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slovo primátora

Vážení občané,
tentokrát jsem se ke slovu přihlásil nejen já, ale i Advent. 

Ten jsme se rozhodli vám zpestřit formou Adventního měs-
tečka, které vyroste v předvánočním období na místeckém 
náměstí Svobody a v jeho blízkém okolí. Od 2. až do 23. 
prosince v něm najdete nejen stánky s vánočním zbožím 
a dobrotami, ale také vyzdobené pódium, na kterém se bu-
dou střídat divadelníci, tanečníci i hudebníci. O víkendech, 
ale i v některé všední dny budou na náměstí adventní dílny 
pro děti. Chybět nebude ani Ježíškova pošta, zvonička vá-
nočních přání, dobový dětský kolotoč a živá zvířátka před 
bývalým knihkupectvím u křížového podchodu, nebo ručně 
malovaný dřevěný betlém před kostelem sv. Jakuba. Ná-
vštěvníci se budou moci také vyfotografovat u zábavných 
vánočních kulis nebo slaměného koňského spřežení se sáně-
mi. Po slavnostním rozsvícení Vánočního stromu 2. prosince 
bude v Adventním městečku zajištěn doprovodný program 
každý den a nebudou v něm chybět ani tradiční akce. Už 
v pondělí 5. prosince se na náměstí uskuteční Mikulášská 
nadílka, v sobotu 10. prosince Vypouštění balónků s přáním 
Ježíškovi a ve středu 14. prosince tradiční akce Česko zpí-
vá koledy. Návštěvníci se mohou těšit i na bohatý kulturní 
program, mimo jiné na Silesian Dixie Band, Reného Souč-
ka, skupiny Fleret, kapely Šajtar a tak dále. Zajímavá bude 
i ohnivá show 22. prosince a chybět samozřejmě nebude ani 
rozdávání Betlémského světla den před Štědrým dnem. Ur-
čitě se na některé z akcí navozujících sváteční předvánoční 
náladu potkáme. Srdečně zveme!  Michal Pobucký

Protože zastupitelé 
za hnutí ANO 2011 měli 
spoustu otázek ohledně 
současné situace na 8. zá-
kladní škole, které chtěli 
dokonce řešit na úrovni 
zastupitelstva v samostat-
ném bodu, připravilo ve-
dení města pro zastupitele 
seminář, kde byla snaha 
všechny zodpovědět.

Adélu Řehovou přede-
vším zajímalo, proč rada 
města nerespektovala bo-
dově nejúspěšnější adept-
ku výběrového řízení 
na místo ředitele školy, ale 
do funkce nakonec jmeno-
vala Ivetu Wilczkovou.

„Byl jsem členem komi-
se a ani jeden z kandidátů 
se nevešel zcela do našich 
parametrů. Není to tak 
jednoduché, že dobrý uči-
tel bude i dobrý ředitel. 
Vítězná kandidátka podle 
bodů například nebyla vy-
studovaná učitelka, ale in-
ženýrka ekonomie. Ideálně 
měl školu převzít někdo 
zvenčí, protože jinak se při 
změně postů projevují ob-
rovské tlaky ze sboru. Vy-
brali jsme ale z dostupných 
kandidátů toho nejlepšího 
v konkurzním řízení,“ rea-
goval Marek Šimoňák.

Radní bodový rozdíl jed-

noho bodu z výběrového 
řízení neberou jako určují-
cí, protože v sedmičlenné 
komisi byla i tehdejší ředi-
telka a její zástupce, kteří 
měli zájem na prosazení 
určité kandidátky. „Komise 
ale ze všech uchazečů jen 
doporučuje vhodné kandi-
dáty a vedení města může 
vybrat, koho uzná za vhod-
né,“ připomněl primátor 
Michal Pobucký.

Vlnu nevole, která eska-
lovala situaci na Osmičce, 
v září přineslo zrušení ně-
kterých dělených hodin tří-
dám pro tzv. „nadané žáky“. 
� (Pokračování�na�str.�4)

Frýdecko-místecká rad-
nice obeslala všechna spole-
čenství vlastníků bytových 
jednotek z ulice Bezručova 
a Palackého, jichž se dotý-
ká projekt nové bytové vý-
stavby soukromého inves-
tora v této lokalitě. S jejich 
zástupci se vedení města 
sešlo, aby se vyjasnily mož-
nosti, které jednotlivé stra-
ny mají, s cílem co nejvíce 
zmírnit negativní důsledky 
s projektem spojené.

Místní se stejně jako radní 
obávají především zhoršení 
bezpečnosti dopravy, která 
je už nyní v exponovaných 
časech na hraně. „Jsme 25 let 
perzekuováni, že někdo v pri-
vatizaci pochybil. Oficiálně 
nejsme vlastníky pozemků 
pod svými domy, kolem nás 
je množství zeleně, která už 
by tam dávno neměla být, 
a nyní bude chtít někdo celou 
ulici, využívanou prakticky 
jako chodník, používat pro 
příjezd k takovému množství 
nových bytů,“ postěžovali si.

„Znovu musíme začít tím, 
že město to nenaplánova-
lo, nebudeme ty byty stavět 

my, ale soukromý investor, 
který má svůj vlastní poze-
mek a na něm si chce něco 
postavit. Už v roce 2012 
k tomu měli vydáno potřebné 
územní rozhodnutí. Vy jste 
vlastníci bytů, my vlastníme 
některé pozemky v okolí,“ 
vysvětloval role náměstek 
primátora Karel Deutscher 
a jeho kolega Jiří Kajzar do-
plnil: „To území má nějaký 
privatizační příběh. Pozemek 
je brownfield, po dřevařské 
továrně, je samozřejmé, že 
tam vznikne nová zástavba. 
Je dobře, že tam nebude opět 
průmysl, ale klidně to mohl 
být nějaký další zbyteč-
ný supermarket, kanceláře 
nebo právě byty. Developeři 
jsou draví, chtějí realizovat 
svůj záměr a nám se alespoň 
povedlo přimět jej ke kom-
promisu ve formě zmenšení 
projektu. Ovšem naše pozice 
je taková, že nejsme na straně 
investora, ale nemáme moc 
možností jej ovlivnit.“ Zá-
ležitosti kolem projektu řeší 
státní správa, nikoliv volení 
politici, kteří do státní správy 
nemohou zasahovat.

JEDNÁNÍ NA RADNICI:�S�občany�o�zmírnění�negativních�důsledků�plánované�bytový�
výstavby�soukromým�investorem�na�Bezručově�ulici.�� Foto: Petr Pavelka

S občany o ulici Bezručova

Město o vývoji projektu 
opakovaně informuje, aby 
občané zde bydlící mohli co 
nejlépe uplatnit svá práva. 
Současně připravuje studii, 
jak zkapacitnit s ohledem 
na záměr, který zde bude 
realizován soukromým 
investorem, příjezd a par-
kovací možnosti, protože 
dosud existoval pouze pro-
jekt opravy ve stávajících 
parametrech. Ani to ale 
není ze strany města vše. 
„Zkoumali jsme možnosti 
dopravy druhou stranou přes 
ulici Třebízského, jednáme 

s exekutorem o pozemcích, 
abychom měli možnost udě-
lat nějaký jiný vyhovující 
dopravní systém. Jestli se to 
povede, nevíme, ale je to pri-
orita. Cílem města je doprav-
ní napojení k novým bytům 
z druhé strany, ale současně 

prozkoumáme všechny mož-
nosti revitalizace Bezručovy 
ulice, kde budeme jednat 
také s krajem,“ shrnul primá-
tor Michal Pobucký, který 
se se zástupci společenství 
vlastníků domluvil, že se ne-
vidí naposledy.  (pp)

Zastupitelé debatovali o Osmičce
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„Vlastnictví je defino-
váno jako právo věc držet, 
užívat, požívat její plody 
a disponovat s ní, a to vlast-
ní mocí, která je nezávislá 
na existenci moci kohokoli 
jiného k téže věci v témže 
čase. Vlastníkem je také 
obec. Její majetek musí být 
využíván účelně a hospo-
dárně v souladu s jejími zá-
jmy a úkoly vyplývajícími 
ze zákonem vymezené pů-
sobnosti. Obec je povinna 
pečovat o zachování a roz-
voj svého majetku v zájmu 
obce a občanů obce. Maje-
tek obce musí být chráněn 
před zničením, poškozením 
odcizením nebo zneužitím. 
Obec se tedy stará o svůj 
vlastní majetek. To samé se 
očekává od ostatních vlast-
níků nemovitého majetku, 
který se nachází na území 
obce. Ti především mají po-
vinnost svůj majetek řádně 
udržovat svými vlastními 
prostředky. Nemohou spo-
léhat na pomoc obce, např. 
ve formě dotací na opravu 
či rekonstrukci. Pokud stav 
nemovitosti ohrožuje okolní 
nemovitosti či občany, obec 
vyzve vlastníka ke zjednání 
nápravy, a pokud v daném 
termínu není oprava pro-
vedena, může obec v rámci 
zajištění bezpečnosti opra-
vu provést na náklady vlast-
níka. Zachraňovat chátrající 
nemovitosti z peněz obce 
nelze považovat za uspo-
kojování potřeb obce a je-
jich občanů. Jsme zásadně 
proti tomu, aby se z veřej-
ných peněz hradily opravy 
a rekonstrukce nemovitostí, 
které nejsou ve vlastnictví 
Statutárního města Frýdek-
-Místek.“ Ivan Vrba

 za KSČM

„Město je dynamický or-
ganismus. Neustále dochází 
k nové výstavbě, opravám 
stávajících budov i k de-
molicím objektů, které už 
dosloužily. Chceme-li naše 
město dále rozvíjet, musíme 
najít rozumnou míru toho, 
kolik z odkazu našich před-
ků zachovat a co do města 
přidat nového. Možnosti 
města v tomto směru jsou 
celkem široké, avšak nejsou 
neomezené. Úloha měs-
ta by měla být především 
v tom, že ve spolupráci 
s památkovým odborem 
stanoví, které budovy jsou 
pro tvář našeho města 
natolik výrazné, že stojí 
za to do nich investovat čas 

a prostředky. Město může, 
a také to činí, podpořit sou-
kromé investory dotacemi 
pro obnovu objektů. Avšak 
provádět opravy je povin-
ností majitelů objektů. Bylo 
by krásné, mít všechny bu-
dovy v našem městě krás-
ně opravené, ale musíme 
se na věc podívat reálně. 
Ekonomika je neúprosná, 
a není-li alespoň teoretická 
možnost, že se prostředky 
investované do opravy vrá-
tí, pak je možnost obnovy 
malá. Musíme si uvědomit, 
že každý objekt, který by 
město opravilo a dále udr-
žovalo jen pro jeho krásu, 
by musel být dotován z na-
šich společných prostředků. 
Zvažuje-li tedy město vy-
koupení nějakého zchátra-
lého objektu a jeho opravu, 
pak musí také najít možnos-
ti jeho dalšího využití, kte-
ré by buď přineslo vložené 
prostředky zpět, anebo by 
bylo pro obyvatele našeho 
města takovým přínosem 
v rámci služeb, že by in-
vestice ospravedlnilo i bez 
zajištění jejich návratnosti.“
 Luděk Novotný

 za hnutí Naše Město

„Nedávno proběhla po-
dobná otázka i na sociální 
síti. Anketa, zda má město 
koupit Český dům a na své 
vlastní náklady ho zre-
konstruovat. Drtivá větši-
na respondentů byla pro. 
Nicméně, dle mého názoru, 
není odpověď na tuto otáz-
ku zase tak jednoznačná. 
Na straně jedné se jedná 
o velmi cennou stavbu 
z roku 1889, která vznikla 
pod názvem Německý dům. 
Konaly se zde taneční zába-
vy, fungovala zde vyhláše-
ná restaurace, po 2. světové 
válce byl objekt přejmeno-
ván na Český dům. Za so-
cialismu byly vlastníkem 
Beskydské hotely a restau-
race, které v 90. letech za-
nikly, a tím pádem Český 
dům postupně upadal. Dnes 
je ve velmi žalostném stavu 
a slouží jako velká reklamní 
plocha, která dělá našemu 
městu ostudu. Na druhou 
stranu je objekt v majetku 
soukromé ostravské firmy 
a město nemá dostatečné 
páky, jak donutit majitele, 
aby se o svůj majetek za-
čal starat. Již v minulém 
volebním období proběhla 
na zastupitelstvu o tomto 
tématu diskuse. Vlastník 
nemovitosti nabídl Český 

dům za 25 milionů, město 
bylo ochotno dát 10 milio-
nů. Nakonec k dohodě ne-
došlo. Připusťme tedy mož-
nost, že město v budoucnu 
dům koupí, za nemalé 
peníze ho zrekonstruuje, 
ale co toto může způso-
bit? Podívejme se na další 
chátrající budovy – bývalá 
Moravia banka na Palacké-
ho ulici, dům číslo popisné 
52 na Zámeckém náměstí, 
nedávno na seznam přiby-
la budova bývalého hotelu 
Centrum. Může si město 
dovolit kupovat zchátralé 
nemovitosti a investovat 
do nich nemalé finanční 
prostředky? Další otázkou 
pak je, co s těmi budovami 
bude, až je opravíme? Co 
do nich umístíme? Je třeba 
si na tyto otázky pečlivě 
odpovědět, než se do ně-
jaké takové akce pustíme. 
Je potřeba jednat s majiteli 
nemovitostí, popřípadě jim 
poskytnout dotace na opra-
vu. Každopádně si musíme 
chránit historicky význam-
né budovy v našem městě, 
ale město nemůže bezhlavě 
vše skupovat a rekonstruo-
vat.“ Marcel Sikora

 za KDU-ČSL

„Je velmi zarážející, 
zabývat se touto otázkou. 
Každý vlastník nemovitos-
ti má za povinnost danou 
nemovitost udržovat v ta-
kovém stavu, aby neohro-
žovala bezpečnost našich 
občanů a narušovala vizáž 
našeho města. Soukromé 
nemovitosti stály na území 
města ještě předtím, než je 
někdo zprivatizoval nebo 
jiným způsobem tyto ne-
movitosti nabyl. Myslíme 
si, že některé nemovitosti 
historicky k městu patří, 
a tudíž by měly být oprave-
ny, aby nechátraly. Pokud 

daný majitel nemá zájem 
o opravu historických bu-
dov, je na místě, aby město 
zajistilo opravu těchto bu-
dov a po majiteli vyžado-
valo náhradu škod spojenou 
s opravou. Lepší variantou 
je odkoupení budov do ma-
jetku města, ale ne za tržní 
cenu. Liknavostí úředníků 
nemuselo dojít k takovému 
stavu, v jakém se budovy 
nacházejí. Snahou Magis-
trátu a vedení města by měl 
být veřejný, a ne politický 
záměr. Pracujme pro obča-
ny, a ne pro svůj prospěch. 
Pozdě bycha honit. Tuto 
situaci měly řešit vládnou-
cí garnitury již v minulých 
obdobích. Dnes je řešíme 
důsledky nekvalitní prá-
ce politiků, ale i úředníků 
Magistrátu. Přesto opravy 
historických budov by měly 
být prioritou všech občanů 
v našem městě.“

 Jaromír Horký
 za hnutí ANO 2011

„Otázku, zda by mělo 
město zachraňovat chátrají-
cí nemovitosti v cizím vlast-
nictví, pokud jsou všeobec-
ně považovány za objekty 
nesoucí určitý pro město 
důležitý historický odkaz, 
se snažili řešit například 
i v Polsku, ale ani tam zatím 
nenašli účinný recept. Jaké-
koliv jednoduché odpovědi 
typu „město by mělo udělat 
to, či ono“, svědčí o nezna-
losti problematiky. Statu-
tární město Frýdek-Místek 
především nemůže investo-
vat do cizích majetků, to by 
si státní zastupitelství, kte-
ré v našem městě neustále 
kriminalizuje rozhodnutí 
politiků, volených občany, 
a záležitosti jinde zcela běž-
né, určitě mnulo ruce. Před-
stavou zcela iluzorní pak je, 
že by město od vlastníků, 

kterým ze svého přičině-
ní zvelebí budovu, mohlo 
zpětně něco vymáhat. To 
lze jen v krajních přípa-
dech, kdy budovy ohrožují 
bezpečnost občanů, ale jak 
jsme se přesvědčili u domu 
na okraji frýdeckého ná-
městí, i tady je velmi složité 
něčeho dosáhnout, pokud 
se skutečně nejedná o jed-
noznačně mezní situaci. 
I když budovy, u nichž se 
o zásahu města spekuluje 
nejčastěji – Český dům, 
Moravia banka, hotel Cent-
rum – nevypadají nijak váb-
ně, jejich vlastníky paragra-
fy pamatující na všeobecné 
ohrožení ještě nedohánějí. 
Rada vykoupit od nich ne-
movitosti za jinou než tržní 
cenu je rovněž naprosto ne-
reálná, města jsou na trhu 
nemovitostí brána jako sol-
ventní partner a příležitost 
naopak k cenám vyšším. 
Vidíme například i u po-
zemků, o které má město 
strategický zájem, že byť 
jsou například zatíženy dlu-
hy, nedostaneme se k nim 
v rámci „veřejného zájmu“. 
I správci konkurzních pod-
stat nás tlačí do dražeb, kde 
se o cenách tvrdě licituje 
a kde město ani nemůže 
o cenu férově soupeřit, 
protože neutají svůj finanč-
ní rámec, o němž se musí 
vést veřejná jednání. Přesto 
všechno se město o stav bu-
dov, které ke koloritu města 
patří, zajímá, má dotační 
systém, který napomáhá 
k jejich vzhledu, a zamýšlí 
se, zda by se pro některé ne-
našla vhodná náplň spojená 
s činností města. U historic-
kých budov spjatých s tex-
tilní výrobou jsme navíc se 
Slezanem uzavřeli Memo-
randum o spolupráci.“

 Karel Deutscher
 za ČSSD

ČESKÝ DŮM: Jakou�dnes�plní�funkci,�je�zcela�zřejmé.�� Foto: Petr Pavelka

Mělo by město zachraňovat chátrající nemovitosti v cizím vlastnictví?
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Vedení statutárního 
města každým rokem 
investuje do obnovy 
i do výstavby zcela no-
vých certifikovaných dět-
ských hřišť. Nyní se jich 
na území města nachází 
třicet čtyři. Mezi nejno-
vější patří hřiště na ulici 
Třanovského ve Frýdku, 
které bylo zprovozněno 
v minulých dnech. 

Hřiště prošlo velkou 
modernizací. Staré ocelo-
vé prolézačky a houpačky 
byly odstraněny a prove-
deny zde byly i terénní 
úpravy. Nyní hřiště nabízí 
certifikovanou skluzavku, 
hrazdu, dvojitou houpačku, 
síťovou prolézačku i nové 
pískoviště. Dopadová plo-
cha je tvořena z pryžových 
dlaždic, které tlumí případ-
né pády a dopady. V okolí 
pískoviště byla položena 
zámková dlažba. Prostor 
dětského hřiště je oplocen. 
Náklady ve výši 1,17 mi-
lionu korun byly hrazeny 

z městského rozpočtu. 
„Vytvořením tohoto dět-

ského hřiště získali oby-
vatelé přilehlého sídliště 
komfortní plochu vhodnou 
pro využití volného času 
s malými dětmi. Z bezpeč-
nostních důvodů je hřiště 
oploceno a spolu s ním 
bude v budoucnu oploce-
no dalších pět vybraných 
dětských hřišť, mimo jiné 
hřiště na ulici Dr. Petra 
a Dobrovského ve Frýdku, 
na ulici M. Majerové a u 7. 
ZŠ v Místku a také dětské 
hřiště na Olešné. Náklady 
na oplocení dětských hřišť 
jsou vyčísleny na bezmála 
800 tisíc korun,“ řekl ná-
městek primátora Jiří Kaj-
zar. 

„V modernizaci a vý-
stavbě nových dětských 
hřišť budeme i nadále po-
kračovat. V příštím roce 
bychom rádi vybudovali 
nové hřiště s certifikova-
nými dětskými hracími 
prvky na sídlišti Anenská, 

Část budovy frýdec-
kého magistrátu na ulici 
Radniční spolu se souse-
dící restaurací Radhošť 
na ulici T. G. Masary-
ka prochází stavebními 
úpravami. Zahrnovat 
budou vybudování nové 
hydroizolace s následnou 
sanací vlhkého zdiva. 

Přípravné práce byly 
zahájeny 8. listopadu. 
„V blízkosti opravovaných 
budov vyroste mobilní 
oplocení, čímž dojde k zú-
žení přilehlého chodníku, 
a tedy mírnému omezení 
v pohybu chodců. Přístup 
do restaurace bude mož-
ný přes staveništní lávku. 

Toto omezení potrvá zhru-
ba jeden měsíc,“ upozornil 
primátor Michal Pobucký. 
Následně, až do února, bu-
dou práce pokračovat, ale 
již zejména ve vnitřních 
prostorách budov.

Stavební práce budou 
zahrnovat vybudování 
hydroizolace, a to i pomocí 
tlakové injektáže, a sanaci 
poškozených omítek, vnitř-
ních i vnějších. Součástí 
bude také dodávka vzdu-
chotechnické jednotky 
s rekuperací včetně přívod-
ního a odvodního potrubí. 

„Cílem je samozřejmě 
zachovat a udržovat histo-
rické budovy v památkové 
zóně města v co nejlepším 
technickém stavu a vytvo-
řit v nich vhodné zázemí 
pro činnost, která je v nich 
provozována. Nyní v do-
tčených budovách sídlí 
magistrát, ale také banka. 
V suterénu, který je nyní 
poškozen vlhkem, jsou 
umístěny zejména archi-
vy těchto institucí, což je 
velmi nevyhovující. Díky 
opravě a pořízení rekupe-
rační jednotky pro větrání 
dojde ke zlepšení celkové-
ho stavu daných prostor,“ 
řekl náměstek primátora 
Jiří Kajzar. 

TŘANOVSKÉHO ULICE: Nové�hřiště�v�uzavřeném�prostoru.  Foto: Petr Pavelka

Ve městě přibylo další nové dětské hřiště

KAVÁRNA: Restaurační�
provoz�Radhoště�není�nijak�
omezen.

Oprava budovy magistrátu
mírně omezí pohyb chodců

Den válečných veterá-
nů, který ctí nejen pad-
lé vojáky, ale všechny 
vojáky všech válečných 
konfliktů ve světě, si 11. 
listopadu připomněli zá-
stupci města na frýdec-
kém hřbitově. Přítomní 
občané i mládež 2. ZŠ 
byli u této příležitosti 
svědky ocenění plukov-
níka Václava Petrase.

Ten u příležitosti piet-
ního setkání převzal z ru-
kou primátora Michala 
Pobuckého ocenění gene-
rálmajora Rostislava Pilce 
– vojenské vyznamenání 
Záslužný kříž náčelníka 
Vojenské kanceláře prezi-

denta republiky 1. stupně.
Už předtím ve svém 

proslovu primátor Mi-
chal Pobucký vysvětloval 
symboliku vlčích máků, 
které nechyběly na klo-
pách mnoha zúčastněných. 
„Květ vlčího máku neod-
myslitelně patří k oslavě 
Dne válečných veterá-
nů. V průběhu 1. světové 
války sloužil na západ-
ní frontě ve Flandrech 
v dnešní Belgii kanad-
ský lékař podplukovník 
John McCrae. Ani jako 
vojenský chirurg si ne-
mohl zvyknout na útrapy 
a bolest raněných vojáků. 
Ve svém smutku se upínal 

k psaní básní. Když se ho 
bolestně dotkla smrt pří-
tele, napsal báseň Na po-
lích ve Flandrech. Kdo 
přečte jen úvodní verše 
básně, pochopí, proč se 
vojenský lékař zasloužil 
o symboliku vlčího máku: 
„Na polích ve Flandrech 
divoké máky rostou, tam 
mezi kříži, řada za řadou. 
Zde ležíme. Nahoře mezi 
červánky je možná slyšet 
zpívat skřivánky, zde dole 
kanóny jen svoji píseň 
řvou.“ John McCrae se ne-
dožil tradice nošení vlčího 
máku, padl ještě před kon-
cem války v lednu 1918,“ 
připomněl primátor.  (pp)

VOJENSKÉ VYZNAMENÁNÍ:�Ocenění�plukovníka�Václava�Petrase.  Foto: Petr Pavelka

Listopadový Den veteránů

přesněji na ulici Dvořáko-
va. Rekonstruovat bychom 
měli i dopadové plochy 
na stávajících dětských 
hřištích. Z důvodu opotře-
bení budou vyměněny pry-
žové desky na hřišti na uli-

ci Dr. Vaculíka v Místku 
a v Janáčkově parku bude 
kačírek nahrazen pryžo-
vým povrchem. Eviduje-
me i návrhy na oplocení 
dalších frekventovaných 
dětských hřišť, která tak 

budou více chráněna jed-
nak před znečištěním, ze-
jména volně pobíhajícími 
psy nebo kočkami, ale také 
před případným poškoze-
ním vandaly,“ doplnil pri-
mátor Michal Pobucký. 
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� (Pokračování�ze�str.�1)
„Mrzí mě, co kolem 8. 

ZŠ vznikl za mýtus. Je mi 
líto těch rodičů, co podlehli 
tomu marketingu, že 8. ZŠ 
je pro intelektově nadané, 
dělají pro to dítě nedobrou 
věc a jsou v zajetí svých dětí. 
Stres začíná už ráno, kdy 
přijedou před tu školu s dě-
sivým počtem 39 tříd a 910 
žáků, kde není kde zaparko-
vat, s tím, že je to to nejlepší 
pro jejich nadání. Přitom 
abstraktní myšlení startu-
je u dětí až v deseti letech, 
a jestli umí ve čtyřech letech 
číst, to ještě neznamená vyš-
ší intelekt. Vyučovací hodi-
na má všude 45 minut a vždy 
je to o osobnosti učitele,“ 
shrnul Marek Šimoňák, sám 
ředitel soukromého gymná-
zia, který vidí rozvoj talentu 
až v pozdějším věku pomo-
cí individuálních studijních 
plánů na základě skutečně 
projevených dispozic v urči-
tých oborech.

„Mám úplně stejný po-
hled, že v šesti letech nelze 
určit, kdo je a není talentova-
ný žák. Určoval to jen školní 
psycholog, ty děti neprošly 
ani pedagogicko-psycholo-
gickou poradnou – je sporné 

o tom hovořit,“ souhlasil Ja-
romír Horký (ANO), ředitel 
ZŠ El. Krásnohorské.

Osmička v současnosti 
disponuje šesti třídami pro 
nadané, se 122 žáky, kdy jen 
14 je ze spádového obvodu, 
67 nespádových z Frýdku-
-Místku, 41 pak z jiných 
obcí. Z celkového počtu 
910 dětí je 515 nespádových 
a z jiných obcí, pouze 395 je 
spádových. Tato čísla oko-
mentovala vedoucí odboru 
školství, kultury a mládeže 
Ilona Nowaková: „Ředitel 
má zodpovídat za organi-
zaci školy. Můžeme dávat 
ředitelům doporučení, kaž-
dým rokem před zápisy, aby 
otevírali takové množství 
tříd, aby to nepoškodilo 
organizaci školního roku. 
Předchozí ředitelka ovšem 
otevírala o jednu až dvě tří-
dy více, než bylo dohodnu-
to. Nemůžeme to ředitelům 
dávat příkazem, i když jsme 
zřizovatelem.“ Ředitelka 
Wilczková potvrdila, že je 
nyní ve shodě s radnicí a ne-
zdravě nabobtnalou školu 
bude chtít zeštíhlit, i proto, 
aby se uvolnily kapacity pro 
dělené hodiny, které dnes 
při vší vůli ani není kde 

učit. „Škola o 900 žácích, 
to je skutečně z hlediska 
pedagogiky horor, malé dítě 
potřebuje ukotvení, pevný 
návyk, neví, co je týden, na-
tož se stěhovat každou pře-
stávku. Až se mi to nechce 
věřit, kam to zašlo,“ netajil 
rozčarování ze současného 
stavu Marek Šimoňák.

Nové vedení školy v dané 
situaci dělá, co může a musí 
z hlediska školského záko-
na, dělené hodiny přiřadilo 
třídám, kterým náleží z hle-
diska vyššího počtu žáků. 
Dosud je měly třídy pro 
nadané žáky na úkor ostat-
ních. „Jako bonus, náhradu, 
že nemůžeme poskytnout 
dělené hodiny nadaným 
třídám v takovém rozsahu, 
jsme v letošním školním 
roce otevřeli 14 kroužků pro 
nadané děti. Vytvořili je pří-
mo učitelé, kteří je učí, kteří 
s nimi pracují, jsou speciál-
ně proškolení, a máme děti, 
které navštěvují i pět těchto 
kroužků. Také pro ně máme 
jednou měsíčně sobotní ško-
ly, od rána do 16. hodiny,“ 
vyjmenovala zastupitelům 
současný nadstandard pro 
nadané třídy ředitelka Wil-
czková.  (pp)

Zastupitelé debatovali o Osmičce

Frýdek-Místek má stej-
ně jako v minulých letech 
dva živé Vánoční stromy 
na náměstích, které bu-
dou dominovat městské 
vánoční výzdobě. Za-
městnanci technických 
služeb na místeckém 
náměstí pomocí jeřábu 
nejprve instalovali téměř 
dvanáct metrů vysokou 
douglasku z čeledi bo-
rovicovité, kterou měs-
tu daroval občan z ulice 
Myslbekova v Místku.

Spousta přihlížejících si 
tento akt nahrávala na mo-
bilní telefony jako první 
atrakci a neklamné zna-
mení, že Vánoce se oprav-
du nezadržitelně blíží, 
ale Jana Sušovská k tomu 
měla i důvod osobní. „Při-
šla jsem zamáčknout slzu. 
Jsem sestra majitele po-
zemku, ze kterého strom 
pochází. Bylo mi devět let, 
když jej jako třímetrový 
přivezli, takže strom bude 
zhruba čtyřicetiletý. Pře-
kážel elektrickému vedení, 
ale pořád jsme oddalovali 
nějaké zásahy, protože byl 
opravdovou dominantou 

celé ulice. Nyní už by-
chom jej ale museli docela 
drasticky seříznout, takže 
jsme jej raději darovali, aby 
v plné kráse ještě posloužil 
dobré věci,“ svěřila se Jana 
Sušovská.

Vánoční strom na mís-
teckém náměstí bude zdobit 
sto stříbrných koulí, pade-
sát žárovek měnících bar-
vy, padesát zábleskových 
žárovek a také stometrový 
řetěz s tisícovkou LED 
diod. Slavnostně se spolu 
s vánoční výzdobou celého 
města rozzáří v podvečer 
2. prosince, stejně jako os-
mimetrová jedle na frýdec-
kém Zámeckém náměstí, 
která pochází z ulice Jirás-
kova ve Frýdku.

 „Vánoční výzdobu města 
postupně obměňujeme, ale 
také rozšiřujeme. Loni byl 
úsek od Kostikova náměstí 
po „Rubikovu“ křižovatku 
ozdoben bíle svítícími gi-
rlandami s flash efektem 
a od křižovatky po magis-
trát přibyly na sloupech 
veřejného osvětlení nové 
svítící hvězdy. Letos mo-
hou občané obdivovat zcela 

17. LISTOPAD: Den�před�státním�svátkem�–�Dnem�boje�
za� svobodu� a� demokracii,� který� je� připomínkou� dvou�
událostí�moderních�českých�dějin�spojených�se�studenty�
vysokých�škol,�položilo�vedení�města�v�místecké�i�frýdec-
ké�budově�magistrátu�pietní�kytice.  Foto: Petr Pavelka

V pondělí 5. prosince 
od osmi hodin se ve velké 
zasedací síni Magistrá-
tu města Frýdku-Místku 
uskuteční 16. zasedání za-
stupitelstva města, které 
projedná především návrh 
rozpočtu pro rok 2017.

Zazní rovněž návrh roz-
počtového výhledu na léta 
2018–2019, bude projednáno 
poskytnutí neinvestičních 
dotací do oblasti sportu i so-
ciálních služeb a program re-
generace městských památ-

kových zón, aktualizovaný 
na léta 2017–2021.

Už pošedesáté bude při-
pravena také zpráva o postu-
pu přípravy a výstavby silni-
ce I/48 stejně jako prezentace 
brownfield areálu Arcelor-
Mittal Frýdek-Místek a.s. 
Zastupitelé si dále vyslech-
nou zprávu o bezpečnostní 
situaci v našem městě za tře-
tí čtvrtletí roku 2016, obča-
né dostanou na veřejném 
zasedání prostor v tradičním 
čase ve 14 hodin. 

Prosincové zasedání 
zastupitelstva

Instalace Vánočních stromů

VÁNOČNÍ STROM:�O�ukotvení�se�postaraly�technické�služby.�� Foto: Petr Pavelka
novou výzdobu frekvento-
vané ulice 8. pěšího pluku. 
Tady se rozzáří všech 128 
stromů v dělícím pásu. Za-
věšeno na ně bude bezmála 
osm kilometrů světelných 
řetězů s LED diodovými 
zábleskovými žárovkami 
v teplé bílé barvě,“ uvedl 
primátor Michal Pobucký. 

„Různé tvary bílých 
i barevných ozdob, převě-
sů a gejzírů spatří obča-
né na tradičních místech, 

ke kterým patří frýdecké 
i místecké náměstí, ale také 
bývalá tržnice v Místku, 
okolí kulturního domu, 
Antonínovo náměstí, ulice 
Frýdlantská, Ostravská, 
Palackého, Těšínská, Po-
litických obětí, Bezručo-
va, Janáčkova, Revoluční, 
Hlavní třída, třída T. G. 

Masaryka, Park pod zám-
kem. Nazdobeno bude okolí 
nádraží ČD, Mariánské ná-
městí, Kostikovo náměstí 
a náměstí Evropy,“ doplnil 
Jaromír Kohut, předseda 
představenstva společnos-
ti TS a.s., která pro město 
zajišťuje instalaci vánoční 
výzdoby.  (pp)
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Blíží se konec roku 2016, 
kdy si Podané ruce – osobní 
asistence připomněly 15. vý-
ročí od založení organizace. 
Za tu dobu vyrostly, získaly 
spoustu zkušeností, pomoh-
ly více než 2000 klientům. 
V současné době působí 
ve třech krajích a mají přes 
120 zaměstnanců. Nejví-
ce informací a zkušeností 
s organizací mají určitě dvě 
dámy, které stály u jejího 
zrodu v roce 2001 a pracu-
jí pro ni dodnes. Jsou těmi 
nejpovolanějšími osobami, 
kterým jsme položili pár 
otázek.

Odpovídá Helena Fejkuso-
vá, zakladatelka a od počát-
ku také ředitelka organizace, 
a Monika Křístková, která je 
spoluzakladatelkou organiza-
ce, ale také klientkou osobní 
asistence a zároveň hlavní 
personalistkou a účetní or-
ganizace. Prostě zná Podané 
ruce ze všech možných úhlů 
pohledu. Obě se volném čase 
věnují také canisterapii.

Zajímalo by nás, co bylo 
vaším osobním impulsem 
pro založení organizace, 
která by se zabývala osobní 
asistencí?

HF: Pracovala jsem v ne-
mocnici jako vrchní sestra 
na ortopedickém oddělení. 
Práce mě velice bavila a měla 
jsem kolem sebe skvělý ko-
lektiv lidí. Ale nová sociální 
služba byla výzvou. Otevíraly 
se otázky, zda je potřeba, zda 
to zvládnu, kde se na službu 
najdou peníze a mnoho dal-
ších. V občanském sdružení 
Podané ruce jsem v té době 
byla už rok předsedkyní, 
a když vyvstala otázka, kdo 
bude personálně vést osobní 

asistenci, brala jsem to jako 
svou povinnost. Byla to výzva 
a krok do neznáma. Pokud 
bych to neudělala, byla bych 
sama sebou zklamaná. A celá 
ta léta jsem ničeho nelitovala. 
Těžké začátky, velké dob-
rodružství, ale vím, že jsem 
udělala správný krok.

MK: Jako vozíčkářka, kte-
rá potřebuje s mnohými věc-
mi pomáhat, jsem znala prin-
cipy osobní asistence. Zhruba 
čtyři roky jsem si osobní asis-
tentky už zaměstnávala sama, 
vydělávala jsem si na ně pod-
nikáním. Připadalo nám tedy 
logické, že budeme usilovat 
o to, aby nové sdružení nabí-
zelo tuto službu. Sešli se lidé 
různých profesí. Základ, který 
byl u začátku, zůstal dodnes. 
Jen jsme trochu zmoudřeli, 
zprofesionalizovali se, jsme 
unavení, ale děláme naši práci 
rádi.

Co bylo v počátcích nej-
těžší, nejsložitější?

HF: Každý den byl svým 
způsobem těžký. Nabíze-
li jsme novou a neznámou 
službu. Museli jsme prolomit 
nedůvěru v institucích, pře-
svědčit o potřebnosti služby 
zastupitele obcí, měst. Někdy 
až osobní zkušenost někte-
rých starostů pomohla změnit 
jejich názor na naši organiza-
ci i námi nabízenou pomoc. 
To, že osobní asistence může 
mnohé vyřešit nebo alespoň 
významně lidem s postiže-
ním i jejich rodinám pomoci, 
zjistili tím, že sami o naši služ-
bu požádali a využívali ji.

Dále hledání vhodných 
spolupracovníků v pozicích 
osobních asistentů i asisten-
tek, spolupráce s rekvalifi-
kačními agenturami, hledání 

dostatečného finančního krytí 
na zaměstnance. To bylo vel-
ké dobrodružství minulých 
let, ale je to vlastně stav trvalý. 
Stále hrajeme hru Nejistá se-
zona. V neziskovém sektoru, 
který poskytuje sociální služ-
by, je to normální fungování. 

MK: Pro mě bylo těžkých 
více věcí. Věnovala jsem se 
už nějakou dobu canisterapii, 
což je dobrovolnická činnost, 
kterou dělám ve volném čase. 
Osobní asistence, to byl úpl-
ně jiný rozměr. Ale Helena 
je akční a do všeho se pustila 
s vervou. Ona je zdravotník, 
organizační typ, umí získat 
lidi. Já jsem spíše ekonom 
nebo účetní, takže jsem jí 
mohla tzv. krýt záda. V prv-
ním roce jsme měli do de-
seti osobních asistentů. Můj 
manžel napsal žádost o dotaci 
na MPSV a dostali jsme skoro 
pět milionů. To byla výzva, 
velký nápor práce. Učila jsem 
se za pochodu. Počet našich 
zaměstnanců se zmnohoná-
sobil. Najednou jsem měla 
na starost účetnictví a perso-
nalistiku velké organizace. 
Těžké bylo se naučit oriento-
vat v dotacích, znát prakticky 
celý Zákoník práce nazpaměť 
a spoustu dalších předpisů, 
o kterých jsem do té doby ne-
měla ani tušení. Těžké pro mě 
také bylo, naučit se důvěřovat 
novým kolegyním, ale dnes 
jsem za ně moc vděčná. 

Obě v organizaci celou 
dobu pracujete, bdíte nad 
ní, řešíte zapeklité situace, 
radujete se z úspěchů. Co je 
pro vás největší hnací silou?

HF: Pro mě osobně je 
každý den významný. Někdy 
obdržím e-mail s poděková-
ním od rodinného příslušníka 

V prosinci uplyne 30 let 
od založení regionální orga-
nizace ROSKA ve Frýdku-
-Místku. Jedná se o sdru-
žení, které pomáhá lidem 
z Frýdku-Místku a okolí žít 
se zákeřnou, a navíc nevylé-
čitelnou nemocí – roztrouše-
nou sklerózou mozkomíšní.

Neustále nás přibývá. Jsou 
mezi námi takoví, u nichž by 
nikdo pouhým okem nepo-
znal, že trpí tímto závažným 
onemocněním. Na druhé 
straně mezi nás ale patří také 
vozíčkáři nebo i lidé, kteří již 
ztratili možnost jakéhokoliv 
pohybu.

Tomu, aby nemoc nepo-
stupovala tak rychle nám 
napomáhá medikální léčba 
a hlavně pravidelná rehabilita-
ce a cvičení, které probíhá 2x 
týdně na poliklinice v Místku 
pod vedením našich speciali-
zovaných cvičitelů.

V letošním roce jsme díky 
dotacím Statutárního města 
Frýdek-Místek a daru Arce-
lorMittalu Ostrava mohli opět 
uspořádat oblíbený rekondiční 
pobyt v Beskydech.

Všem těm, kteří nám po-
máhají, za organizaci ROS-
KA děkuje předsedkyně 
 Helena Nováková

Zástupci Zdravotnické 
záchranné služby Morav-
skoslezského kraje se zú-
častnili nejvýznamnější slo-
venské soutěže záchranářů 
Záchrana 2016, jejíž 25. roč-

ník probíhal v Humenném. 
V rámci této akce soutěžily 
nejen posádky zdravotnic-
kých záchranných služeb 
ze Slovenska a zahraničí, 
ale také operátoři tísňových 
linek. Za územní odbor 
Frýdek-Místek soutěžil tým 
rychlé zdravotnické pomo-
ci, ve složení Zdeněk Chova-
nec a Radim Kozelský.

Účastníci náročné soutěže 
plnili celkem třináct úkolů, 
z toho deset denních a tři noč-
ní. Mezi situace, s nimiž si 
museli pod bedlivým dohle-
dem rozhodčích správně po-
radit, bylo mimo jiné poraně-
ní míchy, intoxikace oxidem 

uhelnatým, jízda zručnosti, 
prudká alergická reakce, 
zásah u případu domácího 
násilí, práce na operačním 
středisku, popáleninové po-
ranění, pacient s akutním sr-
dečním infarktem, poranění 
hrudníku a další.

Naše posádka se umístila 
ve své kategorii z celkového 
počtu 22 posádek na skvělém 
2. místě. Velmi úspěšná re-
prezentace na prestižní zahra-
niční soutěži svědčí o vysoké 
profesionalitě těchto pracov-
níků ZZS MSK, kteří jsou 
zároveň členy vzdělávacího 
týmu organizace. 

 ZZS MSK

Monika�Křístková�s�manželemHelena�Fejkusová�s�manželem.

Stále hrajeme hru „Nejistá sezóna“… aneb 15 let osobní asistence

klienta. V několika větách je 
shrnuto to, jak jsme pomohli. 
Jak je člověku dobře, když 
zjistí, že není na problém, bo-
lest, beznaděj sám. Těší mě 
pomáhat. Těší mě hledat cesty 
pomoci. Ráda pracuji s lidmi. 
Nabíjejí mne potřebnou ener-
gií. Co do nich vkládám, to 
se mi vrací jako dobrý bume-
rang. Asi největší hnací silou 
je pro mě úsměv, dík, službou 
zabezpečený klient. Velmi 
důležití jsou pro mě zaměst-
nanci, kteří jdou rádi do prá-
ce. Uznání mé rodiny a jejich 
pomoc mi pomáhá jít dál. 

MK: Mohla bych říct, že 
spokojení klienti, ale to se 
očekává. Hnací silou je pro 
mě cíl, kterého chci dosáh-
nout. Zpočátku to bylo např. 
získat dotace na další rok. 
Nebo naučit se něco nové-
ho. Nebo seberealizace. Nic 
vznešeného. Chci ukázat, že 
i na vozíku můžu dělat práci 
rovnocennou zdravým lidem. 
To mě asi žene nejvíce. Ta 
touha všem ukázat, že na to 
mám. Chci být důležitou sou-
částí týmu, společnosti, ne jen 
jejím konzumentem a sběra-
telem sociálních příspěvků.

Co byste přály organizaci 
do dalších měsíců a let čin-
nosti? 

HF: Přání Podaným ru-
kám – osobní asistenci mám 
několik. Nadále být spoleh-
livými poskytovateli osobní 
asistence. Mít finanční jistotu 

z institucí. Mít štěstí na vý-
běr spolehlivých pracovníků 
v přímé obslužné péči – osob-
ních asistentů i asistentek. Být 
stále organizací rodinného 
typu, tzn. cítit vzájemnou po-
spolitost a hrdost na Podané 
ruce. 

MK: Aby se nemusela 
nechávat tolik svazovat nad-
měrnou byrokracií. Abychom 
mohli svoji službu nabízet dál 
tak, že na prvním místě bude 
spokojený klient a teprve pak 
úředník, ne naopak. To okříd-
lené „vše pro blaho klienta“ je 
mnohdy jen k jeho škodě. Vě-
řím, že Podané ruce tady bu-
dou ještě hodně dlouho, pro-
tože svoji práci dělají velmi 
dobře, což je vidět i na počtu 
klientů, kterým každý měsíc 
už více než 15 let pomáháme. 
Jsem ráda, že jsem součástí 
naší organizace.

I v letošním roce je prá-
ce organizace Podané ruce 
– osobní asistence závislá 
po ekonomické stránce 
i na příspěvcích měst, na-
dací a jiných donátorů. 
Chceme tímto poděkovat 
za podporu Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. Tato 
podpora nám pomáhá, aby-
chom ceny služby udrželi 
v dostupné výši. 

Další informace o nás 
i osobní asistenci najdete 
na webu www.podaneruce.
eu. 

 Jana Marková

Roska slaví jubileum
Úspěch RZP Frýdek-Místek 

na zahraniční soutěži posádek
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kam za sportem a relaxací

Lepší vstup do utkání si 
hosté z Opavy ani nemohli 
přát. Už v úvodní minu-
tě se totiž do úniku dostal 
opavský útočník Jurečka, 
který naštěstí nemířil přes-
ně. Domácí o sobě dali vě-
dět o dvacet minut později. 
K míči se na hranici velkého 
vápna dostal Hykel, který 
následně pravačkou rozjá-
sal domácí příznivce – 1:0.

Hosté se ale s nepřízni-
vým vývojem smířit nehod-
lali. Jedenáct minut před pře-
stávkou se do slibné šance 
dostal Kuzmanović, a i když 

mu chybně zamával rozhod-
čí ofsajdové postavení, jeho 
následná rána do břevna 
domácí branky vyrovnání 
ještě neznamenala. Možná 
rozhodující okamžik utkání 
nastal o pár chvil později. 
Šumský z trestného kopu 
našel nejprve hlavu do-
mácího kapitána Literáka, 
který ani nadvakrát opav-
ského brankáře Fendricha 
překonat nedokázal. Kdyby 
byl stav 2:0, hosté by měli 
s dalším průběhem zápasu 
hodně práce. K poločasové 
přestávce nakonec odcháze-

ly oba celky za nerozhodné-
ho stavu. Opavané zahrávali 
standardní situaci, k míči se 
po několika odrazech dostal 
Kuzmanović, který nakonec 
přeci jen propasíroval míč 
za záda frýdecko-místecké-
ho gólmana – 1:1.

Druhá půle již tolik vzru-
šujících chvil přeci jen ne-
přinesla. Za zmínku stojí 
pouze situace ze 72. minuty, 
kdy střídající Smola vybídl 
místo zakončení přihrávkou 
zakončujícího Jurečku, ale 
jeho gólová rána se nakonec 
ukázala jako ofsajdová.

Návštěva zástupců klu-
bu Snakes na finále olym-
pijské kvalifikace basket-
balu v srbském Bělehradě 
na začátku prázdnin měla 
za výsledek přírůstek 
do rodiny trenérů Snakes. 
Návštěva země vicemistrů 
světa v basketbalu byla 
velmi inspirativní. 

Sport, zejména basket-
bal a fotbal, člověk potkává 
na každém kroku, je napros-
to všudypřítomný. Na ne-
spočetných veřejně přístup-
ných městských hřištích se 
hraje v podstatě nepřetržitě 
a ve všech věkových kate-
goriích. Výjimkou nebyli ani 
pánové ve věku s více než 
šesti křížky, prohánějící vel-
ký míč pod vysokými koši 
s velkým zápalem… Pocho-
pil jsem, že jakákoliv aktivní 
výměna a ochutnávání této 
atmosféry našimi dětmi i tre-
néry je žádoucí. Ze Srbska 
se podařilo přivést v pozici 
ambasadora – trenéra dob-
rovolníka, vysokoškolsky 
vzdělaného učitele a trenéra 
basketbalu, který má i hráč-
ské zkušenosti z profesionál-
ního sportu a mládežnických 

reprezentač-
ních výběrů. 
Bojan Risimič 
(27 let) má už 
za sebou mě-
síc aktivního 
působení dob-
rovolníka tre-
néra ve Frýd-
k u - M í s t k u . 
Děti jeho 
sy mpat ick ý 
vzhled a milou optimistic-
kou povahu doslova milují, 
angličtinu si po prvotních 
rozpacích užívají a nás, 
okoukané trenéry Čechy, už 
vlastně ani moc nechtějí.

Jak reaguji děti na ko-
munikaci v angličtině 
a vidíte nějaké zjevné roz-
díly mezi malými českými 
a srbskými svěřenci? 

„Ze začátku tady byly 
vzájemné rozpaky a obavy 
z nemožnosti se dohodnout. 
Jsem rád, že jsme si ujasnili, 
že v naší snaze kultivovat ko-
munikaci v angličtině jste mi 
zakázali používat lámanou 
češtinu nebo srbštinu a zů-
stali jsme u angličtiny s tím, 
že dětem se vysvětlilo, že jiná 
cesta neexistuje. Po pár týd-

DĚLBA BODŮ: Opava�ve�Frýdku�prokázala,�že�na�špici�
tabulky�není�náhodou.�� Foto: Petr Pavelka

Na závěr sezony remíza
MFK F-M – SFC OPAVA 1:1 (1:1)

Duel před televizními 
kamerami, v němž v ne-
děli 13. listopadu přivíta-
li lídra soutěže z Lovosic, 
se házenkářům nepovedl. 
Hosté dominovali od za-
čátku do konce a nako-
nec odjeli se zaslouženou 
výhrou.

Od začátku střetnutí bylo 
patrné, že do Frýdku-Míst-
ku přijel doposud nejlepší 
celek soutěže. Domácí se, až 
na Adama Gřeška na pivotu, 
střelecky trápili. Tentokrát 
utkání nevyšlo ani našemu 
nejlepšímu střelci Vojtě-
chu Petrovskému, který se 
prosadil pouze jednou. To 
Lovosice střelecky táhl pře-
devším Václav Klimt, který 
brankářům SKP nasázel tři-
náct branek. Už v poločase 

jsme tak prohrávali 9:14.
Po změně stran se obraz 

hry příliš nezměnil. Lo-
vosice pokračovaly ve své 
dominanci a postupně si vy-
pracovaly až jedenáctigólo-
vé vedení, když deset minut 
před koncem vedly 27:16. 

Chrastinovi svěřenci doká-
zali v posledních desíti mi-
nutách tento nepříznivý stav 
lehce zkorigovat, přesto ale 
prohráli vysokým rozdílem.

Náladu si nespravili ani 
v návazném derby s Karvi-
nou, které podlehli 30:25.

Na lídra jsme nestačili
Pepino SKP F-M – HK FCC Město Lovosice 22:31 (9:14)

S LÍDREM: Lepší�v�útoku�byly�jednoznačně�Lovosice. 
 Foto: Petr Pavelka

Od října se naplno roz-
jel nový šachový ročník, 
kdy turnaj střídá turnaj. 
Velmi populární jsou mezi 
mladými šachisty zejména 
turnaje v rapid šachu, kdy 
mají hráči na partii vyhra-
zeno výrazně méně času 
než při běžných mistrov-
ských partiích. Konkrétně 
pouhých dvacet minut. 

Hra tak má rychlý spád, 
ale zároveň klade vyšší náro-
ky na schopnost hráče rych-
le a správně se rozhodovat. 
A vypadá to, že situace, kdy 
je třeba okamžitě vyhodnotit 
stav na šachovnici a udělat tah 
směřující k výhře, jde mla-
dým šachistům z Beskydské 
šachové školy k duhu. K záři-
jovým úspěchům na mistrov-
ství ČR juniorů a dorostenců 
(zlatá a stříbrná medaile pro 

Natálii Kaňákovou a stříbr-
ná a bronzová medaile pro 
Terezu Beluskou) a na mis-
trovství ČR mládeže (zlato 
pro Lucii Fizerovou, stříbro 
pro Kristýnu Laurincovou, 
Kateřinu Fárkovou a Richar-
da Stalmacha a bronz pro 
Zuzanu Gřesovou) se nyní 
doslova roztrhl pytel s me-
dailemi v krajském přeboru 
konaném v Krnově. Z cel-
kem nabízených 30 medailí 
si jich naši borci odvezli 18. 
Osmkrát to byla medaile zla-
tá (T. Horková, B. Buchta, S. 
Tichá, M. Paseka, P. Dudo-
vá, M. Miča, K. Laurincová, 
P. Štěpán), pětkrát medaile 
stříbrná a rovněž pětkrát 
medaile bronzová. S tako-
vou s nimi za chvíli nebude 
chtít nikdo hrát.

 Tomáš Adamec

Medailové žně u šachistůFrýdecko-místecký Snakes basketbal 
získává v trenérovi nálepku světovosti

nech se ukazuje, že něco jako 
jazyková bariéra neexistuje. 
Sportovci se domluví. Jedi-
ní, kdo problémy občas mají, 
jsou rodiče, ale těm to přece 
zase vysvětlíte vy česky.“
(Obsáhlejší�rozhovor�s�Bo-

janem� Risimičem� v� příštím�
čísle)�� Zdeněk Navrátil
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Po prohře s Kladnem 
se svěřenci Jiřího Juříka 
a Marka Malíka opět před-
stavili na domácím ledě, 
kde přivítali ještě nedávno 
extraligovou Slavii. S tou 
Frýdecko-Místečtí sehráli 
více než vyrovnanou par-
tii, která došla až do pro-
dloužení, v němž o vítězství 
Pražanů rozhodl hostující 
útočník David Šafránek.

První branka byla kuri-
ózní. Slávisté hráli oslabe-
ní za příliš mnoho hráčů 
na ledě, když v tom ujel 
domácí obraně Lukáš En-
dál. Jeho zakončení z úhlu 
sice skončilo na tyči, ale 
jeden z frýdeckých hráčů 
si kotouč nešťastně srazil 
do vlastní sítě.

Krátce po polovině zá-
pasu se dočkali domácí 
vyrovnání. Zahradníčkova 
střela od modré vypadla 
Polívkovi z lapačky. Slá-
vistický gólman svou chy-
bu sice napravil při dorážce 
Jaška, Aron Chmielewski 
už se ale nemýlil a dostal 
puk za brankovou čáru.

Chvíli po začátku třetí 
periody dokonali Frýdečtí 
obrat. David Klimša se pro-
kličkoval až před branku 
a zavěsil přesně do pravé-
ho horního rohu Polívkovy 
svatyně. Pražanům ale sta-
čilo na odpověď pouhých 
19 sekund a o sedm minut 
později vrátil Slavii vedení 
Jiří Rys. Krátce nato bylo 
však znovu srovnáno. Petr 
Kanko dostal v přesilové 
hře nabito od Jaška a v dob-
ré pozici zamířil přesně. Šlo 
se tedy do prodloužení.

Prodloužení ve třech 
přineslo jako již tradičně 
atraktivní podívanou. Hrál 
se hokej nahoru dolů. David 
Šafránek se dostal do sa-
mostatného úniku, který 
zakončil střelou. Nejprve to 
vypadalo, že má Šimboch 
puk pod kontrolou, kotouč 
však nakonec doklouzal až 
za brankovou čáru. 

Úspěšnější prodloužení se-
hráli naši následně v Jihlavě, 
kde vyhráli 1:2, doma se jim 
nevedlo s Třebíčí 1:4, ale na-
pravili to výhrou v Mostu 1:5.

SLAVNOSTI BOJOVÝCH UMĚNÍ: V�hale�6.�ZŠ�v�bo-
hatém�programu�dostalo�prostor�judo,�aikido,�taekwon-
do,�ale�i�kendó,�kickbox�a�další.  Foto: Petr Pavelka

Výborného sportovního 
úspěchu v házené dosáh-
li mladší žáci Pepino SKP 
Frýdek-Místek 17. listopadu 
ve sportovní hale HC Karvi-
ná. Bojovalo se zde o postup 
do nově vytvořené soutěže 
Česko-slovensko-polské ligy 
ml. žáků. Z kvalifikačního 
turnaje, kterého se účastnilo 
šest mužstev z kraje, postu-
povali pouze dva nejlepší. 
Naši chlapci celý turnaj pro-
šli bez porážky a podali vel-
mi kvalitní a bojový výkon.

Kluci sehráli se svými tra-
dičními rivaly velmi hezké 
zápasy a o dramatické situ-
ace nebyla nouze. Vždyť ně-
které zápasy skončily velmi 
těsným výsledkem. „Velkou 
sílu a chuť po vítězství před-
vedli chlapci v posledním 
zápase s Ostravou, kdy dvě 
minuty před koncem pro-
hrávali o branku a dokázali 
tento zápas otočit a vyhrát,“ 
podotkl trenér Rajnoha.

Poděkování patří také 
všem rodičům, kteří vydatně 
podporovali svými hlasivka-
mi i bubny po celý den.

Pepino SKP F-M – SKH 
Polanka 13:7 (6:4)

Pepino SKP F-M – TJ 

Nový Jičín 21:5 (12:2)
Pepino SKP F-M – HCB 

Karviná 15:10 (6:3)
Pepino SKP F-M – KH 

Kopřivnice 13:12 (5:5)
Pepino SKP F-M – Sokol 

Ostrava 15:14 (6:5)

ROZHODUJÍCÍ AKCE: Šafránek�jel�v�prodloužení�sám�na�brankáře�dvakrát,�napodru-
hé�uspěl,�i�když�ani�nevěděl�jak.�  Foto: Petr Pavelka

Se Slavií alespoň bod
HC F-M – HC Slavia Praha 3:4p (0:1, 1:0, 2:2 – 0:1)

Mladší žáci se kvalifikovali
do mezinárodní soutěže

V pátek 18. a v sobotu 19. 
listopadu se v Havířově ko-
naly postupové závody pro 
mistrovství republiky star-
šího žactva. Zároveň byl 
oblastní přebor možností 
kvalifikovat se na letní 
olympiádu dětí a mládeže. 

I frýdecko-místecký 
plavecký oddíl bojoval 
o nejlepší umístění v silné 
konkurenci celé oblasti. 
Mezi 12 až 14letými POFM 
nemá tak početné zastoupe-
ní, nicméně 7 nejlepších se 
na OPŽ v Havířově zařadilo 
nejen mezi medailisty, ale 
také mezi ty, kteří si svá 
osobní maxima posunuli 

několik procent nahoru.
Třikrát stála na stupních 

vítězů Vendy Janáčko-
vá (2. na 200Z, 3. na 100Z 
a 100M). Na trati 100M si 
své dosavadní maximum 
vylepšila o více než 3 sekun-
dy na 1:17,9. Po dvě medai-
lové pozice obsadili i kluci. 
Jakub Laník byl druhý 
na 100M a i on si na této 
trati výrazně zlepšil osob-
ní rekord. Bronz vybojoval 
na dvojnásobné trati 200M. 
Za zmínku stojí jeho pátá 
příčka na kraulovém sprin-
tu. Petr Mrázek si vyplaval 
také 2. a 3. příčku ve svých 
nejlepších disciplínách 100P 

a 200P. I pro něj to bylo zlep-
šení osobních maxim.

Karla Chlopčíková zís-
kala za 100P bronz. A 3x 
byla bramborová. Význam-
ná je pro Káju čtvrtá příčka 
za trať 50VZ, na které se 
dostala na čas 0:29,8.

„Ačkoliv další medaile 
naše výprava nezískala, je 
nutno zmínit velké osobní 
úspěchy i zbylých tří zá-
vodníků. Klára Ličmanová 
zaplavala vynikající zá-
vod na 100VZ, posunula si 
své maximum a dostala se 
na 6. pozici. Šestá skončila 
i na poloviční trati.

Šárka Tobolová byla 

Oblastní přebory v Havířově a našich osm trofejí

dvakrát na 4. místě, jed-
nou skončila šestá, když 
na 100Z zlepšila osobní ma-
ximum o téměř 7 sekund. 
Pro Antonína Viku trať 

200VZ přinesla zlepšení 
o téměř 10 sekund a stejný 
husarský kousek se mu po-
vedl i na 200Z,“ hodnotila 
trenérka Barbora Tobolová.

ÚSPĚŠNÍ HÁZENKÁŘI: Přední�řada�zleva:�Halas�Sebas-
tian,� Sloupenský�Richard,�Bardoň�Antonín,� Somsi� Sebastian,�
Toman�Daniel,�Sloupenský�Petr,�Kresta�Matěj.�Zadní�řada:�Ou-
lehla�Miloš,�tr.�ml.�žáků�B,�Broda�Norbert,�Klega�Vojtěch,�Hrubý�
Martin,�Kresta�Michal,�Šupola�Daniel,�Nečas�Ondřej,�Kresta�
Martin�ved.�dr.,�Lorenc�Tomáš,�Rajnoha�Zdeněk,�tr.�ml.�žáků�A.
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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 
 

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

Statutární město Frý-
dek-Místek pořádá již 
tradičně veřejnou sbírku 
„Vánoční strom“. Zahá-
jena byla v pátek 25. lis-
topadu, tedy v den, kdy 
byl na náměstí Svobody 
v Místku ukotven Vánoč-
ní strom. Výtěžek sbír-
ky je určen pro Domov 
Přístav, což je domov se 
zvláštním režimem pro 
osoby bez domova, které 
jsou z důvodu špatného 
zdravotního stavu ne-
soběstačné a vyžadují 
každodenní pomoc jiné 
osoby.

Pokladnička bude tra-
dičně umístěna u Vánoč-
ního stromu na náměstí 
Svobody. Zájemci do ní 
budou moci přispívat 
na dobrou věc až do 31. 
prosince. Z výtěžku bu-
dou zakoupeny polohovací 
pomůcky pro imobilní kli-
enty Domova Přístav, a to 
od multifunkčních polštářů 

na polohování přes antide-
kubitní botičky, polohovací 
polštáře, klíny a kruhy, až 
po opěrky nebo válečky 
na ruku. Tyto polohovací 
pomůcky výrazně pozved-
nou kvalitu života klientů 
domova, ale také usnadní 
práci pracovníkům, kteří 
o ně pečují.

Peněžní prostředky mo-
hou dárci zasílat také na čís-
lo účtu 4433000207/0100.

Účel sbírky Vánoční 
strom v předchozích 

letech:
rok 2008 - 86.723 korun 

– Pečovatelská služba Frý-
dek-Místek – na zakoupení 
kompenzačních pomůcek 
pro zdravotně postižené 
občany (např. servírovací 
stolky, invalidní vozíky, 
chodítka atd.)

rok 2009 - 35.127 korun 
– Jesle Frýdek-Místek – 
na nákup herních pomůcek 
k rozvoji pohybových akti-
vit a motoriky dětí

Veřejná sbírka „Vánoční strom“

Centrum Labyrint, za-
psaný spolek, je ve Frýd-
ku-Místku jednou 
z mladých neziskových 
organizací. Za jejím za-
ložením v roce 2015 podle 
slov zakládajících členek 
stála chuť pomáhat rodi-
nám a dělat věci zkrátka 
jinak, flexibilně a s maxi-
málním osobním přístu-
pem. 

„Jsme nezisková orga-
nizace se sídlem ve Frýd-
ku-Místku, působíme ale 
v rámci celého kraje. Za-
měřujeme se na poskytová-
ní služeb v oblasti náhradní 
rodinné péče, ale nabízíme 
také služby rodinám biolo-
gickým, které se dostanou 
do zátěžové situace, nej-
častěji spojené s rozvodem 
manželství. Tyto pak nej-
více využívají rodinné te-
rapie a mediace,“ započala 
představení spolku Centra 
Labyrint jedna ze zakláda-
jících členek Jana Alžběta 
Mikulíková. Další ze zají-
mavých nabízených služeb 
centra je asistované předá-
vání dítěte, což se prý dělá 
v případě, kdy se rozvedení 
rodiče nemohou domluvit. 
„Jedná se o předávání dí-
těte tomu rodiči, se kterým 
má dítě určený styk, a to 

nejčastěji, když nelze za-
jistit, aby si rodič dítě vy-
zvedával v místě bydliště, 
nebo když by mohlo dochá-
zet ke slovnímu napadání 
jednoho z rodičů nebo ro-
dičů navzájem,“ vysvětlila 
Mikulíková. Předávání pak 
probíhá v prostorách or-
ganizace či na jiném neut-
rálním místě dle domluvy 
za přítomnosti odborného 
pracovníka.

Co se týká pěstounské 
péče, zaměřuje se spolek 
na služby pro pěstouny 
dlouhodobé, ale i v té pře-
chodné formě. Pěstoun-
ská péče umožňuje přijetí 
do rodiny dětem, jejichž 
vlastní rodina částečně 
nebo zcela selhává v někte-
rých svých funkcích a ná-
sledně přestává fungovat 
v roli pečujících osob.

„Jedním z našich cílů je 
prostřednictvím různých 
služeb a aktivit podporovat 
pěstouny v tom, aby vy-
tvářeli bezpečné prostředí 
pro zdravý rozvoj dítěte 
svěřeného do pěstounské 
péče. K těm základním 
patří pravidelné monito-
rování a podpora náhrad-
ního rodinného prostředí, 
v němž dítě žije, a organi-
zace vzdělávacích kurzů 

pro pěstouny a poručníky,“ 
upřesnila Lenka Honsárko-
vá z Centra Labyrint.

Spolek organizuje nejen 
krátkodobé kurzy v učeb-
nách, ale pořádá i víken-
dové vzdělávání pěstounů, 
kam jezdívají se svými svě-
řenými dětmi. „Víkendov-
ky máme strašně rádi. Je 
to nejen o informacích pro 
dospěláky, ale i zážitcích 
z doprovodných programů 
pro děti,“ vyznala se Hon-
sárková.

„Ve Frýdku-Místku bu-
deme pěstouny od příštího 
roku vzdělávat v Národ-
ním domě. Této nabídky 
mohou samozřejmě využít 
i rodiny, které nedoprová-
zíme my, ale jiná organi-
zace. V tuto chvíli už ale 
můžeme pěstouny pozvat 
například na setkání sku-
piny pěstounů z Frýdecko-
-Místecka, v němž nabízí-
me bezpečné prostředí pro 
vzájemné sdílení svých 
problémů a pocitů, které 
provází většinou náročný 
výkon náhradní rodinné 
péče. Přijďte si vzájem-
ně vyměnit zkušenosti 
a popovídat u kávy a čaje. 
Akce proběhne v sobotu 
10. prosince od 15 hodin,“ 
zakončila pozvánkou Jana 

Alžběta Mikulíková.
Více informací o této 

akci i organizaci Cent-
rum labyrint z.s. naleznete 
na jejím webu www.cent-
rumlabyrint.cz.

Centrum Labyrint je tu zkrátka pro rodiny 
– náhradní i biologické – v obtížné situaci

rok 2010 - 40.607 korun 
– Centrum zdravotních 
a sociálních služeb Frýdek-
-Místek – na zakoupení 
kompenzačních pomůcek 
pro zlepšení péče o imo-
bilní klienty v hospicovém 
zařízení

rok 2011 - 40.861 korun 
– Azylový dům pro matky 
s dětmi SÁRA – na zakou-
pení vybavení pro výchov-
ně-vzdělávací aktivity a so-
ciální práci, které povedou 
ke zkvalitnění života dětí 
a matek v azylovém domě

rok 2012 - 39.332 korun – 
Kafira o. s. – na zakoupení 
PC sestavy včetně speciál-
ního softwaru, židlí a skří-
ní v rámci vybavení po-
bočky ve Frýdku-Místku, 
která poskytuje zrakově 
postiženým službu sociální 
rehabilitace

rok 2013 - 47.480 korun 
– Azylový dům Bethel – 
na zakoupení matrací, lož-
ního prádla a gumových 
podložek

rok 2014 – 35.750 korun 
– Jesle Frýdek-Místek – 
na vybavení zahrady jeslí 
netradičními dřevěnými 
lavičkami

rok 2015 – 45.131 korun 
– Domov pro seniory – 
na zakoupení elektrického 
polohovacího lůžka s late-
rálním náklonem pro dlou-
hodobě imobilní klienty
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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. 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 
(kancelář)
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. 2299 na pozemku p.č. 2910 zasta-
věná plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299 je sou-
částí pozemku p.č. 2910), – tř. T.G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 
(provozovna)

Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. 
je součástí pozemku p.č. 3988/9) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je sou-
částí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 18 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 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí 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. 3993/16 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. 
je součástí pozemku p.č. 3993/16) – Místecká 

kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 99 m2 
(sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 
zastavěná 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 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí 
pozemku 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 19,97 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 29,5 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 45,24 m2, 
V. NP, místnost 508 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 55,40 m2, 
V. NP, místnost 509 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,7 m2, 
II. NP
nebytové prostory o celkové výměře 41,32 m2, 
II. NP 
podzemní stavba se samostatným účelovým 
určením – křížový podchod pro pěší, umístěná 
pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod křižo-
vatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, Frýdlant-
ská a Ostravská, přičemž vyústění podchodu 
ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pavla je na po-
zemku p.č. 229/6, zastavěná plocha a nádvoří 
– společný dvůr, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 
(prodejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

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 

oblastech:
a)  vědecká činnost
b)  výtvarné umění 
     a architektura

c)  hudba
d)  literární činnost
e)  dramatické umění
f)  sport
g)  výchova a vzdělává-

ní
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

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 uve-
dených míst zpětného od-
běru a budete odmítnuti 
nebo se setkáte s problémy 
při provedení zpětného 
odběru ze strany provo-
zovatele místa, obraťte 
se na pracovníka Odboru 

odpadů Ministerstva život-
ního prostředí ČR Marka 
Livoru, e-mail: marek.li-
vora@mzp.cz, nebo zašle-
te podnět přímo na Českou 
inspekci životního prostře-
dí, e-mail: podatelna@
cizp.cz.
F-M, Beskydská 704, Au-
todružstvo Frýdek-Místek
F-M, Ostravská 264, Auto 
Kelly a.s.
F-M, Jana Čapka 2290, 
Pneuservis ALMA PNEU 
s.r.o.
F-M, J. Opletala 684, pne-
uservis
F-M, Pavlíkova za č. 
p. 1600, provozovna SITA 
CZ
Staré Město, Jamnická 
348, pneuservis
Sviadnov, Ostravská 494, 
Pneuservis Stiskala

Zpětný odběr pneumatik

Magistrát omezí provoz 
Z provozně-technických a organizačních důvodů 

bude magistrát těsně před Vánoci v pátek 23. prosince 
a následně v pátek 30. prosince pro veřejnost z velké 
části uzavřen. Ve standardním provozu bude pouze po-
datelna frýdeckého magistrátu na ulici Radniční 1148. 
Hlavní pokladna v budově Radniční 1148 bude z dů-
vodu roční uzávěrky otevřena do 9.30 hodin a hlavní 
pokladna v budově Palackého do 9 hodin.
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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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Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
s Kontaktním pracovištěm 
Úřadu práce ČR Frýdek-
-Místek se dohodli na spo-
lečném postupu, aby ve-
řejnost byla informována 
o současných trendech 
na trhu práce. Jde přede-
vším o podporu vhodného 
výběru povolání a odpo-
vídající profesní přípravy 
žáků ukončujících povin-
nou školní docházku. V sé-
rii článků se dočítáte, které 
profese jsou v našem regio-
nu dlouhodobě nejžádaněj-
ší a čím se vyznačují.

Kdo je a co dělá: Strojní 
mechanik – Zámečník
Představujete si v souvis-

losti se zámečníkem přede-
vším zámky, klíče a otevírání 
bytů? Zámečnictví zname-
ná práci i s jinými výrobky 
a servisem, souvisí s kovo-
výrobou. Strojní zámečníky 
naleznete především v provo-
zech spojených s obráběním 
kovů. Stavební zámečníci 
se specializují na montáže 
a opravy venkovních kovo-
vých konstrukcí. Umělečtí 
zámečníci vyrobí ozdobné 
mříže, ploty, zábradlí apod.

Tuto profesi mohou vyko-
návat ženy i muži. Zámečník 
je šikovný řemeslník. Mon-
tuje, demontuje, vyměňuje 
součástky strojů.

Umí číst technické výkre-
sy a vypracovávat náčrtky. 
Rozlišuje různé kovové ma-
teriály, zná jejich vlastnosti. 

Přeměřuje a kontroluje sou-
částky. Používá ruční nářadí. 
Opracovává strojní součásti 
pilováním, řezáním, seká-
ním, rovnáním, ohýbáním, 
vrtáním a vystružováním, 
řeže závity. Různé součástky 
obrábí strojově – soustruže-
ním, frézováním, broušením 
apod. Sestavuje části strojů 
a strojních zařízení spojová-
ním šrouby, nýty, pájením, 
svařováním. Provádí funkč-
ní zkoušky strojů a zařízení. 
Ošetřuje používané nástroje, 
nářadí, stroje, své pomůc-
ky jako pily, pilníky, nůžky 
na plech, ohýbačky, závitni-
ce, kleště, klíče, šroubováky 
atd. 

Zámečník vykonává práce 
související se sestavováním 
částí strojů a strojních zaříze-
ní, tedy především v zámeč-
nických dílnách a ve výrob-
ních provozech, kde pracují 
stroje. Může to být i např. 
výrobní linka počítačových 
komponentů nebo linka 
na výrobu jogurtů. Po zís-
kání praktických dovedností 
může samostatně podnikat.

Správný zámečník je 
prakticky a technicky zamě-
řený. Je soustředěný, zručný, 
přesný, umí samostatně roz-
hodnout, jak bude postupo-
vat ve své práci, je schopný 
improvizovat. Má rád práci 
s kovy. Lákají ho tradiční 
i nové techniky opracovává-
ní. Ke své práci používá ruční 
nářadí i speciální stroje. 

Požadované vzdělání pro 

tuto profesi je střední vzdělá-
ní s výučním listem v oboru 
23-51-H/01 Strojní mechanik. 
Některé školy u tohoto ofici-
álně uváděného názvu píší 
i známější název Zámečník. 
Vyučený zámečník má širo-
ké možnosti uplatnění, napří-
klad jako provozní zámečník, 
svářeč, opravář strojů a zaří-
zení, mechanik, montér oce-
lových konstrukcí. 
Kvízová otázka: K čemu se 

používá tzv. šuplera? 
- k ukládání nářadí
- k ukládání šroubků a mati-
ček
- k měření
- k rýsování

Úkoly pro šikovné 
deváťáky:

1. Najdi ve svém okolí zá-
mečnickou dílnu.

2. V Atlase školství (www.
atlasskolstvi.cz) vyhledej 
střední školu ve svém okolí, 

TRH VZDĚLÁVÁNÍ: V� Národním� domě� bylo� prezentováno�
mnoho�oborů�svědčících�spíše�chlapcům.  Foto: Petr Pavelka

11. ZŠ:�Také�ZŠ�Jiřího�z�Poděbrad�ve�Frýdku-Místku�se�za-
pojila�do�kampaně�Týden�čtení,�kterou�vyhlásily�Knihovna�
F-M�a�KulturaFM�v�týdnu�od�7.�do�12.�listopadu.�Žáci�nejvyš-
ších�ročníků�předčítali�prvňákům�a�druhákům�ukázky�z�růz-
ných�knih�pro�děti.�Poté�následovala�krátká�beseda�o�textu�
a�knihách.�Všem�dětem�se�akce�velmi�líbila�a�jistě�přispěla�
k�rozvoji�čtení�a�čtenářské�gramotnosti.

Týden čtení na „Jedenáctce“

Strašidla, čarodějové 
a čarodějnice, kostlivci, 
netopýři, pavouci, dýně 
a další masky si dali dosta-
veníčko ve Střední škole, 
Základní škole a Mateř-
ské škole na ulici Pionýrů 
ve Frýdku-Místku. 

Hned ráno všechny při-
vítala nádherně strašidelně 
vyzdobená škola. Vydlabané 
svítící dýně, blikající světlo 
z lampiček nikoho nenecha-
ly na pochybách, že se dnes 
bude slavit Halloween. A pak 
to začalo. Průvod a předsta-
vování masek, strašidelná 
diskotéka, společná výuka 
tance, promítání pohádky 

Halloween ve škole

o strašidlech a stezka odvahy 
pro naše nejmenší. Ti starší 
si připravili i strašidelné ob-
čerstvení v podobě zamrače-
ných toustů, krvavého nápoje 
či želé housenek a pavouků. 
I když se všichni čarodějové 

a kouzelníci snažili a čarova-
li, čas uběhl jako mávnutím 
čarodějné hůlky. Bylo to nád-
herné dopoledne, které vy-
kouzlilo smích a spokojenost 
ve tvářích všech dětí. 

 Eliška Zemanová 

Jednoho krásného slu-
nečného říjnového pondě-
lí se rodiče spolu s dětmi 
a paní učitelkou z první tří-
dy ZŠ Lískovec sešli, aby si 
společně zpříjemnili odpo-
ledne vydlabáváním dýní, 
navzájem se blíže poznali 
a užili si tento den ve zna-
mení Halloween svátku.

Děti soutěžily o nejkrás-
nější dýni, i když to občas 
vypadalo tak, že do samot-
né soutěže jsou nejvíce za-
páleni samotní rodiče. Bylo 
to především tím, že na sto-
lech voněly domácí koláčky 
milých maminek, které je 
samy napekly, a tak děti 
většinou poletovaly a zkou-
šely všechny ty dobroty. 
Později si však všechny děti 
sedly do kroužku a bedlivě 
naslouchaly vyprávění paní 

Příjemné odpoledne s rodiči

učitelky Šárky Laucké, kte-
rá nám všem pověděla, jak 
tento svátek vůbec vznikl 
a proč se tedy slaví.

Na závěr si děti pro-
šly stezku odvahy, kdy se 
procházely jednotlivě či 
ve dvojicích po chodbách 
školy pouze při svíčkách 
za poslechu velmi strašidel-
né hudby. Kdo by si myslel, 
že se děti bály, je na omylu. 

Všechny do jednoho to-
tiž stezku odvahy zvládly 
a na samotném konci v nej-
vyšším patře budovy školy 
na ně čekala sladká odměna 
v podobě upířího oka.

Pondělní odpoledne bylo 
velmi povedené, a tak se už 
teď moc těšíme na další, 
třeba to vánoční.
 Za rodiče 
 Kateřina Bužková

která tento obor vyučuje.
3. Využij „den otevřených 

dveří“ (DOD) a zajdi se podí-
vat do dílen této školy.

Správná odpověď na otáz-
ku: „šuplera“ je posuvné mě-
řítko, které slouží k měření 
vnější a vnitřní délky nebo 
hloubky u malých součás-
tek, používá se především 
ve strojírenské výrobě.

Zdroj: www.istp.cz. V pří-
padě zájmu o konzultaci 
k volbě povolání si sjednejte 
termín návštěvy na tel. č. 
950 113 485 nebo e-mailem 
ips@fm.mpsv.cz. Konzulta-
ce jsou bezplatné.

Připravil: Úřad prá-
ce ČR, Krajská pobočka 
v Ostravě, Kontaktní pra-
coviště Frýdek-Místek

Volba povolání 2016: Pro deváťáky... - III.
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Barbory vystoupí chrámový sbor Can-
tores Domini. Ve 14 hodin se uskuteč-
ní poutní mše svatá.

Čtvrtek 8. prosince v 16.30, 
Zelený dům

FRÝDECKÉ A MÍSTECKÉ 
ŠKOLY V PROMĚNÁCH ČASU

Z historie školství ve Frýdku-Místku 
a v okolí. Doplněno malou studijní vý-
stavou dobových školských předmětů.

Čtvrtek 15. prosince v 16.30, 
Zelený dům

ČERNÁ HODINKA 
V ZELENÉM DOMĚ

Tradiční předvánoční večer věnovaný 
tajemným a strašidelným příběhům 
a pověstem z oblasti Beskyd a Po-
beskydí. Pokud si s sebou přinesete 
svíčku, lucernu, lampión nebo něco 
podobného, podnikneme společně 
krátkou procházku za záhadnými mís-
ty ve Frýdku.

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 pohybové-
ho aparátu zejména v důsledku sedavé 

práce a jednostranného zatížení; 
vhodné pro všechny věkové skupiny 
(děti od 6 let, sportovci, střední věk, 
senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná 
a hluboce relaxační technika pro 

podpoření samoozdravných procesů 
v těle.

hé pěší cestě je svědectvím o lehkosti 
a nadhledu, se kterým jde přistupovat 
k životu. Jak se opravdu žije Nepálcům 
a Číňanům? Co jim přináší štěstí? Při-
jďte si poslechnout vyprávění člověka, 
který strávil tři měsíce v jejich domo-
vech, daleko od turistických oblastí.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 4. 12. v 15.00
O Smolíčkovi

Divadelní soubor Bambules
Divadelní zpracování známé pohádky 
O Smolíčkovi a Jezinkách. 
Pro děti od 3 let.
Vstupné: 60 Kč

Ne 11. 12. v 15.00
O kouzelné šupince s myškou 
Klárkou a veverkou Terkou

Divadýlko Ententýky
Veselá vánoční pohádka pro děti od 3 
let.
Vstupné: 60 Kč

VÝSTAVY:
Po 14. 11. – So 31. 12.

Mystérium
Emil Matera

Expresionista Emil Matera žije a tvoří 
ve Frýdku-Místku a inspiraci čerpá 
zejména z bluesové, jazzové a folkové 
hudby. Má za sebou přes deset samo-
statných i kolektivních výstav. Ke své 
tvorbě sám autor poznamenává: „Měl 
jsem potřebu vidět věci jinak a vydat se 
tak na vlastní cestu, za hranice od toho 
pomíjivého k tomu vyššímu.“

KINO
Pá 2. – Po 5. 12. v 17.00

Anděl Páně 2
ČR, rodinná filmová pohádka, 2D, pří-
stupný, 90 min., vstupné 130 Kč/děti 
do 15 let 110 Kč, pro děti, premiéra.

Pá 2. 12. v 19.00
Santa je pořád úchyl

USA, komedie, 2D, 15+, titulky, vstup-
né 110 Kč, premiéra.

So 3. – Ne 4. 12. v 19.00
Bezva ženská na krku

ČR, komedie, 2D, 12+, 97 min., vstup-
né 110 Kč.

Po 5. 12. v 19.00
Červená želva

Francie, animovaný, 2D, 2016, režie: 
M. D. de Wit, přístupný, beze slov, 80 
min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 
80 Kč, premiéra, Filmový klub.

So 10. – Ne 11. 12. v 16.30
Fantastická zvířata a kde je najít

Velká Británie/USA, dobrodružný/
rodinný/fantasy, 2D, 12+, dabing, 133 
min., vstupné 130 Kč/děti do 15 let 
110 Kč.

So 10. – Ne 11. 12. v 19.00
Pařba o Vánocích

USA, komedie, 2D, 12+, titulky, vstup-
né 110 Kč, premiéra.

Po 12. 12. v 19.00
Bratříček Karel

ČR/Polsko, dokumentární, 2D, 2016, 
režie: K. Krauze, mládeží přístupný, 
79 min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 
80 Kč, Filmový klub.

Út 13. 12. v 19.00
Showden

USA/Německo/Francie, životopisný/
thriller/drama, 2D, 2016, režie: O. Sto-
ne, 12+, titulky, 134 min., vstupné 100 
Kč/pro členy FK 80 Kč, Filmový klub.

St 14. 12. v 10.00
Sezn@mka

ČR, komedie, 2D, 12+, 90 min., vstup-
né 60 Kč, pro seniory.

St 14. 12. v 19.00
Dívka ve vlaku

USA, mysteriózní/thriller, 2D, 15+, ti-
tulky, 112 min., vstupné 110 Kč.

Čt 15. – Pá 16. 12. v 19.00
Rogue One: Star Wars Story

USA, akční sci-fi, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 130 Kč, premiéra.

Pá 16. 12. v 9.30
Vánoční sen

ČR, animovaný, přístupný, 76 min., 
vstupné 20 Kč, pro děti, Bijásek.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

www.knihovnafm.cz
1. 12. v 18.00 

Pobočka Místek, Hlavní tř. 111-112, 
Modrý salonek

Pyramidy v Bosně 
Přednáška Radka Kubly

12. 12., 12.00 – 16.30, Frýdek
Vánoční výtvarná dílna

13. 12., 18.00, Modrý salonek 
Ivo Petr: Grónsko 

Cestovatelská přednáška.
Vánoční provozní doba:

23. – 26. 12., 31. 12. ZAVŘENO 
(všechny provozy)

Studovny a půjčovny pro dospělé:
27., 29., 30. 12. 9.00 – 17.00

28. 12. (středa) 12.00 – 16.00
Dětské oddělení:

27., 29., 30. 12. 9.00 – 11.00, 12.00 – 
16.00

Hudební oddělení, pobočka Slezská 
na 11. ZŠ, pobočky Chlebovice, Skali-

ce, Lískovec:
23. 12. – 1. 1. ZAVŘENO

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:

HMYZ A JINÁ HAVĚŤ ZBLÍZKA
Nejzajímavější fotografie ze stejno-
jmenné fotosoutěže v chodbách Frý-
deckého zámku. Vstupné zdarma.

SKLENĚNÁ KRÁSA VÁNOC
Můžete zhlédnout baňky různých tva-
rů a velikostí s rozmanitou povrchovou 
úpravou – lesk, mat, mrazolak, porce-
lán, metalíza a čirá. Baňky jsou ručně 
malované či foukané.
Výstava potrvá do 5. února.

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 1. ZŠ
Výtvory na téma Co povídali babička 
s dědou.
Výstava potrvá do 5. února.

POKLADY A KURIOZITY 
Z DEPOZITÁŘŮ

Putovní výstava věnovaná odborné 
práci muzeí. Co všechno skrývají zdi 
muzejních depozitářů? Co vlastně 
do muzea patří? A kdo se o všechny ty 
věci stará? Představíme samozřejmě 
i řadu zajímavých předmětů – mnohdy 
opravdových pokladů, často obohace-
ných zajímavými příběhy. Vernisáž 
ve čtvrtek 15. prosince v 17.00, výstava 
potrvá do 5. března.

DĚNÍ V MUZEU:
Neděle 4. prosince od 9 do 16 h.

VÁNOČNÍ JARMARK 
NA FRÝDECKÉM ZÁMKU

Ukázky řemesel a prodej tradičních 
výrobků doplní vystoupení folklorní-
ho souboru Morava z Ostravy v Rytíř-
ském sále zámku. V Zámecké kapli sv. 

NÁRODNÍ DŮM - KULTURAFM 

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

HUDBA
Čt 8. 12. v 19.00, 

Rytířský sál Frýdeckého zámku
Koncert o věčném dechu 

/ Zámecké koncerty 
Cirkulované dýchání, neboli „věčný 
dech“, je technika, kterou využívají 
někteří hráči na dechové nástroje. Jan 
Adamus začal tuto techniku využívat 
už před 30 lety a patří k prvním novo-
dobým hobojistům, kteří věčný dech 
využívají v praxi. Cíl je jasný – doká-
zat se současně nadechnout a vydech-
nout. Touto technikou dýchání pak lze 
hrát bez přerušení neomezeně dlouhou 
dobu.
Účinkují: Jan Adamus – hoboj, anglic-
ký roh a Martin Levický – klavír
Ne 11. 12. v 18.00, Kostel sv. Jakuba
Sdružení hlubokých žesťů české 

filharmonie 
/ Cyklus čtvero ročních období

Bohatý adventní program na stříbrnou 
neděli. České kancionály, vánoční pís-
ně a sváteční skladby.

Čt 15. 12. v 19.00
Vánoční Concertino Lenky Filipové 

/ KPH
V komorním koncertu, který je věno-
vaný celé řadě úprav věhlasných skla-
deb pro klasickou kytaru, zazní i úpra-
vy lidových písní, šansonu, ukázky 
keltských skladeb, ale i několik nej-
větších hitů umělkyně. Lenka Filipová 
je jediným českým interpretem, který 
spojuje klasickou kytaru se zpěvem. 
Koncerty plné emocí, virtuózních 
muzikantských výkonů, komunikace 
s publikem, celá řada hitů a nekonečná 
energie posouvá Lenku Filipovou stále 
výš a právem patří mezi nejžádanější 
interprety současnosti.

VÝSTAVY:
Čt 1. 12. – So 31. 12.

Melancholie Ostravy a New Yorku
Jitka Zahumenská a Michal Návrat
Společná výstava frýdecko-místec-
kých fotografů Jitky Zahumenské 
a Michala Návrata. Vystavené snímky 
jsou průnikem poetiky podzimního 
města. Přestože New York a Ostra-
va jsou architektonicky zcela odlišná 
města, jejich mnohdy skrytá zákoutí 
mají mnohé společné. Výstava je ini-
ciativou projektu Umělecký inkubátor.

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

DIVADLO:
Pá 9. 12. v 19.00

Kytice 
/ př. sk. B

Uvádí: Klicperovo divadlo Hradec 
Králové
Jevištní podoba proslulé sbírky ba-
lad Karla Jaromíra Erbena z pověstí 
národních, kterou všichni známe, ale 
na kterou jsme už možná trochu za-
pomněli. Výsostná poezie s romantic-
kým odérem i hororovou patinou. Svět 
magických balad i moudrostí našich 
předků, téma viny, trestu a daností zá-
konů lidských i přírodních...

CESTOVATELSKÁ SHOW
Út 6. 12. v 19.00

Pěšky mezi buddhisty a komunisty
Cestovatelská show Ladislava Zibury
Excentrický poutník Ladislav Zibu-
ra se tentokrát vydává do Himaláje 
a neprobádaných údolí čínských řek. 
Projekce o jeho 1 500 kilometrů dlou-
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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
3. 12. v 19.00

Vánoční pohádka
Oslavme spolu 20. výročí folklorního 
souboru Malá Ostravica, zatančit a za-
zpívat si při cimbálové muzice. Před-
prodej vstupenek v BIC v Místku.

6. 12. v 9.00
14. ročník Festivalu dětských 

pěveckých sborů
Účinkují sbory ZŠ z okolí Frýdku-
-Místku

9. 12. v 16.00
Adventní koncert

Výběr z nejznámějších písní s biblic-
kou a duchovní tématikou. Účinkují 
sólisté ND v Opavě.
Vstupenky na místě hodinu před kon-
certem.

13.-14. 12.
Burza Adry!

Přijďte si levně nakoupit a tím pod-
pořit Dobrovolnické centrum ADRA 
ve Frýdku-Místku.
Zahájení 13. 12. od 9 do 17 h., ukonče-
ní 14. 12. v 16 h.

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 Antonínově náměstí v Místku. 

Jóga v páru 
Zábavná lekce jógy pro dva (nejen 

páry muž a žena, i kamarádky) 
2. 12., 17.00–19.30

Harmonizační večery pro ženy
9. 12., 18.00–20.00

Impulsy – spontánní tanec
15. 12., 19.00–20.15

Om chanting – zpěv pranavy OM
16. 12., 17.00–19.30

Harmonizační večery pro ženy
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
Sobota 3. prosince v 15 hodin 

O líných strašidlech
2. 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. 
Po představení bude následovat Miku-
lášská nadílka. Rodiče, kteří mají zá-
jem, si mohou donést nadílky pro své 
děti. Vstupné 30 Kč.

Sobota 10. prosince v 15 hodin 
Pohádky vánočních nocí 

Dvě loutkové pohádky s vánoční te-
matikou – „Příběh noci štědrovečerní“ 
a „Příběh silvestrovské noci“ – hraje 
DUO – Divadlo u Ostravice.
Vstupné 30 Kč.

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 
Sobota 3. prosince v 18 hodin 

Výměna ministrů
Autorská satirická komedie ze sou-
časnosti. EU se rozhodne sponzoro-
vat výměnu ministrů dvou zemí, aby 
si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak to 
chodí jinde. Pro výměnu je vybráno 
ministerstvo školství a země, které si 
ministry vymění, jsou ČR a USA. Po-
byt ministrů v cizí zemi je plný trapasů 
a nedorozumění – hraje divadelní sou-
bor Enthemor Frýdek-Místek. 
Vstupné 100 Kč.

Sobota 10. prosince v 18 hodin 
Dámská šatna 

Arnošt Goldflam 
Komedie, kde půjde nejen o pohled 
do divadelního zákulisí, ale taky 
do duše čtyř hereček oblastního di-
vadla – hraje divadelní soubor KuKo 
Frýdek-Místek. Vstupné 100 Kč.

Předprodej vstupenek
Vždy v úterý a čtvrtek od 15 do 17 
h. na aktuální páteční či sobotní 
představení a 1 hodinu před před-
stavením! 

Půjčovna kostýmů v prosinci: 
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. 

AKCE
2. 12., 15.00 – 18.00, náměstí Svobody

ADVENTNÍ DÍLNA 
| ADVENT VE MĚSTĚ

Vánoční přípravy začnou výrobou 
malého papírového betlému, vánoč-
ních ozdob na stromeček a vyšívaného 
přání.

3. 12., 8.45 – 17.00, budova B
O POHÁR ODDÍLU KAM 

| DESKOVÉ HRY
Přijďte si již pošesté zahrát deskové 
hry a pokuste se vyhrát pohár oddílu 
KAM.
3. 12., 9.00 – 17.00, Klíček – Slezská
PRINCEZNY A ČAS VÁNOČNÍ 

Milé princezny, pojďme se společně 
těšit na Vánoce. Připravili jsme pro vás 
voňavou a tvůrčí sobotu. Zkusíme si 
ukuchtit trochu cukroví a vyrobit malý 
dárek, ale hlavně si budeme užívat vol-
ný den. Zazpíváme si vánoční písničky 
a zahrajeme hry. Abychom úplně neza-
pomněli na naše cestování, řekneme si, 
kdo nosí v Evropě dětem dárky. 
5. 12., 15.00 – 18.00, náměstí Svobody

ADVENTNÍ DÍLNA 
| ADVENT VE MĚSTĚ

Čekání na Mikuláše si zkrátíme vy-
tvořením magnetického anděla, zim-
ního ptáčka a veselého čerta. 

10. – 11. 12., TZ Višňovka
ČERTI KAM SE PODÍVÁŠ 

| VÍKENDOVÝ POBYT
„Není lepší na tom světě, nežli čer-
tům v pekle, ve dne v noci přikládají, 
pěkně sedí v teple.“ Na Višňovce je 
také teplíčko, ale my budeme soutěžit 
a radovat se společně s kamarády. Vy-
robíme si čertí rohy a o zábavu máme 
postaráno. Připravili jsme již peříčka, 
svěcenou vodu a kotlíky. Přibalte si 
tmavé tričko. Přidejte se k nám, bude 
to veselý víkend.

10. 12., 10.00 – 12.00 | 15.00 – 18.00
ADVENTNÍ DÍLNA 

| ADVENT VE MĚSTĚ
K vánoční výzdobě určitě využijete 
andělskou lucerničku, dřevěné vánoč-
ní ozdoby a pestrého kapříka.

10. 12., 9.00 – 12.00, budova A
VÁNOČNÍ VÝROBKY ZE DŘEVA
Tvořivá dílna zaměřená na výrobky ze 
dřeva. Budeme řezat, brousit, natírat 
a výsledkem našeho snažení budou 
krásné svícny, vánoční ozdoby a různé 
další dekorace, které nejenže udělají 
radost z dobře odvedené práce, ale zá-
roveň vyzdobí váš domov.
11. 12., 10.00 – 12.00 | 15.00 – 18.00,

náměstí Svobody
ADVENTNÍ DÍLNA 

| ADVENT VE MĚSTĚ
Dárkové tašky, taštičky a jmenovky 
jistě v tomto čase využijete. Stromeček 
ozdobí i kouzelné ozdoby z drátku.

 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 – dopoledne
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 Montes-
sori pomůckami, které jsou navrženy 
tak, aby rozvíjely jejich schopnosti 
v daném období. Věnujeme se zde pře-
devším aktivitám praktického života, 
rozvíjíme s dětmi smyslové vnímání, 
jemnou i hrubou motoriku, řečové, hu-
dební, výtvarné a pohybové dovednos-
ti. Děti zde trénují schopnost soustředit 
se a dokončovat aktivity. Přínosný je 
pro ně také pobyt v kolektivu. Přiroze-
ně se tak tvoří vzájemný respekt dětí 
a rozvíjejí se i vzájemným pozorová-
ním. Děti se cítí v bezpečí za přítom-
nosti rodiče a ti mají možnost rozvíjet 
vzájemnou spolupráci s dítětem a pro-
žít 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
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• 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
2. 12. (pá) od 20 h. - POUTNÍCI

Legendární country & bluegrass ka-
pela opět u Arnošta, tentokráte s pro-
gramem Country Vánoce. Vstupné 
200 Kč, předprodej v hospůdce. Re-
zervace míst nepřijímáme. Vstupenka 
není místenka, každý si vybere vhodné 
místo k sezení výhradně včasným pří-
chodem na koncert.

7. 12. (st) od 17 h. – V-klub FM 
Pravidelná schůzka klubu frýdecko-
-místeckých výtvarníků.

8. 12. (čt) od 19 h. 
– KHYR BROTHERS

Ostravská blues-jazz-rocková kapela 
bratří Khýrů poprvé u Arnošta. Vstup-
né 80 Kč.

13.12.2016 (út) od 19 h. 
– Roman DRAGOUN

Pravidelný vánoční koncert přední 
hudební rockové legendy (Progres 2, 
Futurum, Stromboli, T4).

17. 12. (so) od 18 h. 
– Bobův Vánoční guláš

Vánoční setkání příznivců vodáctví, 
horolezectví, trampingu, cyklocesto-
vání, outdoorismu, lyžování, turistiky, 
cestování, bluegrassu, folku, country 
a pohody... 

 AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:
Jubilejní výstava 

výtvarníků V-klubu
Společná výstava tvorby členů frýdec-
ko-místeckého V-klubu. Výstava potr-
vá do 31. 12.

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
www.kapitola.eu

.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:
ZÁPIS 5. 1. v 16.00–18.00 h.

Akce v prosinci:
9.–11. 12.

„VÁNOČNÍ SVĚTLO“
Výstava obrazů Lenky Kovalové

Jógový sál Frýdek 
Něha a krása z dílny známé a oblíbené 
umělkyně potěší, navodí příjemnou 
atmosféru, možná pozve k meditativ-
nímu zamyšlení v předvánočním čase 
a může být i inspirací k hodnotnému 
vánočnímu dárku, ať už v podobě ori-

ginálu, či reprodukce některého z ob-
razů.

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.
V prosinci máme otevřeno do 21. 12. 

Všem přejeme krásné Vánoce!
V prosinci bude probíhat v Broučcích 
BURZA DĚTSKÉHO ZIMNÍHO 
OBLEČENÍ. Prodej bude od pondělí 
do pátku 9–12 hodin. Sortiment zboží 
pro prodej zajišťují výhradně Broučci. 
Zboží od maminek pro prodej nepřijí-
máme. Přijďte si nakoupit hezké věcič-
ky pro vaše dětičky.

2. 12. v 10 h.
S ČERTY NEJSOU ŽERTY

Zveme vás na hravé dopoledne s čer-
tíky. Připravena bude diskotéka a sou-
těže. Děti, které přijdou v masce čerta 
nebo anděla, dostanou sladký dáreček.

5. 12. v 10 h.
NEPEČENÉ CUKROVÍ

Srdečně vás zveme na tvoření v po-
době vánočního nepečeného cukroví. 
Materiál bude připraven v Broučcích.

6. 12. v 10 h. - POHÁDKA 
O ČERVENÉ KARKULCE

V úterý vám zahrajeme maňáskovou 
pohádku. Těšíme se na vás.

8. 12. v 10 h.
TANEČKY A ŘÍKADLA

Ve středu si s dětmi zazpíváme jedno-
duché písničky a zopakujeme říkadla, 
které zvládnou i ti nejmenší.
12. 12. v 10 h. - ZDOBENÍ VÁNOČ-

NÍHO STROMEČKU
Zveme všechny děti a maminky 
na společné zdobení vánočního stro-
mečku. Přijďte si vychutnat vánoční 
atmosféru.

13. 12. v 10 h.
POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI

V úterý zahrajeme dětem pohádku 
O Koblížkovi. 

15. 12. v 10 h. - OZDOBY NA VÁ-
NOČNÍ STROMEČEK

Ve čtvrtek si vyrobíme ozdobnou baň-
ku na stromeček. Materiál bude připra-
ven v Broučcích. 

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 pojišťovna-
mi, 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
připravujeme

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

7. 12. 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 4. 1. 2017 cvičíme i ve středy od 16 
do 17 h. s porodní asistentkou Bc. Te-
rezou Rykrovou. Jedná se o soubor 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

10. 1., 17. 1., 24. 1. 2017 – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

10. 1., 17. 1., 24. 1. 2017 – 10.00 h.
KURZ VÁZÁNÍ DĚTÍ DO ŠÁTKU
Je vhodný pro těhotné ženy, pro ma-
minky s miminky, úplné začátečníky 
i mírně pokročilé, tatínci srdečně ví-
táni. Termín upřesníme. Kurz vázání 
dětí do šátku se koná pod vedením 
poradkyně a lektorky. Počet míst ome-
zen, volejte pro rezervaci 777 755 907.

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 

1.–2. 12. Vyrábíme pro výlohu knih-
kupectví Jakub

5. 12. Pečení bandur a další tradice 
a zvyky předvánoční doby 

6. 12. Možná přijde i Mikuláš
12.–13. 12. Výroba vánočních přání

14. 12. Pečení perníčků
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)

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

2. 12. pátek HITY 18PLUS!
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB 
JSOU VE STOUNU! PŘEMA 
B-DAY.
3. 12. sobota BASS INVASI-
ON
PARTY, NA KTERÉ USLYŠÍŠ 
TY NEJLEPŠÍ DRUM AND 
BASS PECKY! STOUN DJS.
9. 12. pátek TATABOJS
TATÁČI PO 11 LETECH OPĚT 
VE STOUNU! AFTERPARTY 
DO RANNÍCH HODIN.

10. 12. sobota NO!SE – FOR-
BIDDEN SOCIETY
DNB PÁRTY A JAKO HEAD-
LINER FS AKA ŠÉF STEJNO-
JMENÉHO LABELU.
16. 12. pátek DOGA
KONCERT ROCKOVÉ KAPE-
LY, SUPPORT: NAGAUČ.
17. 12. sobota IMODIUM & 
UKRADENÝ OVOCE
PREMIÉROVÝ KONCERT 
VE STOUNU DVOU SKVĚ-
LÝCH ČESKÝCH KAPEL.

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

PROBĚHLA NEJVĚTŠÍ REKONSTRUKCE V JEHO HISTORII.
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Rotary klub Frýdek-Místek vás zve na

XI. ADVENTNÍ KONCERT,
který se uskuteční ve středu 7. prosince v 18 hodin 

v Basilice minor Navštívení Panny Marie ve Frýdku.
Koncert je pořádán ve prospěch Domu pokojného stáří.

Na adventním koncertu vystoupí 
pěvecký sbor CHORUS OSTRAVA.

Autoři skladeb: Felice Anerio, Antonio Lotti, Antonín Dvo-
řák, Zdeněk Lukáš, Morten Lauridsen, Eric Whitacre a další.

Adventní�program�ve�Frýdě
11. 12. STŘÍBRNÁ NEDĚLE

15.00 Betlémský příběh - divadlo, pasáž
16.00 Vánoční dílnička - dětský koutek

17.00 BosoBos - dixi-jazz-popové trio, pasáž
18. 12. ZLATÁ NEDĚLE

15.00 Perníková chaloupka - divadlo, dětský koutek
16.00 Vodnická pohádka - divadlo, děstký koutek
17.00 KEEP SMILING GOSPEL Orlová - pasáž

Koncert,�který�podpořilo�i�Statutární�město�Frýdek-Místek,�
pořádá�spolek�Madleine�v�rámci�projektu�„Děti�dětem“.�

Dále�vystoupí�komorní�sbor�Korálky�základní�školy�Osmička�
a�děti�z�dětského�domova�Na�Hrázi.

14/12/19 hod. 
Evangelický kostel na Husově ulici
frýdEk - MístEk

& jiří pavlica

adventní 
koncert

koncErt pořádá spolEk MadlEinE v ráMci projEktu „děti dětEM“. dálE  vystoupí 
koMorní sbor korálky základní školy osMička vE frýdku - Místku a děti z dětskéHo 
doMova na Hrázi vE frýdku - Místku.

Pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje.

1 500 kilometrů pěšky 
v Nepálu a Číně. Něco, 
co by nechtěl zažít nikdo 
z nás. Ale je legrace o tom 
poslouchat a smát se cizímu 
neštěstí. Ladislav Zibura 
po svých „40 dní pěšky 
do Jeruzaléma“ přichází 
s novou show – „Pěšky mezi 
buddhisty a komunisty“. 
Povypráví 6. prosince od 19 
hodin v Nové scéně Vlast.

24letý excentrický poutník 
Ladislav Zibura se tentokrát 
vypravil do Himaláje, nepro-
bádaných údolí čínských řek 
a zapadlých nepálských ves-

nic. Ať už ho zrovna zatýká 
policie, trpí vysokohorskou 
nemocí nebo zachraňuje lid-
ský život, princ Ládík vším 
proplouvá s neobyčejnou 
lehkostí. Příběh jeho 1500 
kilometrů dlouhé pěší vý-
pravy je svědectvím o jed-
noduchosti života a půvabu 
svobody, u kterého se budete 
smát od začátku až do konce. 
Nečekejte ale žádné popisy 
památek. Projekce je o Čí-
ňanech, Nepálcích a jejich 
životech. 

Přestože je Ladislavovi te-
prve 24 let, na pěších poutích 

po světě 
už na-
c h o d i l 
p ř e s 
5 000 
k i l o -
me t r ů . 

V Česku si mezitím užíval 
klidného vysokoškolského 
života a nikdo se o jeho cesty 
nezajímal. Vloni ho ale ka-
marádi přemluvili, ať o pou-
tích udělá projekci. Nakonec 
vyprodal kino a nátlak pub-
lika vyústil až v turné po 80 
městech České republiky 
a Slovenska. Ladislav o jed-
né ze svých cest vloni napsal 
knihu „40 dní pěšky do Jeru-
zaléma“, která se nešťastnou 
shodou náhod stala bestselle-
rem. Nahrál také audioknihu, 
kterou nechtěl nikdo. Aby ze 
sebe smyl hanbu nezdaře-
ného díla, zneuznaný autor 
v létě na tři měsíce zmizel 
do Číny a Nepálu. Překva-
pivě přežil a vrátil se. Nyní 
vyráží na turné po republice 
znovu. Všechny ty projekce 
ho totiž neobyčejně bavily.

Se smíchem o Číňanech a Nepálcích

Vzdělávací institut Se-
rafin, aneb SEbevědomí, 
RAdost, Fantazie a INspi-
race je opěvován ze všech 
stran. Tak jsem se jako 
studentka Žurnalistiky 
na Univerzitě Palackého 
v Olomouci rozhodla, že to 
vyzkouším na vlastní kůži. 
Jako spousta jiných z kur-
zu jsem absolutní laik 
a kreslila jsem si naposle-
dy na střední škole při vý-
tvarce nebo nudných ho- 
dinách. Absolvovala jsem 
dvoudenní kurz Kresle-
ní tužkou pomocí pravé 
mozkové hemisféry, který 

se konal 12. a 13. listopadu 
v Národním domě.

Instituce Serafin vznikla 
v roce 2005, na samém začát-
ku ji založily dvě kamarádky 
Jaroslava Pavlová a Mirosla-
va Indráčková. Jarka je bý-
valou učitelkou, Mirka pro 
změnu vystudovala ekono-
mii, ale k umění měla vždy 
blízko. Spolu provozují kurzy 
Serafin a internetové stránky 
www.konecnekreslim.cz, 
na kterých je veškerý sorti-
ment na malování a všechny 
dostupné kurzy. Patronkou 
této umělecké školy je Jolana 
Voldánová a mají akreditaci 

Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR. 

Kreslení pomocí pra-
vé mozkové hemisféry je 
o tom, že člověk vypadne 
z každodenního stresu a ne-
ustálých povinností. Levá 
hemisféra je totiž ta logic-
ká a pracovitá část mozku, 
kdežto pravá část je ta, která 
nevnímá čas, ani nic podob-
ného. Je to tvořivý a umělec-
ky nadaný kousek každého 
člověka. V dnešní době se 
ovšem moc nenosí být sní-
lek, a tak většina lidí pou-
žívá jen tu rozumovou část. 
Proto je tento kurz odlišný, 

nejen že si člověk odpočine 
od strastí života, ale rozvíjí 
tím svou kreativitu a učí se 
přemýšlet i druhou strán-
kou svého mozku. Zakládají 
si na tom, že naučí kreslit 
úplně každého. Obzvlášť 
člověk, který je přesvědčen, 
že to nepůjde a kreslit neu-
mí, u toho je podle lektorek 
pokrok nejviditelnější.

Já, jak jde vidět podle prv-
ního obrázku, jsem přesně 
do této kategorie zapadala. 
Nevěřila jsem, že bych do-
kázala nakreslit něco zajíma-
vějšího než sněhuláka. První 
den jsem se svou psychikou 
hodně zápasila, připadalo 
mi, že všechno, co jsem na-
kreslila, je hrozné a mnohem 
horší než obrázky ostatních. 
Lektorka mě však ujistila, že 

se tak cítí úplně všichni. „Je 
to práce, která mě napros-
to naplňuje. Spojuje se v ní 
kreslení, které jsem odma-
lička milovala, a pomáhání 
lidem rozvíjet svůj potenciál. 
Po dvou dnech mají jiný po-
hled na sebe samé a na své 
schopnosti,“ říká Romana 
Večeřová, lektorka Serafinu. 
Byla jsem překvapena, co 
všichni po dvou dnech zvlád-
li. „Bylo to naprosto úžasné, 
zcela to splnilo moje očeká-
vání a bylo to dokonce ještě 
lepší,“ hodnotila účastnice 
Kristýna J., která se k účasti 
rok odhodlávala. (KaVe)

Kapela Tatabojs míří 
po dlouhé době do frý-
decko-místeckého klubu 
Stoun. „Jsem moc rád, že 
se nám podařilo domlu-
vit po tolika letech tatáče 
do našeho klubu. Věřím, 
že tento koncert si nenechá 
ujít žádný fanoušek, proto-
že se nestává tak často, aby 
Tatabojs koncertovali v na-
šem městě či okolí. Přece 
jen je to 12 let, co tady byli 
naposled,“ komentuje ce-
lou událost šéf klubu Stoun 
Kamil Rudolf a pokračuje: 
„Koncert vypukne v pátek 
9. prosince a lístky jsou již 
v předprodeji.“

Tata Bojs je česká, resp. 
pražská alternativní hudeb-
ní skupina, vznikla v roce 
1988. Zakládajícími členy 
jsou Mardoša a Milan Cais, 
ve stálé sestavě hrají i Vla-

Tatabojs míří do Stounu

Serafin, škola kreslení pro úplné nováčky i umělce

dimír Bár, Dušan Neuwerth 
a Jiří Hradil. Jejich Nano-
album získalo v roce 2004 
čtyři Zlaté anděly.

Hudební klub Stoun ote-
vře své dveře v pátek 9. 
prosince v 19 hodin. Začá-
tek koncertu je naplánován 
na 21. hodinu. Vstupenky 
na koncert skupiny Tatabojs 

v ceně 290 Kč jsou k dostá-
ní v předprodeji v Beskyd-
ském informačním centru 
na Zámeckém náměstí 
ve Frýdku a na náměstí 
Svobody v Místku. Dále se 
vstupenky prodávají v baru 
Pavlač (na ulici Farní 16 
ve Frýdku), klub Stoun 
a online na ticketstream.cz.
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Prosinec       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

Společnost Mobis Automotive Czech s.r.o. 
oznamuje, že dne 11. 10. 2016 bylo odcizeno 
razítko společnosti číslo 3, které obsahova-
lo všechny identifikační údaje společnosti. 
Veškeré dokumenty, které budou od výše 
uvedeného data označeny tímto razítkem, 
jsou neplatné. V případě, že by Vám byl 
takovýto dokument doručen, informujte, 

prosím, společnost Mobis. 
Děkujeme za spolupráci. 

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Rádi bychom zútulnili další část města živou hudbou. V křížovém podchodě má 
piano mezi kolemjdoucími úspěch, hrají na něm děti i zkušení hráči. Těšíme se, že 
pozvedne i podchod na vlakovém nádraží. V tuto chvíli sháníme vhodné PIANO. 
Podmínkou je, aby byl nástroj CELOPANCÍŘ a ne starší 70 let. Nabídky, prosím, 
směřujte na Michaelu Davidovou, 778 427 947, michaela.davidova@kulturafm.cz.

11. 12. v 18.00, kostel sv. Jakuba
Sdružení hlubokých žesťů 
České filharmonie / ČRO
Bohatý adventní program 

na stříbrnou neděli. České kancionály, 
vánoční písně a sváteční skladby.


