nebo 
nechceme,  součástí  Evropy, 
která  bojuje  s  migrantskou 
krizí  i  terorismem  islám-
ských radikálů. Věnujme se 
tomuto  tématu,  ale  nezapo-
mínejme ani na 17.  listopad 
1989,  protože  ten  přinesl 
svobodu,  o  kterou  konec-
konců  jde  i  dnes.  Zapojme 
všechny  síly,  abychom  si  jí 
uchovali co nejvíce, na dru-
hou  stranu  se  nebojme  tro-
chu  si  jí  odepřít,  pokud  to 
bude znamenat větší bezpečí 
pro nás všechny.“

 Karel Deutscher
 za ČSSD 
„17. listopad 1939, 1989 – 

dvě  významná  data  našich 
dějin.  Od  roku  2000  je  17. 
listopad  státním  svátkem. 
Zapalujeme pravidelně svíč-
ky,  na  památku  studentů, 
kteří  se  nebáli  vyjít  do  ulic 
a  postavit  se  za  svobodu, 
kterou  dnes  pomalu  ztrácí-
me.  Zavaleni  starostmi  ani 
nevnímáme,  jak  jsou  po-
malu,  ale  jistě  přitahovány 
šrouby. Zas a znova s želez-
nou  pravidelností  dějin,  jen 
pod jinými hesly, ale se stej-
ným motivem. Nové totality 
nás pomalu obkličují a naše 
evropské elity jim ve jménu 

politické korektnosti, huma-
nity a vznešených pseudohe-
sel  otevírají  dveře  dokořán. 
Kdo vyjádří třeba jen obavu 
z  chaosu  a  anarchie,  je  bez 
milosti  hanlivě  nálepkován. 
Brzy i trestně stíhán, i když 
bude mluvit pravdu. Už zase 
něco  jiného,  ze  strachu,  ří-
káme  doma,  před  přáteli, 
něco  jiného  na  veřejnosti. 
Běh  věcí  ani  jevy  se  nesmí 
nazývat  pravými  jmény. 
Zanedlouho  budeme  něko-
ho  urážet  nejen  způsobem 
našeho  života,  ale  jen  svou 
přítomností.  Oni  se  nemusí 
přizpůsobit  v  ničem.  To  by 
byla  od  nás  hanebnost.  Ev-
ropské  elity,  jako  obvykle, 
selhávají a je tristní sledovat 
jejich  chování  ve  vlastních 
okovech  politické  korekt-
nosti. Žadatelé nového  řádu 
však  nepřestanou,  dokud 
tady nebude jejich svět a my 
opět svobodu ztratíme. Jsme 
nepoučitelní...“

 Jiří Kajzar
 za Hnutí Naše Město

Zpravodajství

Advent vítalo 
zaplněné náměstí

 (Pokračování ze str. 1)
...V  dalších  dnech  na  ná-

městí  vystoupí  například 
Brno  Gospel  Choir,  Dětský 
folklórní  soubor  Ostravička, 
David  Stypka  &  Bandjeez, 
Silesia Dixie Band  a  připra-
vena budou i divadelní před-
stavení a taneční vystoupení.  
22.  prosince  se  na  náměstí 
uskuteční ohňová show a den 
před  Štědrým  dnem,  tj.  23. 
prosince,  přivezou  skauti 
na náměstí Svobody Betlém-
ské  světlo,  které  si  zájemci 
budou moci donést domů jako 
symbol původního významu 
Vánoc,“  vyjmenoval  náměs-
tek primátora Pavel Machala. 
Kompletní  program  adventu 
najdete na str. 15.  (pp) 

Téma: Co pro vás znamená 17. listopad?

UCTĚNÍ PAMÁTKY 17. LISTOPADU: Zástupci vedení 
města položili kytice u pamětních míst v budově magistrátu 
i okresní správy sociálního zabezpečení.  Foto: Petr Pavelka
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Město Frýdek-Místek 
zrealizovalo úspěšně pro-
jekt, který řeší komplexní 
modernizaci devíti multi-
funkčních hřišť v těchto 
lokalitách: Bruzovská, 
Beethovenova, ČSA, Eliš-
ky Krásnohorské, Lísko-
vecká, Marie Majerové, 
Nad Rybníkem, Vojtěcha 
Martínka a Zahradní. 
Projekt  je  realizován 

v  rámci  IPRM  statutárního 
města Frýdku-Místku – při-
tažlivé město. 
„Bylo  provedeno  odstra-

nění  stávajících  povrchů 
a  podkladních  vrstev.  Stá-
vající  hřiště  byla  zmenšena 
na  rozměry,  jež  odpovídají 
pravidlům  FIBA.  Zbytek 

původních ploch se rozebral 
a  zatravnil,“  informoval ná-
městek primátora Jiří Kajzar.
Nová  podkladní  vrstva 

byla  v  některých  případech 

opatřena finální povrchovou 
úpravou z litého sportovního 
polyuretanového  povrchu 
(hřiště na ul. Zahradní, Nad 
Rybníkem,  M.  Majerové, 
Lískovecká,  E.  Krásnohor-
ské, Beethovenova), v ostat-
ních  asfaltobetonovým  po-
vrchem (V. Martínka, ČSA, 

Bruzovská).
„Všechna hřiště byla opat-

řena  lajnováním  pro  street-
ball  a  volejbal.  Hřiště  jsou 
vybavena  sloupy  s  deskou 
a košem pro streetball, slou-
py pro volejbal a ochrannou 
sítí,“  doplnil  náměstek  pri-
mátora Pavel Machala.
Celkové  náklady  na  re-

konstrukci  veřejných  spor-
tovišť  byly  podle  projekto-
vé  dokumentace  vyčísleny 
na  8,3 milionu  korun.  Sku-
tečnou  cenu  provedených 
prací  se  podařilo  snížit 
na  zhruba  6,65  milionu, 
z  toho  okolo  5,65  milionu 
získá  město  zpět  formou 
dotace z ROP Moravskoslez-
sko.  (pp)

Zpravodajství

„zvelebujeme
z dotací EU“

Začátkem listopadu 
byla hlídka městské policie 
přivolána občanem města 
Frýdku-Místku na Židov-
ský hřbitov, kde tři malí 
kluci ničili náhrobky. Ve-
dení města za podobná 
oznámení velice děkuje 
občanům, protože má zá-
jem tento prostor nejen 
ochránit, ale do budoucna 
i zkultivovat jako jednu 
z městských atraktivit, 
protože se jedná o kulturní 
památku až republikového 
významu.
„Po  příjezdu  strážníci 

provedli kontrolu okolí hřbi-

tova, kdy je operační technik 
naváděl  přes  radiostanici, 
aby  upřesnil  polohu  těchto 
chlapců,  kteří  přelezli  přes 
zeď  hřbitova  ven  k  dětské-
mu hřišti na ulici Jana Čap-
ka. Pohyb výtržníků operač-
nímu  technikovi  předával 
oznamovatel,  který  celou 
dobu  sledoval  jejich  pohyb. 
Po  vyšetření  celé  události 
byli tři desetiletí chlapci pře-
dáni  rodičům, kteří byli  in-
formováni o tom, že se jejich 
synové  dopustili  trestného 
činu,“ sdělila Lenka Biolko-
vá, manažer prevence krimi-
nality městské policie.   (pp)

F r ý d e c k o - m í s t e č t í 
strážníci zaměřují v těch-
to dnech svou pozornost 
na osoby s podezřelým 
chováním v okolí hyper 
a supermarketů. Předvá-
noční čas je totiž tradičně 
spojen nejen s příjemnou 
atmosférou Adventu, ale 
také se zvýšeným počtem 
nakupujících, což nahrává 
kapsářům, zlodějům zbo-
ží i vykradačům aut. 
„Zaměřujeme se na mís-

ta s vyšším pohybem osob. 
Zvýšili  jsme  frekvenci 
hlídek  v  okolí  obchodů 

i na parkovištích před nimi. 
Častěji  budeme  zajíždět 
také  na  místecké  náměstí, 
kde  se  budou  od  pátku  27. 
listopadu  konat  Vánoční 
trhy  a  zábavný  program 
v rámci Adventu ve městě,“ 
upřesnil ředitel městské po-
licie Milan Sněhota. 
Lidé  by  ovšem  nemě-

li  spoléhat  jen  na  to,  že  je 
strážníci  nebo  policisté 
od  okradení  uchrání.  Sami 
by měli být co nejvíce opa-
trní. Zejména by si měli hlí-
dat své osobní věci. Zloději 
využívají  okamžiky  nepo-

zornosti,  stačí  pár  vteřin 
a  ukradou  kabelku  volně 
odloženou v nákupním ko-
šíku.  Výjimkou  nejsou  ani 
případy,  kdy  lidé  nakládají 
nákup  do  kufru  auta  a  ka-
belku  s  penězi  a  doklady 
nechají bez dozoru na před-
ním  sedadle  vozu  nebo 
v košíku. Tyhle situace pů-
sobí na zloděje jako magnet. 
Dávejte  pozor  na  své 

osobní věci, vyhnete se tak 
nepříjemnostem,  které  by 
vám  mohly  pokazit  před-
vánoční  náladu  a  možná 
i svátky samotné.

MULTIFUNČNÍ HŘIŠTĚ: Zrekonstruovaná sportoviš-
tě si mohli zástupci radnice a odborů prohlédnout na své 
pravidelné obchůzce v terénu, která byla naposledy zamě-
řena na lokalitu Růžový pahorek.  Foto: Petr Pavelka

Město zrekonstruovalo z dotací
hned devět veřejných sportovišť

Strážníci se v předvánočním čase 
opět zaměří na zloděje a kapsáře

Velmi aktivně pracu-
je Rada seniorů, poradní 
orgán primátora Michala 
Pobuckého, která se schází 
každý měsíc a vždy přichá-
zí s novými podněty, které 
jsou i výsledkem anket 
přímo mezi samotnými se-
niory.
Milan  Sněhota,  ředitel 

městské  policie,  informoval 
o spolupráci s Policií ČR pod 
vlivem  pařížských  událostí, 
kdy se obě složky více zamě-
řují na místa s větším pohy-
bem lidí  jako markety nebo 
nádraží.  „Ne,  že  by  hrozilo 
nějaké přímé nebezpečí, ale 
abychom  si  vyzkoušeli  ně-
které postupy,“ dodal Milan 
Sněhota.
Dalibor  Kališ  za  měst-

skou  organizaci  důchodců 
předal  radnímu  Liborovi 
Kovalovi  další  podněty  pro 

vedení  města  a  reflekto-
val  na  nabídku  jmenování 
zástupců  do  přípravného 
týmu,  který  bude  pracovat 
na přípravě výstavby Domu 
seniorů  tak,  aby  co  nejvíce 
vyhovoval  potřebám  senio-
rů. „Dostali jsme tipy na lo-
kality,  kde  seniorům  chybí 
na autobusových zastávkách 
lavičky nebo přístřešky, my 
na druhou stranu víme, že ty 
občas slouží  jiným osobám, 
než kterým jsou původně ur-
čeny, a občané je někde chtě-
jí naopak rušit. Podobné je to 
s  nápadem  na  přechod  pro 
chodce  u  nemocnice,  kdy 
víme,  že  policie  je  nechce 
povolovat  na  frekventova-
ných nepřehledných místech 
právě proto, že vzbuzují po-
cit  falešného  bezpečí,  a  na-
opak  jsou  příčinou  většího 
množství  nehod,“  přiblížil 

některé  mince  o  dvou  stra-
nách Libor Koval.
Ředitel domova pro seni-

ory Milan Novák poděkoval 
za  realizaci  výměny  oken 
a  zateplení  budovy  domo-
va  pro  seniory  na  Školské 
ulici,  které  by mělo  přinést 
významné  úspory,  a  sdělil, 
že  současný  počet  zájem-
ců  o  umístění  se  pohybuje 
v rozmezí 350–400 žádostí, 
přičemž 60–100 patří k těm 
akutnějším.  „Těch  žadatelů 
je  tolik,  protože  lidé  to  ne-
chtějí  vyřizovat  ve  stresu, 
ale zažádají si s předstihem, 
než  to  opravdu  potřebují. 
Ten  seznam  žadatelů  nemá 
formu  pořadníku,  není  tře-
ba  žádosti  obnovovat,  při 
přijetí nových klientů záleží 
hlavně  na  jejich  aktuálním 
zdravotním  stavu  a  situaci. 
Každopádně  do  budoucna 

vzhledem  ke  stárnoucímu 
obyvatelstvu  i  počtu  těch 
žádostí je nutné se zamyslet, 

zda  jsou  kapacity  domovů 
pro seniory dostatečné,“ řekl 
Milan Novák.   (pp)

RADA SENIORŮ: Každý měsíc získává město připomín-
ky, co by se dalo pro seniorskou věkovou kategorii ve měs-
tě ještě vylepšit.   Foto: Petr Pavelka

Další podněty Rady seniorů

Zásah na Židovském hřbitově
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Znovu po roce se se-
šli zástupci institucí 
zapojených do Systému 
včasné intervence, který 
shromažďuje podklady 
orgánů, kteří přicháze-
jí do styku s problémo-
vou mládeží. V letošním 
roce bylo do systému 
zařazeno již přes tisíc 
oznámení, která kromě 
sociálních pracovníků 
vkládá také republiková 
a městská policie, soudy 
a státní zastupitelství.
„Systém  dále  nejčas-

těji  využívají  základní 
školy a nemocnice, v po-
sledním  období  jej  zno-
vuobjevili  i  dětští  lékaři. 
Oznámení  se  týkají  tra-
dičně nejčastěji záškolác-
tví, mapují výchovné pro-
blémy,  útěky  z  domova, 
z  výchovných  zařízení, 
hospitalizace  intoxikací 
alkoholem,  sebevražedná 

sebepoškozující  jednání, 
úrazy  cizím  zaviněním, 
dále  spory  mezi  rodiči  – 
nevydání  dětí  ke  styku, 
vzájemní  napadání  a  sa-
mozřejmě údaje o trestné 
činnosti  mládeže,“  shr-
nula Miroslava Stopková, 
koordinátor  Týmu  pro 
mládež.
Petr  Klega,  vedoucí 

územního  odboru  Frý-
dek-Místek  Policie  ČR, 
ubezpečil,  že  některá 
navýšená  statistická  data 
nutně nevypovídají o ten-
denci  větší  kriminality 
mládeže. Ve městě se  to-
tiž objevily dvě skupinky 
nezletilých  dětí,  které  se 
dopouštěly  opakovaného 
protiprávního  jednání. 
Jejich  činnost  už  se  ov-
šem  podařilo  eliminovat 
a  pomohl  k  tomu  i měst-
ský  kamerový  systém. 
K  tomu  Petr  Klega  po-

Dvacet milionů vý-
hradně na investič-
ní akce v okrajových 
částech města vyčle-
nila frýdecko-místec-
ká radnice v rozpočtu 
na příští rok. Zástupci 
osadních výborů počí-
tali s menším objemem, 
proto jsou s novinkou 
radnice, která jim chce 
dát větší pravomoc při 
rozhodování o tom, kam 
tyto finance poputují, 
velmi spokojeni.
Chlebovice  3,2  –  Lís-

kovec  6,2  – Zelinkovice-
-Lysůvky  2,6  –  Skalice 
5,8 – Panské Nové Dvory 
2,2  milionu  korun,  tak 
zní  rozdělení  dvacetimi-
lionového  balíku  podle 
počtu  obyvatel.  „Nád-
hera!  Zalepíme  díry, 
zalepíme  pusy,“  radova-
li  se  společně  zástupci 
osadních  výborů.  „Když 
vynecháme  mimořádně 

finančně náročné investi-
ce jako kanalizace, zůsta-
nou  v  zásobníku  vesměs 
menší  investiční  akce, 
z nichž  řadu bude možné 
profinancovat  již  v  příš-
tím  roce,“  řekl  primátor 
Michal Pobucký.
Každá  z  okrajových 

částí  definuje  své  priori-

ty.  Převažují  požadavky 
na  další  etapy  chodníků 
a opravy místních komu-
nikací  i  lávek,  Zelinko-
vice-Lysůvky  chtějí  dále 
například doplnit veřejné 
osvětlení  i  místní  roz-
hlas,  Skalice  zpříjemnit 
okolí  kulturního  domu. 
 (pp)

Statutární město Frý-
dek-Místek pořídilo 
4 146 kusů plastových 
nádob na sběr a svoz bi-
ologicky rozložitelného 
odpadu. Rozvezeny již 
byly k rodinným dom-
kům na území města, 
včetně místních částí 
Chlebovice, Lískovec, 
Lysůvky, Skalice a Ze-
linkovice. Jejich obsah 
ale bude pravidelně 
vyvážen až od dubna 
příštího roku. Důvodem, 
proč byly nádoby rozve-
zeny s několikaměsíčním 
předstihem, je splnění 
jedné z podmínek v rám-
ci získané evropské do-
tace na pořízení nádob, 
a tou byla realizace pro-
jektu do konce listopadu 
tohoto roku.
„Pro  svoz  bioodpadu 

od  rodinných  domů  jsme 
se  rozhodli  ze  dvou  dů-
vodů.  Tím  prvním  bylo 
vyjít  vstříc  občanům 
žijícím  v  rodinných  do-
mech  na  území  města, 
kteří  nás  žádali  o  popel-
nice  na  odpad  ze  zahrad, 
jako  je  tráva,  listí,  seno, 
spadané  ovoce,  ale  také 
slupky  ze  zeleniny  a  po-
dobně.  Druhým  neméně 
závažným  důvodem  bylo 

snížit  množství  biodpadu 
vyhozeného  do  běžných 
kontejnerů  na  komunální 
odpad, čímž bychom měli 
šetřit  místo  na  skládce. 
Bioodpad bude zpracován 
v  kompostárně  Frýdec-
ké  skládky  na  kompost 
a  zeminový  substrát,“ 
vysvětlil primátor Michal 
Pobucký.  

Ve velké zasedací 
síni Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku se 
v pondělí 7. prosince 
od 8 hodin uskuteční 8. 
zasedání Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku. 
Stěžejní bude projedná-
ní financí pro příští rok.
Zastupitelé  dále  mimo 

jiné  projednají  vyhlášení 

dotačního programu „Pro-
gram  regenerace  objektů 
s  historickou  nebo  histo-
rizující  fasádou  na  úze-
mí  města  Frýdku-Míst-
ku  na  rok  2016“,  Akční 
plán  rozvoje  statutární-
ho  města  Frýdku-Míst-
ku  2015–2016,  Územní 
energetickou  koncepci 
statutárního  města  Frýd-

ku-Místku  i  obvyklou 
Zprávu  o  postupu  přípra-
vy a výstavby silnice I/48.
Zastupitelé  si  stanoví 

také harmonogramy zase-
dání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku  a  Rady 
města  Frýdku-Místku 
na  rok  2016.  Na  stano-
viska  občanů  dojde  v  ob-
vyklou 14. hodinu.  (pp)

CHARITATIVNÍ 
KONCERT

Rotary Klub Frýdek-
-Místek vás zve na ju-

bilejní X. adventní 
koncert, který se 
uskuteční ve čtvr-
tek 3. prosince v 18 

hodin v Basilice 
minor Navštívení 

Panny Marie 
ve Frýdku.

Koncert je po-
řádán ve pro-
spěch Domu 
pokojného 

stáří. Vystu-
puje pěvecký 
sbor Chorus 

Ostrava.

tip

DOHLED NAD MLÁDEŽÍ: Na systému včasné intervence spolupracuje také státní za-
stupitelství, Policie ČR a okresní soud.  Foto: Petr Pavelka

Problémová mládež pod drobnohledem

ZÁSTUPCI OSADNÍCH VÝBORŮ: S primátorem Mi-
chalem Pobuckým a vedoucím odboru dopravy Mirosla-
vem Hronovským nad zásobníky investičních akcí. 
 Foto: Petr Pavelka

20 milionů pro okrajové části

Prosincové zasedání zastupitelstva

Biologický odpad až na jaře

dotknul: „Ve víru dění už 
veřejnost  na  přítomnost 
kamer  reaguje  mnohem 
lépe,  je  mu  nakloněněj-
ší  a  městský  kamerový 
systém  by  si  rozhodně 
zasloužil  ´upgrade´  a  za-
huštění. Kamery nám po-

máhají v konkrétních pří-
padech  a  mohou  pomoci 
ještě  více,  například  při 
pokrytí  únikových  cest 
z města.“
„Jsme  v  tomto  s  po-

licií  ve  shodě,  chceme 
do  kamerového  systému 
pravidelně  investovat. 
Pokryli  jsme  Slezskou 
a  řešíme další  rozšíření,“ 
ujistil  primátor  Michal 
Pobucký. 

Schůzka  potvrdila,  že 
velkým tématem stále zů-
stává záškoláctví. „Nezdá 
se,  že by  se  situace zlep-
šovala,  a proto od 1.  led-
na  zavádíme  konzultanty 
pro  všechny  školy,  kteří 
navážou osobní spoluprá-
ci s výchovnými poradci. 
Ti  se  na  některých  ško-
lách  příliš  často  mění,“ 
uvedla Miroslava Stopko-
vá.   (pp)
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V naší Školní druži-
ně při Základní škole 
Frýdek-Místek, 1. máje 
1700, se v těchto dnech 
věnujeme tématu různých 
povolání a profesí, a pro-
to jsme požádali o spolu-
práci Hasičský záchranný 
sbor ve Frýdku-Místku. 
Frýdecko-místečtí profe-

sionální hasiči si připravili 
pro  děti  školní  družiny  ze 
Sedmičky  velmi  poutavý 
program.  Děti  tak  v  rám-
ci  exkurze  měly  možnost 
navštívit místa, do kterých 
se běžně nedostanou. Byla 
to  zajímavá  podívaná,  kdy 
hasiči  dětem  ukázali  mo-
derní  techniku,  výstroj, 
výzbroj  a  děti  si  vše moh-

ly  vyzkoušet.  Následovala 
také  procházka  areálem 
objektu, která byla doplně-
na  přednáškou  o  povolání 
hasičů. Velký úspěch měla 
prohlídka  vnitřní  kabiny 
hasičského auta, děti se zá-
jmem vše sledovaly.
Chceme tímto poděkovat 

našim  hasičům  za  oběta-
vost, pěkný přístup k dětem 
a opravdu bohatý program. 
To, že se takto strávené od-
poledne  dětem moc  líbilo, 
dokládají  snímky  poříze-
né v době exkurze. Možná 
některý  z  chlapců  má  už 
vybráno  své  budoucí  po-
volání! 
 Mgr. Martina Kolaříková, 

 vychovatelka ŠD

7. ZŠ na návštěvě u hasičů

Galerie „DUHA“ 5. 
ZŠ se rozzářila prace-
mi dětí školní družiny. 
Děti z osmi oddělení se 
podílely na této nádher-
né, barevné podzimní 
podívané. 
Stromy  různých  barev, 

ovoce,  dráčci  i  draci, 
listy  pokryté  dešťovými 
kapkami  tvoří  jednu  část 
galerie.  Druhá  část  se 
nese  pod  názvem  „Moje 
zvířátko“.  Vystaveny 
jsou  i  kameny,  které  děti 
ozdobily  svými  nápady. 
Pestrost  kombinovaných 
technik  je  velká.  Akva-
rel,  tempera,  tuš,  bar-

vy  na  sklo,  klovatina  se 
snoubí  s  pestrostí  podzi-

mu.  Přijďte  se  podívat! 
 Vychovatelky 5. ZŠ 

Maminka Ondráška Pa-
vlase pozvala MŠ Lysůvky, 
Zelinkovice na návštěvu 
do svého zaměstnání, aby 
děti seznámila s prací pro-
dejce aut. Děti se seznámi-
ly s prací automechaniků, 
kteří dětem předvedli na-
příklad motor auta nebo 
výměnu kola automobilu. 
Kluky  i  holčičky  velmi 

zaujalo  auto  na  zvedáku, 
které  si  takto  mohli  pro-
hlédnout  zespodu.  Děti  si 
vyzkoušely práci se šroubky 
a maticemi a šlo jim to velmi 
dobře, když se pokoušely se-

strojit auto z kartonu. A pro-
tože  bylo  krásné  podzimní 
odpoledne,  vydaly  se  děti 
s p. učitelkami pěšky z Chle-
bovic  do  školky.  Děti  si 
odnesly  zážitky  z  návštěvy 
autoservisu  Pavlas  v  Chle-
bovicích  a  nadšeně  vyprá-
věly  o  exkurzi  odpoledne 
svým  rodičům.  Paní  Pavla-
sové  děkujeme  za  pozvání 
a  program,  který  pro  děti 
připravila. Věříme, že i  jiné 
maminky  a  tatínkové  nebo 
babičky  a  dědečkové  mají 
zajímavé zaměstnání, se kte-
rým by děti mohli seznámit.

Jak se uspávají broučci, 
aby přezimovali a na jaře 
jsme se s nimi mohli po-
těšit, o tom již mohou vy-
právět všechny děti z MŠ 
Lískovecká. 
V pátek 6.  listopadu od-

poledne si děti, společně se 
svými  blízkými,  vytvořily 
na  zahradě  MŠ  lampión, 
občerstvily  se  dobrota-
mi,  teplým  čajem  a  čekaly 
na tmu. Za chvíli byla tady 
a  mohlo  se  vyrazit.  Prů-
vod všech malých broučků 
a  velkých  dospěláků  byl 
tak dlouhý, že nebylo vidět 
konce,  jen  malá  světýlka 
v  dáli.  Po  procházce Frýd-
kem se všechny malé lucer-
ničky  s  broučky  seskupily 
na  schodech  kulturního 
domu  VP  a  po  společném 
vyfocení  na  památku  se 

spokojeně  rozešly  domů. 
Po  vydařeném  podzimním 
setkání  se  rodiče  a  malí 
předškoláci  mohou  v  MŠ 
Lískovecká  těšit  na  další 
předvánoční  akci,  která 
se  uskuteční  4.  12.  od  16 
hodin.  Mikulášská  nadíl-

ka  s  malým  jarmarkem 
a workshopy bude připrave-
na opět pro všechny, kteří si 
rádi hrají a společně s dětmi 
prožívají milé chvíle v pří-
jemném prostředí MŠ.  

 Jana Ondrušíková, 
 ved. učitelka

Uspávání broučků s lampióny

Podzim ve školní družině

Exkurze za automobily
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kam za sportem a relaxací
SKP Frýdek-Místek – házená extraliga
SKP F-M – Plzeň 
SKP F-M – Karviná   
Sokol F-M – volejbalová extraliga žen
so 12. 12.
út 22. 12.
Mezinárodní mistrovství v krasobruslení čtyř zemí 
ve dnech 19.–20. 12. v nové WERK ARENĚ v Třinci
v kategoriích jednotlivců i párových disciplínách. 
Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko.

ne  06. 12.   v 17.00 
ne  20. 12.   v 17.00

TJ Sokol F-M – PVK Olymp Praha
TJ Sokol F-M – VK UP Olomouc

DRUHÁ VÝHRA SOKOLEK: Jak vlažně vstoupily frý-
decko-místecké volejbalistky do extraligového zápasu se 
Šternberkem, nejlépe dokazuje výsledek druhého a poslední-
ho setu, který naplno ukazoval výkonnostní rozdíl obou celků. 
Frýdek-Místek – Šternberk 3:1 (-21, 10, 21, 13). Nejvíce bodů: 
Pavelková 22, Štrbová 16, Holišová 14.  Foto: Petr Pavelka

Ještě před začátkem 
střetnutí se držela ve Stov-
kách minuta ticha za oběti 
pátečních teroristických 
útoků v Paříži. Až pak se 
začalo hrát. A Lipina zača-
la v posledním podzimním 
střetnutí velice aktivně. 
Už  v  první  minutě  za-

hrávala  standardní  situaci, 
po  které  se  nakonec  dostal 
do  zakončení  Lukáš  Stratil, 
ale  jeho  pokus  byl  hodně 
nepřesný.  Stejný  hráč  mohl 
otevřít  skóre  o  pět  minut 
později, když si ve vápně na-
běhl na centr z pravé strany. 
Akrobaticky se do něj polo-
žil a střelou z voleje přinutil 
Viktora Budínského v bran-

ce  Vlašimi  k  bravurnímu 
zákroku. Ale  i Vlašim měla 
své šance.
Nakonec se z první branky 

ve  střetnutí  radovali  valcíři. 
Pět minut před koncem prv-
ní půle se po sérii přihrávek 
dostal k míči na pravé straně 
Michal Švrček. Následně po-
slal centr do vápna hostí, kde 
se  nejlépe  zorientoval  Mar-
tin Vyskočil  a  poslal Lipinu 
do vedení – 1:0. 
Po  hodině  se  aktivnější 

soupeř  dočkal  vyrovnání. 
Hosté  se  však  z  vyrovnáva-
cí  trefy  neradovali  dlouho. 
O pět minut později totiž val-
cířům  vrátil  vedení  sloven-
ský  záložník  Patrik  Krčula, 

který  byl  na  hřišti  teprve 
jednu minutu.  Z  levé  strany 
si navedl míč do středu hřiště 
a nádhernou technickou stře-
lou na zadní tyč nedal Budín-
skému šanci – 2:1.
„Jsem  moc  rád,  že  jsme 

konečně  dokázali  dát  první 
gól  zápasu.  Tím  pádem  se 
nám hrálo  lépe,“ řekl po zá-
pase  asistent  trenéra  MFK 
Frýdek-Místek  Luboš  Be-
rešík. Valcíři  bodovými  zis-
ky  v  posledních  zápasech, 
kdy  neprohráli  čtyřikrát 
v řadě, přece jen vylepšili své 
mizerné  postavení  v  soutě-
ži,  po  rozpačitém  podzimu 
jsou  třetí  od konce,  ale mají 
na jaře zápas k dobru. 

Po reprezentační pře-
stávce pokračovala nej-
vyšší soutěž zápasy 10. 
kola. Naši házenkáři při-
vítali v neděli 15. listopa-
du na domácí palubovce 
celek Jičína, se kterým se 
nakonec rozešli smírně 
20:20 především díky ne-
proměňování šancí.

Úvod  střetnutí  patřil 
jednoznačně  hostům.  Ti 
od  první  minuty  vytáhli 
osobní  obranu  na  našeho 
nejlepšího  střelce  Vojtěcha 
Petrovského. A tento tah se 
jim  vyplatil.  Ihned  se  do-
stali do vedení 3:0, 5:0, 6:1 
a 7:3. Poté se však svěřenci 
Aleše  Chrastiny  vzchopili 

a začali náskok soupeře sta-
hovat.  Střelecky  se  dařilo 
především Daliboru Myná-
řovi.  Po  dvaceti  minutách 
už drželi Frýdecko-Místečtí 
vyrovnaný stav 8:8. Do ve-
dení se však nedostali, nao-
pak. Na ukazateli v poloča-
se svítilo skóre 10:12.
Naštěstí  v  období  od  35. 

do  43.  minuty  nastřílelo 
SKP  pět  gólů  v  řadě  a  po-
prvé v zápase se tak dostalo 
do  vedení.  Jenže  nedoká-
zalo  si  vypracovat  větší 
než  dvoubrankový  náskok 
a  duel  tak  nakonec  dospěl 
do  nervy  drásající  koncov-
ky.  Poslední  branku  viděli 
diváci  ve  26. minutě,  když 
jednogólový  náskok  Jičína 
vyrovnal  svou  jedinou  tre-
fou v zápase Jakub Bosák. 

Sestava SKP F-M: Štol-
car  (50 %),  Pyško  – Bosák 
1,  Klaban  1,  Pomichálek, 
Meca,  Mynář  6/3,  Petrov-
ský  5/4,  Vacula  1,  Toms, 
Kichner, Strack 3, Krahulík 
3. Trenér: Aleš Chrastina.

V nedělním dopoledni 
22. listopadu se ukáza-
lo sluníčko, a i když bylo 
chladno, tak se přece jen 
běžcům běhalo příjemněji. 
A na pátém ročníku Běhu 
frýdeckým parkem se jich 
sešlo 233. Nejprve závodila 
mládež a v parku nad sta-
diónem se na start postavi-
lo 181 mladých závodníků. 
Ze slezanských želízek se 

na nejvyšší  stupínek probo-
jovali  Julie  Hrčková,  Anna 
Cagašová,  Eliška  Kopcová 
a Iveta Rašková mezi děvča-

ty, Vojtěch Pavelek, Thomas 
Hlavačka  a  Sergej  Tkach 
u chlapců. Po vyhlášení nej-
lepších v závodech mládeže 
se sportovní dění přesunulo 
do  parku  u  sokolovny,  kde 
následně  proběhly  závody 
dospělých. I tam si naši vedli 
výborně.  U  mužů  potvrdil 
své  kvality  Sergej  Tkach, 
mezi muži nad 35 let vybo-
joval další vítězství pro naše 
barvy  Michael  Václavík. 
Závod žen ovládla Veronika 
Siebeltová,  ženy  nad  35  let 
potom Klára Maštalířová.

Hráči 2. třídy vyrazili 
do Nového Jičína na hoke-
jový turnaj, který doká-
zali před rokem vyhrát. 
A obhajoba se zdařila. Jak 
„A“ tým, tak i jejich méně 
zkušení spoluhráči z „B“ 
týmu dokázali své soupe-
ře přehrát a odvezli si tak 
domů poháry do týmové 
„síně slávy“. 
Áčko zaznamenalo drobné 

zaváhání  jen na úvod  turna-

je, kdy naši kluci remizovali 
s domácími borci, ale pak už 
se  nenašel  soupeř,  který  by 
jim dokázal konkurovat. Béč-
ko prošlo turnajem bez zavá-
hání  a  po  čtyřech  výhrách 
slavilo zasloužený triumf.

A tým:  HC  FRÝDEK-
-MÍSTEK  –  HK  NOVÝ 
JIČÍN 4:4, – HC OCELÁŘI 
TŘINEC  6:0,  –  HC  SLE-
ZAN OPAVA 6:1, – HC OR-
LOVÁ 9:2

Sestava: Matěj Flok (83 %) 
–  Jan  Hrček  (13+1),  Ondřej 
Mitura  (4+3),  Tadeáš  Verlík 
(1+1),  Přemysl  Trnka  (1+3), 
Kryštof  Socha  (1+1),  Matěj 
Doupal (2+0), Mikuláš Malý 
(2+1), Jakub Marek (1+2).

B tým: HC FRÝDEK-MÍS-
TEK – HK NOVÝ JIČÍN 7:5, 
–  HC  OCELÁŘI  TŘINEC 
3:0, – HC SLEZAN OPAVA 
9:2, – HC ORLOVÁ 13:2
Sestava:  Dan  Saitl  (69 %) 

– Kryštof Rycek (13+1), Voj-
těch  Pindur  (3+0),  Vincent 
Teichmann (4+2), Jiří Dostál 
(1+1),  Radim  Pekař  (1+0), 

Marek  Kohut  (2+0),  Tobias 
Janák  (4+0),  Viktor  Hanák, 
Samuel Prymus (1+1), Matěj 
Balvín (3+0).

KONEC DOBRÝ…: Ne, všechno dobré letos na podzim 
u fotbalistů rozhodně nebylo.  Foto: Petr Pavelka

Podzim završili výhrou
MFK F-M – FC GRAFFIN VLAŠIM 2:1 (1:0)

VYROVNANÝ SOUBOJ: V remízovém zápase měly na-
vrch obrany.  Foto: Petr Pavelka

Neproměněné šance rozhodly
SKP F-M – HBC Ronal Jičín 20:20 (10:12)

Počasí běžcům přálo

Druháci obhájili turnajové zlato
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V pátek a v sobotu 20. 
a 21. listopadu získali frý-
decko-místečtí plavci dva 
tituly Přeborník oblasti. 
Na oblastních závodech 
se setkalo 18 klubů z celé 
severní Moravy. 
Velké  poděkování  patří 

Vendulce  Janáčkové  (200 
Z,  2:42,6)  a  Káji  Chlop-
číkové  (100  P,  1:24,4) 
za skvělé výkony! Jim obě-
ma  tyto  tituly  náleží  prá-
vem.  Venda  přidala  ještě 
3. místo  za  100 Z  (1:18,2), 
na trati 200 P by měla vel-
kou  šanci  na  umístění,  ale 
těžší  indispozice  způsobi-
la,  že  závod  nenastoupila. 
Kája  vybojovala  dvě  stří-
brné  pozice  na  tratích  100 
PZ (1:17,2) a 200 P (3:08,5). 
Blahopřejeme! 
Skvělé  výkony  podal 

i  Jakub  Laník  v  disciplí-

ně  na  100 M  (1:30,8),  kdy 
získal 4. místo těsně za fa-
voritem  bronzu.  Ve  všech 
svých  disciplínách  200 
VZ, 100 PZ a 50 VZ získal 
Kuba krásné 6. místo. Ne-
vděčné  4.  umístění  získal 
i  Petr Mrázek na  trati  200 
P.  Klárka  Ličmanová  svý-
mi výkony také dosahovala 
svých  osobáčků  a  potvr-
dila,  že  kondice  jde  stále 
nahoru.

Sport

Krajské  kolo  v  Turistic-
kých  závodech  připravil 
oddíl mládeže TOM Tuláci 
z Frýdku-Místku. Závod se 
uskutečnil v sobotu 24. října 
a  celkový  počet  závodníků 
ve  všech  věkových  katego-
riích  přesáhl  stovku.  Záze-
mí  závodu  poskytla  Tělo-
výchovná jednota Sviadnov 
a Jezdecký klub Sviadnov.
Krásné  podzimní  poča-

sí  přivítalo  v  okolí  kopce 
Štandl  všechny  závodníky, 
pořadatele  i  rozhodčí.  Pro 
mladé  sportovce  byly  při-
praveny  tři  tratě  –  modrá 
pro nejmladší žactvo v dél-
ce  2,6 km,  bílá  pro  mlad-
ší  a  starší  žactvo  v  délce 
3,4 km  a  červená  pro  kate-
gorie  dorostu  a  dospělých 
v délce 5 km.
Turistický závod je podle 

svých  pravidel  terénním 
během po vyznačené trase, 
na  které  se  plní  řada  tech-
nických  úkolů,  jimiž  jsou 
například  překonání  lano-
vé  lávky,  hod  kriketovým 
míčkem na cíl, plížení, od-
had vzdálenosti, azimutový 
úsek, vázání uzlů, určování 
dřevin, turistické a topogra-
fické značky či kulturně-po-
znávací činnost. Za každou 
chybu  jsou  k  celkovému 
času  na  trati  připočítány 
trestné minuty.
Nejúspěšnějšími  oddíly 

byly  v  žákovských  katego-
riích  TOM  Divočáci  Frýd-
lant  n.  Ostr.,  TOM  Orlová 
a TOM Tuláci Frýdek-Mís-
tek  a  v  kategoriích dorostu 
a  dospělých  TOM  Tuláci 
Frýdek-Místek,  TOM  Ne-
zmaři  Bílovec  a  TOM  Or-

lová.
Neúspěšnějšími  závod-

níky  ve  svých  kategoriích 
byli  –  1.  místa:  Kristýna 
Maťaťová,  Jakub  Vantuch 
a  Jiří  Buczek,  2.  místa: 
Beáta  Buczková,  Viktor 
Maťaťa  a  Roman  Gach,  3. 
místa:  Adéla  Buczková, 
Anna  Boučková,  Tomáš 
Pasterňák,  Radka Kolonič-
ná,  Daniela  Gachová  a  Vít 
Konopáč (všichni TOM Tu-
láci Frýdek-Místek).
V příštím roce proběhne 

ve stejných prostorech, ale 
na  jiných  trasách,  závod 
2.  kola  Českého  poháru. 
Ten  se  uskuteční  dne  14. 
května  2016  za  účasti  od-
dílů  z  celé České  republi-
ky.  Pořadatelem  závodu 
je oddíl TOM 1301 Tuláci 
z Frýdku-Místku.

KRAJSKÉ FINÁLE: Družstvo SŠ gastronomie, oděv-
nictví a služeb Frýdek-Místek obsadilo krásné druhé 
místo na krajském finále v basketbalu v Příboře, kde 
prohrály boj o titul v prodloužení proti domácím o jedi-
ný koš. 1. Masarykovo gymnázium Příbor, 2. SŠ GOaS 
Frýdek-Místek, 3. Mendelova SŠ Nový Jičín, 4. Slezské 
gymnázium Opava. Na fotce zleva Terezie Kovalová, 
Klára Marková, Petr Král, Terezie Vinohradská, Júlia 
Kasanová.

Třetí listopadová nedě-
le byla ve Frýdku-Místku 
jednoznačně volejbalová. 
Kromě Českého poháru 
starších žáků a extraligy 
juniorů proběhl na 6. ZŠ 
také krajský turnaj v ba-
revném minivolejbalu. Ze 
všech jmenovaných akcí 
byla ta poslední co do po-
čtu účastníků největší.
Turnaje  se  zúčastnilo 

celkem  306  dětí,  které  do-
hromady  vytvořily  128 
týmů  v  sedmi  barevných 
kategoriích.  O  tak  velkou 
účast  se  zasloužily  kluby 
nejen z Moravskoslezského 
kraje, ale i z okolních krajů. 
Kromě  týmů  pořádajících 
ŠSK Beskydy a ŠSK Ostra-
va měly svá želízka v ohni 
také  kluby  VK  Frýdlant 

nad  Ostravicí,  VK  Raško-
vice,  Happy  Sport  Opava, 
VK  Beskydy  Frýdlant  nad 
Ostravicí,  TJ  Ostrava,  SK 
Slezan  Orlová,  TJ  Hlučín, 
SŠK  Odry  -  Pohořská,  SK 
Metylovice,  SK  Přerov, 
VK Karviná, VK Valašské 
Meziříčí,  TJ  Slavoj  Český 
Těšín a TJ Sokol Palkovice.
Pod  organizační  taktov-

kou ŠSK Beskydy přihlíže-
la  a  fandila  po  celou  dobu 
akce zcela zaplněná tribuna. 
Podívat  se  na  své  svěřence 
či ratolesti přišly desítky ro-
dičů, učitelů a  trenérů. Při-
pravili tak dětem atmosféru 
skutečně  velkého  turnaje. 
Mladí  volejbalisté  bojovali 
pod  vysokou  sítí  o  každý 
míč  a  k  vidění  byly  vel-
mi  pěkné  sportovní  bitvy. 

Malé  sladké  ocenění  si  tak 
zasloužili všichni. Na stup-
ně vítězů však dosáhli jen ti 
skutečně nejlepší.
Žlutá: 1. Janovice A, 2. Zla-
tohrad A, 3. Maliny
Oranžová:  1.  7.  ZŠ  A,  2. 
Raškovice  A,  3.  Valašské 
Meziříčí D
Oranžovočervená:  1.  7.  ZŠ 
B, 2. 7. ZŠ A, 3. Přerov A
Červená:  1.  Karviná  A,  2. 
Raškovice A, 3. Staré Měs-
to A
Zelená:  1.  Raškovice A,  2. 
Happy  Sport  Opava  B,  3. 
Jahůdky
Modrá  holky:  1.  Odry  A, 
2.  Valašské  Meziříčí  B,  3. 
Raškovice A
Modrá  kluci:  1.  Valašské 
Meziříčí A, 2. ŠSK Ostrava 
A, 3. Odry A

Krajské turistické závody

Dva tituly přeborníků plavců

Šestku zaplnili minivolejbalisté
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středoškolské okénko

Školství

Jako jediná z frýdecko-
-místeckých škol se 7. ZŠ 
úspěšně zapojila do pro-
jektu Evropské unie s ná-
zvem „Společně do EU“, 
který umožnil některým 
žákům vyjet do Velké Bri-
tánie za poznáním a mož-
ností ověřit si své jazyko-
vé znalosti nabyté během 
hodin anglického jazyka 
a na vlastní kůži také pocí-
tit rozdíly v úrovni bydlení 
nebo stravování.
Padesát  nadšených  prů-

zkumníků  ze  Sedmičky 
v doprovodu pěti zkušených 
pedagogů  a  paní  průvod-
kyně  z  cestovní  kanceláře 
vyrazilo  autobusem  přes 
Německo,  Belgii  a  Francii 
na  daleké  britské  ostrovy 
do Londýna, hlavního města 
Anglie.
Snad  nejlepší  dojmy 

z Londýna získá člověk ještě 
předtím, než si první probu-
divší  Angličan  nasadí  pan-
tofle a posnídá opečený toast 
s  marmeládou  a  Earl  Grey. 
Když při opouštění autobusu 
v cílové stanici u londýnské-
ho „Oka“ protřeli a zaostřili 
žáci  ta svá, všem se naskytl 
nezapomenutelný  pohled 
na  červenožlutě  zbarvené 

listy stromů a upravený sytě 
zelený  trávník,  který  už 
netrpělivě  očekával  první 
sluneční paprsky. Za krásné-
ho a na Anglii až netypicky 
příznivého  počasí  uháněla 
skupina  jako  letadlo  na  vol-
né  runwayi  kolem  proslulé 
hodinové věže Big Ben k bu-
dově  Parlamentu,  Westmin-
sterskému  opatství  a  Buc-
kinghamskému paláci a dále 
k  Trafalgarskému  náměstí. 
V odpoledních hodinách, kdy 
se  po  ulicích  prohánějí  neu-
věřitelné  davy  turistů,  zbyl 
čas ještě na londýnské akvá-
rium. Zakopávajíce o nespo-
čet  dětských  kočárků  zde 
mohli žáci obdivovat hlavně 
žraloky, rejnoky a další moř-
ské  tvory.  Večer  byly  děti 
předány  do  britských  rodin, 
které  se každý večer po ná-

ročném  programu  staraly 
o  jejich  pohodlí  a  umožnily 
jim načerpat nové síly na dal-
ší úspěšné dny.
Spousta otazníků ze stran 

zvědavých  chlapců  a  dívek 
kroužila okolo náplně výuky 
anglického jazyka, jež se ko-
nala  pod  vedením  rodilých 
mluvčích  ve  volnočasovém 
středisku  v  londýnské  čtvr-
ti  Woking.  Následující  tři 
dopoledne zde žáci rozděle-
ní  do  skupin  podle  úrovně 
svých  jazykových  doved-
ností  trávili příjemné chvíle 
s lektory a užívali si jedineč-
nou příležitost slyšet anglic-
ký jazyk s pravým britským 
přízvukem.  Na  konci  tří-
denního  kurzu  byli  všichni 
účastníci  obdarováni  certi-
fikátem.

 Mgr. Petr Grabacki

Žáci „SEDMIČKY“ v Londýně

Podzim je v plném 
proudu a příroda se začí-
ná neúprosně připravovat 
k zimnímu spánku. Proto 
jsme společně s dětmi, ro-
diči a prarodiči ve středu 
11. listopadu uspali i naši 
školní zahradu.
Všichni  společně  jsme  se 

pustili  do  úklidu  spadaného 
listí  a  z  těch  nekrásnějších 
listů  si  děti  mohly  vyrobit 
růžičky. Než se setmělo, stih-
ly  ještě děti  trefit pár míčků 
do  dýně  a  objevit  zahradní 
víly  ukryté  v  zákoutích  za-
hrady. Netrvalo  dlouho  a  se 
setměním se rozsvítily lampi-
ónky a lucerničky dětí, které 
se  společně  s  vílami  vydaly 
zazpívat  zahradě  podzimní 
písničky a tím ji uspat. 

Uspávání  zahrady  byla 
příjemná  chvilka  společ-
ného  setkání  dětí,  rodičů, 
prarodičů  a  učitelek,  které 
tímto všem děkují za pomoc 
a účast. Věříme, že pro děti 
byla  tato  akce  silným zážit-
kem,  o  kterém  budou  rády 
vyprávět. 

 Adéla Bosáková

11. ZŠ získala v rámci 
projektu Otevřená škola 
posiluje dovednosti žáků 
a učitelů dotaci na pod-
poru zahraničního jazy-
kového kurzu pro žáky. 
Cílem je zlepšení jazy-
kových kompetencí žáků 
a prohloubení jejich zna-
lostí o zemích EU.
Krátkodobý  jazykově-

-vzdělávací  pobyt  v  Anglii 
– Londýně pro žáky proběhl 
ve dnech 8.–14. 11. Program 
byl  rozdělen  na  vzdělávací 
část a na část poznávací. 
V  rámci  vzdělávací  části 

žáci  absolvovali  devět  vy-
učovacích  hodin  s  rodilým 
mluvčím.  Výuka  probíhala 
v  Croydon  College,  každý 
žák  obdržel  po  jejím  absol-
vování certifikát.

Mezi  nejvýznamnější 
památky,  které  žáci  navští-
vili,  určitě  patří  The  Tower 
of  London,  Tower  Bridge, 
Museum Madame Tussauds, 
London  Eye,  Buckingham 
Palace. Zároveň jsme poznali 
významné  univerzitní  měs-
to  Cambridge  a  nádherné 
přímořské  lázně  Brighton. 
Na  celé  cestě  za  poznáním 
nás  doprovázela  skvělá  paní 
průvodkyně, díky které se ni-
kdo z nás v tak velké metro-
poli  neztratil.  Důležitá  však 
byla  také  disciplinovanost 
a  spolehlivost  našich  žáků, 
za což jim patří velké díky.
Před  odjezdem  jsme  se 

všichni moc  těšili  na  to,  co 
nás čeká, a po návratu doufá-
me, že se podobná akce bude 
opakovat.

Londýn byl úžasný

Uspávání zahrady v MŠ Naděje

Ve dnech 21. září až 
9. října se na SOŠ F-M 
uskutečnila stáž žáků ze 
Střední odborné školy 
lesnické Tvrdošín, jež pro-
běhla v rámci projektu 
ERASMUS+: „Nadobúda-
nie nových kompetencií 
a zručností žiakov formou 
duálneho vzdelávania 
a prípravy v krajinách 
EÚ“. 
Cílem  programu  Eras-

mus+ je rozvíjet dovednosti 
mladých  lidí  a  zvýšit  jejich 
šance  získat  dobré  zaměst-
nání  a  také  modernizovat 
vzdělávání,  odbornou  pří-
pravu  a  práci  s  mládeží. 
Díky  Erasmu+  získají  více 
než čtyři miliony Evropanů 

příležitost  obohatit  své  stu-
dium,  odbornou  přípravu 
či praxi o zkušenosti ze za-
hraničí.  Erasmus+  podpo-
ruje  nadnárodní  partnerství 
mezi  institucemi  zabývající 
se  vzděláváním,  odbornou 
přípravou a mládeží.
Ve  stejném  duchu  se 

nesla  i  stáž  čtyř  oravských 
žáků  učebního  oboru  Ag-
romechanizátor-Opravár. 
V  rámci  odborné  přípravy 
absolvovali kurz na sklízecí 
mlátičku, mimo jiné přičich-
li  ke  kovářskému  řemeslu 
a  své  dovednosti  také  roz-
vinuli  na  poli  diagnostiky 
zemědělské techniky. 
Nejen studiem je žák živ, 

a  proto  byl  pro  účastníky 

a  jejich  doprovod  připraven 
bohatý  doprovodný  pro-
gram.  V  rámci  odborných 
exkurzí  zavítali  účastnici 
do ALS Agro  Sedlnice,  bi-
oplynové  stanice  Beskyd 
Agro,  ochutnali  i  vyhláše-
nou  zmrzlinu  z  Mlékárny 
Čeladenka, prohlédli si mo-
derní zemědělskou techniku 
ve  firmě  Mitrenga,  mimo 
jiné  také  absolvovali  pro-
hlídku  pivovaru  Radegast 
a  seznámili  se  s  minulostí 
a  přítomností  výroby  auto-

mobilky Tatra Kopřivnice. 
Adrenalin  čekal  na  žáky 

při  jejich  vzájemných  sou-
bojích  v  airsoftu  či  na  zá-
vodní  dráze  při  závodech 
motokár.  Samozřejmě  zbyl 
také  čas  na  poznávání  pří-
rodních  krás  našeho  kraje, 
kdy stážisté zavítali na hrad 
Hukvaldy,  do  Štramberku 
a  dobyli  i  nejvyšší  vrchol 
Beskyd Lysou horu. Potřeb-
ný  oddech  našli  na  hoke-
jovém  zápase  HC  Frýdek-
-Místek  –  SK  Karviná,  při 

návštěvě Aquaparku Olešná 
a při bowlingovém turnaji.
Na závěr nezbývá než po-

děkovat všem českým i slo-
venským pedagogům za je-
jich práci a čas při uskuteční 
tohoto zajímavého projektu, 
opravdu  za  nimi  zůstal  kus 
dobré práce, která se zúročí 
na jaře při další stáži, neboť 
hodnocení od nejvíce zasvě-
cených, tedy žáků, bylo sice 
strohé,  ale  výstižné:  „Bolo 
parádne.“  

 Mgr. David Hovjacký

Projekt ERASMUS+: Stáž slovenských žáků
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a nádvo-
ří, (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 ná-
dvoří (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 1437/4) 
– ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VI. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kance-
lář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP  (kan-
celář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 1437/6) 
– ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kance-
lář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP  (kan-
celář) 
stavba č.p. 55 na pozemku p.č. 75 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 55 je součástí pozemku p.č. 75) – ul. Zámec-
ká 
nebytové prostory o celkové výměře 44,40 m2 (provo-
zovna) 
stavba  č.p.  9  na  pozemku  p.č.  15/1  zast.  plocha  a  ná-
dvoří (stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 15/1) – ul. 
Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 (provo-
zovna)
stavba č.p. 3062  na pozemku p.č. 1831/100  zast. plocha 
a nádvoří,  k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek  -  Novod-
vorská
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (provo-
zovna)
stavba č.p. 10  na pozemku p.č.18/1 zast. plocha a nádvo-
ří,  k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba je součástí 
pozemku p.č 18/1) -  Radniční  
nebytové prostory o celkové výměře 31,75 m2 (provo-
zovna), 
k.ú. Skalice
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st. 33 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 61  je součástí pozemku p.č. st. 33) – 
Kulturní dům 
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2 (restau-
race)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba  bez  č.p./č.e.  na  pozemku  p.č.  3988/9  zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku 
p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)

nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
stavba  bez  č.p./č.e.  na  pozemku  p.č.  3992/5  zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku 
p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 
3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kancelář)
stavba   bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku 
p.č. 3988/7) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35,00 m2 (sklad)
stavba  č.p.  811  na  pozemku  p.č.1856/1  zastavěná  plo-
cha  a  nádvoří  (stavba  č.p.  811  je  součástí  pozemku 
p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 89,42 m2,
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 20,0 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
nebytové prostory o celkové výměře 37,70 m2,  II. NP, 
místnost 207 (kancelář)
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
IV. NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 501 (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 40 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezi-
patře
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře
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  au-
tobusovému nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění 
podchodu směrem k supermarketu Albert je na pozem-
ku p.č.3047/3
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavěná plo-
cha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a nádvoří 
– ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

V měsíci listopadu 
nastal čas podzimní vý-
sadby dřevin. Statutár-
ní město Frýdek-Místek 
zajistí výsadbu více než 
80 nových stromů. 
Stromy  budou  vysáze-

ny  jak  ve  Frýdku,  např. 
na  ulici  Lískovecká,  Nad 
Lipinou  a  Antala  Staška, 
tak i v Místku, a to na uli-
cích  Marie  Majerové,  1. 
máje  a  Frýdlantské.  Nej-
více je ve výsadbě zastou-
pena  třešeň  Sargentova 
(Prunus  sargentii  ´Acola-
de´).  Tento  druh,  na  jaře 
bohatě  růžově  kvetoucí, 
ozvláštní  také  na  podzim 
svým  intenzivně  žlutým 
zbarvením  listů.  Dal-
ším  hojně  vysazovaným 
druhem  je  Acer  platano-
ides  ´Deborah .́  Jedná  se 
o  atraktivní  druh  javoru 
mléče, který upoutá svým 
červeným zbarvením listů 
při  jejich  rašení.  Na  ulici 
Frýdlantská  bude  dopl-
něna  alej  tureckých  lísek 
(Corylus  colurna).  Tmavě 
červeně  kvetoucí  jírovce 
pleťové  (Aesculus×carnea 
´Briotii´)  budou  vysáze-
ny  na  ulici  Lískovecká. 
Předností  tohoto  druhu 
je  odolnost  vůči  klíněnce 
jírovcové,  která  způsobu-
je na obyčejných jírovcích 
hnědé  skvrny  na  listech 
a  tím poškozuje  estetický 
vzhled  stromu.  V  rám-
ci  revitalizace  ovocného 
sadu  na  ulici Na  Štěpnici 
bylo  vysázeno  několik 

krajových  odrůd  ovoc-
ných dřevin. Další stromy 
budou  vysázeny  v  rámci 
uložených náhradních vý-
sadeb subjektům za povo-
lené  kácení  dřevin.  Sou-
časně  s  výsadbou  stromů 
jsou  také  vysazovány 
keře,  jako  je  např.  v  rů-
žových  latách  kvetoucí 
tavolník  Douglasův  (Spi-
raea  douglasii),  zakrslý 
šeřík  Meyerův  (Syringa 
meyerii  ´Palibin´)  nebo 
oranžově  plodící  hlohy-
ně  šarlatová  (Pyracantha 
coccinea),  které  doplní 
stávající  zeleň,  vytvoří 
izolační  plášť  tlumící  ne-
gativní  vlivy  z  dopravy 
a  vyplní  prázdná  místa 
ve veřejné zeleni.
Náklady  na  výsadbu 

stromů  a  keřů  ve  měs-
tě  Frýdek-Místek  činí 
700 000 Kč a jsou hrazeny 
z  rozpočtu  statutárního 
města Frýdek-Místek.

Podzimní výsadba dřevin

Statutární město Frý-
dek-Místek prostřednic-
tvím Magistrátu města 
Frýdku-Místku, odboru 
životního prostředí a ze-
mědělství, v rámci envi-
ronmentálního vzdělá-
vání, výchovy a osvěty 
připravil a v říjnu 2015 
realizoval projekt „Ozna-

čení stromů v Komenské-
ho sadech“. 
V  Komenského  sadech 

bylo vytipováno 15 stromů, 
ať již běžně známých (např. 
dub  zimní,  dub  letní,  dub 
červený,  buk  lesní,  jasan 
ztepilý, jírovec maďal) nebo 
něčím zajímavých (např. lili-
ovník  tulipánokvětý,  jabloň 
mnohokvětá,  šácholan  při-
špičatělý  apod.).  K  těmto 
stromům  byla  umístěna 
informační  tabule  obsahu-
jící  český  název  dřeviny, 
vědecký  název  dřeviny, 
název  dřeviny  v  jazyce  an-
glickém a německém, oblast 
původního výskytu dřeviny 
a velikost, do které dorůstá. 
Informační tabule jsou plas-
tové,  s  reliéfním  písmem, 
překryty  plexisklem  a  jsou 
připevněny  na  ocelovém 
nosníku. Tyto tabule doplní 

již stávající informační sys-
tém v městských parcích.
Odbor  životního  prostře-

dí  a  zemědělství  předpo-
kládá,  že  realizací  projektu 
dojde  ke  zvýšení  znalostí 
o  dřevinách  ve  městě.  Při-
spěje k poznání jednotlivých 
dřevin  a  utváření  vztahu 
ke  stromům,  dřevinám 
a  přírodním  záležitostem 
vůbec. Zvýší celkovou úro-
veň  funkčního  a  estetické-
ho  významu  parků,  dojem 
upravenosti  a  péče.  Zna-
losti  o  dřevinách  lze  vy-
užít  i  mimo  parky  města 
Frýdku-Místku.  Celkově 
se tak posílí vztah obyvatel 
Frýdku-Místku k dřevinám, 
parkům  a  zeleni  ve  městě 
i ke svému městu.
Odbor  životního  prostře-

dí  a  zemědělství  navázal 
na  projekt  „Označení  stro-

mů v Sadech Bedřicha Sme-
tany“  realizovaný  v  roce 
2012,  který  se  setkal  s  pří-
znivým  ohlasem.  V  Ko-
menského sadech, ostatních 
parcích  i  plochách  veřejné 
zeleně  je  celá  řada  dalších 

zajímavých,  vzácných nebo 
jinak  pozoruhodných  dře-
vin,  proto  odbor  životního 
prostředí  a  zemědělství 
bude  v  rozmisťování  infor-
mací  o  dřevinách  nadále 
pokračovat. 

Označení stromů v Komenského sadech

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
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Statutární město Frý-
dek-Místek připravuje 
odchyt holubů na území 
města Frýdku-Místku, 
který se uskuteční v letoš-
ní zimě. V současné době 
se vytipovávají vhodné lo-
kality k umístění odchyto-
vých zařízení.
Odchyt  holubů  bude  rea-

lizován z důvodů preventiv-
ních. Holubi jsou všeobecně 
přenašeči  různých  nemocí, 
jejich  výskyt  ve  městech 
způsobuje škody na majetku 
a  některým  občanům  také 
zhoršují zdravotní stav v dů-
sledku  alergických  reakcí. 
Statutární  město  Frýdek-

-Místek  chce  pravidelným 
snižováním  počtu  holubů, 
nacházejících se na jeho úze-
mí,  předcházet  výše  uvede-
ným problémům.
„Žádáme  občany,  aby 

holuby  nekrmili  a  tím  ne-
podporovali jejich možnosti 
v  odchovu  dalších  a  po-
četnějších  generací.  Jejich 
krmením  se  také  snižuje 
efektivita  odchytových  za-
řízení, která spočívají právě 
v nalákání holubů na v nich 
umístěné  krmivo,“  vyzval 
vedoucí  odboru  životního 
prostředí  a  zemědělství  Ja-
roslav Zezula.
Dalším častým nešvarem, 

na který upozorňují občané, 
je zanechávání potravy pro 
toulavé  kočky  na  venku 
přístupných místech. Takto 
zanechanou potravou se ale 
často  krmí  potkani,  jejichž 
počty  se  Statutární  město 
Frýdek-Místek  snaží  redu-
kovat  pravidelně  provádě-
nou  celoplošnou  deratizací 
vždy  na  jaře  a  na  podzim 
a  v  akutních  případech 
i v průběhu roku individuál-
ními deratizacemi. „Z toho 
důvodu  žádáme,  aby  se 
občané  vyvarovali  volného 
odkládání nebo odhazování 
potravin po městě,“ doplnil 
výzvu Jaroslav Zezula.

Nekrmte holuby a toulavé kočky

V právě probíhají-
cím období vegetačního 
klidu (období útlumu 
fyziologických funkcí 
dřevin, které v závislos-
ti na vývoji počasí trvá 
zpravidla od začátku lis-
topadu do konce března) 
dojde na území města 
Frýdku-Místku ke ká-
cení některých stromů 
na pozemcích ve vlastnic-
tví Statutárního města 
Frýdek-Místek, jež jsou 
součástí veřejné zeleně 
ve správě odboru život-
ního prostředí a země-
dělství.
Díky  průběžným  kont-

rolám stromů referenty ze-
leně odboru životního pro-
středí  a  zemědělství  jsou 
ke kácení vybírány stromy 
zcela  nebo  téměř  suché, 
usychající,  s  rizikovými 
defekty,  napadené  škůdci 
a  chorobami,  které  snižu-
jí  zdravotní  stav  stromů 
nebo  provozní  bezpečnost 
a  mohly  by  ohrozit  nejen 
zdraví osob, nýbrž  i  jejich 
majetek.
Jmelí,  jakožto  nejvý-

znamnější  škůdce  list-
natých  dřevin,  odebírá 
stromům  vodu  a  minerál-
ní  látky.  Silně  napadení 
jedinci  postupně  usychají 
a  následně  odumírají.  Vý-
skyt  jmelí  je  pozorován 
především  na  lípách,  to-
polech  a  ovocných  stro-
mech.  Dalším  obávaným 
patogenem  stromů  je  ši-
roká  škála  dřevokazných 
hub. Tyto,  někdy na první 
pohled  málo  patrné  hou-
by,  napadají  stromy  přes 
rány  ulomených  větví 
nebo  jiná  místa  poškoze-
ní,  a  to  zejména  ve  spod-

ní  části  kmenů  a  v  koře-
nech.  Mnohdy  se  stromy 
jeví  jako  zdravé  a  plné 
vitality,  avšak  díky  hnilo-
bám,  následnému  rozpadu 
dřeva,  snížení  pevnosti 
kmene a kořenů  jsou  refe-
renti  zeleně  po  konzultaci 
s  nezávislým  odborníkem 
(arboristou)  nuceni  navrh-
nout  strom  na  pokácení 
a  chránit  tak  bezpečnost 
veřejnosti.
Na  území  města  Frýd-

ku-Místku  dojde  v  právě 
probíhajícím  období  ve-
getačního  klidu  ke  kácení 
stromů  z  výše  uvedených 
důvodů  v  několika  lokali-
tách. Ve  Frýdku  se  budou 
například  na  ulici  Gogo-
lova  kácet  čtyři  topoly 
z  důvodů  usychání  jedin-
ců  a  snížené  perspektivy. 
Na  ulici  Bruzovská  dojde 
k  pokácení  tří  zcela  su-
chých  jeřábů.  Na  ulici  J. 
Čapka  dojde  k  odstranění 
dvou okrasných višní. Pří-
činou  je  napadení  stromu 
dřevokaznou houbou. Dále 
se  bude  kácet  na  ulicích 
Habrová, K Hájku a Elišky 
Krásnohorské.  V  Místku 
bude  na  ulici  Čs.  armá-
dy  vykáceno  deset  zcela 
suchých  jeřábů.  V  rámci 
obnovy  aleje  na  ulici  17. 
listopadu  budou  odstraně-
ny neperspektivní dřeviny. 
Z  důvodu  vývratů  budou 
muset  být  skáceny  vrby 
na ulici Lesní. Dále se bude 
kácet  na  ulicích  Anenská, 
Beskydská,  ale  také  v  Ja-
náčkově parku. V letošním 
roce  dojde  k  vykácení  až 
17  kusů  smrků.  Důvodem 
ke  kácení  je  usychání 
těchto  jehličnanů. Masové 
schnutí  smrků  je  nejspíše 

způsobeno dvěma faktory. 
Prvním  z  nich  je  zvýšený 
výskyt  chorob  a  škůdců 
napadajících  smrky.  Dru-
hým  činitelem  je  přílišné 
sucho,  kdy  půda  díky  su-
chu  zmenšuje  svůj  objem 
a  trhá  jemné  vlásečnicové 
kořínky.
V příloze na webu města 

lze  nalézt  seznam  dřevin 
určených ke kácení ve ve-
řejné  zeleni  v  období  ve-
getačního klidu 2015/2016, 
ve  kterém  jsou  uvedeny 
stromy  s  obvodem  kmene 
větším než 80 cm měřeným 
ve výšce 130 cm nad zemí 
a  několik  stromů  s  obvo-
dem  kmene  menším  než 
80 cm  měřeným  ve  výšce 
130 cm  nad  zemí,  jež  jsou 
součástí  stromořadí,  pro 
jejichž kácení je v souladu 
s  ustanovením §  8  odst.  1 
zákona  č.  114/1992  Sb., 
o  ochraně  přírody  a  kra-
jiny,  ve  znění  pozdějších 
předpisů  (dále  jen  „zákon 
o  ochraně  přírody  a  kraji-
ny“),  nutné  povolení  věc-
ně  a  místně  příslušného 
orgánu  ochrany  přírody. 
Kromě těchto dřevin dojde 
ke  kácení  několika  men-
ších stromů a jednotlivých 
keřů,  které  nepodléhají 
povolení,  z  důvodu  je-
jich  špatného  zdravotního 
stavu,  snížené  provozní 
bezpečnosti  nebo  opráv-
něných požadavků občanů.
Kromě  kácení  dřevin 

bude  v  tomto  období  ve-
getačního  klidu  probíhat 
také  údržba  porostů  keřů 
spočívající ve zmlazování, 
průklestu  a  odstraňování 
náletových  dřevin.  Důvo-
dy pro tyto práce jsou nut-
nost  zajištění  péče  o  tyto 

Kácení dřevin ve veřejné zeleni

porosty,  dále  zabezpečení 
průchozích  profilů  a  zlep-
šení rozhledových poměrů 
v křižovatkách.
Statutární  město  Frý-

dek-Místek  nejen  dřeviny 
kácí,  ale  také  vysazuje 
nové  stromy  do  míst,  kde 
je  to možné,  účelné  a  kde 
tomu  nebrání  dopravní 
a  technická  infrastruktura 
a její ochranná pásma, roz-

voj  území  nebo  nesouhlas 
dotčených  orgánů  státní 
správy.  Do  konce  letoš-
ního  roku  bude  na  území 
města  Frýdku-Místku  vy-
sazeno více než 80 nových 
stromů,  tím  bude  oboha-
cena  veřejná  zeleň  o  nové 
druhy  a  kultivary  vhodné 
do  městských  podmínek. 
 Odbor životního 
 prostředí a zemědělství

Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, listopad 2015 

                                     
 

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY 
 

ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ 
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ 

 
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních 
dokladech bude ve dnech 
 

24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému 
 

pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a 
jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které 
vyžadují odstávku systému. 
 

 občanského průkazu a cestovního pasu a Podávat žádosti o vydání
předávat  bude možné na obecních úřadech obcí vyrobené doklady
s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech 
městských částí nejpozději  do 23. 12. 2015 včetně

 

 
 
 

  dny pracovního volna 
 --------- odstávka 

     lze podat žádost i převzít vyhotovený osobní doklad 
 
 

V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez 
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc,  

za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. 

Uzavřený magistrát
Upozorňujeme občany, že ve dnech:

- 23. prosince 2015
- 30. prosince 2015
- 31. prosince 2015

bude Magistrát města Frýdku-Místku 
z organizačně-technických důvodů 

pro veřejnost uzavřen.
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Pohádka  pro  děti  od  3  let.  Vstupné: 
60 Kč.

VÝSTAVY:
Reflecto

Alexander Mosio
Foyer Nové scény Vlast

Význam  latinského  reflecto  je  mimo 
jiné především odrážet. Odrážet se však 
může  nejen  světlo  a  objekty  v  zrcadle 
a ve vodní hladině, ale i vše viděné a cí-
těné v nás samotných. Obrazy Alexan-
dra Mosia zachycují jeho reflexe pocitů 
z cest a toulek krajinou.

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
lidovydum.fm@gmail.com
www.lidovydum-mistek.cz

8.  12.  – Festival dětských pěveckých 
sborů, 9 - 12 hodin
Přehlídka školních sborů z F-M a širo-
kého okolí.
12. 12. – „Předvánoční čas“, od 15.00 h.
Pohádkový  příběh  Sněhulky  a  Bam-
bulína  se  spoustou  koled  a  vánočních 
zvyků.  Účinkuje  divadlo  Slunečnice 
z Brna.
13. 12. – „Vánoční dílny“, 9–16 h.
Přijďte si s dětmi vyrobit vánoční dár-
ky,  namalovat  baňky,  nazdobit  perníč-
ky  a  svíčky  aj. maličkosti  k  vánočním 
svátkům.

KuLturní DŮM FrÝDeK

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
602 586 925,

kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz
pátek 4. 12. - 15.30 hodin

Mikulášská nadílka pro děti zaměst-
nanců OS KOVO Arcelor Mittal

DIVADLO ČtYŘLíSteK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
http://www.divadloctyrlistek.cz

PRO DĚTI:
Sobota 5. prosince v 15 hodin 

Jak se peklo zadlužilo 
Činoherní pohádka. Na pekelnou bránu 
nikdo  nezaťuká,  nezabouchá,  nezakle-
pe... Kde  jsou všichni  hříšníci? A  jsou 
vůbec  ještě  nějací?  Přijďte  se  podívat 
a uvidíte. Pro děti od 5 let – hraje diva-
delní  soubor  SERUM.  Po  představení 
bude  následovat  Mikulášská  nadílka. 
Rodiče,  kteří  mají  zájem,  si  mohou 
donést nadílky pro své děti. 
Vstupné 30 Kč. 
Sobota 12. a 19. prosince v 15 hodin

Pohádky vánočních nocí
Dvě  loutkové  pohádky  s  vánoční  te-
matikou – „Příběh noci štědrovečerní“ 
a  „Příběh  silvestrovské  noci“  –  hraje 
DUO – Divadlo u Ostravice 
Vstupné 30 Kč.
Předprodej vstupenek vždy v úterý 
a čtvrtek od 15 do 17 hodin na aktu-
ální páteční či sobotní představení a 1 
hodinu před představením!

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

BerKAnA – CentruM zDrAVí, 
energIe A VItALItY

Politických obětí 117, F-M,
tel: 603 793 595

www.centrum-berkana.cz
Úterky 14.15 – 15.15
Dětská jóga, kurz 
Úterky 15.30 - 17.20 

Snižování nadváhy – terapeutická 
jóga, kurz 

Úterky 17.15 – 18.45 

stavních síních.
Barokní sochy Frýdku a Místku a jejich 
příběhy.
Čtvrtek  28.  1.  2016  v  17  hodin  ve  vý-
stavních síních.

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 3. prosince v 16.30, 

přednáškový sál v Zeleném domě
DRAHÉ KOVY A RUDY 

(NE)HLEDEJTE V BESKYDECH
Roku  1576  našel  Jiřík  Fišer  z  Těšína 
v  hukvaldských  horách  rudu  s  obsa-
hem zlata a stříbra. Přednáška k historii 
prospekce rud na frýdeckém a hukvald-
ském panství.

Pátek 4. prosince v 17.00
POUTNÍ MŠE SVATÁ V ZÁMEC-

KÉ KAPLI SVATÉ BARBORY
Neděle 6. prosince od 9.00 do 15.00

VÁNOČNÍ JARMARK 
NA FRÝDECKÉM ZÁMKU

Jarmareční  prodej  tradičních  výrob-
ků  kraje,  vánoční  ozdoby, Mikulášská 
nadílka,  vystoupení  Souboru  lidových 
písní  a  tanců  Ondřejnica  v  Rytířském 
sále,  tradiční  řemesla. Výstava  Panen-
ky,  Obrázky  na  skle,  Zámecká  kaple 
Svaté Barbory a expozice Frýdek a Mís-
tek. Pro děti bude připravena Mikuláš-
ská  nadílka  ve  13  hodin  v  Rytířském 
sále zámku. Pokud chtějí rodiče nechat 
obdarovat své dítko v rámci Mikulášské 
nadílky na vánočním jarmarku, ať při-
nesou balíčky se  jmény dětí do 6. pro-
since do 11 hodin na pokladnu zámku.

Úterý 8. prosince v 16.30, 
přednáškový sál v Zeleném domě

ČERNÁ HODINKA 
V ZELENÉM DOMĚ

Tradiční  předvánoční  večer  věnovaný 
tajemným  a  strašidelným  příběhům 
a pověstem, tentokráte z Frýdku-Místku.

Čtvrtek 10. prosince v 19.00, 
Rytířský sál

MIROSLAV AMBROŠ 
A ZUZANA AMBROŠOVÁ

Zámecký  koncert,  pořadatelem Kultu-
raFM.

Úterý 15. prosince v 16.30 hodin
VESELÉ VÁNOCE 
PŘEJE JEŽÍŠEK

Výstava v muzejní učebně a přednáško-
vý sál v Zeleném domě.
Zveme vás k besedě a prohlídce studijní 
výstavy.

nOVÁ SCÉnA VLASt

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

KINO:
St 2. 12. v 10.00

Gangster Ka
Varování  ministerstva  vnitra:  Peníze 
jsou  silně  návyková  látka.  Gangsteři 
umírají předčasně.
ČR,  kriminální/thriller,  2D,  12+,  90 
min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 2. 12. v 17.00
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 2D
ČR, rodinný film, 2D, přístupný, české 
znění, 73 min., vstupné 110 Kč, rodinný, 
premiéra.

St 2. 12. v 19.00
So 5. 12. v 17.00

Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 3D
ČR, rodinný film, 3D, přístupný, české 
znění, 73 min., vstupné 130 Kč, rodinný, 
premiéra.

Pá 4. 12. v 9.30
Krtek o Vánocích

Pásmo filmových pohádek pro nejmen-
ší. ČR, animovaný, přístupný, 68 min., 
vstupné 20 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 4. a Ne 6. 12. v 17.00
So 5. 12. v 15.00

Hodný dinosaurus
USA,  animovaný,  2D,  přístupný,  da-
bing,  100  min,  vstupné  130 Kč/  děti 
do 15 let 105 Kč, pro děti, premiéra.

Pá 4. – Ne 6. 12. v 19.00
Vánoční kameňák

ČR, komedie, 2D, 12+, 86 min., vstupné 
110 Kč, premiéra.

Po 7. 12. v 19.00
Most špiónů

USA, thriller/drama, 2D, 2015, režie: S. 
Spielberg, 12+, titulky, 141 min., vstup-
né 140 Kč/pro členy FK 120 Kč, Filmo-
vý klub, premiéra.

Po 7. a St 9. 12. v 17.00
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 3D
ČR, rodinný film, 3D, přístupný, české 
znění, 73 min., vstupné 130 Kč, rodinný, 
premiéra.

St 9. 12. v 19.00
Hororová středa: 

Viktor Frankenstein
USA, horor/drama, 2D, 12+, titulky, 109 
min., vstupné 110 Kč.

Čt 10. 12. v 17.00
So 12. 12. v 15.00 a 17.00

Ne 13. 12. v 17.00
Malý princ

Francie, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 106 min., vstupné 120 Kč, pro děti, 
premiéra.

Čt 10. a So 12. – Ne 13. 12. v 19.00
Trable o Vánocích

Ve  skvěle  obsazené  komedii  o  vánoč-
ních  svátcích  sledujeme  členy  širší  ro-
diny,  kteří  se  snaží  tradičně  sejít,  aby 
společně  oslavili  svátky.  USA,  kome-
die, 2D, 12+, titulky, 107 min., vstupné 
110 Kč, premiéra.

Út 15. 12. v 18.00
Předpremiéra filmu Padesátka 
s účastí režiséra filmu a herců

ČR,  komedie,  2D,  12+,  97 min.,  před-
premiéra.

St 16. 12. v 10.00
Marťan

V hlavní roli Matt Damon. USA, dobro-
družné sci-fi, 2D, 12+, titulky, 134 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

DIVADLO:
Út 8. 12. v 19.00 

Penzion pro svobodné pány 
předplatitelská skupina C
Komorní scéna Aréna

Nikdy  si  nevoďte  na  pokoj  dámskou 
návštěvu, může se stát, že nebude chtít 
odejít. Poučná variace na věčné téma.

Pá 11. 12. v 19.00 
Monology vagíny

předplatitelská skupina B
Intimní divadlo Bláhové Dáši

Dojemná  a  rozpustilá  exkurze  do  po-
slední neprobádané oblasti, do poslední 
zakázané zóny, je oslavou ženské sexu-
ality ve vší své složitosti a tajemnosti.

Út 14. 12. v 19.00 
Lo Stupendo aneb Tenor na roztrhání

předplatitelská skupina A
Agentura Harlekýn

Bláznivý příběh talentovaného, ale ne-
smělého a opomíjeného človíčka, který 
čeká na svoji životní příležitost. Příběh 
Tenora na roztrhání je zasazen do pro-
středí  amerického  Clevelandu  30.  let 
minulého století. 

PRO DĚTI
Ne 6. 12. v 15.00

Malá čarodějnice
Čarodějnici,  o  které  se  v  této  pohádce 
vypráví,  je  sto dvacet  sedm  let. Zdá  se 
vám to hodně? Jenže ve světě kouzel je 
to málo!  Proto  se  naší  čarodějnici  říká 
malá čarodějnice. A jen tak mezi námi: 
když v utajení vyrazí na rej svých dospě-
lých kolegyň, způsobí si tím pěknou po-
lízanici. Nejenom, že ji odhalí a za trest 
seberou létající koště, ke všemu se musí 
za jediný rok připravit na těžkou zkouš-
ku. Ještě, že má svého mluvícího havra-
na a spoustu dobré nálady! 

Divadlo Scéna Zlín
Činoherní  pohádka  pro  děti  od  3  let. 
Vstupné 60 Kč.

Ne 13. 12. v 15.00
Do nebíčka do peklíčka

Veselá  předvánoční  pohádka  pro  děti 
i  celé  rodiny  se  soutěžemi,  zpěvem 
a tancem.

Divadlo tety Chechtalíny

MuzeuM BeSKYD

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: 13.00 – 17.00

(listopad – duben)
STÁLÉ EXPOZICE:

BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHOR-

SKÉHO
VÝSTAVY:

OBRÁZKY NA SKLE 
MALOVANÉ

(podmalby  na  skle  ze  sbírky  Muzea 
Beskyd  Frýdek-Místek  a  Ostravského 
muzea a práce žáků výtvarného oboru 
Základní  umělecké  školy  ve  Frýdku-
-Místku)
Výstava potrvá do 24. ledna 2016.

BARVY BESKYD
Návštěvníci expozice Beskydy – příro-
da  a  lidé  si mohou  na  přilehlé  chodbě 
prohlédnout výběr z těch nejzajímavěj-
ších fotografií, které nám zaslali účast-
níci  fotosoutěže.  Fotografie  zachycují, 
jak  jejich  autoři  vnímají  barvy  v  bes-
kydské krajině a přírodě. 
Výstava potrvá do jara 2016.

PANENKY SBĚRATELKY 
PAVLY DOBÍŠKOVÉ

Místecká sběratelka Pavla Dobíšková se 
panenkám věnuje  od  roku  1990.  Jejím 
hlavním sběratelským zájmem jsou čes-
koslovenské panenky především z celu-
loidu. Poškozené panenky „uzdraví“ její 
manžel, ona sama pak panenky oblékne 
do šatiček, které sama vyrobí. Součás-
tí  výstavy  budou  také  nejlepší  práce 
žáků  1.  základní  školy  Petra  Bezruče 
ve  Frýdku-Místku,  kteří  budou  tvořit 
díla  na  téma  Hračka.  Výstava  potrvá 
do 10. 1. 2016.

PTÁCI NA KRMÍTKU
Výstava  představí  ptačí  druhy,  které 
lze  na  krmítku  pozorovat  nejčastěji. 
Zároveň  zodpoví  otázky,  proč  ptáky 
přikrmovat,  kdy  je  nejlepší  začít,  čím 
a jak správně krmit nebo jak si vyrobit 
vlastní krmítko. K vidění budou prepa-
ráty ptáků. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 
10. 12. v 17 hodin, potrvá do 21. 2. 2016.

VE SVĚTLE BAROKA
Baroko všichni známe z bohatě zdobe-
ných kostelů nebo pohádkových zámků 
s  pečlivě  komponovanými  parky  a  za-
hradami. Výstava však kromě nich na-
bídne i pohled na každodenní život Frý-
dečanů. Vyzkoušíme šlechtické paruky 
a  krajkové  límce,  nastíníme  podobu 
měst Frýdku a Místku v 17. a 18. století, 
kdy městy krášlenými sochami svatých 
procházela procesí poutníků. Města ale 
sužovaly  též  katastrofy.  Proto  si  jeden 
měšťan ukryl na půdě kostela i veškeré 
své úspory…
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 17. 12. v 17 
hodin, potrvá do 31. 1. 2016.

Doprovodné přednášky:
Pomezí Těšínska a severovýchodní Mo-
ravy v období baroka.
Čtvrtek  21.  1.  2016  v  17  hodin  ve  vý-
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Čtvrtky 17.45 – 19.15 
Terapeutická jóga, kurz 
Středy 19.00 – 20.30 

Tai-chi – začátečníci, kurz
michalp@centrum-berkana.cz 

2. 12., 15.45 – 17.15 
Atlanské léčení světlem a energií

PhDr. Miluška Kocurová léčí v medita-
cích, přednáška.

3. 12., 18.00 – 19.00 
Zpěvozvučení 
3. 12., 18.00 

Zen cesta Budhy
Přednáška spojená s meditací a bese-

dou se zenovým mnichem.
4. 12., 17.00 – 19.00 

Satsang
Meditační setkávání a sdílení pro 

veřejnost.
6. 12., 17.30 – 20.30 

Kruh přátel Bruna Groeninga
Uzdravení duchovní cestou.

11. 12., 18.00 – 20.00 
Oshovy dynamické meditace

12. 12., 9.00 – 17.20 
Mohendžodáro

Tantrická jóga pro ženy, kurz.
15. 12., 19.10 – 20.15 

Gongy a mísy
17. 12., 18.00 – 19.00 

JÓgA V DenníM ŽIVOtĚ

9. ZŠ, E. Krásnohorské 139
tel.: 736 278 698

e-mail: frydek-mistek@joga.cz
www.joga.cz

Sobotní otevřený kurz jógy
Každou sobotu 8.45–10.15 v Jógacentru
Přijďte si kdykoliv zacvičit, bez přihla-
šování,  za  dobrovolný  příspěvek.  Pod-
ložky na cvičení jsou k dispozici.

Kurzy jógy v MŠ Anenská
Od  14.  10.  2015  zahájeny  nové  kurzy 
jógy v MŠ, Anenská 656.
Středa, 15.00–16.30, začátečníci
Středa, 16.30–18.00, mírně pokročilí
Více  informací  a přehled všech našich 
kurzů  naleznete  na  www.joga.cz/fry-
dek-mistek/kurzy

SVČ KLíČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz

E-mail: info@klicfm.cz
Lyžování pro děti MŠ

11. - 15. 1. 2016 - 1. turnus | Místecké MŠ
18. - 22. 1. 2016 - 2. turnus | Frýdecké MŠ
I v  tomto školním roce  jsme připravili 
tradiční  základní  kurzy  lyžování  pro 
děti z mateřských škol (od 4 let).
Lyžařský výcvik pro předškoláky je ve-
den zkušenými instruktory. Těm, kteří 
budou na  lyžích poprvé, dokážeme, že 
je to prima zábava, ze které nemusí mít 
vůbec  strach. Začátečníci  si  osvojí  zá-
klady lyžování i samotnou jízdu na ly-
žařském vleku, zkušení lyžaři si vylepší 
svůj styl a naučí se novým prvkům. Děti 
budou  rozděleny  do  družstev.  Každé 
družstvo má svého lyžařského instruk-
tora a pomocníka bez lyží. K dispozici 
máme chatu se sociálním zázemím. 
Místo: Visalaje – Zlatník
Cena: 2 000 Kč
Informace  a  přihlášky:  Telefon: 
558 111 777, E-mail:lyzovani@klicfm.cz

KROUŽKY A KURZY
Aktuální  nabídku  kroužků  a  kur-
zů  na  školní  rok  2015/2016  najdete 
na www.klicfm.cz.
Do  kroužků  a  kurzů  se  můžete  hlásit 
v průběhu celého roku, nikdy není pozdě. 

AKCE
5. 12.

O POHÁR ODDÍLU KAM | DES-
KOVÉ HRY

Přijďte  si  zahrát  šest  deskových  her 
a  vyhrát  pohár  oddílu KAM. Nejdříve 
se naučíme ty, které neznáte, a pak si je 
už zahrajeme o body... Turnaj proběhne 
v  deskových  hrách:  Carcassonne,  Pět 

okurek, Kaleidoskop, Velbloudí závody, 
Duhový závod, Věž čarodějnic. Nejlep-
ší čtyři hráči dle bodů budou odměněni 
a ten nejlepší si odnese pohár.
Věk: 7–50 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 9–16 hodin, Pre-
zence: 9.00–9.30 hodin
Cena: 50 Kč
Informace:  Jiří  Šnapka  |  Telefon: 
558 111 773, 604 524 066 | E-mail: jir-
ka@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 4. 12.

12. 12.
PERNÍKOVÉ CHALOUPKY | 

DOBROTY V SOBOTY
I letos jsme si pro vás připravili vánoční 
kurz perníkové stavařiny. Obrníte-li se 
trpělivostí, nespálíte-li perníkové zdivo, 
dáte-li  dostatek  polevy  a  použijete-li 
správné množství  lentilek a cukrových 
bonbónů, dílo se podaří.
Věk: 6–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 9–12 hodin
Cena: 90 Kč
Informace: Martina Fatrdlová | Telefon: 
558 111 766, 736 150 088 | E-mail: mar-
tina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 10. 12. 

12. – 13. 12.
VÁNOCE VE SVĚTĚ | VÍKENDO-

VÝ POBYT
Když  se  řeknou  Vánoce,  okamžitě  si 
představíme ozdobený stromeček, sma-
ženého kapra,  svíčky a zabalené dárky. 
Víte,  jak  se  slaví  Vánoce  v  jiných  ze-
mích? Každá země má své tradice, dárky 
tak  nejsou  nadělovány  v  jednotný  den 
a stejnou postavou. Jak to tedy s vánoční-
mi oslavami ve světě vypadá, se dozvíte 
na Višňovce. K tomu přidáme slavnost-
ní  štědrovečerní  večeři,  hry  a  soutěže 
a máme víkend vskutku vánoční.
Věk: 6–12 let
Místo a čas: TZ Višňovka, Vyšní Lho-
ty 168, okres FM | Příjezd: 9.00 – 9.30 
hodin na TZ Višňovka  | Odjezd: 16.00 
hodin z TZ Višňovka
Cena: 550 Kč
Informace: Pavla Chrobáková | Telefon: 
558 111 749, 732 646 127 | E-mail: pav-
la@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 9. 12.

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 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže 

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-
tivnímu 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 souro-

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 

a semiprivátní 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 
program  pro  léčbu,  regeneraci  a  pre-
venci poruch páteře a pohybového apa-
rátu  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 hlu-
boce relaxační  technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

JunÁK – ČeSKÝ SKAut, z.S.

Frýdecké středisko: Ema Bortlíčková,
e-mail: ema.skarkova@gmail.com, tel.: 

774 076 421
Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: Rostislav Přidal,
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569
Středisko  8.  pěšího  pluku  Slezského 
Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, Místek

Junák – český skaut, z.s.
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

MĚStSKÁ KnIHOVnA

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek 14.00–15.00, pobočka 
Místek, oddělení pro děti a mládež
TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky

3. 12., 18.00
pobočka Místek, Hlavní 112, 

Modrý salonek
Místecké gymnázium v proudu dějin 

II., Od osvobození k dnešku 
Mgr. Martin Žamboch

(120. výročí Gymnázia Petra Bezruče) 
Výstavy:

12. 11. – 9. 12.
pobočka Místek – výstavní prostory

Alexander Mosio
Portréty – krajiny emocí

 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

HOrSKÝ KLuB tOMBI

http://horskyklub.blog.cz
Neformální spolek lidí vyznávajících 
horskou turistiku. Aktuální akce 

na webu.

rOzeKVíteK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)

Kontakt: MgA. Hana Pernická
Tel: 774 161 802

www.rozekvitek.cz
Info@rozekvitek.cz

Nabízíme  pravidelné  programy  a  akce 
pro rodiče s dětmi, Montessori školku, 

odborné přednášky i semináře.
Montessori školka

V  Montessori  školce  pracujeme  podle 
pedagogického  systému Marie Montes-
sori. Nabízíme přívětivé a pečlivě připra-
vené  rodinné  prostředí  v  úzkém  kruhu 
15 dětí. Děti pracují s pomůckami podle 
své svobodné volby, učí se samostatnos-
ti, soustředění,  trpělivosti,  toleranci, re-
spektu i spolupráci s dalšími dětmi. Pro-
gram školky je také zaměřen na hudební 
a výtvarnou činnost, přírodu a ekologii.

Věk: 2–6 let
pondělí – čtvrtek 

od 7.00 do 17.00 hodin.
Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi od 1,5 do 3 let
V  připraveném  prostředí  Montessori 
pracovny  si mohou  rodiče  s  dětmi vy-
zkoušet práci s Montessori pomůckami 
a  materiálem.  Děti  se  učí  soustředěné 
práci. Věnujeme  se  zde  především  ak-
tivitám  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 do-
spělých,  rozvíjet  komunikaci,  své  so-
ciální kontakty a dovednosti.
Termín:  pátek  8.45  –  10.15,  10.30  – 

12.00 hodin

MOuDrÉ PODnIKÁní Žen

regionální klub Frýdek-Místek,
www.moudrepodnikanizen.cz

klub.frydekmistek@moudrepodni-
kanizen.cz

Hana Homolková, Tel. 777 124 329
Klub je platformou pro podporu a osob-
ní růst žen, které si přejí podnikat v sou-
ladu sama se sebou a se svými touhami 
a  vášněmi.  Pravidelné  kruhy  žen  jsou 
založeny  na  principech  důvěry,  sdíle-
ní,  vzájemného  zasíťování,  moudrosti 
a tvořivosti.

7. 12., 17 – 21 hodin
Vánoční kruh s večeří

 Hospůdka u Arnošta

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel: 727 872 788 14-23hod. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
(st) 2. 12. od 16h – V-KLUB
Pravidelná  schůzka  klubu  frýdecko-
-místeckých výtvarníků.
(čt) 3. 12. od 21h – Jam Session
Každý sudý  týden pravidelné hudební 
svobodné jamování. Nejedná se o kon-
cert.
(so) 5. 12. od 20h – Mikulášská s ka-
pelou TriCo
Mikulášský  večer  plný  evergreenů 
k poslechu i k tanci v podání Michala 
Smolana (klávesy, zpěv), Míši Michny 
(trubka,  zpěv)  a  Zuzanky  Šumberové 
(zpěv). 
(so) 12. 12. od 20h – PŮLJABLKOŇ
Koncert  nejmenší  odnože  Jablko-
ně:  obrovitý  kapelník  Michal  Němec 
a éterická zpěvačka Marie Puttnerová 
zazpívají a zahrají písničky jablkoňské 
i nejablkoňské,  jednoduše, přímočaře, 
nezáludně – dva hlasy, kytara a perku-
se. Vstupné 150 Kč.
(út) 15. 12. od 19h – Koncert ROMA-
NA DRAGOUNA
Tradiční vánoční koncert klávesové le-
gendy. Vstupné: 150 Kč.

Aktuální výstavy: 
VÍT ADAMUS – VÝROKOVÉ 
KRAJINY – Malba 2015
Výstava obrazů 
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tAneČní StuDIO DAnCePOInt

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz,

info@dancepoint.cz, tel.: 776 096 091
registrace možná emailem

nebo telefonicky
ONLINE  REGISTRACE  A  INFOR-
MACE  na  www.dancepoint.cz  nebo 
na tel. 776 096 091

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY 
I POKROČILÉ, DĚTI I DOSPĚLÉ.
Taneční  studio  DANCEPOINT  se  na-
chází v centru Frýdku na Růžovém pa-
horku. V prostorách o rozloze 450 m2 se 
nachází taneční sál o rozměrech 150 m2 
se zrcadly, klimatizací a wifi připojením.
Naším hlavním zaměřením je STREET 
DANCE,  dále  pak  nabízíme  kurzy 
LATINY  a  SALSY,  FLAMENCA, 
TWERKU  a  DANCEHALLU.  Výu-
ku tance vedou místní  lektoři, ale  také 
špičkytaneční scény z Ostravy. Taneční 
studio působí na trhu již 10 let a za tuto 
dobu  se  pyšní  hned  několika  úspěchy. 
Mezi  ty  největší  patří  1. místo  na me-
zinárodní  soutěži  v  Německu  –  titul 
Mistra světa ve street dance formacích 
a  v  rámci  národních  soutěží  Taneční 
skupina  roku  a  Czech  Dance  Organi-
zation – titul Mistr Moravskoslezského 
kraje, Vicemistr Moravy a 2. Vicemistr 
České republiky v juniorských a dospě-
lých kategoriích.
LEKCE STREET DANCE: PO – PÁ,
NOVINKA! FLAMENCO: ČT 
od 18.00. 
LATINA DANCE A SALSA: ČT 
od 17.00. 
TWERK: ČT od 17.00. Taneční hit! 
DANCEHALL: ÚT od 18.00. 

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
Karakal  téměř  20  let  vede  své  žáky 
cestou  klasické  Rádžajógy,  osvědče-
né  cesty  nacházení  životní  harmonie 
s  tradicí  více  než  4  tisíce  let.  Vyvá-
ženost  tělesného  i  psychického  roz-
voje  lidské bytosti v souladu s celým 
vesmírem  je  zde  na  prvním  místě 
a může vést k nalezení smyslu  lidské 
existence,  ke  spokojenému  životu 
ve zdraví a klidu. 

Aktuálně v prosinci:
11. 12. - 17.00 

VÁNOČNÍ ODPOLEDNE
Oblíbené zastavení v předvánočním 
čase – aneb dobrý člověk může mít 
Vánoce kterýkoliv den v roce. Nalaď-
me se společně do příjemné pohody, 
prožijeme kouzelné společenství 

báječných přátel, trochu zábavy, něco 
moudrých vět…

Dále pak pravidelné 
čtvrtletní kurzy jógy:

1.  až  7.  ročník  –  od  začátečníků  až 
po  pokročilé  –  jógová  filosofie  a  pra-
xe,  tělesná  cvičení,  techniky  vnitřní 
a  vnější  pránájámy  –  ovládání  dechu 
a  souboru  energií,  pozitivní  ovlivňo-
vání mysli,  techniky zlepšení koncen-
trace,  statická  a  dynamická meditace, 
psychohygiena  –  relaxační  techniky, 
cviky zaměřené na problémy s páteří, 
senioři, hathajóga se saunou, dynamic-
ké meditace 

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

Světlana Žalmánková – Kouzla barev

nÁrODní DŮM - KuLturAFM

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2, 
www.kulturafm.cz

KONCERTY:
Čt 10. 12. v 19.00, 

Rytířský sál Frýdeckého zámku
Miroslav Ambroš 

a Zuzana Ambrošová
předplatitelská skupina Zám. koncerty
Zuzana  Ambrošová  je  vyhledáva-
nou  komorní  hráčkou,  několikrát 
byla přizvána  i ke klavírní  spolupráci 
na mezinárodních soutěžích a kurzech 
(Pražské jaro, Talent roku a Ameropa). 
Miroslav Ambroš zvítězil v mnoha ce-
lostátních  a mezinárodních  soutěžích, 
nahrával  pro  českou  i  slovenskou  te-
levizi,  rozhlas  a  také  pro  marseillské 
a  lucemburské rádio. Hraje na vzácný 
nástroj  italského  mistra  houslaře  Ca-
milla de Camilliho z roku 1734 zapůj-
čený  ze  Státní  sbírky Národního mu-
zea České republiky.
Ne 13. 12. v 19.00, Kino Petra Bezuče

Václav Neckář a Bacily
Václav  Neckář,  zpěvák  s  nezaměni-
telným  hlasem  i  kouzlem  osobnosti. 
Václav  Neckář  patří  mezi  legendy 
české hudební scény. Hity jako Tu ky-
taru jsem koupil kvůli tobě, Lékořice, 
Stín katedrál a mnohé další zlidověly. 
Do povědomí české společnosti se za-
psal  nejen  svými  nestárnoucími  hity, 
ale  i  jako  filmová  postava  několika 
úspěšných  snímků  (Ostře  sledované 
vlaky, Skřivánci na niti nebo pohádka 
Šíleně smutná princezna).

Čt 17. 12. v 18.00, Zelený bar 
(vstup ze zahrady Národního domu)

Poslechovka v Zeleném baru 
– 25 let Ninja Tune

Londýnské  nezávislé  hudební  vyda-
vatelství Ninja  Tune  slaví  v  roce  2015 
pětadvacet let své existence. Průkopníci 
hip-hop/elektro  produkce  v  80.  letech 
Matt Black a Jon More (Coldcut) založi-
li Ninja Tune, aby mohli vydávat novou, 
experimentální  hudbu,  osvobozenou 
od tlaků velkých hudebních společnos-
tí. Pod značkou Ninja Tune od té doby 
vydalo  své  album  mnoho  interpretů, 
kteří se nebojí přijít s neobvyklými po-
stupy při tvorbě moderní hudby. Přijďte 
si poslechnout průřez zásadními Ninja 
produkčními počiny. Pouštíme vinylové 
desky. Otevíráme pověstný Zelený bar 
v Národním domě. Občerstvení zajiště-
no. Vstup zdarma!
120. výročí Gymnázia Petra Bezruče:
Čt 3. 12. v 18.00, Městská knihovna 

Frýdek-Místek, Modrý salónek 
Místecké gymnázium v proudu dějin 

II., Od osvobození k dnešku
Mgr.  Martin  Žamboch,  přednáška. 
Vstup zdarma!

VÝSTAVY:
Život Gymnázia Petra Bezruče

Kolektiv autorů
Skupina studentských tvůrců ve složení 
Pavel Škoda, Dalibor Drábek, Jakub Tvr-
dý a Radek Hlavatý vedená profesorkou 
Evou Linhart vystavuje soubor fotogra-
fických a textových koláží na téma Život 
na Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-
-Místku, který vznikl u příležitosti oslav 
120. výročí založení školy.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY:
Ledová cesta
Filip Mušálek

Filip  Mušálek,  autor  prosincové  vir-
tuální  výstavy,  je  studentem  oboru 
Počítačová  grafika  Střední  školy  in-
formačních technologií. Focení je jeho 
koníčkem,  soustředí  se  především 
na  krajinářskou  fotografii.  Vystave-
né obrázky zachycují výstup na Mont 

Blanc, který Filip se svými přáteli ab-
solvoval v létě 2015.
Virtuální  výstavy  jsou  k  vidění 
na  webové  adrese  vystavy.kulturafm.
cz, zároveň také v Galerijním autobu-
se. 

KLuB MAMIneK BrOuČCI

Palackého 129,
Frýdek-Místek
tel: 739 511 380,

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00h.
Nově v pravidelném programu:

Hudební  hrátky  s  děťátky  –  každou 
středu v měsíci.
Kontakt  a  rezervace:  MgA.  Lenka 
Troszková, tel: 604 465 863
Pololetní blok 18 lekcí/1530 Kč
Ve  středy  bude  herna  rezervována 
pouze  pro  program  Hudební  hrátky 
s  děťátky,  který  bude  rozdělen  do  tří 
skupin.
KOŤÁTKA – od 4 měsíců do 1 roku
BATOLÁČCI – od 1 roku do 2 let
PTÁČCI ZPĚVÁČCI – od 2 do 4 let
19. 12. 2015 – 3. 1. 2016 ZAVŘENO!

Otevřeno od 4. 1. 2016.
V pátek 4. 12. bude v Broučcích dopoled-
ne zavřeno z důvodu Mikulášské besídky!

4. 12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Rezervace místa  a  platba  na Mikuláš-
skou besídku do 3. 12. osobně v Centru 
maminek Broučci. Cena za balíček činí 
80 Kč. Vstup do herny 50 Kč za každou 
dospělou  osobu.  Mikulášská  besídka 
začíná v 16 hodin.
8. 12. POHÁDKA O PERNÍKOVÉ 

CHALOUPCE
V  úterý  vám  zahrajeme  maňáskovou 
pohádku.

10. 12. DŘEVĚNÝ SNĚHULÁK
Ve  čtvrteční  tvořivce  budeme  s  dětmi 
vyrábět  sněhuláka  ze  dřeva.  Zvládnou 
i malé děti. Začátek v 10 hodin.

15. 12. VÁNOČNÍ STROMEČEK
V úterý si s dětmi uděláme a ozdobíme 
vánoční stromeček z větviček. Začátek 
v 10 hodin.

17. 12. OTISK RUČIČKY
Přijďte  si  vytvořit  originální  vánoční 
dáreček pro každou maminku, babičku 
a  celý  zbytek  rodiny  s  uměleckou  vý-
tvarnicí  Mgr.  Veronikou  Janečkovou. 
Uchovejte  si  památku  na  dobu,  kdy 
bylo vaše dítě ještě malé. Otisk ručičky 
se dělá do speciální hmoty. Výrobek si 
odnesete  domů,  cena  za  materiál  činí 
100 Kč. Rezervace nutná osobně v Cen-
tru  maminek  Broučci,  nebo  na  email 
kmbroucci@kmbroucci.cz  do  11.  12. 
Začátek v 10 hodin.

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těhoten-
ské centrum ve F-M uzavřené smlouvy 
se zdravotními pojišťovnami, čímž 
garantujeme nejvyšší kvalitu nabíze-

ných služeb!
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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
7. 1. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
připravujeme

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

6. 1. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Pondělí – 16.00, čtvrtek – 16.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 

manipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxační 

polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 

fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

5. 1., 12. 1., 19. 1. 2016 – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

5. 1., 12. 1., 19. 1. 2016 – 10.00 h.

Kapitola

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek
Tel: 558 647 910, 724 091 889

14. 12. v 18.00 
Jan Slavík: Blízká setkání

Dernisáž  (slavnostní  zakončení)  vý-
stavy a beseda s fotografem o tom, jak 
a kde vznikaly jeho fotky. 

15. 12. v 18.00 
Jaroslav Pešat: Dančí říje

Vernisáž  fotografií  velkého  milovníka 
přírody.

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.

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 1800 - 200, ÚT až ČT 1800 - 2400,

PÁ a SO 1800-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

HuDeBní KLuB StOun

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ VYHRAZENÝ 
KOUTEK PŘED KLUBEM. ROVNĚŽ V KLUBU PROBĚHLA 

NEJVĚTŠÍ REKONSTRUKCE V JEHO HISTORII.
4. 12. pátek BASS INVASION
DNB  PARTY  NA  ZAČÁTKU 
MĚSÍCE A PJOTRA B-DAY
5. 12. sobota MŇÁGA A ŽĎORP
NEJSTÁLEJŠÍ  KAPELA  NAŠÍ 
SCÉNY OPĚT ŽIVĚ VE STOU-
NU!
10. 12. čtvrtek VÁNOČNÍ VE-
ČÍREK-SOUKROMÁ AKCE

11. 12. pátek HITY 18PLUS – 
HOLKY VSTUP ZDARMA
DJ  KOMÁR  A  DJ  KAMIL 
S NEJLEPŠÍMI HITY 
12. 12. sobota EKTOR – LIVE!
JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH OSOB-
NOSTÍ  ČESKÉ  HIP-HOPOVÉ 
SCÉNY PO LETECH VE STOU-
NU! 
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nabízí celoročně konzumní brambory 
(i k zimnímu uskladnění), balení 25kg.
Dále pro jídelny a restaurace loupané 

brambory, balení 5 kg a 10 kg,  
vařené brambory balení 3 kg. 

Vše v prvotřídní kvalitě za skvělé ceny. 

Informace na tel.: 774 774 714

FRÝDECKÁ BRAMBORÁRNA, s. r. o. 
vé Do voN ré yk  2s 4n 4a 8P                                               

Vánoce splněných přání
v neděli 13. 12. od 16.30

v Národním domě
Vstupné je dobrovolné.
Součástí benefice je živý 
plyšák kočička Hello 
Kitty, se kterou se děti 

mohou vyfotit.
Odpoledne zakončí 

vánoční koncert frýdecko-
-místecké hudební kapely 

KACZi.
Výtěžek z benefice bude 

věnován pro potřeby 
místního dětského 
domova Na Hrázi. 

!! 9. 12. bude celá městská knihovna uzavřená !!


