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Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku 

rozhodlo na svém pondělním zasedání o 
přijetí daru od společnosti Arcelor Mittal. 
Oním darem není nic menšího než fotba-
lový areál ve Stovkách. Jsem přesvědčen 
o tom, že je to rozhodnutí správné. Chtěl 
bych proto poděkovat všem zastupitelům, 
kteří pro přijetí stadionu hlasovali. Velký 
dík patří samozřejmě také společnosti 
Arcelor Mittal, která městu areál v podobě 
daru nabídla. Můj osobní dík patří Mgr. Janu Rafajovi, který při jednáních 
zastupoval Arcelor Mittal a jednal vždy korektně a s profesionálním přehle-
dem. Dík patří i dalším soukromým podnikatelům, kteří v posledních letech 
vstoupili do dění ve frýdecko-místeckém fotbale a snaží se jej podporovat. 
Pevně věřím, že spolupráce města s velkými i menšími podnikatelskými 
subjekty bude pokračovat i nadále s jediným cílem posunout fotbal ve 
Frýdku-Místku zase o něco dál. Troufám si tvrdit, že v dohledné době nám 
budou na kraji přiznány pozastavené dotační prostředky z evropských 
fondů tak, abychom naplnili to, co máme v Integrovaném plánu rozvoje 
města, tedy stadion a jeho zázemí zrekonstruovali a vybudovali zde umělý 
travnatý povrch! Bez něho se již dnes fotbalisté neobejdou a my budeme 
dělat maximum pro to, aby se jej dočkali co možná nejdříve! Fotbal ve 
Frýdku-Místku má svou historickou tradici a v posledních letech je opět na 
vzestupu. Doufám, že se areál ve Stovkách nestane darem danajským, 
ale místem, kde vznikne v blízké budoucnosti velmi kvalitní a moderní fot-
balové zázemí a možná sem zamíří i další sportovní aktivity. Vždyť je pro 
ně areál svou polohou a rozlehlými prostory přímo předurčen.  Petr Cvik

slovo náměstka primátora

Frýdecko-místečtí radní 
na svém posledním zasedání 
schválili materiál, který dopo-
ručoval zastupitelstvu města 
přijmout od společnosti Arce-
lor Mittal Frýdek-Místek dar v 
podobě bezplatného převo-
du fotbalového stadionu ve 
Stovkách. Zastupitelstvo jej 
schválilo jednohlasně, ale 
„pouze“ 24 hlasy, protože 
většina opozičních zastupite-
lů nebyla v tuto dobu v jed-
nací síni přítomna.

ArcelorMittal Frýdek-Místek 
a. s. se s nabídkou daru sportov-
ního areálu „Stovky“ obrátil na 
statutární město Frýdek-Místek 
dopisem ze dne 14. dubna. Od 
té doby obě strany pracovaly na 
příslušných smlouvách, které 
bylo nutné vyprecizovat do for-
my přijatelné pro obě strany. 

„Dnešní den je vyústěním 
výborné čtyřleté spolupráce 

Když mimořádné zasedání 
zastupitelstva, kde chtěla opo-
zice projednat odvolání primá-
torky Evy Richtrové, skončilo 
dříve, než vlastně začalo, 
pokusila se ODS stejný bod 
prosadit i na program násled-
ného řádného zasedání. Pro 
tento krok však mělo ve čty-
řicetičlenném zastupitelstvu 
pochopení jen 14 politiků.

Následně ODS požádalo o 
schůzku předsedů politických 

Opozice utekla ze zasedání
klubů, ale ani na ní nenašli v 
této otázce společnou řeč, takže 
Rafael Kučík oznámil, že zastupi-
telé ODS zasedání zastupitelstva 
opouštějí. Ke stejnému kroku při-
stoupili také lidovci a Občané pro 
Frýdek-Místek, v lavicích zůstali 
pouze dva opoziční zastupitelé z 
řad Nezávislých Drahomíra Jurtí-
ková a Zdeněk Stolař.

„Je mi upřímně líto, že chcete 
odejít ze zasedání. Asi je za tím 
šok z prohraných voleb, který vám 

brání rozumně přemýšlet nad pra-
cí v zastupitelstvu města. Chtěl 
bych vás vyzvat, ať pracujete pro 
město a zbaběle neutíkáte, když 
se vám nepodaří prosadit bod, ke 
kterému jsme se jasně vyjádřili 
už v předvolebním boji,“ reagoval 
na odchod opozičních zastupitelů 
radní a poslanec Petr Rafaj.

Zastupitelstvo i poté mohlo 
pokračovat, protože nadpolovič-
ní většina zastupitelů zůstala v 
jednací síni.  (pp)

Hned dvě zasedání Zastu-
pitelstva města Frýdku-Místku 
byla na programu v pondělí 3. 
listopadu. To první zasedalo 
dokonce už od 7 hodin, po 
pár minutách ovšem skončilo, 
protože podle většiny zastupi-
telů nebylo o čem jednat.

Mimořádné zastupitelstvo 
bylo svoláno na návrh klubu čle-
nů zastupitelstva ODS, Občanů 
pro Frýdek-Místek a klubu členů 
zastupitelstva KDU-ČSL, které v 
předvolebním koloritu požadovalo 
odvolání Evy Richtrové, kandidují-
cí do Senátu, z funkce primátorky 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku. Radnice jej v zákonné lhůtě 
„přilepila“ k řádnému zasedání 

Nebylo o čem jednatNebylo o čem jednat

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA: O odvolání primátorky Evy Richtrové 
se vůbec nejednalo.   Foto: Petr Pavelka

naplánovanému po volbách na 
3. listopadu. A na něm i s ohle-
dem na volební výsledek, kdy 
primátorka dostala od obyvatel 
Frýdku-Místku jasnou důvěru, se 

zastupitelé stran ve vedení města 
postarali o to, že se o odvolání 
vůbec nejednalo, protože nebyl 
schválen program zasedání.

(Pokračování na straně 3)

Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionuZastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu
mezi naší firmou a městem, kdy 
jsme se před lety rozhodli, že 
nenecháme fotbal padnout. My 
nejsme profesionálové v řízení 
sportovních nemovitostí, a proto 
bylo rozhodnuto, že tento majetek 
nebudeme dále spravovat. Měli 
jsme několik nabídek na prodej 
od makléřů, ale neměli bychom 
pak garanci, že bude areál sloužit 
stejným účelům jako dnes. Pro 
nás je důležité, vidět na stadionu 
mladé lidi při rozumném trávení 
volného času. Město pro nás je 
garancí, že na stadionu nevznik-
ne tržnice nebo nebude prostor 
použit k výstavbě luxusních domů 
či něčeho podobného,“ vysvětlo-
val postoj mateřské společnosti 
Jan Rafaj. Náměstek primátora 
Petr Cvik pak zalitoval, že tak 
důležité rozhodnutí neodsouhla-
sí zastupitelstvo v plné sestavě. 
„Určujeme dnes další osud fot-
balového stadionu ve Stovkách, 

takže je mi líto, že kolegové prchli. 
Doufám, že najdu podporu u vás 
ostatních. Areál bude dále sloužit 
výhradně fotbalu a dalším spor-
tovním aktivitám, které umožňuje 
plán v této lokalitě. Kdybychom 

jej odmítli, nemáme jistotu toho, 
co s ním dál bude. Pro tři stovky 
mládežníků nemáme žádné další 
náhradní plochy. V evropských 
penězích máme elokováno zhru-
ba 65 milionů korun, 45 milionů 
do rekonstrukce, 20 milionů jako 
základ na vytvoření umělého tráv-
níku, který ve městě zásadním 
způsobem chybí. Vize je jasná, 
máme finanční prostředky na to, 
abychom rozvoj fotbalového are-
álu zafinancovali,“ oslovoval pří-
tomné před hlasováním náměstek 
primátora Petr Cvik.

„Doufám, že přítomným 
zástupcům fotbalu spadl kámen 
ze srdce a přeji jim, aby se 
tomuto sportu ve městě dále 
dařilo,“ zareagovala pak primá-
torka Eva Richtrová na pozitivní 
výsledek hlasování a současně 
poděkovala náměstkovi Cvikovi 
za jeho nevšední nasazení v 
dané problematice. 

Petr Cvik, který má ve městě 
problematiku sportu na starosti, 
nechce prozatím spekulovat, jakou 
formou bude areál spravován. 

(Pokračování na straně 3)

NAPRAVO PRÁZDNO: Většina opozičních zastupitelů z jednání zastupitelstva odešla. Nemohli 
tak zvednout ruku pro převod stadionu. I tak se dostatečný počet hlasů u zástupců ČSSD, KSČM a 
Nezávislých našel.     Foto: Petr Pavelka
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krátce

V Galerii Pod Sovou byl 
slavnostně zahájen již třetí 
ročník celoročního projektu 
„Pomáháme společně“, na 
němž spolupracuje Základní 
škola národního umělce Petra 
Bezruče ve Frýdku-Místku s 
charitativní organizací Adra.

Kulturní program kromě 
zástupců zdejšího dětského par-
lamentu sledovala i primátorka 
Eva Richtrová, která pochválila 
školu za její charitativní aktivity. 
A co vlastně obsahují? Například 
v prosinci budou žáci myslet na 
seniory v době adventu a navští-

ADRA a žáci pomáhají společně
ví Dům pokojného stáří u Pan-
ny Marie Frýdecké, vzniknou 
také slohové a výtvarné práce 
na téma „Pomáháme společ-
ně“, které budou vyhodnoceny. 
Napřesrok se rozjede blok na 
téma „Dobrovolnictví“, který je 
určen pro zhruba desítku vybra-
ných žáků 9. tříd, kteří budou 
u kulatého stolu diskutovat s 
několika dobrovolníky z Adry. 
Vše zakončí Výstava slohových 
a výtvarných prací na téma 
„Pomáháme společně“, znovu v 
Galerii Pod sovou, ale to až na 
konci tohoto školního roku.  (pp) 

ZAHÁJENÍ PROJEKTU: Ředitel školy Zbyněk Šostý s primátorkou 
Evou Richtrovou a zástupci Adry sledují úvodní kulturní program. 

Foto: Petr Pavelka

Hovory v Lískovci
Vedení Statutárního města 

Frýdku-Místku ve spolupráci s 
Osadním výborem Lískovec pořá-
dá setkání s občany Lískovce, 
které je naplánováno už na tuto 
středu 5. listopadu od 18 hodin v 
sále kulturního domu Lískovec. Na 
dotazy bude připraven odpovídat 
radní Ivan Vrba, spolu se zástupci 
odborů a městských společností.
Debata proběhne také ve Skalici

Ve středu 12. listopadu se od 
18 hodin v kulturním domě ve 
Skalici uskuteční setkání vedení 
statutárního města s občany Ska-
lice, které pořádá radnice společ-
ně s místním osadním výborem. 
Dotazy občanů v Zelinkovicích

Vedení Statutárního města Frýd-
ku-Místku ve spolupráci s Osadním 
výborem Zelinkovice - Lysůvky po-
řádá také setkání s občany Zelin-
kovic a Lysůvek, které se usku-
teční ve čtvrtek 20. listopadu v 18 
hodin v Minimotorestu U Fojtíků. 
Na dotazy, týkající se života v 
našem městě a městské části 
Zelinkovice -Lysůvky, bude odpo-
vídat náměstek primátorky Michal 
Pobucký, zástupci odborů magis-
trátu i technických služeb TS a.s.

Adventní koncert
Charita Frýdek-Místek vás 

srdečně zve na Adventní koncert 
pro Oázu pokoje, který se bude 
konat 27. 11. v 17 h. v místec-
kém kostele sv. Jana a Pavla.

Oprava chodníku
Rada města rozhodla o výbě-

ru nejvhodnější nabídky na veřej-
nou zakázku malého rozsahu 
„Oprava chodníku – ulice Malý 
Koloredov, za domy č. 560-566“. 
Oprava tohoto úseku si vyžádá 
bezmála dva miliony korun.

Den s průvodcem
Beskydské informační centrum 

ve spolupráci se studenty Good-
willu uskutečnilo dvě dvouhodino-
vé prohlídky pod názvem Den s 
průvodcem. Skupinky čítající zhru-
ba čtyři desítky lidí, mezi nimiž se 
kromě místních vyskytli například 
i návštěvníci města z Ostravy, 
Příbora či Havířova, si v centru 
Frýdku vyslechli řadu historických 
zajímavostí. Měli také jedinečnou 
možnost vyjít 210 schodů na věž 
kostela sv. Jana Křtitele a poko-
chat se nádherným výhledem. 
„Akce splnila naše očekávání, 
takže na jaře budeme Den s prů-
vodcem opakovat,“ ujistil ředitel 
Beskydského informačního cent-
ra Richard Žabka.  (pp)

Město Frýdek-Místek nezů-
stalo opodál při oslavách 
jubilejních 90 let od založení 
republiky. Vzhledem k tomu, 
že ve městě už není vojenská 
posádka, těžko jsme mohli 
konkurovat pražské vojenské 
přehlídce, radnice tak alespoň 
zorganizovala malou pietní 
oslavu v Nové scéně Vlast a 
nezapomněla položit kytici k 
pomníku T. G. Masaryka.

„Každá pietní vzpomínka nebo 
oslava významného výročí jsou 
příležitostí si uvědomit, na čem sto-
jí naše přítomnost, z čeho vychází 
současnost. Když se vracíme 
vzpomínkovými akty k důležitým 
mezníkům v historii, téměř pokaž-
dé poznáváme, že lidstvu jako 
celku jen málokdy bylo dopřáno 
získat něco lehce, zadarmo. Nao-
pak nebylo úsilí a nebylo boje bez 
obětí, bez slz a hořkosti. 

Historie však zároveň uka-

Město si připomnělo výročí republikyMěsto si připomnělo výročí republiky

PIETNÍ OSLAVA: K výročí republiky zněly v Nové scéně Vlast verše i zpěv v podání ženského sboru 
Musica Camerata.      Foto: Petr Pavelka
zuje, že ať žijeme v jakékoliv 
době, jedinec obstojí jen tehdy, 
když položí své osobní zájmy 

až za zájmy celku a upřednost-
ní společenské nebo národní 
ohledy před vlastními přáními 
a tužbami,“ řekla ve svém pro-
jevu v Nové scéně Vlast, kde 
zněly verše a komorní hudba v 
podání ženského sboru Musica 
Camerata, primátorka Eva Rich-
trová. Ta neopomněla osobnost 
zakladatele Československé 
republiky – Tomáše Garrigua 
Masaryka. A protože 28. října u 
jeho pomníku na třídě po něm 
pojmenované nestály žádné 
zástupy, přinášíme i ve zpravo-
daji krátký historický exkurz jako 
připomínku historie našeho stá-
tu, který po 90 letech vypadá až 
příliš jako samozřejmost nehod-
ná pozornosti. 

Už počátek I. světové války 
provázelo úsilí o vznik společného 
státu Čechů a Slováků. V zahra-
ničí boj vedla Československá 
národní rada se sídlem v Paříži 
– Tomáš Garrigue Masaryk, Milan 
Rastislav Štefánik, Edvard Beneš 
a také vojenské jednotky – čes-
koslovenské legie. 18. října 1918 
vydal T. G. Masaryk ve Spojených 
státech Deklaraci nezávislosti, ve 
které se proklamoval samostatný 
československý stát. 28. října se 
v Ženevě setkali představitelé 
zahraničního a domácího odboje 

a sestavili dočasnou revoluční 
vládu. Osvobození z pout habs-
burské monarchie bylo význam-
ným krokem vpřed pro Čechy i 
Slováky, kteří zlomením staletého 
národnostního útisku dostali šan-
ci budovat samostatnou státní 
pospolitost – Československo 
jako demokratickou republiku. 

Primátorka Eva Richtrová se v 
Nové scéně Vlast před publikem 
podílejícím se na politickém a 
společenském životě ve městě 
zmínila o našem prvním prezi-
dentovi obšírněji. „Pravomoci 
tehdejšího československého 
prezidenta byly koncipovány 
podle francouzského vzoru, kdy 
měl být spíš formální hlavou stá-
tu bez možností zasahovat do 
vlády. Ve skutečnosti díky své 
osobní autoritě vědce, filozofa 
a vůdce odboje dokázal výraz-
ně ovlivňovat náš veřejný život. 
Zastával názor, že demokracie 
potřebuje všechny myšlenky, že 
je to trvalá diskuse,“ připomně-
la primátorka, která se loučila 
pro změnu výzvou Jana Ámose 
Komenského, který po staletích 
srozumitelně říká i nám: „Komu-
koli prospěti můžeš, prospívej 
rád, pokud možno celému světu. 
Sloužiti a prospívati je vlastnost 
povah vznešených.“  (pp)

NA TŘÍDĚ TGM: U pomníku prezidenta Masaryka.  Foto: Petr Pavelka

Ve velké zasedací místnosti 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku se 11. listopadu v 15 hodin 
uskuteční veřejné projednání 
Integrovaného plánu rozvoje 
statutárního města Frýdku-
-Místku – sídliště Slezská, což 
je dokument, na základě kte-
rého se bude město ucházet 
o finanční prostředky z fondů 
Evropské unie.

„Budou prezentovány důvody 
zpracování plánu, řídící struktura 
a stav, ve kterém se zpracování 
integrovaného plánu aktuálně 
nachází, obecné principy jeho 

Regenerace sídliště Slezská
zpracování a aktivity způsobilé 
k financování pro regeneraci 
sídliště Slezská, což je rege-
nerace veřejných prostranství 
a revitalizace bytových domů,“ 
přiblížil Pavel Osina z oddělení 
ekonomického rozvoje.

„Zveme všechny občany 
Frýdku-Místku, ale hlavně ty, 
kteří na sídlišti Slezská bydlí. 
Budou jim představeny pro-
jekty, zodpovězeny dotazy a 
připomínky. Očekáváme od lidí 
i další podněty a návrhy,“ vyzý-
vá náměstek primátora Michal 
Pobucký.  (pp)



3 Říjen 2008Zpravodajství

městská policie

Volby do krajského zastu-
pitelstva přinesly ve Frýdku-
-Místku jednoznačné vítěz-
ství České strany sociálně 
demokratické, která ve městě 
posbírala 45,68 procent hlasů, 
Občanská demokratická strana 
oslovila 25,53 %, Komunistická 
strana Čech a Moravy 14,54 a 
KDU-ČSL 7,11 % voličů. Žádná 
další strana se ani nepřiblížila 
pětiprocentní hranici.

V krajském zastupitelstvu 
bude mít Frýdek-Místek své 
zastoupení v osobě náměstka 
primátora Petra Cvika (ČSSD), 
zastupitele Igora Svojáka, Petra 
Konůpky (oba ODS) a Svatomí-
ra Recmana (KSČM), spoleh-
nout se určitě může i na Jiřího 
Vzientka (ČSSD), asistenta frý-
decko-místeckého poslance a 
radního Petra Rafaje.

Volby ve městě ovládla ČSSD,
primátorka se stala senátorkou

Paralelně s krajskými volbami 
proběhlo také první kolo voleb 
senátních, z nichž do kola druhé-
ho postoupila primátorka Frýdku-
-Místku Eva Richtrová a dosa-
vadní senátor František Kopecký, 
kteří za sebou nechali i frýdecko-
místecké zastupitele Svatomíra 
Recmana a Petra Hartmanna. 
Eva Richtrová jednoznačně vyhrá-
la v prvním i druhém kole, kdy byl 
poměr hlasů 68:32 v její prospěch. 
V samotném Frýdku-Místku pri-
mátorka dokonce získala přes 72 
procent hlasů od obyvatel, kteří 
o její práci vědí nejvíce. „Samo-
zřejmě mě to velmi těší a sou-
časně zavazuje. Jsem ráda, že 
Frýdek-Místek bude mít nyní větší 
oporu na krajském úřadě, věřím, 
že městu budu moci pomoci i z 
pozice senátorky,“ okomentovala 
výsledky Eva Richtrová.  (pp)

POČÍTÁNÍ HLASŮ: Členové volebních komisí se nenudili, volební 
účast byla slušná. K urnám přišlo hlasovat do krajských voleb téměř 
19 tisíc voličů.   Foto: Petr Pavelka

Zastupitelstvo rozhodlo 
o převodu stadionu

(Pokračování ze strany 1)
„O formě spravování samo-

zřejmě vedeme debaty, ale kon-
krétní můžeme být až později. 
V zásadě jsou tři možnosti, buď 
areál zůstane pod městem, nebo 
pod městskou společností Sport-
plex, je zde i alternativa proná-
jmu dalšímu subjektu. To vše 
uzavřená smlouva umožňuje, my 
budeme zohledňovat především 
nejlepší formu z hlediska mož-
ného získání dalších dotačních 

prostředků,“ vysvětlil Petr Cvik.
Uzavřená darovací smlouva 

hovoří o tom, že sportovní areál 
slouží k provozování zejména 
sportovních aktivit a hlavně fot-
balu, přičemž tento účel musí 
být zachován po dobu minimál-
ně 10 let od účinnosti převodu 
vlastnického práva k daru. 
Podmínkou ze strany města 
naopak byl zánik veškerých 
zástavních práv váznoucích na 
předmětu daru.  (pp)

AREÁL STOVKY: Stadion bude patřit městu.  Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 1)
„Klub zastupitelů za ČSSD 

Frýdek-Místek odmítá důvody 
svolání mimořádného zastupitel-
stva města. Považuje je za agitač-
ní, účelové a neodůvodněné. Klub 
zastupitelů jednoznačně odmítá 
veškerá nařčení vedená proti pri-
mátorce města, stejně jako zásad-
ním způsobem odmítá pochybení 
při zpracování Integrovaného 
plánu rozvoje města. Naše sta-
novisko jsme deklarovali před 
volbami, a proto již nehodláme 
dávat prostor dalšímu vodopádu 
arogantních slov a urážek, které 
by se na hlavu primátorky a čer-
stvě zvolené senátorky sesypaly,“ 
prohlásil náměstek primátora Petr 

Nebylo o čem jednatNebylo o čem jednat
Cvik, předseda klubu zastupitelů 
ČSSD, který je přesvědčen, že 
Eva Richtrová získala při volbách 
tak silný mandát, že jen stěží 
může někdo zpochybňovat její 
kroky, které ve vedení města činí. 
„Ve zdůvodnění žádosti o svolání 
Zastupitelstva města Frýdku-
-Místku je navíc uveden neprav-
divý údaj o rozhodnutí Regionální 
rady Moravskoslezského kraje. 
Regionální rada nerozhodla o 
neudělení dotace městu Frýdku-
Místku, své rozhodnutí pouze 
odložila,“ upozornil Petr Cvik, 
že i vzhledem k těmto faktům 
zastupitelé za ČSSD nepodpořili 
schválení programu mimořádné-
ho zasedání.  (pp)

Podezřelý prodej
8. 10. v deset hodin dopoledne 

vnímaví občané nahlásili pode-
zřelý prodej nějakého zboží před 
poliklinikou v Místku. Strážníci na 
místě zjistili a zaznamenali do 
evidence čtyři občany rumunské 
národnosti. Tito na místě dostali 
blokovou pokutu. Nedovolené 
činnosti museli zanechat a z 
místa odejít. „Určitě se tak pře-
dešlo prodeji nekvalitního nebo 
předraženého zboží bez záruky. 
Mnoho občanů je krátce po tako-
vém nákupu nespokojených, cítí 
se napálení a litují, že za takové 
věci dali peníze,“ vysvětlil Luděk 
Blecha.  (pp)

Jednotka dobrovolných 
hasičů Frýdek dostala od města 
začátkem roku nový zásahový 
vůz a po půl roce se zpovída-
la radě města ze své činnosti. 
Jak vyplývá z výsledků za první 
pololetí, frýdečtí dobrovolníci 
byli profesionálními hasiči zvá-
ni ke spolupráci v daleko větší 
míře než v minulosti.

Hasiči z Frýdku vyjížděli v první 

Dobrovolní hasiči skládali účty
polovině roku ke 117 událostem, 
což je v rámci kraje velmi vysoké 
číslo. K požárům vyjížděli v prů-
měru prakticky každý týden, čtr-
náctkrát za šest měsíců si poho-
tovost vyžádaly živelní pohromy. 
Z této oblasti jsou i poslední zása-
hy z konce října, kdy dobrovolníci 
museli hned šestkrát vyjíždět k 
mimořádným událostem způso-
beným větrnou smrští. „Jednalo 

se o fyzicky náročné zásahy. 
Kromě odstraňování spadlých 
stromů z komunikací jsme museli 
za použití lezeckých pomůcek 
odstraňovat uvolněné plechy, 
které hrozily pádem na chodce,“ 
líčí hasiči. Ti největší nárůst zása-
hů zaznamenali v oblasti doprav-
ních nehod, byli hned u devíti 
vážných dopravních nehod, pře-
vážně na rychlostní komunikaci 
R 48. Právě pro tyto zásahy by 
jednotka ráda pokračovala v dal-
ším zlepšování vybavení. I proto, 
že díky své poloze může zejména 
ve frýdecké části města zasaho-
vat často dříve než profesionální 
hasiči mající své sídlo na druhém 
konci města.  (pp)

Sotva byl ve Frýdku-Místku 
znovu zprovozněn lískovecký 
most i rekonstruovaný most u 
Hypernovy, přichází ve městě 
další silné dopravní omezení. 
Od soboty 1. listopadu až do 
pátku 19. prosince bude pro-
bíhat rekonstrukce na průta-

Další dopravní komplikace ve městě
hu městem, což přinese velké 
komplikace na hlavní doprav-
ní tepně, která přestane pul-
zovat potřebným tempem.

Dle sdělení krajského úřadu 
nutnost rekonstrukce vyžadu-
je současný nevyhovující stav 
mostu na mezinárodní silnici č. 

I/48 (E462) v centru města, kde 
musí dojít zejména k výměně 
poškozených mostních závěrů. 
„Práce na opravě mostu, který 
je ve vlastnictví státu, budou 
probíhat po polovinách vozov-
ky. Doprava bude usměrněna 
přenosným dopravním znače-
ním. Ze stávajících čtyř jízdních 
pruhů bude vždy svedena do 
zbývajících dvou jízdních pru-

hů. Provoz veřejné autobuso-
vé dopravy zůstane zachován 
beze změn. Investorem stavby 
je Ředitelství silnic a dálnic 
České republiky Ostrava,“ sdělil 
krajský úřad, který žádá řidiče 
o pochopení a zvýšenou opatr-
nost v místě omezení.

„Bohužel město nemá pro 
tuto situaci žádnou alternativu 
a jsme prakticky jen v roli při-

hlížejícího. Chápeme, že most 
prostě je nutno času od času 
opravit, jen nás děsí termín, 
který byl pro opravu zvolen, pro-
tože kdyby přišla prudká změna 
počasí a musely být přerušeny 
práce, tak si to neumím před-
stavit. Byli jsme ovšem ujištěni, 
že vše bude skutečně hotovo 
nejpozději do konce roku. 

(pokračování na straně 11)

MOST NA PRŮTAHU: Rekonstrukce přinese obrovské dopravní komplikace.  Foto: Petr Pavelka
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V MOŠTÁRNĚ: Děti z družiny 4. základní školy se byly podívat na Hli-
níku, jak se dá zužitkovat ovoce. Nechyběla ani degustace. Zahrád-
káři si ovšem posteskli, že oproti loňsku jim přinesli lidé ke zpracování 
pouze polovinu množství ovoce.                          Foto: Petr Pavelka

Zavést dítě do školky, 
vyzvednout si je, přečíst si infor-
mace v šatně, komunikovat s 
paní učitelkou i ostatními dětmi 
a spousta dalších aktivit, které 
jsou spojeny s návštěvou dítěte 
v mateřské škole, to je ve větši-
ně případů výsadou maminek.

V MŠ Anenská se tento fakt 
podařil změnit díky celoročnímu 
projektu „Jsme jedna velká rodi-
na“ a školka se alespoň na jed-
no odpoledne zaplnila tatínky. V 
týdnu od 20. do 24. 10. se totiž 
v celé školce konalo „Tatínkovo 
odpoledne“. Pro odvážné tatín-
ky, kteří se rozhodli této netypic-
ké akce zúčastnit, byl připraven 
zábavný program s jejich dětmi.

Každá třída toto odpoledne 
pojala „po svém“. Nejmenší děti 
svým tatínkům ukazovaly třídu s 
oblíbenými hračkami a díky nápa-
dům učitelek si mohli vyzkoušet i 
některé, možná již dávno zapo-
menuté, činnosti, jako jsou např. 
kreslení, zpívání, cvičení apod. 

Tatínci ve školceTatínci ve školce

Jiné paní učitelky pro změnu při-
pravily pro tatínky hry a soutěže, 
které je jistě vrátily do jejich klu-
kovských let. Patřilo zde konstru-
ování ze stavebnice Lego, sklá-
dání puzzle, chůze na chůdách a 
skoro zapomenuté kuličky. Větší 
děti pojaly odpoledne strašidelně 
a tatínky přemluvily, aby společně 
s nimi přišli přestrojeni za strašid-
la! A povedlo se!

Ať už tatínci zpívali, cvičili, 
kreslili, hráli hry či „strašili“, všech-

ny jejich činnosti byly motivovány 
„Tatínkovou pohádkou“ paní Jitky 
Severinové, která je první z řady 
„Rodinných pohádek“, jež budou 
celý projekt doplňovat. 

Paní učitelky upřímně těší 
velká účast tatínků, stejně tak i 
jejich aktivní přístup ke zmiňova-
né akci a již dnes srdečně zvou 
všechny babičky a dědečky dětí, 
kterým bude věnováno jedno z 
lednových odpolední. Stanislava
 Korcová, MŠ Anenská

Jednou z přípravných akcí, 
které se konaly v rámci mezi-
národního projektu Comenius, 
byl výstup žáků 9. tříd základ-
ní školy na ulici Pionýrů na 
Lysou horu. Tentokrát se však 
nejednalo o běžnou túru, cílem 
žáků byla dne 21. října meteo-
rologická stanice na vrcholu 
nejvyšší hory Beskyd.

V brzkých ranních hodinách 
vyrazili žáci autobusem do Raš-
kovic a dále na Zlatník, odkud 
pokračovali již po svých. Cesta 
byla pro mnohé z nich náročná, 
po stráních se převalovala mlha a 
pofukoval velmi ostrý vítr. Rozhled 

Deváťáci ze 6. ZŠ navštívili meteostanici
po okolí však stál za námahu.

Na vrcholu výpravu přivítal pan 
Petr Konůpka, zaměstnanec mete-
orologické stanice, a seznámil 
žáky se všemi měřicími zařízeními, 
která na stanici používají k měření 
teploty, oblačnosti, intenzity slu-
nečního záření, směru a síly větru. 
Výsledky měření jsou zasílány k 
centrálnímu zpracování a využívají 
se například při provozu letiště.

Žáci získané informace 
zapracují do projektu Comenius 
a výslednou prezentaci uveřejní 
na nejbližší schůzce, která se 
letos koná na konci listopadu v 
Portugalsku.  Eva Kolářová

NA LYSÉ: Petr Konůpka seznamuje žáky s funkcí srážkoměru.
Foto: Lucie Seidlerová

V rámci prevence požární 
ochrany navštívili naši školu 
požárníci z hasičského sboru 
ve Frýdku-Místku.

Připravili si pro žáky 2. a 6. 
tříd zajímavé dva dny plné her, 
netradičních aktivit, soutěží a 
hlavně informací o tom, co dělat 
v případě požáru. Žáci, zejmé-
na druhých tříd, se s nadšením 
zapojovali do připravených čin-
ností, ve kterých nechyběly prv-
ky dramatizace, poučení, humor, 
informace i prožitek.

Naše škola vždy vítá spolu-
práci se všemi složkami integro-

Požární ochrana na 5. ZŠPožární ochrana na 5. ZŠ

vaného záchranného systému a 
tímto chceme i poděkovat našim 

hasičům za skvěle připravené 
dopoledne pro žáky.

Střední zdravotnická škola 
pořádá dne 22. 11. akci pod 
názvem Chci zachránit člověka.

Chci zachránit člověka je 
projekt, který škola uskutečnila 
již před dvěma lety, a to formou 
čtyř školení pro veřejnost, a pro-
tože ohlasy na tato školení byly a 
dodnes jsou velmi příznivé, roz-
hodli se pedagogové i žáci školy 
setkání s veřejností zopakovat.

Podstatou projektu je naučit 
návštěvníky, jak si poradit s úra-
zem, který se může přihodit komu-
koli z nás v každodenním životě. 
Nejde o teoretické přednášky, ale 
o praktické příklady, na nichž si 
každý může zkusit, jak by zarea-
goval, kdyby si jeho dítě podvrtlo 
kotník, kdyby se jeho babičce udě-
lalo nevolno a měl by podezření 
na infarkt nebo například kdyby se 
opařil horkou vodou.

Žáci s odbornými učitelkami 
připraví několik stanovišť, kde 

budou figuranti předvádět pře-
devším sezónní úrazy (např. 
zlomená noha jako následek 
uklouznutí na ledě), ale také 
mimoúrazové stavy, jako je 
například náhlá nevolnost. Na 
návštěvnících pak bude, zda se 
spokojí s ukázkou řešení, nebo 
zda se aktivně také sami zapojí.

Jsme velmi rádi, že se s námi 
na pořádání letošního projektu 
Chci zachránit člověka podílí 
i magistrát města, konkrétně 
odbor školství, a náš dík patří 
také Biochemické a hematolo-
gické diagnostice, s. r. o., ul. 8. 
pěšího pluku ve Frýdku-Místku.

Zveme srdečně všechny 
občany města, zvláště pak rodi-
če s dětmi, aktivní sportovce, ale 
i ty, kteří si jen potřebují osvěžit 
svoje praktické dovednosti z prv-
ní pomoci.  Za žáky
i pedagogy zve Mgr. Drahomíra 

Jurtíková, ředitelka školy 

Chci zachránit člověka

Základní umělecká škola 
ve Frýdku-Místku srdečně 
zve na Podzimní varhanní 
koncert, který se uskuteční 
v koncertním sále školy na 
Hlavní třídě ve čtvrtek 13. lis-
topadu v 17 hodin.

Na koncertě vystoupí přední 
český varhaník Petr Kolář (nar. 
1968) – absolvent brněnské kon-
zervatoře a JAMU ze třídy prof. 
Aleny Veselé. Během studií se 

Ve škole máme žáky, kteří 
umí dobře a rychle běhat v 
terénu, proto jsme se přihlá-
sili do okrskového kola přes-
polního běhu, které se usku-
tečnilo v Dobré 7. října.

Naši školu reprezentovala 
dvě družstva mladších žáků, a to 
družstvo dívek – Andrlová Erika, 
Poláková Monika ze 7.A třídy, 
Klečková Naděžda ze 7.B třídy, 
Hájková Katka, Horylová Hanka 
ze 7.C třídy a Jílková Sára ze 

Žáci SEDMIČKY se zúčastnili podzimního přespolního běhu
6.B třídy. Děvčata se umístila na 
pěkném 4. místě.

Družstvo chlapců – Kovář 
Daniel, Chlopčík Jan ze 7.A tří-
dy, Gurník Ondřej ze 7.C třídy a 
Jonáš Erik, Holeksa Martin, Le 
Dinh Jeník ze 6.A třídy. Chlapci 
běželi skvěle a umístili se na 1. 
místě, zároveň si zajistili postup 
do okresního kola. 

Okresní kolo v přespolním běhu 
proběhlo 15. 10. zase v Dobré, za 
účasti nejlepších družstev celého 

okresu. Naši chlapci běželi ve 
složení Daniel Kovář, Chlopčík 
Jan, Jonáš Erik, Holeksa Martin, 
Prudký Jan a Le Dinh Jeník. V sil-
né konkurenci družstvo obsadilo 
3. místo, dostalo pěkný diplom 
a pohár. Nejrychlejší ze všech 
účastníků v jednotlivcích, v obou 
kolech, byl Daniel Kovář. Blaho-
přejeme! Všem žákům děkujeme 
za pěkné výkony a dobrou repre-
zentaci naší školy! 

Mgr. Jarmila Thielová 

Podzimní varhanní koncert
aktivně zúčastnil interpretačních 
kurzů u prof. M. Haselblöcka, S. 
Hellera a M. Radulescu a úspěšně 
i několika mezinárodních varhan-
ních soutěží. Po ukončení studií v 
r. 1993 začal vyučovat varhanní 
hru a improvizaci na oddělení 
duchovní hudby JAMU v Brně, od 
roku 2000 vyučuje hru na varhany 
na Konzervatoři v Brně. Od roku 
1998 zastává funkci ředitele kůru 
a varhaníka v Katedrále Sv. Petra 

a Pavla v Brně. 
Sólově vystupuje doma i v 

zahraničí (Rakousko, Německo, 
Polsko, Slovensko, Maďarsko, 
Itálie, Španělsko, Kypr, Francie, 
Lucembursko, Finsko, Malta, 
Vatikán). Koncert se uskuteční u 
příležitosti 110. výročí historické 
budovy školy. Historická budova 
školy je jednou ze tří budov, ve 
kterých probíhá výuka.

(Pokračování na straně 5)
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Podzimní varhanní koncert

(Pokračování ze strany 4)
Dvoupatrová trojkřídlá budo-

va byla postavena v secesním 
slohu podle projektu vídeňského 
architekta Josefa Hudetze jako 

Místecká radnice a spořitelna. 
Dokončena byla před 110 lety 
v roce 1898. Budovu zdobí dvě 
plastiky – Spořivost a Píle, které 
vytvořil sochař Josef Skotnica. 

V rámci mezinárodního 
programu GLOBE se žáci a 
pedagogičtí pracovníci zapo-
jili do nového projektu, který 
je podpořen z grantového 
řízení MŠMT ČR. Projekt je 
zaměřen na fenologii, jedno z 
pěti hlavních témat programu 
GLOBE. Cílem projektu je roz-
šířit fenologické postupy pro 
efektivní terénní výuku žáků 
2. stupně ZŠ a SŠ.

Žáci budou provádět jedno-
duchá pozorování přírody v okolí 

Další projekt programu GLOBE
školy, která budou založena na 
vědeckých postupech (fenolo-
gické protokoly GLOBE). Vlastní 
zkoumání přírody je povede ke 
skutečnému poznání a pocho-
pení přírodních cyklů a souvis-
lostí. Z prací a fotografií žáků 
základních a středních škol, kte-
ré se do projektu zapojily, bude 
vytvořen fenologický kalendář. 
Každý měsíc v posledním týdnu 
bude vyhlášeno téma a termín 
pro pořizování fotografií, kreseb, 
meteorologických a dalších dat. 

Na měsíc září je vyhlášeno téma:
Ořech, kaštan, jablíčko, 
napověz nám básničko.
Žáci pořizovali makrofotografii 

plodů. Fotografie tvořila hádanku, 
kde není na první pohled zřejmé, 
o jaký plod se jedná. Aby mohl být 
plod odhalen, povinnou přílohou 
fotografie byla básnička, která 
napoví, jaký plod je na obrázku.

Odeslali jsme fotografii, kterou 
zhotovil Matěj Kaloč, žák 9. třídy, a 
básničku Terezy Horákové, žáky-
ně 7. třídy.  Mgr. Marie Stratilová

Jméno má jak Evropan,
skoro stejné, říkám vám.
Tato dvouděložná rostlina,
není vůbec neznámá.

Opakem zde pravda je,
každé dítě miluje
jeho plody nádherné
a už léta sbírané.

Když plody se sesbírají,
špejličkami pospojují,
vyjde krásné zvířátko,
malé jako párátko.

Doufám, že už víte teď,
o čem je tu těch pár vět.

Týden se zvířátky prožily 
děti školní družiny na DEVÍT-
CE u příležitosti Světového 
dne ochrany zvířat (4. října). 
Spolu s vychovatelkami malo-
valy a modelovaly oblíbená 
zvířátka, hrály si různé „zvíře-
cí hry“, učily se nové písničky 
a mluvily „zvířecí řečí“. Moc 
hezké obrázky zvířátek nama-
lovaly děti do výtvarné sou-
těže časopisu 
Informatorium.

Vyvrcholením 
tohoto týdne byl 
sobotní výlet 
do Jezdeckého 
klubu Sviadnov 
pod Štandlem.

11. října byl 
nádherný pod-
zimní sluníčkový 
den. Asi třicet 
dětí, někteří sou-
rozenci, starší 
kamarádi a paní 
vychovatelky se 
vydali na malý 
sobotní výlet. S 

Týden se zvířátky
veselým vyprávěním a se sběrem 
kaštanů cesta rychle uběhla. Tím 
opravdovým zážitkem byla jízda 
na koni. Za odměnu pak děti nakr-
mily koníčky ve stájích domácími 
dobrotami, které si nesly s sebou.

Vychovatelky i děti děkují 
Darji Hrůzkové a všem členům 
jezdeckého klubu za vlídné při-
jetí, ochotu a trpělivost, kterou 
nám věnovali. 

Byla jedna mateřská škola a ta škola nebyla z perníku, ale byla celá, skoro celá červená. Barevné dny v MŠ J. Trnky se staly již tradicí, a tak 
v novém školním roce byla první barva červená. Děti to vzaly vážně a dobře se na tento den připravily. Tentokrát snad nikomu nechybělo čer-
vené oblečení. Paní učitelky nazdobily třídy, paní kuchařky zase navařily červená jídla a ostatní personál se také přidal k nám. Mrkvový skřítek 
navštívil malé oddělení a ve všech třídách se malovalo, skládalo, stříhalo a stavělo vše, co může mít červenou barvu.     Vlaďka Zajacová

Žáci a učitelé Střední ško-
ly, Základní školy a Mateřské 
školy logopedické na ulici 

Rej veselých čertíků v Librexu
Pionýrů ve Frýdku-Místku si 
vás dovolují co nejsrdečněji 
pozvat na výstavu žákov-
ských prací, kterou pořádají 
ve spolupráci s knihkupec-
tvím Librex v prodejně na 
ulici Hlavní. 

Jedná se o další projekt vzá-
jemné spolupráce naší školy 
s tímto významným knihku-
pectvím. V minulém roce jsme 
uspořádali dvě velmi úspěšné 
výstavy pod názvy „Andělé“ a 
„Librex plný slunce“. Výstavy 
měly kladný ohlas a umožnily 
našim žákům ukázat své výtvar-
né schopnosti.

Výstava pod názvem „Veselí 
čertíci“ se uskuteční v termínu od 
3. do 27. 11. Přijďte se podívat 
na výtvarné práce našich žáků, 
na chvíli se zastavit s veselými 
a hravými čertíky, kteří jsou tak 
trochu jako jejich autoři.

Pozvánka
Žáci a učitelé „Sedmičky“ 

srdečně zvou 
NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ 

JARMARK
Uskuteční se 12. prosince od 

14.30 do 18.00
v prostorách jídelny školy.
Všichni známí, přátelé, kamará-
di, rodiče i prarodiče – přijďte si 
vychutnat vánoční atmosféru v 
předvánočním čase.

Z v e m e 
Vás k přá-
te l skému 
posezen í 
s bohatým 
o b č e r s t -
v e n í m a 
příjemným 
p r o g r a -
mem.

V rámci projektu „Panda“ 
navštívili naši mateřskou 
školu Slezská 2011 ve Frýdku 
strážníci městské policie, kte-
ří již druhým rokem seznamu-
jí děti s bezpečným chováním 
doma i ve městě. Pro motiva-
ci dětem představili masko-
ta projektu Pandu a předali 

Zajímavá návštěva
reflexní vesty. 

Během motivační přednášky 
pana Blechy i malé děti pochopily, 
že vidět a být viděn je nejdůležitěj-
ší zásadou silničního provozu.

Vesty využíváme nejen na 
vycházkách, ale také při hrách s 
dopravní tématikou a děti se těší 
na další návštěvu strážníků.
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

Ceník abonentní vstupenky – krytý
Kategorie Po-Pá So-Ne, svátky
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti do 15 let, stud., os. od 65 let, ZTP 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Cena čipu

Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte 
na email: pavelka.petr@frydekmistek.cz

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny
- žádné fronty (abonent se nezdržu-
je na recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket)

- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro 
vstup 1 osoby do prostoru bazé-
nu i wellnes, nebo letního areálu

Cena čipového náramku 150,00 Kč Min. výše prvního nabití 500,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Provozní doba saun na krytém aquaparku
pondělí, úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pá, so, ne a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

sezona 2008/2009 – rozlosování
kolo den datum čas Soupeř
14. kolo SO 8.11. 10.15 Fotbal FM - Bystrc
16. kolo   15.-16.11.   Břeclav – Fotbal FM

MORAVSKOSLEZSKÁ FOTBALOVÁ LIGA

Začátky zápasů v 17 h. v tělocvičně 6. ZŠ na ul. Pionýrů 400 ve F-M.
08. 11. TJ SOKOL F-M - TJ Tatran Střešovice 
15. 11. TJ SOKOL F-M - PVK Olymp Praha
13. 12. TJ SOKOL F-M - VK TU Liberec 
10. 1. TJ SOKOL F-M - PVK Přerov 
24. 1. TJ SOKOL F-M - SK Slavia Praha 
14. 2. TJ SOKOL F-M - SK UP Olomouc

II. liga - ženy
Začátky zápasů 10 a 14 h. v sokolovně na ul. Novodvorská 667 ve F-M.

8. 11. TJ SOKOL F-M - TJ Lanškroun
29. 11. TJ SOKOL F-M - TJ DDM Brno
13. 12. TJ SOKOL F-M - VK KP Brno B

Extraliga juniorky
Začátky zápasů v 12 a 16 hod v tělocvičně 7. ZŠ na ul. 1. máje 

1700 ve F-M. (vchod do tělocvičny z ul. 28. října)
8. 11. TJ SOKOL F-M - TJ Sokol Šternberk
13. 12. TJ SOKOL F-M - TJ Junior Brno 

Extraliga kadetky 
Začátky zápasů v 10 a 14 hod v tělocvičně 7. ZŠ na ul. 1. máje 

1700 ve F-M. (vchod do tělocvičny z ul. 28. října)
8. 11. TJ SOKOL F-M - SK UP Olomouc

Volejbalová Extraliga - ženy

Datum Mužstvo Soupeř Čas     
So 1. 11. 8+9 Nový jičín 10:00
Ne 2. 11. Dorost Ždár n. Sáz 10:30
Ne 2. 11. 4+5 Jastrzebie 13:00
Ne 7. 12. Dorost Karviná 19:00
So 8. 11. 8+9 Havířov -
So 8. 11. Muži Horní Benešov 17:00
Ne 9. 11. 4+5 Sareza 13:00
So 15. 11. 6+7 Karviná 10:00
So 15. 11. Muži Kopřivnice 17:00
Ne 16. 11. Dorost Kopřivnice 10:30
Ne 16. 11. 4+5 Kopřivnice 13:00
Pá 21. 11. Junioři Uherské Hradiště 19:00
So 22. 11. 8+9 Opava 10:00
Ne 23. 11. Dorost Přerov 10:30
St 26. 11. 4+5 Havířov 12:00
Pá 28. 11. Junioři Technika Brno 19:00
So 29. 11. 8+9 Vsetín 10:00
So 29. 11. Muži Krnov 17:00
Ne 30. 11. Dorost Znojmo 10:30

Díky schopnostem pořada-
tele Vladimíra Matiho a přístu-
pu frýdecko-místecké radnice 
bylo město po čase znovu 
svědkem vrcholné sportovní 
podívané. Podívané v pravém 
slova smyslu, protože v Nové 
scéně Vlast se bojovalo o titul 
Miss aerobik junior ČR a SR. 

Do Frýdku-Místku přijel tucet 
mladých krasavic předvést svá 
vysportovaná těla i kultivovanost 
ducha. To vše sledovala porota, 
v níž měli své slovo i primátorka 
Eva Richtrová a její náměstek 
Petr Cvik. „Vladimír Mati už u 
nás udělal akce evropské i svě-
tové úrovně v silových sportech, 
byli jsme rádi, že nabídl Frýdku-
-Místku pořadatelství i v trochu 
jemnější disciplíně. Byl to pěkný 
večer, a protože vše snímala 
televize, byla to znovu pěkná 
reprezentace města,“ zhodno-
tila primátorka Eva Richtrová. 
Diváci v Nové scéně Vlast mohli 

Sport a půvab v Nové scéně VlastSport a půvab v Nové scéně Vlast

MISSKY NA ROTOPEDU: Nejen hezké tváře, ale i fyzická připrave-
nost rozhodovala o vítězce.   Foto: Petr Pavelka

prostřednictvím videoreportáží 
zhlédnout, s jakými úkoly se 
musely finalistky vypořádat na 
letním soustředění. Nebylo to 
nic jednoduchého, od plavání v 
ledové vodě až třeba po dojení 
krav. Na pódiu pak změřily síly 
ve čtyřech soutěžních disciplí-
nách – ve volné sestavě aerobi-

ku, v konverzaci s moderátorem, 
jízdě na rotopedu a promenádě 
v plavkách. Titul Miss aerobik 
Junior ČR získala nakonec 
sedmnáctiletá Ivana Šťávová z 
Blanska, korunku a šerpu pro 
Miss aerobik junior Slovenské 
republiky převzala šestnáctiletá 
Alexandra Halmová.  (pp)

Vážení rodiče,
dovolujeme si vás touto for-

mou kontaktovat, abychom oslo-
vili jménem oddílu házené SKP 
Frýdek-Místek vaše syny, kte-
rým nabízíme sportovní kroužek 
se zaměřením na házenou.

Jedná se o tzv. přípravná 
družstva, ve kterých se zaměřu-
jeme na všeobecnou házenkář-
skou přípravu nejmenších adeptů 
tohoto sportu. Ročníků narození 
1998, 1999, 2000 a mladší.

Pravidelné tréninky se konají:
PONDĚLÍ: 15-16
STŘEDA: 15-16
PÁTEK: 15-16
Vždy v hale SOU-T (krytý 

bazén-Místek) pro chlapce z 
místecké části města

PONDĚLÍ: 15-16
STŘEDA: 15-16

Na 11. ZŠ Jiřího z Poděbrad pro 
chlapce z frýdecké části města

Kontaktní mobil: 603/979339
www.handball.skp.cz

3,2,1 – START!: První listopadovou sobotu se ve Frýdku-Místku u 
Národního domu sešly stovky běžců z celé republiky i ze zahraničí na 
tradiční Hornické desítce, jejíž výsledky přineseme v příštím čísle.

Foto: Petr Pavelka

TJ voltiž Frýdek-Místek 
pořádala 13. září Oblastní 
Mistrovství Moravskoslez-
ského kraje ve voltáži, i když 
v prostředí jezdecké haly ve 
Frenštátě pod Radhoštěm.

Závody byly otevřené také 
pro oddíly z jiných krajů, které 
pak byly vyhlášeny v přátelské 
soutěži. Celkem se zúčastnilo 
kolem 150 závodníků z celé 
České republiky. 

Startovalo se v kategoriích 
„D“ od nejmenších dětí od 6 let 
až po kategorie Juniorů (do 16 
let) a Seniorů (od 16 let).

Z našeho pořádajícího oddílu 
TJ voltiž FM vybojovali ti nejmenší 
stříbrné medaile. Skupina cvičila 

Voltižní oblastní mistrovství

Děti skupiny „D“, které získaly 2. místo.

na koni Aquaris ve složení: Hana 
Závodná, Tereza Michnová, 
Natálie Gorgošová, Tereza Míč-
ková, Julie a Zuzana Kasanová.

Naši junioři na koni Largo, 
pod vedením lonžérky Lenky 
Bujňákové, ve složení: Klára 
a Tereza Horsinková, Aneta 
Božková, Kristýna Chovančíko-
vá, Andrea Šplíchalová, Šárka 
Michenková, obsadili 4. místo. 

Juniorka z naší TJ Klára Hor-

sinková získala na koni Cedr 
bronzovou medaili.

Závody byly velmi vydařené a 
těšily se hojné účasti jak z řad 
závodníků, tak také z řad diváků. 
Chtěli bychom také tímto podě-
kovat všem našim sponzorům, 
kteří nám pomohli s pořádáním 
těchto závodů ať věnováním cen 
nebo finanční podporou.

Michaela Guznar Růžičková,
předsedkyně TJ
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Atletické družstvo starších 
žaček Slezanu Frýdek-Místek 
vybojovalo na stadiónu v 
Hradci Králové výborné sed-
mé místo ve finále Mistrovství 
České republiky družstev žac-
tva. Základ dobrého výsledku 
položilo družstvo v chůzi na 
3000 m, kde získalo zásluhou 
3. místa Venduly Radové, 6. 
Blanky Hünerové, 9. Veroniky 
Siebeltové a 10. Lucie Dluhé 
šestnáct bodů. 

Tyčkařkám se sice nedařilo 
podle představ, přesto 6. místo 
Beáty Markové a 8. místo Veroni-
ky Moškořové přidalo další body. 
Beáta Marková si potom doběhla 
pro 5. místo na 800 m a Nikola 
Horňáčková bodovala v dálce 
jediným platným pokusem a 
desátým místem. Výborné skoky 
s minimálními přešlapy ji nako-
nec bohužel nepustily do finále. 
Bodový zisk rozmnožila i jediná 
vrhačka Simona Dresslerová 
třetím místem v kladivu a šestým 
v disku. Skvělou úroveň měly na 
hradeckém tartanu sprinty. Katka 
Klepáčová předvedla na 60 m 
výborných 8.18 sekundy (5 setin 
za oddílovým rekordem), přesto 

Atletky jsou sedmé v republiceAtletky jsou sedmé v republice

Úspěšné družstvo starších žaček na stadiónu v Hradci Králové.
to stačilo až na 9. místo a vynika-
jících 19.91 s na 150 m dokonce 
nestačilo ani na body a bylo z 
toho 11. místo. V průběhu sou-
těže přišly disciplíny bez úspěchu 
– výška, koule, oštěp, 300 m a 
děvčata se propadla až na konec 
desítky, ale závěr se opět vyda-
řil. Petra Čaganová vybojovala 
7. místo na 1500 m. Na 200 m 
překážek si Nikola Horňáčková 
vynahradila zklamání v dálce a 
doběhla na třetím místě v novém 
oddílovém rekordu 30.62 s. Anna 
Šmídová bodovala na stejné trati 
desátým místem. Prosadily se i 

dvě naše štafety 4x 60 m na čtvr-
té a deváté místo. Složení áčka 
Klepáčová, Moškořová, Horňáč-
ková, Slováková a béčka Žiško-
vá, Šmídová, Radová, Čagano-
vá. Na třetí místo se pak dostala 
štafeta 3x 300 m ve složení Slo-
váková, Moškořová, Marková a 
na osmé místo štafeta ve složení 
Žišková, Čaganová, Radová. 
Nakonec se tedy děvčata pro-
pracovala na sedmé místo, když 
na šestou příčku ztratila pouhé 4 
body. Blahopřejeme a děkujeme 
za výbornou reprezentaci oddílu 
i města.

Svěřenkyně trenéra Lubo-
míra Černého v sobotu 18. říj-
na odjely do Olomouce změřit 
síly v boji se svými vrstevni-
cemi na nejvyšší soutěži ČR v 
judu – Mistrovství ČR. 

Obě žákyně si z turnaje při-
vezly mnoho cenných zkušenos-
tí a i přes vysokou konkurenci 
skvělá umístění. Nikol Mikolášo-
vá vybojovala titul vicemistryně 
ČR a Michaela Sloupenská zís-

Judistky úspěšně reprezentují město
kala ve své kategorii krásné, byť 
nemedailové, 5. místo.

Následující den v neděli 19. říj-
na se konal přebor ČR družstev 
starších žákyň, kde Nikol Miko-
lášová hostovala v týmu Judo 
Klub Femax Hranice. Umístila se 
na 1. místě a družstvo skončilo 
na zlaté pozici. Judistkám patří 
velká pochvala za jejich výkony 
a všem judistům držme palce k 
dalším podobným úspěchům.

Trenér oddílu TJ Důl Staříč Lubomír Černý se svými svěřenkyněmi.

Našim hokejovým mládež-
nickým družstvům se v základní 
části mistrovské sezony daří. 

Družstvo dorostu HC Frýdek-
-Místek je po polovině utkání 
základní části na 1. místě a 
družstvo juniorů po stejném 
počtu utkání na 4. místě tabulky.

V letošním ročníku dorostu HC 
Frýdek-Místek se potkalo 22 hrá-
čů, kteří vytvořili dobrou sportovní 
partu a táhnou za jeden provaz. 
Toto se odrazilo i na výsledcích 
jednotlivých utkání, kdy doros-
tenci z 13 odehraných zápasů 10 
vyhráli, jednou remizovali a pro-
hru okusili pouze dvakrát. Tímto 
se usadili v tabulce druhé nejvyš-
ší hokejové soutěže v republice 
Ligy dorostu na 1. místě. 

Svěřenci trenérů Radima Neča-
se a Martina Kurajského předvádě-
jí líbivý hokej a to je velký příslib do 
budoucna. Nejlepším střelcem je 
Tomáš Mičulka se 7 góly a spolu s 
Martinem Lyzákem vedou tabulku 
bodování. Dobré výsledky celého 
týmu podtrhují i velmi kvalitní výko-
ny obou brankařů Lukáše Patera 

Hokejový dorost v čele tabulky
a Pavla Golasowského. Neméně 
důležitá je i práce, kterou odvádí 
kapitán družstva Filip Golasovský, 
který je dobrým mezičlánkem mezi 
trenéry a hráči. 

Velmi dobře si vede v mistrov-
ských utkáních také družstvo juni-
orů. Ze 13 odehraných zápasů 
prohráli jen třikrát a získali celkem 
17 bodů, čímž jim patří průběžné 
4. místo v tabulce Ligy juniorů. 
Pod vedením trenérů Pavla Lek-
sovského a Tomáše Snášela je 
vidět stoupající tendence výkon-
nosti celého týmu. Nejlepším 
střelcem je jan Sluštík s 12 góly a 
vede i tabulku bodování s celko-
vým počtem 25 bodů. K oporám 
družstva patří také brankář Robin 
Hanuska, útočník Jan Chaloupka 
a obránce Aleš Matzke.

Přejeme oběma družstvům, 
aby jim jejich forma vydržela a 
aby si vybojovali účast ve finá-
lové skupině v bojích o postup 
do nejvyšší hokejové soutěže 
Extraligy dorostu a juniorů. Dal-
ší vývoj těchto bojů najdete na 
www.hcf-m.cz.

SOKOLKY NEVYHRÁVAJÍ: Jedna výhra a šest porážek. Dosavad-
ní bilance extraligových volejbalistek netěší.  Foto: Petr Pavelka

MFK Karviná – starší dorost A 0:2 
Chýlek, Vokoun

MFK Karviná – mladší dorost A 2:1 (1:1) 
M. Vojkovský

MFK Karviná B – starší dorost B 1:0 (0:0)
MFK Karviná B – mladší dorost B 3:3 (1:1) 

Teplý 2, Řeha
starší žáci A – FC Baník Ostrava 0:1 (0:1)
mladší žáci A – FC Baník Ostrava 1:1 (0:0) 

Farský
SFC Opava B – starší žáci B 3:2 (2:2)

Neumann 2
SFC Opava B – mladší žáci B 6:0 (2:0)
Staré Město – starší žáci C 2:3 (2:1)
Staré Město – mladší žáci C 1:5 (0:1)

Jirát 2, Matula, Hutník, Černý
FC Vítkovice – starší dorost A 1:0 (1:0)

starší dorost A - FC Sparta Brno 2:1 (0:1)
Chýlek z PK, Vokoun

FC Vítkovice – mladší dorost A 0:0
FC Sparta Brno – starší žáci A 0:2 (0:0) 

Bracháček, Koloničný
FC Hlučín – starší žáci A 5:2 (3:1) 

Bracháček, T. Boráň
FC Sparta Brno – mladší žáci A 4:1 (0:1) 

Bogdan
FC Hlučín – mladší žáci A 2:1

Předposlední tým průběžné 
tabulky, v poslední čtvrthodince 
první půle dva góly a ještě penalta. 
Jejím neproměněním se však idyl-
ka snadných bodů na domácím 
hřišti rozplynula.

Hosté v letošní sezoně spíše získáva-
jí body z hřišť svých soupeřů, valcíři zase 
chtěli odčinit poslední domácí nezdar s 
Uničovem. „Na zápas jsme byli nažha-
veni a chtěli jsme určitě za každou cenu 
vyhrát,“ řekl kapitán domácích Lubomír 
Němec. Po vyrovnané půlhodince měli 
domácí úžasnou pětiminutovku. Ve 32. minutě zahrá-
val z pravé strany Cabák roh přesně na hlavičku 
nabíhajícího Prokeše, hostující zadáci jeho pokus s 
velkou námahou odvrátili odkopem před šestnáctku, 
kde stál připravený Husárik. Přízemní střelu našeho 
středopolaře uviděl brankář Toman až v síti – 1:0. O 
tři minuty později nejprve odpustil rozhodčí Kratochvíl 
hostům jasný pokutový kop za sražení Němce, násle-
dovalo autové vhazování, míč se dostal k volnému 
Zmeškalovi a útočník domácích podruhé rozvlnil síť za 
brankářem Tomanem – 2:0. Ve 37. minutě chyboval 
v rozehrávce hostující Skopal, když jej Vodák obral o 
míč. Skopal se snažil situaci napravit, ale pomohl si 
nakonec pouze za cenu faulu. Tentokráte již rozhodčí 
Kratochvíl s odpískáním penalty neváhal ani sekundu, 
byť zákrok na Němce byl rozhodně jasnější. K exeku-
ci penaltového pokusu se postavil Zmeškal, ale jeho 
střelu Toman vyrazil a následná dorážka Uvíry skon-
čila vedle. Po změně stran opět začali domácí fotba-
listé aktivněji, ale vyjádřením byla pouze tyč Cabáka. 
V 76. minutě naopak dostali gól a hosté měli i další 
šance. „Už v poločase jsme mohli v klidu vyhrávat o tři 
branky. Bohužel se tak nestalo. Vítězství je ale velmi 
důležité, před domácím publikem jsme chtěli straš-
ně moc uspět,“ hodnotil duel domácí trenér Vladimír 
Skalba, který si po svém příchodu připsal třetí vítězství 
ze čtyř odehraných zápasů.

Penalta zadrhla jasný zápas
FOTBAL F-M – SK Sulko Zábřeh 2:1 (2:0) FOTBAL F-M – SK Sulko Zábřeh 2:1 (2:0) ZBYTEČNÉ DRAMA: Soupeř 

se na Stovkách nevzdal.
 Foto: Petr Pavelka
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Každý z nás se může stát bez-
domovcem. Nikdy nevíte, co se 
může stát. Může se stát, že velká 
voda připraví lidi o střechu nad 
hlavou a z nich se pak stanou bez-
domovci. To je ale pouze jeden z 
případů, jak se člověk může stát 
bezdomovcem. Častou příčinou 
bezdomovectví jsou neshody v 
rodinných a partnerských vzta-
zích, ztráta zaměstnání, výkon 
trestu odnětí svobody, špatné 
hospodaření, výstup z ústavního 
zařízení, živelné pohromy apod.

Středisko BETHEL Frýdek-MístekStředisko BETHEL Frýdek-Místek
Pan František se dostal do 

bytových problémů následkem 
rozvodu. Neměl byt, přebýval u 
bratra a také na různých uby-
tovnách. Protože byl bez práce, 
začal pít a byl několikrát na léčení 
v protialkoholní léčebně. Po návra-
tu z poslední léčby mu sociální 
pracovník z úřadu doporučil byd-
lení na Azylovém domě BETHEL 
Frýdek-Místek. Nejprve přespá-
val na noclehárně, poté se stal 
uživatelem služby azylový dům. 
Pan František se v rámci sociální 
rehabilitace zapojil do pracovních 
aktivit. V krátké době si našel 
zaměstnání a poté i bydlení na 
ubytovně. Díky pomoci, která mu 
byla poskytnuta formou sociálních 
služeb v Azylovém domě BETHEL 
Frýdek-Místek, se pan František 
začlenil zpět do společnosti (jmé-
no bylo změněno).

Středisko BETHEL Frýdek-
-Místek navazuje na činnost Pří-
střeší města Frýdku-Místku. Svůj 
provoz zahájilo 1. 10. 2004. Po 
rekonstrukci se v budově nachá-
zel azylový dům, noclehárna a 
denní centrum. Středisko je sou-
částí úseku azylových domů Slez-
ské diakonie a v současné době 
poskytuje pět sociálních služeb. 
Služby střediska mohou využít 
muži a ženy bez přístřeší starší 18 
let. Přednost při poskytnutí služby 
mají zájemci o službu s trvalým 
pobytem ve Frýdku-Místku. Stře-
disko poskytuje tyto služby:

Denní centrum nabízí: pomoc 
při zajištění stravy, možnost prove-
dení osobní hygieny, vyprání prá-
dla, základní sociální poradenství.

Noclehárna pro muže nabízí: 
poskytnutí přenocování, možnost 
provedení osobní hygieny, vyprání 

prádla, základní sociální poraden-
ství. Provoz noclehárny pro muže 
je od 17:00 do 8:00 následujícího 
dne. Během dne je možnost poby-
tu v denním centru. Podmínkou je 
dodržování domovního řádu.

Azylový dům nabízí: přechod-
né celodenní ubytování, provede-
ní osobní hygieny, vyprání prádla, 
pomoc při zajištění stravy, základ-
ní sociální poradenství, vzděláva-
cí aktivity (komunitní a skupinové 
setkávání), možnost duchovní 
podpory. Provoz azylového domu 
je nepřetržitý. Podmínkou je 
dodržování domovního řádu a 
předložení posudku registrujícího 
praktického lékaře o zdravotním 
stavu před uzavřením smlouvy o 
poskytnutí sociální služby. Posky-
tovatel služby uzavírá se zájem-
cem o službu písemnou smlouvu 
o poskytnutí sociální služby.

Terénní program: streetwor-
ker kontaktuje osoby bez pří-
střeší v místě jejich přirozeného 
výskytu (stany u vody, v lese, 
opuštěné objekty, parky, nádraží 
atd.) na území města Frýdku-
Místku. Nabízí jim základní soci-
ální poradenství, doprovod na 
úřady (např. vyřízení dokladů), 
k lékaři, služby denního centra, 
možnost přenocování, provedení 
osobní hygieny, vyprání prádla.

Sociální rehabilitace: cílem této 
sociální služby je získání nových 
vědomostí, dovedností a aktiviza-
ce uživatelů v oblasti pracovních 
činností. Uživatelé jsou vedeni k 
získání pracovních návyků.

Středisko BETHEL Frýdek-
-Místek se nachází v Místku 
za budovou STK v sousedství 
Okresního ředitelství Policie ČR 
na Beskydské ulici.

Občanské sdružení ROMO-
DROM bylo založeno v roce 
2002 za účelem poskytování 
sociálních služeb a poradenství 
lidem v obtížných životních situ-
acích, podpory dětí a mládeže 
ze sociálně znevýhodněného 
prostředí a podpory principů 
demokratické společnosti.

Posláním sdružení je prosa-
zování práv a integrace osob 
ohrožených sociálním vyloučením.

Sdružení v současné době 
realizuje dlouhodobé programy:
• Romodrom pro regiony: terénní 
sociální služby v sociálně vylou-
čených lokalitách
• Volnočasové kluby pro děti a 
mládež
• Vězeňský program: sociální 
práce pro osoby ve výkonu tres-
tu nebo opouštějící výkon trestu, 
a pro jejich rodiny.
• Pracovní program Vinařice: 
pracovní uplatnění a výcvik v 
truhlářské dílně pro osoby dlouho-
době nezaměstnané a opouštějící 
výkon trestu, zmírnění sociálního 
vyloučení, zvýšení možnosti uplat-
nění na otevřeném trhu práce.

V Moravskoslezském kraji se 
o.s. Romodrom zaměřuje na řeše-
ní sociálního vyloučení obyvatel ve 
městech Frýdek-Místek, Orlová a 
Bohumín, která jsou tímto jevem 
výrazně zasažena. Jedná se pře-
devším o lokality s vysokým pro-
centem romského obyvatelstva. 

Občanské sdružení Romod-
rom od roku 2006 realizuje projekt 
Romodrom pro regiony, který for-
mou terénní sociální práce přispí-
vá k odstraňování tohoto problé-
mu. V těchto městech je jedinou 
nestátní neziskovou organizací, 
která tyto služby nabízí. Tato služ-
ba se osvědčuje jako základní a 
první krok směrem k integraci 
Romů žijících ve vyloučených 
lokalitách. Služba je poskytována 
v přirozeném prostředí obyvatel 
lokalit, a tak může okamžitě rea-
govat na specifické potřeby a pro-
blémy v jejich úplném počátku.

Terénní sociální pracovníci 
poskytují základní poradenství a 
pomoc v oblastech:
• bydlení
• dávky státní sociální podpory a 
dávky sociální péče
• dluhy a exekuce
• zaměstnání
• péče o děti a mládež, organiza-
ce volného času
• hospodaření a vedení domác-
nosti
• vzdělání a rekvalifikace

Představení organizace – 
občanské sdružení Romodrom

• školní problémy dětí a mládeže, 
komunikace se školou
• prevence drogových závislostí
• řešení lichvy
• řešení trestné činnosti a přestup-
ků, komunikace s Policí ČR a MP.

Podmínkou pro poskytnutí 
služby je ochota ke spolupráci 
při řešení problémů.

Kontaktní adresa: 
o. s. Romodrom
náměstí Svobody 48
738 02 Frýdek-Místek

Bc. Kateřina Šutorková 
– krajský vedoucí programu,
tel.: 731 289390
Šárka Vozňáková – terénní 
pracovnice, tel.: 731 277 389

Adresa: J. Suka 1753,
Frýdek-Místek

Tel.: 558 434 961
Mail: frydek@poradnaprozeny.eu 

Je to už 16 let, kdy zahájila 
svou činnost ve Frýdku-Míst-
ku Poradna pro ženy a dívky. 
Poradnou prošly stovky klientek, 
které v ní našly nejen oporu ve 
své těžké životní situaci, ale také 
odbornou radu a pomoc.

Zřizovatelem poradny je 
Občanské sdružení ONŽ – pomoc 
a poradenství pro ženy a dívky 
(www.poradnaprozeny.eu). Pora-
den je v České republice 14.

Pojďme se spolu podívat, jak 
to v poradně chodí a s jakým pro-
blémem se můžete na pracovni-
ce poradny obrátit. Poradna sídlí 
na ul. J. Suka v místecké části 
města. Pokud přijedete autobu-
sem č. 1 od Frýdku, vystoupíte 
na zastávce Riviéra – točna, pře-
jdete cestu, po které jste přijeli, a 
vejdete do ulice na pravé straně, 

Poradna pro ženy a dívky ve Frýdku-Místku
už zdálky uvidíte zeleně natřený 
vchod, ve kterém poradna sídlí. 
Do poradny se můžete objednat 
na tel. čísle uvedeném na konci 
tohoto článku, ale můžete přijít i 
bez objednání. V poradně se vás 
ujme sociální pracovnice nebo 
psycholožka, to podle povahy 
vašeho problému. Jednou ze 
zásad poskytované služby je 
zásada příjemného prostředí a 
individuálního citlivého přístupu. 
Znamená to, že se pracovnice 
poradny snaží o to, aby se kli-
entka v prostorách poradny cítila 
uvolněně a měla důvěru v kvalitu 
služby. Ke každé klientce je při-
stupováno individuálně a s ohle-
dem na její aktuální rozpoložení. 
Při práci s klientkou se pracovni-
ce snaží o to, aby klientka nalez-
la a naučila se využívat vlastní 
zdroje, stala se nezávislou na 
pomoci, aby byla soběstačná. 
Pracovnice poradny jsou vázány 
mlčenlivostí, respektují jakékoliv 

rozhodnutí klientky. 
Služby jsou zdarma.
Určitě vás bude zajímat, 

jaké služby poradna nabízí 
a komu jsou vlastně určeny. 
Určeny jsou především ženám 
a dívkám, které nemohou nebo 
neumějí pečovat o děti, které 
se rozhodují, zda mít dítě, které 
nevědí, jak pro sebe a své děti 
zajistit dočasné bydlení, kte-
ré si samy nevyřídí záležitosti 
na úřadech a nevědí, kam se 
obrátit, jsou-li v sociální nouzi. 
Dále jsou určeny ženám, které 
potřebují porozumět rodinným a 
partnerským vztahům. 

Poskytované služby:
• Poradenství v těchto oblastech:

- Odborné sociálně právní (z 
oblasti rodinného práva)

- Těhotenství, příprava na 
mateřství (zapůjčení knih k těho-
tenství, videoprojekce)

- Partnerské vztahy, dospívá-
ní, příprava do manželství (mož-

nost zapůjčení knih)
- Antikoncepce

• Další služby:
- Kojenecká výbavička a 

zapůjčení kočárku nastávajícím 
matkám ve finanční tísni

- Pomoc při zajištění dočasné-
ho bydlení (kontakty na azylové 
domy, domy pro matky s dětmi)

• Preventivní činnost:
- Přednášky pro základní, střed-

ní školy, učiliště, dětské domovy 
(rodinná a sexuální výchova)

Pokud chcete využít někte-
rou z výše uvedených služeb, 
můžete se na poradnu obrátit 
v průběhu celého týdne vždy 
od půl osmé ráno: v PO: do 
17.00, v ÚT až ČT do 15.30 a 
v PÁ do 14.00 hodin. S pracov-
nicí poradny je možno sjednat 
schůzku i mimo uvedenou pra-
covní dobu. Ve všedních dnech 
můžete kontaktovat od 8.00 do 
20.00 krizovou telefonickou lin-
ku na čísle: 603 210 999.
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V kostele sv. Jana a Pavla ve 
Frýdku-Místku se chystá na 19. 
listopadu od 19 hodin skutečná 
lahůdka pro labužníky. Vystou-
pí zde gospelová hvězda Craig 
Adams, jedna z hvězd letošní-
ho ročníku festivalu Colours of 
Ostrava, spolu se svým gospe-
lovým souborem The Higher 
Dimension of Praise.

V rámci adventních akcí 
pořádaných Agenturou Orange 
za podpory Statutárního města 
Frýdek-Místek vystoupí tento 
charismatický hudebník, jemuž 
publikum naladí děti ze Základní 
umělecké školy duchovní hudby 
ve Frýdku-Místku. 

„Během koncertu budou mít 
návštěvníci příležitost zakoupit 
si výrobky s vánoční tématikou 
vyrobené Dětským domovem Na 
hrázi z Frýdku-Místku. Výtěžek 
prodeje bude věnován tomuto 
dětskému domovu,“ upozornila 
primátorka Eva Richtrová.

Craiga Adamse, ikonu žán-
ru, není třeba milovníkům této 
hudby představovat. Vy ostatní, 
vězte, že do Frýdku-Místku zaví-
tá ctihodný neworleánský zpě-
vák, klavírista a respektovaný 
porotce Soul Grammy Awards, 
který dokáže strhnout publikum 
na celém světě. V prostředí, k 
němuž obvykle patří naprosté 
ticho, tentokrát naopak bude 

V Místku vystoupí gospelová hvězda

prýštit soul, rhytm´n´blues a 
zpěvák podporovaný sborist-
kami bude divákům předávat 
obrovskou energii. Pořadatelé 
upozorňují, že na cestách dnes 
není úžasnější gospel než ten 
od Craiga Adamse. A naznačují, 
že to může být zážitek zdaleka 
nejen pro věřící: „Bůh prý netan-
čí, pouze rozjímá, přestože Wo-
ody Allen tvrdí, že spíš nad tím, 
kde sehnat v neděli instalatéra.“

Craig Adams, jehož varhany 
dokážou lidi strhnout až k extázi, 

říká: „Smutku se zbavíte jedině lás-
kou a radostí. Tančete, zpívejte a 
zapomeňte na to, co vás potkalo.“

Gospel je u amerických věří-
cích o tom, že když se vrátí z 
nedělního kázání, jsou se silami 
na dně. Natolik se v kostele zpě-
vem a tancem přiblížili k Bohu, 
tolerujícímu, že ze smuteční 
pohřební mše se může vyklubat 
nekontrolovaná divočina mířící 
až kamsi do minulosti, k afric-
kým rituálům. Bude to divočina 
i ve Frýdku-Místku?  (pp)

Zatímco spirituální hudba je v 
naší společnosti poměrně známá 
záležitost, o gospelu toho více 
vědí asi jen opravdoví hudební 
znalci. Slovo gospel znamená 
v angličtině evangelium, neboli 
dobrou zprávu. Jeho vzniku před-
cházelo období spirituálu, které 
se vyznačovalo deportací, ztrátou 
domova a kulturní identity. 

Spirituály byly původní pís-
ně, které otroci zpívali ve volné 
improvizaci a ústně si je předávali. 
Po zrušení otroctví v roce 1865 
začínají ztrácet na významu, v dal-
ších letech jsou do nich postupně 
míchány i žalmy a blues. Výsled-
kem je tzv. církevní, gospel blues. 
Jeho hudba byla jiná, upravená, 
jazzová, dala se psát v notách. 
Tato afroamerická hudba se zača-
la masově šířit a tisíce malých i vět-
ších gospelových skupin se vezpí-
valo do srdcí svých posluchačů.

Kromě této podoby, která 
připomíná nejvíc blues, má i 
moderní verzi. Ta vznikla po 
roce 1969 a její vývoj odstartoval 

Edwin Hawkins a jeho úprava 
starého baptistického žalmu Oh, 
Happy Day... Tomuto směru se 
dnes říká contemporary gospel 
a je to v podstatě moderní soul, 
r´n´b a hip hop s duchovními tex-
ty. Dnes je v tomto žánru dovo-
leno vše, co se líbí, ať už to jsou 
prvky tradičního gospelu (klavír, 
kytara, tamburína) nebo moder-
ní elektroakustické nástroje.

Contemporary gospel je v sou-
časné době nejrychleji se rozvíje-
jícím hudebním odvětvím v USA 
a gospel se šíří také do Evropy, 
silný je především ve Skandinávii. 
Ve Švédsku například působí přes 
200 sborů, v Dánsku přes 100 a 
v Norsku se Oslo Gospel Choir 
před časem stal nejprodávaněj-
ším hudebním tělesem vůbec.

Klasický gospel je základem 
hudby většiny nejpopulárnějších 
interpretů současnosti, od velmi 
úspěšného producenta Timba-
landa, přes krále hip hopu 50 
Cent k Black Eyed Peas, Rihan-
ně, Janet Jackson a dalším. 

Co je to gospel

Je tady říjen, skupina Fun-
ky Beat TJVP se vydává na 
svou první soutěž v sezóně a 
má velký úspěch. Poprvé se 
zúčastnila soutěže Bohumín-
ský zvoneček v improvizaci a 
vedla si více než dobře.

Děti byly rozděleny do tří 
kategorii podle věku: děti, juni-
oři a mládež. V každé kategorii 
si taneční skupina Funky Beat 
TJVP odvezla medaile. Na stup-
ni vítězů dětí se objevili na 3. 
místě Jan Tonka, 2. místě Karo-
lína Rožková , 1. místo obsadila 
Adéla Sluštíková. 

V juniorské kategorii vybojoval 
3. místo Ondřej Kaloč, 2. místo 
Marek Coufal. V hlavní kategorii 
(mládež) to byl boj na život a na 
smrt, skoro vyrovnané výkony. 
Tanečníci ze sebe vydali všech-
no a bylo na co koukat. Do finále 
se probojovalo 6 nejúspěšnějších 
(B. Blahutová, B. Budinská, D. 
Raganová, I. Nováková, F. Vlu-
darčik, J. Farkaš). Všichni patří 
mezi špičku skupiny Funky Beat, 
takže bylo těžké vybrat, ale poro-

Taneční skupina Funky Beat TJVP si přivezla osm medailí
tě se to přesto povedlo. Na 3. 
místě Jakub Farkaš, 2. místo Filip 
Vludarčík a 1. místo Denisa Raga-
nová. „Jsem moc ráda, že se sku-
pině daří, ale snad ještě více, že 
máme skvělou partu, kterou nám 

FUNKY BEAT: 3. řada zleva: Filip Vludarčik (2. místo), Denisa Raga-
nová (1. místo), Marek Coufal (2. místo), Jakub Farka (3. místo). 2. 
řada zleva: Ondřej Kaloč (3. místo), Jan Tonka (3. místo), Adéla Sluš-
tíková (1. místo), 1. řada zleva: Karolína Rožková (2. místo).

na soutěžích závidí. Děkuji vám, 
mám vás ráda,“ vzkazuje svým 
úspěšným svěřencům trenérka 
Kristýna Blahutová.

Více o úspěšné taneční sku-
pině na www.funky-beat.wz.cz.

V Galerii a klubu U Čer-
ného kocoura až téměř do 
konce listopadu představuje 
výtvarný žánr nová média 
Michal Pustějovský, který stu-
duje na Akademii Výtvarných 
umění v Praze.

„Pomocí zvuku o různých 
frekvencích rozkmitávám gel, 
který se přeskupuje v závislosti 
na frekvenci a úrovni hlasitosti. 
Po vypnutí zvuku zůstane gel ve 
stavu, který způsobil zvuk, takže 

Zvukové odlitky „U Kocoura“
je možné „zvuk“ odlít a potom s 
formou dále pracovat. Finálním 
výstupním materiálem je koloro-
vaný polystyrenbeton. 

Tento způsob tvorby spočívá 
v nepřímém ovlivňováním mate-
riálu pomocí patche vytvořené-
ho v programu Pure Data, který 
ovládá hlasitost a frekvenci. S 
takto vytvořeným interfacem 
moduluji zvuk a sleduji vizuální 
odezvu na hladině gelu až do té 
doby, než naleznu požadované 

obrazce. Tento proces by se 
dal nejlépe přirovnat k ladění 
rádia, kde pouze určité frek-
vence nesou nějakou požado-
vanou informaci. Zvukové vlny 
jsou ve své podstatě velmi abs-
traktní, ale pomocí této techniky 
je možné uvidět alespoň malý 
odraz těchto dějů,“ přibližuje 
svou techniku Michal Pustě-
jovský, který má za sebou již 
několik výstav v Praze i jinde v 
Evropě.  (pp)

Frýdecko-místecká Galerie 
pod zámkem připravila ke 
konci roku dvě výstavy špič-
kových regionálních autorů. V 
listopadu se zde kromě stálé 
expozice můžete přijít podí-
vat na výběr z tvorby Josefa 
Novického, v prosinci pak na 
Elišku Servátkovou. 

„Touto výstavou začínáme 
naplňovat náš záměr oboha-
covat naši stálou galerii, kde 
najdete díla zhruba čtyř desítek 
autorů, tím, že se na některého 
z nich více zaměříme. Na začá-
tek jsme zvolili dvě místní stáli-
ce, ale na řadu přijdou i umělci, 
kteří nejsou až tak spjati s naším 
regionem, stejně jako začínající 
autoři,“ řekla provozovatelka 
galerie Ivana Cviková.

Josef Novický, malíř bes-
kydské krajiny, byl na vernisáži 
Karlem Bogarem vylíčen jako 
umělec, který neustrne pouze v 
jedné malířské poloze. „Struk-
turální malby, figurální věci, i 
náboženské motivy, pustil se i 
do akrylů,“ vyjmenovával Karel 
Bogar, aby dokumentoval jeho 
povahu. „Dělal v propagaci, kde 
musel plnit různá zadání, takže 
se naučil všechno. To mu vyho-
vuje, nebojí se různých pokusů, 
bere z různých oblastí a pak zase 

Pod zámkem vystavuje Josef Novický

začne dělat něco jiného. Hlavně 
v jeho ateliéru je vidět ta jeho 
pestrost, dokáže překvapovat 
jako Picasso. Střídá obrázky rea-
listické s abstraktními, některé 
jsou i naivistické, pořád si hraje, 
ověřuje své možnosti, hledá svůj 
prostor a tím je objevný a osvěžu-
jící,“ pochválil třineckého nestora, 
který si nehraje na velkého uměl-
ce a nemá potřebu dokládat to 
nadbytečným počtem nul za 
svá díla. „Můžete mít obrazy za 
miliony, ale co je to proti tomu, 
mít doma obrázek někoho, koho 
znáte, koho máte rádi. To je ten 
správný vztah a ta správná hod-
nota,“ uzavřel Karel Bogar. 

„Vernisáž mne nadchla, gale-
rie je umístěna v historické části 
Frýdku, má svou atmosféru, je 
hodně prostorná a obrazy zde 
vyniknou. Pevně věřím, že se na 
mé obrazy přijde podívat co mož-
ná nejvíc příznivců výtvarného 
umění,“ popřál úspěch výstavě 
Josef  Novický. Galerie, která se 
nachází  přímo pod frýdeckým 
zámkem a má otevřeno každý 
den mimo pondělí, bude dílo 
Josefa Novického vystavovat do 
15. listopadu. Od 2. prosince se 
můžeme těšit na výstavu Frýdec-
ko-Místecko ve staletích očima 
Elišky Servátkové.  (pp)

NA VERNISÁŽI: O Josefu Novickém (s kyticí) promluvil Karel Bogar.  
Vlevo galeristka Ivana Cviková.   Foto: Petr Pavelka
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Oslovili jsme dvě kapacity v 
oboru MUDr. Vladimíra Čížka a 
MUDr. Petra Bartoše, aby nám 
zodpověděli následující, pacienty 
nejčastěji kladené dotazy:

Jaká vyšetření poskytujete?
Provádíme všechna vyšetření 

týkající se cévního systému – tzn. 
(lidově řečeno) „od hlavy až po 
patu“. Specializujeme se na vyšet-
ření přívodných mozkových tepen, 
aorty, cév horních a dolních kon-
četin, cév zásobujících ledviny a 
vnitřní orgány. Vyšetření dělají zku-
šení lékaři na moderních přístrojích 
(ultrazvuk, doppler, pletyzmograf, 
kapilaroskop). Za 18 měsíců naší 
existence jsme vyšetřili přes 4000 
pacientů nejen z Frýdku, ale i blíz-
kého a vzdáleného okolí.

S jakými potížemi k vám lidé 
chodí nejčastěji 

Na prvním místě jsou jednoznač-
ně žilní obtíže (křečové žíly a tzv. 
chronická žilní nedostatečnost, která 
se projevuje nejčastěji křečemi v lýt-
kách, pocitem těžkých nohou a otoky 
nohou hlavně během dne a k veče-
ru). Častá jsou i funkční postižení 
tepen – pocity chladu a změna barvy 
končetin (tzv. Raynaudův syndrom).

Nebezpečnější, ale naštěstí 
méně časté, jsou poruchy pro-
krvení končetin – tedy postižení 
tepen. Při něm dochází k tuhnutí 
lýtek při chůzi, takže člověk musí 
po ujití určité vzdálenosti zpomalit 
nebo zastavit. V tomto stadiu se 
dá léčit (např. angioplastikou nebo 
operačně). Zanedbaná ischemic-
ká choroba dolních končetin může 
vést až k rozvoji defektů na noze a 
pak je již léčitelná velmi špatně.
Jaké možnosti léčby nabízíte?

Poskytujeme ambulantní léčbu 
podobně jako jiné odborné ambu-
lance – tedy po stanovení diagnó-
zy předepisujeme léky, případně 
kompresivní punčochy. Máme k 
dispozici i stacionář k ambulantní 
aplikaci infuzí (dříve se podávaly 
infuze jen za hospitalizace, jejich 
ambulantní podání šetří váš čas i 

Cévní ambulance SAGENA s.r.o. odpovídá na dotazy pacientů:Cévní ambulance SAGENA s.r.o. odpovídá na dotazy pacientů:
peníze). Navíc úzce spolupracuje-
me se specializovanými pracovišti 
ve všech okolních nemocnicích 
(Frýdek, Ostrava-Vítkovice, FN 
Ostrava, Třinec-Podlesí), takže 
jsme schopni pacienta objednat 
cíleně tam, kde se mu dostane 
kvalitní péče. 
Nabízíte nějaké výhody oproti 

jiným pracovištím?
Zdůraznili bychom tři přednosti:

1) Na jiných pracovištích probíhá 
cévní vyšetření „na několik etap“ 
– pacient nejdříve navštíví ambulan-
ci, z ní je doporučen k přístrojovému 
vyšetření a s výsledkem se opět 
vrací do ambulance. U nás máme 
přístroje na jednom pracovišti a 
jsme schopni pacienta  vyšetřit kom-
pletně najednou. Tím ušetří jednu až 
dvě návštěvy (a tedy i poplatky).

2) Objednáváme pacienty na 
přesný čas – tedy to, co minister-
stvo plánuje v budoucnu  zavádět, 
v cévní ambulanci v Sageně již 
dávno funguje. Samozřejmě, může 
se vyskytnout akutní případ nebo 
komplikovanější pacient, který trvá 

déle, ale zpoždění bývá minimální.
3) Máme krátké objednací doby 

(14 dnů), akutní případy vyšetřuje-
me po telefonické  domluvě ihned, 
a pokud je období zvýšeného 
náporu pacientů, pružně ordinační 
hodiny přidáváme. 
Slyšeli jsme o kmenových buň-

kách? Můžete nám poradit?
Ano, spolupracujeme s FN 

Ostrava, máme velmi přesné infor-
mace o možnosti léčby kmenovými 
buňkami a jsme schopni pacientovi 
poradit a před aplikací kmenových 
buněk jej i vyšetřit – takže mu ušet-
říme jednu cestu do Ostravy. Nutno 
ale říci, že léčba kmenovými buň-
kami je zatím ve fázi experimentu 
a je vyhrazena jen pro pacienty s 
nehojícími se defekty na dolních 
končetinách, u nichž byly vyčerpá-
ny ostatní možnosti léčby. 
Cévní ambulance SAGENA s.r.o., 

Jiráskova 457, Frýdek-Místek, 
internet: www.sagena.cz 

Telefon: pevná linka 558 441 000,
mobil 739 911 111,

e-mail: recepce@sagena.cz

vyhlašuje výběrové řízení
na místo

vedoucího oddělení
účtárny finančního odboru 

Magistrátu města
Frýdku-Místku

Statutární město Frýdek-Místek
Bližší informace najdete na 

úřední desce
Magistrátu města Frýdku-Místku

nebo na internetových
stránkách města

www.frydekmistek.cz
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(Pokračování ze strany 3)
Mi osobně vadí, že jsme se 

o rekonstrukci dozvěděli s mini-
málním předstihem, takže nebyl 
prostor, jako u nedávné opravy 
mostu u Hypernovy, reagovat 
například změnami v městské 
hromadné dopravě. Tak jako 
tak se řidiči a všichni obyvatelé 
musí obrnit trpělivostí, doprav-

Další dopravní komplikace ve městě
ní situace bude velmi složitá 
a nemá řešení. Tím je pouze 
a jedině vybudování obchvatu 
a doufám, že pro Beskydčan 
a jemu podobné to teď bude 
jednoznačná ukázka toho, jak 
je obchvat pro město potřebný. 
Snad to začnou konečně realis-
ticky vnímat,“ prohlásil náměs-
tek primátora Petr Cvik.  (pp)

Od listopadu řidičům, chod-
cům i cestujícím městské hro-
madné dopravy znovu slouží 
tzv. Lískovecký most přes 
řeku Ostravici, který musel 
být rekonstruován pro jeho 
havarijní stav, v důsledku kte-
rého mu hrozilo uzavření. 

Investice města do celkové 
rekonstrukce byla nevyhnutelná. 
„Pokud by se most neopravil, 
musel by zůstat uzavřen, protože 
statik již na něm odmítl povolit 
provoz. Most je ale pro město 
důležitý, plní významnou doprav-
ní funkci, a proto frýdecko-místečtí 
radní odsouhlasili jeho celkovou 
rekonstrukci za téměř 24 milionů 
korun,“ připomněl vedoucí odboru 
dopravy Miroslav Hronovský.

Most v Lískovci tak má nyní 
novou izolaci, kolejový svršek a 
vozovku. Úpravou prošly také 
chodníky, vedené po obou stra-
nách. Pilíře s nosnou deskou 

Rekonstrukce mostu v Lískovci je u konce

UŽ JE OPRAVEN: Spojnici města se Sviadnovem přes řeku Ostravi-
ci už lze znovu využívat.   Foto: Petr Pavelka
byly opraveny, obnažená ocelová 
výztuž ošetřena a zabetonována 
a ocelová konstrukce mostu byla 
natřena. „Náklady na rekonstrukci 
mostu byly hrazeny z městského 
rozpočtu, určitým způsobem se ale 
na nákladech podílela také společ-
nost Arcimpex s.r.o. Sviadnov, 
využívající most ke své činnosti, 

která poskytla železný materiál na 
jinou stavbu města – rekonstrukci 
lávky pro pěší přes řeku Ostravici 
v sadech B. Smetany,“ vysvětlil 
náměstek primátora Petr Cvik. 

Znovuotevření mostu zname-
ná i to, že autobusová linka č. 7 
bude opět jezdit po své původní 
trase.  (pp)

Akademie Jana Amose Komenského, o.s.
Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek

Daňová evidence + aktuální změny k 1.1.2009
Termín konání: 1.12. – 12.12.2008, 8:00 – 12:00 hod. 
Místo konání: Havlíčkova 233, Frýdek-Místek
Účastnický poplatek: 2 990,- Kč

Úplný začátečník je schopen po absolvování kurzu vést daňovou 
evidence a to jak ručně, tak i s využitím PC, vytvořit účetní uzá-
věrku a vyplnit daňové přiznání.

Dále nabízíme:
- rekvalifikační kurz účetnictví v termínu 26.1. – 20.3.2009 v době 
13:30 – 18:30 hod.(3 x týdně)
- pronájem učeben

Přihlášky: č.tel.:
558 647 546, 558 648 039, 603 384 101, fax: 558 438 609,
osobně, e-mail: akademie@akademiefm.cz, www.akademiefm.cz
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Příspěvek nepojištěných do 
garančního fondu (GF) se vztahuje 
na vlastníky nebo provozovatele 
nepojištěných registrovaných vozi-
del (tzn. registrovaných vozidel bez 
povinného ručení). Počínaje 1. led-
nem 2009 budou mít povinnost za 
každý den, kdy jejich vozidlo nebylo 
pojištěno, uhradit do garančního fon-
du České kanceláře pojistitelů pří-
spěvek. Tuto povinnost nově zavádí 
§ 24c novely zákona č. 168/1999 Sb. 
o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla. Z garančního fondu České 
kanceláře pojistitelů jsou vypláceny 
poškozeným v zákoně stanovených 
případech náhrady škod z doprav-
ních nehod, které byly způsobeny 
nepojištěnými vozidly.

Jak si ověříte, zda se vás 
povinnost uhradit příspěvek do 
GF týká?

Je třeba ověřit, zda máte své 
vozidlo pojištěno. Pokud vyplyne, že 
není pojištěno, pak je nutno je pojis-
tit, anebo vyřadit z registru vozidel. 

Je nutno ověřit, zda vaše pojistná 
smlouva obsahuje všechny údaje o 
vozidle a tyto jsou aktuální. Pokud 
tomu tak není, může se vaše vozidlo 
při porovnání informací s registrem 
vozidel jevit jako nepojištěné. Údaji 
o vozidle rozumíme jeho registrační 
značku, identifikační číslo vozidla 
(VIN) a číslo technického průkazu. 
Hlášení změn identifikačních údajů 
vašemu pojistiteli je vaší povinnos-
tí, a pokud při provedené kontrole 
zjistíte, že údaje neodpovídají nebo 
si nejste jist, prověřte to a případně 
nechte opravit u vašeho pojistitele.

Pokud vozidlo nepoužíváte, ověř-
te si, zda je vozidlo řádně zapsáno v 
registru vozidel jako dočasně vyřa-
zené z provozu. Pouze v takovém 
případě nemusíte platit pojištění. 
Pokud vozidlo používáte, byť jen 
občas, pak jej dočasně vyřadit 
nelze, protože dočasně vyřazené 
vozidlo nesmí vůbec na veřejnou 
komunikaci a navíc vozidlo nemá 
registrační značky a vy nemáte ani 
osvědčení o registraci vozidla. 

V registru vozidel si zjistěte, zda 
na sebe nemáte vedeno (registro-
váno, evidováno) nějaké starší vozi-
dlo, které již, podle vás, nevlastníte 
(takovým vozidlem může být např. 
i starší vůz z dědictví, dávno nepo-
jízdný vůz rozebraný na náhradní 
díly nebo odstavený na zahradě či 
ve stodole, apod.). Pokud vyplyne, 
že na sebe máte vedeno takové 
vozidlo, musíte dát do pořádku 
zápis v registru vozidel (bylo-li vozi-
dlo prodáno, pak oznámit změnu 
zapisovaných údajů – v tomto pří-
padě změnu vlastnictví, pokud vůz 
neexistuje nebo jej opravujete, pak 
trvale či dočasně vyřadit). 

Výše příspěvku do garanční-
ho fondu

Příspěvek se hradí za každý 
den, za který není vozidlo pojiště-
no. Denní sazba je dána novelou 
zákona č. 168/1999 Sb., u osob-
ních vozidel činí 50-70 Kč, vyšší je 
u vozidel nákladních – až 300 Kč.

Celkový příspěvek se vypočte 
takto: počet dní x denní sazba + 
náklady uplatnění

Nárok na náklady uplatnění 
je dán zákonem a představuje 
zejména tisk dopisu, poštovné, 
zpracování plateb, atd.).

Přehled denních sazeb podle 
druhů vozidel:

Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
motocykl s objemem válců motoru 
do 350 ccm 20 Kč
motocykl s objemem válců motoru 
nad 350 ccm 30 Kč
osobní automobil s objemem válců 
motoru do 1 850 ccm 50 Kč
osobní automobil s objemem válců 
motoru nad 1 850 ccm 70 Kč
autobus 160 Kč
nákladní vozidlo s největší přípust-
nou hmotností do 12 000 kg nebo
přípojné vozidlo s největší přípust-
nou hmotností nad 3 500 kg
do 10 000 kg  130 Kč
tahač nebo jiné nákladní vozidlo s 
největší přípustnou hmotností nad
12 000 kg nebo přípojné vozidlo s 
největší přípustnou hmotností
nad 10 000 kg 300 Kč
speciální vozidlo 80 Kč
přípojné vozidlo s nejvyšší přípust-
nou hmotností do 3 500 kg 30 Kč
zemědělský nebo lesnický traktor 
a jejich přípojné vozidlo 40 Kč
ostatní vozidla 60 Kč

Odkdy a za jaké období budu 
hradit příspěvek do garančního 
fondu?

S platností od 1. 1. 2009 se pří-
spěvek do garančního fondu České 
kanceláře pojistitelů hradí za každý 
den, kdy nebylo vozidlo pojištěno. 
Tato povinnost se vztahuje na 
majitele a provozovatele nepojiště-
ných motorových vozidel a vyplývá 
z §24c zákona č. 168/1999 Sb. Pří-
spěvek do garančního fondu nemá 
zpětnou účinnost, tzn. nevztahuje 
se na období před 1. 1. 2009.

Kdo jsou osoby povinné hradit 
příspěvek do garančního fondu?

Osobami, které jsou povinny hra-
dit příspěvek do garančního fondu, 
jsou dle § 24c zákona č. 168/1999 
Sb., vlastník a provozovatel vozidla 
evidovaného v registru vozidel. 
Stejně tak je to každá jiná osoba, 
která v registru vozidel zapsaná 
není, ale měla být (např. kupující/
nový vlastník či dědic vozidla).

Všechny tyto osoby (pokud se 
jedná o odlišné osoby) jsou soli-
dárními dlužníky, což znamená, 
že každý odpovídá do plné výše 
dluhu. Zaplacením pohledáv-
ky kterýmkoli dlužníkem zaniká 
povinnost i druhému solidárnímu 
dlužníkovi. Zda a jak se tyto osoby 
následně vyrovnají mezi sebou, je 
jejich interní záležitostí.

Jaký je rozdíl mezi vlastní-
kem a provozovatelem?

Vlastník i provozovatel vozidla 
jsou osoby zapisované do registru 
vozidel. Provozovatel je osoba, 
která vozidlo nemusí vlastnit, ale 
se souhlasem vlastníka jej fakticky 
užívá a provozuje, hradí náklady 
provozu vozidla atd. Je-li provo-
zovatel jinou osobou než vlastník, 
potom se i tento odlišný provozo-
vatel zapisuje do registru vozidel. 
Jak změny vlastníka, tak i změny 
provozovatele podléhají oznamo-
vací povinnosti na registru vozidel.

Jak se příspěvek do garanč-
ního fondu hradí?

Majitelé a nebo provozovatelé 
nepojištěných vozidel, kterým dle 
zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla, 
vzniká povinnost hradit příspěvek 
do garančního fondu, budou vyro-
zuměni Českou kanceláří pojisti-
telů a vyzváni k úhradě příspěvku. 
Příspěvek do garančního fondu se 
hradí výlučně převodem z účtu (čís-

lo účtu je uvedeno ve výzvě), ane-
bo poštovní složenkou. Pro zjed-
nodušení je předtištěná poštovní 
složenka k výzvě taktéž přiložena. 
Nikdy nehraďte nikomu příspěvek v 
hotovosti – šlo by s vysokou prav-
děpodobností o podvod, protože 
Česká kancelář pojistitelů platby v 
hotovosti vůbec nepřijímá.

Na co je příspěvek do garanč-
ního fondu?

Z garančního fondu jsou vyplá-
ceny zákonné kompenzace poško-
zeným, kteří utrpěli škodu v sou-
vislosti s dopravní nehodou, kterou 
způsobilo nepojištěné vozidlo 
(bez účinného povinného ručení). 
Pro ilustraci: Řidiči nepojištěných 
vozidel způsobí ročně kolem 5 
tisíc nehod. Celková výše jimi 
způsobených škod dosahuje cca 
450 milionů Kč ročně. Garanční 
fond je spravován Českou kance-
láří pojistitelů (ČKP) a přispívají do 
něj všechny pojišťovny, u kterých 
lze tzv. „povinné ručení“ uzavírat. 
Pojišťovny pak logicky svůj člen-
ský příspěvek promítnou do ceny 
„povinného ručení“. Na nepojiště-
né škůdce tak doplácí slušní řidiči 
– poctiví plátci povinného ručení.

Proto byla do zákona č. 168/1999 
Sb. (novelou č. 137/2008 Sb.) zave-
dena povinnost pro nepojištěné 
osoby hradit příspěvek do zmíně-
ného garančního fondu. Nepojištění 
tedy od 1. 1. 2009 přispívají přímo 
na kompenzace těm osobám, kte-
ré jsou poškozeny v souvislosti s 
dopravními nehodami způsobenými 
nepojištěnými vozidly.

Mám po dobu, za níž příspě-
vek platím, vozidlo pojištěno?

Nikoliv. Uhrazení příspěvku není 
pojištěním vozidla. Pojištění se sjed-
nává dopředu pro případ neočeká-
vaných/nahodilých situací. Příspě-
vek se hradí zpětně za nepojištěné 
období a slouží jako příspěvek nepo-
jištěných osob do garančního fondu 
ke krytí výplaty z garančního fondu.

Zaplacením příspěvku se neře-
ší pokuta za nepojištěné vozidlo

Uhrazení příspěvku není pojiště-
ním vozidla, a tudíž ani „smazáním“ 
provinění proti zákonu. Přestupek je 
porušení zákona, které je jednorá-
zově sankcionováno státem, resp. 
jeho správním orgánem. Jeden 
přestupek – jedna sankce. Pokud 
vozidlo za rok, dva opět nepojistíte, 
nebo opakovaně vozidlo provozuje-
te bez pojištění, opět můžete dostat 
pokutu ve správním řízení.

Povinnost nepojištěné osoby 
zaplatit příspěvek do garančního 
fondu má sice podobný sankční 
charakter jako pokuta, ale rozdíl je v 
účelu hrazení příspěvku. Pokuta je 
sankce za porušení zákona ukláda-
ná a vybíraná správním orgánem, 
kdežto příspěvek do garančního 
fondu slouží ke krytí škod způsobe-
ných nepojištěnými vozidly.

Vymáhání příspěvku do 
garančního fondu

Na základě § 24c zákona č. 
168/1999 Sb. vycházíme z informa-
cí o pojištěných vozidlech a jejich 
porovnání s Centrálním registrem 
vozidel podle § 15 téhož zákona.

Pokud ČKP zjistí nepojištěné 
vozidlo, pak zasílá výzvu k úhradě 
příspěvku, který narůstá každým 
dnem, po který je vozidlo nepojiště-
no. Obeslaná osoba má zákonnou 
30-denní lhůtu na úhradu příspěvku, 

anebo doložení, že vozidlo nepro-
vozovala v rozporu se zákonem. Ke 
komunikaci s ČKP slouží „Dotazník“ 
s podrobným návodem, který je k 
výzvě přiložen. Pokud obeslaný na 
výzvu nereaguje ani neuhradí příspě-
vek, nebo pokud nedoloží údaje, kte-
ré obeslaný tvrdil, následuje proces 
vlastního vymáhání příspěvku. Ten 
může pokračovat předáním či prode-
jem pohledávky inkasní společnosti. 
Zahájením vymáhání se vymáhaná 
částka navyšuje o náklady spojené 
s vymáháním. Pokud ani tato činnost 
nebude mít jasný výsledek, pak může 
pokračovat vymáhání podáním žalo-
by u soudu. Samozřejmě i náklady 
prohraného soudního sporu navýší 
celkovou částku příspěvku.

Každé vozidlo zapsané v regis-
tru vozidel musí mít ze zákona 
uzavřeno účinné pojištění odpo-
vědnosti z provozu vozidla – tzv. 
„povinné ručení“. Tato zákonná 
povinnost se vztahuje jak na 
vozidla aktivně používaná, tak na 
vozidla nepoužívaná (pozn. Pokud 
máte v dílně rozebraný starý „pio-
nýr“, na kterém léta nejezdíte, stále 
je však zapsán v registru vozidel a 
máte jeho SPZ, i na něj musíte mít 
sjednáno povinné ručení).

Pokud povinné ručení k vozidlu 
nemáte, jedná se o přestupek proti 
zákonu a hrozí vám za něj násle-
dující sankce:

1. Nepředložení dokladu o 
pojištění při silniční kontrole

Mít u sebe platnou zelenou 
kartu, kterou se prokazuje pojiš-
tění, musí mít každý řidič vozidla. 
Pokud při silniční kontrole zelenou 
kartu nepředložíte nebo není plat-
ná (např. nepodepsaná, uvedena 
nesprávná či neaktuální registrační 
značka vozidla, skončila platnost), 
jde o přestupek, který s vámi poli-
cie může vyřešit na místě. V tomto 
případě vám může policista uložit 
blokovou pokutu ve výši 1 500 Kč.

Pokud není přestupek řešen na 
místě, ale postoupen do správního 
řízení, může v něm být uložena 
pokuta od 1 500 do 3 000 Kč. Ale 
i v případě vyřešení tohoto pře-
stupku (nepředložení dokladu o 
pojištění při silniční kontrole) ozna-
muje policie správnímu orgánu 
podezření ze spáchání přestupku 
provozování nepojištěného vozidla 
a správní orgán pak zahajuje pří-
slušné šetření. I to je důvod, proč 
byste ve vlastním zájmu měli mít 
povinné ručení a i zelenou kartu 
vždy v pořádku.

2. Neuzavření pojištění ve 
lhůtě 14 dnů po zániku pojištění 
předchozího.

Pokud z jakéhokoli důvodu 
zanikne pojištění, pak má vlastník 
vozidla povinnost do 14 dnů buď 
vozidlo řádně pojistit, nebo ode-
vzdat registrační značky a osvěd-
čení o registraci místně přísluš-
nému registru vozidel. Nesplnění 
této povinnosti je přestupkem, a to 
poměrně častým.

Málokdo si uvědomuje, že 
vlastník a provozovatel vozidla ručí 
i za situace, kdy je např. vozidlo 
v komisním prodeji v bazaru (pak 
postačí neopatrnost osoby při 
předváděcí jízdě, anebo špatné 
zabrzdění vozidla u prodejce) a 
způsobená škoda může být nema-
lá. Za vzniklou škodu pak odpovídá 
jak vlastník vozidla, tak jeho provo-

zovatel (pokud se jedná o odlišnou 
osobu). Bohužel mnoho motoristů 
hřeší na to, že na těch „pár týdnů“ 
se to nějak vyřeší.

Porovnáním dat pojistitelů o 
pojistných smlouvách s daty Cen-
trálního registru vozidel identifikuje 
ČKP tyto situace a oznamuje je 
správním orgánům, které vedou 
dopravně-správní agendu, a správ-
ní orgán s přestupcem zahajuje 
správní řízení. V jeho rámci musí 
vlastník prokázat platné pojištění a 
neučiní-li tak, může mu být ulože-
na pokuta od 2 500 do 20 000 Kč.

3. Provozování vozidla bez 
pojištění odpovědnosti

Pokud bude vozidlo provozová-
no bez „povinného ručení“, pak jde 
o přestupek, za který je ukládána 
pokuta od 5 000 do 40 000 Kč.

Přestupky a sankce souvise-
jící s provozováním vozidla bez 
pojištění odpovědnosti
Nepředložení dokladu o pojiště-
ní policistovi při silniční kontrole 
(sankce pro řidiče vozidla)
 1 500 – 3 000 Kč
v blokovém řízení – 1 500 Kč
Neodevzdání SPZ do „depozita“
(sankce pro vlastníka vozidla)
 2 500 – 20 000 Kč
Provozování vozidla bez pojištění
  5 000 – 40 000 Kč

 v příkazním řízení – 5 000 Kč
Rozdíl mezi pokutou za pře-

stupky a povinností uhradit pří-
spěvek do garančního fondu

Pokuta za přestupek je sankcí 
ze strany státu (jeho správního 
orgánu) za porušení zákona. Je-li 
přestupek spáchán, postihne pře-
stupce poměrně citelná finanční 
sankce (až 40 000 Kč). Vybraná 
pokuta náleží místně příslušnému 
úřadu, který přestupek řešil (zpra-
vidla tedy vaší obci). Povinnost 
nepojištěné osoby zaplatit příspě-
vek do garančního fondu má také 
sankční charakter, protože při-
chází v úvahu tehdy, jestliže bylo 
provozováno nepojištěné vozidlo v 
rozporu se zákonem. Tuto sankci 
však neřeší žádný správní orgán, 
ale uplatňuje ji podle zákona ČKP.

Další informace naleznete na 
internetových stránkách

www.bezpojisteni.cz
Úřední hodiny registru moto-

rových vozidel – Palackého 115, 
Frýdek-Místek

pondělí, středa – 8.00 – 17.00
čtvrtek – 8.00 – 15.00

Související postupy a formuláře 
naleznete na následujících strán-
kách: http://www.frydek-mistek.cz/
radnice_text/tiskopisy/index.php?&
priznak=org&obrazek=images/text_
okno_male_das_04.gif&ODBID=12



13 Říjen 2008Odbory

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174, p. Prihodová

k. ú. Místek
1) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 60,57 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) objekt bez čp./če. (ul.Hlavní) 

- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 
k. ú. Frýdek
1) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)

Na vybraná parkoviště ve městě, 
kde pravidelně zajíždí mobilní sběr-
na, a na sběrné dvory může občan 
města Frýdek-Místek bezplatně 
přinést tyto nebezpečné odpady, 
velkoobjemové odpady a elektroza-
řízení: - nebezpečné odpady a ostat-
ní odpady: mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, zbytky barev, laků, ředi-
del, televizory, obrazovky, monitory, 
počítače, autobaterie a monočlánky, 
použité obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, prošlé a nepotřebné léky, 
lednice, mražáky, zářivky, výbojky, 
sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané !!!

lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, telefo-
ny a ostatní domácí spotřebiče

Mobilní sběrna
U Kina P. Bezruče  4. 11. - 6. 11.
U krytého bazénu  11. 11. - 13. 11.
U Kauflandu  18. 11. - 20. 11.
U Billy  25. 11. - 27. 11.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

Sběrné dvory:
Svazarmovská, Pod estakádou
Provoz:  Po-Pá 8.00-18.00,
 So 8.00-14.00

Sběr nebezpečných složek komu-
nálního odpadu v našem městě pro-
vádí Frýdecká skládka a.s., tel. 558 
627 047, 558 438 330, 558 636 251.

Biologicky rozložitelné odpady – BRO
Biologicky rozložitelné odpady 

tvoří významnou část odpadů vzni-
kajících nejen v průmyslu a zeměděl-
ství, ale i v oblasti komunální sféry. Z 
důvodů snížení množství bioodpadu 
ukládaného na skládky je nutné 
zajistit jeho optimální způsob sepa-
race přímo v místě vzniku a rovněž 
jeho správné využívání. V současné 
době je vytříděná složka bioodpadu 
nejčastěji přeměněna na výborné 
organické hnojivo – kompost, což 
je i příklad odpadů pocházejících z 
města Frýdek-Místek, nebo na bio-
plyn s následným ziskem energie.

Bioodpad vznikající v domác-
nostech lze úspěšně a snadno 
kompostovat na malé ploše vlastní 
zahrádky, v tomto případě se jedná o 
tzv. domovní kompostování. Obvyk-
le je kompostování realizováno v 
malém kompostéru, který může být 

vyroben ze dřeva, z pletiva, z plastu 
nebo lze na zahradě též komposto-
vat v kupě. Při správném postupu 
není kompostování doprovázeno 
pachy, ani jinými negativními jevy. 
Vzniklý kompost, díky svému obsa-
hu živin, slouží nejen jako výborné 
hnojivo při pěstování zeleniny, ale 
i jako substrát pro pěstování poko-
jových rostlin. Kompostování je 
součástí přirozeného koloběhu živin 
rostlina – půda – rostlina.

Pro potřeby města Frýdek-Mís-
tek provozuje Frýdecká skládka, 
a.s. kompostárnu v Bruzovicích. V 
kompostárně je ročně zpracová-
váno cca 4000 tun vhodných kom-
postovatelných odpadů z veškeré 
údržby zeleně především z parků 
a jiných zelených ploch, o které se 
město stará. Službu využívají také 
občané města, kterým je zelený 

kompostovatelný odpad odebírán 
bezplatně, tuto službu mají zaplace-
nou v poplatcích za odpady. Jedná 
se zejména o trávu, listí a ořezy dře-
vin. Vyrobený kompost je dodáván 
pro potřeby rekultivačních prací, pod 
zeleň na zahrádkách a v parcích. 

V současné době probíhá změna 
zákona o odpadech, která by měla 
přesně definovat způsob nakládání s 
bioodpady. Do budoucna se uvažu-
je se zavedením sběru kuchyňských 
bioodpadů z domácnosti, mezi které 
patří slupky od brambor, zbytky ovo-
ce a zeleniny, sáčky od čaje, usaze-
niny od kávy apod.

Frýdecká skládka, a.s. v sou-
časné době zpracovává studii, 
která bude sloužit ke zmapování 
množství všech bioodpadů ve 
spádové oblasti a nastíní možnost 
jejich sběru a dalšího zpracování.

Odbor územního rozvoje a sta-
vebního řádu Magistrátu města 
Frýdku-Místku informuje vlastní-
ky kulturních památek, které se 
nacházejí na území MPZ Frýdek a 
MPZ Místek (jedná se výhradně o 
kulturní památky na území památ-
kové zóny) o možnosti požádat 
o finanční příspěvek z Programu 
regenerace městských památ-
kových rezervací a městských 
památkových zón pro rok 2009. 

Příspěvek je určen výhradně na 
podporu akcí, které mají charakter 
památkové obnovy nemovitých 
kulturních památek, tj. na zvýšené 
náklady spojené se zachováním a 
obnovou autentických prvků a kon-
strukcí kulturní památky, např. obno-
va konstrukce střechy, fasády; v 
případě nutné výměny oken a dveří, 
které jsou prokazatelně v havarijním 
stavu, lze akceptovat pouze tvarové 
a materiálové repliky. Příspěvek nel-

DOTACE NA OBNOVU PAMÁTEK PROGRAM REGENERACE MPZ 2009
ze použít na modernizaci objektů, 
zřizování nových bytových jednotek, 
projektovou dokumentaci a na kopie 
sochařských děl.

Pro podání žádosti je nutno spl-
nit následující:

1. objekt je zapsán v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR

2. obnova musí probíhat podle 
zákona číslo 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči a zákona číslo 
50/1976 Sb. nebo číslo 183/2006 
Sb. (stavební zákon), všechny v 
platném znění

3. obnova (nebo její etapa) musí 
být dostatečně připravena tak, aby 
mohla být provedena v roce 2009

4. připravenost akce (datum 
vydání závazného stanoviska 
orgánu státní památkové péče a 
datum vydání stavebního povolení 
nebo ohlášení stavebních úprav)

5. akce obnovy většího rozsahu 
(s celkovými ročními náklady nad 1 

Sběr nebezpečných odpadů 
v místních částech města F-M

Dne 15. 11. bude v Chlebovi-
cích, Lysůvkách a Zelinkovicích a 
dne 22. 11. v Lískovci a ve Ska-
lici probíhat sběr nebezpečných 
odpadů. Nebezpečné odpady 

od občanů zdarma odeberou 
pracovníci společnosti Frýdecká 
skládka, a. s. Se sběrem nebez-
pečných odpadů bude prováděn 
i sběr velkoobjemových odpadů.

Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů:
Dne 15. 11. 2008

Lysůvky:
u pana Šmída 7:30 - 8:00
u pana Sochy 8:10 - 8:40
u hřiště 8:50 - 9:20
Zelinkovice:
u obchodu 9:30 - 10:00
ul. Rovenská 10:10 - 10:40
Chlebovice:
myslivna 11:20 - 12:05
bývalý OÚ 12:15 - 12:45
u transformátoru 12:55 - 13:25
u pana Martínka 13:35 - 14:05

Dne 22. 11. 2008
Skalice:
Záhoří - u žampi.  7:30 - 8:00
u kostela  8:10 - 8:40
u kulturního domu  8:50 - 9:20
Kamenec rozcestí  9:30 - 10:00
u lávky na Dobrou 10:10 - 10:40
u vrby 10:50 - 11:20

Lískovec:
u hřiště 12:10 - 12:25
u hasič. zbroj. 12:35 - 13:05
točna Hájek 13:15 - 13:45

Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, 

monitory, rádia, počítače, lednice, mražáky, sporáky, pračky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků, ředidel, auto-
baterie, monočlánky, zářivky, výbojky, prošlé a nepotřebné léky.

Velkoobjemové odpady jsou:
Skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace apod.  Odbor ŽPaZ

milion Kč) je potřeba doložit propoč-
tem, jinak nebude akce započtena 

Anketní dotazník akce obnovy 
na rok 2009 je možno vyzvednout 
na Magistrátu města Frýdku-Místku, 
odboru územního rozvoje a stavební-
ho řádu, Radniční 1148. Tiskopis je 
možno získat také na internetových 
stránkách města - www.frydekmis-
tek.cz (zprávy z radnice).

Informace žadatelům poskytne 
Ing. Marta Axmanová, OÚRaSŘ, 
památková péče; MM F-M, telefon 
558 609 111, linka 280, nebo e-mail: 
axmanova.marta@frydekmistek.cz

Řádně vyplněnou žádost ode-
vzdejte osobně na odboru územního 
rozvoje a stavebního řádu (kancelář 
č. 410) Magistrátu města Frýdku-
-Místku, nebo zašlete na adresu: 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního rozvoje a staveb-
ního řádu, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, do 7. 11. 2008.

V letošním roce probíhá 
poslední etapa povinné výmě-
ny občanských průkazů, která 
se vztahuje na všechny typy 
občanských průkazů bez stro-
jově čitelných údajů, které byly 
vydány do 31. prosince 2003. 

Občanské průkazy se strojo-
vě čitelnými údaji (zelené karty) 
vydané do 31. 12. 2003 se nemě-
ní a platí po dobu v nich uvede-
nou. Povinná výměna se týká 
pouze občanských průkazů, které 
neobsahují strojově čitelnou zónu 
(dva řádky písmen a číslic v dolní 
polovině přední strany občanské-
ho průkazu). Povinná výměna je 
zdarma.

Povinná výměna se nevztahu-
je na občanské průkazy vydané 
občanům narozeným před 1. led-
nem 1936, pokud v nich není doba 
ukončení platnosti vyznačena 

Povinná výměna občanských průkazů
konkrétním datem a všechny údaje 
uvedené v občanském průkazu 
jsou aktuální.

O výměnu dokladů je nezbyt-
né požádat nejpozději do 30. 
listopadu 2008. Z tohoto důvo-
du vyzýváme všechny občany, 
kterých se tato povinná výměna 
týká, aby tak učinili již nyní a 
nečekali až na konec stanovené 
lhůty. Předejdou tak nepříjem-
nostem, které jsou s nesplně-
ním povinnosti vyměnit si včas 
občanský průkaz spojené. 

Žádost o vydání občanského 
průkazu můžete ve Frýdku-Místku 
podat na oddělení evidence oby-
vatel, občanských průkazů a ces-
tovních dokladů Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Palackého 115 (2. 
NP, přepážkové pracoviště). K 
žádosti je nutno doložit dosavadní 
občanský průkaz a jednu fotografii 

o rozměrech 35 x 45 mm. V přípa-
dě požadavku občana o zapsání 
nepovinných údajů, které nejsou 
uvedeny v dosavadním občanském 
průkazu, je také nezbytné předložit 
doklady k ověření požadovaných 
údajů (např. doklad o získání aka-
demického titulu, oddací list, rodné 
listy dětí ve věku do 18 let). Žádost 
lze podat osobně nebo prostřed-
nictvím jiné osoby, která se nemusí 
prokazovat plnou mocí.

Informace o platnosti vydaných 
občanských průkazů získáte také v 
kancelářích č. 252 a č. 251.

Úřední hodiny oddělení eviden-
ce obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů:
pondělí, středa 08:00 – 17:00 h.
čtvrtek 08:00 – 15:00 h.

Vaše případné dotazy rádi zod-
povíme na telefonních číslech 558 
609 455 nebo 558 609 458.
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Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083, www.kinovlast.cz

MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12   12,30 - 16,00
čt 8 - 12   12,30 - 17,00
so, ne            13,00 - 17,00

Čtvrtek 6. listopadu v 1900 – frýdecký zámek
JAN ŠKRDLÍK – VIOLONCELLO A PETRA 

BESA – KLAVÍR 
program: L. Janáček, C. Debussy (s paralelním 
promítáním filmu), B. Martinů
Předplatitelé Zámeckých koncertů 2008/2009
vstupné: 150 a 100 Kč (důchodci a děti)
Úterý 11. listopadu v 1900 hodin

PAVEL ŠPORCL – HOUSLE
program: J. S. Bach, N. Paganini, N. Milstein, 
E. Ysaye
Předplatitelé koncertů v Národním domě a Kon-
certů pro mládež 2008/2009
vstupné: 200 a 100 Kč (důchodci a děti)
Čtvrtek 13. listopadu v 1900 h - Kino Petra Bezruče

JAROMÍR NOHAVICA – koncert
Prodej vstupenek ve středu 15. října v 15.00 
hodin v Nové scéně Vlast.
Objednávky nepřijímáme. 1 osoba maximálně 6 
ks vstupenek.
Koncert není vhodný pro děti do 12 let.
vstupné: 300 Kč
Sobota 15. listopadu ve 1430 h - Kino Petra Bezruče

MICHAL JE KVÍTKO 
aneb pokropte ho vodou a nikdy nezvadne
A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Micha-
lově zahrádce. Kopretina zpívá, palma tančí a 
kaktus do všeho mluví. Konev má rýmu a umělá 
kytka z toho má legraci!
vstupné: 140 Kč. Vstupenky nerezervujeme!!!
Dítě do tří let v doprovodu dvou dospělých platí-
cích – vstup zdarma!
Výstavy:
1.11. - 3.12. – chodby Národního domu
Fotoreportáž Karla Fryše z cesty po Austrálii, 
Novém Zélandu a USA

Středa 5. listopadu v 19.00 hodin 
Kašpar – Divadlo v Celetné 

William Shakespeare
HAMLET

Mladý princ, zkažený svět a slepá láska. Duch 
otce na hradbách, Morickova lebka a otrávený 

hrot kordu. Být nebo nebýt. To je otázka! 
Hrají: Petr Lněnička, Jan Potměšil, Eliška 

Boušková/Markéta Coufalová, Milena Stein-
masslová, Pavel Zatloukal/Miloš Kopečný, 

Martin Hoffmann, Marek Němec/Lukáš Jůza, 
František Kreuzmann, Václav Jakoubek aj.

režie: Jakub Špalek
Předplatitelská skupina A, vstupné: 400 a 380 Kč

Neděle 9. listopadu v 15.00 hodin
Malá scéna Zlín

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Podivuhodné příběhy ze života svérázné 

devítileté dívenky.
vstupné: 50 Kč

Středa 12. listopadu v 19.00 hodin 
Divadlo Kalich, Charles Ludlam

ZÁHADNÁ IRMA
Zdařilá parodie na hororové příběhy se vším všudy, 

co k tomu patří. Naši dva přední komici se chopí 
hned sedmi rolí najednou. Jejich pověstný herecký 

temperament si tedy náležitě přijde na své. 

V USA se stala velkým hitem a posbírala řadu 
prestižních cen. 

hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
režie: Petr Novotný
Česká premiéra

Předplatitelská skupina B – náhradní předsta-
vení za Kachna na pomerančích

vstupné: 400 a 380 Kč
Neděle 16. listopadu v 15.00 hodin 

Divadlo Kapsa Andělská Hora
KTERAK BERUŠKA UŠKA O SEDMOU 

TEČKU PŘIŠLA
Činoherní pohádka o malých broučcích, kteří 
uspořádají na louce bál. Děti se seznámí s 
broukem Oukem, beruškou Uškou, šnekem 
Ekem a malým chlapcem Péťou Zahrádkou.

vstupné: 50 Kč
Úterý 18. listopadu v 19.00 hodin

THE BACKWARDS – Beatles revival
Skupina je jedním z nejlepších revivalů na 
světě, největším úspěchem je dvojnásobné 
vítězství na BEATLEFESTU v New Yorku v 

létech 1998 a 2003. Několikrát také vystoupili v 
slavném CAVERN CLUBU v Liverpoolu.

vstupné: 250 a 200 Kč
Neděle 23. listopadu v 15 hodin

Liduščino divadlo Praha
VÁNOČNÍ DIAMANT

Činohra s luminiscencí pro nejmenší. Vánoční 
pohádka o jednom kouzelném diamantu, o 

andílkovi a nezbedném čertovi.
vstupné: 50 Kč

Pátek 28. listopadu v 19.00 hodin
KAREL PLÍHAL

V pořadu zazní nové písně z chystaného CD 
„Vzduchoprázdniny“, které vyjde na jaře 2009. 
Dostane se i na starší písničky, protože Plíhal 
bude také trochu vzpomínat – letos je to už 30 
let, co se poprvé objevil na pódiu. Po úspěš-
ném pořadu „Nebe počká“ představí divákům 
pořad s jednoduchým názvem „Karel Plíhal“.

vstupné: 200 Kč
Neděle 30. listopadu v 15.00 hodin 

Umělecká agentura Aleny Bastlové Opava
O ZLÉ KRÁLOVNĚ

Výpravná hudební činoherní pohádka na 
motivy českých klasických pohádek.

vstupné: 50 Kč
Výstavy

3. - 30. listopadu
Východ slunce v Beskydech a Světlo 

Východu v Himalájích
Výstava fotografií Michala Chýlka.

KINO
Sobota 1. – neděle 2. 11. v 17.00 hod.
WALL-I /USA
Animovaný rodinný film o malém robotovi od 
tvůrců filmů Hledá se Nemo a Ratatouille. 
v 19.00 hod.
MÁJ /ČR
Filmová adaptace klas. básně Karla Hynka Máchy 
v podání kameramana a režiséra F. A. Brabce.
Čtvrtek 6. 11. v 17.00 a v 19.00 hod.
KONEČNĚ SPOLU /USA
Helen Hunt, Colin Firth, Matthew Broderick v 
romantickém příběhu. 
Pátek 7. – neděle 9. 11. v 17.00 hod.
HANCOCK /USA
Existují hrdinové…existují superhrdinové… a 
pak je tu Hancock. Nový film s Willem Smithem 
a Charlize Theron.
v 19.00 hod.
NESTYDA /ČR
Film Jana Hřebečka podle Vieweghovy knihy 
„Povídky o manželství a sexu“ s Jiřím Macháč-
kem v hlavní roli.
Čtvrtek 13. 11. v 17.00 a ve 20.00 hod.
BATHORY /ČR
Byla legendární uherská hraběnka Báthory 
opravdu největší vražedkyní všech dob nebo 
ženou, která se pro své bohatství a šarm stala 
terčem politicko-mocenských intrik?
Pátek 14. – neděle 16. 11. v 17.00 hod.
ZAPOMENUTÝ OSTROV /USA
O malé „Robinsonce“, která žije se svým otcem oce-
ánografem na odlehlém ostrově v Jižním Pacifiku.
v 19.00 hod.
MUMIE: Hrob dračího císaře/USA
Třetí dobrodružství mladých Evropanů, kteří se 
tentokrát chystají probudit z tisíciletého spánku 
prvního čínského císaře.
Středa 19. 11. v 17.00 a v 19.30 hod.
HELLBOY II: Zlatá armáda /USA

Další filmové dobrodružství nezdolného tvora z 
komiksu. Tentokrát bojuje s vládcem elfí říše.

Čtvrtek 20. – neděle 23.11. 
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ 

6. ročník soutěžní putovní filmové přehlídky 
dobrodružství, adrenalinu, extrémů a cestopisů

PROGRAM
Čtvrtek 20. 11. v 19.00 hod.

Cesta 626 /ČR – reportáž z výstupu horolezců 
na tatranský Ganek
Knocking on Heaven´s Door /ČR – base jumping 
– krásy a úskalí nového adrenalinového sportu
Eiger speed riding/Eiger rychlá jízda /Francie 
– Free ride na lyžích z Eigeru s použitím padáku
The Race/Závod /Německo – závod paraglidis-
ty a lezce v italských Dolomitech
Viva freediving /ČR – světový rekord ve freedi-
vingu v Ostravě – 120 km za 24 hodin
Planeta lidí – výpravy za domorodci Nové 
Guinee – Kombajnové /ČR – nebezpečný 
kmen Kombajů
Jozef Juzek Psotka – Radosť zo života /SK 
– dokument o slavném slovenském horolezci a 
tragédii na Everestu

Pátek 21. 11. v 17.30 
Des hommes sur la montagne/Vysokohorští 
vůdci /Belgie, Francie 
– předávání zkušeností novým vysokohorským 
vůdcům v Chamoniax
Krumlovský vodácký maraton 2007 /ČR – 5. 
ročník největšího vodáckého maratonu v ČR
The Last Sanctuary/Poslední svatyně /Fran-
cie – Francouzská Polynésie – domov mnoha 
druhů živočichů

ve 20.00 hod.
Venezuela – ztracený svět vodopádů /ČR 
– cestopis 
Dotek Arktidy /ČR – splnění velkého snu v krá-
lovství ledních medvědů – Arktidě
Sen o nejtěžší hoře světa/ ČR – dokument o 
výstupu na K2 v roce 2007

Sobota 22.11. v 15.00
A Russian Wave/Ruské vlnění /Kanada 
– nové divoké řeky na SV Ruska
Cliff Basecamp /ČR – lezení party kamarádů 
na ostrově Hvar
Everest: A climb for Peace/Everest: lezení 
pro mír /USA – charitativní výstup na Everest

v 17.30.
Red Bull X Alps 2007 /ČR – extrémní závod v 
paraglidingu – přelet Alp
On the verge of the Impossible//Na pokraji 
nemožného /Španělsko – výstup na majestát-
né vrcholy Gasherbrum III. a IV
Portrait of a Serial Jumper/Portrét skokana 
/Německo – Nor André Bach – průkopník mezi-
národní base jump scény

ve 20.00 hod.
Maledivy – velké divy! /ČR – jak to bylo se 
souostrovím Maledivy
River surf/Surf na divoké vodě /Francie 
Aconcagua speed flying/Aconcagua rychlé 
létání /Francie – snowkiting z Aconcaguy
Gasherbrum II – The fastest Summit G II 
– nejrychleji na vrcholu/Německo 
– sky running – moderním stylem horolezectví 
na Gasherbrum II
Play Gravity/Hra přitažlivosti /Švýcarsko 
– freeride a akrobatický paragliding na Aljašce

Neděle 23. 11. v 17.30 hod.
Planeta lidí – výpravy za domorodci Nové 
Guinee – Výstup na Mandalu /ČR – výstup na 
Mandalu s domorodými nosiči
Cesta za prašanem – ACG NIKE Perfect 
Powder /ČR – snowboarding v Severní Americe
Omo 2 – premeny /SK – změny na řece Omo

(Více o festivalu na www.mfof.cz)
Středa 26. – čtvrtek 27. 11. v 17.00 hod.

KOZÍ PŘÍBĚH – Pověsti staré Prahy /ČR
První český celovečerní 3D animovaný film Jana 
Tománka, který oživuje svět středověké Prahy a posí-
lá do jejich osidel chasníka Kubu s věrnou kozou.

v 19.00 hod.
TEMNÝ RYTÍŘ /USA

Další dobrodružství muže s netopýří pláštěnkou, 
tentokrát Bruce Wayne soupeří hlavně s Jokerem.

Sobota 29. – neděle 30. 11. v 17.00 hod.
DĚTI NOCI /ČR

Film režisérky Michaely Pavlátové vypráví o 
křehkém přátelství, lásce a naději.

v 19.00 hod.
QUANTUM OF SOLACE/USA

Dvaadvacátý film z úspěšné řady o neohroženém 
agentovi Jejího Veličenstva Jamesi Bondovi.

BIJÁSEK 
Pátek 7. 11. v 10.00 hod.
VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ /ČR
Napínavé a humorné vyprávění o třech myšá-
cích žijících v biografu.
Sobota 8. 11. v 14.00 hod.
HORTON/USA
Jak jeden slon chtěl zachránit celý svět, usaze-
ný v květu jetele. Rodinný film o síle přátelství a 
obětavosti od tvůrců Doby ledové.

FILMY PRO SENIORY
Středa 19. 11. v 10.00 hod.
ONCE/Irsko
Potkali se v ulicích Dublinu: on muzikant, ona 
imigrantka…Muzikál Johna Carneyho s hudbou 
Glena Hansarda. 

FILMOVÝ KLUB
Pondělí 3. 11. v 19.00 hod.
ANNIE LEIBOVITZ: Život objektivem /USA
Fascinující dokumentární portrét světoznámé 
fotografky Annie Leibovitz seznamuje s její 
celoživotní kariérou.
Pondělí 10. 11. v 19.00 hod.
TOBRUK /ČR
Příběh československých vojáků, kteří bojovali 
za druhé světové války v severoatlantickém 
Tobruku. Na základě skutečných událostí.
Pondělí 17. 11. v 19.00 hod.
Nominace na Oskara: KARAMAZOVI /ČR 
Celovečerní hraný film režiséra a scénáristy 
Petra Zelenky na motivy románu F. M. Dosto-
jevského Bratři Karamazovi s osobnostmi Dej-
vického divadla.
Pondělí 24. 11. v 19.00 hod.
SIROTČINEC /Mexiko, Španělsko 
Napůl hororový, napůl fantasy příběh o ženě, 
která se po letech vrací s manželem a synem do 
míst, kde vyrůstala. Opuštěný sirotčinec ovšem, 
zdá se, opuštěný není…

DEBUTY SLAVNÝCH REŽISÉRŮ
Úterý 4. 11. v 19.00 hod.
Miloš Forman – ČERNÝ PETR /ČSSR 
Formanův vynikající celovečerní hraný debut s 
komediálním nadhledem a porozuměním pro svět 
otců a synů té doby je mozaikou drobných, zdánlivě 
bezvýznamných událostí v životě 16letého učně. 
Úterý 11. 11. v 19.00 hod.
Jan Němec – DÉMANTY NOCI /ČSSR
Psychologická filmová studie, patřící k absolutní 
špičce české kinematografie, prostřednictvím 
skutečného děje, horečnatých představ a sno-
vých vizí návratu zaznamenává pocity dvou 
chlapců – utečenců z židovského transportu. 
Úterý 25. 11. v 19.00 hod./
Jaromil Jireš – KŘIK /ČSSR. 
Psychologické drama o rodinném rozvratu, kte-
ré vzniklo podle scénáře Ludvíka Aškenazyho.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
FERDIŠ DUŠA – ŽIVOT A DÍLO
PROGRAMY, KONCERTY
Čtvrtek 6. listopadu 19,00 h. – frýdecký zámek
Třetí zámecký koncert
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KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

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 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00
ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Minuty Euroregionu Beskydy - každý čtvrtek, 17:45 TV Prima

F. Čejky 450, F-M (v budově Lidového domu)
tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,

klubnezbeda.f-m@caritas.cz
Cílová skupina: 6-18 let

Provozní doba přes školní rok je 13 - 17 h

KLUB NEZBEDA

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

otevřeno duben-říjen 
v pátek 9-17 h., sobota 9-12 hod.

Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.cz,

603 542 619

Muzea v Chlebovicích

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 595 170 040, http://ctyrlistek.webz.cz

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních současných 
malířů a grafiků

Výstava Josefa Novického

Heydukova 2330, 738 01 F-M
558 647 067, 602 586 925,

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz
kulturnidumfm@seznam.cz
www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

KOUZELNÝ KOUTEK
náměstí Svobody 16

www.kouzelnykoutek.cz
e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz

mobil: 737 518 840

KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Tel.: 558 647 366, Mob.: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00 h.

Nově Út pouze 14.30 – 17.00!!! 

JAN ŠKRDLÍK – violoncello
PETRA BESA POSPÍŠILOVÁ – klavír
Úterý 18. listopadu 17,00 h – zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Připravujeme:
Neděle 7. prosince 900 - 1500 h. – frýdecký zámek
VÁNOČNÍ JARMARK
spojen s prodejem lidových a umělec. předmětů

• Ukázka lidových řemesel
• Mikulášská nadílka

• Čertice Makrela – pohádka
• Vánoční hudba

• Obrazy Ledy Pešatové – první část výstavy
• Vánoční speciality a pamlsky

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VYCHÁZKY
Čtvrtek 13. listopadu 
Zelený dům na Zámecké ul. ve Frýdku v 16.30 h
LIBAVSKO – KRAJ BOHATÉ HISTORIE
Čtvrtek 20. listopadu 
Zelený dům na Zámecké ul. ve Frýdku v 16.30 h
KRNOV – MĚSTO NA HRANICI
Čtvrtek 27. listopadu 
Zelený dům na Zámecké ul. ve Frýdku v 16.30 h
DŘEVĚNÉ KAPLE A ZVONICE V BES-
KYDECH A OKOLÍ

Pátek 7. listopadu 
KRÁLOVNA ZE SÁBY

taneční orientální show v tradičních egyptských 
folklorních kostýmech.

Začátek: 19.00 hodin, vstupné 150 Kč, před-
prodej na tel.: 602 551 622
Čtvrtek 27. listopadu

Shromáždění delegátů Stavebního
bytového družstva Frýdek-Místek

PŘIPRAVUJEME:
Sobota 13. 12. ROCKOVÉ VÁNOCE

Vystoupí: ALKEHOL, DOGA, ŠKWOR, TORR, 
STONEFREE, ORGASMATRON.

Předprodej: 200 Kč, 5 ks vstupenek – 800 Kč, 
na místě 250 Kč.

Kulturní dům Frýdek, BIC, zlatnictví v Intersparu, 
galanterie na ul. Radniční Frýdek, stánek s 

občerstvením u vchodu do Frýdecké nemocnice.

7. 11. - Loutky z papíru
Vyrobíme si loutky z papíru na špejli.
10. 11. - Beseda s paní Lucií Dužíkovou 
o výživě dětí (prevence) a o zvýšení imunity 
pomocí českých potravinových doplňků NUTRA 
BONA. Začátek v 10.00 hod. 
14. 11. - Kreslíme roztíratelnými pastelkami
17. 11. Státní svátek! Zavřeno!!
21. 11. - Chrastítko
Vyrobíme si chrastítko z ruličky od toaletního 
papíru.
25. 11. - Zveme vás na Multikulturní odpoledne
do Broučků. Je to první akce velkého projektu, který 
má pomoci integrovat rodiny cizinců žijící v našem 
městě a okolí do naší komunity (do budoucna plá-
nujeme další podobná setkání,chceme nabídnout 
i kurz českého jazyka apod.). Pokud znáte takové 
rodiny, přiveďte je s sebou. Začátek akce v 15.00 
hod. Malé občerstvení zajištěno.
28. 11. - Bramborová tiskátka
5. 12. - Mikulášská besídka 
od 9.00 hod a od 10.30 hod. Jen pro zapsané! 
Zapsat svoje dítě můžete od 18. do 28. 11. 
Cena balíčku 40 Kč.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 

besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŔENO!!!

Otevřeno 14.30 – 17.00 hod.
Středa – cvičení maminek s dětmi

Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní asi-
stentky je vždy ve středu v 10.00 hod. Hlídání 
dětí zajištěno. Cena 40,-Kč/hod. 
Angličtina pro nejmenší
Od září probíhá výuka angličtiny pro děti s rodiči. 
Orientální tance pro maminky
Zájemkyně o výuku břišního tance se mohou 
hlásit u hospodyňky. 
Termín bude upřesněn.

3. - 7. 11. Tvorba nezbednického kalendáře
12. 11. Interaktivní hry v klubovně 
19. 11. Prevent. specif. program na téma alkohol
24. – 28. 11. Výroba drobných vánočních dárků 
Každý pátek od 15:00 do 16:00 hodin chodíme 
sportovat do tělocvičny 4. ZŠ.

„DIVADELNÍ PODZIM“
Pro děti

vstupné 25 Kč
Sobota 8. listopadu v 15 hodin

Marek Domkář
Líný Honza

obnovená premiéra hry s loutkami na motivy 
pohádky Josefa Lady, hraje DUO – Divadlo u

Ostravice Frýdek-Místek, loutková scéna
Sobota 22. listopadu v 15 hodin

Čertice Makrela
premiéra veselé hudební pohádky o dětech, 

čertech a pirátech, hraje DS Čtyřlístek
Pro mládež a dospělé

vstupné 80 Kč
Sobota 1. listopadu v 18 hodin

Trampská revue
U příležitosti 90 let československé státnosti a 90 
let českého trampingu účinkují: Sidney Bill a jeho 
Odualajne band, folková skupina Galerie z Kunčic 

p.O. a country skupina PTAČOROKO Frýdlant n.O.
Sobota 8. listopadu v 18 hodin

Norbert Závodský
Hořkosladká barvoslepost

tragédie o mřížích, jež jsou v každém z nás 
– hraje soubor 21 gramů Frýdek-Místek

Sobota 22. listopadu v 18 hodin
ING Kolektiv – Karel Spasitel

Ingovská pohádka aneb Pohřeb dobrý, 
všechno dobré!

celovečerní představení pohádky pro dospělé 
– hraje soubor ING Kolektiv

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

1. 11. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJS RAVY A ESTET A JEJICH NEJEN META-
LOVÁ HUDBA 
3. 11. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE DJ 
PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, VSTUP 
ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
5. 11. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…, VSTUP ZDARMA!!!
6. 11. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR, ANEB ROCK PROTI PROUDU, 
VSTUP ZDARMA!!!
7. 11. pátek DRUM´N´STOUN 
DJS:LOCAL HEROOES, WOJTISHEK, DRUM-IT, 
SHMIDO, NEW INTERIER, 7KW SOUND, 3XFOT-
BAL, VIDEOPROJEKTION, FREE TAG ZONE
8. 11. sobota MŇÁGA A ŽĎORP – LIVE!
PO ROCE OPĚT MŇÁGA VE STOUNU S NO-
VÝM ALBEM „NA STANICI POLÁRNÍ“ – TOUR
10. 11. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY

Michal Pustějovský – Zvukové odlitky 

HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE DJ 
PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, VSTUP 
ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
12. 11. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…, VSTUP ZDARMA!!!
13. 11. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR, ANEB ROCK PROTI PROUDU, 
VSTUP ZDARMA!!!
14. 11. pátek NIRVANA – REVIVAL-LIVE!!!
MÍSTNÍ REVIVAL NIRVANY – FECAL MATTERS 
(F-M) PO LETECH VE STOUNU + GUEST!
15. 11. sobota PIO SQUAD – LIVE! 
PIO OPET VE STOUNU + HIP-HOP PAR-
TY, DJS: BURCHAK, BJALY, SHUPSTA + 
OFICIAL AFTERPARTY JIBSTARS STREET 
WAR!!! - ZÁVODNÍCI ENTRY FREE, VIDEO-
PROJEKTION!!!
16. 11. neděle HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL
PŘEDSVÁTEČNÍ NEDĚLE V RYTMU STA-
RÝCH HITŮ, ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE 
– STAVTE SE DO STOUNU POBAVIT – DJ 
BARUCHA TO ZAŘÍDÍ
17. 11. pondělí ROCKOTÉKA
SVÁTEČNÍ ROCKOTÉKA VE STOUNU, STA-
RÉ I NOVÉ PECKY HRAJE DJ PETR KLEGA
19. 11. středa 100°C – LIVE! 
ROCK 21. STOLETI, STAVTE SE NA STUPNĚ 
PO DLOUHE DOBĚ O5 VE STOUNU!!!

3. 11. od 17,00 LAMPIONOVÝ VEČÍREK 
 cena 40 Kč/dospělý, 20 Kč/dítě
13. 11. od 17,00 KOJENÍ – NEBOJTE SE 
ZEPTAT BESEDA S LAKTAČNÍ PORADKYNÍ 
JIŘINOU MRÁZKOVOU
vstupné 50 Kč/osobu, děti zdarma
- Programy a cvičení rodičů s dětmi od půl 
roku věku
stále volná místa v kurzech pro děti od 0,6 do 3 let
- Program Předškolkové zvykání aneb Já to 
zvládnu bez maminky
pondělí 8,30-12,30 hod – délka pobytu dětí dle 
jejich potřeb 
cena 55 Kč/ hodinu 
- Kreativní dopoledne pro maminky
pro velký úspěch otevíráme kromě středy
také kurz v pondělí 9-10 hod
- Hlídání dětí jednorázově i dlouhodobě
potřebujete si odpočinout?
potřebujete se vrátit do práce?
jsme Vám k dispozici dle Vašich potřeb
- Klub Kouzelníček pro děti od dvou let 
pátek 8,30-10,30 hod
volná herna se střídá s bloky cvičení, rukodělných 
činností a zpíváním, nebude chybět ani pohádka
cena permanentky 700 Kč na 10 vstupů, per-
manentka není časově omezena
- Volná herna odpoledne kdykoli, stačí se telefonic-
ky nebo emailem objednat, alespoň 1 den předem
Poradna pro maminky
KURZ PŘÍPRAVY K PORODU 
zahájení 7.11. V 15.00hod celkem 3 lekce vždy 
1 týdně 
LEKCE KOJENÍ 28.11. V 15.00 hod navazuje 
na přípravu k porodu 
KURZ MANIPULACE S KOJENCI 
zahájení 17. 11. v 15.00hod celkem 2 lekce 
vždy 1 týdně 
KURZ MASÁŽÍ DĚTÍ A KOJENCŮ 
zahájení 3. 11. v 15 h celkem 2 lekce vždy 1 týdně 
LEKCE ŠÁTKOVÁNÍ po domluvě

GALERIE POD SVÍCNEM
4. 10. - 7. 11. - Taťána Šedová: grafika

STOLÁRNA
Potoční 1228, Frýdek-Místek, 

telefon: 558 629 135, www.klub-stolarna.cz
22. 11. SING, SING PENELOPE

(elektronický jazz PL)

Fotoklub Art Collegium Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje 11. ročník fotosoutěže 
pro mladé autory, která je akcí dotova-
nou z Kulturního fondu města.

„Fotosoutěže se mohou zúčastnit foto-
grafové z Frýdku-Místku a okolí, jejichž věk 
v letošním roce nepřesáhne 25 let. Foto-
grafie mohou být černobílé nebo barevné 
formátu minimálně 13 x 18 cm libovolného 
tématu. Musí být na zadní straně označeny 
názvem fotografie, dále jménem autora, 
jeho adresou a rokem narození. Do každé 
zásilky je nutno vložit seznam zaslaných 
fotografií. Vyhodnocení fotografií provede 
odborná porota sestavená pořadatelem. 
Nejlepší autoři získají hodnotné ceny,“ sdělil 
Miroslav Žiška, předseda fotoklubu.

Uzávěrka soutěže je stanovena na 19. 
12. Fotografie se dočkají také vystavení, 
vernisáž se plánuje na 27. ledna v budově 
Obchodní akademie Frýdek-Místek.

Fotografie do soutěže 
zasílejte na adresu: 

Fotoklub Art Collegium, Obchodní akade-
mie, Palackého 123, 738 02 Frýdek-Místek.

(pp)

Fotosoutěž pro 
mladé autory
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Přednáška PhDr. Davida Pindura na téma:
Manželé Vidomusovi a počátky kostela

Všech svatých v Místku
v neděli 9. listopadu 2008 v 16 h - v kostele Všech svatých 

na Frýdlantské ulici


