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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
prosincové zasedání zastupitelstva (4. 12.) má v pro-

gramu spoustu obvyklých bodů, vedle kterých se ale 
objeví i několik „novinkových“. Jak projednávané zále-
žitosti dopadnou, se budete moci dočíst v následujícím 
zpravodaji nebo na webu města.

Jednou z avizovaných novinek, které budou muset 
zastupitelé vyhodnotit, je vyhlášení programu „Podpora 
výsadby dřevin“, kterým chceme zajistit ještě více zele-
ně ve městě, formou podpory výsadby na soukromých 
pozemcích. Se zahradami víceméně souvisí i Obecně 
závazná vyhláška o regulaci hlučných činností. Tu před-
kládáme na základě podnětů občanů a po konzultaci 
s osadními výbory, protože se jeví žádoucí, aby o nedě-
lích a státem uznaných dnech pracovního klidu nebyly 
povoleny veškeré činnosti spojené s užíváním zařízení 
a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trá-
vu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů. Jako vždy 
očekávám, že se objeví argumentace pro i proti, uvidí-
me, jestli převáží nárok na nedělní klid pro všechny se 
vším všudy, před těmi, kteří si myslí, že zákaz tohoto 
typu je nadbytečný, že vždy jde o jakýsi cit v rámci dob-
rých sousedských vztahů.

Kromě již zmíněného samozřejmě zastupitelé proberou 
finance města, návrh rozpočtu, jeho střednědobý výhled, 
nejrůznější dotace města, další vyhlášky, plány a zprávy, 
například o bezpečnostní situaci ve městě. Ta je naštěstí 
dobrá, ale hlavně v nadcházející době adventu bychom 
se tím neměli ukolébat a nebýt v davech lehkomyslní. Ať 
nám sváteční období nic nezkazí.  Michal Pobucký

Advent ve Frýdku-Míst-
ku naplno začal poslední 
listopadový pátek tradiční 
akcí na místeckém náměs-
tí, spojenou s rozsvěcová-
ním Vánočního stromu 
současně s vánoční výzdo-
bou ve městě v celé její krá-
se. Ta je rok od roku vylep-
šována, což přítomným 
dokazovala i světelnými 
gejzíry nasvícená kašna.

V kulisách Adventního 
městečka z pódia náměstí 
pozdravil primátor Michal 
Pobucký, který vyjádřil 
naději, že zúčastnění nej-
sou letos v centru Místku 
naposledy, ale vyberou 
si i některý z dalších dní 
s připraveným programem, 
ať už kvůli kulturní nabíd-
ce, vystoupením dětí sa-
motných nebo třeba kvůli 
setkání se svou rodinou, 
známými a přáteli.

Lidé budou mít oprav-
du z čeho vybírat, v rámci 
Adventního městečka nás 
opět vedle vánočních trhů 
s obvyklými lákadly čeká 
i pestrý hudební program. 
„Z umělců se můžeme těšit 
například na skvělé elektro-
nicko-kytarové duo Lišky, 
kombinující několik žánrů 
včetně experimentálních 

prvků, nebo koncert Josefa 
Vágnera se sborem ZUŠ Frý-
dek-Místek. Uslyšíme také 
legendární frýdecko-místec-
kou swingovou kapelu Aku-
ma, působící na hudební scé-
ně již přes padesát let, místní 
funky kapelu Čadi, skvělého 
frýdecko-místeckého pís-
ničkáře Reného Součka či 
beskydské duo Okýbachi se 
směsicí žánrů a také nástro-
jů, kterými dokáže ozvlášt-
nit svá vystoupení. Chybět 
nebude ani tradiční cimbálo-
vá muzika či její netradiční 
moderní alternativy jako na-
příklad Cimbal Hell Band,“ 
připomněl program připra-
vený KulturouFM náměstek 
primátora Pavel Machala.

Adventní čas na náměs-
tí Svobody nabídne mimo 
jiné také společné zpívání 
známých vánočních koled, 
a to v rámci projektu „Čes-
ko zpívá koledy“ (11. 12.). 
Ve stejný den vystoupí také 
finalisté soutěží Beskydský 
slavík a Talent 2019. Po ce-
lých 25 dnů od otočení klí-
če k Vánocům v symbolic-
kém zámku nás na náměstí 
Svobody čekají nejenom 
koncerty, ale i pořady pro 
děti, zejména divadelní 
pohádky. Produkce Kul-

Rada města Frýdku-
-Místku na svém zasedá-
ní 26. listopadu rozhodla 
o zadání veřejné zakázky 
na zajištění provozu sdíle-
ných kol ve Frýdku-Míst-
ku pro příští rok. Kola 
zůstanou růžová, tedy ta 
od společnosti REKOLA 
Bikesharing.

„Oproti letošnímu roku 
dojde v sezóně 2020 k ně-
kolika změnám. V ulicích 
bude vždy minimálně 120 

kol mechanických, oproti 
současným 80, a na deset se 
zvedne i počet elektrokol. 
Sezóna bude prodloužena 
na 9 měsíců – od 1. 3. do 30. 
11. 2020,“ rekapituluje hlav-
ní změny náměstek primá-
tora Jakub Míček.

Podstatné je, že Statu-
tární město Frýdek-Místek 
systém sdílených kol nadále 
dotuje, takže cena pro uži-
vatele se nezmění. 
� (Pokračování�na�str.3�)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU: Zaplněnému�místeckému� náměstí,� dešti�
navzdory,�energii�rozdával�The�Tap�Tap.  Foto: Petr Pavelka

Advent ve Frýdku-Místku začal „stromečkovou“ akcí

turyFM se postarala i o již 
tradiční ohrádku se zví-
řátky nebo tvůrčí dílničky, 
dřevěný betlém nebo ježdě-
ní v roztomilém vláčku.

Adventní čas si můžete 
nechat zpříjemnit i progra-
mem v sálech, na své si při-
jdou třeba příznivci jazzu, 
vážné nebo chrámové hud-
by. Prozkoumejte progra-
movou nabídku i detailní 
program Adventního měs-
tečka uvnitř čísla.  (pp)

Sdílená kola ve Frýdku-Místku
zůstanou růžová i v roce 2020

Téma pro opozici: Jakýkoliv bod 
jednání zastupitelstva (str. 2)

Město zájemcům vysadí stromy 
na zahrady  (str. 3)

K výročí Sametové revoluce byly 
odhaleny portréty starostů  (str. 3)
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Opoziční zastupitelé 
dostali možnost se vyjá-
dřit k jakémukoliv bodu 
prosincového jednání 
zastupitelstva. KSČM se 
vyjádřila k bodu 3d Naby-
tí nemovitých věcí – „Ma-
teřská školka č.p. 3019, 
k.ú. Frýdek, FM“, ostatní 
přišli s tématy do diskuze.

„V březnu 2019 došla 
na magistrát města nabíd-
ka na odkoupení pozemků 
a staveb plně vybavené, 
fungující MŠ Nad Rybní-
kem 3019 ve Frýdku za od-
hadní cenu 35 mil. Kč. 
Jedná se o školku, kterou 
v současné době navštěvuje 
44 dětí. Využitím veške-
rých vnitřních prostor pro 
účely školky by šlo umístit 
až 100 dětí. Město si také 
nechalo zpracovat znalecký 
posudek a výsledkem byla 
částka 28 mil. Kč. Tím byly 
stanoveny mantinely pro 
jednání o výši kupní ceny. 
Poslední návrh je na 27,6 
mil. Kč. Využití této školky 
ke stávajícímu účelu by si 
nevyžádalo větších finanč-
ních nákladů. Po prohlídce 
zástupci investičního od-
boru na závěr konstatují, 
že „objekt je udržovaný 
a v dobrém stavu“.

V květnu 2019 došla 
na magistrát města další na-
bídka na odkoupení bývalé 
mateřské školky, Bruzovská 
2598, kterou jako nájem-
ce až do 31. 7. 2022 užívá 
vyšší odborná škola GO-
ODWIL. Cena dle znalec-
kého posudku činí 8,5 mil. 
Kč. Investiční odbor odhadl 
náklady na rekonstrukci to-
hoto objektu na cca 50 mil. 
Kč. Na 6. zasedání zastupi-
telstva konaném dne 4. 9. 
2019, nákup objektu na ul. 
Bruzovská 2598 nebyl 
schválen vzhledem k před-
pokládaným nákladům 
na rekonstrukci a nejasné-
mu účelu využití, kdy účel 
využití koliduje s účelem 
případného nabytí MŠ Nad 
Rybníkem 3019. 

V materiálu 3d je návrh 
na usnesení neschválit na-
bytí MŠ Nad Rybníkem 
3019. Pokud je v současnos-
ti kapacita školek dostateč-
ná, zítra již mohou místa 
chybět. Lze předpokládat, 
že nám v blízké budoucnos-
ti sídliště začnou mládnout 
a požadavky na umístění 
dětí ve školkách porostou. 

Postavit novou MŠ na ze-
lené louce je časově, ale 
zejména finančně náročné 
neboť náklady na stavbu 
představují 50 až 60 mil. Kč 
a stále porostou. Škoda pro-
marněné šance.“ 
Ivan Vrba za klub KSČM

„Koncem října, po velmi 
dlouhém čekání, se konečně 
otevřel ve F-M skatepark, 
a je na co koukat. Město 
zvolilo skutečně kvalitního 
dodavatele a náš skatepark 
se tak v ČR řadí mezi na-
prostou špičku.

Při samotném otevření 
se ukázalo, co je ve skate-
parku zapotřebí zařídit dále 
– chybí oplocení, sociální 
zařízení, zázemí či poseze-
ní pro sportovce a rodiče, 
a z teplých podzimních dní 
vyplynulo, že je zapotřebí 
osvětlení. 

Kolem skateparku už 
se tvoří i místní komunita, 
která se chce skateparku vě-
novat a rozvíjet dění v něm, 
např. provozovat školu ska-
teboardingu (který již brzy 
bude na olympiádě) nebo 
vrátit do do F-M Český 
skateboardingový pohár. 
K tomu je ovšem zapotře-
bí podpora ze strany města 
a Sportplexu, který má ska-
tepark v péči. 

Bez dalšího rozvoje by 
peníze investované městem 
do tohoto projektu nebyly 
využity naplno. Proto se 
na nadcházejícím zastupi-
telstvu ke tématu skatepar-
ku ještě vrátíme.“ 

 Igor Juríček, Piráti

„Rok jsme se jako opozič-
ní strana snažili dosáhnout 
nápravy a získat adekvátní 
prostor v tomto městském 
zpravodaji k prezentaci ná-
zorů a návrhu řešení problé-
mů, které trápí naše město. 
Snažili jsme se dosáhnout 
změny, která by součas-
ný stav, který je v rozpo-
ru s tiskovým zákonem, 
napravila. Zatím marně... 
Díky vám jsme nejsilnější 
hnutí a druhý největší klub 
zastupitelů ve Frýdku-Míst-
ku. Na těchto stránkách se 
ale potkáváme pravidelně 
pouze zde a to v rozsahu 
deseti vět vyhrazených pro 
opozici. Do doby než dojde 
k nápravě a opozice dosta-
ne prostor ve zpravodaji, 
který odpovídá výsledkům 
ve volbách, budeme se po-

tkávat v novém periodiku, 
které jste v minulých dnech 
mohli poprvé zdarma na-
lézt ve svých poštovních 
schránkách. Začali jsme 
vydávat NOVINKY Z NA-
ŠEHO MĚSTA, které bu-
dou přinášet názory, myš-
lenky a pohledy na řešení 
aktuálních problémů, které 
na těchto stránkách zatím 
nenaleznete. Bude to čestný 
duel myšlenek a mohla by 
to být i rovná soutěž. Kdyby 
tu ovšem nebyla jedna pod-
statná odlišnost, Zpravodaj 
Rady města je financován 
z našich společných peněž, 
kdežto NOVINKY Z NA-
ŠEHO MĚSTA si vydává-
me jako hnutí sami, na své 
vlastní náklady…“ 

 Petr Korč, Naše Město
(příspěvky� opozičních�

zastupitelů�nejsou�redakčně�
upravovány)

„Mohl bych se zde po-
zastavit nad tím, o jakých 
„peněžích“ to Petr Korč 
vlastně mluví, ale i když to 
svědčí o tom, kolik pozor-
nosti a úsilí je ochoten vydat 
k tomu, aby oslovil obča-
ny v radničním periodiku, 
podstata je někde jinde. 
Naše Město začalo vydávat 
stranické periodikum a při-
padá mu podstatné upozor-

SKATEPARK: Líbí�se�i�opozici,�ale�zůstává�tématem.�
 Foto: Petr Pavelka

Téma pro opozici: Jakýkoliv bod jednání zastupitelstva

nit, že jej vydává na vlastní 
náklady, ze stranické či něčí 
kapsy. Věřím, že by občané 
opravdu nechtěli, abychom 
jim přispěli „z našich spo-
lečných peněz“. Snad se 
shodneme, že stranické tis-
koviny by měly financovat 
strany či hnutí a radniční 
periodikum radnice. V tom 
našem – Zpravodaji Rady 
města Frýdku-Místku – dr-
tivě převažují informace 
bez stranického zabarve-
ní, o programové nabídce 
ve městě, o kultuře, sportu, 
školství, sociální oblasti, 
o tom, co považují lidem 
za důležité sdělit jednotlivé 
odbory magistrátu. Politic-
ky zabarvené věci jsou jen 
na několika stránkách, kde 
mají navíc svůj adekvátní 

prostor i opoziční zastupi-
telé. Že na nich mají právo 
členové vedení města vy-
světlovat své kroky, které 
ve funkcích, do nichž byli 
občany zvoleni, vykoná-
vají, je snad samozřejmé. 
Že nelze jen nést odpověd-
nost, být pod drobnohledem 
a kritikou veřejnosti a nemít 
možnost se obhájit, velice 
dobře chápali i politici Na-
šeho Města, když byli ve ve-
dení radnice. Jenomže teď 
nejsou… A jen tak na okraj, 
když měli o prázdninových 
měsících skutečně naprosto 
volnou ruku ve výběru té-
mat do zpravodaje, poslali 
jediný příspěvek, a to ještě 
o úspěchu v zaměstnání 
jednoho ze svých politiků.“ 
 Michal Pobucký

Zasedání Bezpečnostní 
rady obce s rozšířenou pů-
sobností Frýdek-Místek se 
za účasti zástupců jednot-
livých složek integrované-
ho záchranného systému 
uskutečnilo ve čtvrtek 
tentokrát v prostorách 
hasičské zbrojnice v míst-
ní části Chlebovice.

Kromě běžného jednání 
o tom, jak udržet efektiv-
ní systém vazeb, pravidel 
spolupráce a koordinace 
záchranných a bezpečnost-
ních složek, orgánů státní 
správy a samosprávy při 
společném provádění zá-
chranných a likvidačních 
prací a přípravě na mi-
mořádné události, zúčast-
nění přemýšleli, jakým 
způsobem ještě vylepšit 
společnou akci Den s in-
tegrovaným záchranným 
systémem. Ten by se měl 
znovu uskutečnit na Oleš-
né, a to první červnovou 
sobotu (6. 6.), znovu s cílem 
přitažlivou formou prezen-

tace a ukázek ujistit občany, 
že se mohou cítit v bezpečí, 
protože se o něj profesionál-
ně starají všechny složky 
IZS. Byly předneseny nápa-
dy na doplnění programu, 
se snahou jej dále zatraktiv-
nit, i když zrovna frýdecko-
-místecká akce tohoto typu 
se může pochlubit vysokou 
návštěvností oproti podob-
ným v jiných městech.

Zúčastnění si také pro-

hlédli zrekonstruované 
vnitřní prostory chlebo-
vické zbrojnice i vybavení 
místní jednotky, do níž 
v poslední době město na-
investovalo okolo půl mi-
lionu korun. Výsledkem je 
spokojenost místních dob-
rovolných hasičů s výstrojí 
i upraveným výjezdním 
vozidlem Ford Transit, kte-
rý mají k dispozici pro své 
zásahy.  (pp)

ZÁSAHOVÉ VOZIDLO: Bezpečnostní�rada�si�prohléd-
la�vybavení�chlebovických�hasičů.  Foto: Petr Pavelka

Bezpečnostní rada v Chlebovicích
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Rada města schválila 
program, jehož cílem je 
podpora výsadby stromů, 
která by byla realizována 
na náklady města na sou-
kromých pozemcích. 
Posvětit to ale ještě musí 
zastupitelé. 

Cílem je podpořit opat-
ření vedoucí ke zlepšení 
životního prostředí. Město 
ročně vysadí ve veřejné ze-
leni stovky stromů a téměř 
dvě tisícovky keřů. Vhod-
ná místa 
pro výsad-
bu nových 
stromů vy-
tipovávají 
referenti odboru životního 
prostředí, kteří musejí brát 
v potaz nemalá omezení. 
Stromy nesmí být vysazeny 
v ochranných pásmech in-
ženýrských sítí, v místech, 
kde dotčené orgány státní 
správy nedaly souhlasné 
stanovisko, a ani v místech, 
kde se v budoucnu plánují 
úpravy v souvislosti s roz-
vojem území. Vhodná mís-
ta ve veřejné zeleni se tímto 
zužují. 

„My ale chceme mít 
ve městě co nejvíce stro-
mů. Plní nejen estetickou, 

ekologickou a izolační 
funkci, jsou také čím dál 
důležitější v souvislosti se 
změnou klimatu. Teplých 
dní je čím dál víc, trápí nás 
i sucho. Stromy umí zadr-
žet vodu v krajině a navíc 
fungují jako přírodní kli-
matizace, což je přínosem 
pro všechny. Proto navr-
hujeme podpořit výsadbu 
stromů i na soukromých 
pozemcích. Pokud to zastu-
pitelé schválí, budou moci 

f y z i c k é 
i právnické 
osoby po-
žádat měs-
to o vy-

sazení stromů na svých 
pozemcích s tím, že ná-
sledná péče o ně už by byla 
v jejich režii,“ řekl primátor 
Michal Pobucký.

Stromy – listnaté, ovoc-
né i jehličnaté – by byly vy-
sazovány od října do konce 
listopadu. Na základě jedné 
žádosti o poskytnutí pod-
pory v daném roce by bylo 
možné vysadit maximálně 
pět stromů. 

Z rozpočtu města pro rok 
2020 je navrhováno uvolnit 
pro tento pilotní program 
půl milionu korun.

„nový nápad“

Město hledá místo pro stromy,
zájemcům je vysadí na zahrady 

� (Pokračování�ze�str.�1)
Stále platí, že prvních 

15 minut mají uživatelé 
zdarma a za následnou 
půlhodinu platí 12 korun. 
„Oproti pilotnímu projek-
tu, kdy jsme bikesharing 
v roce 2018 zaváděli, už 
se dostáváme na dvojná-
sobek kol v ulicích. Máme 
podpořeno čísly, že lidé 
mají o tuto službu zájem, 
a protože půjčování kol 
máme v programovém 
prohlášení, pokračujeme 
v podpoře tohoto projek-
tu,“ říká primátor Michal 

Pobucký.
K 31. 10. se do systé-

mu zapojilo celkem 3 355 
uživatelů, kteří provedli 
celkem 42 910 výpůjček 
a celkem najeli téměř 45 
tisíc kilometrů. Elektroko-
la byla v říjnu vypůjčena 
279krát. V průměru byla 
kola vypůjčována na dobu 
14:55 minut a vzdálenost 
1048 metrů. Cca 82 pro-
cent výpůjček bylo do pat-
nácti minut, tedy zdarma. 
V přepočtu na den je to 
200 výpůjček a každé kolo 
tak bylo v průměru vy-

půjčeno dvakrát za den. 
Výjimkou však nebyly ani 
dny s více než 300 výpůjč-
kami, například v srpnu 
jich bylo celkem devět 
a nejlepším dnem celé se-
zóny byl 3. srpen, kdy se 
konalo Pivopění, s 386 vy-
půjčenými koly. Nejlepší-
mi dny v týdnu jsou pátek 
a sobota. Jeden uživatel si 
v průměru půjčil během 
této sezony kolo třináct-
krát. Letošní rekordman 
najel na sdíleném kole 
dohromady 205 kilometrů 
během 268 jízd.  (pp)

Sdílená kola ve Frýdku-Místku
zůstanou růžová i v roce 2020

V rámci oslav třicetile-
tého výročí od Sametové 
revoluce byly na frýdec-
kém magistrátu před 
velkou jednací síní odha-
leny portréty všech pore-
volučních politiků, kteří 
od Listopadu 1989 byli 
demokraticky zvoleni 
do čela města.

Na slavnostním aktu ne-
chyběl první porevoluční 
starosta města Pavel Vyvial 
(ODS), který město vedl 
v hektické době od prosince 
1990 do března 1998, kdy 
jej do listopadu téhož roku 
vystřídal stranický kolega 
Rafael Kučík. „Tehdy jsme 
si mysleli, že tu budeme 
napořád, a dnes nejsme ani 
v zastupitelstvu,“ přiznal 
Rafael Kučík a vzpomínal 
na to, jak vznikaly v divoké 
privatizační době základy 
dnešních zavedených stra-
tegických městských spo-
lečností, jako je Distep nebo 
Frýdecká skládka. „Já jsem 
za to dnešní pozvání rád. 
Myslím, že by vůbec neby-
lo na škodu, kdybychom se 
takto potkávali pravidelně 

a třeba jednou za rok pode-
batovali o tom, jak se město 
vyvíjí, a vyslechli si vzájem-
ně názory na to, co město 
pálí a kam by mělo směřo-
vat,“ nadhodil Pavel Vyvial. 
„Bude-li o taková setkání 
zájem, určitě je zprostřed-
kuji, protože lidé se zkuše-
nostmi s vedením města si 
určitě mají vzájemně co říct. 
A třeba se sejdeme i v kom-
pletní sestavě,“ reagoval 
současný primátor Michal 
Pobucký, který ve slavnost-
ní den postrádal Radima Vr-
batu, jenž byl v čele radnice 
od listopadu 2014 do února 
2015. Nezúčastnil se ani 
Zdeněk Stolař, který vydr-
žel na postu starosty celé 
období 1998–2002, ačkoliv 
jeho ODA získala tehdy 
ve volbách pouhopouhý je-
den mandát. „Já jsem hlav-
ně ráda, že jsme si v tomto 
dnešním složení z různého 
politického spektra doká-
zali říct, že Frýdek-Místek 
se od roku 1989 neskutečně 
proměnil, že se podařilo vy-
budovat tolik prospěšného 
a že se nám v něm po třiceti 

letech žije velmi dobře,“ 
potěšilo někdejší starostku 
a primátorku Evu Richtro-
vou (2002–2010), kterou 
na dva roky ve funkci vy-
střídal Petr Cvik.

Naproti portrétům po-
revolučních starostů a pri-
mátorů radnice již dříve, 
u příležitosti 750. výročí 
písemné zmínky o Frýd-
ku, instalovala stylový 
seznam purkmistrů a sta-
rostů Místku a Frýdku, kdy 
předlouhý seznam jmen 
začíná Stanislavem Srnkou 
a rokem 1539.  (pp)

U SVÝCH PORTRÉTŮ: Zleva�Pavel�Vyvial,�Petr�Cvik,�
Eva�Richtrová,�Rafael�Kučík�a�Michal�Pobucký.�
 Foto: Petr Pavelka

K výročí Sametové revoluce byly odhaleny portréty starostů

Město před časem in-
vestovalo nemalé finanč-
ní prostředky do úprav 
bytových domů na ulici 
Sadová, které směřovaly 
ke snížení energetické ná-
ročnosti budov, standard 
těchto bytových prostor 
s pečovatelskou službou 
však dále vylepšuje.

V domě č. p. 606 na uli-
ci Sadová se město posta-
ralo o výměnu hlavního 
rozvodu vody v prvním 
nadzemním podlaží, včet-
ně výměny rozvodů vody 
v klubu seniorů a v prosto-
rech Centra pečovatelské 
služby, která si vyžádala 
částku přesahující 800 ti-
síc korun. V ní je obsaže-
na i výměna keramických 
obkladů a zařizovacích 
předmětů v sociálních za-
řízeních a provedení sou-
visejících oprav omítek 
a výmalby.

Ve stejném domě se 
nyní pracuje na středisku 
osobní hygieny. „Koupel-

na tady byla, ale nyní ji 
chceme vylepšit na úroveň 
střediska osobní hygieny, 
které už máme v jiných 
domech s pečovatelskou 
službou – na ulici Zámec-
ká a 17. listopadu. Rekon-
strukce už byla nutná, 
zařizovací předměty již 
nebyly vyhovující a kou-
pelna téměř neplnila svou 
funkci,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Radovan 
Hořínek, který má na sta-

rosti správu obecního ma-
jetku.

„Rekonstrukce spočívá 
ve výměně rozvodu vody, 
elektroinstalace, zařizova-
cích předmětů, které jsou 
přizpůsobeny pro zdravot-
ně tělesně postižené. Vanu 
nahradí sprchový kout 
a bude zde nově stropní 
zvedací zařízení pro ma-
nipulaci klienta,“ doplnila 
Dagmar Horutová na kon-
trolním dni.  (pp)

NA SADOVÉ: Prostor,�kde�vzniká�středisko�osobní�hy-
gieny.  Foto: Petr Pavelka

Další vylepšení na Sadové
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Pořádá statutární město  prostřednictvím .

 

Rozsvěcování Pátek 29. 11.

15.30   Pěvecký sbor Caro Raškovice
16.45   Rozsvícení stromu
17.00   The Tap Tap

Sobota 30. 11.

16.00   The Beatools
17.00    Sugar and Spice

Neděle 1. 12.

15.00   Los Pedros
16.00   Céline Bossu
17.00   Jaroslav Pszczolka

Pondělí 2.12. 
16.00   Noirmal
17.00   Botanyk

Úterý 3. 12.

16.00   Vítězky Talentu 2019
17.00    Dolls In The Factory

Středa 4. 12.

15.00   Sboreček 2. ZŠ
16.00   Places
17.00   Slepí Křováci

Čtvrtek 5. 12.

15.30   Mikuláš – rozdávání balíčků
17.00   Koncert Josefa Vágnera se sborem ZUŠ FM

Pátek 6. 12.

16.00   Noemiracles
17.00   Lucie Redlová & Garde

Sobota 7. 12.

10.00   Nezbedná čarodějka/Divadlo Silesia
11.00   Cimbálová muzika Portáši
15.00   Evamore
16.00   Café Industrial
17.00   Silesian Dixie Band

Sobota 14. 12.

10.00   Vánoce se skřítky/ Divadlo Křesadlo
11.00   Cimbálová muzika Sli¤a
15.00   Líšky
16.00   F-M Band
17.00   Náhoda

Sobota 21. 12.

10.00   Taškařice s pastýři/Divadlo Kejkle
11.00   RukyNaDudy
15.00   Okýbachi
16.00   Fred Madison
17.00   Akuma

Neděle 22. 12.

10.00   Vánoční povídání o pejskovi a kočičce
             /Řád červených nosů/
11.00   Cimbálová muzika Úsměv
15.00   Petr Vrána Taraba
16.00   Benny Hill Band
17.00   René Souček

Pondělí 23.12.

10.00   Ondra Klímek
11.00   Bublifunk s Milanem Michnou

Neděle 15. 12.

10.00   O drakovi Bramborákovi/Divadlo V batohu
11.00   Cimbal HellBand
15.00   Hrozen
16.00   Lesanten
17.00   Stanley´s Dixie Street Band

Pondělí 16.12.

16.00   Sbor Osma a Osminka
17.00   Kaczi

Úterý 17. 12.

16.00   Modrý déšť
17.00   Vadim and Co.

Středa 18. 12.

16.00   To
17.00   Superfox

Čtvrtek 19.12.

16.00   Saca
17.00   Čadi

Pátek 20. 12.

16.00   Přátelé Dr. Melouna
17.00   Downbelow

Neděle 8. 12.

10.00   O kouzelné vánočce s myškou Klárkou…
11.00   Devětsil
15.00   Adam Bartoš
16.00   David Vysloužil & Acoustic Iris
17.00   Dobráci od kosti

Pondělí 9. 12.

15.00   Sboreček Trnečky MŠ J. Trnky
16.00   Comar in the Cube
17.00   4Fourband

Úterý 10. 12.

15.00   Sbor MŠ Čejky
16.00   Markéta a její mu±oni
17.00   Ptakustik

Středa 11. 12.

15.30-17.00   Vítězové Beskydského Slavíka
17.30-18.30   Catena Musica
18.00   Česko zpívá koledy

Čtvrtek 12. 12.

15.00   Sbor MŠ Pohádka
16.00   Čeladenka
17.00   Rockstar FM

Pátek 13. 12.

16.00   Festival Souznění - Meridian
17.00   LUCIE Cover Band

ADVENTNÍ MĚSTEČKO
29. 11. - 23. 12. 2019

Ukázka práce kovářů
Dětský vláček / ul. Tržní / zdarma
Tvořivé dílny / Náměstí Svobody
Ježíškova pošta / Náměstí Svobody
Živá zvířátka / ulice Tržní 

Změna programu vyhrazena

Příběh Vánoc zavede návštěvníky do frýdeckého Betléma
K Vánocům již neod-

myslitelně patří vánoční 
komentovaná prohlídka 
města pod taktovkou 
Turistického informač-
ního centra Frýdek-
-Místek. Tento rok se 
zájemci do historické 
části Frýdku vydají 
spolu s andělem, který 
návštěvníkům odkryje 
závoj tradic a symbo-
lů Vánoc, aby společně 
objevili jejich skutečný 
význam. 

Za příběhem Vánoc se 
můžete vydat ve středu 

18. prosince od kostela 
sv. Jošta v 16.00 hodin. 
„S andělskou průvodkyní 
Kristýnou se cesta měs-
tem promění v kouzel-
né putování k jesličkám 
do frýdeckého Betléma, 
které obohatí příběhy a le-
gendy ze života svatých, 
povídání o místním slave-
ní českých Vánoc a jejich 
harmonické propojení 
s liturgickým slavením 
roku,“ přibližuje prohlíd-
ku ředitelka pořádajícího 
Turistického informační-
ho centra Frýdek-Místek 

Monika Konvičná. 
Trasa, která není nároč-

ná, povede od kostela sv. 
Jošta přes kostel sv. Jana 
Křtitele k jediné bazili-
ce v Moravskoslezském 
kraji a národní kulturní 
památce bazilice minor 
Navštívení Panny Ma-
rie ve Frýdku, kde bude 
putování zakončeno spo-
lečným koledováním 
s malými zpěváčky ze 
Základní umělecké školy 
Frýdek-Místek. Akce se 
koná zdarma a za každé-
ho počasí. 
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je příjemně i v horkých 
letních dnech,“ popsal za-
kladatel babyboxů Ludvík 
Hess. Po odložení dítěte 
do babyboxu je okamži-
tě odesíláno upozornění 
na novoroze-
necké oddě-
lení a mobil-
ní telefony 
zdravotnic-
kého personálu, který se 
následně o dítě postará.

„Babyboxy mají smysl. 
Ve frýdecké nemocnici 
funguje babybox již jede-
náct let a za tu dobu do něj 
byla odložena tři mimin-
ka, která byla v pořádku 
a našla domov v náhrad-
ních rodinách. Původní 

babybox byl již zastaralý, 
proto jsme také přivíta-
li informaci zakladatele 
babyboxů Ludvíka Hesse 
o tom, že babybox ve frý-
decké nemocnici, patřící 

k nejstarším 
v Česku, 
bude mo-
dernizován, 
a přispěli 

jsme na jeho výměnu část-
kou 20 tisíc korun,“ řekl 
náměstek primátora Mar-
cel Sikora.

„V Česku jsme za čtr-
náct let zřídili 76 babybo-
xů. Jejich prostřednictvím 
vstoupilo do nového života 
196 dětí,“ uzavřel Ludvík 
Hess.

stižením a seniorům, kteří 
se ocitli v nepříznivé sociál-
ní situaci, potřebují pomoc 
a podporu, poradit, zapůj-
čit kompenzační pomůcku 
či aktivně a smysluplně vy-
plnit svůj volný čas.

Jednou z našich poskyto-
vaných služeb je OSOBNÍ 
ASISTENCE. Jedná se o te-
rénní sociální službu, kdy 
osobní asistentky dochází 
do domácností klientů a tam 
jim pomáhají s činnostmi, 
které již nejsou – s ohle-
dem na svůj věk a zdravotní 
stav – schopni sami zvládat. 
Jedná se například o po-
moc s oblékáním, osobní 
hygienou, přípravou stravy, 
zajištění nákupu a běžného 
úklidu domácnosti. Kromě 
těchto základních sebeob-
služných činností plní osob-
ní asistentky také roli blíz-
ké osoby, která naslouchá, 
aktivizuje a podporuje. Mít 
někoho, kdo provází a zpří-
jemňuje denní rutinu, je dů-
ležité zejména u osob upou-
taných na lůžko. Od naší 
osobní asistentky pro vás 
máme tip, jak jeden takový 
nevšední zážitek vytvořit.

Baldachýn – vstup 
do jiného světa

Mít nad sebou baldachýn 
je krásný a nevšední pocit. 
Člověk se najednou ocitne 
v úplně jiném světě. Po-
kud lidé tráví veškerý čas 
na lůžku, je takováto změ-
na osvěžující. Jeho výroba 
je přitom tak jednoduchá! 
Imobilní lidé mají většinou 

polohovací lůžka, která mají 
v horní části nad hlavou ra-
meno, na němž je uchycen 
triangl – slouží jako podpora 
při vstávání a polohování. 
Nám tento triangl poslou-
ží k uchycení šátků, dek, 
prostěradel či jiných tex-
tilií, díky kterým vznikne 
baldachýn. Pro zpestření se 
dá šátky různě pohybovat, 
pustit podmanivou hudbu 
či prostor provonět aroma-
lampou. Život tak rychle letí 
a některé okamžiky zůstáva-
jí… přejeme, ať těch zážitků 
zůstává co nejvíce.

Více informací o činnosti 
naší organizace a jednot-
livých službách naleznete 
na našich webových strán-
kách www.czp-msk.cz, tele-
fonicky na čísle 558 431 889 
či přímo na našem pracovišti.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kolaříkova 2185, 738 01 
Frýdek-Místek
Telefon: 558 431 889
E-mail: czp.fm@czp-msk.cz 
 Eva Kaštovská, 
 sociální pracovnice
 Pavlína Prosová, 
 osobní asistentka

Sociální služby

Hledáme
koledníky!

TŘ Í K R Á L O V Á  S B Í R K A  2 0 2 0

Staň se tříkrálovým koledníkem a buď king! 
Pomoz dobré věci, získej kamarády, vstup do aquaparku nebo

vyhraj super ceny.

Za j ímá  tě  v í c ?  
Kon tak t u j  koord iná to ra  sb í rky  a  z j i s t i  v í c !

j ana . op l us t i l ova@char i t a fm . cz
 
 

„My tři králové jde-
me k vám, štěstí zdraví 
vinšujem vám…“ Tato 
známá melodie rozezní 
na začátku ledna domác-
nosti mnoha z vás. A to 
díky Tříkrálové sbírce, 
největší sbírkové akci 
v České republice, která 
letos proběhne již podva-
cáté. 

O čem tato sbírka pře-
devším je, zrekapituloval 
ředitel Charity Frýdek-
-Místek Martin Hořínek: 
„Tříkrálovou sbírku cha-
rakterizuje hlavně pře-
dávání vánoční radostné 
zvěsti. Napříč generacemi 
nás těší vzájemné setká-
vání, radost z obdarování 
a z toho, že můžeme po-
moci.“

Tříkrálovou sbírku 
na Frýdecko-Místecku or-
ganizuje Charita Frýdek-
-Místek ve spolupráci s ob-
cemi, farnostmi a různými 
mládežnickými organiza-
cemi. Díky vaší štědrosti 

a obětavé práci koledníků 
se nám loni podařilo cel-
kem vybrat 2 227 293 Kč, 
z toho 627 817 korun v na-
šem městě. 

Při využívání výtěžku 
sbírky se řídíme předem 
danými pravidly tak, aby 
byla maximalizována její 
transparentnost. Každá 
Charita například sepisu-
je tzv. záměry, tedy do-
kumenty, ve kterých vy-
světluje, jak chce získané 
peníze použít. „Využití 
Tříkrálové sbírky je široké. 
Pomůže zejména potřeb-
ným u nás v regionu, v re-
publice, ale část putuje také 
na podporu potřebných 
a charitní činnosti v za-
hraničí. V případě Charity 
Frýdek-Místek používáme 
vykoledované finanční 
prostředky napříč cílový-
mi skupinami na zajištění 
aktivit a investic, na kte-
ré nemůžeme najít zdroje 
jinde. Jedná se například 
o volnočasové a vzdělávací 

Na leden se opět připravuje 
charitativní Tříkrálová sbírka

Posláním naší organiza-
ce – Centrum pro zdravot-
ně postižené Moravskoslez-
ského kraje – je pomáhat 
osobám se zdravotním po-

První babybox v Mo-
ravskoslezském kraji byl 
v roce 2008 instalován 
ve frýdecké nemocnici. 
Počátkem listopadu byl 
vyměněn za moderní ba-
bybox nové generace. Je 
vytápěn, klimatizován 
a má automatická dvíř-
ka.

„Původní babybox byl 
ovládaný mechanickou 
klikou. Dvířka se vyklá-
pěla dopředu a byla strašně 
těžká. Nový babybox má 
dvířka automatická se sen-
zory, takže při jeho zavírá-
ní nehrozí nikomu zranění.  
Je vytápěný a navíc je i kli-
matizovaný, takže uvnitř 

„s podporou
města“

BABYBOX NOVÉ GENERACE:�Předchozí�typ�mož-
ná�zachránil�život�třem�miminkům.�� Foto: Petr Pavelka

UMÍSTĚNÍ: Babybox� se�
nachází�blízko�vstupu�z�ulice�
El.�Krásnohorské,�v�budově�
„A“.  Foto: Petr Pavelka

Město přispělo na babybox

aktivity pro klienty, inves-
tice do vozového parku pro 
terénní služby, které jezdí 
za klienty domů, nebo re-
konstrukce v pobytových 
zařízeních,“ doplnil ředitel 
frýdecko-místecké Charity 
Martin Hořínek. Konkrét-
ní záměry najdete na webu 
Charity Frýdek-Místek.

Tříkrálová sbírka 2020 
bude probíhat od 1. do 14. 
ledna. Přispívat můžete 
do tříkrálových pokladni-
ček, příspěvkem na účet 
nebo zasláním DMS.

Více informací o sbírce 
najdete na www.trikralo-
vasbirka.cz.

 Jana Opluštilová, 
 koordinátor Tříkrálové 
 sbírky Charity F-M

Tipy a triky osobní asistentky
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První listopadový Tea-
mGym závod v Olomouci 
mají za sebou gymnast-
ky z GK Sokol Frýdek-
-Místek. Do závodu děv-
čata nastoupila v neděli 
ve třech kategoriích. 

Malý TeamGym do 8 let 
s přehledem ovládly gym-
nastky ve složení Barunka 
Vykoupilová, Klárka Luk-
šíková, Elenka Dvořáková, 
Theinka Stawraba, Anička 
Mecečková, Alička To-
bolová, Nicolka Jonášová 
a Terezka Gavorová. Tímto 
prvním místem si zajistily 
postup na velkou oblast, kte-
rá je bude čekat v prosinci.

Dále náš klub reprezen-
tovala děvčátka v kate-
gorii do 11 let ve složení 
Agátka Mitregová, Gab-
rielka Juřicová, Anetka 

Limbergová, Timeika To-
bolová, Adrianka Koláč-
ková a Káťa Šebestová.

Tento tým si po akroba-
cii udržel krásné třetí mís-
to, ale na trampolíně nesta-
čila obtížnost prvků a body 
z obtížnosti jim pak chybě-
ly k lepšímu umístění, ale 
i tak trenérky konstatovaly, 
že děvčata předvedla pa-
rádní výkon. Holky zacvi-
čily moc dobře i přesto, že 
závodily nemocné. Velké 
díky patří rodičům, kteří 
děvčata podpořili a na ten-
to závod zavezli.

Velká premiéra čekala 
na závodnice ve složení 
Nela Ševčíková, Dominika 
Murinová, Eliška Pohlud-
ková, Viktorie Křistková, 
Sára Nell Peřinová, Lucie 
Madenská, Adéla Kupko-

vá a Emma Lusová. Tyto 
gymnastky poprvé repre-
zentovaly náš klub v soutě-
ži TeamGym junior s pódi-
ovou skladbou. Děvčata se 
připravovala na pódiovou 
skladbu velmi pečlivě, 
a i přesto byla znát před 
startem nervozita z nezná-
ma, ale holky se předvedly 
v té možná nejlepší formě 
a s obrovským náskokem 
tento závod vyhrály a také 
si touto výhrou zajistily 
postup na prosincovou vel-
kou oblast. „Chtěly bychom 
tímto moc poděkovat gym-
nastkám, které startovaly 
i přes nemoc a nenechaly 
svůj tým na pospas osudu, 
a rodičům, kteří byli slyšet 
z hlediště. Bylo to parádní,“ 
shodly se trenérky Alderso-
vá, Blažková a Křistková.

ÚSPĚŠNÝ TÝM:� Na� fotce� bohužel� chybí� Agátka�Mi-
tregová.

Gymnastky Sokola Frýdek-Místek uspěly na TeamGymu

V sobotu 16. listopa-
du se ve Frýdku-Místku 
uskutečnila kvalifikace 
o postup do Česko-Slo-
venské ligy mladších 
žáků družstev Morav-
skoslezského kraje, které 
se zúčastnily týmy HCB 
Karviná, Sokola Ostra-
va, SKH Polanka a po-
řádajícího klubu Pepino 
SKP Frýdek-Místek. 

Do hlavní části Česko-
-Slovenské ligy postupují 
tři družstva, která se utkají 
s třemi týmy Trenčínského 
kraje ve dvou turnajích. Po-
stupujícími jsou suverénní 

vítězové Pepino SKP Frý-
dek-Místek, kteří neztratili 
ani bod. Dalšími postupují-
cími jsou druhý Sokol Os-
trava a třetí SKH Polanka. 
Nepostupujícím týmem zů-
stal HCB Karviná.

Výsledky:
Pepino SKP F-M – So-

kol Ostrava 16:10 (9:4)

HCB Karviná – SKH 
Polanka 11:18 (11:3)

Sokol Ostrava – SKH 
Polanka 23:14 (10:7)

Pepino SKP F-M – HCB 
Karviná 23:12 (11:5)

HCB Karviná – Sokol 
Ostrava 11:19 (6:9)

SKH Polanka – Pepino 
SKP F-M 13:18 (7:10)

Kvalifikace o Česko-Slovenskou ligu mladších žáků

 Klub skóre body 
1. Pepino SKP Frýdek-Místek 57:35 6 
2. Sokol Ostrava 52:41 4 
3. SKH Polanka  45:52 2 
4. HCB Karviná 34:60 0 

 

Tabulka:

O tom, kdo se bude ra-
dovat z posledních pod-
zimních bodů, rozhodl 
první poločas. V něm si 
sice hosté vypracovali 
několik velmi nadějných 
příležitostí, góly však 
stříleli pouze Valcíři.  

V 16. minutě se na pravé 
straně hřiště krásně uvolnil 
Mikulenka a po jeho cen-
tru na zadní tyč skóroval 

PODZIMNÍ TEČKA: Valcíři�dokázali�udržet�sérii�nepo-
razitelnosti�na�stadionu�ve�Stovkách.  Foto: Petr Pavelka

Fotbalisté přezimují na třetí příčce
MFK F-M – FC Velké Meziříčí 3:0

do prázdné branky Hýbl 
– 1:0. V rozmezí 25. a 26. 
minuty měli hosté obrov-
skou smůlu. To nejprve 
velkomeziříčský krajní zá-
ložník Dolejš pálil do tyče, 
aby o chvíli později zase 
z trestného kopu nastřelil 
břevno naší branky. 

Po půlhodině hry nako-
pl Demeter v pokutovém 
území Hykela, takže se 
pískala penalta. Tentokráte 
si míč vzal do rukou Tep-
lý, a i když brankář Kolář 
směr jeho střely vystihl, 
míč přeci jen skončil v síti 
hostující branky – 2:0. 
Osm minut před přestáv-
kou byli hosté znovu blíz-
ko kontaktní branky, leč 
ani Plichta nedokázal roz-
radostnit své spoluhráče.  

Rozhodující úder si pak 

Valcíři schovali na začátek 
druhého poločasu. Varadi 
našel v pokutovém území 
hostí volného Hykela, kte-
rý přízemní ranou propálil 
hostujícího gólmana – 3:0. 
Zmar hostí pak už jen do-
kreslila 54. minuta, kdy 
Demeterovu dělovku vyra-
zil brankář Ciupa s náma-
hou na rohový kop.

Fotbalisté Frýdku-Míst-
ku tak na závěr podzimu 
porazili celek z Velkého 
Meziříčí 3:0 a zimu tak 
přečkají na třetí příčce 
Moravskoslezské ligy. 
Na vedoucí Blansko ztrá-
cí Valcíři momentálně pět 
bodů, takže v jarních odve-
tách bude určitě ještě o co 
hrát. Klub divákům děkuje 
za přízeň a těší se na shle-
dání s nimi v roce 2020.

SLAVNOSTI BOJOVÝCH UMĚNÍ: Tradiční�
akce�byla�přemístěna�na�7.�ZŠ,�ale�atraktivní�podíva-
ná�zůstala.  Foto: Petr Pavelka
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Turistický oddíl mlá-
deže TOM Tuláci Frý-
dek-Místek má za sebou 
další úspěšnou sezónu 
v turistických závodech. 
Také letos členové oddílu 
přes závody v MS kra-
ji postoupili na závody 
Českého poháru, odkud 
se nominovali na Mis-
trovství ČR jednotlivců 
a Mezinárodní mistrov-
ství. Medaile jsme sbí-
rali na Mistrovství ČR 
štafet a Mistrovství ČR 
smíšených dvojic. 

Celkovými vítězi Čes-
kého poháru se ve svých 
kategoriích stali Jakub 
Vantuch a Roman Gach. 
Z Mistrovství ČR v tu-
ristických závodech jsme 
dovezli dvě zlaté medaile, 
v kategorii Mladší žákyně 
se Mistryní ČR stala Ema 
Babulíková a v kategorii 
Mladší dorostenci se Mis-
trem ČR stal Jakub Van-
tuch.

Na Mezinárodní mis-
trovství, které se letos ko-
nalo ve Vsetíně, se za náš 
oddíl probojovalo rekord-
ních sedmnáct závodníků. 

Mezinárodními mistry se 
ve svých kategoriích stali 
Ema Babulíková, Sára Lis-
níková a Vít Konopáč. 

Úspěšní jsme byli také 
v týmovém hodnocení 
Českého poháru. V žákov-
ské kategorii jsme získali 
druhé místo. V kategorii 
dorost a dospělí jsme se 
stali nejlepším oddílem 
České republiky a získali 
Červený pohár. O první 
místo se zasloužili Beáta 
Buczková, Jakub Vantuch, 
Viktor Maťaťa, Vít Ko-
nopáč, Libor Koloničný 
a Roman Gach, kteří se 
po celou sezónu pravidel-
ně umísťovali na stupních 
vítězů.

Mistrovství ČR štafet 
ve Frýdku-Místku

Posledním turistickým 
závodem sezóny bylo Mis-
trovství ČR ve štafetách, 
které pořádal náš oddíl. 
Trať byla připravena tra-
dičně v okolí Štandlu, za-
hájení závodu a vyhlášení 
výsledků proběhlo v are-
álu sokolovny TJ Sviad-
nov. Na start se postavilo 
celkem 31 štafet po třech 

V sobotu 9. listopa-
du se vydalo 24 plavců, 
nováčků i zkušenějších, 
na závody do Třince 
na jejich 43. ročník. Tre-
nérky Jana, Martina 
a Iveta byly k dispozici 
nejmladšímu potěru – 
nováčkům, kteří si za-
žívali své první ztráty, 
zkušenosti, nervozitu 
i bolesti.

Přátelská atmosféra, po-
vzbuzování všech na tri-
buně bylo trochu jiným 
zážitkem, než naši plavci 
běžně znají. Nejmladším 
plavcům bylo sotva pět let 
a nebáli se skočit do vody 
a ukázat, kolik kuráže 
mají!

Nejmladším naším no-
vým závodníkem byl Ti-
bor Navrátil (2012), který 
si vyplaval rovnou bronz 
na trati 25 Z a cenné stří-
bro na trati 25 P. Jeho 
bratr Viktor si zažil kruš-
né chvilky na trati 50 P 
a ukrojil si své první osob-
ní rekordy. Mezi docela 
novými plavci závodníky 
byla Iva Machová, která 
vyhrála stříbro na trati 50 
Z a bronz na trati 50 P.

Umístění a předpoklady 
splnili a nezklamali: To-
mášek Mikuš – zlato 50 
P, stříbro 2x 50 VZ, 50 Z, 
Metz Tomáš – zlato 2x 50 
Z, 50 VZ, bronz 100 PZ. 

Juráčková Valerka – stří-
bro 50 VZ, bronz 50 P, 
Stratilová Veronika – zla-
to 50 Z, Stratil Dominik – 
bronz 50 Z. 

Velkým bojovníkem se 
ukázala i Veronika Žiž-
ková. Vybojovala ve své 
kategorii zlatou medai-
li na trati 50 Z a stříbro 
na trati 50 VZ. Své cenné 
kovy si vybojovala i Bára 
Štěrbová – zlato 100 PZ, 
stříbro na 100 VZ a bronz 
na trati 50 P.

Novými objevy a ta-
lenty se ukázal i Lukáš 
Wrubel, který získal za-
sloužené stříbro na trati 
50 P, a Matěj Mitrič, který 
zabojoval na stejné trati 
a získal stříbrnou pozici. 
Velkým překvapením byli 
i sourozenci Chovanco-
vi, kdy Alexandr obhájil 
své zlato na trati 100 PZ 
a bronz na trati 50 P. Bra-
tr Martin si vylepšil svá 

maxima a posbíral cenné 
osobní rekordy. Veronika 
Zlámalová tentokrát také 
vyjela na závody a získa-
la své cenné třetí místo 
v disciplíně 50 P. 

I další bojovali statečně 
a nemají se za co stydět, 
jen velká konkurence udě-
lala své. Chválíme Ludví-
ka Bohočíka, Elišku Led-
nickou, Klárku Kempnou, 
Kristýnku Míčkovou, 
Terezku Barabášovou, 
Nikolku Macháčkovou, 
Emmu Stankovičovou, 
Elen Svobodovou a malé-
ho nováčka Terezku Sebe-
rovou. 

Jak nazval jeden z nej-
mladších plavců – Zlatá 
sezóna. Dovezli jsme si 9 
bronzových medailí, 10 
stříbrných a 6 zlatých. Dě-
kujeme trenérům za jejich 
bezvadnou přípravu na-
šich nejmenších a nových 
plavců.  M. Nekardová

Sezóna roku 2019 byla pro oddíl Tuláci F-M velmi úspěšná

VC Třinecka – zlatá sezóna 

závodnících ve čtyřech 
kategoriích.

Také v tomto závodě 
jsme dosáhli na medaile. 
Na prvním místě se umísti-
la štafeta žákyň ve složení 
Adéla Buczková, Ema Ba-
bulíková a Sára Lisníková 

a štafeta mužů ve složení 
Roman Gach, Vít Konopáč 
a Libor Koloničný. Dru-
hé místo vyběhala štafe-
ta žáků ve složení Matěj 
Vantuch, Tomáš Hraško 
a Matouš Konopáč a třetí 
místo štafeta mužů ve slo-

žení Lukáš Fuksa, Tomáš 
Pasterňák a Viktor Maťaťa.

Závod byl pořádán za fi-
nanční podpory Statutární-
ho města Frýdku-Místku. 

 Roman Gach, 
 vedoucí TOM 
 Tuláci Frýdek-Místek

Nábor do japonské chanbary!
Aktuálně frýdecko-místecký oddíl nabírá 

nové členy a zve potenciální zájemce 
na bezplatné tréninky. 

Více informací najdete na www.sktkd.cz
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DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA POŘÍZENÍ 
HYBRIDNÍCH AUTOMOBILŮ NA ROK 2020

Program je určen 
na podporu nákupu nových 
osobních vozidel (M1), 
případně předváděcích 
osobních vozidel s nájez-
dem max. 5000 km s plně 
hybridním pohonem vy-
bavených elektromotorem 
(FHEV). Cílem progra-
mu je snížení negativních 
vlivů dopravy na zdraví 
obyvatel a životní prostře-
dí, zejména snížení emisí 
z dopravy a případné sní-
žení hlukové zátěže.

Žádosti o dotaci lze 
podávat do 30. 6. 2020. 
Oprávněnými žadateli 
jsou fyzické a právnické 
osoby s trvalým pobytem 

nebo sídlem ve Frýdku-
-Místku po dobu nejméně 
jednoho roku před po-
dáním žádosti, musí být 
prvními majiteli vozidla. 
Maximální výše dotace je 
stanovena na 15 % z poři-
zovací ceny vozidla, nej-
výše však 75.000 korun.

Podmínky dotační-
ho programu najdete 
na www.frydekmistek.cz 
v sekci Magistrát / Od-
bory magistrátu / Odbor 
územního rozvoje a sta-
vebního řádu / Dotace.

Kontakt: Martina Ste-
belová, stebelova.mar-
tina@frydekmistek.cz, 
558 609 277.

DOTAČNÍ PROGRAM REGENERACE 
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU NA ROK 2020

Program je určen 
na podporu obnovy kul-
turních památek, na-
cházejících se na úze-
mí statutárního města 
Frýdku-Místku, a rovněž 
na obnovu objektů, nachá-
zejících se na území Měst-
ské památkové zóny Frý-
dek a na území Městské 
památkové zóny Místek. 

Cílem programu je 
částečná úhrada zvýše-
ných nákladů spojených 
se zachováním a obno-

vou autentických prvků 
a konstrukcí za účelem 
zachování souhrnné pa-
mátkové hodnoty kul-
turní památky na území 
statutárního města Frýd-
ku-Místku nebo objektu 
na území MPZ, nikoli 
na modernizace a jiné 
úpravy prováděné v zá-
jmu jejího vlastníka, ani 
na práce investiční po-
vahy.

Žádosti o dotaci lze 
podávat do 12. 12. 2019. 

Maximální výše dotace 
na jeden projekt je do 30 % 
z uznatelných nákladů, 
maximálně však do výše 
300.000 Kč.

Podmínky dotační-
ho programu najdete 
na www.frydekmistek.cz 
v sekci Magistrát / Odbory 
magistrátu / Odbor územ-
ního rozvoje a stavebního 
řádu / Dotace.

Kontakt: Eva Čubová, 
cubova.eva@frydekmis-
tek.cz, 558 609 272.

DOTAČNÍ PROGRAM REGENERACE 
OBJEKTŮ S HISTORICKOU NEBO 

HISTORIZUJÍCÍ FASÁDOU NA ÚZEMÍ 
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU NA ROK 2020

Program je určen 
na podporu obnovy ob-
jektů s historickou nebo 
historizující fasádou, na-
cházejících se na území 
statutárního města Frýd-
ku-Místku mimo Městské 
památkové zóny, nezapsa-
ných v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR. 

Cílem programu je čás-
tečná úhrada zvýšených ná-
kladů spojených se zacho-
váním, obnovou a estetizací 
fasády objektu a související 
práce, nikoli na úpravy 
vnitřních stavebních kon-
strukcí a změny dispozic 

objektu prováděné v zájmu 
jejího vlastníka.

Žádosti o dotaci lze po-
dávat do 12. 12. 2019. Maxi-
mální výše dotace na jeden 
projekt je do 30 % z uzna-
telných nákladů, maximálně 
však do výše 300.000 Kč.

Podmínky dotační-
ho programu najdete 
na www.frydekmistek.cz 
v sekci Magistrát / Odbory 
magistrátu / Odbor územ-
ního rozvoje a stavebního 
řádu / Dotace.

Kontakt: Eva Čubová, 
cubova.eva@frydekmis-
tek.cz, 558 609 272.

Vyhlášení dotačních 
programů „Podpora 
a rozvoj sportu ve městě 
Frýdek-Místek na rok 
2020“, „Podpora výcho-
vy, vzdělávání a zájmo-
vých aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 
2020“ a „Podpora a roz-
voj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2020“:

Rada města Frýdku-
-Místku schválila na své 
24. schůzi dne 13. srpna 
2019 podmínky dotačních 
programů „Podpora a roz-
voj sportu ve městě Frý-
dek-Místek na rok 2020“, 
„Podpora výchovy, vzdě-
lávání a zájmových aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2020“ a „Podpora 
a rozvoj kulturních aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2020“.

Cílem realizace pro-
gramu „Podpora a rozvoj 
sportu ve městě Frýdek-
-Místek na rok 2020“ 
je systematická podpo-
ra pravidelné sportovní 
a tělovýchovné celoroční 
činnosti (nikoliv náhodné 
aktivity) sportovních sub-
jektů k vytvoření zázemí 

a podmínek pro sporto-
vání dětí, mládeže a zdra-
votně postižených občanů 
ve městě Frýdek-Místek 
za účelem zlepšení fyzic-
ké kondice občanů města.

Program „Podpora vý-
chovy, vzdělávání a zájmo-
vých aktivit ve městě Frý-
dek-Místek na rok 2020“ 
je systematická podpora 
volnočasových, zájmových 
a výchovně vzdělávacích 
aktivit dětí a mládeže měs-
ta Frýdek-Místek na území 
města za účelem zlepšení 
všestranného rozvoje dětí 
a mládeže a zároveň jako 
prevence sociálně-patolo-
gických jevů. 

Účelem realizace pro-
gramu „Podpora a rozvoj 
kulturních aktivit ve městě 
Frýdek-Místek na rok 2020“ 
je systematická podpora ce-
loročních kulturních aktivit 
ve městě a podpora konání 
jednotlivých kulturních akcí 
za účelem vhodného a smys-
luplného doplnění kulturní-
ho života občanů města. 

Lhůta pro podání žá-
dostí je od 1. 12. 2019 
do 31. 12. 2019. Lhůta je za-
chována, pokud byla zásilka 
s žádostí podána nejpozději 

poslední den lhůty k přepra-
vě u poskytovatele poštov-
ních služeb.

Veškeré informace 
související s těmito do-
tačními programy včetně 
formulářů a podmínek 
jsou k dispozici na inter-
netové adrese http://www.
frydekmistek.cz/cz/obcan/
organy-mesta/magistrat-
-mesta/odbor-skolstvi-kul-
tury-mladeze-a-telovycho-
vy/tiskopisy-materialy/

Kontaktní osoba pro do-
tační programy „Podpora 
a rozvoj sportu ve městě 
Frýdek-Místek na rok 2020“ 
a „Podpora výchovy, vzdě-
lávání a zájmových aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
na rok 2020“: Jana Čecho-
vá, odbor školství, kultury, 
mládeže 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 2020“: 
Ing. Jitka Kališová, Od-
bor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, 
tel. 558 609 202, kalisova. 
.jitka@frydekmistek.cz.

Vyhlášení dotačních programů
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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

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 10, na pozemku p.č. 18/1 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 18/1) 
– Radniční
nebytový prostor č. 1.23 o výměře 55,62 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.24 o výměře 6,23 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.25 o výměře 10,22 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.26 o výměře 9,28 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.27 o výměře 1,99 m2, I. 
NP (WC)
stavba č.p. 46, na pozemku p.č. 61 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 61) – 
Zámecké náměstí
nebytový prostor o výměře 39,5 m2, I.NP (ne-
bytový prostor)
nebytový prostor o výměře 2,1 m2, I.NP (scho-
diště)
nebytový prostor o výměře 1,2 m2, I.NP (před-
síňka)
nebytový prostor o výměře 1,8 m2, I.NP (WC)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VIII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², II. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. NP 
(kancelář)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zastavěná 
plocha a nádvoří, (stavba je součástí pozemku 
p.č. 3026) – ul. Těšínská
nebytový prostor o celkové výměře 16,13 m², I. 
NP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 m², 
I.NP (sociální zařízení)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 16,58 m2, I. 
NP (provozovna)
nebytové prostory o výměře 26,63 m2, I. NP 
(prodejna)
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 m2, I. 
PP (sklad)
nebytový prostor o celkové výměře 6,51 m2, I. 
PP (chodba)
nebytový prostor o celkové výměře 11,63 m2, I. 
PP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 18,77 m2, I. 
PP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 4,63 m2, I. 
PP (koupelna)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 m2, I. 
PP (WC)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. NP 
(kancelář č. 2.09, 2.10).
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. 

NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, IV. 
NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 m2, V. 
NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, V. 
NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 15,16 m2, V. 
NP (sklad)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p.č. 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 70,46 m2, I. NP 
(prodejna)
nebytový prostor o výměře 2,11 m2, I. NP (zá-
dveří)
nebytový prostor o výměře 7,265 m2, I. NP 
(chodba)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je 
součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místec-
ká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je sou-
částí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká 
kasárna
nebyt. prostory o celkové výměře 
39,3 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 36,4 m2 
(kancelář) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad 
PHM – bývalá místecká kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře 
43,47 m2 (sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je sou-
částí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká 
kasárna: kancelářské a skladové prostory
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí po-
zemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, 
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, 
V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavě-
ná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, 
II. NP
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory
v I. NP objektu č. p. 46, Zámecké náměstí, 

o výměře 39,5 m2 (nebytový prostor), 
2,1 m2 (schodiště), 1,2 m2 (předsíňka), 1,8 m2 

(WC), k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. 
Prostory budou pronajaty jako celek, kdy celková 

výměra činí 44,6 m².
Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše ná-

jemného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Ne-
otvírat – pronájem nebytových prostor Zámecké 
náměstí 46“ na adresu Magistrát města Frýdek-Mís-
tek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, 
nejpozději do 5. 12. 2019 do 14.00 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka 
(nejpozději do 4. 12. 2019). Doporučená cena nájemné-
ho pro tyto prostory činí 2 400 Kč/m2/rok.

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 
558 609 176 Dominika Chludová.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č. p. 2322, tř. T. G. Masaryka 
o výměře 70,46 m2, I. NP (prodejna), o výměře 

2,11 m2, I. NP (zádveří), o výměře 7,265 m2, 
I. NP (chodba), k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. 

Prostory budou pronajaty jako celek, kdy celková 
výměra činí 79,835 m².

Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše ná-
jemného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neot-
vírat – pronájem nebytových prostor tř. T. G. Masa-
ryka 2322“ na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, nej-
později do 5. 12. 2019 do 14.00 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka 
(nejpozději do 4. 12. 2019). Doporučená cena nájemné-
ho pro tyto prostory činí 2 400 Kč/m2/rok.

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 
558 609 176 Dominika Chludová.
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4. ZŠ si připravila pro-
jektový den k výročí 30 
let od Sametové revoluce, 
kdy se žáci tématu věno-
vali na jednotlivých sta-
novištích, formou besed, 
přednášek, výstavy a pro-
jekcí, aby se nakonec sešli 
u vysazené lípy a společně 
si zazpívali písně typické 
pro Listopad 1989.

„Loni v říjnu jsme se zde 
setkali u vykopané jámy, 
do které jsme zasadili lipku 
jako připomínku 100. výro-
čí založení republiky. Dnes 
zde stojíme opět, vidíme, 
že stromečku se docela daří 
a jeho spadané zlaté listy 
pokrývají trávník. Podob-
ně jiné lípy ztrácely zbytky 
svého listí před třiceti lety, 

ovšem za poněkud bouřli-
vějších událostí,“ rekapitu-
lovala za žáky Magdaléna 
Hrišková z 9. A.

„Je tomu třicet let, co 
jsme my a vaši rodiče začali 
plnými doušky ochutnávat 
svobodu. Všechny histo-
rické momenty, které jsme 
za posledních několik let 
slavili, jsou důležité, avšak 
listopad 1989 má své oso-
bité postavení. Změnilo se 
od základu téměř všechno, 
a to doslova a ze dne na den. 
Tehdy jako mladá učitelka 
této školy jsem prožívala 
zvláštní atmosféru listo-
padových dní – studentské 
řetězy, setkávání lidí, vzru-
šené diskuze… Listopadem 
získal náš život zcela jiný, 

nový rozměr,“ prohlásila 
v emotivním proslovu Šár-
ka Nahodilová, která dětem 
připomínala, že demokra-
cie není „dělám si, co chci, 
ale zodpovědnost“.

„Moc se nám líbilo, jak 
škola k této události při-
stoupila, protože je velmi 
potřebné téma Listopadu 
dětem připomínat, aby 
dnešní svobodný demo-
kratický svět nebraly jako 
samozřejmost,“ hodnotil 
akci náměstek primátora 
Pavel Machala, který ji 
navštívil i s kolegou Jaku-
bem Míčkem.  (pp)

V úterý 10. 12. od 15.00 hodin 
do 17.30 hodin se na naší škole 

uskuteční 
 
 
 
 
 

pro děti a rodiče. 
 
Přineste si s sebou nůžky, lepidlo, fixy, pastelky, 
peníze na koupi vánočních 
výrobků a na materiál v 
dílnách, tužku a hlavně 
úsměv a dobrou náladu.  
 
Vstupné dobrovolné.  
Těšíme se na vás. 

VÁNOČNÍ JARMARK 
A DÍLNY 

 
 

VÝSTAVA K 17. LISTOPADU: 4.�ZŠ� se� sametovému�
výročí�věnovala�napříč�předměty.�� Foto: Petr Pavelka

Projektový den 4. ZŠ k výročí 30 let od Sametové revoluce

Statutární město Frý-
dek-Místek na své akci 
„Trh vzdělávání a uplat-
nění 2019“ v hale Polárka 
vyhlásilo již 3. ročník sou-
těže TECH-talent 2019 
a INDUSTRIAL-talent 
2019.

Pravidla jsou stejná jako 
v minulých letech, žáci zá-

kladních škol, popř. jejich 
týmy složené se středoško-
láky, mají za úkol připravit 
tříminutové video o tech-
nické profesi provozované 
ve Frýdku-Místku nebo tří-
minutové video o průmys-
lovém objektu umístěném 
na území našeho města.

Stejně jako tomu bylo 

v loňských letech, i letos 
čekají žáky hodnotné ceny 
primátora města Frýdku-
-Místku.

Termín pro odevzdání je 
3. 2. 2020 do 17 hodin, a to 
na podatelnu Magistrátu 
města Frýdku-Místku.

Bližší podmínky 
na webu města.

TECH-talent 2019 a INDUSTRIAL-talent 2019

V Mateřské škole se 
zdravotnickou péčí, s.r.o. 
se „Uspávala zahrada“. 
V podvečerních hodinách 
se 5. listopadu sešly paní 
učitelky, děti a všichni 
milí našemu srdíčku. To, 
že prší, nikomu nevadilo 
a naplánovaná akce se ko-
nala v prostorách školky. 

Uspávání zahrady zaháji-
ly děti pásmem písní za do-
provodu harmoniky. Poté 
se vydaly plnit připravené 

úkoly, při kterých si prově-
řily své znalosti z přírody. 
Na závěr obdržely malý dá-
reček. Pro všechny bylo při-
praveno občerstvení. O kte-
ré se postaraly p. kuchařky 
a děti s p. učitelkou. Neza-
pomněli jsme ani na děti, 
které mají určité omezení 
a diety v jídle. Celé odpo-
ledne panovala příjemná 
a milá atmosféra a všichni 
jsme si akci společně užili. 
 Kolektiv zaměstnanců

Uspávání zahrady s harmonikou

AKCE
4. 12. 

VÝROBA 
DIFUZÉRU | DOSPĚLÍ

V příjemné atmosféře pro-
voněné kávou a dobrým 
čajem si společně vyrobíme 
domácí difuzér, který nám 
svou vůní zpříjemní vánoč-
ní čas. Keramickou vázu si 
barevně ozdobíme a bam-
busové tyčinky ponořené 
v připraveném esenciálním 
oleji dodají výrobku tu 
pravou kouzelnou podobu. 
Nebude chybět relaxační 
hudba, pohodové prostředí 
a přátelská společnost. Ne-
chejte se unést nevšedními 
prožitky.
Věk: 18–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 17.00–18.30 hodin 
Cena: 250 Kč

5. 12. 
ADVENT VE MĚSTĚ 

| MIKULÁŠ 
NA NÁMĚSTÍ

Čekání na Mikuláše si 
zkrátíme vytvořením zim-
ního obrázku, veselého čer-
tíka a andělské ozdoby.
Místo a čas: Náměstí Svo-
body, Místek, 15.00–18.00 
hodin. Cena: zdarma

5. 12. 
OTISKY RUČEK 

A NOŽIČEK DO KE-

RAMIKY | DÍLNA PRO 
RODIČE S DĚTMI

Vzpomenete si ještě za pár 
let, jak malé nožky měly 
vaše děti? Určitě ano! Přijď-
te si vyrobit otisky ruček či 
nožek do keramické dílny. 
Budete mít krásnou památ-
ku nebo nečekaný dárek 
pro své nejbližší. Otisko-
vání trvá zhruba 20 minut, 
přijďte kdykoliv v době 
od 9.00 do 12.00 hodin.
Věk: Rodiče s dětmi
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin 
Cena: 70 Kč

7. 12.
ADVENT VE MĚSTĚ

| NÁMĚSTÍ SVOBODY
Obrázek s kapříkem a malé 
vánoční ozdoby na stůl po-
mohou vytvořit pohodovou 
předvánoční náladu.
Místo a čas: Náměstí Svo-
body, Místek, 10.00–12.00 
hodin, 15.00–18.00 hodin
Cena: zdarma

8. 12. 
ADVENT VE MĚSTĚ

| NÁMĚSTÍ SVOBODY
V naší dílně vyrobíme 
vyšívané přání, dekoraci 
do oken a slaměnou hvěz-
dičku.
Místo a čas: Náměstí Svo-
body, Místek, 10.00–12.00 
hodin, 15.00–18.00 hodin

Cena: zdarma
9. 12.  

VÁNOČNÍ MALOVÁNÍ 
NA TEXTIL | VÝTVAR-

KA PRO DOSPĚLÉ
Klid do prosincových dní 
přinese kurz dekorování 
textilu. Tentokrát si můžete 
zhotovit originální kuchyň-
skou zástěru se zimními 
nebo vánočními motivy. 
Věk: od 15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 17.00–19.00 hodin 
Cena: 270 Kč

11. 12.
ZABALENO SRDCEM | 
KURZ BALENÍ DÁRKŮ
Přijde vám, že balení dárků 
do koupených tašek je fád-
ní a nudné? Navštivte náš 
kurz netradičního balení. 
Rozšíříme si obzory v ba-
lení netypických tvarů, nad 
kterými zůstává hlava stát. 
Výhradně použijeme ekolo-
gický, plně recyklovatelný 
a přírodní materiál. 
Věk: od 15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 15.00–19.30 hodin 
Cena: 20 Kč

Informace ke všem ak-
cím: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | 
E-mail: recepce@klicfm.cz

Nabídka akcí SVČ Klíč na prosinec
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Chtěli byste žít rok 
zdarma v hypermarke-
tu? Člověku z povídky 
„Robinson z hypermar-
ketu“ se to povedlo, ale 
již po několika měsících 
se z něho stal nešťastný 
a osamělý jedinec v moři 
nakupujících, který tou-
ží po svobodě a opeče-
ném sýru na ohni.

Svoboda, přátelství, 
moudrost či odvaha a jiná 
témata byla obsažena 
v celkem sedmi povíd-
kách ve sbírce, která 
vznikla v rámci pilotáže 
projektu „Biblioterapeu-
tické workshopy se sbír-
kou povídek pro žáky 2. 
stupně ZŠ“. Projekt vznikl 
ve spolupráci neziskové 
organizace Celé Česko čte 
dětem a Místního akčního 
plánu Frýdek-Místek II, 
v rámci jeho aktivit zamě-
řených na podporu čtenář-
ské a dalších gramotností 
v předškolním i základ-
ním vzdělávání.

„Oslovili jsme renomo-
vané a oblíbené spisova-
tele s žádostí o zpracování 

čtivého příběhu pro mlá-
dež ve věku 11–15 let. Aby 
mladý člověk otevřel kníž-
ku, musí se její děj týkat 
témat a problémů, s nimiž 
se dospívající identifiku-
jí, s nimiž se každodenně 
potýkají,“ říká ředitelka 
Celé Česko čte dětem Eva 
Katrušáková. Alena Jež-
ková, Petra Soukupová, 
Michal Viewegh, Ivona 
Březinová a další autoři se 
ponořili do světa náctile-
tých a světlo světa spatřily 
originální povídky, které 
vyprávějí o mnoha problé-
mech dnešní doby (šikana, 
závislost na internetu, ne-
tolerance…).

Pilotního projektu ne-
tradičních čtenářských 
dílen se v letošním roce 
účastnily 1. ZŠ, 4. ZŠ 
a 11. ZŠ ve Frýdku-Míst-
ku. Sedmáci, osmáci 
nebo deváťáci měli mož-
nost v rámci cyklu osmi 
workshopů vyslechnout 
vybranou čtenou povíd-
ku a poté pracovat pod 
vedením zkušených lek-
torů s daným tématem. 

11. ZŠ:�Žáci�7.�A�se�sbírkou�povídek�Robinson�z�hypermarketu�a�jiné�povídky.

Chtěli byste žít rok zdarma v hypermarketu?

Biblioterapie je metoda 
psychoterapie, která vyu-
žívá léčebné a podpůrné 
účinky četby a slouží také 
k rozvoji lidské osobnos-
ti. Potěšitelné bylo, že 
jsme v anketních lístcích 
od žáků našli i sdělení 
typu: „Bylo to moc hezké; 
bavilo mě to a chtěla bych 
další takové akce; mohlo 
by se to opakovat; fakt se 
mi to líbilo“ a další.

Na evaluačním setká-
ní zástupců škol a orga-
nizátorů, které proběhlo 
11. listopadu, zazněly 
pochvalné zpětné vazby 
i nové náměty na budou-
cí realizaci. Pedagogové 
oceňují možnost zařazení 
workshopu s externím lek-
torem do výuky jako zpes-
tření a posílení vyučování 

českého jazyka, základů 
společenských věd, vý-
chovy ke zdraví či do tříd-
nických hodin. Všichni 
žáci obdrželi na lekcích 
zdarma zmíněnou kníž-
ku a pro učitele byly na-
chystány „pracovní listy“ 
ke každému příběhu, zpra-
cované metodou kritické-
ho myšlení.

Gymnastika při 11. 
ZŠ se v sobotu 16. listo-
padu již poněkolikáté 
zúčastnila Baby CUP 
TeamGymu, který se 
každoročně koná v Tře-
bíči. V závodě soutěžila 
družstva z Bedřichova, 
Chropyně, Svitav a Tře-
bíče, včetně oddílu z Je-
denáctky.

V kategorii Junior 0 
soutěží děti do 9 let. Zde 
měla zastoupení dívčí-
ho družstva, které se 
snažilo zabojovat o me-
daile v konkurenci šes-
ti týmů. Dívky zahájily 
svůj závod na akrobacii, 
kde předvedly přemety 
vpřed a zkušenější i fli-
ky vzad. Na trampolíně 
skákaly skrčky přes bed-
nu a v druhé sérii salta 
skrčmo. Provedení na ak-
robacii i trampolíně bylo 
úžasné, ale s obtížností 
holky zaostaly. I přesto se 
jim s přehledem podařilo 
vybojovat 2. místo.

Kategorie Junior I je 
určena pro děti do 11 let. 
Do této kategorie trenérky 
postavily dvě družstva. 
Družstvo dívek a druž-
stvo mix, ve kterém soutě-
žilo pět chlapců s jednou 

dívkou, a na akrobacii 
předvedli společnou řadu 
rondat-flik-salto. Druhá 
řada byla obtížnější, obje-
vila se v ní i salta s vrutem 
360°. Na trampolíně v této 
kategorii je zákaz skáká-
ní dvojných salt, a tak se 
chlapci vrátili k vrutům. 
Bohužel se nevyhnuli 
pádu, ale i přesto zvítězi-
li s náskokem bodu a půl 
a stoupli si tak na nejvyšší 
stupeň vítězů a brali zlato.

Družstvo dívek bylo 
sehrané, jelikož se spo-
lu účastní každé soutěže 
TeamGym. Trampolína 
děvčatům zahájila závod, 
předvedly přemety přes 
přeskokový stůl a v druhé 

sérii salta toporná s obra-
tem. Akrobacie také holky 
nerozhodila, zkušeně uká-
zaly své natrénované dvě 
řady. V první sérii rondat-
-flik, v druhé sérii přidaly 
na konci salto vzad. Dívky 
se snažily udržet tempo se 
svým oddílovým druž-
stvem mix, ale zároveň se 
svým soupeřem. To se jim 
povedlo, děvčata si stoup-
la hned na druhý stupeň 
vítězů a domů si odvezla 
stříbrné medaile z konku-
rence šesti družstev.

Dne 7. prosince se koná 
republikové finále AŠSK, 
kterého se zúčastní čtyři 
družstva z Jedenáctky. 
Tak držte palce!

Jedenáctka posbírala další cenné kovy V sobotu 16. listopadu 
dopoledne se v mateřské 
škole konala další spo-
lečná akce dětí, rodičů 
a zaměstnanců – „Bri-
gáda na školní zahradě“. 
Počasí nám přálo, i když 
se nás sešlo méně než 
obvykle, stihli jsme udě-
lat spoustu práce. Díky 
technickým službám, 
které dodaly materiál, 
a šikovní tatínci přida-
li manuální zručnost, 

máme na zahradě nové 
kompostéry.

Naši nejmenší si vyro-
bili z listí a pytlů na od-
pad dekorace v podobě 
zajíců. Tečkou bylo ob-
čerstvení, které pro nás 
připravily naše paní ku-
chařky. Tímto chceme 
poděkovat jak technic-
kým službám TS a.s, tak 
všem, kteří se naší akce 
zúčastnili. 

 Jana Maříková

Technické služby města  
spolupracují s MŠ Anenská
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ČT 12. 12. v 16.00
Jiří Suchý 

– Lehce s životem se prát 
ČR | dokumentární | přístupný | čes-
ky | 102 min. | 80 Kč

ÚT 17. 12. v 16.00 
Jiří Bělohlávek: „Když já 

tak rád diriguju…“ 
ČR | dokumentární | 12+ | česky | 
106 min. | 80 Kč

VÝSTAVY:
Michaela Eich – Asie

Fotograf s „toulavýma botama“ nás 
provede cestou z Nepálu přes Čínu 
až do Jihovýchodní Asie.

ADVENTNÍ MĚSTEČKO
Oslavy Sametové revoluce 

po 30 letech 
fotoreportáž Radka Juřička

Připomenutí nejzásadnějších a nej-
stěžejnějších momentů z Oslav Sa-
metové revoluce po 30 letech z pro-
středí Frýdku-Místku.

www.knihovnafm.cz
2. 12. v 9.00 – 10.30, Frýdek

Klub pro rodiče s malými dětmi
3. 12. v 18.00, Místek

TURECKO: Dechberoucím 
Kurdistánem

cestovatelská přednáška 
M. Štěpánka

10. 12. v 17.30, Místek
Cyklus Křídla – Lampář 

verše Bohdan Vojtěch Šumavanský 
– přednáší Olga Szymanská 

13. 12. v 18.30, Frýdek
Čaj o šesté 

literárně hudební večer 
na téma Vánoce

VÝSTAVY:
od 2. do 27. prosince, Frýdek

Výstava Reginy Kusové 
„O vodě“

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz

středa 18. prosince
Příběh Vánoc

Komentovaná prohlídka, sraz 
u kostela sv. Jošta v 16.00 hodin.

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)

Hathajóga
Lektorka: Nataliia Kočerenko

90 Kč / 1 lekce
St 17.30–19.00

Powerjóga
Lektorka: Renáta Koloničná

90 Kč / 1 lekce
St 19.30–22.00

Taneční pro dospělé: začátečníci
Lektoři: Jana Šodková, 

Jaroslav Jaglarz
400 Kč / 1 lekce

Čt 8.30–9.30
Cvičení pro seniory

Lektorka: Věra Řehová
50 Kč / 1 lekce
Čt 16.30–17.30

Cvičení pro zdraví
Lektorka: Ivana Oramová

70 Kč / 1 lekce
VÝSTAVY

Matěj Boček – Běžkaři
Výstava absolventa bakalářské-
ho studia ateliéru kresby u Josefa 
Daňka na Ostravské univerzitě. 
Ve svých malbách se věnuje růz-
ným humorným námětům a situa-
cím.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

SPECIÁLNÍ PROJEKCE:
Ne 15. 12. v 17.00

Louskáček 
GRIGOROVIČ / ČAJKOVSKIJ

Záznam vánoční baletní pohádky / 
150 min. / vstupné 250 Kč
Louskáček je rozkošné vánoční 
představení pro celou rodinu. 

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 8. 12. v 15.00

Jak Křemílek a Vochomůrka 
slavili Vánoce

Vánoční pohádka na motivy příbě-
hů známých postaviček. Interaktiv-
ní, veselá pohádka pro děti od tří let. 
Vstupné 70 Kč.
(Dětská divadélka jsme po dobu 
adventu soustředili především 
na náměstí Svobody – v So a Ne 
od 10.00)

DIVADLO
St 4. 12. v 19.00

Heda Gablerová: 
Teorie Dospělosti 

Divadlo Petra Bezruče / Vstupné 
280 Kč / př. sk. Ostravská divadla

Parafráze slavného dramatu Henri-
ka Ibsena, kterou zpracovala česko-
-chilská autorka Anna Saavedra. 
Heda Gablerová je jednou z nej-
svůdnějších žen světového drama-
tu, je krásná, talentovaná, cynická 
a hlavně znuděná. V roli této lite-
rární femme fatale uvidíme Mag-
dalenu Tkačíkovou, která ji ztvár-
nila s nonšalantní grácií a ledovým 
půvabem.

Út 10. 12. v 19.00
Co takhle ke zpovědi...

Vstupné 450 Kč 
/ mimo předplatné.

Komedie protkaná pověstným ang-
lickým humorem.

Út 17.12. v 19.00
Vinnetou 

/ Komorní divadlo Arté / Vstupné 
150 Kč v předprodeji / 200 Kč 
na místě / mimo předplatné.

Zběsilá parodie zasazená do pro-
středí Divokého západu.

KINO
PO 2. 12. v 17.00

Poslední aristokratka
ČR | komedie | přístupný | česky | 
110 min. | 140 Kč

PO 2. 12. 19.00
Pardon, nezastihli jsme vás 

BE / FR / VB | drama | 12+ | titulky 
| 100 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 3. 12. v 17.00
Ledové království II 

USA | animovaný | přístupný | titul-
ky | 103 min. | 140 Kč

ÚT 3. 12. v 19.00
Bílá jako padlý sníh 

FR | komedie | 12+ | titulky | 112 
min. | 130 / 110 Kč

ST 4. 12. v 10.00
Tenkrát v Hollywoodu 

USA | drama | 12+ | titulky | 159 
min. | 60 Kč

ČT 5. 12. v 17.00
Špindl 2 

ČR | komedie | 12+ | česky | 107 
min. | 140 Kč

ČT 5. 12. v 19.00
Jumanji: Další level 

USA | dobrodružný | přístupný | da-
bing | 123 min. | 140 Kč

PÁ 6. 12. v 17.00
Jumanji: Další level 

USA | dobrodružný | přístupný | ti-
tulky | 123 min. | 140 Kč

PÁ 6. 12. v 19.15
Last Christmas 

USA / VB | komedie | 12+ | titulky | 
103 min. | 140 Kč

SO 7. 12. v 14.00
Ovečka Shaun 

UK / FR / USA | animovaný | da-
bing | 87 min. | 80 / 60 Kč

NE 8. 12. v 10.00
Pat a Mat: Kutilské trampoty 

ČR | animovaný | přístupný | česky | 
63 min. | 130 Kč

NE 8. 12. v 17.00
Jumanji: Další level 

USA | dobrodružný | přístupný | da-
bing | 123 min. | 140 Kč

NE 8. 12. 19.15
Špindl 2 

ČR | komedie | 12+ | česky | 107 
min. | 140 Kč

PO 9. 12. v 17.00
Výjimeční 

FR | komedie | 12+ | titulky | 114 
min. | 130 Kč

PO 9. 12. v 19.00
Antropocén: Epocha člověka 

KAN | dokument | přístupný | titul-
ky | 87 min. | 120 / 100 Kč

ST 11. 12. v 10.00
Nabarvené ptáče 

ČR / SR / UKR | drama | 18+ | titul-
ky | 169 min. | 60 Kč

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Út 3. 12. v 19.00, 

Kino Petra Bezruče
4TET

Nová koncertní verze V. 
(PREMIÉRA 16. 10. 2018)!

Úžasné vokální výkony, originální 
aranžmá, neotřelé harmonie a tem-
peramentní choreografie. Gentle-
mani v cylindrech opět připravili 
originální podívanou. Účinkují: 
David Uličník, Jiří Korn, Jiří Škor-
pík a Dušan Kollár. Vstupné 650 Kč 
/ 590 Kč / mimo předplatné.

Čt 5. 12. ve 20.00, 
Kino Petra Bezruče
Jaromír Nohavica 
/ VYPRODÁNO

Sólový recitál jednoho z nejznáměj-
ších písničkářů.

Út 10. 12. v 19.00, Národní dům
J. Stivín a Collegium Quodlibet

Koncert volného sdružení se zá-
kladním obsazením – flétny, vio-
loncello, cembalo a zpěv. Repertoár 
je zaměřen převážně na interpretaci 
staré hudby – od sonát J. S. Bacha 
až po flétnové koncerty A. Vivaldi-
ho. Vstupné 200 Kč / 150 Kč senioři, 
studenti a ZTP / př. sk. Kruh přátel 
hudby.

St 11. 12. v 19.00, 
historický sál ZUŠ
Bach trochu jinak

Komponovaný pořad hudby a mlu-
veného slova. Vstupné 150 Kč / 
100 Kč senioři, studenti a ZTP / př. 
sk. Komorní koncerty.

ADVENT
1.–23. 12., náměstí Svobody

Adventní městečko
23 dní s vánočními trhy a každo-
denním kulturním programem 
na pódiu. Hřejivý předvánoční čas 
ve společnosti přátel, dobré muzi-
ky a v krásném prostředí. Každé 
odpoledne koncerty, o víkendech 
pravidelné dopolední pohádky 
a také vánoční trhy, horké nápoje, 
vyzdobené náměstí, ukázky kovářů 
nebo výtvarné a cukrářské dílnič-
ky. Uslyšíme hodně sborů, cimbá-
lovek, folku, folklóru nebo dixíku. 
Děti potěší hlavně ohrádka se zví-
řátky a vláček. 

KURZY
Přihlášky a informace na www. 
.kulturafm.cz nebo na e-mailu kur-
zy@kulturafm.cz

Út 9.00–10.00
Jóga pro zdraví

Lektorka: Věra Řehová
70 Kč / 1 lekce
Út 16.30–17.30

Cvičení pro z draví s pilates
Lektorka: Věra Řehová

70 Kč / 1 lekce
Út 18.00–19.30



≈  13  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuProgramová nabídka

STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

Listopad 1989 
Listopadové události roku 1989 tak, 
jak se odehrávaly v našem regionu. 
 Výstava potrvá do 19. ledna 2020.

Vánoční pozdravy
Muzeum Beskyd v nedávné době 
získalo téměř 200 ks takových po-
hlednic, adresovaných jedné z frý-
deckých rodin v období 2. světové 
války. Výstava potrvá do 12. ledna.

JEDU V JEDU
Příroda, jíž jsme součástí, je krásná, 
zároveň však může být i nebezpeč-
ná. Pokud ale víme, na co si dát 
pozor, nemusíme se jí bát. Ukáže-
me si jedovaté rostliny, živočichy 
a houby, které můžeme najít v lese, 
na louce nebo i v zahradě či parku. 
Dozvíme se také o různých druzích 
jedů, jejich působení na člověka 
nebo o využití v dějinách lidstva. 
Výstava potrvá do 1. března 2020.

 DĚNÍ V MUZEU:
Středa 4. prosince, 18.00 hodin, 

Zámecká kaple sv. Barbory 
Tradiční poutní mše svatá 

ke cti svaté Barbory
Čtvrtek 5. prosince, 16.30 hodin, 

Zelený dům
Frýdek-Místek 

v letech 1939–1989
Přednášku doplní studijní výstava. 
Čtvrtek 12. prosince, 16.30 hodin, 

Zelený dům
Radniční budovy ve Frýdku

-Místku a jejich historie
Prezentace přiblíží historii býva-
lých i současných radničních budov, 
frýdecké a místecké starosty a vý-
znamné události na území města.

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA
I v době stavebních prací na zám-
ku se můžete projít parky v jeho 
okolí. Procházku si můžete zpestřit 
zábavnou hrou pro celou rodinu – 
vyřešit několik úkolů a najít poklad. 
Více informací na webových strán-
kách nebo na pokladně muzea.

Studio Jóga pod věží 

Na Půstkách 68
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

e-mail: joga@jogapodvezi.cz
FB: Jóga pod věží

www.jogapodvezi.cz
Nová lekce, vhodná pro začáteční-
ky a mírně pokročilé… JEMNÁ 
ANTISTRESOVÁ JÓGA, každý 
čtvrtek od 19.00 do 20.10 hodin 
(info v rozvrhu na webových strán-
kách)
Od 3. 1. otevíráme mini kurz pro 
ZDRAVÁ ZÁDA A BEDERNÍ 

SVALY, každý pátek od 18.15 
do 19.45 hodin – pět setkání
Od 5. 1. otevíráme mini kurz 
HORMONÁLNÍ JÓGY PRO AB-
SOLVENTKY ZÁKLADNÍCH 
KURZŮ, každou neděli od 16.45 
do 18.15 hodin – pět setkání

Jóga v dENNíM životě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: 

frydek-mistek@joga.cz
www.joga.cz/frydek-mistek

Kurzy jógy září–leden
Více informací a přihlašování  
na www.joga.cz/frydek-mistek

Sahadža Jóga

E-mail: fm@nirmala.cz 
Tel.: 732 914 474

Lekce sahadža jógy 
a přirozené meditace 

– Pionýrů 839, budova A 
(Seliko park).

LidovÝ dŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
Každý čtvrtek od 10 do 11 h.

Kurz – Cvičení 
nejen pro seniory

Vstupné 50 Kč.
Pondělí od 16 h.

Kurz – Pletení nejen 
košíků z PEDIGU

Cena za materiál 500 Kč, vstupné 
– každá lekce 50 Kč.

3. 12. v 9–12 h.
Festival dětských pěvecký sborů 

10. 12.
Digitální technologie 
v rukou dětí a rodičů 

Přednáška – p. Chrobák
14. 12. 

Adventní zájezd do Krakowa
15. 12. 

Vánoční dílny 

MagNoLiE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

 hospůdka u arnošta

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

tel: 727 872 788 14–23 h. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
4. 12. (st) v 17 h.

V-klub FM
Pravidelné setkání frýdecko-mís-
teckých výtvarníků.

7. 12. (so) ve 20 h.
Ivo Saniter 

&. Daniela Krulikovská
Večer šansonů v podání pianisty 
Ivoše Sanitera a zpěvačky Daniely 
Krulikovské. Na programu Piaf, 
ZAZ, Mathieu, Simone, Kubišová, 
Čeřovská a další. Vstupné 150 Kč. 

10. 12. (út) v 19 h.
Roman DRAGOUN

Pravidelný vánoční koncert naší 
přední hudební rockové legendy 
(Progres 2, Futurum, Stromboli, 
T4, His Angels). Vstupné 200 Kč.

VÝSTAVA
Mezi trávou a nebem
Karolina Václavíková

Výstava obrazů podkrkonošské 
malířky především s přírodní te-
matikou. Vystavená díla je možno 
zakoupit, jako hodnotný dárek na-
příklad k Vánocům.

divadLo ČtYŘLíStEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 7. a 14. prosince v 15 hodin
Čert vem anděla

Veselá činoherní pohádka o tom, že 
i čertovští rodiče to nemají se svou 
dcerou na vdávání jednoduché. 
Hraje Divadlo Prozatím Frýdek-
-Místek. Vstupné 40 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 14. prosince v 19 hodin

Když se zhasne
Michaela Doleželová 

& Roman Vencl
Hořká partnerská komedie – může 
to potkat každého z nás. Hraje Di-
vadlo Prozatím Frýdek-Místek. 
Vstupné 100 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,

E-mail: 
info@kulturnidumfrydek.cz, 
kulturnidumfm@seznam.cz

Web: 
www.kulturnidumfrydek.cz

pondělí 2. 12. v 19.00
Zamilovaný sukničkář

Michael Parker
Divadelní společnost Háta

pátek 6. 12. v 15.30
Mikulášská nadílka 

Pro děti členů OS KOVO 
Válcoven plechu. 

pondělí 16. 12. od 16.00

Vánoční večírek 
WOW Academy

středa 18. 12. v 19.00
Halina Pawlowská ve Frýdku 

– Manuál zralé ženy

JuNáK – ČESKÝ SKaut, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Tomáš Kika tel.: 737 868 011, 

email: kruh@skaut.cz
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 
Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

Středisko 8. pěšího pluku 
Slezského Frýdek-Místek, z.s., 

28. října 781, Místek
Junák – český skaut, z.s.

Místecké středisko P. Bezruče
Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 

606 785 579, 
e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 

a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

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

SvČ KLíČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz
(podrobnosti�na�str.�10)

Více na www.ocfryda.cz
gaLEriE pod záMKEM

Provozovna přemístěna 
na ulici Radniční 1238 

vedle magistrátu 
www.galeriepodzamkem.cz

Galerie nabízí hodnotné obrazy 
od autorů z celé ČR, na výběr je to 
nejlepší z české grafiky, zakoupit si 
můžete také kvalitní autorské sklo, 
šperky, zajímavou keramiku, litinu, 

dřevořezbu, k dostání zde jsou 
originální šátky a šály, nástěnné 

kalendáře i přání.
Otevírací doba galerie:

po: zavřeno
út–pá: 10–13, 14–17

.
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

Filozofie a praxe jógy pro každé-
ho, zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladění, 
relaxace a regenerace, posílení imu-
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nitního systému, správné dýchání, 
radost ze života…

OTEVŘENÉ LEKCE 
DO VÁNOC

pro každého v našem 
jógovém sále ve Frýdku

středy 17.45 – 19.15
4. 12., 11. 12., 18. 12.

Cena jedné lekce je 100 Kč.
VÁNOČNÍ JÓGOVÝ 

JARMARK
Pátek 13. 12. v 16–19 hodin

Sobota 14. 12. v 10–17 hodin
v našem jógovém sále ve Frýdku

Předvánoční atmosféra s možností 
zakoupení dárků – knihy, CD, Diá-
ře 2020, obrazy, reprodukce, HED-
VÁBNÉ MÓDNÍ DOPLŇKY PRO 
ŽENY I PRO MUŽE, milé dárky 
s patchworkem... 

LENKA KOVALOVÁ
DOTEKY 

NEDOTKNUTELNÉHO
www.lenkakovalova.cz
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 

V OÁZE
Pátek 20. 12. od 17 hodin

Co nejsrdečněji všechny zveme 
do OÁZY na oblíbené setkání 
v předvánočním čase s tradičně ne-
tradičním programem a Broňčiným 
vymazleným punčem. 

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.

Učitelé a přátelé Školy 
jógy KARAKAL.
Více�informací�na�

www.joga-karakal.cz.�

těhotenské a poporodní centrum

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asisten-
tek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic 

Návštěvní služba porodní 
asistentky 

(zdarma – na základě 
indikace lékaře)

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Ve čtvrtek v 15.30 a 16.30 h.
KURZ: CVIČENÍ 

MAMINEK S DĚTMI 
– MANIPULACE

Jak dítěti dopomoci správně růst 

(obsahová náplň: praktické nácviky 
manipulace s dítětem, masáže ko-
jenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění ne-
spavých a hyperaktivních dětí). Pod 
vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
PRO DĚTI od 8–12 měsíců
BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 

BESEDA „MODERNÍ 
LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 

NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Více informací vám poskytneme 

na tel. čísle 558 680 281.

KLuB NEzBEda

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

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

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

taNEČNí Studio daNCEpoiNt

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, 
tel.: 776 096 091,
tel.: 602 687 496

NABÍZÍME VÝUKU:
latinskoamerických tanců, disco 
dance, street dance, moderního tan-
ce, break dance a gymnastiky pro 
tanečníky.

atELiÉr KrESBY a MaLBY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝUKA KRESBY A MALBY 
pro děti, mládež i dospělé, 
pro začátečníky i pokročilé

KURZY
PLENÉRY 

Kurzy PAVERPOLU

vÝtvarNÝ atELiÉr

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

vera.neu@email.cz
vytvarny.atelier@post.cz

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé

včetně přípravy 
na talentové zkoušky

Zátiší, portrét, 
tvorba na zadané téma. 

FauNaparK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní od-
počinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů

LuMpíKov

Tř. T. G. Masaryka 1108
otevřeno denně 9.00–19.00

776 633 953
info@lumpikov.cz
www.lumpikov.cz
Pondělky od 16.00 

do 16.45 / 16.45 do 17.30
Tančení Lumpíci

(taneční kroužek pro děti 
od 3 do 9 let)

Úterky od 17.00 do 17.45
Jumping na trampolínách 

pro děti
Čtvrtky a pátky od 9.00 do 9.45

Mluvící Lumpíci
(vzdělávací kroužek pro batolata)

Neděle od 17.00 do 18.00 
Tanec pro ženy

cena 100 Kč/lekce, rezervace na ta-
necprozeny@seznam.cz

Jumping pro dospělé – pondělí až 
středa 18.00–19.00, čtvrtek 17.00–
18.00, pátek co 14 dní 17.00–18.00, 

neděle 10.00–11.00, cena 90 Kč/
lekce, rezervace na lumpikov.cz
kurz READY WOMAN (kom-

plexní vzdělávací kurz pro mamin-
ky vracející se na trh práce), kurz 
je finančně podpořen Statutárním 

městem Frýdek-Místek
kurz MANAŽERSKÁ AKA-

DEMIE pro ženy (půlroční kurz 
pro ženy, které se chtějí posunut 

na manažerskou pozici nebo 
na manažerské pozici pracují)
VOLNÁ MÍSTA VE ŠKO-

LIČCE LUMPÍKOV – po–pá 
7.00–17.00, malá skupinka dětí, 

individuální přístup, 
ZVÝHODNĚNÉ CENY, 

více informací na 
madejovalumpikov@gmail. 

.com

taNEČNí ŠKoLa JuSt daNCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz
disco dance, street dance, 
baby dance, show dance, 

gymnastika, latina
každé pondělí od 16 do 17 h.

divadELNí KLuB d.N.a.

Tel: 731 196 572
E-mail: soubor.dna@seznam.cz

Web: http://klubdna.cz/
Čtvrtek 12. 12. v 19.00 h.

PRÉMIOVÝ VEČER D.N.A.
Tři premiéry roku 2019 v podání 
Divadelního souboru D.N.A. Jed-
noaktová komedie Čaj s citrónem, 
hra z divadelního zákulisí Kukura 
a Námluvy Antona Pavloviče Če-
chova. 100 Kč.

Sobota 14. 12. v 19.00 h.
VEČER V RYTMU AFRIKY

Afro-evropský styl improvizace 
založený na tradiční západoafrické 
hudbě, kytaře a africké harfě kora 
představí skupina Kora Jungle Jazz. 
Během večera se představí také 
soubor bubeníků Simba Hula Vatu. 
100 Kč.

vEŘEJNÝ MaLíŘSKÝ atELiÉr

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

E-mail: 
malirsky.atelier@seznam.cz

Malířský ateliér je připraven přiví-
tat kohokoliv ze široké veřejnosti, 
kdo má v úmyslu malovat, zúčast-
nit se malířských kurzů nebo kurzů 
kreslení pravou hemisférou, které 
zde pořádáme.
Prohlídku lze uskutečnit každou 
středu odpoledne nebo po před-
chozí telefonické nebo e-mailové 
dohodě.

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�1900 - 200,�ÚT�až�ČT�1900 - 2400,
PÁ�a�SO�1900-400�ZAČÁTKY�AKCÍ�v�2000,�ZAČÁTKY�KONCERTŮ�VE�2100

hudEBNí KLuB StouN

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

6. 12. pátek NO!SE w/ SKYLI-
NE 
LIVE DRUM AND BASS BY 
SKYLINE AND STOUN DJS
7. 12. sobota GLEB: GAUČ ´N´ 
BASS TOUR
GLEB VYRÁŽÍ NA TOUR 
K DRUHÉMU ALBU GAUČ 
STORYTELLING, DJ MEFEK, 
HOOFBEATS CREW
11. 12. středa STOUNDRUM
TRADIČNÍ STŘEDEČNÍ DNB 
POSLECHOVKA UPROSTŘED 

TÝDNE
13. 12. pátek DOWNBELLOW
MÍSTNÍ KYTAROVKA ZA-
HRAJE PRO SVÉ STOUN FANS 
VÍCE NEŽ DVOUHODINOVÝ 
KONCERT, PROJEKCE FILMU 
Z HISTORIE KAPELY
14. 12. sobota FECAL MAT-
TERS – NIRVANA REVIVAL
NEJLEPŠÍ REVIVAL NIRVANY 
JE Z FRÝDKU A ZAHRAJE TY 
NEJVĚTŠÍ PECKY NIRVANY 
A S.O.A.D.
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Ve Stounu v prosinci

Kultura, inzerce

ZÁJEZDY CESTOVNÍ KANCELÁŘE A-Z TOUR s.r.o. 2020 
 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY Z PRAHY S ČESKÝM PRŮVODCEM 
 

 

Okruh Portugalskem, hot. 3-4*, HB 
Andalusie, hotel San Fermin 3* HB   
Vojenská muzea, Moskva a okolí, HB 
Moskva, Petrohrad hotely 3-4*, HB 
Okruh Gruzií, pam. přír. hot. 3-4*, HB  
Bajkal, Transsib. magistrála hot. HB 
Bajkal, Transsib. magistrála hot. HB  
Moskva, Petrohrad hotely 3-4*, HB 
Okruh Gruzií, pam. přír. hot. 3-4*, HB  

 

03.05. – 10.05. 
16.05. – 24.05. 
28.05. – 02.06. 
09.06. – 16.06. 
19.06. – 27.06. 
03.07. – 11.07. 
31.07. – 08.08. 
11.08. – 18.08. 
28.08. – 05.09. 

 

21450 Kč 
18950 Kč 
23700 Kč 
28450 Kč 
23700 Kč 
37950 Kč 
37950 Kč 
28450 Kč 
23700 Kč 

 

TERMÁLNÍ LÁZNĚ -  AUTOKAREM S PRŮVODCEM 
Szaflary (PL), term. lázně, 3*, HB+bazény 
Termály Nitrava, 3* hotel HB+bazény 
Szaflary (PL), term. lázně, 3*, HB+bazény 
Termály Chocholow (PL), BS+bazény 
Szaflary (PL), term. lázně, 3*, HB+bazény 
Hevíz, Maďarsko, hotel Fit 3*, FB+bazény 
Termály Chocholow, HB+bazény 
Lázně Dudince, Jantár 3*, HB+proced. 
Lázně Dudince, Smaragd 3*+HB+proc. 
Bükfürdö, Répce Gold 3*, HB+vst. do TK 
Bükfürdö, h. Répce 3*, HB+vst. do TK 
Bükfürdö, apartmán v apartmanhotelu, BS 
Lázně Piešťany, hot. Park 3*, HB+proc. 
Termály Nitrava, 3* hotel HB+bazény 
Luhačovice, h. Harmonie 3*, HB + proc. 
Hajdúszoboszló, hotel Járja 3*, HB 
Velký Meder, hotel Elenka u TK, 3*, HB 
Hevíz, Maďarsko, hotel Fit 3*, FB+bazény 

19.04. – 25.04. 
26.04. – 01.05. 
03.05. – 09.05. 

08.05. 
10.05. – 16.05. 
10.05. – 17.05. 
16.05. – 17.05. 
17.05. – 23.05. 
17.05. – 23.05. 
24.05. – 30.05. 
24.05. – 30.05. 
24.05. – 30.05. 
24.05. – 30.05. 
31.05. – 05.06. 
07.06. – 13.06. 
14.06. – 20.06. 
14.06. – 20.06. 
14.06. – 21.06. 

8650 Kč 
7950 Kč 
8750 Kč 
1150 Kč 
8850 Kč 
9250 Kč 
2950 Kč 
6950 Kč 

11950 Kč 
12250 Kč 
10950 Kč 

5250 Kč 
8950 Kč 
7950 Kč 
7950 Kč 
8950 Kč 
8250 Kč 
9250 Kč 

 

 

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM 
 

Vroclav, Dolní Slezsko, hot. 3*, HB 
Vídeň, historické skvosty, hotel 3*, BB 
Okruh Rakouskem, hotely 3*, HB 
Jízda králů Vlčnov, jednodenní, BS 
Západní Čechy, památky, lázně, 3* HB 
Lago di Garda a okolí, hotel 3*, HB 
Černá Hora, příroda, historie, 3* HB 
Krušnohoří se SRN, příroda, hist., 3* HB 
Slovinsko od severu k jihu, hotely 3*, HB 
Českosaské Švýcarsko, hot. 3*, HB 
Šumava, s výlety do SRN, hotel 3*, HB 
Vysočina a Posázaví, hotel 3*, HB  
Vysočina a Posázaví, penz. 3*, HB  
Krušnohoří se SRN, příroda, hist., 3* HB 
Slovinsko od severu k jihu, hotely 3*, HB 
Jizerské hory s Polskem, hotel 3*, HB 
Vysočina a Posázaví, hotel 3*, HB  
Vysočina a Posázaví, penz. 3*, HB  
Dolomity pro každého, hotel 3*, HB 
Slovinsko, hot. 3* u Jadranu s výlety, HB 
Baltské moře, Łeba, hot. 3*, HB, výlety 
Bieščady, (PL) hist., příroda, penz. 3*, HB 
Příroda Českého ráje, hot. 3*, HB 
Italské Alpy, NP Stelvio, hot. 2*, HB 
Baltské moře, Łeba, hot. 3*, HB, výlety 
Polské Tatry a okolí, penz. 3*, HB 
Krkonoše, s výletem do Polska, hot.3*,HB 
Jižní Čechy, divadlo s otáč. hled., 3*, HB 
 

 

06.05. – 10.05. 
15.05. – 17.05. 
24.05. – 29.05. 

31.05. 
31.05. – 06.06. 
31.05. – 06.06. 
06.06. – 15.06. 
07.06. – 12.06. 
07.06. – 13.06. 
07.06. – 13.06. 
07.06. – 13.06. 
14.06. – 19.06. 
14.06. – 19.06. 
14.06. – 19.06. 
14.06. – 20.06. 
21.06. – 26.06. 
21.06. – 26.06. 
21.06. – 26.06. 
21.06. – 27.06. 
21.06. – 27.06. 
21.06. – 27.06. 
21.06. – 27.06. 
28.06. – 03.07. 
05.07. – 11.07. 
05.07. – 11.07. 
12.07. – 17.07. 
12.07. – 17.07. 
12.07. – 17.07. 

 

5950 Kč 
3950 Kč 
9550 Kč 

850 Kč 
6750 Kč 
9750 Kč 

12550 Kč 
6450 Kč 
9950 Kč 
6750 Kč 
6950 Kč 
6950 Kč 
6450 Kč 
6450 Kč 
9950 Kč 
6450 Kč 
6950 Kč 
6450 Kč 
9750 Kč 
9950 Kč 
8450 Kč 
7450 Kč 
6350 Kč 
9750 Kč 
9250 Kč 
6750 Kč 
6650 Kč 
6950 Kč 

 

 

Nástupní místa: Třinec, Č. Těšín, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Ostrava. Podle směru jízdy: Bohumín, Bystřice, Jablunkov. 
 

Vysvětlivky: FB - plná penze, HB – polopenze, BB – snídaně, BS – bez stravy. Pro více informací si objednejte náš katalog (zasíláme zdarma). 
 

Uvedené ceny jsou za osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Aktuální ceny najdete na www.ckaztour.cz. 
 

CK A-Z TOUR s.r.o. Staroměstská, Třinec, tel: 558 986 800-2, Český Těšín, ul. Odboje, tel: 558 711 804, www.ckaztour.cz. 
 
 

Některá města se snaží 
před koncem roku hu-
debními hvězdami dola-
dit ty vánoční, Frýdek-
-Místek však zásluhou 
FM City Festu umí kon-
centrovat do dvou dní 
jejich celý roj, který ov-
šem nalétává zkraje léta. 
10. a 11. července 2020 
si neplánujte žádnou do-
volenou, abyste nepřišli 
o největší mejdan v roce. 

Protože vstupenky pod 
stromeček by mohly být 
vítaným dárkem, přišli po-
řadatelé z Evolution Bro-
thers v čase předvánočním 
s částečným odhalením 
některých zvučných jmen. 
Na webu festivalu, který 
významně podporuje i Sta-
tutární město Frýdek-Mís-
tek, už vedle Miraie, jenž 

samozřejmě jako domácí 
ikona, na kterou se hvězd-
ná jména nabalují, nemůže 
chybět, pořadatelský tým 
odtajnil tyto interprety: Ben 
Cristovao, Jelen a Rybičky 
48. A Mirai nám prozradil 
další: „Tak třeba Divokej 
Bill, Ewa Farná nebo Ryt-
mus. A spousta dalších, 
a tím fakt myslím spousta 
dalších,“ zdůrazňuje Mirai, 
který si ale nechce vystří-
let všechny své rakety ještě 
před Silvestrem. Slibuje 
však kromě dvou pódií, 
zajišťujících nepřetržitou 
zábavu bez ladicích pro-
dlev, až pět scén včetně af-
terparty. Hlavně STAND 
UP SPEAK UP ZÓNA by 
měla být napřesrok dalším 
tahákem, jenž může přispět 
k ještě lepší náladě, která je 

FM CITY FEST: Chcete�být�znovu�u�toho?�
 Foto: Petr Pavelka

Největší mejdan v roce bude napřesrok zase FM City Fest

„Jak již bývá zvykem, 
v hudebním klubu Stoun 
se vám snažíme v průběhu 
roku nadělovat ty nejlepší 
akce, koncerty a party, ale 
o Vánocích vám nadělíme 
extra nálož těch nejlepších 
akcí,“ obrací pozornost 
k prosincovému programu 
šéf frýdecko-místeckého 
klubu Kamil Rudolf.

Maratón akcí odstartuje 
20. 12. páteční drum and 
bass mejdan NO!SE, na kte-
rém vystoupí legendární 
anglický projekt Matrix & 
Futurebound! O den pozdě-
ji 21. 12. proběhne koncert 

interpreta, kterého není tře-
ba představovat – Davida 
Stypky & Bandjeez. Štědrý 
den nastal, dárečky jsou ote-
vřeny a nezbývá nic jiného 
než se s novým svetříkem 
přijít ukázat na Vánoční 
rock & pop párty (otevřeno 
od 21.00). Po náročném úte-
rý přichází ještě náročnější 
středa 25. 12., kdy nás čekají 
tradiční Vánoční hity ze zá-
hrobí 18+. Ve čtvrtek 26. 12. 
dorazí do Stounu dva přední 
house djs české scény, a to 
Djs Lucca & Chris Sadler 
v rámci akce BEATS FOR 
LOVE X-MAS. Pátek 27. 

12. bude ve znamení dobro-
činného koncertu pro Dět-
ský domov Na Hrázi u Oleš-
né. Vstupné na tento koncert 
je dobrovolné a veškerý jeho 
výtěžek bude věnovaný 
dětskému domovu. Vystou-
pí: Kaczi, Slepí Křováci 
a Přátelé Dr. Melouna. Jako 
každý rok, tak i tento patří 
poslední akce v roce 2019 
všem milovníkům drum and 
bass, protože se můžou těšit 
na Bass Invasion – Last of 
the year – Carnival Edition.

Pořadatelé věří, že si 
na své přijde opravdu každý, 
a těší se na vaši návštěvu.

Vánoce ve Stounu s nadílkou

v jedinečném industriálním 
prostředí Slezanu vždy vy-
tvořena. „Zkrátka zase po-
zýváme největší české a slo-
venské kapely, abychom 
zajistili zábavu pro mladé 
i starší, a určitě to bude pro 
všechny znovu prvotřídní 
událost léta,“ ujišťuje Mirai, 
i když ti, co si FM City Fest 
nenechali ujít v předchozích 
ročnících, určitě nepochy-
bují, že je určitě znovu čeká 
super zážitek.  (pp)

20. 12. – No!se w/ Matrix 
& Futurebound (UK)
21. 12. – David Stypka & 
Bandjeez
24. 12. – Vánoční rock & 
pop párty
25. 12. – Vánoční hity ze 
záhrobí 18+

26. 12. – Beats for love x-
-mass w/ Lucca & Chris 
Sadler
27. 12. – Benefiční festi-
val – Kaczi, Slepí Křováci 
a Přátelé Dr. Melouna
28. 12. – Bass Invasion – Last 
of the year – Carnival Edition
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Pro inzerci  volejte  
603 249 743

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

Firma KORA produkt s.r.o. v Dobré 
přijme zaměstnance na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů na odpolední směny. 

Zájemci, hlaste se 
na tel. čísle: 732 746 279, pan Miroslav Slanina. 

Firma poskytuje stravenky a za dobrou 
práci měsíční odměny, pružná pracovní doba.

Čištění sedacích souprav, koberců
kompletní a pravidelné úklidy
bytových a nebytových prostor

Již 15 let vám děláme radost...
Dalibor Rada, tel.: 774 907 588

Účetnictví + daně bez starostí
Nabízíme externí vedení daňové evidence, 
účetnictví, mezd, DPH aj. pro podnikatele, 
právnické osoby, i neziskové organizace.

Levně a spolehlivě. Tel: 603 182 943.
Email: mensikova.marie@gmail.com

KURZY ANGLIČTINY 
  i k MATURITĚ 

A0-A2, B1, B2, C1 -  konverzační metodou 
605 389 289 

Prodej  
vánočních stromků 
na plantáži ve Skalici 329

Prodej zahájen 7. 12. 2019
Inf. tel. 602 933 403

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
FRÝDEK-MÍSTEK

nabízí k pronájmu 
nebytové prostory 

v I.NP objektu č.p. 10, 
ul. Radniční, o výměře 

55,62 m2 (prodejna), 
6,23 m2 (prodejna), 

10,22 m2 (prodejna), 
9,28 m2 (prodejna), 

1,99 m2 (WC), k.ú. Frý-
dek, obec Frýdek-Místek. 

Prostory budou pronaja-
ty jako celek, kdy celková 
výměra i se sociálním za-
řízením činí 83,34 m².

Žádosti o pronájem 
včetně Vámi nabízené 
výše nájemného zasílejte 
v zalepené obálce s nápi-
sem „Neotvírat – pronájem 
nebytových prostor Rad-
niční 10“ na adresu Magis-
trát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148, 
nejpozději do 6. 1.2020 
do 14.00 hodin. 

 Tel.: 558 609 176  
 Dominika Chludová


