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Vážení občané,
v minulém týdnu jsme se znovu sešli se zástupci městské 

policie  a  sociálního  odboru  nad  problematikou  bezdomo-
vectví, protože nás velmi trápí, že ve městě máme několik 
lokalit, namátkou Antonínovo náměstí nebo prostor u frý-
deckého kulturního domu, kde se lidé bez domova koncen-
trují  a  jsou  velmi  rušivým  elementem. Měli  jsme  určitou 
myšlenku, jak se pokusit některé z nich přimět změnit své 
každodenní návyky v návaznosti na zajištění jejich základ-
ních potřeb, ale bohužel jsme zjistili, že společnost se o ně 
stará až tak dobře (například zajištěním potravin), že nemají 
žádnou motivaci měnit zažité zvyklosti a opravdu si mohou 
dovolit  své  sociální dávky utápět výhradně v alkoholu,  se 
všemi následnými negativními projevy. Ačkoliv řada z vás 
by jistě uměla navrhnout maximální represi ze strany měst-
ské  policie,  včetně  nejrůznějších  radikálních  řešení,  věřte, 
že stávající zákony strážníky velice snadno posílají na jejich 
hranu a celkově jim jen podráží nohy. Sbalit někoho pro po-
tulku a šupnout jej do nepohostinné obecní šatlavy zkrátka 
v dnešní době není možné. Záchytka pro ně není trestem, jen 
jim narůstají, třeba až do stotisícových sum, dlužné částky 
za tento nedobrovolný pobyt. Ale těch se bezdomovci nebojí, 
stejně  jako jiných peněžních sankcí, které nikdy nezaplatí. 
Přesto chceme, aby bezdomovci nevysedávali na lavičkách, 
když si vedle hrají děti, aby neobtěžovali kolemjdoucí a ne-
budili  veřejné  pohoršení.  Současná  legislativa  je  bezzubá, 
a proto se budeme snažit upozorňovat zákonodárce, aby se 
této problematice věnovali. My jako město se snažíme počet 
bezdomovců ve městě korigovat. Třicet nejproblémovějších, 
jejichž zdravotní a sociální stav vyžaduje nepřetržitou péči 
druhé osoby, je umístěno v městem nedávno vybudovaném 
Domově Přístav.   Michal Pobucký

Frýdecko-místecké za-
stupitelstvo na svém listo-
padovém zasedání 25 hlasy 
rozhodlo o založení městské 
společnosti Dopravní podnik 
Frýdek-Místek, s. r. o. Tento 
krok vidí vedení města jako 
nezbytný ve snaze narušit 
současné monopolní posta-
vení ČSAD Frýdek-Místek 
a.s., která pro město zajišťuje 
městskou hromadnou dopra-
vu, a zajistit si tuto službu 
za výhodnějších podmínek.
Založení  dopravního  pod-

niku  automaticky  neznamená 
výpověď  smlouvy  ČSAD, 
ale  umožní  vytvořením  po-
třebného  zázemí  a  získáním 
konkrétních  nabídek  s  touto 
činností  souvisejících  získat 
konkurenční  cenu,  která  by 
podle  multikriteriální  analýzy 
mohla být o tři koruny na kilo-
metr  levnější.  „Sedm  milionů 
korun  ročně  se  dá  teoreticky 
ušetřit  a  mi  ta  částka  připadá 
zajímavá, stojí nám to za tu 

práci. Z mého pohledu si vybí-
ráme cestu složitější, obnášející 
velké množství práce, abychom 
si  ujasnili  všechny  možnos-
ti  a  vyloučili  komplikace,  ale 
jsme  přesvědčeni,  že  základní 
služby by si město mělo zajiš-
ťovat samo, stejně jako je tomu 
u  technických  služeb  nebo 
Frýdecké  skládky.  Bavíme  se 
o  službě,  která  představuje  70 
milionů ročně. I tuto povinnost 
města může ve veřejném zájmu 
vykonávat městský strategický 
podnik. Myslíme  si,  že  to  má 
smysl – vše,  co bude vytvoře-
no, bude investicí do vlastního 
městského majetku,“ oslovoval 
zastupitele  předkladatel  mate-
riálu náměstek primátora Karel 
Deutscher  (ČSSD),  který  má 
ve městě na starosti dopravu.
„ČSAD  má  dnes  monopol, 

to nikdy není dobré. Jdeme ces-
tou, že všechny strategické čin-
nosti by měly být plně v rukou 
města. To je naší motivací, proč 
se vydat delší, složitější cestou. 

Předvánoční atmosféra 
dýchne na obyvatele i ná-
vštěvníky města v pátek 2. 
prosince, kdy se na náměstí 
Svobody v Místku slavnost-
ně rozsvítí Vánoční strom 
a spolu s ním i vánoční vý-
zdoba celého města. 

Čekání  na  tento  okamžik 
zpříjemní  kulturní  program 
plný  písniček,  ale  také  dech 
beroucí  podívaná  na  krásné 
anděly, kteří se spustí z nebe 
a možná  předvedou  i  vzduš-
nou akrobacii na šálách. Při-
praveny budou  také adventní 

dílny  pro  děti  a  Ježíškova 
pošta. Nouze nebude ani 
o různé druhy pochutin a  la-
hodných nápojů, které budou 
nabízet prodejci ve vánočních 
stáncích. 
Již dopoledne náměstí oži-

je  Adventními  trhy.  Od  15 
hodin budou moci  děti  s  ro-
diči zavítat do Adventní díl-
ny  Střediska  volného  času 
Klíč a společně si v ní vyro-
bit  nějakou  hezkou  vánoční 
ozdobu  nebo  dekoraci.  Děti 
a všichni snílci najdou na ná-
městí tradiční Ježíškovu poš-
tu.  Letošní  novinkou  bude 
dřevěná zvonička vánočních 
přání,  dobový  dětský  kolo-
toč,  ale  také  zábavné  kulisy 
ve  tvaru  sněhuláka,  čerta 
nebo  vánočního  domečku, 
u kterých se bude možno vy-
fotografovat. 
� (Pokračování�na�str.�2)�

Město založí dopravní podnik 

LISTOPADOVÉ ZASTUPITELSTVO: Hlavní�téma�–�založení�dopravního�podniku. 
 Foto: Petr Pavelka

A CVAK!: Symbolický�klíč�k�vánoční�atmosféře�ve�městě.�
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Rozsvícení Vánočního stromu – 2. prosince

Nepřipadá  nám  normální,  že 
město a stát dotuje nákup auto-
busů pro soukromou firmu. Pro 
ČSAD  je  to  ideální podnikání 
bez rizika, my mu vždycky do-
kryjeme ztrátu a ono nemá mo-
tivaci  poskytovat  tuto  službu 
co  nejekonomičtěji.  Dopravní 
podnik  je  pokus  o  narovnání 
tohoto jevu. Další podobné 
obrovské  téma  je  kanalizace, 
i  tady je absurdní, když město 
kanalizaci  pořídí  za  miliony 

korun  a  SmVaK  pak  tohoto 
výrobního prostředku využívá, 
aby  účtoval  službu  občanům. 
V roce 1993 obce vlastnily ak-
cie ČSAD, podobně jako u Sm-

VaK, ale prodaly se, z dnešního 
pohledu  trošku  lehkomyslně, 
ale  tenkrát  obce  potřebovaly 
peníze na infrastrukturu a další 
věci... � (Pokračování�na�str.�2)
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� (Pokračování�ze�str.�1)
Kulturní  program  zahájí 

v 15 hodin kapela Pískomil se 
vrací, která má připraveno pás-
mo písniček pro celou rodinu. 
V  16  hodin  začne  Podvečer 
s  anděly,  kteří  před  rozsvíce-
ním Vánočního stromu navodí 
kouzelnou atmosféru. Pohybo-
vat se budou ve vzduchu i mezi 
lidmi, a kdo ví, možná, že těm, 
kteří  s  nimi  promluví,  pošlou 
trochu andělského štěstí. Slav-
nostní  rozsvícení  Vánočního 
stromu je na programu v 16.45 
hodin. Na pódium bude pozvá-
no  jedno  z  přítomných  dětí, 
aby  otočilo  klíčem  v  kouzel-
ném  zámku  Vánoc  a  rozsví-
tilo  tak  Vánoční  strom  a  vá-
noční  výzdobu  celého  města. 
Následovat bude mapping, 
světelná  show,  která  vyčaruje 

na  fasádách  domů  fascinující 
obrazce.  Slavnostní  program 
zakončí  krátce  po  17.  hodině 
vystoupení kapely Zrní, špičky 
české alternativní scény.
„Na termín akce se občané 

dotazují  s  velkým  předsti-
hem, což  svědčí o  tom, že  se 
jedná o akci mezi lidmi velice 
oblíbenou a netrpělivě očeká-
vánou.  Každým  rokem  se  ji 
snažíme  zpestřit  a  pracujeme 
i na vylepšení adventního 
městečka,  které  bude  letos 
doplněno o zvoničku, gastro-
pulty,  ale  i nové  stánky  s oz-
dobenými a nasvícenými dře-
věnými štíty. Věřím, že i letos 
bude  náměstí  zcela  zaplněno 
a všichni si zahájení adventu 
společně  užijeme,“  řekl  pri-
mátor Michal Pobucký. 
Jste zváni. 

Rozsvícení Vánočního 
stromu – 2. prosince

� (Pokračování�ze�str.�1)
...Z  pohledu  dlouhodobého 

to ale byla chyba, dnes bychom 
nemuseli  zakládat  dopravní 
podnik.  Strategická  činnost 
města  je v  rukou soukromého 
podniku a my jsme tak trochu 
rukojmí.  Město  by  mělo  mít 
nad  dopravou  kontrolu,  stejně 
jako nad vodními zdroji a po-
dobně,  jsem  o  tom  hluboce 
přesvědčen,“  reagoval  náměs-
tek primátora Jiří Kajzar (Naše 
Město).  Libor  Koval  (KDU-
-ČSL)  jej  před  hlasováním 
doplnil, že materiál byl všemi 
jedenácti členy finančního vý-
boru doporučen ke schválení.
Město  k  myšlence  doprav-

ního  podniku  přistoupilo 
maximálně  pečlivě.  Pořídilo 
multikriteriální analýzu, zajis-
tilo právní stanoviska, čerpalo 
zkušenosti  z  jiných měst,  i  ze 
zahraničí,  kterých  je  schopno 
využít.  „Myšlenka  na  vlastní 
dopravní  podnik  se  probírá 
od roku 2006, ale pamětníci ří-
kají, že je ještě mnohem starší. 
V letech 2010-11 působila pra-
covní  skupina  pro  posouzení 
možnosti  zřízení  městského 
dopravního  podniku,  v  roce 
2013 pak další, která už se do-
pracovala  k  závěru.  Založení 
dopravního podniku doporuči-
la za předpokladu, že  se bude 
jednat o ekologickou dopravu, 
získají  se  dotace  na  realizaci 
a podnik bude mít optimální ří-
dící strukturu s malým řídícím 
aparátem,“  připomněl  Karel 
Deutscher,  který  nezapomněl 
podotknout,  že  v  případě  ne-
schválení dopravního podniku 
má město službu městské hro-
madné dopravy smluvně zaru-
čenou až do roku 2034. Otázka 
výpovědi této smlouvy zajíma-
la Adélu Řehovou (ANO 2011), 
stejně  jako  alternativa,  pokud 
se město  nedohodne  s Český-
mi  drahami  ohledně  potřeb-
ných pozemků pro zázemí do-
pravního podniku, zvlášť když 
město  dalo  najevo,  že  nesdílí 

nadšení pro plánovaný projekt 
elektrifikace. 
„Jsme  ve  shodě,  České 

dráhy budou  svůj  záměr  elek-
trifikace tratí realizovat. Jejich 
záměr ale vyvolá určité potře-
by v daném území, překlenutí 
dvou  kolejí,  a  my  se  bavíme 
o tom, zda na to mohou přispět. 
Zatím to nevypadá, že by nám 
České dráhy potřebné pozem-
ky nechtěly prodat,  ale pracu-
jeme na  tom, abychom získali 
i  jiné  pozemky  v  blízkosti, 
máme plán B,“ ujistil náměstek 
primátora Jiří Kajzar.
Jakub  Míček  (ANO  2011) 

upozornil  na  závěry  multi-
kriteriální  analýzy  a  na  to, 
že  město  už  se  nyní  přiklání 
k  variantě  vlastního  doprav-
ního  podniku,  s  přidaným 
kritériem,  že  „chce  mít  vše 
pod  kontrolou“,  ačkoliv  jako 
lepší se v analýze uvádí vari-
anta externí se zázemím, která 
znamená, že by město jen vy-
budovalo potřebné zázemí pro 
provozování  MHD,  které  má 
dnes k dispozici pouze ČSAD, 
a  po  tomto  vyrovnání  konku-
renční výhody by toto zázemí 
nabídlo  dopravcům  v  soutěži. 
„Když  dopravní  podnik  zalo-
žíme, budeme hlasovat o obou 
nejlepších  variantách,  které 
vychází  prakticky  nastejno. 
Uděláme  výběrová  řízení, 
zjistíme, za kolik budeme jez-
dit kilometr, dnes ty možnosti 
nemáme. Na zastupitelstvo pak 
přijde v příštím roce materiál, 
že  jsme schopni  jezdit za  těch 
a  těch  podmínek  prostřednic-
tvím vlastního dopravního 
podniku. Kdyby ta cena nebyla 
zajímavá, vypíše se soutěž, kdy 
účastníci  budou  moci  využít 
zázemí  dopravního  podniku,“ 
vysvětloval Karel Deutscher. 
Primátor  Michal  Pobucký 

upozornil na případ, kdy stáv-
kovali  řidiči  soukromého sub-
jektu,  takže nejezdila městská 
hromadná doprava, byly zmi-
ňovány  i  další  výhody  a  ne-

výhody.  „Každá  smlouva  má 
své  limity.  Vlastní  dopravní 
podnik  znamená  přímý  vliv 
na  kulturu  cestování.  Když 
například budeme chtít klima-
tizované vozy nebo vzadu dr-
žáky na kola, tak to tak prostě 
bude.  Nestane  se  jako  dnes, 
že  dopravce  přestane  vydávat 
cestujícím  lístky,  zapomene 
nám to říct, s občany se to ne-
vykomunikovalo a byly z toho 
zmatky,“  uvedl  Karel  Deut-
scher  případ  z  poslední  doby, 
kdy spolupráce města s ČSAD 
nezafungovala, jak by měla.

Navzdory poctivému zod-
povídání otázek Adéla Řehová 
označila materiál  za nepřipra-
vený.  „Je  třeba  na  tom  hod-
ně  zapracovat,  rozhodujeme 
o  osudu  města,“  připomína-
la.  Její  kolega  Radim  Vrbata 
upozorňoval na některá  rizika 
a  náběhové  investice  a  zají-
malo  jej,  jak  si  město  zajistí 
potřebný personál  okolo  osm-
desáti lidí. Když pak po téměř 
dvou  hodinách  začala  převa-
žovat politická rovina a začaly 
přibývat  dotazy,  které  byly 
zodpovězeny  už  v  multikri-
teriální  analýze,  kterou  měli 
zastupitelé  více  než  půl  roku 
k dispozici, nasměroval primá-
tor  Michal  Pobucký  zastupi-
telstvo k hlasování. „V březnu 
byla  předložena  multikrite-
riální analýza, zastupitelstvo 
ji schválilo. Dnes se ptáte 
na  něco,  co  jste  se mohli  ptát 
tenkrát,“ upozorňoval. 
Při  hlasování  se  našla  nad-

poloviční většina potřebná pro 
založení  dopravního  podniku. 
Město  tak  bude  mít  „páku“ 
na  současného  provozovatele 
městské  hromadné  dopravy. 
„Stále je pro nás prioritou, aby 
občané měli městskou hromad-
nou  dopravu  zdarma.  Nákla-
dy  na  tuto  službu,  v  níž  jsme 
průkopníkem  a  vzorem  pro 
ostatní, chceme mít pod lepší 
kontrolou,“  uzavřel  primátor 
Michal Pobucký.   (pp)

Město založí Dopravní podnik 

Zatímco v otázce založení 
městského dopravního pod-
niku projevovali zastupitelé 
na listopadovém zasedání 
rozdílné názory, u stotisí-
cového příspěvku na Chatu 
Prašivou byli vzácně zajed-
no a schválili jej všemi hlasy 
přítomných 36 zastupitelů.
Rozhodnutí  předcháze-

la prezentace správce cha-
ty  Martina  Stillera,  která 
přiblížila  vzkříšení  tohoto 
beskydského  unikátu,  který 
byl  poutní místem  díky  dře-
věnému kostelíku už od roku 
1640.  Na  Prašivé  se  konaly 
mše, poutě a tábory lidu. His-
torické  prameny  zmiňují  až 
8000 poutníků na jedné pou-

ti.  Skutečnost,  že  na  Prašivé 
stojí  od  roku  1921  turistická 
chata,  je  výsledkem  snahy 
českých  vlastenců  a  míst-
ních patriotů, kteří  tím čelili 
expandujícímu  německému 
spolku  „Beskidenvereinu“. 
Letos  tedy  chata  slaví  95  let 
od  založení  a  v  posledním 
roce  silně  „prokoukla“.  Přes 
dvě  stě  dobrovolníků  se  vy-
pořádalo  s  řadou  fatálních 
závad,  odvedených  7000  ho-
din dobrovolnických prací  je 
vidět  v  interiéru  i  exteriéru. 
Lepšímu vzhledu má pomoci 
i příspěvek Statutárního měs-
ta  Frýdek-Místek,  který  má 
být  použit  na  výměnu  hlav-
ních a vedlejších vstupních 

dveří, ve stylovém provedení 
z masivu.

Po prezentaci se zastupite-
lé shodli, že si nesmírně váží 
práce  dobrovolníků  a  nema-
jí  problém  podpořit  jejich 
další  snahu.  Když  se  začali 
trumfovat,  kdo  má  kolik  let 
propadlou  registraci  Klubu 
českých turistů a kdo kolikrát 
na vrcholu Prašivé byl, nikdo 
nepochyboval,  jak  hlasování 
dopadne.  Vzácná  shoda  pak 
skutečně přišla.   (pp)

Město přispěje na chatu na Prašivé

Rada města rozhodla 
neuplatnit inflační doložku 
z uzavřených smluv o ná-
jmu nebytových prostor, 
pozemků, ostatních objektů, 
ale i movitých věcí, která 
umožňuje navýšit nájemné 
o růst inflace. Podnikatelé, 
kteří mají své provozovny 
v objektech města nebo pod-
nikají na pozemcích města, 
ale i ti, kteří mají od města 
v nájmu movité věci, zaplatí 
v příštím roce stejný nájem 
jako letos.
„Zohlednili  jsme  součas-

nou ekonomickou situaci, kdy 
tržní ceny nájemného klesají, 
ale  také  situaci  na  realitním 
trhu,  kdy  nabídka  převyšuje 
poptávku. Město má k dispo-

zici  desítky  volných  nebyto-
vých prostor, zájemců o jejich 
pronájem  je  ale  stále  méně,“ 
konstatoval  primátor  Michal 
Pobucký.
„Je  v  zájmu  města,  aby  si 

udrželo  současné  nájemce 
a nepřišlo o ně. Proto nebude-
me ani pro příští rok nájemné 
zvyšovat,  a  to  ani  o  inflaci, 
která  se  nyní  pohybuje  okolo 
0,3 %. Nehledě na to, že zvý-
šení  nájemného  o  inflaci  by 
bylo zanedbatelné až ztrátové 
v porovnání s náklady na ad-
ministrativní zpracování a ná-
klady na kancelářský materiál 
a poštovné, které by si úkony 
spojené se změnou nájemného 
vyžádaly,“ vysvětlil náměstek 
primátora Jiří Kajzar.

Frýdek-Místek nezdraží
nájemné nebytových prostor
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Okolo tisícovky návštěv-
níků si přišlo 8. listopadu 
do Národního domu pro 
informace na Trh vzdělá-
vání a pracovního uplat-
nění, kde se představovali 
zástupci 60 středních i spe-
cializovaných škol z Frý-
decko-Místecka i vzdále-
nějších okresů společně 
s významnými zaměstna-
vateli regionu.
Akci  organizovalo  místní 

kontaktní pracoviště ÚP ČR 
za  významné  podpory  Sta-
tutárního města Frýdek-Mís-
tek. „Jsem rád, že tolik mla-
dých  lidí  využilo  příležitost 
získat  co  nejvíce  informací 
k tomu, aby se mohli co nej-
lépe rozhodnout, jakou cestu 
dalšího vzdělávání zvolí,  ja-
kým  směrem  se  vydají,  a  já 
jim  přeji,  aby  se  ta  jejich 
cesta  ukázala  v  budoucnu 
jako  správná,“  hodnotil  ná-
městek primátora Pavel Ma-
chala,  který  trh  vzdělávání 
zahajoval  spolu  s  ředitelem 
Kontaktního  pracoviště  ÚP 
ČR  ve  Frýdku-Místku  Vla-
dimírem  Patáčikem.  „Akci 
navštěvují  především  žáci, 

kterým končí povinná školní 
docházka, což letos předsta-
vuje v našem regionu více 
než 1 700 budoucích středo-
školáků.  Přicházejí  také  je-
jich rodiče, výchovní poradci 
a další pedagogičtí specialis-
té. Je ale určena také dalším 
zájemcům,  kteří  zvažují  své 
další  vzdělávání,“  přiblížil 
poslání společné akce Vladi-
mír Patáčik.  
Úřad  práce  ČR  pomáhá 

dlouhodobě  žákům  8.  a  9. 
tříd  ZŠ  i  studentům  střed-
ních  škol  s  volbou  toho 
nejvhodnějšího  povolání. 
Přehlídky  škol  za  účasti  za-
městnavatelů  jsou  jedním 
z  nástrojů,  jak  ukázat  mla-
dým  lidem  v  praxi,  o  čem 
daný obor je a co je třeba pro 
jeho výkon splňovat. V tom-
to duchu probíhá informační 
kampaň  i  prostřednictvím 
tohoto zpravodaje.
Školy  v  Národním  domě 

představily  zájemcům  své 
vzdělávací  programy  a  se-
známily  je mimo  jiné  s  kri-
térii přijímacího řízení, typy 
či  formami  studia.  Navíc 
ještě  zadaly  žákům  jedno-

STÁTNÍ SVÁTEK: Pieta�u�pomníku�T.�G.�Masaryka.�  Foto: Petr Pavelka

Položením květin u bus-
ty Tomáše Garrigua Ma-
saryka den před státním 
svátkem – Dnem vzniku 
samostatného Českosloven-
ska – uctilo vedení města 
památku prezidenta Osvo-
boditele i všech, kteří se za-
sloužili v naší vlasti o nasto-
lení svobody a demokracie.
„Scházíme  se  u  pomní-

ku  jedné  z  největších  po-
stav naší historie, abychom 
si  připomenuli  počátek 
existence  Československa, 
spojený  s  nadějí,  že  příští 
dny  a  roky  budou  lepší  než 

za  časů  habsburské  monar-
chie,“ řekl v proslovu primá-
tor Michal Pobucký a dodal, 
že  prvorepublikové  ideály 
v  novodobých  dějinách  zno-
vu  oživil  Václav  Havel,  je-
hož  nedožité  80.  narozeniny 
jsme  si  připomněli  nedávno. 
„V  prosinci  to  bude  pět  let, 
co jsme se s prvním prezi-
dentem České republiky roz-
loučili.  Když  se  ohlédneme, 
vidíme paralelu mezi  oběma 
státníky,  kteří  se  sice  míjeli 
v  čase,  ale  oběma  byl  blíz-
ký  myšlenkový  svět,  pevné 
občanské  postoje  a  politická 

rozhodnutí  ve  prospěch  svo-
body a demokracie,“ zaznělo 
v proslovu primátora, v němž 
nechyběla  další  skutečnost, 
která  spojuje  obě  osobnosti. 
Dne  7.  března  1935  starosta 
Frýdku Rudolf Dokulil ozná-
mil  u  příležitosti  slavnostní 
schůze  městského  zastupi-
telstva, že T. G. Masaryk byl 
jmenován  čestným  občanem 
města Frýdku. O 57  let poz-
ději  21.  ledna  1992  městské 
zastupitelstvo  udělilo  čestné 
občanství  Frýdku-Místku 
prezidentu Václavu Havlovi. 
 (pp)

Vedení města položilo kytici 
u památníku T. G. Masaryka

Dodavatel tepelné ener-
gie společnost Veolia Ener-
gie ČR ohlásila ve čtvrtek 
3. listopadu v odpoledních 
hodinách havárii na horko-
vodním potrubí ve Sviadno-
vě, jehož prostřednictvím je 
přiváděna tepelná energie 
do města. Radnice následně 
všemi dostupnými infor-
mačními kanály informo-
vala o páteční nutné a ne-
odkladné opravě, spojené 
s přerušením dodávky tepla 
a teplé vody.
Výzva  radnice  upozor-

ňovala  občany,  že  bez  tepla 
a teplé vody budou také školy 
a  školky,  zařízení  pro  senio-
ry, restaurace a obchody, kte-
ré nemají vlastní zdroje tepla. 
Doporučila zejména rodičům, 
aby  přioblékli  děti  do  školy, 
protože  budou  během  vyu-
čování sedět v nevytápěných 
třídách.  „Všechno  proběhlo 
bez  problémů,  informova-
ní  ředitelé  zajistili  přitápění 
přes  noc,  protože  k  odstávce 
došlo až v ranních hodinách, 
takže nedošlo k žádnému ex-
trému.  Objevil  se  ojedinělý 
názor,  že  jsme  měli  vyhlásit 
ředitelská volna, ale o havárii 
jsme se dozvěděli až v odpo-

ledních  hodinách,  a  pokud 
by  ředitelé  škol  vyhlásili  ře-
ditelské  volno,  těžko  by  se 
informace  plošně  dostávala 
ke  všem  rodičům  žáků,  byly 
by z  toho  jen zmatky. V pří-
padě  volna  by  navíc  mnoho 
pracujících rodičů muselo ře-
šit, co s dětmi, kdo je pohlídá 
a  podobně.  Teplo  také  není 
dodáváno  do  celého  města, 
topili jen ti, kteří mají vlastní 
zdroj tepla. Takže mnoho dětí 
by  stejně  trávilo  čas  v  nevy-
tápěných  bytech.  Vzhledem 
k  avizovanému  harmonogra-
mu prací a venkovním teplo-
tám nad bodem mrazu nešlo 
o krizovou  situaci,“  hodnotil 
zpětně  náměstek  primátora 
Pavel Machala.
Tepelnou  energii  pro 

ústřední topení a teplou vodu 
pro  většinu  domácností, 
ale i další nebytové prosto-
ry,  dodává  prostřednictvím 
svých rozvodných tepelných 
zařízení  městská  společnost 
Distep, která tepelnou energii 
nakupuje právě od společnos-
ti Veolia Energie ČR. V sou-
časné  době  zásobuje  společ-
nost Distep tepelnou energií 
a teplou vodou zhruba 18 400 
domácností ve městě.  (pp)

Havárie horkovodu přerušila
dodávku tepla a teplé vody

INTERAKTIVNÍ STÁNKY: Některé� zajímavé� úkoly� si� vyzkoušeli� i� zástupci� vedení�města. 
 Foto: Petr Pavelka

Trh vzdělávání a pracovního uplatnění

duché úkoly, v  jejichž  rámci 
si  každý  z  nich  mohl  ověřit 
své  dosavadní  zkušenos-
ti  i  tzv.  měkké  dovednosti, 
které  dnes  zaměstnavatelé 
velmi  často  požadují.  A  tak 
na  stáncích,  kde  nemohla 
chybět,  vzhledem  k  tomu, 

jak  je  současná  mládež  za-
měřena,  moderní  výpočetní 
a  multimediální  technika, 
řešili  příchozí  praktické 
úkoly  jako hádanku pod mi-
kroskopem, ovládání robota, 
poznávání  zemědělských 
plodin,  modelování  figurky 

z  marcipánu,  líčení,  origa-
mi,  dřevěné  puzzle,  hlavo-
lamy,  poznávání  součástek 
nebo  nástrojů,  vyzkoušeli 
si  práci  s  elektrostavebnicí, 
s modelem lidského těla, rytí 
na  sklo,  fyzické  testy  nebo 
laserovou střelnici.  (pp)
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Po Panských Nových 
Dvorech vedení města vy-
jelo do další okrajové části 
– Lískovce, aby se seznámilo 
přímo v terénu s místními 
problémy, jak je definovali 
občané spolu s osadním výbo-
rem. Lískoveckými uličkami 
je provázela jeho předsedky-
ně Yvetta Figurová.
„Inspekční“  cesta  začala 

u  pramene  v  Hájku,  který  se 
městu  podařilo  úspěšně  uvést 
znovu do provozu, pokračova-
la v oblasti rybníků „u Šajerů“ 
a  u  výrobny  krůtích  výrobků, 
na kterou si občané stěžují kvů-
li  nočnímu  hlučnému  provozu 
i  zápachu.  Radní  se  zastavi-
li  také  na  místním  hřbitově, 
k  němuž  se  buduje  chodník 
od  transformátoru,  dále  u  láv-

ky  pro  pěší  přes  Datyňku 
na Kavčonky a v lokalitách, kde 
se sportuje i kde by mohlo vy-
růst nové dětské hřiště. „Podle 
informací,  které  jsme  dostali, 
plocha  pod  hasičárnou  nebyla 
podpořena místním hasičským 
sborem, a osadní výbor nám 
dal jako další návrh, kde by se 
mohlo několik dětských prvků 
objevit, plochu vedle oplocené-
ho hřiště základní školy. Tu al-
ternativu prověříme, stejně jako 
možnosti v areálu školy,“ přislí-
bil primátor Michal Pobucký. 
Na požadavky Osadního vý-

boru Lískovec, který počátkem 
roku  dotazníkovým  šetřením 
naformuloval  dvě  desítky  pri-
oritních investičních akcí, bylo 
v  letošním  roce  vyčleněno  6,2 
milionu korun.   (pp)

Krytý aquapark Olešná 
oslaví v listopadu 10. naro-
zeniny! Poslední listopadový 
víkend se proto v aquaparku 
ponese ve znamení oslav. Pro 
všechny návštěvníky, kteří 
tento víkend aquapark poctí 
svou návštěvou, je připraven 
zábavný program, na děti 
čekají malá překvapení a pro 
relax také odpočinkové pla-
vání při svíčkách nebo ticho 
sauny zpestřené saunovými 
ceremoniály.
Celý  víkend  (sobota  26.  – 

neděle 27. 11.) platí 10% sleva 
na všechny typy vstupného. 
Můžete  se  těšit  i  na  maskota 
aquaparku Spoxe, který se po-
stará o  zábavu a  se kterým si 
budou moci  pořídit  společnou 
fotku.
Víkendový  program  oslav 

10. narozenin:
• Výtvarný koutek pro děti – 

Namaluj mi narozeniny!
• Sobotní focení se Spoxem
• Výživové poradenství (po-

radci z Centra Radosti)
•  Kosmetické  poradenství 

(Avon stánek pro dívky a ženy)

• Dočasné tetování od Nikol
• Slosování o dva vouchery 

pro  dvě  osoby  v  hotelu  Park 
Inn Ostrava
• Cvičení v rytmu Aqua ae-

robik:  sobota  –  10.00,  14.00, 
17.00,  neděle  –  10.00,  14.00, 
17.00
•  Narozeninové  plavání  při 

svíčkách:  sobota  –  od  20.00 
do 23.00
• Saunové ceremoniály: so-

bota – 18.00 a 20.00, neděle – 
17.00 a 19.00
„Za  dobu  našeho  provozu 

prošel  aquapark  mnoha  pro-
měnami, viditelnějšími i méně 
nápadnými.  Změny  se  proje-
vily v nových technologiích, 
došlo  také  na  malé  přestavby 
a  rekonstrukce.  Saunový  svět 
byl doplněn o ledový bazének 
a  slanou  římskou  lázeň. Nově 
na aquaparku vznikla plavecká 
škola  a  na  základě  mnohých 
žádostí  byla  zvýšena  teplota 
vody  na  31°C.  Od  roku  2006 
nás navštívilo 1,5 milionu kli-
entů,“  zhodnotila  dekádu  ve-
doucí  aquaparku  Olešná  Jana 
Adamczyk Vicherová.

U PRAMENE V HÁJKU: Mikrobiologický�a�biologický�rozbor�vody�ještě�není�hotový,�počasí�
navíc�směřuje�k�jeho�zazimování.  Foto: Petr Pavelka

Vedení města vyjelo do Lískovce

Voda, nejvzácnější teku-
tina na zemi, už opět vyté-
ká z rezervoáru pramene 
v Hájku. Komplikovaná 
oprava jílového těsnění ko-
lem pramenní jímky byla 
v těchto dnech úspěšně 
dokončena. Koncem týdne 
by měly být známy také 
výsledky mikrobiologické-
ho a biologického rozboru 
vody, které určí, zda voda 
splňuje požadavky stano-
vené pro pitnou vodu a je 
tedy pitná. 
„Oprava se během staveb-

ních  prací  zkomplikovala. 
Oproti  podkladům  od  pů-
vodního majitele,  tedy Řím-
skokatolické  farnosti  Frý-
dek,  jsme po odkrytí dlažby 
v altánu narazili na původní 
pískovcové  bloky,  na  kte-
rých celý altán stojí. Museli 
jsme tedy zvolit jiný pracov-
ní postup, aby se nám altán 
nezřítil. Nakonec jsme jílové 
těsnění  opravili,  voda  opět 
dosáhla  potřebné  hladiny, 
zaplnila rezervoár a nyní 
z  něj  vytéká,“  připomenul 
a  vysvětlil  náměstek  Jiří 
Kajzar, který jedním dechem 
dodal,  že  je  ale  třeba  mít 
stále  na  paměti,  že  se  jedná 
o vodní živel, který je nevy-
zpytatelný, a  je  tedy možné, 
že  voda  bude  z  rezervoáru 
vytékat  další  desítky  let, 
nebo  taky  jen  několik  mě-
síců.  Pak  by  se  muselo  při-
stoupit  k  razantnější  rekon-
strukci, která by si vyžádala 
i novou výstavbu altánu.

Aby město vytékající vodu 
z rezervoáru zajistilo na co 
možná  nejdelší  čas,  rozhod-
lo  se  přistoupit  ke  zvykům 
dávno minulým a na zimu 
rezervoár zazimovat. Podle 
pamětníků se  to běžně dělá-
valo, aby voda v rezervoáru 
nezamrzla a nepoškodila ho. 

„Proto  jsme  vytvořili  tak 
zvaný bypass, který v mrazi-
vých  měsících  odvede  vodu 
z rezervoáru do stávající od-
tokové plastové trubky, která 
vyúsťuje  pod  rezervoárem 
a ze které bude možné vodu 
odebírat,“  dodal  náměstek 
Kajzar.

REZERVOÁR: Vedoucí�investičního�odboru�Radovan�Basel�
ukazuje�hladinu�potřebnou�pro�vytékání�pramene. 
 Foto: Petr Pavelka

Z rezervoáru pramene v Hájku
po opravách opět vytéká voda

Krytý aquapark slaví
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Poradna Modrého kříže 
ve Frýdku Místku nabízí 
pomoc lidem, kteří bojují 
s nadměrným užíváním 
návykových látek nebo 
hazardním hraním. Před 
dvěma lety jsme se začali 
věnovat také vám, dospí-
vajícím, protože dlouho-
době vnímáme, že se vás 
tyto problémy týkají po-
dobně jako dospělých. 
Dva roky přinesly hodiny 

a hodiny povídání s mladý-
mi  lidmi,  kteří  nás  navští-
vili a jsou pro nás zajíma-
vou  zkušeností.  V  naprosté 
většině  k  nám  přicházejí 
klienti  na  doporučení  soci-
álních  kurátorů  pro mládež 
nebo  pracovníků  probačně 
mediační  služby.  Jde  tedy 
o mladé lidi v nepříjemných 
situacích,  které  si  způsobili 
pod vlivem alkoholu a drog 
nebo v souvislosti s jejich 
užíváním – pobyt v nemoc-
nici  kvůli  intoxikaci,  zadr-
žení policií, agresivita, násilí 
nebo výtržnictví pod vlivem 
drog, distribuce nelegálních 
drog,  držení  většího  množ-
ství  drogy  apod.  Tyto  udá-
losti v jejich životech přichá-

zejí nečekaně, často shodou 
nepříznivých okolností nebo 
jsou vyvrcholením postupně 
narůstajících  nenápadných 
náznaků  problémů.  Větši-
na  klientů  se  ptá,  jak  se  to 
mohlo stát zrovna jim. Často 
litují, proč nebyli rozumněj-
ší, opatrnější, střídmější. Při-
cházejí k nám nedobrovolně, 
většinou  s  nechutí  a  bez 
motivace,  vnímají  to  jako 
součást  svého  trestu.  To  se 
asi dalo očekávat, ale stejně 
nám to připadá jako škoda.
Obracíme  se  proto  pří-

mo  na  vás.  Zamýšlíme  se 
nad  tím,  proč  přicházíte 
takto  pozdě,  když  už  se 
něco  závažného  děje,  když 
vám  užívání  přerůstá  přes 
hlavu a zasahuje do rodin-
ných vztahů, zdraví,  studia, 
v krajních případech přináší 
ztrátu osobní svobody. Ne-
bylo  by  rozumnější,  a  pro 
nás  i  pro  vás  jako  klienty 
příjemnější,  zamýšlet  se 
společně  nad  tématy  kolem 
návykových látek dříve, do-
kud  se  ještě  nic  závažného 
neděje a nejste ve svém roz-
hodování omezeni?
Rozhodnutí, zda a případ-

ně  jakým  způsobem  užívat 
návykové látky, patří zřejmě 
k  životu  každého  dospíva-
jícího.  Nežijeme  v  izolaci 
a  alkohol  i  nelegální  drogy 

jsou běžně dostupné. Přiná-
šejí i pozitiva – nové zážitky, 
zajímavé stavy, proto je lidé 
od  nepaměti  vyhledávají, 
proto lákají mladé lidi k ex-
perimentování.  Odvrácenou 
stranou  jsou  pak  ale  jejich 
rizika, mohou váš život po-
škodit  zásadním  způsobem, 
a  tak  je  dobré  přemýšlet 
dopředu.  Máte  k  dispozici 
všechny  informace,  které 
jsou pro takto důležité rozho-
dování  zapotřebí?  Napadají 
vás  otázky  jako  Jak  odolat 
tlaku svých kamarádů k ex-
perimentům s drogami? Jak 
odmítat  konkrétní  nabídky 
k  užití?  Jak  obstát  v  kolek-
tivu,  když  se  rozhodnu  ne-
brat? Jak udržet své užívání, 
pokud už se pro něj rozhod-
nu,  v  relativně  bezpečných 
mezích? Jak předejít  rozvoji 
závislosti?  Jak  zmírnit  ne-
gativní  důsledky  užívání? 
Jak předcházet střetu se zá-
konem,  závažným  situacím 
spojeným s užíváním drog? 
Napadají  vás  další?  Pokud 
někdy takto přemýšlíte, stav-
te se u nás, můžeme si o tom 
popovídat  spolu. Přijďte  ra-
ději dobrovolně a včas. Když 
člověk přichází sám za sebe, 
je to jiné. Nic tím neztratíte 
a možná se nám podaří najít 
některé  odpovědi.  Budeme 
se na vás těšit. 

 Za tým poradny 
 ve Frýdku-Místku 
 Bára Macurová 
 MODRÝ KŘÍŽ 

 V ČESKÉ REPUBLICE 
  Malý Koloredov 811; 
  738 01 Frýdek-Místek
  tel.: 724 087 221; 

  www.modrykriz.org

Sociální služby

Ve dnech 25.–27. října 
se zúčastnilo 16 dětí z Klu-
bu Nezbeda poznávacího 
a prožitkového pobytu 
ve Frýdlantě n. O. v re-
kreačním středisku Bu-
doucnost. Cílem pobytu 
bylo umožnit dětem nejen 
poznávat nová místa, ale 
zejména jejich limity, 
dovednosti a schopnosti. 
Během celé akce k tomu 
měly stále příležitost. Vše 
probíhalo hrou a jim sro-
zumitelnou formou. 
Navečer  prvního  dne 

k  nim  sestoupil  „Pán  Lysé 
hory“ a vyzval je k tomu, aby 
jej přišly druhý den navštívit. 
Doslova  řekl:  „Vaše  cesta 
za mnou nebude jednoduchá. 
Budete muset překonat únavu 

a bolest. Celou horu zahalím 
do mraků a mlhy, možná při-
jde i déšť. Na vrcholu se vám 
ukážu  jen  krátce.  Odměnou 
vám však bude pocit, že jste 
překonali  sami  sebe  a  něco 
těžkého zvládli.“ A jak před-
pověděl, tak se i stalo. Někteří 
Nezbedníci vystoupali na vr-
chol s vypětím posledních sil. 
Některé děti ani nevěřily, že 
jsou na Lysé. Pro hustou mlhu 
neviděly  před  sebe.  Pak  vítr 
na  okamžik  mlhu  rozfoukal 
a ony spatřily siluetu „obra“ – 
velkého vysílače, jak to znají 
z  obrázků. To  je  povzbudilo 
a pomohlo dočerpat nadšení 
a sílu. Na zpáteční cestě jsme 
jim my,  dospělé  pracovnice, 
sotva stačily. 
Večer  pak  většina  dětí 

měla  ještě  chuť  se  účastnit 
stezky odvahy. I ta prověři-
la jejich povahy a schopnos-
ti  a  nastavila  jim  „zrcadlo 
poznání“.
Další  den  si  mohly  děti 

vyzkoušet  své  dovednosti 
v  orientaci,  komunikaci, 
spolupráci  a  všímavosti  při 
hře ve městě Frýdlant. 
Pro  mnohé  účastníky 

znamenal tento pobyt být 
poprvé na dvě noci bez  ro-
dičů, poprvé vyjít na Lysou 
horu,  poprvé  zakusit  od-
povědnost  za  sebe  a  svoje 
hranice. I ti, kteří si už něco 
z toho prožili, si odnesli neo-
pakovatelné zážitky a hlubší 
poznání sebe i druhých.

 Alena Kopidolová, 
 vedoucí Klubu Nezbeda

V prosinci bude probíhat v Broučcích
BURZA DĚTSKÉHO ZIMNÍHO OBLEČENÍ

Prodej bude od pondělí do pátku, v 9–12 hodin. 
Sortiment zboží pro prodej zajišťují výhradně Broučci. 

Zboží od maminek pro prodej nepřijímáme.
Přijďte si nakoupit hezké věcičky pro vaše dětičky.

Centrum maminek Broučci
Palackého 129, Frýdek-Místek

Nezbedníci zdolali Lysou horu

Denní centrum Maják 
je střediskem Charity 
Frýdek-Místek, které 
navštěvují lidé s psychic-
kým onemocněním a leh-
kým mentálním postiže-
ním. Mohou zde docházet 
v pracovních dnech od 8 
do 15 hodin. 
Lidé,  kteří  navštěvují 

Denní  centrum  Maják,  si 
mohou  vybrat  z  většího 
množství  nabízených  akti-
vit,  např.  šití  a plnění hra-
ček,  motání  převazového 
materiálu,  kvízy,  soutěže, 
stolní  hry,  paměťový  tré-
nink,  pečení,  vaření,  bow-
ling,  plavání,  výlety,  ex-
kurze, výstavy aj. Jsou lidé, 
kteří chodí pouze ve vybra-
né dny na jimi zvolené pro-
gramy, jiní chodí denně.
Začátkem  prosince  bu-

deme  opět  předávat  hračky 
na dětském oddělení frýdec-
ké  nemocnice  (již  popáté). 
Je to jedna z aktivit, na kte-

rou se uživatelé těší, protože 
sami mají možnost jimi vyro-
benou věc předat. Také jsme 
se s uživateli rozhodli zapojit 
do 2. ročníku charitativního 
projektu  „Každá  ovečka  se 
počítá“.  Vyrobíme  společně 
dvě  ovečky,  které  předáme. 
Těmito  aktivitami  se  snaží-
me všichni v Denním centru 
Maják udělat nezištně radost 
i druhým lidem.
My  zaměstnanci  máme 

radost,  že  naši  uživatelé 
tyto  aktivity  s  nadšením 
podporují,  a  berou  je  jako 
samozřejmost,  a  zároveň  si 
uvědomují,  že  nemoc  nebo 
zdravotní  postižení  nemusí 
být vždy překážkou v pomo-
ci a kontaktu s druhými.

 Terezie Kolčárková, 
 pracovnice Denního 
 centra Maják

Co je možné zažít v Majáku

Modrý kříž mladým: Přijďte dříve! 

Cítíte  se  být  obětí  trest-
ného činu nebo jste se obě-
tí  přímo  stali?  Potřebujete 
právní informace, doprovod 
nebo právní pomoc?
Pokud  ano,  kontaktuj-

te  nás  na  tel.  558  439  823, 
773  173  604  nebo  nás  na-
vštivte na ul. Palackého 129 
ve Frýdku-Místku v pondělí 
a středu od 8.00 do14.30 ho-
din  (objednaní  klienti  však 
mají přednost).

Nabízíme:
•  předávání právních 

informací  –  práva  obětí, 
trestní  oznámení  x  přestu-
pek,  průběh  trestního  říze-
ní, náhrada škody, peněžitá 
pomoc,  zmocněnec,  důvěr-
ník, bezpečnostní plán a za-
jištění psychosociální 
(terapeutické) podpory 
– prostor pro naslouchání, 
ventilování svých emocí, 
zpracování  informací a na-
cházení možností řešení
• doprovod důvěrníkem 

–  důvěrník  zajišťuje  pouze 
doprovod  obětí  k  orgánům 
činným  v  trestním  řízení 
a  poskytuje  oběti  psychic-
kou pomoc 
•  právní pomoc – po-

skytuje advokát, který oběť 
zastupuje  v  trestním  řízení 
a  může  být  i  jejím  zmoc-
něncem (pokud si jej zvolí)
Poslední zájemce je přijat 

30 minut před koncem pra-
covní  doby.  Objednaní  zá-
jemci mají přednost. Služby 
jsou  poskytovány  zdarma 
a anonymně.

 CENTRUM NOVÉ
 NADĚJE
  Palackého 129, 
  738 01 Frýdek-Místek
  tel.: 558 439 823,
   773 173 604
  www.cnnfm.cz, 
  cnnfm@cnnfm.cz

Podpora obětem trestných činů
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Největší atletická akce 
Slezanu Frýdek-Místek 
Hornická desítka napsa-
la 31. díl. A nutno říci, že 
po všech stránkách velice 
vydařený. Skvělé počasí, 
rekordní počet závodníků 
a prakticky bezchybnou 
práci organizátorů pod-
trhl fantastický výkon 
Kuby Zemaníka, který 
zaběhl vynikající čas 
29:25 minuty, což je pátý 
čas historie na této trati. 
Vše  ale  začaly  závody 

mládeže,  kde  se  na  start 
postavilo poprvé v histo-
rii  více  než  tisíc  mladých 
závodníků  –  přesně  1043! 
V běhu pro zdraví opět nej-
vyšší účast historie, a to 855 
běžců. Závod mílařů absol-
vovalo 165 a závod na 10 km 
811 běžců. Snad  jen novin-
ka, a tou byl závod mládež-
nických štafet na 3x 3333 m, 
moc  neupoutal,  když  se 
na start postavilo 13 štafet, 
tedy  39  běžců.  Ovšem  se-
čteno a podtrženo – celkem 
absolvovalo 31. ročník Hor-
nické  desítky  2913  běžců. 
Obrovské  poděkování  patří 
sponzorům velice vydařené 
akce  a  hlavně  všem  oběta-
vým pořadatelům. 

Přes tisíc dětí
Vše  zahájil  nesoutěžní 

běh  předškolních  dětí,  kte-
rých  vyběhlo,  nebo  lépe 
řečeno  vycupitalo,  se  svý-
mi rodiči 54. Ovšem potom 
už  se  závodilo  o  medaile 
a krásné  ceny,  a proto  také 
byly  k  vidění  velké  sou-
boje  až  na  cílovou  pásku. 
A  v  této  obrovské  konku-
renci  si  výborně  vedli  naši 

mladí běžci, když vybojova-
li 9 zlatých, 7 stříbrných a 4 
bronzové  medaile.  O  nej-
cennější  kovy  se  postarali 
Alexandr  Milata  a  Sabina 
Jurošová  (2011-2012),  To-
máš  Škapa  a  Gabriela  Pet-
rová  (2009),  Tereza  Kuba-
jurová  (2007),  Jan  Klimas 
(2006),  Anna  Cagašová 
(2004),  Thomas  Hlavačka 
(2003)  a  Eliška  Kopcová 
(2001).  Stříbrné  medaile 
přidali  Markéta  Bláhová 
(2011),  Johana  Münsterová 
(2010),  Viktorie  Bartoňo-
vá  (2008),  Julie  Hrčková 
(2006),  Ondřej  Pavelek 
(2004),  Klára  Ningerová 
(2003) a Anna Zemaníková 
(2002). A na bronzový stu-
pínek  se  postavili  Ondřej 
Mynarz (2010), Ondřej Ho-
lubčík (2009), Ellen Burko-
vičová  (2008)  a  Patrik  Lu-
čan (2001). 

Na desítce vítězí 
Zemaník a Kamínková
Na start závodu na 10 km 

se  postavilo  celkem  811 
běžců – 587 mužů a 224 žen 
a vítězství obhájili loňští ví-
tězové.  Fantastický  výkon 
předvedl  Jakub  Zemaník, 
který  jako  jediný  dokázal 
udržet  ostré  nasazené  tem-
po, od druhého kola již bě-
žel na čele osamoceně a za-
běhl pátý čas historie 29:25 
min.! Po pěti letech tak opět 
padla hranice třiceti minut. 
Druhý doběhl Jirka Homo-
láč za 30:20 min a třetí Ro-
bert  Míč  31:02  min,  které 
v  závěru  hodně  dotahoval 
čtvrtý  Jakub  Holuša  31:09 
min.  Ve  společnosti  vytr-
valců  se  proběhl  také  pri-

Hornická desítka se vydařila

START DESÍTKY: V�hlavním�závodě�se�představil� i�Jakub�Holuša� (vlevo),�prvenství�
však�bral�jeho�jmenovec�Jakub�Zemaník�(vpravo).  Foto: Petr Pavelka

PRIMÁTOR: Deset� kilo-
metrů� zvládl� i� Michal� Po-
bucký.  Foto: Petr Pavelka

mátor  Michal  Pobucký  či 
předseda  sportovní  komise 
města Tomáš Chlebek.
V závodě žen se zopako-

val  souboj  z  loňského  roku 
mezi  Petrou  Kamínkovou 
a  Petrou  Vašinovou,  nako-
nec  byla  opět  lepší  Petra 
Kamínková  za  35:35  min, 
Vašinová zaběhla 35:52 min. 
O třetím místě rozhodla těs-
ně před cílem nástupem při 
výběhu z parku Irena Pospí-
šilová 37:14 min. Z našich se 
nejvíce dařilo Ivetě Raškové, 
která  po  výborném  výkonu 
doběhla celkově osmá a jas-
ně vyhrála mezi  juniorkami 
výborným časem 39:10 min. 
Hned za ní doběhla Veroni-
ka Siebeltová a čas 39:44 mi-
nuty stačil na 6. místo mezi 
ženami do 34 let. Mezi muži 

se nejvíce dařilo Janu Tesar-
číkovi,  který  zvládl  desítku 
za  34:02  a  za  to  bral  druhé 
místo mezi juniory.

Mílaři a štafety
K závodu mílařů  nastou-

pilo 94 žen a 71 mužů a v této 
konkurenci se výrazně pro-
sadily  naše  ženy.  Kateřina 
Siebeltová  doběhla  druhá 
v  čase  12:36  min.,  hned 
za  vítěznou  Sylvií  Štíglero-
vou z Vítkovic, a mezi žena-
mi nad 35 let slavila vítězství 
Monika  Tkáčová  za  14:59 
min.  Závod  mužů  ovládl 
opět René Sasyn z Jablunko-
va za 10:31 min. Poprvé jsme 
rovněž připravili  závod  šta-
fet na 3x 3333 m a na start se 
postavilo 13 štafet. Zvítězila 
štafeta  Jablunkova  za  36:30 
min., druhé místo vybojova-

Mladí šachisté Beskyd-
ské šachové školy se v po-
sledním říjnovém týdnu 
zúčastnili mistrovství Mo-
ravy a Slezska mládeže. 
Osmadvacetičlenná výpra-
va svými výkony potvrdila 
setrvalou kvalitu zdejšího 
hráčského kádru a ve vý-
sledných tabulkách obsa-
dila vedle mnoha pěkných 
„nevýherních“ umístění 
i řadu čelných míst. 
Počítáno na medaile,  byli 

tentokrát  mírně  úspěšnější 
chlapci,  když  jich  přivezli 
pět a děvčata „pouze“ čtyři. 
Chlapci  a  děvčata  soutěžili 
odděleně  ve  čtyřech  věko-
vých  kategoriích  s  těmito 
výsledky:  H10  –  1.  místo 
Matyáš  Paseka,  D10  –  3. 

místo Sofie Tichá, H12 – 1. 
místo Petr Gnojek,  3. místo 
Adam Frank, D12 – 2. mís-
to Pavlína Dudová, H14 – 1. 
místo Marek Miča, D14 – 1. 
místo  Kristýna  Laurincová, 
H16 – 3. místo Jan Chlebek, 
D16 – 2. místo Zuzana Gře-
sová.  Soutěžilo  se  celkem 
o  24  medailí,  z  tohoto  hle-
diska  je  skutečnost,  že  jich 
plnou  třetinu  ukořistila  sa-
motná  Beskydská  šachová 
škola,  velmi  potěšující,  pro-
tože  konkurence  je  opravdu 
velká, uvážíme-li, že turnaje 
se zúčastnilo 255 hráčů. Vy-
zvednout musíme i ten fakt, 
že  naši  hráči  bodovali  rov-
noměrně ve všech věkových 
kategoriích. Hoši (a děvčata), 
děkujem!   Tomáš Adamec

Šachisté BŠŠ opět úspěšní

la časem 37:12 minuty naše 
štafeta ve složení Anna Ze-
maníková,  Patrik  Stankov 
a Thomas Hlavačka. 

Také druhé letošní derby 
s Havířovem nabídlo vel-
mi vyrovnaný duel. O tom 
svědčí i fakt, že se o vítězi 
rozhodovalo až v prodlou-
žení. V tom byli úspěšnější 
domácí, když pouhou jednu 
vteřinu před koncem roz-
hodl o vítězství Frýdku-
-Místku David Cienciala! 
Frýdecko-Místečtí se tak 
mohou radovat z výhry 
a velmi cenného bodu navíc.
Oba týmy hrály ze začátku 

poněkud opatrně a spíše čeka-
ly na chyby soupeře. První ob-
rovskou šanci tohoto duelu si 
v sedmé minutě vytvořil Mi-
chal Kovařčík,  který  se  ocitl 
sám v mezikruží. Puk po jeho 
střele  však  pouze  zacinkal 
o břevno a hosty tak zachráni-
la branková konstrukce. 

V  úvodu  druhé  třetiny 
jsme viděli mnoho vyloučení 
na obou stranách a domácí si 
také zahráli svoji první pře-
silovku. Ve stejné minutě, co 
skončilo oslabení hostů, jsme 
se dočkali také první branky. 
Téměř vyprodaná Polárka se 
mohla  radovat  po  úspěšné 
trefě Vladimíra Luky. Toho 
našel Michal Kovařčík,  při-
hrál mu puk do jízdy a Luka 
si  zkušeně  dokázal  obehrát 
jednoho  z  hostujících  beků 
a zavěsit puk pod horní  roh 
Lacovy brány.
Pouhé  dvě  a  půl  minu-

ty  však  stačily  Havířovu 
na  vyrovnání  nepříznivého 
stavu.  Tyto  dvě  branky  oba 
týmy nabudily a hra nabrala 
zcela  jiné  tempo.  I  do  tře-
tí  třetiny  hráči  nastupovali 

za nerozhodného stavu. Prv-
ní  obrovskou  šanci  poslední 
dvacetiminutovky  měli  do-
mácí.  Střelu  Matyáše  Laco 
jen  vyrazil  před  sebe,  kde 
číhal  mladík  Jakub  Lacka, 
za brankovou čáru však puk 
dorazit nedokázal. Do obrov-
ské šance se pouhou minutu 
před  koncem  základní  hrací 
doby dostal hostující Petran, 
tentokrát však tyč zachránila 
pro změnu domácí tým. 
O  vítězi  se  tedy  neroz-

hodlo v základní hrací době 
a  následovalo  prodloužení 
tři na  tři. Rozhodující bran-
ku v prodloužení dal David 
Cienciala pouhou jednu 
vteřinu  před  závěrečnou 
sirénou.  Miha  Štebih  nabil 
na modré a Cienciala doká-
zal puk přesně tečovat.

O vítězství Frýdku-Místku v derby 
rozhodla poslední vteřina prodloužení
HC F-M – HC AZ Havířov 2:1p (0:0, 1:1, 0:0)
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V krátkém sledu fotbalis-
té ztratili druhé dobře roze-
hrané utkání. Zatímco v So-
kolově vedli nad domácím 
celkem 1:3 (nakonec zápas 
skončil 3:3), v domácím pro-
středí měli hodně blizoučko 
k cennému vítězství nad do-
sud neporaženou Olomoucí.
Hanáci  se  ve  Stovkách 

představili  jako sebevědomý 
celek,  který  o  sobě  poprvé 
dal vědět v 6. minutě utkání. 
To  v  rozehrávce  chyboval 
brankář Mihálek, míč se do-

stal  k  útočníkovi  Chorému, 
ale jeho rána skončila naštěstí 
jen na pravé tyči naší branky. 
I  v  dalším  průběhu  prvního 
dějství si víc šancí vypraco-
vali hosté. Kýžený gól ale na-
konec vstřelili valcíři – v 78. 
minutě.  Ve  středu  pole  se 
míče zmocnil Termanowski, 
poslal jej rychle na pravou 
stranu ke Stratilovi a po jeho 
centru před hostující branku 
se dokázal hlavou v pádu pro-
sadit Slaninka – 1:0. Opravdu 
krásný  fotbalový  moment, 

který rozehřál skoro dvoutisí-
covku  frýdecko-místeckých 
fanoušků. Když už  to vypa-
dalo, že si  jako první v sou-
těži připíšeme skalp exligové 
Sigmy, přišlo smolné vyrov-
nání.  Zahradníček  zahrával 
z levé strany hřiště standard-
ní situaci a před vybíhajícím 
Mihálkem  stačil  ještě  míč 
hlavou tečovat obránce Klab-
ník. Smůla smůlovatá, ale jak 
řekl po zápase domácí trenér 
Miroslav Nemec – i tohle fot-
bal zkrátka přináší.

Pouze Opava a Frýdek-
-Místek se budou moci 
po podzimu pochlubit, 
že si z horké znojemské 
půdy přivezli tři cenné 
body. Valcířům se to po-
dařilo hlavně díky aktivitě 
po změně stran. 
„Byl to těžký zápas. Prv-

ní poločas byl absolutně vy-
rovnaný, s výjimkou jediné 
naší  hrubky,  kterou  jsme 
nabídli  soupeři  šanci,“  řekl 
po  utkání  hostující  trenér 
Miroslav  Nemec.  Ten  tak 
měl  na  mysli  tutovku  do-
mácího  útočníka  Yilmaze, 
který  se  řítil  po  Javůrkově 
přihrávce zcela sám na naši 
bránu,  naštěstí  zakončoval 
nepřesně.  Stejně  tak  tomu 
bylo  o  pár  chvilek  dříve, 
kdy se do gólové příležitosti 

propracoval náš Nworah. 
Druhou  půli  jsme  ne-

mohli  začít  lépe.  V  58. 
minutě  dostal  trochu  více 
prostoru k zakončení Šum-
ský  a  náš  nejlepší  podzim-
ní střelec  (dal už 8 branek) 
trefil  přesně  k  tyči  –  0:1! 
Při  domácí  hře  dopředu  se 
pak  samozřejmě  otevírala 
okénka pro naše rychlé pro-
tiútoky.  V  80.  minutě  nám 
jeden  takový  po  Hykelově 
zakončení nevyšel. O sedm 
minut později se ale již val-
cíři mohli radovat podruhé. 
Ke  střele  se  odhodlal  Ilko 
a Halouska se za míčem na-
tahoval marně – 0:2.
Valcíři tak uspěli na hřiš-

ti svého soupeře po půl roce, 
kdy naposledy zvítězili nad 
Vyšehradem (1:0).

S OLOMOUCÍ: Valcíři� málem� porazili� lídra� soutěže.�
 Foto: Petr Pavelka

O cenné vítězství nad Olomoucí 
nás připravil nešťastný vlastenec
MFK F-M – SK SIGMA OLOMOUC 1:1 (0:0)

Moderní pětiboj v po-
sledních deseti letech je jed-
ním z neúspěšnějších spor-
tovních odvětví v České 
republice. Má ve svých řa-
dách celou řadu sportovců, 
kteří mají medaile z evrop-
ských a světových šampio-
nátů, a samozřejmě i olym-
pijských medailistů v čele 
s olympijským vítězem Da-
videm Svobodou. Frýdek-
-Místek se může pochlubit, 
že nejenže na jeho území 
funguje pětibojařský oddíl 
Lašský sportovní klub Frý-
dek-Místek, ale především, 

že se může pyšnit, že členo-
vé klubu jsou v národním 
i mezinárodním měřítku 
konkurenceschopní!
Již  jsme  si  zvykli,  že 

z  národních mládežnických 
šampionátů  každoročně 
vozí  frýdecko-místečtí  „la-
šáci“  medailové  umístění, 
v letošním roce 3x zlato, 1x 
stříbro, 2x bronz. A úspěchy 
v  mezinárodní  konkurenci? 
Velkým vyznamenáním pro 
LSK  F-M  byla  nominace 
největší  naděje  čtrnáctile-
tého  Matěje  Pajtla  do  mlá-
dežnické  čs.  reprezentace 
šestnáctiletých  k  účasti 
na „Závodech olympijských 
nadějí“ v maďarském městě 
Tatu ve dnech 28.–30. října. 
Závody  olympijských  na-
dějí  jsou  prestižní  soutěží, 
na  které  se  sejdou  desítky 
nejlepších  mládežnických 
nadějí z celé Evropy. Matěj, 
byť  byl  ve  startovním  poli 
nejmladším,  tak  přesvědčil 
celou Evropu, že v něm bude 

mít v budoucnu velkou spor-
tovní  oporu  na  světových 
šampionátech. Matěj v indi-
viduálním  závodě  prokázal 
své  nesporné  fyzické  a  du-
ševní kvality a po strhujícím 
souboji  dokázal  zvítězit! 
A  aby  toho  nebylo  málo, 
tak  si  z  Maďarska  přiváží 
další dvě zlaté medaile, a to 
za vítězství v soutěži tříčlen-
ných  družstev  a  v mix  šta-
fetě  s Veronikou Novotnou. 
Všichni  reprezentační  tre-
néři celé Evropy se po skon-
čení závodů ihned pídili, jak 
a kde mistr Pajtl  trénuje, že 
má  tak  fantastickou  výkon-
nost. A odpověď? No přeci 
u nás ve Frýdku-Místku!
Gratulujeme  Matějo- 

vi  k  vynikajícím  sportov-
ním  úspěchům  a  děku-
jeme za vzornou repre-
zentaci  Frýdku-Místku 
na mezinárodní sportovní 
scéně.  Statutárnímu  městu 
Frýdek-Místek  „lašáci“  dě-
kují za celoroční podporu!

Frýdek-Místek má reprezentanta 
republiky v moderním pětiboji

Bravo! Vítězství ve Znojmě
1. SC ZNOJMO – MFK F-M 0:2 (0:0)

V Karviné se konaly 4. 
a 5. listopadu kvalifikač-
ní závody žactva, doros-
tu a členstva. Za účasti 
bezmála dvou set plavců 
z osmi klubů naší, tedy 
Těšínské skupiny. Náš 
oddíl z Frýdku-Místku 
tentokrát zastupovala 
36členná výprava borců 
v desetiletém věkovém 
rozpětí roč. 2008–1999. 
Mladší plavci okoukávali 
dovednosti od starších zá-
vodníků, nováčci čerpali 
zkušenosti od ostřílených 
a všichni ze sebe vydávali 
svá plavecká nej.

Nejmladšími  účastní-
ky  tentokrát  byli  osmiletí 
Rebeca  Egertová,  Klárka 
Polachová  a  David  Rumí-
šek,  ostrý  závodní  křest 
si odbyli ale i starší borci, 
Viktorka  Kochová,  Jirka 
Rjaba, Vašek Chaloupecký 
a Zdeněk Furmánek.

Padla mnohá osobní ma-
xima, byly překonány další 
překážky  na  cestě  k  pla-
vecké  dokonalosti,  dobře 
jsme si zabojovali a poba-
vili.  Získali  jsme  celkem 
51 individuálních umístění 
„na stupních vítězů“ a  ješ-
tě  1.  a  2.  místo  v  závodě 

štafet.  Zlatou  kraulovou 
a  stříbrnou  polohovou  šta-
fetu  vybojovaly  nejstarší 
plavkyně  Míša  Matusí-
ková,  Kája  Chlopčíková, 
Vendula Janáčková a Klára 
Ličmanová.

Do oddílové historie se 
tentokrát  jako vítězové za-
psali:  Míša  Matusíková, 
Kačka  Fuková,  Helenka 
Lednická,  Matěj  Saksa 
a  Adam  Andrle,  medailo-
vou pozici  vybojovali  také 
Míša  Tůmová,  Šárka  To-
bolová,  Adélka  Klančíko-
vá,  Vendulka  Janáčková, 
Ája  a  Kája  Chlopčíkovy, 

Kvalifikační závody plavců

Verunka  Fránková,  Lucka 
Blahutová,  Martin  Po-
lach, Kuba Laník a Štěpán 
Kaspar.  Smolnou  bram-
borovou  příčku  tentokrát 
dobyli  ještě  Kája  Kišová, 
Natálka Dorociaková,  Petr 

Mrázek a Jirka Rjaba.
„Oceněným  gratuluje-

me,  všem  moc  děkujeme 
za kuráž a předvedené vý-
kony.  Postupová  kola  jsou 
pro nás otevřená!“ uzavřel 
trenér Radek Kodajek.
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Program Ministerstva životního prostředí ČR, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, je zaměřen na podporu opatření ke snížení 
energetické náročnosti budov, na podporu efektivního využití zdrojů energie a na podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností.

 

Pozvánka na seminář
Možnosti čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám, aktuální informace 

ke kotlíkovým dotacím a k dotacím na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí
Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na investice do vašeho bydlení? Poradíme vám, jak na to!

Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci se Statutárním městem Frýdek-Místek a Moravskoslezským krajem zve všechny zájemce 
o úspory energií, zateplení a změny ve způsobu vytápění ve svých rodinných domech na seminář. 

Na semináři se dozvíte informace o probíhající výzvě k podávání žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám, aktuality ke kotlíkovým 
dotacím a bude představen dotační program Statutárního města Frýdek-Místek na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí. 

Odborníci ze Státního fondu životního prostředí, Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek vám kromě obecných informací 
poskytnou také individuální konzultace a poradenství.

Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

23. listopadu 2016 / 14.00–17.00 hodin
Statutární město Frýdek-Místek – velká zasedací místnost (2. patro) Radniční 1148, Frýdek-Místek. 

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
s Frýdeckou skládkou 
navýšilo počet svozů bio-
odpadu. Oproti avizova-
nému poslednímu říjno-
vému svozu je bioodpad 
vyvážen také v průběhu 
listopadu.
Město  uvolnilo  další 

finance  na  svoz  bioodpa-
du  od  rodinných  domů. 
Lidé  tak  mohou  počítat 
s  vyprázdněním  hnědých 
popelnic  s  příslušným  ob-
sahem i v listopadových 
dnech. První listopadový 
svoz byl zahájen v pondělí 
7.  listopadu,  po  něm  jsou 
v  plánu  další,  tak  jak  jsou 
občané zvyklí, tedy v sudý 
a lichý týden, a to až do pát-
ku  2.  prosince,  kdy  budou 

kontejnery na bioodpad vy-
vezeny naposledy v tomto 
roce. Přesný harmonogram 
najdete na webu města. 
„Svoz  bioodpadu  od  ro-

dinných domů jsme zahájili 
letos  v  dubnu.  Vyšli  jsme 
tak  vstříc  žádostem  obča-
nů a  zároveň  jsme přispěli 
k  šetření  místa  na  sklád-
ce  komunálního  odpadu, 
protože  v minulosti  končil 
bioodpad  převážně  v  po-
pelnicích  na  směsný  od-
pad a následně na skládce. 
Nyní  je  bioodpad  svážen 
od  jara  do  podzimu  co  14 
dní  do  kompostárny  Frý-
decké skládky, kde je zpra-
cován  na  kompost  a  kva-
litní  zeminový  substrát,“ 
připomenul  primátor  Mi-
chal Pobucký.

Ve  svozu  hnědých  po-
pelnic  naplněných  trávou, 
listím,  ale  taky  spadaným 
ovocem,  zbytky  zeleniny, 
hlínou  z  květináčů  a  po-
dobně  bude  město  pokra-
čovat  opět  v  příštím  roce, 
a to od dubna. Občané by si 
měli přidělené nádoby přes 
zimu uschovat, aby je moh-
li zjara opět začít používat. 
V  mezidobí  mohou 

občané  města  bioodpad 
zdarma  odložit  ve  sběr-
ných  dvorech,  které  jsou 
k  dispozici  na  ulici  Jana 
Čapka na Slezské,  na ulici 
Na Příkopě pod estakádou, 
na  Collo-loukách  poblíž 
Tesca v Místku nebo v ob-
jektu  Frýdecké  skládky 
na Panských Nových Dvo-
rech.

Město navýšilo počet svozů bioodpadu 

V  souladu  s  „Pravidly 
pro  udělování  Cen  sta-
tutárního  města  Frýdku-
-Místku“,  které  schválilo 
Zastupitelstvo města Frýd-
ku-Místku  na  svém  6.  za-
sedání  7.  9.  2015,  vyzývá 
odbor  kancelář  primátora 
k podání návrhů na oceně-
ní osobností našeho města, 
které  by  si  podle  názoru 
navrhovatele  zasloužily 
získat ocenění za rok 2016.
Cena  statutárního  měs-

ta  Frýdku-Místku  za  rok 
2016 bude slavnostně udě-
lena  v  průběhu  roku  2017 
v souladu se schválenými 
pravidly  pro  udělení  této 
ceny  (najdete  je  na  našich 
stránkách  www.fryde-
kmistek.cz).
O udělení Ceny statutár-

ního města Frýdku-Místku 
za  rok  2016  rozhodne  za-
stupitelstvo města na zase-
dání v roce 2017.

Ceny města lze udělit 

v následujících oblas-
tech:
a)  vědecká činnost
b)  výtvarné umění 
     a architektura
c)  hudba
d)  literární činnost
e)  dramatické umění
f)  sport
g)  výchova a vzdělávání
h)  záchrana lidských 
     životů
Předkládat  návrhy 

na  udělení  ceny  měs-

ta  mohou  pouze  občané 
města,  a  to písemně pro-
střednictvím podatelny 
Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, nejpozději 
do 31. 12. 2016.

Návrh musí obsahovat 
jméno, příjmení a bydliš-

tě nominovaného a odů-
vodnění nominace. Na-
vrhovatel dále uvede své 
jméno  a  příjmení,  adresu 
bydliště a návrh podepíše. 
Návrhy eviduje a zpraco-
vává  odbor  kancelář  pri-
mátora.

Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny 
statutárního města Frýdku-Místku za rok 2016

- 

FRÝDECKÁ  SKLÁDKA, a.s. 
www.frydeckaskladka.cz 

 

 

PROVOZNÍ DOBA  Platnost od 1.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVOZ  SKLÁDKA  
PROVOZ  BETONY  A  SUTĚ 

 558 44 00 77 
 

Po 6:30 – 15:00 
Út 6:30 – 15:00 
St 6:30 – 15:00 
Čt 6:30 – 15:00 
Pá 6:30 – 14:00 
So 6:30 – 14:00 

 

(Nakládka materiálu 
 na provozu betony a sutě) 

Po – Pá 7:00 – 14:00 
So  7:00 – 12:00 

 
PROVOZ  SEPARACE  LÍSKOVEC 

 595 17 40 58 
 
 

Po -Pa 6:00 – 14:00 
 

 
SBĚRNÝ  DVŮR  NA  

PANSKÝCH  NOVÝCH  DVORECH 
 558 44 00 77 

 
Po – Pá  6:00 – 14:00 

 

 
SBĚRNÉ  DVORY  

 
COLLOLOUKY    725 223 912 
ESTAKÁDA    725 223 913 
SLEZSKÁ    725 223 917 

 
Po – Pá  9:00 – 17:00 
So  8:00 – 14:00 

 

 
SBĚRNÝ  DVŮR  V  BRUZOVICÍCH 

 736 770 814 
 

Po  6:00 – 14:00 
Út 6:00 – 16:00 
St 6:00 – 14:00 
Čt 6:00 – 16:00 
Pá 6:00 – 14:00 
So 8:00 – 12:00 

 

PROVOZ   DOPRAVA 
 558 44 00 66 

Po – Čt 6:00 – 15:00 
Pá  6:00 – 14:00 

 

PROVOZ  KOMPOSTÁRNA  
BRUZOVICE 
 736 770 814 

 

Po  6:00 – 14:00 
Út 6:00 – 16:00 
St 6:00 – 14:00 
Čt 6:00 – 16:00 
Pá 6:00 – 14:00 
So 8:00 – 12:00 

 

 
PROVOZ  SEPARACE  SKLA 

 558 44 00 77 
 
 

Po – Pá  6:30 – 14:00 
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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 nádvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 
5139)
nebytové prostory o výměře 280 m² (bývalá vý-
robna uzenin) 
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří (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 
(kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP (kan-
celář)
nebytové  prostory  o  výměře  18,37  m2,  VI.  NP 
(kancelář)
nebytové  prostory  o  výměře  18,37 m²,  VII.  NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP 
(kancelář) 
stavba  č.p.  9  na  pozemku  p.č.  15/1  zast.  plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 
15/1) – ul. Na Blatnici
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  415,04  m2 
(provozovna)
- stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 zastavěná 
plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299 je součástí po-
zemku p.č. 2910), – tř. T.G. Masaryka
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  27,30  m2 
(provozovna)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je sou-
částí 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 č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí po-
zemku p.č. 3978/3) – Místecká kasárna
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  24,40  m2 
(kancelář)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  39,30  m2 
(kancelář)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  17,55  m2 
(kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je sou-
částí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad PHM 
– Místecká kasárna
nebytový  prostor  o  celkové  výměře  43,47  m2 
(sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 za-
stavěná  plocha  a  nádvoří  (stavba  bez  č.p./č.e.  je 
součástí pozemku p.č. 3975/7) – Místecká kasárna
nebytový  prostor  o  celkové  výměře  269,31  m2 
(sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/16 za-

stavěná  plocha  a  nádvoří  (stavba  bez  č.p./č.e.  je 
součástí  pozemku  p.č.  3993/16)  –  Místecká  ka-
sárna
nebytový prostor o celkové výměře 99 m2 (sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 za-
stavěná  plocha  a  nádvoří  (stavba  bez  č.p./č.e.  je 
součástí pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytový  prostor  o  celkové  výměře  1587  m2 
(sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří  (stavba č.p. 811  je  součástí po-
zemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 61,34 m2, 
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 20,00 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 m2, 
II. NP, místnost 205 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 37,70 m2, 
II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
III. NP, místnost 303 (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 19,97 m2, 
V. NP, místnost 503 (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)
nebytové prostory o celkové výměře 55,40 m2, 
V. NP, místnost 509 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  33,4  m2, 
v mezipatře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 42 m2, v me-
zipatře (sklad)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  25,52  m2, 
v mezipatře (sklad)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavě-
ná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plo-
cha a nádvoří, ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 
podzemní  stavba  se  samostatným  účelovým  ur-
čením – křížový podchod pro pěší, umístěná pod 
komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižovatkou ulic 
Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, 
přičemž vyústění podchodu ve směru ke kostelu 
Sv. Jana a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavě-
ná plocha a nádvoří – společný dvůr, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 (pro-
dejna).
– podzemní stavba se samostatným účelovým ur-
čením – křížový podchod pro pěší, umístěný pod 
komunikacemi I/48 a II/484, pod křižovatkou ulic 
Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, 
když komunikace I/48 se nachází na pozemku p.č. 
5175/5 a komunikace II/484 se nachází na pozem-
cích p.č. 5144/1 a p.č. 5177
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (pro-
vozovna)

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Ministerstvo životního 
prostředí zveřejnilo se-
znam veřejných míst, kde 
jsou v rámci zpětného od-
běru bezplatně odebírány 
vysloužilé pneumatiky. 
Seznam je vydán k 1. 9. 
2016 a je přehledně tříděn 
dle jednotlivých měst. 
Pneumatiky  jsou  odebí-

rány bez nároku na úplatu, 
bez  požadavku  na  koupi 
nové  pneumatiky  či  jiné 
služby  a  bez  rozdílu  jejich 
značky nebo typu.
V případě, že budete chtít 

využít  některé  z  uvede-
ných míst zpětného odběru 
a budete odmítnuti nebo se 
setkáte s problémy při pro-
vedení  zpětného odběru  ze 
strany provozovatele místa, 
obraťte  se  na  pracovníka 

Odboru  odpadů  Minister-
stva  životního  prostředí 
ČR  Marka  Livoru,  e-mail: 
marek .l ivora@mzp.cz , 
nebo  zašlete  podnět  přímo 
na Českou inspekci životní-
ho  prostředí,  e-mail:  poda-
telna@cizp.cz.
F-M, Beskydská 704, Auto-
družstvo Frýdek-Místek
F-M,  Ostravská  264,  Auto 
Kelly a.s.
F-M, Jana Čapka 2290, Pne-
uservis ALMA PNEU s.r.o.
F-M, J. Opletala 684, pneu-
servis
F-M,  Pavlíkova  za  č. 
p.  1600,  provozovna  SITA 
CZ
Staré Město, Jamnická 348, 
pneuservis
Sviadnov,  Ostravská  494, 
Pneuservis Stiskala

Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 25. 
11. 2016 v zalepené obálce 

s  označením  „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uve-
dením  adresy  uchazeče 

na adresu: 
Magistrát  města  Frýd-

ku-Místku,  právní  odbor, 

Radniční 1148, 738 22 Frý-
dek-Místek. 
Více  informací,  včetně 

požadovaných  předpokla-
dů  najdete  na  www.fryde-
kmistek.cz

Město přijme právníka – výběrové řízení
Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové 

řízení na místo právníka právního odboru Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148

Zpětný odběr pneumatik

Uzavřená matrika
24. 11. a 25. 11. 2016 bude matrika 

z důvodu školení uzavřena. 
Náhradní úřední den bude v úterý 
22. 11. 2016 od 8.00 do 15.00 hodin.

Magistrát omezí provoz 
Z provozně-technických a organizačních důvodů bude 

magistrát  těsně před Vánoci v pátek 23. prosince a ná-
sledně  v  pátek  30.  prosince  pro  veřejnost  z  velké  části 
uzavřen. Ve standardním provozu bude pouze podatelna 
frýdeckého  magistrátu  na  ulici  Radniční  1148.  Hlavní 
pokladna v budově Radniční 1148 bude z důvodu roční 
uzávěrky otevřena do 9.30 hodin a hlavní pokladna v bu-
dově Palackého do 9 hodin.



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  10  ≈ Advent

Ježíškova pošta | Adventní trhy | Zvířátka | Betlém | Kolotoč | Mikuláš

Statutární město FRÝDEK≈MÍSTEK prostřednictvím KULTURY F≈M uvádí:

Pá 2. 12  Rozsvěcování vánočního stromu
 15.00 Pískomil se vrací
 16.00 Podvečer s Anděly
 16.45 Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu
 17.00 Zrní

So 3. 12. 16.00 Do nebíčka, do peklíčka – Divadlo tety 
Chechtalíny 

 17.00 Tykráso

Ne 4. 12. 16.00 O nebojsovi, který se nebojí ani čertů 
– Divadlo V batohu

 17.00 Camerata

Po 5. 12. 16.00 Pohádka o nezbedné Markétce
 17.00 Mikulášská nadílka

Út 6. 12. 16.00 Podsováček – vystoupení dětí 1. ZŠ 
 17.00 Milan Michna – Vánoční písně a koledy

St 7. 12. 16.00 Adam Bubík
 17.00 Silesian Dixie Band

Čt 8. 12. 16.00 Ptakustik
 17.00 KOFE@VLNA

Pá 9. 12. 16.00 Funky Beat
 17.00 René Souček

So 10. 12. 10.00 Zimní pohádka Vladimíry Krakovkové 
 11.00 Acoustic Irish
 15.00 Vánoce s Pavlem Novákem 

– Krásné svátky
 16.00 Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
 16.10 Vítěz Talentu 2016
 17.00 Fleret

Ne 11. 12. 10.00 Vystoupení v rámci festivalu 
Souznění 2016

 11.00 Vystoupení v rámci festivalu 
Souznění 2016

 15.00 DFS Ostavička
 16.00 Catena Musica
 17.00 Šajtar

Po 12. 12. 16.00 Zpíváme nejen o Vánocích – vystoupení 
dětí z pěveckého kurzu

 17.00 FiHa

Út 13. 12. 16.00 Písnička – vystoupení dětí ZUŠ 
 17.00 Trochumoc

St 14. 12. 16.00 Petra Fúriková
 18.00 Česko zpívá koledy

Čt 15. 12. 16.00 OSMABAND – kapela 8. ZŠ
 17.00 Šuba Duba Band

Pá 16. 12. 16.00 Uni-corn kapela ZUŠ
 17.00 Neřež

So 17. 12. 10.00 O kouzelné šupince s myškou Klárkou 
a veverkou Terkou – Divadlo Ententýky 

 11.00 Martin Ševčík
 15.00 Žárovky
 16.00 Dancepoint
 17.00 Stanley’s Dixie Street Band

Ne 18. 12. 10.00 SLPT Ostravica
 11.00 KACZi
 15.00 Příhody kluka Bombarďáka
 16.00 Plyš
 17.00 David Stypka & Bandjeez

Po 19. 12. 16.00 Klauni z Balónkova – Veselé Vánoční 
rolničky aneb klauni slaví

 17.00 Los Pedros

Út 20. 12. 16.00 Vánoce se skřítky – Divadlo Křesadlo
 17.00 Downbelow

St 21. 12. 16.00 Křemílek a Vochomůrka slaví Vánoce 
– Divadlo Křesadlo

 17.00 Václav Fajfr a Acustrio

Čt 22. 12. 16.00 Ohnivá show – Růže draka
 17.00 Kristina Lištiaková & band

Pá 23. 12. 9.30 Betlémské světlo
 10.00 Bublifunk
 11.00 Ondřej Klímek a Radek Hub

DOPROVODNÝ PROGRAM

Ručně malovaný dřevěný Betlém a živá zvířátka denně 
od 3.—23. 12. ✷ Ježíškova pošta a adventní dílny: 2. 12., 5. 
12., 10.—11. 12., 17.—18. 12. ✷ Dětský kolotoč: 2.—4. 12., 
10.—11. 12., 17.—18. 12.

Náměstí Svobody
Vstup zdarma!

Ježíškova pošta | Adventní trhy | Zvířátka | Betlém | Kolotoč | Mikuláš

Náměstí Svobody
Vstup zdarma!

Adventní městečko
2. 12.—23. 12.

Více informací na www.kulturafm.cz

Vyhrazujeme si právo na změnu programu!

Program A2.indd   1 08.11.16   16:47
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19. 11. 
SOBOTA V POHYBU

| 1. ZŠ 
Přijďte  za  námi  a  zahrajte 
si v tělocvičně míčové hry. 
Budeme  hrát  fotbal,  futsal 
a vybíjenou. 
Věk: 7–12 let
Místo a čas: ZŠ Petra Bez-
ruče, T. G. Masaryka  454, 
Frýdek,  tělocvična,  8.45  – 
12.15 hodin
Cena: 10 Kč

19. – 20. 11.
PO STOPÁCH 

ZBOJNÍKA ONDRÁŠE 
| VÍKENDOVÝ POBYT 
Čarodějnice uvařila Ondrášo-
vi  kouzelný  odvar  z  lesních 
bylin  a  ten  musel  zbojník 
vypít,  aby  získal  takovou 
sílu, jakou jiný nemá. Kolem 
pasu  mu  ovinula  očarovaný 
opasek, který jej chránil před 
všemi kulkami, které po něm 

kdy  portáši  vystřelí,  i  před 
jinými  zbraněmi  jeho  nepřá-
tel… Chcete vědět, jak to bylo 
se zbojníkem Ondrášem dál? 
Přidejte se k nám a půjdeme 
společně  po  jeho  stopách. 
Čeká nás víkend plný zbojnic-
kých úkolů,  soutěží,  ale  také 
legend a pověstí. Třeba najde-
me i Ondrášův poklad. 
Věk: 6–12 let
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, okres F-M 
| Příjezd: 9.00 – 9.30 hodin 
na  TZ Višňovka  | Odjezd: 
16.00 hodin z TZ Višňovka
Cena: 500 Kč

19. 11. 
VÁNOČNÍ 

KERAMICKÁ DÍLNA | 
VÁNOČNÍ DÍLNA

Vánoční  keramická  dílna  se 
skládá ze dvou bloků. V prv-
ním  si  vyrobíte  keramickou 
chaloupku na čajovou svíčku 

a keramické ozdoby. Ve dru-
hém bloku (10. 12.) si přežah-
lé výrobky naglazujete.
Věk: 10–99 let 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova  A,  Pionýrů  767, 
Místek, 9.00 – 11.30 hodin
Cena: 80 Kč

26. 11.
VYRÁBÍME ADVENTNÍ 

VĚNEC | ADVENTNÍ 
DÍLNA

Přijďte  si vyrobit  adventní 
věnec  s  použitím  přírod-
ních materiálů.
Věk: 10–99 let 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova  A,  Pionýrů  767, 
Místek, 9.00 – 11.30 hodin
Cena: 200 Kč

Nabídka akcí SVČ Klíč na listopad

SVČ KLÍČ F-M
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

Lampionové průvody 
zažívají určitou renesan-
ci a zpestřují období, kdy 
najednou tma padá mno-
hem dříve a malé děti tak 
mohou vidět obvyklá mís-
ta v úplně jiné atmosféře 
i v jiném světle. Přesvěd-
čili se o tom i prvňáčci 
z 1. ZŠ, kteří si dali sraz 
se svými rodiči a paní uči-
telkou v Sokolíku.
Množství  blikajících 

lampionů  ukázalo,  že  vět-
šina  rodin  ráda  využila 
nabídky  paní  učitelky Ha-
nákové ke společné aktivi-
tě, a děti, ty byly spokojené 
z pochodu se světýlky i bez 
pohádky o Auroře.
„Všem se nám akce moc 

líbila,  nejen  pro  děti  byl 
zážitek vidět město v noci, 
nejenom  při  procházce, 
ale  i  ze  zámecké  vyhlídky. 
My  dříve  narození  jsme  si 
zavzpomínali  na  dětství, 
když nám mladší sourozen-
ci  po  pár  metrech  předali 
lampión, ať už kupovaný či 
podomácku  vyrobený.  Ne-
mluvě  o  napětí,  které  jsme 
prožívali,  zda  některým, 
kteří  zvolili  pro  osvětlení 
starou dobrou svíčku, vydr-
ží  lampión až do cíle. Bylo 
příjemné vidět, kolik se nás 
rodičů sešlo. Společně strá-
vený  čas,  predzvěst  blíží-
cích  se  vánočních  svátků... 
Byla  to  naprosto  úžasná 
atmosféra, myslím, že si  to 

užily  jak  děti,  tak  i  rodiče. 
Byl  to kouzelný večer plný 
radosti,“  v  tomto  duchu 
zněly ohlasy rodičů na akci, 
kterou za rok se svými ško-
láky určitě zopakují. Oceni-
li totiž mimo jiné i možnost 
vzájemně  probrat  dojmy 
a  poznatky  z  prvních  škol-
ních týdnů.   (pp)

středoškolské okénko

Studenti z Frýdku-Místku zápolí 
v celostátní soutěži Svačina roku
Střední škola gastrono-

mie, oděvnictví a služeb 
Frýdek-Místek se účastní 
gastronomické soutěže 
Svačina roku s Rio Mare. 
Do letošního 4. ročníku se 
přihlásil rekordní počet 
37 škol. Studenti střed-
ních škol se zaměřením 
na gastronomii budou sou-
těžit o ceny v hodnotě 20 
tisíc a výrobky Rio Mare. 
Do odborné poroty used-
nou Mistr kuchař Vla-
dimír Picka a šéfkuchař 
Jiří Král. Finále celostátní 
soutěže proběhne v Praze, 
moderovat ho bude opět 
Markéta Hrubešová.
Cílem  mladých  soutěží-

cích  je  připravit  moderní 
svačinu pro děti, žáky nebo 
studenty za použití značko-
vých  tuňákových  výrobků. 
Nově mohou použít také ma-
sové a rybí paštiky v konzer-
vě. Tuňák je zvláště vhodný 

pro malé děti a seniory.
Soutěž  je  tradičně  dvou-

kolová.  Do  11.  listopadu 
museli  účastníci  celostát-
ní  soutěže  zaslat  popsaný 
a  nafocený  pokrm,  včetně 
správně  vyplněného  prů-
vodního  listu.  Odborná 
porota  posléze  vybere  15 
nejlepších,  kteří  postoupí 
do finálového kola. Živé fi-
nále se uskuteční 8. prosince 
v gastrostudiu Chefparade+ 
v pražských Holešovicích.
Garant  soutěže  a  před-

seda  odborné  poroty  Vla-
dimír  Picka  se  v  současné 
době věnuje hlavně vzdělá-
vací  a  konzultační  činnosti 
v  oblasti  studené  kuchyně, 
soutěžní a kreativní gastro-
nomie.  Snaží  se  pomáhat 
především  při  výchově 
mladé  kuchařské  genera-
ce.  Některé  jeho  dosažené 
úspěchy:  Zlatá  a  stříbrná 
medaile  Gastroprág;  titul 

Mistr kuchař; bronzová me-
daile z Olympiády kuchařů 
v Berlíně; nositel  zlaté me-
daile M. D. Retigové.
Člen odborné poroty Jiří 

Král  v  roce  1996  získal 
titul  Kuchař  roku  České 
republiky,  získal  mnoho 
medailí na mezinárod-
ních  gastronomických 
soutěžích.  Vařil  světovým 
businessmanům,  preziden-
tům, králům a královnám. 
Od roku 2004 do roku 2010 
působil  jako  šéfkuchař 
prezidenta  a  prezidentské 
kanceláře  ČR.  Již  počtvr-
té  získal  prestižní  ocenění 
od průvodce Michelin „Bib 
Gourmand“.   (pp)

NA SOKOLÍKU: Žáci�1.�A�z�1.�ZŠ�na�první�mimoškolní�
akci.�� Foto: Petr Pavelka

Lampionové průvody „letí“

Mimořádný úspěch 
zaznamenaly děti z Frýd-
ku-Místku v krajském 
semifinále Logické olym-
piády v Moravskoslez-
ském kraji. V kategorii 
A (2.–5. třída ZŠ) zvítě-
zil Adam Honěk z 8. ZŠ 
a do finále také postou-
pil Martin Chudík z téže 
školy. V kategorii B (2. 
stupeň ZŠ) vyhrál Tomáš 
Habrnál, rovněž z 8. ZŠ. 
V kategorii C (střední 
školy) se na 6. místě umís-
tila a do finále soutěže 
postupuje Natálie Kaňá-
ková z Gymnázia Petra 
Bezruče.
V  9.  ročníku  Logické 

olympiády, pořádané Men-
sou ČR, se ve třech katego-
riích utkalo 163 regionálně 
nejúspěšnějších  řešitelů, 
kteří v základním kole ob-
stáli  v  tvrdé  konkurenci 
7 904 soutěžících z celého 
Moravskoslezského kraje.
Ve  svém  zápolení  bu-

dou  vítězové  pokračovat 
v  celostátním  kole,  kona-

ném v pondělí 28.  listopa-
du  již  tradičně  v Míčovně 
Pražského  hradu.  Soutěž 
je podporována Nadací 
The Kellner  Family  Foun-
dation,  školou  Open  Gate 
a dalšími institucemi. 
Obliba  Logické  olympi-

ády stále vzrůstá. Počet re-
gistrovaných soutěžících se 
každoročně  zvyšuje  o  ně-
kolik tisíc. Letos se přihlá-
silo rekordních 61 451 dětí 
z  2  902  škol  z  celé  České 
republiky.  „V  soutěži  ne-
rozhodují  naučené  znalos-
ti,  ale přirozené  rozumové 
schopnosti, a proto se sou-
těže mohou účastnit děti již 
od tří let, až po středoško-
láky,“  vysvětluje  předseda 
Mensy Petr Mazal. „Soutěž 
má za cíl odhalovat skryté 
talenty a pěstovat v žácích 
samostatné  a  kreativní 
myšlení  i  upozorňovat  ve-
řejnost  na  to,  že  tento  typ 
myšlení  je  prospěšný  celé 
společnosti  a  měla  by  mu 
být  věnována  náležitá  po-
zornost,“ doplnil Mazal.

Krajská Logická olympiáda

Adam�Honěk.�
 Foto: Radek Jureček

Tomáš�Habrnál.�
 Foto: Radek Jureček
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Pobočka Místek, Hlavní tř. 111-112, 
hudební oddělení 

Den poezie – Žádný člověk není 
ostrov – pásmo poezie regionálních 
autorů s hudebním doprovodem

26. 11. v 9.00 – 11.30 
Pobočka Místek, Hlavní tř. 111-112, 

hudební oddělení
Den pro dětskou knihu – loutkové 
představení Pohádky z pokojíčku, 
kuchařská a výtvarná dílnička

1. 12. v 18.00 
Pobočka Místek, Hlavní tř. 111-112, 

Modrý salonek
Pyramidy v Bosně – přednáška Radka 

Kubly

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 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
ŠKOLNÍ OBRÁZKY

Výstava potrvá do 20. listopadu. 
HMYZ A JINÁ HAVĚŤ

ZBLÍZKA
Nejzajímavější  fotografie  ze  stejno-
jmenné fotosoutěže oživí chodby Frý-
deckého zámku. Vstupné zdarma.

SKLENĚNÁ KRÁSA VÁNOC
Vůbec poprvé jsme spolu s výrobním 
družstvem  IRISA  Vsetín  připravili 
pro  návštěvníky  výstavu  skleněných 
vánočních  ozdob.  Můžete  zhlédnout 
baňky různých tvarů a velikostí s roz-
manitou  povrchovou  úpravou  –  lesk, 
mat,  mrazolak,  porcelán,  metalíza 
a  čirá.  Baňky  jsou  ručně  malované 
či  foukané.  Uvidíte  výběr  vánočních 
ozdob  z  15  000  vzorů,  které  nabízí 
a také vyváží IRISA do celého světa. 
Návštěvník si bude moci z výstavy od-
nést nejen krásný zážitek, ale vánoční 
ozdoby i koupit. Součástí vernisáže 27. 
listopadu v 15.00 bude také ukázka vý-
roby baněk.

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 
1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

PETRA BEZRUČE 
VE FRÝDKU-MÍSTKU

na téma Co povídali babička s dědou.
Vernisáž v úterý 29. listopadu v 17.00 
hodin, výstava potrvá do 5. února.

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 24. listopadu v 16.30 v před-
náškovém sále v Zeleném domě.

ČLOVĚK A STROJ 
– HISTORICKÉ MOTOCYKLY

A LIDÉ KOLEM NICH
Přednáška  přiblíží  známé  i  neznámé 
československé  i  zahraniční  motocy-
kly, veteránské akce a nadšence, kteří 
jezdí na starých motocyklech.

VÝZVA K VÝSTAVĚ 
VÁNOČNÍCH OZDOB

K doplnění vánoční výstavy v muzeu 
hledáme  starší  fotografie  ozdobených 
vánočních  stromečků  v  rodinách 
na Frýdecko-Místecku. Budeme vděč-
ni i za informace o tom, jak jste Vánoce 
slavili vy, případně vaši rodiče.

VÝSTAVY:
So 1. 11. – St 30. 11., Národní dům

FRÝDEK-MÍSTEK 
OČIMA PTÁKŮ
Josef Kleinwächter

Exkluzivní leteckou výstavu fotografa 
Josefa Kleinwächtera prodlužujeme až 
do konce  listopadu! Kdo  jste výstavu 
nestihli  v  říjnu,  rozhodně  se  přijďte 
podívat! 
V roce 2008, v 59  letech, našel  Josef 
Kleinwächter zálibu v bezmotorovém 
létání na padákovém křídle – paragli-
dingu. Tato záliba mu vydržela dodnes.

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

DIVADLO:
St 16. 11. v 19.00

Slyšení
/ Př. sk. C

Komorní scéna Aréna
Hra čerpající z „rozpolcenosti“ Adolfa 
Eichmanna,  jednoho  z  největších  vá-
lečných zločinců, který aktivně orga-
nizoval genocidu evropských Židů.

Po 28. 11. v 19.00
Rukojmí bez rizika

Alain Reynaud Fourton
Agentura Harlekýn

Francouzská komedie s kriminální pří-
chutí. Dva letití kamarádi si vzájemně 
svěří stejný úmysl spáchat sebevraždu, 
pro niž má každý odlišné důvody. Spo-
lečná  sebevražda  se  jeví  jako  ideální 
řešení, ale plán jim překazí trojice pr-
chajících amatérských lupičů s plným 
pytlem  peněz.  Ti  vtrhnou  do  bytu, 
překvapené sebevrahy si vezmou jako 
rukojmí a vyhrožují jim zabitím, což je 
právě to, co si oba muži nejvíce přejí. 
Ale při pohledu na pytel plný banko-
vek dostávají oba hrdinové znovu chuť 
do života.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 20. 11. v 15.00
O Pračlovíčkovi

Divadlo Tramtarie Olomouc
Báječný výlet do světa dinosaurů, di-
nosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. 
Trochu  poučné,  ale  hlavně  pořádně 
veselé vyprávění o  tom,  jak pračloví-
ček postavil první domeček, jak musel 
objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vy-
zrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že 
ve dvou jde všechno líp. 
Veselá činoherní pohádka pro děti od 3 
let. Vstupné: 60 Kč

Ne 27. 11. v 15.00
Honza a čert

Divadelní Pohádka Praha
Známá  postava  klasických  českých 
pohádek  „Honza“  prochází  světem, 
aby  se  mnohému  naučil,  všude  se 
dobře  díval  a  nakonec  si  nevěstu  vy-
hledal. Tentokrát se na své cestě pustí 
do křížku  s  čertem Hejhulákem, kte-
rý lidské hříchy sčítá a plánuje, jak to 
bude s Marjánkou a její panímámou… 
Malovaná  scéna,  výpravné  kostýmy 
a  písničky  dotvářejí  toto  představení, 
které  rozšiřuje  osvědčenou  poetiku 
a styl Divadla Pohádka.
Činoherní  pohádka  s  písničkami  pro 
děti od 3 let.
Vstupné: 60 Kč

VÝSTAVY:
Po 14. 11. – So 31. 12.

Emil Matera a Libor Kawulok
Vernisáž: St 23. 11. od 17.00

Poslední dva měsíce roku budou patřit 
exkluzivní  výstavě  hned  dvou  skvě-
lých autorů – Emila Matery a Libora 
Kawuloka. Expresionista Emil Matera 
žije a tvoří ve Frýdku-Místku a inspi-

raci čerpá zejména z bluesové, jazzové 
a folkové hudby. Má za sebou přes de-
set samostatných i kolektivních výstav. 
Libor Kawulok žije a pracuje v Pobe-
skydí. Malování je pro něj cesta mezi 
realitou a abstrakcí.

KINO
Čt 17. – Po 21. 11. v 16.30

Čt 17. 11. v 19.00
Fantastická zvířata a kde je najít

Velká Británie/USA, dobrodružný/ro-
dinný/fantasy,  2D,  přístupný,  dabing, 
vstupné 130 Kč, premiéra.

Pá 18. 11. v 9.30
Povídání o pejskovi a kočičce

ČR,  animovaný,  přístupný,  64  min., 
vstupné 20 Kč, Bijásek, pro děti.

Pá 18. 11. v 19.00
Americká idyla

USA,  drama,  2D,  12+,  titulky,  126 
min., vstupné 110 Kč, premiéra.

So 19. – Ne 20. 11. v 19.00
Bezva ženská na krku

ČR, komedie, 2D, přístupný, 97 min., 
vstupné 110 Kč.

Po 21. 11. v 19.00
Sully: Zázrak na řece Hudson

USA, drama/životopisný, 2D, 2016, re-
žie: C. Eastwood, 12+, titulky, 96 min., 
vstupné 130 Kč/pro členy FK 110 Kč, 
Filmový klub.

St 23. 11. v 10.00
Než jsem tě poznala

USA, romantický, 2D, 12+, titulky, 110 
min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 23. 11. v 18.00
Dítě Bridget Jonesové

USA,  romantický/komedie,  2D,  15+, 
dabing,  123  min.,  vstupné  110 Kč, 
Dámská jízda.

St 23. 11. v 16.00 v KD Lískovec
Kung Fu Panda 3

USA,  animovaný,  přístupný,  dabing, 
94 min., vstupné 40 Kč, pro děti.

St 23. 11. v 18.00 v KD Lískovec
Jak básníci čekají na zázrak

ČR,  komedie,  přístupný,  120  min., 
vstupné 50 Kč.

Čt 24. 11. v 17.00
Zilionáři

USA,  komedie,  2D,  12+,  titulky,  94 
min., vstupné 110 Kč.

Čt 24. 11. v 19.00
Sedm statečných

USA,  dobrodružný,  2D,  15+,  titulky, 
130 min., vstupné 110 Kč.

Pá 25. a Ne 27. 11. v 17.00
Odvážná Vaiana: 

Legenda o konci světa
USA,  animovaný/dobrodružný,  2D, 
přístupný, dabing, vstupné 130 Kč/děti 
do 15 let 110 Kč, premiéra, pro děti.

Pá 25. 11. 19.00
Instalatér z Tuchlovic

ČR, komedie, 2D, 12+, 85 min., vstup-
né 90 Kč.

Ne 27. 11. 19.00
Sirotčinec slečny Peregrinové 

pro podivné děti
USA,  fantasy,  2D,  přístupný,  dabing, 
128 min., vstupné 100 Kč.

Út 29. 11. 17.00
Odvážná Vaiana: 

Legenda o konci světa
USA,  animovaný/dobrodružný,  2D, 
přístupný, dabing, vstupné 130 Kč/děti 
do 15 let 110 Kč, premiéra, pro děti.

Út 29. 11. 19.00
Noční zvířata

USA,  drama/thriller,  2D,  2016,  15+, 
titulky, 116 min., vstupné 130 Kč/pro 
členy  FK  110 Kč,  premiéra,  Filmový 
klub.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

www.knihovnafm.cz
24. 11.

NÁRODNÍ DŮM - KULTURAFM 

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

KONCERTY
Pá 18. 11. v 19.00, Národní dům

Podzimní koncert Symfonického 
orchestru na tónech rakouské 

klasiky
Symfonický  orchestr  Frýdek-Místek 
zahajuje 55. koncertní sezónu na svém 
již  tradičním  podzimním  koncertu 
v Národním domě. V programu zazní 
skladby Wolfganga Amadea Mozarta, 
Johanna Strausse a Gustava Mahlera. 
Koncert  mimo  předplatné.  Bonusový 
koncert předplatitelů Klubu přátel hud-
by a Zámeckých koncertů.

Čt 16. 11. v 19.00, 
Zelený bar Národního domu 

Poslechovka v Zeleném baru
Karchi (liquid funk)

Ponořte  se  s  námi  do  melancholie 
podzimu  –  poklidných,  basových  li-
nek  liquid  funku. Zelený bar ovládne 
Karchi. S DJingem začínal na přelomu 
tisíciletí ve Skotsku, hrál a produkoval 
v  Praze  (Le Clan,  Radio  1).  K  hraní 
se  nyní  vrací  po  několikaleté  pauze 
s novým nadšením a energií. Calibre, 
Lenzman, Fred V & Grafix, Nu:tone, 
High Contrast, Spectrasoul, Etherwo-
od,  Alix  Perez  –  jen malá  ochutnáv-
ka  z  řady  interpretů,  jejichž  skladby 
na listopadovou poslechovku připravu-
je. Vstup zdarma!

TANEC
So 26. 11. v 19.00, Národní dům

Movember Tančírna
Přijďte na Tančírnu s knírem a připojte 
se k celosvětové  iniciativě za mužské 
zdraví.  K  tanci  zahraje  tradičně  paní 
Šodková.  Předprodej  na  www.kultu-
rafm.cz,  na  pobočkách  BIC  a  v  hale 
Polárka a na recepci Národního domu.
Vstupné  80 Kč  v  předprodeji,  100 Kč 
v den akce.

BESEDY V ZELENÉM BARU
Čt 24. 11. v 18.30, 

Zelený bar v Národním domě
Českou krajinou 

s Janem Hradeckým
Diskutujete  rádi?  Baví  vás  debaty 
se  zajímavými  osobnostmi?  Každý 
předposlední  čtvrtek  v  měsíci  si  pro 
vás připraví pedagog Gymnázia Petra 
Bezruče Libor Magdoň poutavou bese-
du s hostem z akademického prostředí!
Listopadovým  hostem  bude  geoeko-
log a cestovatel Jan Hradecký, s nímž 
si budeme povídat nejen o jeho knize 
Landscapes  and  Landforms  of  the 
Czech Republic, a tudíž i české krajině, 
ale podíváme se i do jiných zemí a kon-
tinentů, které autor procestoval. Zmiň-
me například Írán, Chile, Indonésii či 
Kazachstán.
Doc.  RNDr.  Jan  Hradecký,  PhD.,  je 
geoekolog  a  geomorfolog  Katedry 
fyzické  geografie  a  geoekologie  Ost-
ravské  univerzity.  Má  za  sebou  řadu 
odborných publikací, vědeckých člán-
ků  a  vystoupení  na  mezinárodních 
konferencích.

AUTORSKÉ ČTENÍ
St 16. 11. v 18.00, Klub Pavlač

Den poesie: 
Žádný člověk není ostrov

KulturaFM se poprvé připojuje  k  ce-
lostátní  akci,  jejímž  podtitulem  je  le-
tos  motto  Žádný  člověk  není  ostrov. 
Pojďte  si  v  den  výročí  narození  K. 
H. Máchy vychutnat do klubu Pavlač 
různorodé verše regionálních básníků 
a  básnířek  – Kláry Bajerové,  Luboše 
Majzlíka, Nely Chamrádové, Huberta 
Ličmana, Neklana a Ivana Karase.
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Mgr. Pavla Platošová, tel. 558 630 051, 
pavla.platosova@muzeumbeskyd. 
.com

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 sou-

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 
a semiprivátní kurzy dle individuál-

ních 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; 2-3 

roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy

SM systém MUDr. Smíška – pohy-
bový program pro léčbu, regeneraci 

a prevenci poruch páteře a pohybového 
aparátu zejména v důsledku sedavé 

práce a jednostranného zatížení; vhod-
né 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.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy cvičení jógy 

září 2016 – leden 2017
(zahájeno v týdnu od 12. 9.)

9. ZŠ
Pondělí

16.30-18.00 začátečníci, 1.-2. díl
18.00-19.30 pokročilí, 4.-5. díl

Úterý
9.30-11.00 pokročilí, 3.-4. díl
16.00-17.30 proti bolestem zad

17.45-19.15 mírně pokročilí, 2.-3 díl
Středa

8.15–9.45 začátečníci, 1.-2. díl 
(nový kurz – od 5. 10.)

17.15-18.45 mírně pokročilí, 2.-3. díl
19.00-20.30 začátečníci, 1.-2. díl

Čtvrtek
8.15-9.45 začátečníci, 1.-2. díl

10.00-11.30 mírně pokročilí, 2.-3. díl
18.00-19.30 začátečníci, 1.-2. díl

Místek – MŠ, Anenská 656
Středa

15.00-16.30 začátečníci, 1.-2. díl
16.30-18.00 mírně pokročilí, 2.-3. díl

Místek - MŠ, Svatopluka Čecha 170
Pondělí

16.45-18.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl
18.30-20.00 proti bolestem zad

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
16. 11. v 17.00, velký sál

Veselá Trojka Pavla Kršky
Koncert  známé  skupiny  z  TV  Šlágr. 
Vstupné:  200 Kč.  Předprodej  vstupe-
nek v BIC na místeckém náměstí.

BERKANA – CENTRUM ZDRAVÍ, 
ENERGIE A VITALITY

tel: 603 793 595
www.centrum-berkana.cz

Pozor!!! 
Centrum Berkana se stěhuje. 

Od 1. 12. jsme v nových prostorách 
na Antoníčkově náměstí v Místku. 

Jóga v páru 
Zábavná lekce jógy pro dva (nejen 
páry muž a žena, i kamarádky) 

17. 11., 9.00–12.00 
Terapeutická jóga, seminář
- náprava a rozvoj dechu u dětí 

i dospělých 
18. 11., 17.00–19.30 

Harmonizační večery pro ženy 
18. 11., 20.00 

Za hranicemi ticha 
- koncert

24. 11., 19.15–20.15 
„ÓM“

- skupinové zpívání mantry ÓM 
25. 11., 18.00–20.00 

Oshovy dynamické meditace
Pravidelné akce:

Úterky 
Terapeutická jóga začátečníci, kurz 

eva@berkana.cz 
Čtvrtky 

Terapeutická jóga pokročilí, kurz 
eva@berkana.cz 

Středy
Tai-chi – začátečníci a pokročilí, 

kurz 
michalp@centrum-berkana.cz 
http://tchajti.wordpress.com/ 

Úterky 
Dětská jóga, kurz 

Shiatsu 
Fonoforéza 
606 955 930 

Tel.: 606 697 199. 
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

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

PRO DĚTI
85 let místeckého loutkového divadla

BESKYDSKÁ LOUTKA
16. ročník festivalu loutkových her 

pro nejmenší
Sobota 19. listopadu v 15 hodin
Příhody medvídka Ťupínka I.

Jan Wilkowski
2. premiéra.
Všechna představení v rámci festivalu 
odehraje Divadlo  u Ostravice  (DUO) 
Frýdek-Místek. Vstupné na  jednotlivá 
představení 30 Kč.

Sobota 26. listopadu v 15 hodin
O líných strašidlech

Premiéra  veselé  činoherní  pohádky 
o líné hastrmance, ježibabě a pokladu 
ukrytém ve starém mlýně. Na motivy 
hry Vladimíra Čorta volně zpracovaly 
Š. Blahutová a  I.  Jedličková. Pro děti 
od 4 let hraje DS KuKo F-M. Vstupné 
30 Kč.
Předprodej  vstupenek  vždy  v  úterý 
a čtvrtek od 15 do 17 hodin na aktuální 
páteční či sobotní představení a 1 hodi-
nu před představením!

Půjčovna kostýmů v listopadu: 
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

SVČ KLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
KROUŽKY A KURZY

Aktuální  nabídku  kroužků  a  kur-
zů  na  školní  rok  2016/2017  najdete 
na www.klicfm.cz. Do kroužků a kur-
zů se můžete hlásit v průběhu celého 
roku, nikdy není pozdě. Více na str. 11

 KENNY BABY CLUB

Panské Nové Dvory,
Frýdek- Místek
Tel.: 736 520 414
info@kenny.cz

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ KENNY 

BALÍČEK: Cvičení a plavání v jedné 
lekci pro děti od narození do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ  PROGRAMY  PRO 
RODIČE  S  DĚTMI:  středy  –  dopo-
ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORICKÉ-
HO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 roku
Na všechny programy je třeba se pře-
dem telefonicky objednat!

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  Mi-
niškolku  pro  děti  od  20 měsíců  do  3 
let,  Montessori  Mateřskou  školu  pro 
děti od 2,5 do 6 let, odborné přednášky 

i semináře.
Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi od 1,5 do 3 let
Děti se postupně učí práci s Montesso-
ri pomůckami, které jsou navrženy tak, 
aby rozvíjely jejich schopnosti v daném 
období.  Věnujeme  se  zde  především 
aktivitám  praktického  života,  rozvíjí-
me s dětmi smyslové vnímání, jemnou 
i  hrubou  motoriku,  řečové,  hudební, 
výtvarné a pohybové dovednosti. Děti 
zde  trénují  schopnost  soustředit  se 
a dokončovat aktivity. Přínosný je pro 
ně také pobyt v kolektivu. Přirozeně se 
tak tvoří vzájemný respekt dětí a rozví-
její se i vzájemným pozorováním. Děti 
se cítí v bezpečí za přítomnosti rodiče 
a  ti mají možnost  rozvíjet vzájemnou 
spolupráci  s  dítětem  a  prožít  klidné 
okamžiky,  kdy  se  mohou  soustředit 
pouze na ně dva.
Věk: 1,5 – 3 roky
Termíny kurzů 2016/2017:
pondělí  8.45  –  10.15  hodin,  10.30  – 
12.00 hodin
pátek 8.45 – 10.15 hodin, 10.30 – 12.00 
hodin
Do kurzu je možné se přihlásit kdyko-
liv během roku.

Montessori miniškolka 
pro děti od 2 do 3 let

Prostředí  Montessori  miniškolky  je 
přizpůsobeno  potřebám  nejmenších 
dětí, jejich vývoji, velikosti i síle. Vy-
bavení třídy je plné aktivit a pomůcek, 
které dětem umožňují zdokonalovat se 
v praktických činnostech, péči o sebe 
i o prostředí a v poznávání světa kolem 
nás. K dětem přistupujeme individuál-
ně a pomáháme, aby každé z nich na-
plno rozvíjelo své možnosti. Kapacita 
miniškolky je 12 dětí.
Termín: úterý – čtvrtek 8.00 – 16.00 
hodin

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 dobrý-
mi a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

 Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
17. 11. (čt) od 19 h. – Koncert – Hon-

za ŽAMBOCH, 
POKUSTONE

Sváteční  listopadový  večer  plný  pís-
niček  vsetínského  Honzy  Žambocha 
a domácích Pokustone ve vás zanechá 
jen  ty  nejlepší  hudební  a  umělecké 
dojmy a pocity. Vstupné: 80 Kč.

19. 11. (so) od 20 h. – Koncert – 
BLUESQUARE

Koncert  kapely Bluesquare  z Novoji-
čínska  pod  kytarovou  taktovkou  Ště-
pána Gruchaly. Vstupné 100 Kč.

24. 11. (čt) od 19 h. – 
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FOLK&COUNTRY Jam session
Pravidelné setkání a svobodné hudební 
jamování příznivců muziky vonící dál-
kami, ohněm a přátelstvím.

2. 12. (pá) od 20 h. - POUTNÍCI
 AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:
JUBILEJNÍ VÝSTAVA 

VÝTVARNÍKŮ V-KLUBU F-M

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
www.kapitola.eu
24. 11. v 18.00

Karel Hvížďala

.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
ŠKOLA JÓGY KARAKAL 

PŘEJE VŠEM LÁSKY PLNÉ 
A MÍRU PLNÉ DNY, NAPLNĚNÉ 

RADOSTÍ A ŠTĚSTÍM.
Karakal  téměř  20  let  vede  své  žáky 
cestou  klasické  Rádžajógy,  osvědče-
né  cesty  nacházení  životní  harmonie 
s tradicí více než 4 tisíce let. Vyváže-
nost  tělesného  i  psychického  rozvoje 
lidské bytosti v souladu s celým vesmí-
rem  je  zde  na  prvním místě  a  může 
vést k nalezení smyslu lidské existen-
ce,  ke  spokojenému  životu  ve  zdraví 
a klidu. 

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1.  až  8.  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, artetera-
pie, aj.
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
programu vyberete ten pravý. 

Akce na listopad
25. 11. Čaj o páté

Tradiční, oblíbené setkání s vyprávě-
ním Zdeňka Šebesty o filosofických 

tématech, která vás zajímají.
26.11. Oční jóga – techniky ke zlep-

šení zraku
Jednodenní seminář pro všechny, kteří 
usilují o zlepšení svého zraku. Pravi-
delným prováděním jednoduchých 
a osvědčených technik lze zmírnit 
či odstranit prostou krátkozrakost či 

prostou dalekozrakost.

CENTRUM MAMINEK BROUČCI

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

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00 h.
16. 11. - DOPOLEDNE V POHYBU
Ve středu si s dětmi zacvičíme jedno-
duché  cviky,  které  zvládnou  i  ti  nej-
menší. Začátek v 10 hodin.
17. 11. - Zavřeno – Státní svátek!

22. 11. 
MAŇÁSKOVÁ POHÁDKA

V  úterý  máme  pro  děti  připravenou 
pohádku O Koblížkovi. Začátek v 10 
hodin.

25. 11. - ADVENTNÍ VĚNCE
V pátek budeme společně vyrábět ad-

ventní věnce. Přineste si  s sebou kor-
pus na věnec, větvičky podle vlastního 
výběru, vázací drátek, ozdoby, zápich 
na  svíčky.  Ozdoby  k  dekoraci  budou 
připraveny  v  Broučcích  za  poplatek. 
Začátek v 10 hodin.

28. 11. - OTISK RUČIČKY
Přijďte  si  vyrobit  originální  dárek 
k Vánocům. Otisk ručičky budeme dě-
lat do speciální samotvrdnoucí hmoty. 
Přineste si s sebou tácek nebo tvrdou 
podložku o velikosti talíře. Rezervace 
místa a platba materiálu 100 Kč osob-
ně v Broučcích do 23. 11. Začátek v 10 
hodin.

AKTIVNÍ DOPOLEDNE 
V BROUČCÍCH:

Stále máme pro vás k dispozici:
* sportovní pomůcky
* dětské hudební nástroje
* kinetický písek
* výtvarné pomůcky

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 těho-
tenské centrum ve F-M uzavřeny 

smlouvy se zdravotními pojišťovnami, 
čímž garantujeme nejvyšší kvalitu 

nabízených 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
8. 12. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
21. 11. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

23. 11. v 15.30
KURZY VÁZÁNÍ DĚTÍ 

DO ŠÁTKU
Je  vhodný  pro  těhotné  ženy,  pro ma-
minky s miminky, úplné začátečníky 
i mírně  pokročilé,  tatínci  srdečně  ví-
táni. Koná se dne 11. 11. v 10.00, pod 
vedením poradkyně a  lektorky. Počet 
míst omezen, volejte pro rezervaci 
777 755 907

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ

Novinka! 
Od 5. 10. 2016 začínáme cvičit i ve stře-
dy od 16 do 17 h. s porodní asistentkou 
Bc. Terezou Rykrovou. Jedná se o sou-
bor  10  lekcí.  Počet míst  omezen,  pro 
rezervaci volejte 777 755 907.

Úterý – 16.15
Středa – 16.00
Čtvrtek – 10.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 
manipulace s dítětem, masáže kojen-
ců, metodika správného krmení, rela-
xační polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 

fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
15. 11., 22. 11. – 8.45 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
15. 11., 22. 11. – 10.00 h.

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

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

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 
17. 11. Státní svátek – zavřeno

18. 11. Výprava za lesním strašidlem
24. 11. Vědomostní soutěž – „Otázky 
z krabičky pro chytré hlavičky“

28. – 29. 11 Advent přichází – Pletení 
adventních věnců

Provozní doba přes školní rok je:
Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin
Každou  středu  je  konzultační  den  – 
den určený pro jednotlivce nebo skupi-
nu, kteří si předem domluví doučování 
nebo  téma,  které  chtějí  s  pracovnicí 
prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den na-
jdete na: www.charitafm.cz

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 te-
matikou s vystoupením středověkých 
tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 

sobotu od 19.00 do 21.15 h.

GALERIE pOD ZÁMKEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

út: 14–16
st - pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 
Umělecké sklo, šperk, plastika. 

Novinky na webu galerie

TANEČNÍ STUDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz, 

tel.: 776 096 091, 605 545 607
registrace možná emailem

nebo telefonicky
Taneční centrum pro každého, 

bez věkové hranice. 

Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz

KRESLÍME, MALUJEME, 
MODELUJEME

tvůrčí dílna a kurzy pro dospělé a děti 
od 13 let každou středu od 17 do 20 h. 
(kresba a malba) a každý čtvrtek od 17 
do 19 h. (modelovaní a keramika)

DIVADÉLKO SOKOLÍK
Divadelní Společnost PROZATIM pro 
Spolek přátel F-M uvádí jubilejní 10. 
ročník divadelně-hudebního festivalu

ČERSTVĚ NA PRKÝNKU
25. 11.

17.00 -17.45
Simba hula vatu

bubenické západoafrické rytmy v ev-
ropském podání-hudba, F-M

18.00 – 18.30 
D.B.S.(Divadlo Bez Střechy) 

Židle – divadlo; Ostrava
18.45 – 19.30

Korajunglejazz
západoafrická harfa kora spolu s kyta-
rou (západoafrické tradice, rozvinuté 

ve vlastních aranžích); Brno
20.00 – 21.30

D.N.A. 
(Divadlo Nadšených Amatérů) 

Pravda o zkáze Titaniku (F. R. Čech) 
– divadlo, F-M
22.00 – 22.30
David Stypka

26. 11.
17.00 -17.45

DS Prozatim 
Patriot strachu – divadlo, F-M

18.00 – 18.30
Monty

hudba, Brno
18.45 – 19.30
DS Prozatim
divadlo, F-M
20.00 – 21.15
Enthemor

divadlo, F-M
21.30-22.00 

René Souček 
hudba, F-M

Jednodenní vstupné 100 Kč, 
dvoudenní vstupné 150 Kč.

KERAMICKÝ ATELIÉR

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

16. 11. středa HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS!
SVÁTEČNÍ HITY S DJS KOMÁREM 
A KAMILEM!
18. 11. pátek EDM!
NAŠLAPANÁ  AKCE  ZAMĚŘENÁ 
NA SOUČASNOU EL. HUDBU
19. 11. sobota SKYLINE & NO!SE 
LIVE!
DRUM AND BASS ŽIVĚ V PODÁ-
NÍ  SKYLINE  A  DNB  PÁRTY  AŽ 
DO RANNÍCH HODIN
24. 11. čtvrtek STOUNTALENT
DALŠÍ  ROČNÍK  TALENTOVÉ 
SOUTĚŽE,  ANEB  STOUN  HLEDÁ 
SUPERSTAR
25. 11. pátek LAKE MALAWI 

STOUŇÁCKÁ PREMIÉRA ALBER-
TOVY  (EX  CHARLIE  STRAIGHT) 
NOVÉ KAPELY
26. 11. sobota PRAGO UNION
BÁSNÍK  KATO  A  KŘEST  NOVÉ 
DESKY  PRAGA,  KTERÁ  ZAZNA-
MENALA  NEJVĚTŠÍ  LETOŠNÍ 
PRODEJE!  POSLEDNÍ  KONCERT 
S  ŽIVOU  KAPELOU  CHAMPION 
SOUND! UDÁLOST MĚSÍCE!

PŘIPRAVUJEME:
9. 12. TATABOJS
10. 12. FORBIDDEN SOCIETY
17.  12.  IMODIUM,  UKRADENÝ 
OVOCE
23. 12. MIRAI
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Na Noci literatury ob-
divovali fanoušci litera-
tury zdobné interiéry 
bývalého ředitelství Sle-
zanu. V tkalcovně na Tě-
šínské ulici diváci čerpali 
dramatickou atmosféru 
na komorním site speci-
fic divadle Zuřivec. V létě 
na festivalu Pivohraní hu-
čely na nádvoří bývalého 
závodu „Osmička“ stovky 
lidí. Na festivalu Setkání 
divadla a hudby vystupo-
valo v areálu na Těšínské 
několik uměleckých sou-
borů. Na sklonku léta po-
mohla KulturaFM s pořá-
dáním sousedské slavnosti 
Zažít město jinak v býva-
lém zooparku, který spadá 
do objektů Slezanu. V tex-
tilních areálech se bude 
KulturaFM objevovat 
i v další sezoně.
V  minulých  týdnech 

se  pro  letošek  naposledy 
otevřela  továrna  na  Těšín-
ské.  Přišlo  několik  stovek 
návštěvníků.  Prohlédli  si 
velkoformátové  fotografie 
z dílny Lukáše Horkého. Ten 
na snímcích zachytil posled-
ní směny v textilce, před je-
jím definitivním uzavřením. 
Další částí kompilované vý-
stavy  byly  návrhy  studentů 
Vysoké  školy báňské, které 
představovaly  možnou  bu-

doucnost  továrních  objektů 
očima  mladých  architektů. 
Naopak dobu  rozkvětu  tex-
tilního průmyslu na výstavě 
dokládaly  zvětšeniny  do-
bových zobrazení továren. 
Člověku,  který  žije  v  sou-
časné  panelákové  zástavbě, 
by ani nepřišlo,  jak budovy 
textilek  dominovaly  zdejší 
krajině.  Atmosféru  výsta-
vy  dotvářela  videoprojekce 
o místní  architektuře  Šum-
ný  Frýdek-Místek,  dále 
autentická  nahrávka  zvuku 
pracujících  strojů  z  archivu 
Lukáše Horkého  a  v  nepo-
slední řadě samotné prostře-
dí interiéru bývalé továrny. 
Třešničkou na dortu byla re-
konstruovaná  fasáda,  díky 
které  budova  neuvěřitelně 
prohlédla.
KulturaFM  se  chystá 

úspěšné projekty zopakovat. 
„Například  Pivohraní  bude 
na větší  ploše bývalého  zá-
vodu „Osmička“. Podíváme 
se  i  do  budov,  do  kterých 
jsme  diváky  zatím  nevzali. 
Interiéry  Slezanu  na  Hál-
kově  ulici  jsou  okouzlující 
a  určitě  najdeme  stylový 
způsob,  jak  je  představit. 
Nové nebudou jen budovy, 
vznikají  také  nové  koncep-
ce koncertů,  společenských 
akcí a výstav. Vnímáme, že 
spojením  kulturních  akcí 

Frýdecká Galerie pod 
zámkem vás srdečně zve 
na výstavu nazvanou 
Krajina. Své obrazy zde 
vystaví žijící i nežijící 
autoři, jejichž umělecký 
záběr nezasahuje pouze 
do našeho regionu.
Z žijících autorů se před-

staví  například  Štěpán  Kr-
hut,  Miroslav  Dyl  či  Josef 
Novický. Ti již měli v gale-
rii  své  úspěšné  samostatné 
výstavy. Z nových věcí bu-
dou  k  vidění  práce  Libuše 
Matulové,  která  se  inspi-
rovala  atmosférou  Hostýn-
ských  vrchů.  Jako  novinky 
se v galerii uvedou díla Pet-
ra  Špačka  a  Jiřího  Kriste-
na. Oba čerpají své náměty 
na Vysočině. Výstavu vhod-

ně doplní  i obrazy již neži-
jících malířů, z nichž připo-
mínáme  například  tvorbu 
Leopolda  Parmy,  Bohumí-
ra  Jaroňka,  Jana  Hrnčárka 
a  v  neposlední  řadě  určitě 
znovu  zaujme  i Eliška Ser-
vátková.  Vernisáž  za  pří-
tomnosti  autorů  proběhne 
v pondělí 28. listopadu v 17 
hodin  na  ulici  Zámecká 
a všichni  jste na ni srdečně 
zváni. Samotná výstava po-
trvá do středy 21. prosince.

V pátek 2. prosince 
ve 20 hodin se v hudeb-
ní hospůdce U Arnošta 
uskuteční koncert brněn-
ské legendární bluegras-
sové kapely Poutníci.
Skupina  je  známá 

svým  osobitým  přístupem 
ke známým písním ve stylu 
bluegrassu a country a také 
svými  vlastními  skladba-
mi,  které  přesáhly  rámec 
těchto  stylů  a  některé 
z nich u nás, dá se říct,  již 
zlidověly.
Tato  „grassová“  špička 

působí  na  české  hudební 
scéně  od  roku  1970,  vyda-
la 14 CD nebo LP. Poslední 
autorské  natočila  a  vydala 
v roce 2011 ke čtyřicátému 
výročí svého vzniku. 
Koncerty  jsou  průřezem 

poutnické muziky od začát-
ků,  kdy  kapela  hrála  stan-
dardy  z  oblasti  americké 

PIVOHRANÍ: Nové�prostory,�nové�akce�–�široké�publikum. Foto: Petr Pavelka

Kultura v areálech Slezanu 

Poutníci U Arnošta

country hudby, přes součas-
nou tvorbu až po hity z pera 
bývalého  frontmana  Ro-
berta  Křesťana,  jako  jsou 
skladby  Panenka,  Pojďme 
se napít, a kapelní hity, jako 
je Telegrafní cesta či Hotel 
Hillary, či již zmíněné pís-
ně z oblasti klasické count-
ry hudby a bluegrassu.
Základ  současné  kapely 

tvoří:  Jakub  Bílý  –  zpěv 
kytara  a  mandolína,  Jan 
Máca – zpěv, housle a man-
dolína, Peter Mečiar – ban-
jo a dobro,  Jiří Karas Pola 
– kapelník a kontrabas.

Přijďte pod zámek na krajinu

a  historických  industriál-
ních  budov  vzniká  další 
rovina,  která  už  začíná  být 
pro Frýdek-Místek typická,“ 
říká produkce KulturyFM.

Podzimní koncert
Podzimní  koncert  Pě-

veckého  sboru  Catena 
musica  Frýdek-Místek 
a  Pěveckého  sdružení 
Echo  Frýdlant  n.  O.  se 
koná  v  sobotu  26.  listo-
padu  od  16  hodin  v  Ry-
tířském  sále  Frýdeckého 
zámku.
Vstupné dobrovolné.

Taneční skupina Funky 
Beat pod záštitou TJ So-
kol Frýdek-Místek zažila 
v loňském roce svou vůbec 
nejúspěšnější sezónu. Je-
jím vrcholem byla napří-
klad účast na mistrovství 
Evropy, kde si nejmladší 
tanečnice vybojovaly nád-
herné 10. místo, a pře-
devším pak nominace 
na mistrovství světa, což 
pro frýdeckou skupinu 
představovalo zatím vů-
bec největší výzvu. 
Výjezdu  do  Vídně,  kde 

se  letošní  světové  finále 
konalo,  předcházelo  pro-
to  množství  intenzivních 
soustřední  a  náročných 
tréninků,  na  nichž  se  nej-
mladší dívky pod vedením 
několika  profesionálních 
trenérů  snažily  vylepšit 
svou choreografii na maxi-
mum,  s množstvím  efektů 
i  náročných  akrobatických 
prvků. 
Světové  finále  Hip  Hop 

Unite  World  Champion-
ship trvalo náročné tři dny. 

Funky Beat dobývá svět!

V  tom  prvním  probíhala 
pouze  registrace,  taneční 
workshopy  a  samozřejmě 
opět  množství  zkoušek 
a  tréninků.  Další  den  už 

však  šlo o mnoho víc. Ko-
nalo se základní kolo, a tedy 
i boj o postup do semifiná-
le  mezi  nejlepší  dvacítku 
tanečních  crew  z  celého 
světa.  Funky Beat  tak měl 
možnost  sledovat  konku-

renci například z Německa, 
Rakouska,  Maďarska,  ale 
také třeba z Ruska, Belgie, 
Nového Zélandu či dokonce 
jižní Afriky. Skvělý výkon 
uchvátil jak diváky, tak po-
rotu,  která  neváhala  Fun-
ky Beat  zařadit  do  dalšího 
kola.  V  semifinále  si  pak 
skupina  vysloužila  –  jako 
jediný  zástupce  České  re-
publiky – postup do velké-
ho finále mezi 10 nejlepších 
týmů. Nakonec při závěreč-
ném  udělování  cen  získaly 
nadějné frýdecké tanečnice 
nádherné sedmé místo.

„s podporou
města“



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  16  ≈ Inzerce

Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - www.frydekmistek.cz/cz/obcan/zpravodaj-rm/
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výkup- prodejvýmìna-
Místek u Tesco, Pøíborská 586 (smìr NJ), tel.777 913 814

Více včetně Adventního programu na www.ocfryda.cz

Formičky zdarma k nákupům od 27. 11.
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Listopad       měsíc        sLev

jsme specialisté na 
KONTAKTNÍ ČOČKY  
a KRÁsné BRÝle

T.G. Masaryka 600, F-M
Po-pá  9 – 17 hod.
Tel.  558 63 64 64 www.elpooptika.cz

oční optika

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
léčení energií, 

diagnostika
astrologická poradna

         

fyzické i psychické potíže
www.tanja.webnode.cz

tel. 604 916 098 
T. Horníčková, F-M

Elektronická aukce – přebytečný 
movitý majetek a hrobová zařízení
Statutární město Frýdek-Místek bude nabízet k pro-
deji přebytečný movitý majetek (židle, stoly, hasičské 
hadice, kancelářský nábytek apod.) a hrobová zařízení, 
která jsou umístěna na hrobových místech na veřejném 
pohřebišti ve Frýdku, a to formou elektronické aukce. 
Elektronická aukce se uskuteční ve dnech

5. 12. 2016 – 11. 12. 2016 
na portále www.aukcefm.cz

Divadélko Sokolík
ČERSTVĚ NA PRKÝNKU

25. 11.
Simba hula vatu

D.B.S. 
Korajunglejazz

D.N.A.
David Stypka

26. 11.
DS Prozatim 

Monty
DS Prozatim
Enthemor

René Souček


