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Rady města

Slavnostní bohoslužba a koncert 
k výročí 750 let (str. 3)

Město poskytlo horské službě 
defibrilátor (str. 3)

Novoroční ohňostroj a novoroční 
koncert, Betlémské světlo (str. 4)

slovo primátora

Vážení občané, 
přeji vám co nejpříjemnější prožití vánočních svát-

ků v okruhu vám nejbližších, pohodu, klid a hodně 
zdraví. Přeji všem, aby u vánočního stromečku našli 
to, co si přejí, ať už jde o materiální záležitosti nebo 
jen prosté společné strávení času s lidmi, se kterými 
je vám dobře.

Co se týče dárečků, měli jsme představu, že jeden 
takový pro vás ke konci roku budeme mít a že jej oce-
ní zejména maminky s kočárky, senioři a vlastně vy 
všichni, co jezdíte autobusem. Mysleli jsme, že pro 
vás budeme mít reálnou vyhlídku na kvalitnější služ-
by pro cestující, tedy úplně nové nízkopodlažní kli-
matizované autobusy, s ekologickým hybridním po-
honem, dále čitelné jízdní řády a další vylepšení, ale 
na zastupitelstvu jsme pro projekt provozování MHD 
vlastním dopravním podnikem prozatím nenašli do-
statečnou podporu. Diskuze se vedla déle než rok, 
několikrát byl seminář pro zastupitele, připomínky 
v průběhu byly vysvětlovány i akceptovány, ale ani to 
nestačilo. Osobně nepochopím, proč někdo boří něco, 
co je pro všechny lidi cestující autobusem přínosem, 
i když na druhou stranu jsme očekávali, že se ČSAD 
bude snažit ovlivnit zastupitele tak, aby o více než mi-
liardovou zakázku nepřišlo.

Chci ale věřit, že se myšlenka vlastního dopravního 
podniku nakonec podaří prosadit, tak jako svého času 
MHD zdarma, při jejímž zavádění jsme rovněž neměli 
podporu, ale dnes jsme pro jiné vzorem.  

 Michal Pobucký

Advent ve městě byl za-
hájen slavnostním rozsví-
cením Vánočního stromu 
v pátek 1. prosince, kdy se 
náměstí Svobody v Místku 
jako obvykle zcela zaplni-
lo davy. Ty zhlédly opako-
vaně videomaping, proto-
že se dvakrát „kousnul“, 
ale všichni to brali s hu-
morem, hlavně že se svě-
télka rozblikala a pomysl-
ný klíč od Vánoc byl díky 
primátorovi Michalovi 
Pobuckému ve správný 
čas v symbolickém zámku.

Ten odemknul krásu celé 
vánoční výzdoby ve městě, 
včetně Vánočního stromu 
na místeckém náměstí, 
který zdobilo sto stříbr-
ných koulí, padesát žáro-
vek měnících barvy, pade-

sát zábleskových žárovek 
a také kilometrový řetěz 
s tisícovkou LED diod.

Primátor pár chvil před-
tím asistoval u předávání 
šeků z charitativní kam-
paně Dejme úsměv dětem, 
která přinesla 200 tisíc 
korun Slezské diakonii 
pro azylový dům Sára Frý-
dek-Místek na vzdělávací 
a volnočasové aktivity.

Vrcholem programu byl 
koncert Michala Hrůzy, 
kterému se s kapelou kou-
řilo od pusy, ale i od strun 
a bicích, takže dokázal pu-
blikum patřičně rozehřát. 
Pomohly mu jeho hity, 
kterých lidé znali většinou 
více, než si původně doká-
zali s osobou tohoto zpěvá-
ka spojit.  (pp)

ZAHÁJENÍ ADVENTU: Už při rozsvícené vánoční výzdobě vystupoval Michal 
Hrůza se svou kapelou.  Foto: Petr Pavelka

Rozsvícení Vánočního stromu sledovaly davy

Veselé Vánoce a vš e nej lep š í do nového roku 
vám p řeje Rada města Frýdku-Místku

Hlavním tématem pro- 
sincového zasedání za-
stupitelstva města se 
podle očekávání stal ná-
vrh na uzavření smlouvy 
o provozování MHD zalo-
ženou městskou společnos-
tí Dopravní podnik F-M. 

Po obšírné debatě však 
pro něj hlasovalo jen 18 za-
stupitelů z řad ČSSD, KDU-
-ČSL a KSČM, proti bylo 
pouhých pět zastupitelů 
a další se hlasování zdrželi, 
byli nepřítomni nebo svůj 
postoj dali najevo „nehla-

sováním“, jako tomu bylo 
u všech zastupitelů Našeho 
Města. Potřebnou nadpolo-
viční většinu (22 hlasů) se 
tedy při nejednotném názo-
ru koaličních stran nepoda-
řilo dát dohromady.

 (Pokračování na str. 2)

Předání MHD vlastnímu 
dopravnímu podniku neprošlo
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 (Pokračování ze str. 1)
Na začátku projednává-

ní tohoto bodu náměstek 
primátora Karel Deutscher 
zopakoval, že dopravní 
podnik je velmi složitá 
problematika, ale zásad-
ní je, jestli město chce mít 
taktovku ve svých rukou 
a tuto strategickou službu 
přímo ovlivňovat. „Máme 
vlastní technické služby, 
také se musely v určitém 
čase založit, také byly dis-
kuze, ale dnes vnímáme 
jako nesmírně užitečné, že 
si tyto činnosti umíme orga-
nizovat sami,“ připomínal 
náměstek Deutscher s tím, 
že se v předkládaném mate-
riálu oproti multikriteriální 
analýze a ve snaze vyhovět 
připomínkám upřednost-
nilo ekologické hledisko, 
takže se počítá s hybrid-
ními autobusy, které byly 
zastupitelům představeny 
v prezentaci. Dále vysvětlil, 
že použitá čísla například 
o ceně autobusů vycházejí 
z předsoutěžního dialogu 
s výrobci, přičemž pokud 
by samotná soutěž ukázala 
něco jiného, je ve smlouvě 
pojistka, jak další osud zno-
vu vrátit k rozhodování za-
stupitelům. Náměstek Deut-
scher připustil, že nešlo vše 
připravit do detailu, protože 
jednatel dopravního podni-
ku neměl v ruce rozhodnutí, 
co skutečně bude potřebo-
vat, ale mohl jen projevovat 
nezávazný zájem.

Zastupitelé měli před se-
bou nabídku zeštíhleného 
dopravního podniku jen 
s MHD zdarma ve Frýd-
ku-Místku, bez dopravy 
příměstské, protože kraj 
rovněž vyčkává, jak se vše 
vyvine, a na rozdíl od multi-
kriteriální analýzy, která po-
čítala s naftovými autobusy, 

se vedení města postupně 
přiklonilo k ekologičtější 
variantě hybridních auto-
busů. K této myšlence se 
přihlásilo KDU-ČSL. „My 
jsme přišli s hybridními 
autobusy, s touto variantou 
jsme spokojeni a rozhodují-
cí pro nás je, že vlastní do-
pravní podnik může přinést 
zlepšení této služby pro lidi. 
Pro ty to děláme,“ shrnul 
postoj KDU-ČSL náměstek 
primátora Richard Žabka. 

„Rád bych zopakoval 
za hnutí ANO stanovisko, 
které je stále neměnné, už 
od té doby, co byla vypra-
cována multikriteriální 
analýza. Podpořili bychom 
variantu, která zde byla uve-
dena jako nejlepší, nejsme 
přesvědčeni o tom, že jiná 
by byla přínosná pro měs-
to,“ sdělil stanovisko hnutí 
ANO Jakub Míček.

Náměstek primátora Jiří 
Kajzar (Naše Město) shrnul, 
co vše mu na projektu vlast-
ního dopravního podniku 
(DP) nyní vadí. „Všechny 
materiály a kroky k založení 
DP jsme v minulosti podpo-
řili, protože jsme vycházeli 
z dohody z roku 2014, že 
DP bude efektivní, úsporný, 
ekologický a bude využívat 
dotace na obnovu autobusů. 
Proto jsme považovali poz-
ději předložené materiály 
pana jednatele Širce, téměř 
po půl roce, na pořízení 
naftových neekologických 
busů na leasing, který zne-
možňuje čerpání dotací 
na obnovu autobusů, za od-
klon od těchto podmínek. 
Dále vidíme jako stěžejní 
problém zázemí na auto-
busovém nádraží, které má 
podle vypracované multi-
kriteriální analýzy sloužit 
jako zázemí pro DP. Toto je 
dnes pronajato ČSAD na 10 

let, proto DP předkládá už 
šestou variantu náhradního 
řešení. Dále DP nemá záze-
mí pro řidiče a máme obavu, 
dle zkušenosti z Liberce, že 
se nepodaří sehnat řidiči, 
kteří dnes chybí v celé re-
publice. Toto je napsáno 
i v důvodové zprávě. Navíc 
řidiči, kteří by případně 
přešli z ČSAD, mohou být 
přeplaceni jinými dopravci. 
Taky rostou mzdy ve všech 
sektorech a je otázka, zda 
DP toto zohlednil při svých 
výpočtech a tuto položku 
nepodcenil v důvodové 
zprávě. DP nemá smlouvu 
s krajem na zajištění pří-
městské dopravy, což bylo 
příčinou změny kalkulační 
jednice, kdy nově 1 km ujetý 
DP vychází o 10 Kč dráž než 
u ČSAD. Také důvodová 
zpráva konstatuje, že DP je 
v určité fázi rozpracovanos-
ti a není ve stavu ke schvá-
lení. DP jednou bude, ale 
v této podobě polotovaru, 
po pečlivém zvážení našeho 
klubu, pro něj hlasovat ne-
budeme,“ avizoval Jiří Kaj-
zar, který byl upozorněn, že 
neporovnává správná čísla, 
protože předkládaná nabíd-
ka se vztahuje k nižšímu 
počtu najetých kilometrů, 
jelikož v ní není počítáno 
s příměstskou dopravou. Ta 
město nestojí další peníze, 
na systém MHD zdarma 
do dalších obcí dnes přispí-
vá kraj a rovněž obce, které 
do něj vstupují.

Tento postoj Našeho 
Města, který ČSSD pova-
žuje za neopodstatněnou 
„otočku o 180 stupňů“, 
přiměl primátora Michala 
Pobuckého k přečtení cita-
cí Jiřího Kajzara z jedno-
ho z předchozích zasedání 
zastupitelstva, kde velice 
vehementně obhajoval do-

pravní podnik jako stra-
tegickou záležitost města. 
„Já se stále plně ztotožňuji 
s tím, co říkal před rokem, 
a budu hlasovat z několika 
důvodů pro návrh. Nabídka 
je levnější a můžeme s ní 
nabízet kvalitnější službu. 
Městská hromadná dopra-
va ve městě bude vždycky, 
je to stejné jako se skládko-
váním, s Distepem, zkrátka 
strategická činnost, kterou 
bychom měli mít pod kont-
rolou. Pobavte se se seniory, 
s matkami s kočárky, jak 
by uvítaly všechny nízko-
podlažní autobusy. Určitě 
je také standardní klimati-
zace, v létě se v autobusech, 
které máme velmi vytížené, 
nedá dýchat. Pak jsou tu 
jízdní řády. Dnes je to tak, 
že když přijdou připomínky 
od občanů na město, ČSAD 
si to vyhodnotí, některé ak-
ceptuje, ale některé ne a lidé 
pak nadávají nám. Já chci, 
aby linky fungovaly, jak si 
stanovíme, chci jízdní řády 
na označnících tak, aby 
senior na ně nepotřeboval 
lupu,“ vyjmenovával možné 
zkvalitnění služby primá-
tor, který také zopakoval, 
že z 26 statutárních měst 21 
vlastní dopravní podnik má.

K tématu promluvil také 
Jaroslav Chýlek, který se 
nazval „seniorním“ zastu-
pitelem. „Já už jsem zastu-
pitelem velmi dlouho a vím, 
že když se k velké věci vede 
velká debata, vede to nako-
nec k dobrým výsledkům. 
Když se debata nevede, 
k úplně dobrým věcem to 
vždycky nevede. Obrovská 
debata byla proti průmys-
lovým zónám, dneska jsme 
rádi, že je máme. Obrovská 
debata byla o MHD zdar-
ma a dnes jsme na ni pyšní. 
Další debata byla o umís-

tění aquaparku a dneska, 
když někdo přijede, tak 
nám strašně závidí zónu, 
kterou jsme vybudovali 
na Olešné. A naproti tomu 
se třeba nepovedlo autobu-
sové nádraží, i když nové 
jsme potřebovali. Já jsem 
byl proti podstupovat tu 
složitou cestu s dopravním 
podnikem, ale mladé ve-
dení mě přesvědčilo, že to 
dává smysl. Co se týče od-
bornosti, jsem naprosto bez 
pochyb ohledně osoby Jana 
Širce, který jako odborník 
v oboru přednáší i na vyso-
kých školách, a správnost 
jeho kalkulace nám potvrdil 
i dopravní podnik v Mladé 
Boleslavi. Jinak každá ana-
lýza je poplatná době, v níž 
vznikala. Dnes je úplně jiná 
situace. Do konce progra-
movacího období 2020 nej-
sou žádné dotace vypsány 
a čekat na dotace znamená 
zůstat stát a čekat na něco, 
co s největší pravděpodob-
ností nepřijde. Řidičům 
nabízíme větší platy než 
dnes ČSAD a než Dopravní 
podnik Ostrava. Vadí mi, že 
dnes nemůžeme tuto služ-
bu ovlivňovat ve prospěch 
občanů, od toho tady jsme, 
abychom dělali věci, které 
jim pomohou,“ apeloval Ja-
roslav Chýlek, ale jak bylo 
popsáno v úvodu, potřebný 
počet hlasů pro zajištění 
MHD vlastním dopravním 
podnikem se zatím nenašel. 
Neprošel ani návrh na usne-
sení, aby dopravní podnik 
„k obrazu svému“ při zo-
hlednění všech připomínek 
dopracoval náměstek pri-
mátora Jiří Kajzar. „Z toho 
mi vyplývá, že Naše Město 
prostě vlastní dopravní pod-
nik nechce,“ uzavřel jednání 
o tomto bodu zklamaně pri-
mátor.  (pp)

Předání MHD vlastnímu dopravnímu podniku neprošlo

MIKULÁŠ NA LEDĚ: Za vstupné v podobě kilogra-
mu starého papíru, tří PET lahví nebo vyřazených bate-
rií si mohly děti v nedělní dopoledne užít v městské hale 
Polárka tradiční akci.  Foto: Petr Pavelka

Stížnosti občanů 
na rušení nočního klidu 
a narušování veřejného 
pořádku vedlo zastupi-
tele k rozšíření vyhlášky 
o regulaci provozní doby 
hostinských provozoven 
o další dva podniky.

Omezenou provozní 
dobu, nejpozději do půl-
noci a v pátky a sobo-
ty do jedné v noci, mají 
nově podniky Krokodýl 
na ulici Zahradní a Zubr 
na ulici Brožíkova, které 
se nacházejí v blízkosti 

panelákové zástavby.
„Letos v červnu byla 

v rámci stížností občanů 
na rušení nočního klidu 
a narušování veřejného po-
řádku omezena provozní 
doba non-stop provozov-
ny na Růžovém pahorku 
ve Frýdku. Ze stejných dů-
vodů se nám dostala na stůl 
žádost o rozšíření seznamu 
o další dvě provozovny, 
které fungovaly jako non-
-stop podniky. Po klad-
ných ohlasech s omezením 
provozní doby podniku 

na Růžovém pahorku jsme 
upravili provozní dobu 
dalších dvou podniků tak, 
abychom lidem bydlícím 
v jejich blízkosti zajistili 
právo na pokojné bydlení 
a spánek,“ řekl primátor 
Michal Pobucký.

Vyhlášku posvětilo za-
stupitelstvo a nabyla účin-
nosti 8. prosince 2017. 
Na její dodržování dohlíží 
městská policie.

Opatření omezující pro-
vozní dobu neplatí v noci 
z 31. prosince na 1. ledna.

Další non-stopy jsou omezeny
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Frýdek-Místek v letoš-
ním roce žije oslavami 
750 let města a na jeho 
sklonku se podařilo zor-
ganizovat ještě jednu 
mimořádnou akci, která 
měla duchovní rozměr. 
V kostele sv. Jana a Pav-
la se 29. listopadu konala 
slavnostní bohoslužba 
za město Frýdek-Místek, 
kam byli pozváni před-
stavitelé místních církví 
i biskupové Martin David 
a Roman Pindel z družeb-
ního města Bielsko-Biala.

Datum ne-
bylo vybrá-
no náhodně. 
„Právě 29. lis-
topad 1267 se dá považovat 
za zásadní milník v historii 
města. Z tohoto dne pochá-
zí první písemná zmínka 
o předchůdci města Místek, 
trhové osadě Friedeberku, 
v testamentu biskupa Bru-
na ze Schauenburku. To byl 
šlechtic a duchovní němec-
kého původu, který půso-
bil jako olomoucký biskup 

v letech 1245–1281, byl 
předním rádcem a diploma-
tem českých králů Václava 
I. a Přemysla Otakara II.,“ 
připomněl slavné datum 
i historickou osobnost, s níž 
je spojené, Jakub Tichý, ře-
ditel KulturyFM, která se 
postarala i o následný vá-
noční koncert na náměstí 
Svobody v podání Ženské-
ho pěveckého sboru Bo-
huslava Martinů.

Děkovnou bohoslužbu 
v kostele sv. Jana a Pavla 
slavil Martin David, po-

mocný biskup 
ostravsko-opav-
ský, který se 
zamýšlel, nad 

čím vším by měli občané 
města, a členové jeho ve-
dení především, bdít, pro 
blaho a dobro nás všech. 
Při této příležitosti zazněly 
také skladby J. Haydna a F. 
Kolaříka v podání chrámo-
vého sboru Cantores Domi-
ni a komorního orchestru 
při kostele sv. Jana a Pavla. 
„Moc nás potěšila účast bis-

BOHOSLUŽBA ZA MĚSTO: V kostele sv. Jana a Pavla bylo plno.  Foto: Petr Pavelka

Slavnostní bohoslužba a koncert k výročí 750 let

Statutární město Frý-
dek-Místek poskytlo 
do užívání Horské službě 
Beskydy automatický de-
fibrilátor, který 6. prosin-
ce přímo na vrchol Lysé 
hory vynesl primátor Mi-
chal Pobucký a předal jej 
náčelníkovi horské služ-
by Radimovi Pavlicovi 
jako „dárek k Mikuláši“.

„V posledních letech roste 
návštěvnost nejvyššího vr-
cholu Beskyd a každoročně 
zde dochází k mnoha úra-
zům a velmi často i k srdeč-
ním selháním. Naposledy 
zde letos první květnový 
den pod vrcholem Lysé hory 
zemřel starší muž,“ konsta-
toval Radim Pavlica, který 
za horskou službu resusci-

tační přístroj převzal.
„Přístroj předáváme 

s tím, aby ideálně nebyl 
potřeba, ale když už ta situ-
ace nastane, aby zachránil 
lidský život. Defibrilátor 
jsme poskytli před dvěma 
lety i republikové policii 
a pokračujeme tak ve snaze 
o rozšíření těchto přístrojů 
tam, kde by mohly poslou-
žit. Máme jej na frýdeckém 
magistrátu, také v Polárce 
nebo na aquaparku,“ vy-
jmenoval primátor Michal 
Pobucký, který si dal řádně 
do těla výstupem po svých 
od Rajské boudy v Male-
novicích. Společnost mu 
kromě samotného náčel-
níka horské služby dělali 
také dva zástupci odboru 

bezpečnostních rizik a pre-
vence kriminality. Zvládli 
to za hodinu a půl čistého 
času a jejich výkon se proje-
vil na propocených trikách, 
které mohli ždímat. „Dělali 
jsme si legraci, že během 
výstupu budeme defibrilátor 
potřebovat pro někoho z nás, 
ale zvládli jsme to,“ usmíval 
se v Bezručově chatě Klubu 
českých turistů, kde Statu-
tární město Frýdek-Místek 
rovněž figuruje mezi těmi, 
kteří se o její obnovu za-
sloužili, primátor Michal 
Pobucký. Jeho náměstek 
Karel Deutscher si užil cestu 
tam a zpět na Lysou na skú- 
tru a saních. „Bylo vidět, že 
kluci z horské služby jsou 
v terénu Beskyd jako doma 
a na Lysou i z ní se dokážou 
dostat v neuvěřitelném čase. 
Ale byl to docela adrenalin,“ 
pochvaloval si Karel Deut-
scher. Pochvaly se samozřej-
mě dostalo i radnici od hor-
ské služby. „Záchranáři 
budou mít tento moderní re-
suscitační přístroj na stanici. 
Doposud používaný defibri-
látor na Lysé hoře bude dále 
sloužit na Gruni. Horská 
služba ČR, o.p.s. tímto dě-
kuje městu Frýdku-Místku 
za jeho poskytnutí,“ uzavřel 
návštěvu na Lysé Radim Pa-
vlica.  (pp)

PŘEDÁNÍ DEFIBRILÁTORU: Primátor Michal Po-
bucký za Statutární město Frýdek-Místek předal Radimo-
vi Pavlicovi, náčelníkovi Horské služby Beskydy, přístroj 
zachraňující lidské životy.  Foto: Petr Pavelka

Město poskytlo horské službě defibrilátor
Technické služby měs-

ta 7. prosince při pravi-
delné kontrole objevily 
svislou prasklinu v kme-
ni Vánočního stromu 
na místeckém náměstí. 
V součinnosti s městskou 
policií byla následně při-
jata bezpečnostní opat-
ření do doby, než došlo 
k jeho zkrácení tak, aby 
nepředstavoval bezpeč-
nostní riziko.

„Za ty roky se nám nic 
podobného nestalo. Každé 
dřevo samozřejmě pra-
cuje a čím větší výkyvy 
teplot, tím to může být 
více znát. Teď například 
máme po mrazech a při 
větrném počasí sedm 
stupňů nad nulou. Každo-
pádně strom odstrojíme 
a čekáme na příjezd těžké 
techniky, abychom mohli 
strom zkrátit,“ uvedl přímo 
na místě v inkriminovaný 
den předseda představen-
stva technických služeb TS 
a.s. Jaromír Kohut.

„Nikdo nemůže vědět, 
jak je to poškození vážné, 
ale rozhodně to nemůžeme 
brát na lehkou váhu. Nikdo 
si nedovolí v takovém přípa-
dě riskovat něčí zdraví nebo 
život,“ reagoval na vzniklou 
situaci primátor města Mi-
chal Pobucký. Ten nechal 
ohrožený prostor opáskovat 
městskou policií a rovněž 
byl zrušen program na pó-

diu. Částečně byl omezen 
také stánkový prodej, ale 
v dalších dnech se program 
Adventního městečka zno-
vu plnohodnotně rozběh-
nul. Vánoční strom, který 
byl původně jeho dominan-
tou, je sice menší, ale pořád 
„náš“. A možná se u něj 
i více lidí vyfotí, když se jim 
vejde celý do záběru…

„Když si vezmu, jaká 
vichřice přišla v dalších 
dnech, jsme rádi, že jsme 
nešli do nějakého provizor-
ního zajištění, které se nám 
mohlo vymstít,“ okomen-
toval další vrtoch počasí 
primátor, který poděkoval 
všem, kteří u úpravy stro-
mu asistovali v nestandard-
ní hodiny.  (pp)

PRASKLINA: Dřevo za-
pracovalo… 
 Foto: Petr Pavelka

Vánoční strom v Místku
musel být notně zkrácen

kupů a všech zástupců círk-
ví, kteří přijali naše pozvání 
i myšlenku akce, na níž se 
potkají obyvatelé Frýdku-
-Místku bez rozdílu jejich 
vyznání,“ hodnotil boho-
službu věnovanou Frýdku-
-Místku náměstek primáto-
ra Richard Žabka.

„Po slavnostní bohosluž-

bě čekalo návštěvníky po-
kračování na náměstí Svo-
body, kam se odebrali, aby 
vyslechli pásmo písní s vá-
noční tematikou v podání 

Ženského pěveckého sboru 
Bohuslava Martinů, který 
letos slaví 55 let od svého 
vzniku,“ přiblížil navazující 
program Jakub Tichý.  (pp)                  
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Umělec, kterého uvidí 
frýdecko-místečtí diváci 
na Novoročním koncertě 
v Národním domě, bývá 
pravidelně překvapením. 
Neobyčejně nás těší, že 
v pátek 5. ledna oslavíme 
příchod roku 2018 uve-
dením koncertu věhlasné 
operní pěvkyně Dagmar 
Peckové. Doprovodí ji 
komorní soubor Barocco 
sempre giovane. Slavnost-
ní náladu navodí i tradiční 
novoroční přípitek.

Dagmar Pecková začala 
svou kariéru v Sächsische 
Staatsoper v Drážďanech 
a Staatsoper v Berlíně. Oso-
bitou mezzosopranistku pak 
hostily nejprestižnější oper-
ní a koncertní scény i mezi-
národní festivaly. Velký ná-
vrat na českou scénu zahájila 
Dagmar Pecková na konci 
90. let účinkováním v opeře 
Carmen. „Za unikátní poje-
tí, jakým Dagmar Pecková 
herecky a hudebně ztvárnila 
hlavní roli cikánky, si vy-
sloužila Cenu Thálie,“ při-
pomíná významné úspěchy 
operní divy na české scéně 
ředitel KulturyFM Jakub 
Tichý. Pro koncertní reper-
toár Peckové jsou charakte-
ristické silné emoce a důraz 

na význam obsahu. Na kon-
certě, který časově spadá 
ještě do vánočního období, 
uslyšíme také duchovní 
skladby známých barok-
ních autorů A. Vivaldiho, G. 
P. Telemanna nebo Ave Ma-
ria J. S. Bacha,“ představuje 
program koncertu produkce 
KulturyFM. 

Dagmar Peckovou 
na koncertě doprovodí 
komorní soubor Baroc-
co sempre giovane. „Ná-
zev znamená Baroko stále 
mladé a jde o soubor slože-
ný ze špičkových mladých 
českých profesionálních 
hudebníků. Barocco sempre 
giovane vzniklo v roce 2004 
a specializovalo se na inter-
pretaci skladeb vrcholného 
baroka, dnes jeho repertoár 
obsahuje skladby všech slo-
hových období, včetně hud-
by 21. století,“ představuje 
doprovodné hudební těleso 
KulturaFM. Soubor je zván 
na významné domácí i za-
hraniční hudební festivaly, 
jeho koncerty vysílaly tele-
vizní i rozhlasové stanice, 
nahrává na CD a pořádá 
vlastní abonentní řady kon-
certů.

„Novoroční koncert má 
v mrazivém svátečním 

období silnou atmosféru. 
V přestávce jsou v soused-
ním Malém sále připraveny 
číše a pronášeny novoroční 
přípitky. Krom hudební-
ho zážitku tak hosty čeká 
i inspirativní zamyšlení,“ 
říká o přípitku Jakub Tichý. 
Řečníci určitě připomenou 
letošní významné jubileum. 
V roce 2018 to bude 100 let 
od vzniku republiky a nabí-
zí se proto zajímavé reflexe 
i osobní výzvy.

„Koncert Dagmar Pecko-
vé a Barocco sempre giova-
ne s novoročním přípitkem 
je součástí předplatitelské 
řady Kruh přátel hudby. 
Hosté s abonentkou KPH 
tak mají koncert předpla-
cen. Další vstupenky jsou 
volně v prodeji,“ upozorňuje 
Michaela Davidová z Kul-
turyFM. Online vstupenky 
koupíte nebo rezervuje-
te na www.kulturafm.cz, 
osobně pak na pobočkách 
Beskydského informačního 
centra nebo v hale Polárka. 

Na Novoročním koncertě zazpívá Dagmar Pecková

Statutární město Frý-
dek-Místek má stejně jako 
v minulých letech dva živé 
Vánoční stromy, které za-
městnanci technických 
služeb ukotvili v pátek 24. 
listopadu na frýdeckém 
i místeckém náměstí, aby 
se oba spolu s vánoční vý-
zdobou rozzářily v podve-
čer 1. prosince. 

Vánoční výzdoba města 
je každým rokem rozšiřo-
vána. Loni byla zcela nově 
vyzdobena frekventovaná 
ulice 8. pěšího pluku poblíž 
místeckého náměstí Svobo-
dy, kde se rozzářilo všech 
128 stromů v dělicím pásu. 
Zavěšeno na ně bylo bezmá-
la osm kilometrů světelných 
řetězů s LED diodovými 
zábleskovými žárovkami 
v teplé bílé barvě.

„Letos v obnovení a roz-
šíření vánoční výzdoby 
pokračujeme. Zcela poprvé 
vánočně dýchají ulice Bru-
zovská a Revoluční. Celkem 
zde je umístěno 75 velkých 
světelných hvězd, které jsou 
navíc dozdobeny umělým 
zeleným jehličím. Třídu T. 
G. Masaryka prozařují nové 
světelné řetězy, nazdobeny 
jsou i stromy před 1. základ-
ní školou. Budovu frýdecké-
ho magistrátu nově ozdobil 
LED řetěz s rampouchy, kte-
rý je zavěšen pod střechou 

a vytvořil nepřehlédnutelný 
světelný efekt, a balkon byl 
vyzdoben novými hvězda-
mi a problikávajícím leto-
počtem. Změny se dočkalo 
i Zámecké náměstí, které 
svátečně osvětlují girlandy 
ve studeně bílém odstínu, 
což ladí s blikajícími světýl-
ky Vánočního stromu,“ 
uvedl primátor Michal Po-
bucký.

„Různé tvary bílých 
i barevných ozdob, převě-
sů a gejzírů vidí občané 
také na tradičních místech, 
ke kterým patří také bývalá 
tržnice v Místku, okolí kul-
turního domu, Antonínovo 
náměstí, ulice Frýdlantská, 
Ostravská, Palackého, Tě-
šínská, Politických obětí, 
Bezručova, Janáčkova, 
Revoluční, Hlavní třída, 
třída T. G. Masaryka, Park 
pod zámkem. Nazdobeno 
je okolí nádraží ČD, Mari-
ánské náměstí, Kostikovo 
náměstí a náměstí Evro-
py,“ doplnil Jaromír Kohut, 
předseda představenstva 
společnosti TS a.s., která 
pro město zajišťuje instalaci 
vánoční výzdoby.

„Věřím, že obohacená 
vánoční výzdoba města 
umocní příjemnou vánoční 
náladu a občané s ní budou 
spokojeni,“ dodal primátor 
Pobucký.

VÁNOČNÍ HÁV: Ulice 8. pěšího pluku byla poprvé vánočně vyzdobena loni a město 
stále postupně přidává další lokality.  Foto: Petr Pavelka

Město rozšiřuje vánoční výzdobu

Příchod nového roku 
2018 přivítá město Frý-
dek-Místek v tradičním 
duchu, tedy s ohňostro-
jem, který bude odpálen 
přesně o půlnoci ze Sil-
vestra na Nový rok z areá-
lu Sokolík v parku u řeky 
Ostravice. Znovu je avi-
zováno „netuctových“ 12 
minut se stovkami světel-
ných raket, římských sví-
cí a kulových pum, které 
budou vytvářet na obloze 
různé obrazce s výško-

vým finále.
Jako každý rok se očeká-

vá, že před půlnocí se tisíce 
lidí z celého města vydají 
k hlavnímu mostu přes řeku 
Ostravici a do jeho blízkého 
okolí, aby z něj mohli pozo-
rovat připravenou světelnou 
show, pozdravit se se svými 
známými, rodinami nebo si 
v partách užít poslední od-
počítávání.

V inkriminovanou dobu 
bude policisty na průtahu 
zastavena doprava, která 

po rozpuštění davu a ne-
zbytném úklidu bude znovu 
zprovozněna. 

„Žádáme všechny, aby 
respektovali pokyny poli-
cie k zajištění bezpečnosti 
a pořádku. A doufáme, že 
přes všechno veselí a opo-
jení, které k vítání Nového 
roku patří, nebude město 
devastováno vandalismem. 
Je v zájmu nás všech, aby-
chom si město nenechali 
ničit,“ apeluje primátor Mi-
chal Pobucký.  (pp)

Novoroční ohňostroj chybět nebude

Betlémské světlo, sym-
bol naděje a přátelství 
lidí dobré vůle, bude stej-
ně jako loni v programu 
Adventního městečka 
i na frýdecko-místecké 
radnici.

„V loňském roce se nám 
podařilo domluvit s frýdec-
kými skauty, aby Betlémské 
světlo hořelo i na frýdec-
ko-místeckém magistrátě. 
Letos tomu nebude jinak 
a jsem velmi rád, že se Bet-
lémské světlo na magistrátě 
stává tradicí,“ uvedl radní 
Marcel Sikora.

Skauti Betlémské svět-
lo přinesou na frýdecký 
magistrát v pátek 22. pro-
since v 9.00. Poté bude 
světlo celý den k dispozici 
zájemcům, kteří si je bu-
dou moci odnést do svých 
domovů v lucerničkách či 
petrolejkách. Komu termín 
nebo místo nevyhovuje, 
může Betlémské světlo zís-
kat na místeckém náměstí 
v rámci adventního progra-
mu o den později, v sobotu 
23. prosince v 9.30.

Betlémské světlo, malý 
blikající plamínek, který do-
káže prozářit tmu, je novo-
dobá vánoční tradice, která 
vznikla v Rakousku v roce 
1986, kdy malý plamínek, 
přinesený z věčného svět-
la, jež hoří v jeskynní kapli 
v městě Betlémě, v níž se 
narodil Ježíš Kristus, byl 
dovezen jako poděkování 
lidem, kteří pomohli nadaci 
Světlo ve tmě.   (pp)

Betlémské světlo opět 
dorazí také na radnici

SYMBOL NADĚJĚ: Bet-
lémské světlo na magistrá-
tu.  Foto: Petr Pavelka
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Konec roku pomalu 
klepe na dveře a začátek 
nového roku je tradič-
ně spojen s Tříkrálovou 
sbírkou. Stejně jako roky 
předešlé i začátkem roku 
2018 budou koledníci 
obcházet dům od domu 
a přát vše dobré. 

„Tříkrálová sbírka je o na-
šem dávání – koledníci dáva-
jí svůj čas a energii, dárci své 
příspěvky a všichni se tak 
můžeme obdarovat a pomo-
ci těm, kdo naši 
podporu potře-
bují. Sbírka nám 
umožňuje být 
součástí něčeho 
velkého, vždyť 
co do rozsahu se 
jedná o největší 
sbírkovou akci 
v České republi-
ce,“ sdělil ředitel 
frýdecko-místec-
ké Charity Martin Hořínek. 
„Tříkrálová sbírka je pomy-
slným zakončením Vánoc. 
To, co si každý rok připo-
mínáme, poselství o Boží 
Lásce se prostřednictvím 
požehnání dostává do našich 
domovů. Jde o šíření dobré-
ho slova dům od domu,“ do-
plnil Hořínek.

Přípravy na sbírku roku 
2018 započaly v Charitě 
Frýdek-Místek již začátkem 
listopadu, kdy jsme za po-
moci dobrovolníků vyčis-
tili všechny pokladničky 
a připravili je na sbírku. 
Během tohoto měsíce nám 
také Tříkrálová komise při 
Diecézní charitě ostravsko-

-opavské schválila naše 
záměry na využití výnosu 
z koledování. „Při tvorbě 
záměrů na využití sbírky 
se snažíme o co nejširší po-
krytí tak, aby peníze získa-
né koledováním pomohly 
na co nejvíce místech. Proto 
májí své záměry vytvořeny 
všechny naše služby a budou 
tak podpořeni senioři, osoby 
se sníženou soběstačností, 
nemocní, stejně jako děti 
a rodiny, osoby v tísni,“ do-

dává dále Martin Hořínek. 
Kompletní seznam záměrů 
můžete nalézt na webových 
stránkách Charity Frýdek-
-Místek, v sekci Tříkrálová 
sbírka. Prosinec se ponese 
v duchu balení tašek s ma-
teriálním vybavením pro 
zajištění sbírky, jako jsou 
cukříky a kalendáříky pro 
dárce, ale také korunky 
a drobné dárky pro koled-
níčky. Odměnou v nadchá-
zejícím roce pro koledníky 
bude stejně jako letos volný 
vstup do aquaparku Olešná.

V roce 2017 se do sbírky, 
v rámci Charity Frýdek-
-Místek, zapojilo na 290 
koledujících skupinek, které 

přes nepřízeň počasí a teplot 
dosahujících 17°C mrazu 
vykoledovaly částku přesa-
hující 1,9 mil. Kč. „Sbírka 
má také společenský rozměr 
– jsou na ní navázány míst-
ní tradice a ona sama z tra-
dice vychází, v souvislosti 
s Tříkrálovou sbírkou se po-
tkávají lidé, nejen s kolední-
ky, ale také na tříkrálových 
koncertech, průvodech, 
setkáních koledníků,“ do-
plňuje Hořínek. Ani v roce 

2018 nebude 
chybět již tra-
diční Tříkrálový 
průvod městem 
Frýdek-Místek. 
A stejně jako loni 
bude ozvláštněn 
velbloudy. Prů-
vod se uskuteční 
v sobotu 6. ledna 
2018 a vycházet 
se bude v 10 ho-

din od kostela sv. Jana a Pav-
la. Tři králové půjdou smě-
rem na náměstí Svobody, 
kde bude živý betlém.

V letošním roce jsme 
pro koledníky vyhlásili 
také fotosoutěž, do které 
nám přišly moc krásné fo-
tografie a kresby z koledo-
vání Tří králů. Ani tento-
krát soutěž nebude chybět. 
Zájemci o koledování se 
mohou hlásit u koordiná-
torky Lenky Talavaškové 
– lenka.talavaskova@cha-
ritafm.cz, 733 741 564. 

Za Charitu Frýdek-
-Místek Lenka Tala-
vašková, koordinátorka 
Tříkrálové sbírky

Letošní rok, který po-
malu končí, byl pro naši 
organizaci Podané ruce 
– osobní asistence pestrý 
a zdařilý. Díky osobním 
asistentům a asistentkám 
jsme ve Frýdku-Místku, 
Ostravě i v jiných částech 
Moravskoslezského kra-
je, ale také v kraji Olo-
mouckém a Zlínském, 
mohli pomoci mnoha kli-
entům. 

Jsme rádi, že těch usmě-
vavých a spokojených kli-
entů bylo v průběhu roku 
mnoho. Potěšily nás i ohla-
sy na naši službu. Často 
v nich lidé oceňují obětavost 
a ochotu osobních asisten-
tek, jejich pozitivní přístup 
k práci, to, že si vědí rady, 

jsou milé a profesionální. 
Děkujeme touto cestou 
všem našim zaměstnan-
cům a také našim milým 
klientům a jejich rodinám. 
Bez vzájemné spolupráce 
a pochopení by naše služba 
nebyla možná. Klienti jsou 
pro nás prioritou a osobní 
asistenci jim budeme rádi 
poskytovat i v roce 2018.

Také naše mateřská or-
ganizace Podané ruce, z. s. 
a její služba canisterapie jsou 
hodnoceny pozitivně. Zájem 
o tuto službu stále převyšuje 
naše možnosti. Dafné, Ke-
ily, Xany, Ája, Mája, Jim-
my, Fox a spoustu dalších 
jmen znají děti ve školkách 
a školách i dospělí a senio-
ři v sociálních zařízeních. 

Jsou to naši canisterapeu-
tičtí parťáci – pejsci, kteří 
svou „službu“ dělají ochotně 
a s láskou. Jejich průvodci – 
naši dobrovolníci – ve svém 
volném čase věnují svou 
vstřícnost, náklonnost, své 
znalosti a dovednosti, aby ty, 
které navštěvují, potěšili, po-
vzbudili, aby s nimi komuni-
kovali a třeba je i rozhýbali. 

Děkujeme všem, kdo nás 
v tomto roce jakkoli pod-
pořili, vyjádřili nám své 
sympatie, povzbudili nás… 
Moc si toho vážíme! 

Všem přejeme pohodo-
vé vánoční svátky a hod-
ně zdraví a spokojenosti 
v novém roce 2018.

 Za Podané ruce 
 Jana Marková

Pomocí neobvyklého 
způsobu – komiksů – se 
snažíme oslovit veřejnost 
a informovat ji o činnosti 
našeho dobrovolnického 
centra. Lidé mají mož-
nost se s komiksy setkat 
v MHD, u pokladniček 
ADRA i jinde.

Komiksy jsou dílem pana 
Michala Ondrouška, které-
mu tímto srdečně děkujeme 
za vytvoření nového dru-
hu propagačních materiálů 
k prezentaci našeho centra. 
Projekt byl finančně pod-
pořen společností Optimont 
2000, s. r. o.

Klienti v zařízeních a osa-
mělí senioři v domácnostech 
si velmi váží návštěv 
dobrovolníka, který je 
pro ně společníkem. 
Pravidelné návštěvy 
vytvářejí pocit pohody. 
Navštěvovaným lidem 
je velmi příjemné, že 
si mají s kým posedět 
u kávy a čaje, zahrát 
si oblíbenou společen-

skou hru, prohlédnout si fot-
ky z mládí. Pocit, že někomu 
na mně záleží, že někdo se 
mnou rád tráví volný čas, je 
k nezaplacení. 

Zaujala-li vás myšlenka 
dobrovolnictví, neváhejte 
a kontaktujte nás. V sou-
časné době hledáme dob-
rovolníky do nemocnice 
na dětské oddělení a oddě-
lení následné péče, do Chrá-
něného bydlení IC ŽIRAFA 
a do Penzionu pro seniory. 
Pro více informací o dobro-
volnické činnosti kontaktuj-
te koordinátorku dobrovol-
níků Irenu Blablovou na tel. 
739 320 717, e-mail: irena.
blablova@adra.cz.

Tříkrálová sbírka 2018

Přejeme krásné Vánoce a rok 2018
plný dobrých zpráv a příjemných dnů

V létě jsme s dětmi na-
šich klientů strávili týden 
na příměstském táboře, 
v listopadu jsme díky 
podpoře Moravskoslez-
ského kraje a dalších sou-
kromých subjektů mohli 
vyjet začátkem měsíce 
na víkend z města do krás-
ného prostředí v Ostravi-
ci. Akce se zúčastnilo 15 
dětí ve věku 7–14 let.

Děti vyrazily spolu s pra-
covníky Sociální asistence 
v sobotu ráno vlakem směr 
Ostravice, kde už je čekalo 
ubytování ve dvou chatkách. 
Děti se už ve vlaku skamará-
dily, takže neměly problém 
s rozdělením do pokojů.

Víkend byl naplněn ak-
tivitami, které dětem nejen 
přinesly radost, ale také 
pohyb na čerstvém vzdu-
chu. Vydali jsme se na pěší 
výlet za rybolovem, kdy si 
děti mohly v soukromém 
rybníku samy chytit a upéct 
pstruha. Po setmění jsme 

připravili i „bojovku“, která 
měla velký úspěch. V neděli 
jsme se s dětmi prošli na ne-
daleký bazén v komplexu 
Sepetná, kde si všichni za-
řádili ve vodě i na toboganu. 

Celý program se nesl 
v přátelském duchu, cílem 
bylo stmelení kolektivu, děti 
se učily fungovat ve skupině 
vrstevníků. Jednou z aktivit 
bylo i povídání o kamarád-
ství, o tom, jaké vlastnosti 
by měl a neměl mít dobrý 
kamarád. Bylo zajímavé 
sledovat, jaké postoje k této 
problematice děti zaujímají, 
jaké mají priority. 

Po dobu celého pobytu 
měly děti možnost v sou-
těžích získat rybí šupiny, tj. 
papírové hrací peníze, které 
před odjezdem mohly smě-
nit za věcné dárky. Všichni 
odjížděli domů s úsměvem 
na rtech a přáním, aby se 
podobná akce uskutečnila 
i v příštím roce. 

 Iva Marszalková

„Tudy z nudy“ – víkend se Sociální asistencí

Komiksy Dobrovolnického centra ADRA

6. ledna 2018    10:00 

S �nanční podporou statutárního města Frýdek-Místek a senátora Jiřího Carbola.

Průvod organizován 
na podporu Tříkrálové sbírky
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kam za sportem a relaxací

Vánoční turnaj ve stolním tenise
Dne 26. prosince pořádá TJ Slezská – 2. ZŠ Frýdek-

-Místek, z.s. tradiční 38. Vánoční turnaj ve stolním 
tenise v tělocvičně ZŠ na ulici J. Čapka. Prezentace 
8.30–9.00 hodin, příchod boční brankou (zastávka 
MHD u Gustlíčka).

Sportovní obuv s sebou. Zveme všechny členy, je-
jich rodiče, bývalé členy a neregistrované hráče z řad 
žáků (od 9 let) i dospělých.

Čtrnáctiletý judista 
Ondřej Sláma z Frýdku-
-Místku vítězí v jedné 
soutěži za druhou, re-
prezentuje nejen město, 
ale i Českou republiku, 
a tak se mu po zisku mis-
trovského titulu ve star-
ších žácích v kategorii 
do 73 kg dostalo přijetí 
na frýdecko-místecké 
radnici.

Primátorovi Michalo-
vi Pobuckému a jeho ná-
městkovi pro sport Pavlu 
Machalovi tak pověděl 
o svých začátcích v Judo 
Beskydy, kde začínal 
od první třídy v šesti le-
tech, ale nyní už hájí bar-
vy Judo klubu Olomouc, 
který je centrem talentů 
z celé republiky. Přestup 
do Olomouce byl vynu-
cenou záležitostí, protože 
Ondřej, aby se mohl vý-
konnostně posouvat ještě 
dál, neměl jinou volbu. 
Ačkoliv je teprve žákem 

osmé třídy základní ško-
ly, v cizím prostředí bez 
rodiny se osamostatnil, 
musí se o sebe postarat, 
a i když se trochu ochudil 
o dětství, jde za svým cí-
lem, kterým v tomto spor-
tovním odvětví nemůže 
být nic jiného než účast 
na olympiádě. Vzorem tak 
je samozřejmě olympionik 
Lukáš Krpálek. „Už jsem 
se s ním potkal, na Ev-
ropském poháru v Praze,“ 
přiznává Ondřej, který 
zkoušel i jiné sporty – 
fotbal, hokej, tenis, ale 
judo zvítězilo. „Chytlo 
mě to, je to pestré, i když 
při soutěži to třeba tak 
nevypadá. V tréninku se 
nejen pereme, ale samo-
zřejmě posilujeme, běhá-
me, pracujeme na kondici, 
technice i síle,“ přibližuje 
Ondřej obsah svých deseti 
tréninků, které od pon-
dělí do pátku pravidelně 
absolvuje. Rodiče jej oba 

podporují, ale odloučení 
není pro nikoho jedno-
duché. „V jeho věku je 
obdivuhodné, jak se s tím 
vyrovnává, ale judo má 
za cíl i formovat osobnost, 
takže vše zřejmě do sebe 
zapadá. Hlavně se mi líbí, 
že vedle sportu musí kaž-
dý v olomouckém cent-
ru i pravidelně ukazovat 
žákovskou knížku a mít 
i odpovídající výsledky 
ve škole,“ shrnul, co jej 
na povídání Ondřeje nej-
více zaujalo, Pavel Ma-
chala.

A hlavní cíle Ondřeje 
do budoucna? „Přechá-
zím do dorostenců, takže 
se hlavně chci zase do-
stat do reprezentace, kde 
jsem v kategorii U15 byl, 
abych se dostal na evrop-
ské poháry, kvalifikoval 
se na mistrovství Evropy 
a větší turnaje,“ uzavřel 
možná budoucí Krpálek 
z Frýdku-Místku.  (pp)

Předvánočním během 
byl zakončen jubilejní 
20. ročník Běžecké ceny 
mládeže. A poslední zá-
vod ještě notně zamíchal 
pořadím, ve dvou přípa-
dech dokonce na prvním 
místě. 

V osmnácti závodech, 
které běžecký seriál za-
hrnoval, se v šesti věko-
vých kategoriích bodově 
prosadila téměř tisícovka 
dětí – 515 děvčat a 480 
chlapců. A 42 z nich star-
tovalo ve všech závodech 
a může se těšit na speci-
ální cenu. Kromě jedné 
kategorie ovládli naši běž-
ci všechny ostatní. V do-
rostu byli nejlepší Eliška 
Kopcová a Marek Spilka, 
ve starším žactvu Klára 
Ningerová a Patrik Stan-

kov. Mladší žactvo vyhrá-
la Anna Cagašová mezi 
děvčaty a Ondra Pavelek 
u chlapců. V přípravce se 
podařilo nejvíce bodů na-
sbírat Anně Václavíkové, 
která právě v posledním 
závodě bodově přeskoči-
la Julii Hrčkovou, a Janu 
Klimasovi. V minipří-
pravce zvítězila Viktorie 
Bartoňová a Vojtěch Ku-
lich z Jablunkova. Mezi 
nejmladšími benjamínky 
se v posledním závodě 
vyhoupla do čela Johanka 
Münsterová a jasným vítě-
zem u kluků se stal Ondra 
Mynarz. Všem blahopře-
jeme. Slavnostní vyhlá-
šení proběhne v neděli 7. 
ledna od 15 hodin ve vel-
kém sále Národního domu 
v Místku. Srdečně zveme.

Asociace školních spor-
tovních klubů, Středisko 
volného času Klíč a Bes-
kydská šachová škola 
zorganizovaly na počátku 
prosince okresní přebory 
škol v šachu ve třech ka-
tegoriích: 5. prosince pro 
1.–5. třídy, 6. prosince pro 
6.–9. třídy a konečně 7. 
prosince pro střední školy.

Nejhojněji byla zastou-
pena kategorie nejmlad-
ších dětí, kde startovalo 20 
družstev s celkem 84 hráči, 
u starších dětí už bylo zá-
pasících méně, 9 družstev 
s 38 hráči, a turnaj střed-
ních škol byl šestičlenný 
a zúčastnilo se jej 24 hrá-
čů. Bojovalo se vždy nejen 
o medailová umístění, ale 
také o dvě postupová místa 
do krajského přeboru.

Pokud bychom chtěli 
učinit nějaký závěr, tak 
můžeme konstatovat, že 
žádná základní škola ne-

převálcovala ostatní jak 
v kategorii mladších, tak 
starších žáků, žádná ško-
la tu takto nedominovala, 
pořadí bylo důkladně pro-
mícháno. Turnaj nejmlad-
ších nakonec ovládli žáci 
8. ZŠ Frýdek-Místek „A“, 
těsně následovaní hráči ZŠ 
Komenského z Frýdlantu 
nad Ostravicí, kteří měli 
zase v zádech konkurenty 
z 1. ZŠ Frýdek-Místek „A“. 
Zajímavé je, že tyto školy 
už se neumístily na medai-
lových pozicích ve starší 
kategorii. Tam byli nej-
úspěšnější šachisté 5. ZŠ 
Frýdek-Místek, s mírným 
odstupem následovali zá-
stupci 6. ZŠ Frýdek-Místek 
a s větším odstupem pak 
třetí místo obsadili repre-
zentanti Gymnázia Petra 
Bezruče Frýdek-Místek. 
Této škole se pak více da-
řilo v kategorii středních 
škol, kde její družstva 

A a B obsadila druhé a třetí 
místo. Svého přemožitele 
našla v hráčích souškolí 
SPŠ, OA a JŠ Frýdek-Mís-
tek, kteří toto klání vyhráli.

Všem úspěšným gratu-
lujeme a postupujícím pře-
jeme hodně štěstí v kraj-
ském přeboru. 

 Tomáš Adamec

POVÍDÁNÍ U PRIMÁTORA: Talentovaný judista On-
dřej Sláma povyprávěl o svém sportu.  Foto: Petr Pavelka

Budoucí Krpálek z Frýdku-Místku?

20. ročník Běžecké ceny
mládeže zná už své nejlepší

V pátek 24. listopadu 
se ve Frýdku-Místku 
uskutečnilo setkání čes-
kých nanotechnologic-
kých firem, a to v nově 
otevřeném Idea institu-
tu, které si klade za cíl 
stát se místem setkání 
nových technologií, jež 
nachází velké uplatnění 
i v oblasti sportu.

Na pozvání společnos-
ti NanoTrade proběhla 
prezentace společností, 
které díky svému vlast-
nímu vývoji a výzkumu 
využívají nanotechnolo-
gické poznatky a nabízí 
lidem, firmám i obcím 
užitečné produkty, napří-
klad oblečení se stříbrem 
nanosilver, využitelné pro 
sportovce kvůli jeho uni-
kátním vlastnostem.

„Mezi žhavé novinky, 
které se představily veřej-
nosti, patřily povrchy pro 
celoroční lyžování, které 

mají velkou budoucnost 
právě ve využití volnočaso-
vých aktivit nejen v lyžař-
ských střediscích, ale také 
přímo ve městech. Tento 
speciálně upravený povrch 
využívají také speciální 
lyžařské trenažéry, které 
mohou sloužit k metodi-
ce výuky i k tréninkovým 
a výkonnostním aktivitám. 
Jsou z dílny společnosti Na-

noTrade, která patří mezi 
nejstarší nanotechnologic-
ké firmy České republiky 
a v den konání akce slavila 
své 13. „založeniny“,“ refe-
rovala Eva Torčíková.

Ukázku běžkařů na tre-
nažeru zhlédli také zástup-
ci města, kteří po návštěvě 
Biocelu Paskov byli zvěda-
vi na další využití nanovlá-
ken v praxi.  (pp) 

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR: Na povrchu využívajícím 
nanotechnologii.  Foto: Petr Pavelka

Nanotechnologie i ve sportu

Okresní přebory škol v šachu
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Za mrazivého, ale 
na prosinec příjemného 
počasí zakončili atleti Sle-
zanu Frýdek-Místek le-
tošní běžeckou sezonu. Již 
34. ročník Předvánočního 
běhu přilákal přes dvě 
stovky běžců. 

V areálu stadionu zápoli-
ly nejprve děti. Ty nejmenší 
běžely pouze 200 metrů 
a nejlepší byl Ondra My-
narz a Lenka Trombíková. 
Potom se již běhalo na as-
faltovém okruhu dlouhém 
550 m a našim se tradičně 
dařilo. Mezi těmi mlad-

šími se prosadila pouze 
děvčata. Minipřípravku 
vyhrála Viktorie Bartoňová 
a přípravku Julie Hrčková. 
Od mladšího žactva už naši 
běžci ovládli vše. Viktorie 
Ťahanová a Ondra Pavelek 
v mladším a Magda Žurov-
cová a Thomas Hlavačka 
ve starším žactvu. V doros-
tu potom Eliška Kopcová 
a Petr Lisník. Po vyhlášení 
a losování tomboly se bě-
žecké dění přesunulo na ki-
lometrový okruh do Starého 
Města. Tam čekalo na muže 
8 km a na ženy 3 km. Právě 

v závodě žen jsme viděli 
výborný výkon v podání 
Ivety Raškové, která vy-
hrála za 10:42 minuty, před 
další naší závodnicí Veroni-
kou Siebeltovou 11:03 min. 
Před třetí Adélou Pěchovou 
měly naše holky více než 
minutový náskok. Mezi 
muži byl nejlepší Martin 
Ocásek z Krnova, který os-
mikilometrovou trať zvládl 
za 26:31 min. Z našich se 
na 3. místo u mužů do 34 
let prosadil Dan Raška 
za 29:51 min. Všem našim 
blahopřejeme.

Měsíc listopad se stal 
pro sokolské gymnastky 
náročným závodním obdo-
bím, kde je čekal nejeden 
závod soutěže Teamgym 
(kolektivní gymnastika). 
Hned začátkem měsíce 
se v Třebíči konal druhý 
ročník Baby Teamgym, 
který si odjela vyzkoušet 
také dvě naše družstva TJ 
Sokol F-M pod vedením 
trenérek Karolíny Macha-
lové a Mirky Aldersové. 
Malé sokolky jsou v sou-
těži teamgym úplnými no-
váčky a v této pozici také 
na závod vyrazily.

V kategorii do 9 let se 
v našem týmu předved-
ly Dominika Murínová, 
Viktorie Michnová, Eliška 
Pohludková, Isabel Šebes-
tová, Veronika Laníková, 
Laura Bertóková, Nela 
Ševčíková a Karolína Ku-
benková. Holky předvedly 
obě disciplíny (akrobacii 
i trampolínu) bez větších 
chyb a zasloužily si tak 
u trenérek velkou pochva-
lu. Nicméně bylo znát, že 
děvčata trénují teprve dru-
hou sezonu a jejich soupeř-
ky byly i přes pěkný výkon 
nad jejich síly. Nicméně 6. 
místo je pro nás při prvním 
závodě skvělým úspěchem.

V kategorii do 7 let nás 
reprezentovala Viktorie 
Křístková, Adéla Kupková, 
Eliška Cupráková, Timea 
Tobolová, Nicol Jonášová, 
Sára Nell Peřinová a Emma 
Lusová. Holky odcvičily 
první disciplínu – akroba-
cii – bez zaváhání a právem 
za ni sklidily nejlepší ohod-
nocení v nejmladší katego-
rii. Na trampolíně však malé 
prvňačky dohnala nervozita 
a po třech pádech a jednom 
nepřeskočení nářadí holky 
netrpělivě čekaly na vyhlá-
šení. Nakonec však v kate-
gorii nejmladších dětí chy-
bovaly i ostatní týmy, a tak 
nám krásná akrobacie vybo-
jovala 2. místo na republiko-
vém poháru miniteamgym. 

Druhý závod se konal 
za 14 dní v Olomouci, kde 
se předvedl jen mladší tým 

doplněný dvěma děvčaty 
ze starší kategorie. V Olo-
mouci nás hodně trápilo 
odlišné nářadí, a tak jsme se 
v závodě nevyvarovali chy-
bám, které nás později stály 
spoustu bodů a taky slziček. 
Přeci jen si ale malé gym-
nastky zaslouží pochvalu, 
protože si na svých teprve 
druhých závodech vyzkou-
šely na trampolíně celou 
sérii salt. Právě díky vysoké 
obtížnosti dokázaly nakonec 
vybojovat krásné 2. místo 
a postoupit do dalšího kola. 
Prvních sokolských závodů 
a velkého úspěchu dosáhly 
Viktorie K., Adéla, Timea, 
Nicol, Sára Nell, Emma 
a z velkých Dominika a Isa-
bel. Děvčatům moc děkuje-
me za reprezentaci našeho 
klubu a těšíme se na jejich 
další výkony.

Dvě stříbra pro sokolské gymnastky

PŘEDVÁNOČNÍ BĚH: Prosincový závod se obešel 
bez sněhu.  Foto: Petr Pavelka

Předvánoční běh uzavřel 
letošní běžeckou sezonu

Za účasti deseti týmů se 
ve sportovní hale v Raško-
vicích uskutečnil meziná-
rodní halový turnaj mlad-
ších fotbalových žáků U12. 

Do krásné sportovní 
haly v Raškovicích se sjelo 
v sobotu 9. prosince deset 
týmů kategorie mladších 
žáků, které si na sklonku 
letošního roku zpříjemnily 
závěr sezony. Na takzvaný 
Lipina Cup zavítala druž-
stva z nedalekého Polska 
(WSP Wodzisław Śląski) 
či Slovenska (MŠK Fomat 
Martin a MŠK Námestovo). 
Tuhle zahraniční trojici pak 
doplnily týmy jako: Slezský 
FC Opava, FK Nový Jičín, 
MFK Vítkovice, 1. FC Slo-
vácko, FK Fotbal Třinec 
a dva frýdecko-místecké 
celky. 

„Turnaj se nám podařilo 
solidně obsadit, což nás sa-
mozřejmě potěšilo. Naši klu-
ci tak měli možnost odehrát 
spoustu kvalitních utkání,“ 
svěřil se hlavní organizátor 
turnaje mladších žáků U12 
Petr Vokoun, který musel 

jen pár dní před samotným 
začátkem řešit náhlé odhlá-
šení dvou družstev. „Bylo 
to všechno strašně moc na-
rychlo, ale díky vstřícnosti 
Nového Jičína a Slovácka se 
nám podařilo odehrát turnaj 
v plném počtu. No a když to 
vezmu z hlediska výsledku, 
tak Jičín se Slováckem byli 
vlastně finalisté,“ usmál se 
Vokoun. 

A jak vše nakonec v Raš-
kovicích dopadlo?

Vítězem se stali kluci z 1. 
FC Slovácko, kteří ve finále 
porazili největší překvape-
ní turnaje FK Nový Jičín 
9:3. Z bronzové příčky se 
radovali kluci ze Slezského 
FC Opava, ti porazili Wod-
zisław 2:0. Na pátém místě 
pak skončil domácí tým 
MFK Frýdek-Místek žlutí 
po vysoké výhře nad Vítko-
vicemi 5:0. Sedmou příčku 
obsadil Martin, který zdolal 
Třinec 3:1, a v boji o Čer-
ného Petra nakonec uspělo 
Námestovo, které za sebou 
nechalo po výsledku 4:1 do-
mácí družstvo modrých.

Mezinárodní Lipina Cup

Hokejisté HC Frýdek-
-Místek ve 29. kole zavítali 
na led rozjetých Zubrů 
z Přerova. Ve 14. minutě 
otevřel skóre utkání nejlep-
ší střelec Frýdku-Místku 
David Klimša, který vyu-
žil přesilovou hru. Domácí 
stihli vyrovnat ještě v prv-
ní třetině a do šaten se šlo 
za nerozhodného stavu. 

Pět minut po začátku dru-
hé dvacetiminutovky vsítili 
gól opět domácí Zubři a do-
stali se do vedení. Frýdecko-
-místečtí zkusili těsně před 
koncem třetí periody hru 

bez brankáře, což se nevy-
platilo, jelikož Přerov vstřelil 
do odkryté klece třetí branku 
a všechny body tak zůstaly 
v Olomouckém kraji.

Jiří Juřík (HC Frýdek-
-Místek): „Myslím si, že 
to bylo vyrovnané utkání 
z obou stran a rozhodly dvě 
naše chyby při rozehrávce. 
Třetí třetinu jsme odehráli 
velmi dobře. Dostali jsme 
domácí pod tlak, ale bohu-
žel jsme nevsítili branku 
a v power-play inkasovali. 
Pro nás trochu smolný závěr 
utkání.“

Hokejisté neuspěli v Přerově

Patří k příjemným 
bonusům vrcholových 
šachistů, že se poměrně 
často podívají do světa. 
V listopadu si takto vyjela 
do Itálie Natálie Kaňáko-
vá. V lyžařském středis-
ku Trevisio se zúčastnila 
sportovního klání, které 
pro tamní region jistě ne-
bylo zrovna nejtypičtější, 
ale to nic neměnilo na sku-
tečnosti, že jsme jej sledo-
vali velmi napjatě. 

Natálie reprezentovala 
tentokrát ne pouze Bes-
kydskou šachovou školu, 

ale celou Českou republiku 
na Mistrovství světa junio-
rů a juniorek v šachu. Dívčí 
část turnaje obeslalo svými 
hráčkami 48 zemí a mezi 
89 účastnicemi byla Natálie 
nasazená jako 43. Po celou 
dobu turnaje svými vý-
sledky ukazovala, že toto 
číslo nikterak neodpovídá 
jejím ambicím a skutečným 
možnostem. O konečném 
umístění rozhodla výbor-
ným finišem, když poslední 
dvě partie vyhrála. Po dvou 
porážkách, třech remízách 
a šesti vítězstvích obsadila 

konečné 9. místo, což je vý-
sledek, který můžeme směle 
označit jako vynikající. 

Natálie si navíc vylepšila 
i svou vlastní šachovou „ka-
riéru“, když splnila druhou 
normu WIM, což přeloženo 
do srozumitelné řeči zna-
mená splnění druhé ze tří 
podmínek získání titulu me-
zinárodní mistryně.  (ta)

Mezinárodní úspěch Natálie Kaňákové
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V letošním roce o Vá-
nocích bude svoz komu-
nálního odpadu ve měs-
tě proveden beze změn 
a v souladu se schvále-
ným harmonogramem. 
Navíc budou pravidelné 
svozy komunálního odpa-
du posíleny o mimořádné 
svozy vytříděných složek 
komunálního odpadu. 

Na Štědrý den (nedě-
le 24. prosince) nebude 
probíhat svoz odpadu, 
komunální odpady nejsou 
sváženy ve dnech pracov-
ního volna. Od pondělí 25. 
prosince (první svátek vá-
noční – Boží hod vánoční) 
až do pátku 29. prosince 
proběhnou svozy odpadu 

dle harmonogramu. 
Ke změně ve svozu od-

padu oproti harmonogra-
mu dojde pouze na Nový 
rok. V sobotu 30. prosince 
se uskuteční náhradní svoz 
za pondělí 1. 1. 2018 (Nový 
rok), tzn. že na Nový rok 
svoz odpadu neproběhne. 
Odpady nebudou sváže-
ny ani na Silvestra, tj. 31. 
prosince (den pracovního 
volna – odpady se běžně 
nesvážejí).

V sobotu 23. prosince 
a v sobotu 30. prosince za-
jistí pracovníci Frýdecké 
skládky mimořádné svozy 
papíru a plastu z vybra-
ných sídlišť. Mimořádný 
svoz papíru a plastu pro-

běhne ze sídlišť Riviéra, 
Anenská (pouze svoz papí-
ru), Růžový pahorek, Nad 
Lipinou, K Hájku a za ne-
mocnicí a ze sídliště za ka-
tastrálním úřadem. Aby 
nedocházelo k přeplnění 
nádob na sklo, budou nádo-
by na frýdeckých i místec-
kých sídlištích vyvezeny 
v sobotu 30. prosince.

Skládka na Panských 
Nových Dvorech bude 

v provozu každý den v době 
od 6.30 do 15 hodin (v pá-
tek a v sobotu otevřeno 
pouze do 14 hodin), vyjma 
ve dnech 24. prosince, 31. 
prosince a 1. ledna, kdy 
bude skládka uzavřena.

Sběrné dvory neotevřou 
své brány od 24. prosince 
do 26. prosince a dále dne 
31. prosince a 1. ledna. 
Sběrný dvůr na Panských 
Nových Dvorech bude 

kromě těchto dnů uzavřen 
i v sobotu 23. prosince 
a 30. prosince.

Kompostárna v Bru-
zovicích bude mít zavře-
no od soboty 23. prosin-
ce do úterý 26. prosince 
a od soboty 30. prosince 
do pondělí 1. ledna.

Svoz odpadu a provoz-
ní dobu sběrných dvorů, 
skládky a kompostárny na-
leznete přehledně v tabulce.

 

 

Svoz odpadu ve městě, provozní doba sběrných dvorů,  
provozu Separace, skládky odpadů a kompostárny  

o vánočních svátcích a na Nový rok 
 

  
svoz odpadu  

ve městě 

sběrný dvůr 
Collo louky, Místek; 

Slezská, Frýdek; 
Pod estakádou,  

Frýdek 

sběrný dvůr 
Panské Nové Dvory 

provoz 
Separace 

Lískovec 

skládka 
odpadů 

Panské Nové Dvory 

kompostárna 
Bruzovice 

čtvrtek 21.12. dle harmonogramu 9.00 – 17.00 6.00 – 14.00 6.00 – 14.00 6.30 – 15.00 6.00 – 16.00 

pátek 22.12. dle harmonogramu 9.00 – 17.00 6.00 – 14.00 6.00 – 14.00 6.30 – 14.00 6.00 – 14.00 

sobota 23.12. mimořádný svoz 
papíru a plastu 8.00 – 14.00 ZAVŘENO ZAVŘENO 6.30 – 14.00 ZAVŘENO 

neděle 24.12. svoz neprobíhá ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 

pondělí 25.12. dle harmonogramu ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 6.30 – 12.00 ZAVŘENO 

úterý 26.12. dle harmonogramu ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 6.30 – 12.00 ZAVŘENO 

středa 27.12. dle harmonogramu 9.00 – 17.00 6.00 – 14.00 6.00 – 14.00 6.30 – 15.00 6.00 – 14.00 

čtvrtek 28.12. dle harmonogramu 9.00 – 17.00 6.00 – 14.00 6.00 – 14.00 6.30 – 15.00 6.00 – 16.00 

pátek 29.12. dle harmonogramu 9.00 – 17.00 6.00 – 14.00 6.00 – 14.00 6.30 – 14.00 6.00 – 14.00 

sobota 30.12. 

proveden náhradní 
svoz za 1. 1. 2018 
a mimořádný svoz 
papíru, plastu, skla 

8.00 – 14.00 ZAVŘENO ZAVŘENO 6.30 – 14.00 ZAVŘENO 

neděle 31.12. svoz neprobíhá ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 

pondělí 1.1. nebude proveden ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO ZAVŘENO 

úterý 2.1. dle harmonogramu 9.00 – 17.00 6.00 – 14.00 6.00 – 14.00 6.30 – 15.00 6.00 – 16.00 
 

Zápůjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ 
na území statutárního města Frýdek-Místek

Žádosti k účasti ve výběrovém řízení na poskytnutí 
zápůjček z „Fondu rozvoje bydlení“ na území statutár-
ního města Frýdek-Místek pro rok 2018 lze podat na zá-
vazných formulářích na Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1148, odbor správy obecního majetku, 
ve lhůtě od 2. 1. 2018 do 31. 1. 2018. Bližší informace 
na www.frydekmistek.cz nebo tel. 558 609 180.

Svoz odpadu o Vánocích a na Nový rok

Primátor Statutární-
ho města Frýdek-Místek 
podle § 34 odst. 1 zákona 
č. 275/2012 o volbě prezi-
denta republiky a o změně 
některých zákonů (zákon 
o volbě prezidenta repub-
liky) informuje:

1. Volba prezidenta re-
publiky se uskuteční

v pátek 12. ledna 2018 
od 14.00 hodin do 22.00 
hodin 

a v sobotu 13. led-
na 2018 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

2. Místem konání vol-

by jsou volební místnosti 
ve volebních okrscích č. 
1 až 57. Popisy volebních 
okrsků a adresy přísluš-
ných volebních místností 
budou uvedeny v příštím 
čísle zpravodaje.

3. Voliči bude umož-
něno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České 
republiky platným ces-
tovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem 
České republiky anebo 
cestovním průkazem nebo 
platným občanským prů-

kazem.
4. Voliči budou dodány 

tři dny přede dnem konání 
volby prezidenta hlasovací 
lístky. V den volby prezi-
denta může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

5. Za pořádek ve vo-
lební místnosti a jejím 
bezprostředním okolí od-
povídá předseda okrskové 
volební komise. Jeho po-
kyny k zachování pořádku 
a důstojného průběhu hla-
sování jsou závazné pro 
všechny přítomné.

Informace o době a místě konání 
volby prezidenta republiky

Vstup 
zdarma!

Adventní
městečko
Pá 1. 12.—So 23. 12.

NÁMĚSTÍ SVOBODY

Pořádá statutární město FRÝDEK≈MÍSTEK prostřednictvím KULTURA F≈M.
Více informací na www.kulturafm.cz a na Facebooku kulturafm.cz

15.00 DFS Ostravička

15.30 Jablkoň

16.45 Rozsvícení vánočního stromu 

17.00 MICHAL HRŮZA

16.00 Kristýna Lištiaková & Band

17.00 Downbelow

15.00 O mikulášské košilce / Divadélko Ententýky

16.00 Catena musica  

17.00 KOFE@VLNA & VIVI  

16.00 Doktor Schneberger   

17.00 Trochumoc   

16.00 Mikulášská nadílka 

 / Umělecká Agentura LEV 

16.00 DIV I DED   

17.00 Silesian Dixie Band   

16.00 Hrozen    

17.00 F-M band

16.00 Los Pedros

17.00 René Souček  

10.00 Jak Puklik s Puklinkou slavili Vánoce
 / Divadlo Kaňka

11.00 Camerata   

15.00 Milan Cyrus & Ladislav Kokeš   

16.00 Café Industrial   

17.00 Květy

10.00 Dvě čertice nezbednice / Divadlo Křesadlo 

11.00 Cimbálová muzika Gajdušek  

15.00 Šuba Duba Band

16.00 Vasilův Rubáš  

17.00 Znouzectnost  

16.00 Kristián Alexandr Šebek & host   

17.00 Uni-Corn / ZUŠ   

15.15 Sboreček MŠ Mateřídouška   

16.00 Dětský pěvecký sbor Písnička a sbor Notička / ZUŠ

17.00 Plyš  

15.00 Sboreček MŠ Čejky   

16.00 Ptakustik   

18.00 Česko zpívá koledy   

16.00 Jana Pospíšilová / vítězka Talentu 2017 

17.00 Dolls In The Factory   

16.00 Soubor Fageteana (ROM) / Souznění 2017

17.00 Stanley‘s Dixie Street Band 

10.00 Nebeská pohádka s myškou Klárkou 

 a veverkou Terkou / Divadélko Ententýky 

11.00 Cimbálová muzika Sli¼ a 
15.00 Gajdošská dvojka Beskyd z Oravské Poľhory
 (SVK) / Souznění 2017   
16.00 Adéla Jonášová  
17.00 Jananas  

10.00 Co my jen víme o Vánocích? / Kateřina Kouláková 

11.00 Cimbálová muzika Konopjan 
15.00 Monty
16.00 Oldřich Janota   
17.00 Žamboši  

16.00 Václav Fajfr & Acustrio   
17.00 Tykráso   

16.00 Čadi   
17.00 Už jsme doma   

16.00 DFS Ostravička   
17.00 Lucie Redlová & Garde   

16.00 Pavel Tabásek   
17.00 Neřež   

16.00 Pokustone
17.00 Tomáš Kočko & ORCHESTR

9.30 Betlémské světlo   
10.00 Bublifunk   
11.00 Ondřej Klímek & Adam Zbránek
  adventní dílničky,   kolotoč

 Vyhrazujeme si právo na změnu programu.

Ježíškova pošta | Vánoční trhy | Zvířátka | Betlém | Kolotoč | Adventní dílny

1.
Pá   

12.
Út 

6.
St

2.
So   

13.
St 

14.
Čt 

16.
So   

17.
Ne   

18.
Po 

19.
Út 

20.
St 

21.
Čt 

22.
Pá 

23.
So 

15.
Pá 

7.
Čt 

3.
Ne  

8.
Pá  

4.
Po

9.
So  

5.
Út 

10.
Ne   

11.
Po  

Ve dnech 27. 12., 28. 12. a 29. 12. 2017 bude 
Magistrát města Frýdku-Místku z provozních 

důvodů pro veřejnost uzavřen.
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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)
stavba č.p. 647 na pozemku p.č.1543 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek (stavba je součástí pozemku 
p.č 1543) – Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 86,06 
m2, II. NP (provozovna, prodejna) 
nebytové prostory o celkové výměře 
133,94 m², I. NP (prodejna)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek (stavba je součástí pozemku 
p.č 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 9,28 
m2, I. NP (sklad)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 
m², I. NP (kancelář)
stavba č.p. 1248 na pozemku p.č. 3310 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 
104,64 m2, I. NP (prodejna)
stavba bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 
202/210 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba je 
součástí pozemku p. č. 202/210) – Růžový 
pahorek
nebytové prostory o celkové výměře 15 m², 
I. NP (prodejna)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (stavba je součástí pozem-
ku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 
m², I. NP (garáž).
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) – Mís-
tecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 
m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 
m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) – 
Místecká kasárna

nebytové prostory o celkové výměře 17,55 
m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 
m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 101,3 
m2 (kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3975/6 zastavěná plocha a nádvoří (stav-
ba 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 č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 za-
stavěná 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)
nebytový prostor o celkové výměře 19,97 
m2, II. NP, místnost 202 (kancelář)
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 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 41,54 
m2, IV. NP, místnost 406 (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)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 
zastavěná 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 
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 
zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. 17. listo-
padu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 

(garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 
(garáž)
stavba č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba č.p. 159 je součástí 
pozemku p. č. 922/5) – ul. Komenského 
nebytový prostor o celkové výměře 15 m2, 
I. NP
podzemní stavba se samostatným účelo-
vým určením – křížový podchod pro pěší, 
umístěná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, 
pod křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáč-
kova, Frýdlantská a Ostravská, přičemž 
vyústění podchodu ve směru ke kostelu Sv. 
Jana a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, za-
stavěná plocha a nádvoří – společný dvůr
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:

Vyhlášení dotačních 
programů „Podpora 
a rozvoj sportu ve městě 
Frýdek-Místek na rok 
2018“, „Podpora výcho-
vy, vzdělávání a zájmo-
vých aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 
2018“ a „Podpora a roz-
voj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2018“.

Rada města Frýdku-
-Místku schválila na své 
98. schůzi dne 26. září 
2017 podmínky dotač-
ních programů „Podpora 
a rozvoj sportu ve městě 
Frýdek-Místek na rok 
2018“, „Podpora výcho-
vy, vzdělávání a zájmo-
vých aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 
2018“ a „Podpora a roz-
voj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2018“.

Cílem realizace pro-
gramu „Podpora a rozvoj 
sportu ve městě Frýdek-
-Místek na rok 2018“ je 
systematická podpora 
pravidelné sportovní 
a tělovýchovné celoroční 
činnosti (nikoliv náhod-
né aktivity) sportovních 
subjektů k vytvoření 
zázemí a podmínek pro 
sportování dětí, mládeže 
a zdravotně postižených 
občanů ve městě Frýdek-
-Místek za účelem zlep-
šení fyzické kondice ob-
čanů města.

Programem „Podpo-
ra výchovy, vzdělává-
ní a zájmových aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2018“ je syste-
matická podpora vol-
nočasových, zájmových 
a výchovně vzdělávacích 
aktivit dětí a mládeže 
města Frýdek-Místek 
na území města za úče-
lem zlepšení všestranné-
ho rozvoje dětí a mládeže 
a zároveň jako prevence 
sociálně-patologických 

jevů.
Účelem realizace pro-

gramu „Podpora a roz-
voj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2018“ je systema-
tická podpora celoroč-
ních kulturních aktivit 
ve městě a podpora ko-
nání jednotlivých kul-
turních akcí za účelem 
vhodného a smysluplné-
ho doplnění kulturního 
života občanů města.

Lhůta pro podání žá-
dostí je od 1. 12. 2017 
do 31. 12. 2017. Lhůta je 
zachována, pokud byla 
zásilka s žádostí podána 
nejpozději poslední den 
lhůty k přepravě u po-
skytovatele poštovních 
služeb.

Veškeré informa-
ce související s těmito 
dotačními programy, 
včetně formulářů a pod-
mínek, jsou k dispozici 
na internetové adrese 
ht tp://www.frydekmis-
tek.cz/cz/obcan/organy-
-mesta/magistrat-mesta/
odbor-skolstvi-kultury-
-mladeze-a-telovychovy/
tiskopisy-materialy/

Kontaktní osoba pro 
dotační programy „Pod-
pora a rozvoj sportu 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2018“ a „Podpo-
ra výchovy, vzdělává-
ní a zájmových aktivit 
ve městě Frýdek-Mís-
tek na rok 2018“: Jana 
Čechová, odbor škol-
ství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy, tel.: 
558 609 214, cechova.
jana@frydekmistek.cz.

Kontaktní osoba pro 
dotační program „Pod-
pora a rozvoj kulturních 
aktivit ve městě Frýdek-
-Místek na rok 2018“: 
Jitka Kališová, odbor 
školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy, tel.: 
558 609 202, kalisova.
jitka@frydekmistek.cz.

Informace k vydávání 
voličských průkazů 

Podání žádostí o vydání voličských průkazů a jejich 
vydávání je v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, 

pracoviště Palackého 115, Frýdek-Místek:
kanc. č. 251 (V. Machková) tel. 558 609 456

kanc. č. 252 (J. Tlučková, Z. Zátopková) tel. 558 609 455 
kanc. č. 253 (Mgr. I. Hrčková, L. Holubčíková) tel. 558 609 469

Vyhlášení dotačních programů
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Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
Zřídíme nádoby na biologicky rozložitelný odpad

KOMPOSTÁRNA: Provoz v Bruzovicích.  Foto: Petr Pavelka

V oblasti životního 
prostředí si frýdecko-
-místecká radnice mimo 
jiné vytýčila jako jeden 
z cílů zavedení nádob 
na biologicky rozložitel-
ný odpad. Projekt se po-
vedlo nastartovat v loň-
ském roce, kdy začal být 
svoz bioodpadů prováděn 
na území celého města, 
včetně místních částí 
Chlebovice, Lískovec, 
Lysůvky, Skalice a Zelin-
kovice, jednou za dva týd-
ny, a to od začátku dubna 
do konce listopadu.

Celkové náklady na po-
řízení 4 146 nádob, o obje-
mu 240 litrů, včetně jejich 
rozvozu, činily v roce 2015 
více než 5,6 milionu korun, 
přičemž přes pět milionů 
z této částky se podařilo zís-
kat z dotačních prostředků 
Evropské unie a Státního 
fondu životního prostředí 
ČR. Bioodpady sváží a ná-
sledně ve své kompostárně 
zpracovává na kompost 
a zeminový substrát Frý-
decká skládka, čímž se 
výrazně snižuje objem od-
padu, který by jinak zabíral 
místo přímo na skládce.

„Pro svoz bioodpadu 

od rodinných domů jsme 
se rozhodli z několika dů-
vodů. Tím prvním bylo 
vyjít vstříc občanům žijí-
cím v rodinných domech 
na území města, kteří nás 
žádali o popelnice na od-
pad ze zahrad, jako je tráva, 
listí, seno, spadané ovoce, 
ale také slupky ze zeleniny 
a podobně. Druhým nemé-
ně závažným důvodem bylo 
snížit množství bioodpadu 
vyhozeného do běžných 
kontejnerů na komunální 
odpad i množství odpa-
dů ukládaných na místa 
k tomu neurčená, tzv. černé 
skládky,“ vysvětluje primá-
tor Michal Pobucký.

Jako období, kdy biood-
padů vzniká nejvíce, a pro-
to je efektivní je od obča-
nů svážet, bylo původně 
určeno období od začátku 
dubna do konce října, což 
vycházelo i z příslušné 
vyhlášky. Hned v prvním 
roce ale na četné žádosti 
občanů bylo období svozu 
prodlouženo do konce lis-
topadu a u této praxe už zů-
stalo. Pokud jsou klimatic-
ké podmínky mimořádné, 
mají občané Frýdku-Míst-
ku i mimo toto období, při 

přerušení svozu bioodpadů 
z hnědých popelnic v zim-
ních měsících, možnost 
celoročně zdarma využít 
k odložení svých biood-
padů sběrné dvory na ul. 
Jana Čapka, Na Příkopě, 
Collo-louky nebo Panské 
Nové Dvory, případně pří-
mo kompostárnu v Bruzo-
vicích.

Od jara až do konce lis-
topadu bylo v prvním roce 
svezeno 1 652 tun bioodpa-
du, letos ještě o 74 tun více, 
přičemž zhruba o stovku 
přibylo i speciálních nádob 
pro bioodpad určených. 
„Při pohledu na množství 
odpadů dle jednotlivých 
měsíců lze vidět kolísavý 
trend, vycházející zřejmě 
z množství srážek a teplot, 
majících vliv na růst trávy 
v letních měsících,“ oko-
mentoval podrobnější vý-
sledky svozu Tomáš Peter, 
referent odpadového hospo-
dářství.  (pp)

  
2016 2017 Nárůst 

Počet nádob k 1.12. 4 173 4 278 105 
Svezeno bioodpadu za rok (tuny) 1 652 1 726 74 
Náklady na sběr, svoz a zpracování 
(Kč) 1 810 931 1 898 870 87 939 

 
Měsíc 2016 2017 

1 - - 
2 - - 
3 - - 
4 130 129 
5 203 280 
6 203 257 
7 198 209 
8 307 257 
9 266 194 

10 210 241 
11 136 159 
12 - - 

Celkem (tun) 1 652 1 726 
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V páteční odpoledne 
dne 24. listopadu se děti 
7. ZŠ – školní družiny z 1. 
oddělení zúčastnily exkur-
ze v Dolní oblasti Vítkovic. 
Na místě nás mile přivítala 
„paní včela“, naše průvod-
kyně, ve stylovém obleče-
ní. Paní Iva nás dovedla 
do perfektně vybavených 
učeben, kde probíhala ani-
mace na téma „Putování 
za medem“, určená pro 1. 
ročník ZŠ.

Dětem vysvětlila, jak 
se včelky rodí, jak vypa-
dají a co nejčastěji dělají. 
Ke každé vývojové fázi ži-
vota měla pro ně plastický 
model larvy, vajíčka či včel-
ky, který si se zájmem jeden 
po druhém osahaly. Poté se 
zabavily poznáním kytiček 
a jejich květů. Názorně si 
vyzkoušely, že včelka má 
schopnost vidět ultrafialové 

světlo. Následně se děti pře-
měnily ve včeličky a přele-
těly na louku květin do ved-
lejší učebny. Dostaly svůj 
model plastové včelky, kte-
rou ovládaly tlačítky. Sbíra-
ly včeličce medové žetony, 
to vše pomocí vzdělávacích 
her, kdy poznávaly správné 
barvy květin, dokázaly se-
třídit květy podle velikosti, 
přemístit nektar do misky 
pomocí pipetového sosáčku 
a nakonec dojely se včel-
kami až do úlu. Nakonec si 
mohly osahat a prohlédnout 
spoustu výrobků z medu. 
Všechny dětičky „včeličky“ 
se zapojily do programu 
a nadšeně paní průvodkyni 
„včele“ zatleskaly, protože 
se jim animace líbila.

Pro 2. ročník byl připra-
ven program na téma: Robot 
ozobot. Průvodkyní světem 
malých robotů byla paní 

Sedmička v úžasném Světě techniky

„V knihách je více po-
kladů, než mohou najít 
piráti na ostrově pokladů“ 
– těmito slovy klasika jsme 
motivovali děti na jedné 
z prvních schůzek čtenář-
ského klubu na Jedničce. 

Otevřením pěti skupin – 
čtyři na prvním stupni pro 
děti 2., 3., 4. a 5. ročníku 
a jedna na stupni druhém 
pro žáky 7. ročníku – jsme 
plynule navázali na loňský 
školní rok, kdy naše škola 
zapojením do Operačního 
programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV) 
v rámci šablon tuto vol-
nočasovou aktivitu dětem 
nabídla a úspěšně realizo-
vala.

Zaměřujeme se na pod-
poru čtenářství u dětí, kte-
rým představujeme knížky 
a četbu jako příjemný a zá-
roveň poučný způsob trávení 
volného času. V každé z pěti 
skupin čtenářského klubu 
jsou nejméně dva žáci ohro-
ženi školním neúspěchem 
a právě individuální přístup 
těmto dětem pomáhá najít 
cestu k jejich úspěšnému 
rozvoji. Naší snahou je na-
vodit v čtenářských klubech 
takovou atmosféru, která 
u dětí podpoří zájem o čet-
bu knih. Vytváříme prostor, 
kde se společně setkáváme 
nad knihami, diskutujeme 
o nich, sdílíme své dojmy 
a pocity. Velký důraz kla-
deme na rozvoj čtenářských 
strategií. A že to jde i u těch 
nejmenších, dokazuje zájem 
a nadšení u skupiny druháč-
ků. Porozumět textu, vyhle-
dat důležitou informaci či 
shrnout myšlenku nepatří 

přece jen do hodin českého 
jazyka. Pomáháme skládat 
základnu, o kterou se děti 
mohou opřít v každodenní 
životní situaci – od poro-
zumění jízdním řádům až 
po badatelství v přírodních 
vědách. Ke strategiím po-
užíváme různé organizéry, 
kam si děti zapisují své po-
střehy, myšlenky, nápady, 
otázky… zkrátka to, čemu 
se při čtení věnujeme, co 
sledujeme, co je dílčím cí-
lem jednotlivých setkání. 

Vždy je prostor ke sdí-
lení informací, půjčujeme 
si knihy ze školní kni-
hovničky – děti si přímo 
v klubu čtou knihy podle 
svého výběru, doporučují si 
knihy navzájem a s knihou 
také domů odcházejí. Mezi 
klubové aktivity patří dra-
matizace textů, práce s ilu-
strací, vytváření komiksů, 
činnosti s pracovními listy, 
manipulace s čtenářský-
mi kostkami, řízené čtení, 
čtení s předvídáním. Velmi 
oblíbené je i pravidelné tzv. 
sladké okénko, kdy si čte-
ní zpříjemníme sušenkou, 
ovocem nebo jinou dobro-
tou. Ostatně, může něco víc 
umocnit atmosféru při čtení 
pověsti o Štramberských 
uších než ochutnávka této 
regionální perníkové slad-
kosti? 

Za četbou se vydáváme 
i mimo prostory školy. 

Čtenářské kluby na Jedničce

středoškolské okénko

Péče o seniory v Dolním Sasku
Střední zdravotnická 

škola ve Frýdku-Místku 
každoročně vysílá vybra-
né žáky třetího ročníku 
obou studijních oborů 
na pracovní stáže do za-
hraničí.

Z projektu výzvy Eras-
mu+ 2016 jim byl schválen 
projekt na dva roky pro oba 
obory – tedy jak pro obor 
Sociální činnost, tak i pro 
obor Zdravotnický asistent. 
Tento projekt je realizo-
ván za finanční podpory 
Evropské unie. 12 žáků 
obou oborů mohlo tedy 
uskutečnit svou odbornou 
praxi na jaře v roce 2017 
v Dolním Sasku a dalších 
12 vybraných žáků také 
v červnu 2018 do Němec-
ka vycestuje. Pokračuje 
tak již osmiletá spolupráce 

s odbornými školami v Ro-
tenburgu, Wilhelmshavenu 
a Wittmundu. Žáci jsou tři 
týdny na praxi v domovech 
pro seniory, zařízeních pro 
hendikepované a v odbor-
né výuce partnerských 
škol. Do projektu jsou im-
plementovány také prvky 
systému ECVET. 

24. listopadu vedení 
školy za účasti náměst-
ka primátora Richarda 
Žabky, ředitele Hospice 
Frýdek-Místek Jana Jursy 
a dalších hostů slavnostně 
předalo na zámku ve Frýd-
ku-Místku žákům, kteří se 
účastnili stáže v Německu 
v roce 2017, mezinárodní 
doklad, tzv. Europass Mo-
bility. Žáci, kteří zahranič-
ní stáž absolvovali letos, 
představili praxi ve Spol-

kové republice Německo 
a s hosty a diváky se podě-
lili o své zážitky. Zároveň 
byla vyhlášena jména žáků, 
kteří vycestují na praxi 
do Spolkové republiky Ně-
mecko v roce 2018. 

Akce se účastnili také 
učitelé školy, žáci a rodiče. 
Ředitelka školy Ludmila 
Pavlátová společně s Ja-
nou Kocichovou, vedoucí 
oboru Sociální činnost, 
předaly žákům Europasy. 
Slavnostní událost byla 
doprovázena hudebním 
vystoupením připraveným 
našimi žáky a učitelkou 
hudební výchovy Radkou 
Kulichovou. Zazněla také 
státní a studentská hymna.

ERASMUS: Slavnostní událost v rámci europrojektu na Frýdeckém zámku. 
 Foto: Petr Pavelka

Kateřina. Děti pracovaly 
ve skupinách a zjišťovaly, 
co robot umí, jak jej ovlá-
dat. Měly za úkol namalovat 
čáry, vlnovky, křižovatky 
černou barvou. Robot do-
kázal pomocí svých senzorů 
kopírovat nakreslenou trasu. 
A poznal také barvy. Do při-
praveného plánku děti 
namalovaly barevné kom-
binace čar, podle kterých 
robot jezdil, zrychlil nebo 
zpomalil a otočil se. Děti 
byly nadšené, od činnosti se 
nemohly odrhnout. Na zá-

věr vzdělávacího programu 
si děti prohlédly technické 
modely v budově a panely 
s přírodovědnou tematikou. 

Nadšení a spokojenost všech 
dětí byla pro nás tou největší 
odměnou.  Eva Laníková, 

 vychovatelka
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Vážení čtenáři, dovolte nám pozvat vás na vánoční 
koncert Ženského pěveckého sboru Bohuslava Mar-
tinů. V nastudování sbormistra Ondřeje Pastrňáka 
a za klavírní spolupráce s Michalem Bártou uslyšíte 

skladby od vrcholného baroka až k současnosti. 
Koncert se uskuteční mezi svátky dne 27. prosince 
v šestnáct hodin ve velkém sále Národního domu. 

Těšíme se na vás!

Tradiční a originál-
ní cestovatelský festival 
Cyklocestování (12.–14. 1. 
2018) se ve Frýdku-Míst-
ku uskuteční již podvanác-
té na plátně a v prostorách 
Nové scény Vlast. Pro-
střednictvím besed, pro-
mítání, filmů a workshopů 
se můžete vydat s cestova-
teli na kolech do různých 
koutů světa. 

Hlavním programem 
bude projekce neuvěřitel-
ného dobrodruha Matěje 
Balgy, který se před pár 
měsíci vrátil z cesty na kole 
kolem světa a zažil spoustu 
„šíleného“ dobrodružství. 
O zážitky nebude nouze ani 
v besedě Marka Sovy, který 
se svým tatínkem došlapal 
z Olomouce až na íránský 
Dámavand. Skvělý vypra-
věč-důchodce Broňa Nágel 
povypráví o tom, jak kro-
mě sedmdesátky věku má 
na svém kontě i 70 000 ušla-
paných kilometrů na lehotří-
kolce. Tradičně nebudou 
chybět ani Stillerovi, kteří 
vám představí legendární 
evropskou cyklostezku Alpe 
Adria. A to není vše – na re-
trokolech Favorit a Liber-
ta se podíváme z Čech až 

do Chorvatska či Norska! Je 
tedy na co se těšit.

Festival pořádá spolek 
Cyklocestovatelé za vý-
znamné podpory příspěvko-
vé organizace Národní dům 
Frýdek-Místek, která je spo-
lupořadatelem akce.

PÁTEK 12. 1.
Blok A:

18.00 – 18.30 Martin 
Stiller – „Elba – ostrovní ráj 
pro pohodové cykloturisty 
se zázemím“

18.45 – 19.15 Kola pro 
Afriku – aneb jak se kolo, 
co už v Africe jednou bylo, 
zase do Afriky vrací

19.30 – 21.00 Marek Sova 
– „Z Olomouce až na írán- 
ský Dámavand na kole“ 

SOBOTA 13. 1.
Blok B:

10.00 – 10.45 Standa 
Ubík – „Třeboňsko a Čes-
kobudějovicko s dětmi 
na kole“

11.00 – 12.15 Broňa Ná-
gel – „70 000 km na lehotří-
kolce Azub“

Blok C:
13.00 – 13.30 Jan Řepka 

– Slovenská cyklotúra 2017
13.45 – 15.00 Michal & 

Zůza – „Neuvěřitelná jízda 
světem“

Blok D:
15.30 – 16.30 Martin 

Stiller – „Alpe Adria – 
po legendární cyklostezce 
skrz Alpy“ 

16.45 – 17.30 M. Stiller 
– „Jak se stát neplánovaně 
chatařem aneb dva roky ob-
novy chaty Prašivá za námi“

Blok E – hlavní program:
18.00 – 18.20 premiéra 

vzdělávacího filmu Dostaň-
me děti od televizorů a po-
čítačů do přírody

18.30 – 21.00 Matěj 
Balga – „Tři roky na ces-
tě za láskou a dobrodruž-
stvím“ – SPECIÁL

KONCERT cca od 21.15 
hodin: Eliška Sýkorová & 
Jan Řepka

NEDĚLE 14. 1.
Blok F: 

9.30 – 10.30 Jaroslav No-
vák – „To nejlepší z rakous-
kých cyklostezek“ – FILM

10.45 – 11.45 Martin 
Klíma – „Tradice a život, 
turistika a poznání, jaký je 
rumunský Banát?“

Blok G:
12.30 – 13.45 Radomír 

Čížek – „Do nejtěžších kop-
ců a nejzapadlejších koutů 
Gruzie“

14.00 – 14.45 Mirek Šlegl 

Jak již bývá v hudeb-
ním klubu Stoun zvykem, 
snaží se vám v průběhu 
roku nadělovat ty nejlep-
ší akce, koncerty a party. 
„Ale o Vánocích vám na-
dělíme extra nálož těch 
nejlepších akcí!“ slibuje 
šéf frýdecko-místeckého 
klubu Kamil Rudolf.

Maratón akcí odstartuje 
22. 12. páteční drum and 
bass mejdan, na kterém vy-
stoupí legendární anglický 
DJ John B! O den později 
23. 12. proběhne speciální 
zimní edice Sweetsen fes-
tu – SWEETSEFEST POD 
STROMEK, na kterém za-
hrají místní kapely: Slepí 
Křováci, Dolls In The Fa-
ctory, Under The Skin, Ja-
kub Tichý a speciální hosté. 
Štědrý den nastal, dárečky 
jsou otevřeny a nezbývá 
nic jiného než se s novým 
svetříkem přijít ukázat 
na Vánoční party (otevře-
no od 21 hodin). Po ná-
ročné neděli přichází ještě 
náročnější pondělí – Vá-
noční hity ze záhrobí 18+. 
V úterý 26. prosince dorazí 
do Stounu legendární čes-

ká house dýdžejka Lucca, 
a to v rámci akce BEATS 
FOR LOVE X-MASS, 
kterou ti přiváží festi-
val BEATS FOR LOVE. 
Středeční akce bude patřit 
místnímu Xtremeshopu, 
na které budou znít ty nej-
lepší pecky od hiphopu, 
rnb až přes drum and bass. 
Ve čtvrtek 28. 12. si na své 
přijdou milovníci klidné, 
avšak kvalitní jazzrockové 
hudby. V rámci akce GRO-
OVE! vystoupí Rudy Hor-
vat & Surf Tricks a Noe 
Chess Sunny rock ń´ roll 
band. Pátek je pro fanouš-
ky techno music, protože 
klub chystá Resonance w/ 
Nemesys & Robbie. Jako 
každý rok, tak i tento patří 
poslední akce v roce 2017 
všem milovníkům drum 
and bass, protože se mů-
žou těšit na Bass Invasion 
– Last of the year!

„Věříme, že si na své 
přijde opravdu každý, 
a budeme se těšit na vaši 
návštěvu. Hudební klub 
Stoun ve Frýdku-Místku je 
otevřen vždy od 19 hodin. 
O Vánocích 24. prosince 

otvíráme ve 21 hodin,“ při-
pomíná Kamil Rudolf.
22. 12. – No!se w/ John B 
(UK)
23. 12. – Sweetsen fest pod 
stromek
24. 12. – Vánoční party
25. 12. – Vánoční hity ze 
záhrobí 18+
26. 12. – Beats for love x-
-mass: Dj Lucca
27. 12. – Xtremeshop party
28. 12. – Groove!: Neo 
Chess Sunny r ń ŕ band & 
Rudy Horvat & Surf Tricks
29. 12. – Resonance w/ Ne-
mesys & Robbie
30. 12. – Bass Invasion – 
Last of the year 
Připravujeme:
12. 1. – Narozeninový ples 
Stounu 23 let
20. 1. – Vypsaná fiXa
2. 2. – Monkey Business
3. 2. – DOPE D.O.D. (NL)
17. 2. – Horkýže Slíže
23. 2. – Monika Načeva & 
Hana Kopřivová
9. 3. – Iné Kafe
16. 3. – Sto Zvířat
24. 3. – Michal Hrůza & 
band
14. 4. – Bára Poláková
20. 4. – Mňága & Žďorp

Lednový festival Cyklocestování 

Vánoční nadílka ve Stounu

– „Světem se skládačkou“ – 
FILM

Blok H:
15.15 – 16.15 Pavel 

Novotný – „Na Libertě 
na Nordkapp“

16.30 – 17.30 Míra Mi-

chálek – „S Frekvencí1 
na favoritu z Česka až 
do Chorvatska“

Podrobnější informace 
naleznete na: www.cyklo-
cestovani.cz nebo na face-
booku: Cyklocestování

Městská knihovna 
Frýdek-Místek připravi-
la pro své čtenáře před-
vánoční koncert Jany 
Bauerové, multiinstru-
mentalistky, fotografky 
a písničkářky, ženy mno-
ha talentů a zájmů. 

Tato rodačka z východ-
ních Čech, v současné 
době žijící v Beskydech, 
rozezněla ve čtvrtek 7. pro-
since struny svých několi-
ka harf v prostředí bývalé 
Fischerovy vily na ulici 
Jiráskova. Zároveň svou 
tvorbu představila malou 
výstavou fotografií a kya-
notypií, která ve frýdecké 
knihovně potrvá do konce 
ledna 2018. Knihovna vy-
užila této akce také k oce-

nění nejlepších dospělých 
čtenářů. 

Děkujeme všem čtená-
řům za jejich přízeň a pře-
jeme krásné prožití vánoč-
ních svátků a úspěšný rok 
2018.  Vaše knihovna F-M

Vánoční koncert v knihovně F-M
jako poděkování svým příznivcům
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stupné, česky, 69 min., vstupné 
30 Kč, pro děti.

Pá 29. – Ne 31. 12. v 17.00
Přání k mání

Česko, pohádka / rodinný, 2D, 
přístupný, česky, 90 min., 120 Kč 
/ 100 Kč děti do 15 let a studenti 
do 26 let, pro děti.

Pá 29. 12. v 19.00
Jumanji: Vítejte v džungli!

USA, dobrodružný / rodinný, 2D, 
přístupný, dabing, 111 min., vstup-
né 130 Kč / 110 Kč děti do 15 let 
a studenti do 26 let, pro děti, pre-
miéra.

So 30. 12. v 19.00
Po strništi bos

ČR, drama / komedie / historic-
ký, 2D, přístupný, česky, vstupné 
100 Kč.

Ne 31. 12. v 10.00
Paddington 2

Velká Británie / Francie, komedie 
/ rodinný, 2D, přístupný, dabing, 
103 min., vstupné 120 Kč / 100 Kč 
děti do 15 let a studenti do 26 let, 
pro děti.

Ne 31. 12. v 19.00
Špindl

Česko, komedie / romantický, 12+, 
česky, 98 min., vstupné 120 Kč.

Beskydské informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@beskydy-info.cz

www.visitfm.cz

9. 1. v 18.00 h., Místek    
Cestovatelská přednáška Pavel 

Zubek  – 1100 km na kole kolem 
Dunaje – vstupné 20 Kč – možnost 

rezervace.
26. 1. v 19.00 h., Místek

Koncert akustického 
dua OKÝBACHI.

Vánoční provozní doba
od 22. 12. 2017 do 2. 1. 2018

Ústřední knihovna Frýdek Jirásko-
va 506 a pobočka Místek Hlavní tř. 
111-112
Půjčovny pro dospělé a studovna:
22. – 26. 12. ZAVŘENO
27. 12. 12.00 – 16.00
28. 12. 9.00 – 17.00
29. 12. 9.00 – 17.00
30. 12. 8.00 – 12.00
31. 12. – 1. 1. ZAVŘENO
Půjčovny pro děti:
22. – 27. 12. ZAVŘENO
28. 12.  9–11 12–16
29. 12.  9–11 12–16
30. 12. – 1. 1. ZAVŘENO
Hudební oddělení
22. 12. 2017 – 1. 1. 2018 ZAVŘE-
NO
Pobočka na 11. ZŠ
22. 12. 2017 – 2. 1. 2018 ZAVŘE-
NO
Pobočka Lískovec
21. 12. – 1. 1. ZAVŘENO
Pobočka Chlebovice a Skalice
18. 12. – 2. 1. ZAVŘENO 

norštiny a jaké si vyprávějí po-
hádky? O těchto a dalších zajíma-
vostech severské společnosti bude 
vyprávět nordistka a překladatelka 
PhDr. Jarka Vrbová. Vstup zdar-
ma.

TANEC
So 30. 12. ve 20.00 
Swingový večer

Taneční večer s retro nádechem 
60. let s legendární frýdecko-mís-
teckou kapelou Akuma. Kapela 
vznikla na počátku 60. let. Re-
pertoár Akumy se skládal z pís-
niček zakázaných rádiových sta-
nic. Na vrcholu slávy se na jejich 
koncerty sjížděli lidé z širokého 
okolí a výjimkou nebylo ani to, že 
na parketu tančilo až pět set taneč-
níků. Návštěvníci swingového ve-
čera uslyší hlavně hity k tanci z pů-
vodního repertoáru skupiny. Vstup 
ve společenském oděvu a obuvi. 
Účinkují: Milan Michna, Leo 
Skuplík a další. Vstupné 120 Kč.
TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY

 / KURZY
Nadělte sobě nebo svým blízkým 
jako vánoční dárek jeden z našich 
kurzů. Dlouho si pak budete užívat 
společné chvíle na tanečních kur-
zech, relaxaci a meditaci na arte-
terapii nebo zábavu s kamarádka-
mi na břišních tancích. Přihlášky 
na www.kulturafm.cz. 

VÝSTAVY
Pá 1. 12. – Ne 31. 12. 
Adventní městečko

Záběry z loňského Adventního 
městečka na fotografiích Lukáše 
Stona a Josefa Mohyly. Rozsvěco-
vání Vánočního stromu, Mikuláš, 
koncerty a atmosféra vánočních 
trhů, zprostředkovaná čočkou fo-
toaparátu.
Vstup zdarma.

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

VÝSTAVY
Pá 1. 12. – Ne 31. 12. 

Hrdinský mýtus: Odloučení 
– Iniciace – Návrat 

Grafický cyklus Lukáše Lebedy 
rozdělený do tří základních částí, 
které tvoří pomyslný celek – mo-
nomýtus. „Hrdinovo mytologické 
dobrodružství se ubírá obvyklou 
dráhou, jež opisuje vzorec před-
stavovaný přechodovými rituály: 
Odloučení – Iniciace – Návrat. 
Hrdina se vydává z každodenního 
světa do říše nadpřirozených divů, 
setkává se tam s úžasnými silami 
a dosahuje přesvědčivých vítěz-
ství. Ze svých tajuplných a dobro-
družných cest se vrací se schop-
ností prokazovat dobrodiní svým 
bližním.“ Vstup zdarma.

KINO
Po 18. – Út 19. 12. v 16.00

Star Wars: Poslední z Jediů
USA, fantasy / sci-fi, 2D, přístup-
ný, dabing, 150 min., vstupné 
130 Kč / 110 Kč studenti do 26 let, 
premiéra.

Po 18. 12. v 19.00
Thelma

Norsko, thriller, 2D, 15+, titulky, 
116 min., vstupné 110 Kč / 90 Kč 
členové FK, Filmový klub, premi-
éra.

Út 19. 12. v 19.00
Projekt 100: Cesta na Měsíc 

a Podivuhodná cesta
Francie, sci-fi / dokumentární, 2D, 
přístupný, titulky, 73 min., vstupné 
100 Kč / 80 Kč, Filmový klub.

St 20. 12. v 10.00
Sama

Česko, dokumentární, 2D, přístup-
ný, česky, 64 min., vstupné 60 Kč, 
pro seniory.

St 20. 12. v 17.00
Můj život Cuketky

Švýcarsko / Francie, animovaný / 
rodinný, 2D, přístupný, dabing, 66 
min., vstupné 120 Kč / 100 Kč děti 
do 15 let a studenti do 26 let, pro 
děti, premiéra.

St 20. 12. v 19.00
Motorband: Restart

Česko, hudební / dokumentární, 
2D, přístupný, česky, 100 min., 
vstupné 100 Kč, premiéra.

Pá 22. 12. v 9.30
Pohádky pod stromeček

Československo, pásmo pohádek, 
2D, přístupné, česky, 72 min., 
vstupné 30 Kč, pro děti.

Pá 22. – So 23. 12. v 17.00
St 27. 12. 17.00

Ferdinand
USA, animovaný, přístupný, da-
bing, 130 Kč / 110 Kč děti do 15 let 
a studenti do 26 let, pro děti, pre-
miéra.

Pá 22. – So 23. 12. v 19.00
St 27. 12. v 19.00

Špindl
Česko, komedie / romantický, 12+, 
česky, 98 min., vstupné 120 Kč, 
premiéra.

So 23. 12. v 15.00
Bijásek: Tři oříšky pro Popelku
Československo, pohádka, 2D, 
přístupný, česky, 75 min., vstupné 
80 Kč / 60 Kč děti do 15 let, Bijá-
sek, pro děti.

St 27. 12. v 10.00
Earth: Den na zázračné planetě
Velká Británie, dokumentární, 2D, 
přístupný, dabing, 95 min., vstup-
né 60 Kč, pro seniory.

Čt 28. 12. v 17.00
So 30. 12. v 10.00

Ferdinand
USA, animovaný, přístupný, da-
bing, 130 Kč / 110 Kč děti do 15 let 
a studenti do 26 let, pro děti.

Čt 28. 12. v 19.00
Ztracen v džungli

Austrálie / Kolumbie, dobrodruž-
ný / thriller, 2D, 12+, titulky, 115 
min., vstupné 130 Kč / 110 Kč stu-
denti do 26 let, premiéra.

Pá 29. 12. v 9.30
Dvanáct měsíčků II

Sněhulák, Dvanáct měsíčků, Kra-
konoš a mistr Jehlička, Uršula 
a trpaslíci, Veselé Vánoce anebo 
Karlíkovo zimní dobrodružství, 
Čarovná rybí kostička. Českoslo-
vensko, pásmo pohádek, 2D, pří-

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

ADVENTNÍ MĚSTEČKO
Pá 1. 12. – So 23. 12. 15.00, 

náměstí Svobody
Na více než tři týdny budou na ná-
městí stát stánky s tradičním vá-
nočním zbožím a ozdobami, míst-
ní gastronomií a horkými nápoji 
od různých punčů ke svařenému 
vínu. Na Tržní ulici u křížového 
podchodu vznikne malá dětská 
zóna s dřevěnými a slaměnými 
prvky a ohrádkou se zvířátky 
a o víkendech i s kolotočem. V ně-
které dny čekají děti na náměstí 
výtvarné dílničky nebo ukázky 
kovářů. 
Každý den odpoledne a o víkendu 
i dopoledne bude na pódiu kultur-
ní program. Pobaví folklór, dětská 
divadélka a hudba od folku, přes 
swing až k rocku a punku. Na pó-
diu se vystřídají místní hvězdy jako 
René Souček, Milan Michna, On-
dřej Klímek s Adamem Zbránkem 
a Tomáš Kočko & ORCHESTR. 
Přijedou například Vasilův Rubáš, 
Žamboši, Lucie Redlová & Garde 
nebo Znouzectnost. Zahrají oblí-
bení Šuba Duba Band, Stanley‘s 
Dixie Street Band, Downbelow 
nebo vítězka letošního Talentu 
2017. Vyloženě vánoční náladu 
přinesou do Adventního městečka 
sborečky místních škol a školek, 
festival Souznění nebo Camerata.  
 

HUDBA
Út 19. 12. v 18.00, 

kostel sv. Jana a Pavla
Symfonický orchestr 

Frýdek-Místek: Jakub Jan 
Ryba, 

Česká mše vánoční 
/ mimo předplatné 

Česká mše vánoční „Hej, mistře“ 
z roku 1796 zajistila svému tvůrci 
věhlas nejen po celé Evropě, ale 
stala se trvalou součástí vánočních 
svátků i v zámořských zemích. 
Spisovatel, básník a skladatel Ja-
kub Jan Ryba je jedním z nejvý-
znamnějších představitelů české 
kantorské hudby přelomu 18. a 19. 
století. 
Účinkují: Symfonický orches-
tr Frýdek-Místek, Pěvecký sbor 
Smetana a Lašský smíšený pěvec-
ký sbor Baška. Vstupné 150 Kč / 
80 Kč studenti, senioři a ZTP.

Pá 22. 12. v 19.00-02.00 
Poslechovka v Zeleném baru

Vánoční speciál s párty až do hlu-
boké noci. Pojďte se rozloučit 
s předvánočním shonem a nastar-
tujte sváteční období na oblíbeném 
setkání s přáteli. Vstup zdarma.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI

Čt 21. 12. v 18.30 
Povídání v Zeleném baru 

s Jarkou Vrbovou
Jaké to je na audienci u norského 
krále, proč Norové potřebují dvě 
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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:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
ZZZZIMA

Výstava přiblíží přírodu v zimním 
období. Jakým způsobem překo-
návají nepříznivé podmínky živo-
čichové a rostliny? Výstava potrvá 
do 18. února.

NEŽ VYPUKNE VÁNOČNÍ 
HODOVÁNÍ

Výstava, která přiblíží proměny 
oslav vánočních svátků a vánoč-
ních symbolů z hlediska gastrono-
mie. Vystavena bude také kolekce 
historických kuchařek, receptářů 
a jednotlivých receptů na vánoční 
pokrmy a cukroví a také vánoční 
pozdravy a novoročenky s gastro-
nomickými motivy z období 1900–
2016. Výstava potrvá do 28. ledna.

BETLÉMY
Výstava představí betlémy našeho 
regionu od nejstarších exponátů 
po díla současných tvůrců. Nebude 
chybět ani tradiční Langův betlém. 
Výstava potrvá do 4. února.

DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA – hle-
dačka

Poznejte parky kolem Frýdeckého 
zámku a získejte poklad! Hledačka 
je hra pro celou rodinu a je zcela 
zdarma. Nová upravená verze hra-
cího plánu je ke stažení na webo-
vých stránkách muzea nebo k vy-
zvednutí na pokladně muzea. Pozor 
– hru je možné dokončit pouze 
v otevíracích hodinách Muzea Bes-
kyd!

Čtvrtek 21. prosince v 16.30, 
Zelený dům

PŘEDVÁNOČNÍ ČERNÁ 
HODINKA

Tradiční předvánoční večer věno-
vaný tajemným a strašidelným pří-
běhům a pověstem z oblasti Beskyd 
a Pobeskydí.

Úterý 26. prosince
SVATOŠTĚPÁNSKÉ 

ODPOLEDNE
Druhý svátek vánoční bude zámek 
otevřen od 13 do 17 hodin. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na výstavy 
Než začne vánoční hodování, Bet-
lémy a Zzzzima. V Rytířském sále 
v 15 hodin vystoupí sbor Catena 
Musica.

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 ob-
novení kontaktu s vaším tělem 

a snadnému zpracování porodních 
bolestí

Těhotenské masáže – jemný a še-
trný způsob, jak zvládnout běžné 

obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

- Programy pro maminky a ženy
- Programy pro děti
- Pro celou rodinu

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

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
17. 12. v 13.00 – 17.00

Vánoční dílny pro děti i dospělé
Děti si mohou vyrobit věci z pe-
digu, papíru, nazdobit si skleněné 
vánoční baňky, přáníčka a spoustu 
jiných výrobků. K prodeji budou 
i výrobky Centra Maják, které kli-
enti zhotovili. Vstupné: 30 Kč/na 
materiál.

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

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

Antonínovo náměstí v Místku 
Každé úterý v 16.30 - 18.30
Terapeutická jóga, kurz

Eva Berkana
eva@berkana.cz, 603 793 595
Každé úterý v 18.30 - 20.30

Ashtanga vinyasa jóga, kurz
Monika Lepková

monicatko1@seznam.cz, 
775 348 567

Každou středu v 17.00 -18.15
Tai-chi – začátečníci, kurz

Michal Poledník
michalp@centrum-berkana.cz, 

602 374 038
Každý čtvrtek v 18.40 – 20.00

Vinyasa jóga kurz
Lucie Formanová

Athayoga.eu@gmail.cz, 
774 319 609 

Každý čtvrtek v 16.30 – 18.30

Jóga pro pokročilé, kurz
Eva Berkana

eva@berkana.cz, 603 793 595
Každý čtvrtek v 8.30 - 10.00
Yoga wheel – otevřené lekce

Monika Lepková
monicatko1@seznam.cz, 

775 348 567
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 16. prosince v 15 hodin 
Sponge blob 

Premiéra satirické komedie pro děti 
školou povinné i dospělé, ve které 
běžná česká rodina očekává návště-
vu amerického učitele z jazykové 
školy. Brzy si uvědomí, že je stejně 
bláznivý jako oni. Hraje Enthemor 
Frýdek-Místek, vstupné 30 Kč.

Půjčování 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 2017/2018 najdete 
na www.klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě.

LYŽOVÁNÍ PRO 
DĚTI MŠ

15. – 19. 1. 2018 – 1. turnus | Mís-
tecké MŠ
22. – 26. 1. 2018 – 2. turnus | Frý-
decké MŠ
I v tomto školním roce jsme při-
pravili tradiční základní kurzy ly-
žování pro děti z mateřských škol 
(od 4 let). Lyžařský výcvik pro 
předškoláky je veden zkušený-
mi instruktory. Těm, kteří budou 
na lyžích poprvé, dokážeme, že je 
to prima zábava, ze které nemusí 
mít vůbec strach. Začátečníci si 
osvojí základy lyžování i samotnou 
jízdu na lyžařském vleku, zkušení 
lyžaři si vylepší svůj styl a naučí se 
novým prvkům. Děti budou rozdě-
leny do družstev. Každé družstvo 
má svého lyžařského instruktora 
a pomocníka bez lyží. K dispozici 
máme chatu se sociálním zázemím.
Místo: Visalaje – Zlatník
Cena: 2 000 Kč
Informace a přihlášky: Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

AKCE
16. 12. 

ADVENTNÍ DÍLNA 
| ADVENT VE MĚSTĚ

Pro své blízké vyrobíme vánoč-
ní baňku se jménem, zimní přání 
a veselého sněhuláka.
Věk: 3–99 let, Cena: zdarma
Místo a čas: Náměstí Svobody, 
Místek, 10.00–12.00; 15.00–18.00
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

17. 12.
ADVENTNÍ DÍLNA 

| ADVENT VE MĚSTĚ
Dárkové krabičky a jmenovky 
na sváteční stůl jistě v tomto čase 
využijete. Štěstí do roku 2018 mů-
žete popřát svým blízkým novoro-
čenkou vlastní výroby.
Věk: 3–99 let, Cena: zdarma
Místo a čas: Náměstí Svobody, 
Místek, 10.00–12.00; 15.00–18.00 
hodin
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

 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 – do-
poledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORIC-
KÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 
roku
Na všechny programy je třeba se 
předem telefonicky objednat!

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: Michal Břežek, 
tel. 723 327 863, 

e-mail: m.brezek@gmail.com
Středisko 8. pěšího pluku 

Slezského Frýdek-Místek, z.s., 
28. října 781, Místek

Junák – český skaut, z.s.
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí 

s dobrými a pevnými přátelskými 
vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty
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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

VÁNOCE VE STOUNU
22. 12. pátek NO!SE: JOHN B 
(UK) X-MASS EDITION
LEGENDÁRNÍ JOHN B WILLI-
AMS VE STOUNU JAKO TA-
KOVÝ DŘÍVĚJŠÍ JEŽÍŠEK PRO 
VŠECHNY DNB FANS
23. 12. sobota SWEETSEN 
FEST POD STROMEK
SWEETSEN FEST VÁNOČ-
NÍ VEČÍREK PRO VŠECHNY 
PŘÍZNIVCE NEJLEPŠÍHO FM 
FESTIVALU. KAŽDÝ HOST 
DOSTANE ZDARMA DÁREK – 
CD SF, VYSTOUPÍ: SLEPÍ KŘO-
VÁCI, DOLLS IN THE FACTO-
RY, UNDER THE SKIN, JAKUB 
TICHÝ A DALŠÍ TAJNÍ HOSTÉ
24. 12. neděle VÁNOČNÍ PÁR-
TY
ŠTĚDROVEČERNÍ ROCK 
AND POP PÁRTY. OTEVŘENO 
OD 21.00
25. 12. pondělí VÁNOČNÍ HITY 
ZE ZÁHROBÍ
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ HITY 
PLNÉ TĚCH NEJLEPŠÍCH PE-

CEK, DJS: KOMÁR, COU-D, 
KAMIL
26. 12. úterý BEATS FOR 
LOVE X-MASS : DJ LUCCA
HEADLINER: NEJLEPŠÍ DJKA 
ČESKA DJ LUCCA A DAL-
ŠÍ V PÁRTY PRO VŠECHNY 
FANS BEATSŮ DJS: LUCCA, 
KMIN, MATHIASS OŹANA, M. 
STREED, NO-ON, JOE HARD
27. 12. středa XTREME SHOP 
PARTY – FREE VSTUP
TRADIČNÍ MEJDAN MÍSTNÍ-
HO SKATESHOPU
28. 12. čtvrtek GROOVE!: RUDY 
HORVAT & SURF TRICS
NEOCHESSSUNNY ROCK 
AND ROLL BAND
29. 12. pátek RESONANCE W/ 
NEMESYS & ROBBIE
NOVÁ PÁRTY ZAMĚŘENÁ 
NA TECHNO & HOUSE MUSIC
30. 12. sobota BASS INVASION 
– LAST OF THE YEAR
POSLEDNÍ AKCE V ROCE 
V RYTMU ZLOMENÝCH BE-
ATŮ

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

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
Jiří Vyvial

Dřevěné myšlenky

HOrSkÝ kLuB TOMBI

http://horskyklub.blog.cz
Neformální spolek lidí 

vyznávajících horskou turistiku. 
Aktuální akce na webu.

.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

Zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladě-
ní, relaxace a regenerace, posílení 
imunitního systému, správné dý-
chání, radost ze života.
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
Filozofie a praxe jógy pro začáteč-
níky, mírně pokročilé i pokročilé. 
Vše pro udržení či zlepšení fyzic-
kého, psychického a duševního 
zdraví. 
Výukové materiály s jógovou téma-
tikou, zpracované na základě dlou-
holetých zkušeností a ve spolupráci 
s lékaři a dalšími odbornostmi – dle 
tématu. Vhodné pro lektory jógy 
i pro širokou veřejnost.

Přihlášky do pravidelných 
čtvrtletních kurzů na 
www.joga-karakal.cz.

Vážení a milí, kteří čtete tyto řád-
ky. Přejeme vám i sobě, abychom 
byli zdraví a šťastní. Aby čas, 
který máme k dispozici, byl pro-
žitý, a ne jen přežitý, a abychom 
ho trávili s těmi, které máme rádi 
a s kým je nám dobře. Krásné 
prožití všedních i svátečních dnů 
letošních a šťastné vykročení 
do roku 2018 srdečně přejí učitelé 
a přátelé Školy jógy KARAKAL.

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 asisten-
tek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic (15 let praxe)

Návštěvní služba porodní asis-
tentky 

(zdarma – na základě indikace 
lékaře)

Masáže těhotných i po porodu  
(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Čtvrtek v 15.45 a 16.45 hodin.
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

S DĚTMI – MANIPULACE
Jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 
manipulace s dítětem, masáže ko-
jenců, metodika správného krme-
ní, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí). 
Pod vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
16., 23., 30. 1. – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
16., 23., 30. 1. – 10.15 h.

BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 
BESEDA „MODERNÍ 

LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 
NA NOŠENÍ DĚTÍ“

Dne 24. 1. se uskuteční besedy v 10 
a 12 h. Více informací na www.po-
madfm.cz.

Více na www.ocfryda.czGALErIE 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

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 

18. - 19. 12. Pečení a zdobení vá-
nočního cukroví 
20. 12. Poslední posezení u vánoč-
ního stromečku a poslední setkání 
v tomto roce.
Každé úterý chodíme do tělocvičny 
od 16 do 17 hodin. S sebou přezův-
ky a sportovní oblečení.
Každou středu je konzultační den 
– den, určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví 
doučování nebo téma, které chtějí 
s pracovnicí prodiskutovat. 

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

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

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

nebo telefonicky
Taneční studio má prostorný sál se 
zrcadly a kvalitní aparaturou. Při-

jďte se podívat a zatančit si do krás-
ných prostor!

KURZY PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

STREET DANCE DĚTI MINI 
(4–6 let) 
STREET DANCE DĚTI (7–11 
let) a JUNIOŘI (11–15 let) 
HOBBY BALET (6–9 let) 
DISCO DANCE DĚTI a JUNIO-
ŘI (9–1 5 let) 

KURZY PRO DOSPĚLÉ 
(možnost jednorázového vstupu 
i výhodné permanentky)
LATINSKO-AMERICKÉ TAN-
CE PRO ŽENY 
STREET DANCE „SENIORS“ 
(od 25 let) 
DANCEHALL 
CONTEMPORARY 
ROZVRH LEKCÍ A DETAIL-
NÍ INFORMACE K JEDNOT-
LIVÝM KURZŮM NAJDETE 
NA WEBU.

PENZION HRAD

www.penzionhrad.cz

ATELIÉr krESBy A MALBy

 Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz
VÝUKA A TEMATICKÉ 
KURZY PRO DOSPĚLÉ 

I DĚTI
každou středu a čtvrtek od 17-20 h.

Aktuálně nabízí 
kurz kresby portrétu

KAPITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889

www.kapitola.euVÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, VOŠ GOODWILL
Prokopa Holého 2589

737 178 841
vytvarny.atelier@post.cz

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
včetně přípravy na talentové 

zkoušky
- zátiší, portrét, tvorba na zadané 

téma, které poběží během 
celého roku

každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNAPArk FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

16. 12., 15.00–18.00
Předvánoční prohlídka 

Faunaparku s dílničkami.

STOLárNA

Potoční 1228, Frýdek-Místek
tel.: 558 629 135

www.klub-stolarna.cz
Pátek 26. 1. 2018 od 20.00

Leo Band a Štěpán Gažík
Leo Skuplík – klarinet, saxofony

Štěpán Gažík – kytara
René Pyszko – basa
Tomáš Skuplík – bicí
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

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

Pro inzerci 
volejte  

603 249 743

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přeje šťastné a veselé Vánoce  
a vše nej v novém roce 2018 

 

Potravinářská firma Kalma (Ostravská 256, Sviadnov)
přijme do stálého prac. poměru pracovnici na plný úvazek. 

Dále přijmeme brigádníky „na dohodu“, vhodné i pro 
důchodce nebo studenty. Zdravotní průkaz nutný.

Nástup možný ihned. 
Tel.: p. Hélová, 736 627 295, e-mail: vyroba@kalma.cz


