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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
Rada města Frýdku-Místku na své 

2. schůzi, která se konala 20. listopa-
du, zřídila pro volební období 2006 až 
2010 komise rady města, a to:
- komisi majetkovou
- komisi sociální a zdravotní
- komisi kulturní a pro výchovu 
  a vzdělávání
- komisi sportovní
- komisi pro dopravu, bezpečnost 
  a prevenci kriminality
- komisi investiční, územního
  plánování a životního prostředí
- komisi pro občanské záležitosti

Počet členů komisí byl stanoven na 11 členů se zastoupením 
členů všech politických klubů, které budou v zastupitelstvu města 
pracovat. Celkový počet komisí se snížil na sedm, v minulém období 
pracovalo komisí jedenáct. Komise byly nyní zřízeny tak, aby projed-
návaná problematika měla co nejširší návaznosti a souvislosti jako 
celek. Členové komisí tak budou mít komplexní informace ke svému 
rozhodování. Jmenování členů všech komisí projedná rada města v 
prosinci, následně vám je představíme i ve zpravodaji.

Po celé období budou pracovat také dva výbory zastupitelstva města 
– finanční výbor a kontrolní výbor. Tyto výbory zřídilo zastupitelstvo měs-
ta na svém prvním zasedání, kdy zvolilo také 11 členů každého výboru.

Vedení města se dohodlo i na „patronaci“ v jednotlivých okrajo-
vých částech města: Panské Nové Dvory – JUDr. Dokoupil, Lísko-
vec – Mgr. Vrba, Skalice – Mgr. Cvik, Chlebovice – ing. Richtrová, 
Zelinkovice-Lysůvky – Bc. Pobucký.

Všem členům komisí a výborů přeji úspěšnou práci pro naše město.
Eva Richtrová

Krytý aquapark zahájil provozKrytý aquapark zahájil provoz

KRYTÝ AQUAPARK: Místo stvořené pro relaxaci.    Foto: Petr Pavelka

Posledním listopadovým 
dnem byl zahájen provoz kry-
té části aquaparku na Olešné. 
Zařízení je koncipováno jako 
relaxační a může se pochlubit 
mnoha atrakcemi i skutečným 
unikátem. Tím je třiadvacet 
metrů divoké řeky, jediné své-
ho druhu v republice. V Evro-
pě jsou podobné pouze čtyři. 

„Divoká řeka je skutečně pořád-
ný adrenalin, atrakce je označena 
černou barvou, a tudíž určena 
pouze pro plavce, protože vody, 
která je splavuje, rotuje a různě 
překrývá, je skutečně hodně a pod 
velkým proudem. Určitě zažijeme 
velmi zajímavé pocity, zvlášť když 
se v zimě najednou ocitnete mimo 
zastřešenou část, ale velmi atrak-
tivní je i náš devadesátimetrový 
tobogán. Využívá cinema efektu a 
taky v něm místy máte dojem, jako 
by se tubus zužoval, takže taky 

parádní zábava,” láká na atrakce 
ředitel městské společnosti Sport-
plex Petr Slunský.

Krytý areál je supermoderní 
zařízení. V celém objektu bude 
fungovat elektronický systém 
obsluhy klienta od jeho příchodu 
do areálu až do okamžiku, kdy 
aquapark opouští. Je založen na 
bezkontaktních identifikátorech, 
které návštěvník dostane ve for-
mě náramku na ruku. Klient se na 
každém čtecím místě identifikuje 
číslem ID náramku. „Tomuto číslu 
bude přiřazeno konto, na které se 
průběžně evidují všechny platby 
za služby a zboží, čerpané v systé-
mu. Na závěr při výstupu proběh-
ne celkové vyúčtování ve výstupní 
pokladně,” vysvětlil Slunský.

K vodním hrátkám je k dispo-
zici vodní plocha o velikosti tři sta 
metrů čtverečních, kterou zpest-
řují vodní chrliče a děla, masážní 

trysky v bazénových stěnách, 
lavice s kombinovanou vodní a 
vzduchovou masáží, vodní lůžka 
se vzduchovou masáží, houpací 
bazén, proudový kanál, perličko-
vá koupel nebo masáže nohou. 

Na ostrůvku uprostřed bazénu 
je whirlpool pro osm osob, který 
má podvodní osvětlení a přímo z 
něj se návštěvníkům nabízí nád-
herný výhled na panorama Bes-
kyd a Lysou horu. Pamatovalo 
se také na dětské návštěvníky.

Součástí krytého areálu je rov-
něž wellnes s infrasaunou, parní-
mi kabinami, saunou a restaura-
cemi pro suchý i mokrý provoz. 
Můžete si dopřát stylovou parní 
lázeň nebo klasickou finskou 
saunu. Zajímavostí je „hvězd-
né nebe”, kdy si vleže můžete 
vychutnat nad sebou světelné 

body, které umějí i měnit barev-
né spektrum, takže pobyt je pak 
skutečnou terapií a napomáhá k 
celkové psychické pohodě.

Základní, čili hodinové vstup-
né, patří k nejlevnějším v regio-
nu. Činí 60 korun v pracovní dny 
a za každou započatou čtvrt-
hodinu návštěvník doplatí 10 
korun. O víkendech a svátcích 
činí vstupné 90 korun, přičemž 
každá další započatá čtvrthodi-
na jej zvyšuje o 15 korun. Pro 
děti jsou připraveny slevy. (pp) 

(Kompletní provozní dobu a 
ceník najdete na str. 7)

Frýdecko-místeckou radnici 
navštívil velvyslanec Korejské 
republiky Hae-Jin Chun, který 
se sešel s náměstkem primá-
torky Michalem Pobuckým, 
jenž má na starosti problemati-
ku nošovické průmyslové zóny 
a jejího soužití s městem.

„Samozřejmě, že to byla v 
prvé řadě zdvořilostní schůzka, 
s cílem vzájemně se poznat 
a ujistit se, že obě strany mají 
zájem spolupracovat při mož-
ných problémech. Každopádně 
jejich aktivita ukazuje, že mají 
zájem o dobré vztahy,“ komento-
val setkání náměstek primátorky 
Michal Pobucký. Ten informoval 
korejskou delegaci o průmyslu 
ve městě, stavu zdejších zón i 
o přístupu města k plánované 
nošovické investici. Korejský 
velvyslanec požádal o vstřícnost 
a shovívavější přístup ke korej-
ským občanům, kterých podle 

Radnici navštívil korejský velvyslanecRadnici navštívil korejský velvyslanec

jeho přesvědčení bude ve měs-
tě přibývat. „Jde o to, abychom 
korejským občanům, jejichž kul-
tura je odlišná od té naší, uměli 
přiblížit českou legislativu, stejně 
jako obsah městských vyhlášek, 
prostě abychom je seznámili s 
pravidly, podle kterých se u nás 
žije,“ vysvětlil Michal Pobucký. 
Velvyslancem byl ujištěn, že 
korejská ambasáda bude v pří-
padě potřeby kdykoliv k dispozi-
ci, aby soužití Frýdku-Místku se 

společností Hyundai pomáhalo 
prohlubovat vzájemné vztahy 
mezi Českou a Korejskou repub-
likou. „Investice v Nošovicích je 
pro oba státy velice důležité roz-
hodnutí. Poté, co byla loni zřízena 
přímá letecká linka mezi Soulem 
a Prahou, jsem přesvědčen, že i 
do Frýdku-Místku bude přicházet 
stále více našich občanů. A já 
chci všechny ujistit, že jsme hod-
ný národ,“ uzavřel velvyslanec 
Hae-Jin Chun. (pp)

Centrální rozsvícení vánoč-
ní výzdoby města mělo vloni 
premiéru a i letos připravuje 
Statutární město Frýdek-Mís-
tek společně s technickými 
službami TS a.s., občanským 
sdružením Místecké náměstí 
a dalšími partnery akci pod 
názvem Doneste si zvoneček, 
rozsvítíme stromeček. Vše je 
nachystáno na úterý 5. pro-
since od 15.30 hodin na mís-
teckém náměstí.

Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček
a možná se zapíšeme i do knihy rekordů!

„I letos jedno z přítomných 
dětí převezme z rukou primá-
torky Evy Richtrové symbolický 
klíč přicházejících Vánoc, kterým 
rozsvítí nejen vánoční stromeček, 
ale zároveň i vánoční osvětlení 
města Frýdek-Místek,“ sdělila 
tisková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Kateřina Piechowicz. Ta 
upozornila na bohatý doprovod-
ný program. Chystá se celé pás-
mo zpívaných koled, živý betlém, 
nebude chybět ani Mikuláš a čert 

s andělem, kteří budou mít připra-
veny sladkosti pro nejmenší náv-
štěvníky. Rozehřát přítomné se 
chystá i rocková kapela RK 130. 
„Letos poprvé se pokusíme spo-
lečně vytvořit nejdelší živý řetěz 
čertů a zapsat se tak do České 
knihy rekordů. Zveme proto malé 
i velké, aby přišli v maskách čer-
tů. Stačí k tomu tmavé oblečení 
a papírové rohy,“ láká ředitel TS 
a.s. Jaromír Kohut.

(pokračovní na straně 7)
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krátce

Další sítě Zátiší
V současnosti je ve fázi pří-

pravy projektové dokumentace 
zpracováván záměr „Inženýr-
ské sítě Zátiší – pokračování – 
II. část“, který řeší pokračová-
ní výstavby inženýrských sítí v 
části lokality Zátiší ve Frýdku. 
Podle zákona č. 100/2001 Sb. 
o posuzování vlivů na život-
ní prostředí rozhodl Krajský 
úřad Moravskoslezského kra-
je, odbor životního prostředí 
a zemědělství, na základě 
zjišťovacího řízení, že tento 
záměr již nebude dále podle 
tohoto zákona posuzován.

Nový web BIC
Beskydské informační 

centrum rozjelo pod adresou 
www.beskydy.com zcela nové 
internetové stránky, které mají 
informovat o dění ve Frýdku-
-Místku a v Regionu Beskydy 
ještě přehlednější a poutavější 
formou, než tomu bylo dopo-
sud. Podle vyjádření ředitele 
Richarda Žabky předchozí 
server již nedostačoval kapa-
citně i trendově. Zcela zásadní 
změnou je například podstat-
ně jednodušší orientace v 
kalendáři akcí. Novinkou je 
rovněž přehlednější zobrazení 
předprodeje vstupenek v Bes-
kydském informačním centru, 
což je jedna ze stěžejních čin-
ností této městské příspěvko-
vé organizace. Bonbónkem je 
pohled z webových kamer pří-
mo na úvodní straně. Novinek 
je však daleko více, přesvědčit 
se můžete sami na www.bes-
kydy.com.

Přednáška biotronika
2. prosince ve 13 hodin se 

v Základní umělecké škole ve 
Frýdku-Místku na Hlavní třídě 
uskuteční filozofická přednáš-
ka biotronika Tomáše Pfeiffe-
ra, známého z pořadu Seance 
na TV Nova. Přednáška probí-
há formou odpovědí na ústní 
a písemné dotazy posluchačů.

Výchova včelařů
ZO ČSV Frýdek-Místek 

pořádá v rámci celoročního 
včelařského kurzu včelařské 
přednášky. Po tématu „Vče-
laření v ČR a EU, dotační 
programy“, které bylo určeno 
nejen včelařům, ale i široké 
veřejnosti, které není lhostejný 
stav životního prostředí, přijde 
na řadu poslední přednáška. 
Ta se chystá na 10. prosince a 
bude pojednávat o zpracování 
včelích produktů. Závěrečná 
beseda pak bude završením 
snahy k naplnění motta kurzu: 
„Včelařství je nejen krásný 
koníček, ale i určitá relaxace. 
Je jednou z cest k návratu k 
přírodě. Zkuste to s námi i vy.“ 

 (pp)

V předvečer 17. listopadu 
si město Frýdek-Místek při-
pomnělo oběti boje za svo-
bodu a demokracii. V budově 
magistrátu položili květiny 
náměstci primátorky Petr Cvik 
a Miroslav Dokoupil, spolu se 
zastupiteli Martinou Koneč-
nou a Josefem Vojvodíkem.

U pietního místa, které bylo 
zřízeno vedle jednacích síní, 
náměstek primátorky Petr Cvik 
ujistil, že listopadové události 
roku 1939 a 1989 bude radni-
ce vždy vnímat jako historicky 
významné a bude si je adekvát-
ním způsobem připomínat. 

Bronzová pamětní deska 
obětem boje za svobodu a 
demokracii, která váží 42 kilo-
gramů, byla nainstalována v 
hlavní budově magistrátu letos v 
červnu, takže zde měl pietní akt 
premiéru. Náměstek primátorky 
Petr Cvik nicméně kytici položil i 
u pamětní desky v budově býva-
lého okresního úřadu, kde se 
listopadové historické mezníky 

Radnice uctila oběti boje za svobodu a demokracii

SLAVNOSTNÍ AKT: Náměstek primátorky Petr Cvik (vpravo) připomíná význam listopadových událostí. 
Foto: Petr Pavelka

připomínaly již dříve. „Myslím, 
že bychom neměli zapomínat 

na lidi a dny, kterým vděčíme 
za dnešní život ve svobodné a 

demokratické společnosti,“ pro-
hlásil Petr Cvik.  (pp)

Jiří Zaoral
Věk: 46 let

Povolání: starosta TJ Sokol

Jiří Zaoral je v radě města 
již druhé volební období. Pro-
tože se točí kolem frýdecko-
-místeckého i reprezentačního 
ženského volejbalu, uplatňu-
je také v městské funkci své 
manažerské schopnosti a pře-
hled v oblasti sportu.

V čem vidíte svou roli ve 
vedení města?

„Určitě mě zajímá oblast rozvo-
je sportu ve Frýdku-Místku. Chci 
být nápomocen tomu, aby zde měl 
stále vysokou úroveň mládežnický 
sport, ale abychom do sportování 
zapojili i děti ze sídlišť, které se 
nemusí sportu věnovat vrcholově, 
ale pro které je to pořád lepší než 
se bezcílně potulovat.“

Podporuje město oblast 
sportu dostatečně?

Radniční podpora sportu je důležitáRadniční podpora sportu je důležitá
„Určitě je podpora na solidní 

úrovni, okolní města nám závidí 
zejména propracovaný systém 
Centra sportu. Pokusíme se 
navíc lépe podporovat vrcholový 
sport, protože ten je nejdůležitěj-
ší pro reprezentaci města Frý-
dek-Místek. Jisté kroky v tomto 
směru již podnikáme, uvidíme, 
na čem se podaří dohodnout.“

Jsou ve Frýdku-Místku 
dobré sportovní podmínky?

„Já doufám, že o tom mnoho 
lidí nepochybuje, stačí se podívat, 
co se v posledním období udělalo. 
Poté, co se povedlo postavit dvě 
nové sportovní haly v místecké 
části města, se budeme snažit, 
aby se podařilo ještě jednu halu 
vybudovat také ve Frýdku a pak 
bude mít město pro halové sporty 

opravdu již dostatečnou kapacitu. 
Vybudovali jsme aquapark, ven-
kovní i krytou část, což je značný 
příspěvek pro sportovní i rela-
xační vyžití. Pozornost věnujeme 
víceúčelové sportovní hale, kte-
rou budeme dále rekonstruovat. 
Vybudoval se areál pro kolečkové 
sporty i nové hokejbalové hřiště. 
V současné době se v Komerč-
ním centru buduje další relaxační 
zázemí pro místní sportovce.“

Které další oblasti života ve 
městě vás zajímají a čemu byste 
chtěl z pozice radního pomoci?

„Nezužuji svou aktivitu pouze 
na sport. V radě města se samo-
zřejmě zabývám všemi problé-
my. Osobně bych chtěl například 
pomoci tomu, aby se zvelebil frý-
decký hřbitov, kde bychom mohli 

opravit chodníky a zlepšit přístup 
k urnovému háji. Vidím, že je tam 
co zlepšovat. Chci být nápomo-
cen v dalších potřebných věcech, 
které pomohou bezproblémové-
mu chodu města a povedou ke 
spokojenosti občanů. (pp)

Petr Rafaj
Věk: 45 let

Povolání: poslanec parlamentu

Praha musí o Frýdku-Místku vědětPraha musí o Frýdku-Místku vědět
Poslanec Petr Rafaj v 

minulém volebním období 
členem rady města nebyl, po 
letošních volbách ovšem ten-
to orgán města posílil. Nabízí 
se otázka, co jej k tomuto roz-
hodnutí vedlo.
Co vás přimělo k tomu, že jste 
kandidoval na post radního? 

„Město vstupuje do důležitého 
období, kdy se bude realizovat 
průmyslová zóna v Nošovicích. 
Je nutno vyřešit problematiku 
dopravy a vzájemného soužití s 
automobilkou. Má účast v radě 
je ideální propojení města s 
vrcholovou politikou, které může 
být přínosem k rychlejšímu řeše-
ní dané problematiky.“

Současně jste ovšem vzal i funk-
ci předsedy finančního výboru.

„Ano, jsem připraven věnovat 
se problematice financí měs-
ta. Budu se zajímat zejména o 
finanční toky, hlavně ve vztahu 
k evropským fondům.“
Souvisí to i s vaším předsed-
nictvím v Regionu Beskydy?

„Frýdek-Místek je centrem 
Regionu Beskydy, který je součás-
tí Euroregionu Beskydy. Nejen, že 
je to důležité pro získávání evrop-
ských peněz, ale pomáhá to i ve 
vztahu k jiným obcím, které jsou 
pod Frýdkem-Místkem jako pod 
pověřenou obcí. V této souvislosti 
bych si přál, aby se na magistrátu 
snížila administrativa, která s tím, 

jak na město přecházejí další a 
další povinnosti, neúnosně narůs-
tá. Proto si například já umím 
představit posílení úlohy vedou-
cích odborů, kteří musí mít větší 
rozhodovací pravomoci.“
Co ještě byste si přál změnit?

„Chtěl bych dále zvyšovat 
informovanost našich občanů 
i turistů, kteří k nám přijíždějí. 
Infotoky jsou dnes nesmírně 
důležité a je třeba je posilovat, 
protože Frýdek-Místek potřebu-
je, aby Praha skutečně věděla, 
kde leží a co se tu děje.“
Představme si Frýdek-Místek 
za čtyři roky. Jaká jeho podo-
ba by vás uspokojovala?

„Byl bych spokojený, kdyby mělo 

město obchvat, dořešenou doprav-
ní problematiku, fungující hospicové 
služby a hlavně, kdyby lidé ve měs-
tě byli spokojení. To je vlastně to 
vůbec nejdůležitější.“  (pp)



3 Listopad 2006Zpravodajství

městská policie

Přes tisíc pexes v místeckém 
Tescu loni „udali“ mladí dobrovol-
níci, kteří z příspěvků v předvá-
nočním čase získali pro Sdružení 
Podané ruce, zabývající se pře-
vážně osobní asistencí, přes sto 
tisíc korun. Letos proběhne již 
šestý ročník vánoční charitativní 
sbírky a tentokrát budou moci 
lidé pomoci zakoupením záložek 
s veselými obrázky zvířátek.

Znovu můžete pomáhatZnovu můžete pomáhat
„Vždycky je naše město oce-

ňováno, že byť zde nežijí lidé v 
úplně ideálních ekonomických 
podmínkách, dokážou přispět 
na dobrou věc. Věřím, že tomu 
tak bude znovu a již nyní všem, 
kteří přispějí, děkuji,“ řekla pri-
mátorka Eva Richtrová, která 
bývá přítomna slavnostnímu 
předání výtěžku a ocenění mla-
dých „kolportérů“. (pp)

Skautské oddíly z Frýdku, 
které jsou organizovány ve 
středisku KRUH, mají své 
klubovny v budově bývalé 
školky na Kostikově náměstí, 
kterou před pěti lety dostaly 
od města za symbolickou 
cenu do vlastnictví. 

„Od nabytí budovy zajišťuje-
me celkovou rekonstrukci stav-
by, jejíž náklady již přesáhly 2,5 
milionu korun. Většina výdajů 
na opravy je hrazena ze státní 
dotace, ale třicet procent si musí 
skauti zajistit sami. Za pět let 
se jim podařilo proměnit starou 
a staticky narušenou budovu v 
nový Skautský dům, ve kterém 

Keramické domečky pro skauty
se každý týden schází asi stov-
ka dětí. Dokázali to nejen díky 
finanční pomoci veřejnosti, ale 
také vlastním přičiněním. Za 
celou dobu odpracovali členové 
skautského střediska na opra-
vách domu přes 5 270 hodin,“ 
zdůraznila Dagmar Lepíková.

V průběhu prosince, podob-
ně jako v předchozích letech, 
uspořádají skauti sbírku, během 
které budou v ulicích města pro-
dávat vlastnoručně vyrobené 
keramické domečky. Výtěžek 
sbírky bude určen na financová-
ní poslední etapy rekonstrukce, 
jejíž náklady dosáhnou téměř 
půl milionu korun. (pp)

Jarmila Kožušníková
Věk: 65 let

Původní povolání: chemik

Město je k seniorům přívětivéMěsto je k seniorům přívětivé
Jarmila Kožušníková při-

znává, že v radě města hodlá 
především zastupovat zájmy 
starší generace. „Kolik peněz 
půjde na fotbal, ať řeší oprav-
du někdo jiný,“ vystihuje 
sféru svého zájmu a jedním 
dechem dodává, že město je 
ke starším lidem přívětivé.
Jakými problémy se hodláte v 
radě města podrobněji zabývat?

„Pracovala jsem dva roky v 
sociálně bytové komisi, a proto 
mě zajímá především sociální 
tématika. Jako důchodkyni mě 
zajímá také stav městského 
hřbitova, výstavba hospice a 
podobná témata, s nimiž se na 
mě senioři obracejí a které jsou 

Chtěla peníze
14. 11. v půl desáté dopoled-

ne byli strážníci Městské policie 
Frýdek-Místek přivoláni prostřed-
nictvím dispečerky, na základě 
telefonického oznámení, na Malé 
náměstí v Místku. Zaměstnanci 
pobočky České pošty měli pro-
blém s agresivní ženou, která se 
neoprávněně domáhala výdeje 
peněz. Strážníci díky místním 
znalostem zjistili, že se jedná o 
psychicky narušenou osobnost, 
a nebohou ženu převezli k jejímu 
ošetřujícímu lékaři, kde jí byla 
poskytnuta náležitá odborná 
lékařská pomoc.

Nepolepšil se
18. 11. v půl jedné odpoledne 

zajistila hlídka strážníků Městské 
policie Frýdek-Místek na základě 
telefonického oznámení devěta-
třicetiletého muže, jenž převážel 
v osobním vozidle celkem pět 
dalších osob ve věku 13-16 let, 
a to i přes skutečnost, že není 
držitelem řidičského oprávnění. 
Bezohledný muž byl s osobním 
motorovým vozidlem zastaven na 
ulici Revoluční a předán k dořeše-
ní svého protiprávního jednání na 
místě Policii České republiky.

Jen pět dnů stačilo strážníkům 
Městské policie Frýdek-Místek 
k tomu, aby opět zjistili na ulici 
Lískovecká stejného řidiče-neři-
diče Š. K. z Frýdku-Místku, který 
se svým řízením motorového 
vozidla bez oprávnění k této čin-
nosti znovu dopouštěl stejného 
protiprávního jednání jako 18. 
listopadu. Tentokrát měl muž 
ve vozidle dvě osoby dospělé a 
jednoho nezletilého chlapce. S 
těmito osobami řidič pokračoval 
v jízdě přes ulici Dlouhou až na 
ulici Míru, kde jej hlídka strážníků 
zastavila. Na základě zjištěných 
skutečností a pro podezření ze 
spáchání trestného činu byla na 
místo přivolána hlídka PČR, která 
si věc převzala na místě.

Další hříšník za volantem
23. 11. po deváté večer hlídka 

strážníků prováděla běžnou kont-
rolu ulice Havlíčkova a jejího okolí, 
když si všimla osobního motorové-
ho vozidla značky Renault 19 TL, 
které projíždělo ulicí Bezručova a 
pokračovalo směrem na Hlavní 
třídu. Protože si strážníci všimli 
při nastupování osob do vozidla, 
že tyto se pohybují způsobem 
ne zcela přirozeným, a to včetně 
řidiče, vozidlo zastavili. „V průbě-
hu kontroly řidiče, ve spolupráci 
s příslušníky Policie ČR, na totož-
nost osoby a přítomnost alkoholu v 
krvi, vyšlo najevo, že řidič byl pod 
vlivem alkoholu a prokazoval se 
doklady jiné osoby. Z těchto důvo-
dů byla celá záležitost předána do 
kompetence Policii České republi-
ky,“ uvedl Dalibor Volný, zástupce 
ředitele městské policie. (pp)

v popředí jejich zájmu.“
Co vidíte jako hlavní úkol v této 
oblasti pro další čtyři roky?

„Podporuji volební program 
sociální demokracie, kde jsme 
slíbili výstavbu hospice. Toto 
zařízení tady rozhodně chybí 
a vyřeší problém péče o staré 
osoby, o něž se nemá kdo starat 
a které vyžadují celodenní péči. 
Ve městě cítíme nedostatek 
ošetřovatelských lůžek.“
Jak se tedy ve Frýdku-Místku 
seniorům žije?

Já sice nejsem zdejší rodačka, 
ale jsem ráda, že tu žiji. Bydlím tu 
už od roku 1969 a myslím si, že 
město je vůči seniorům přívětivé. 
Máme jednu z nejnižších cen 

městské hromadné dopravy, což 
je pro starší lidi nezanedbatelná 
podpora, radnice na ně pamatuje 
s různými kulturními akcemi, na 
úrovni máme i domovy důchodců 
a domy s pečovatelskou službou. 
Jinak jsme městem plným zele-
ně, což senioři rovněž dokážou 
ocenit. Snad by se jen mohla 
ještě zlepšit čistota ve městě v 
některých kritických obdobích a 
neustále je třeba mít na zřeteli 
problematiku dopravy z hlediska 
bezpečnosti starších lidí.“
Jak dlouho jste vlastně v politice?

V politice jsem nějakých deset 
let. Vedu Klub sociálně demokra-
tických žen. Podporujeme nej-
různější akce, pořádáme besedy 

se zdravotní a sociální problema-
tikou a hlavně jsme místem, kde 
se mohou potkat ženy stejného 
smýšlení, kterým není lhostejné, 
co se ve městě děje.“ (pp)

Vánoční kamion znovu přijedeVánoční kamion znovu přijede

V úterý 5. prosince se 
mohou občané zúčastnit 
prezentace Dobrovolnického 
centra ADRA Frýdek-Mís-
tek, která proběhne při pří-
ležitosti Mezinárodního dne 
dobrovolníků. Program pro 
veřejnost se bude konat od 
9 do 15 hodin na náměstí v 
Místku a od 14 do 16 hodin 
před budovou ADRY na Rad-
niční ulici ve Frýdku. 

„Pro děti i dospělé jsou při-
praveny soutěže, sladké odmě-
ny a balónky, zájemci se mohou 
v infostánku dozvědět více o 
dobrovolnictví. Pro pozvané 
dobrovolníky a příznivce dob-
rovolnictví chystá ADRA ještě 
Slavnostní večer v Lidovém 
domě v Místku, kde jim bude 
poděkováno za jejich podíl při 
šíření myšlenky dobrovolnictví,“ 
uvedla Zdeňka Sikorová z Dob-
rovolnického centra Adra.

Pátý prosinec, coby Mezi-
národní den dobrovolníků, byl 
prohlášen Valným shromáždě-
ním OSN za světově uznávaný 

Mezinárodní den dobrovolníků
významný den už v roce 1985. 
K jeho oslavám se každoročně 
přidávají mnohé dobrovolnické 
organizace na celém světě. 
Také frýdecko-místecké Dobro-
volnické centrum ADRA nezů-
stává pozadu. „Naším posláním 
je ještě zlepšit informovanost 
veřejnosti o možnosti stát se 
aktivním dobrovolníkem v něk-
teré ze sociálních či zdravotních 
organizací. Poskytujeme dob-
rovolníkům potřebné zázemí 
v podobě školení, odborného 
vedení a koordinace jejich čin-
nosti,“ vysvětlila SIkorová.

Dobrovolnické centrum 
ADRA ve Frýdku-Místku umož-
nilo od svého vzniku v roce 
2004 už více než 400 lidem, 
aby investovali svůj volný čas, 
dovednosti a nadšení do zlidšťo-
vání světa kolem sebe tím, že 
se stanou dobrovolníky. „Tento 
den je jistě dobré připomínat, 
protože lidé, kteří se rozhodli 
obětovat svůj čas pomoci jiným, 
si to zaslouží,“ řekla primátorka 
Eva Richtrová. (pp)

VÁNOČNÍ KAMION: Řádění elfů. Foto: Petr Pavelka

Znáte jej z televizní 
reklamy a mnozí už také z 
předchozích jeho návštěv 
ve Frýdku-Místku. Řeč je o 
Vánočním kamionu Coca-
-Cola, který znovu přiváží 
předvánoční zpestření do 
našeho města.

Kamion přiváží Santa 
Clause, hravé Elfy, spoustu 
zábavy, soutěží, písniček – a 
samozřejmě dárků. Do Frýd-
ku-Místku přijede Vánoční 
kamion ve čtvrtek 21. prosince 
a zastaví ve tři hodiny odpo-
ledne na Zámeckém náměstí. 
Ale již před jeho příjezdem, od 
deseti hodin, si budete moci 
vyzkoušet jednu z atrakcí. 

Před třetí hodinou začne vlast-
ní program, během kterého se 
mohou děti zapojit do nejrůz-
nějších soutěží – například se 
zkusit protáhnout komínem 
či naplnit vánoční punčošky 
dárky až po okraj. Malí i velcí 
návštěvníci kamionu si budou 
moci zazpívat při karaoke svou 
oblíbenou vánoční koledu či 
jinou známou písničku. Kdo 
bude mít zájem, toho šikovní 
Elfové vyfotí se Santa Clau-
sem nebo se sobem Rudol-
fem. Fotografie budou poté 
umístěny na internetové strán-
ky www.vanocnikamion.com, 
odkud si je budete moci stáh-
nout. Sob Rudolf vás nechá 

sáhnout na svůj červený nos a 
když si budete něco přát, třeba 
se vám to splní.

Možná teď čekáte na infor-
maci, čím si můžete tentokrát 
vysloužit speciální dárky od 
Coca-Coly. Žádná víčka však 

nenoste. V letošním roce je 
vše, co kamion přiváží, zdar-
ma, nelze u něj nic koupit či 
směnit, dárky lze pouze dostat 
nebo vyhrát v soutěžích. Akci 
podporuje Statutární město 
Frýdek-Místek. (pp)
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Odloučené pracoviště J. 
Myslivečka Mateřské školy 
J. Čejky připravilo pro děti 
a jejich rodiče možnost spo-
lečně se připravit na Váno-
ce. V keramické dílně se tak 
vyráběly vánoční ozdoby i 
dárky pro nejbližší.

„Rodiče byli seznámeni s 
materiálem a byl to opravdu 
hezký pohled, jak děti, které 
už s hlínou mají nějaké zkuše-
nosti, své rodiče poučovaly. 
Bylo vidět to napětí, než přišli 
na to, co si mohou s hlínou 
dovolit, ale nakonec výsledky 
všechny uspokojily natolik, že 
si chtějí podobné odpoledne 
zopakovat,“ vylíčila vychova-
telka Irena Kozáková. Vzá-

Děti s rodiči se chystali na VánoceDěti s rodiči se chystali na Vánoce
jemnému snažení vévodila 
předvánoční tématika, takže 
se ujaly hlavně doporučené 
náměty jako stromečky, ryby 
nebo rovnou betlémy. A kaž-
dá rodina hned věděla, koho 
svým výrobkem potěší – tohle 
je pro maminku, to zase pro 
babičku. „Jsem ráda, že se 
nám akci podařilo realizovat, 
byla s ní oboustranná spoko-
jenost. Výtvory teď ještě vypá-
líme, případně je naglazujeme 
a určitě udělají ve vánočním 
čase spoustu radosti,“ věří 
Irena Kozáková.

Ve školce výrobky z keramic-
ké dílny zužitkují i v rámci vánoč-
ního jarmarku, který se chystá 
na 10.-11. prosince. (pp) BETLÉM: Ozdoby a dárky z hlíny vyráběly děti se svými rodiči.    Foto: Petr Pavelka

Ve dnech 7.-11. listopadu 
2006 navštívila výprava stu-
dentů a učitelů základní umě-
lecké školy ve Frýdku-Místku 
polské město Konin. Pokra-
čovala tak spolupráce školy s 
místní Szkołou Muzycznou.

Koncertního zájezdu se 
zúčastnil 22-členný žákovský 
smyčcový orchestr s dirigentem 
Borisem Hajduškem, zpěvačkou 
Markétou Rojíčkovou a pedago-

Mezinárodní spolupráce hudebních školMezinárodní spolupráce hudebních škol
8. základní škola pracuje 

již čtvrtým rokem v projektu 
Jaro Evropy, v rámci kterého 
probíhají nejrůznější aktivity, 
jako bylo například sázení 
stromu Evropské unie. Za 
tuto činnost byla panem euro-
poslancem Zatloukalem v 
letošním roce škola vyzvána 
spolu s devíti dalšími z České 
republiky k účasti zástupce 
na týdenní studijní cestě po 
evropských institucích. 

V závěru loňského školního 
roku připravili žáci třídy 9. B 
pod odborným vedením Mgr. 
Věry Kopřivové plakáty do sou-
těže Zaostřeno na Afriku, která 
se uskutečnila také v rámci 

8. ZŠ si rozumí s Evropou
projektu Jaro Evropy. Čtyři ze 
žákovských prací byly vybrány, 
opatřeny anglickým poselstvím 
a zaslány do Bruselu. „Vyhod-
nocení této soutěže proběhlo 
letos v říjnu a naše bývalá 
žákyně Kristina Peinlichová se 
stala vítězkou národního kola, 
takže byla pozvána na setkání 
s vítězi všech 25 zemí Evropské 
unie a na vernisáž vítězných 
prací v Bruselu. V současnosti 
je Kristina studentkou Obchod-
ní akademie ve Frýdku-Místku. 
Jsme rádi, že takto významně 
přispíváme k propagaci Euro-
regionu Beskydy a našeho 
města,“ uvedla Hana Přidalová, 
koordinátorka projektu. (pp) 

gickým doprovodem.
Na dvou společných koncer-

tech se představily smyčcové 
orchestry obou škol. První se 
uskutečnil v koncertním sále školy 
a jako sólistky vystoupily dvě zpě-
vačky z Frýdku-Místku – studentka 
Markéta Rojíčková a učitelka Boh-
dana Dziadkiewicz. Druhý koncert 
proběhl v nedalekém městě Kolo, 
a to v místním chrámu.

Kromě vlastního programu na-

studovaly oba orchestry dvě spo-
lečné skladby, které zazněly vždy 
na závěr koncertu a byly potvrze-
ním dobré spolupráce obou škol.

Vystoupení našich studentů 
se v Polsku setkalo s velkým 
zájmem a bylo hodnoceno velmi 
příznivě. Výprava byla přijata 
prezidentem města Konin, který 
projevil velký zájem o naše měs-
to a celý náš region.
Ladislav Muroň, ředitel školy

Základní škola Jiřího z 
Poděbrad ve spolupráci s 
Magistrátem města Frýdku-
Místku pořádá již třetí roč-
ník sólové pěvecké soutěže 
nazvané Vánoční nota.

„Soutěž je určena především 
žákům mateřských škol a prv-
ního stupně základních škol z 
našeho města,“ uvedla zástup-
kyně ředitele Táňa Janošcová 
a doplnila: „Soutěžící si při-
praví dvě písně s vánoční či 

Vánoční nota pro malé zpěváky
zimní tématikou nebo koledy s 
hudebním doprovodem.“ Ten-
tokrát se malí zpěváci představí 
divákům ve středu 13. prosin-
ce od šestnácti hodin v Nové 
scéně kina Vlast. Připraven je 
bohatý doprovodný program, v 
němž vystoupí flétnový soubor 
Radost a kroužek aerobicu z 
pořadatelské „Jedenáctky“, 
pěvecký soubor Catena Musi-
ca a dětský folklórní soubor 
Ostravička. (rs)

Již podruhé se Školní 
sportovní klub při základní 
škole Jiřího z Poděbrad stal 
hlavním organizátorem Mis-
trovství republiky prestižní 
soutěže Asociace školních 
sportovních klubů České 
republiky Teamgym Junior.

Na setkání gymnastických 
špiček z celé republiky je při-
pravena sportovní hala při
6. základní škole. V sobotu 
9. prosince mohou zájemci o 

Finále TEAMGYM JUNIOR 
bude opět ve Frýdku-Místku

sportovní gymnastiku sledo-
vat od 12 hodin klání ve třech 
věkových kategoriích a třech 
sportovních disciplinách – spo-
lečné pódiové skladbě, akro-
batických řadách a trampolíně. 
V loňském mistrovství získaly 
frýdecko-místecké gymnastky v 
kategoriích mladších a starších 
žákyň stříbrné medaile. O to 
napínavější bude jejich letošní 
boj na domácí půdě s loňskými 
vítězkami z Třebíče. (rs)

Ve čtvrtek dne 2. listopadu 
jsme my, žáci 9.A ZŠ a MŠ ve 
F-M, Lískovec, v rámci před-
mětu Člověk a příroda navští-
vili Mystickou mydlárnu ve Vra-
timově. Paní Grobařová, která 
tam pracuje, nás provedla vel-
kou částí budovy. Vysvětlila 
nám, jak vznikl nápad výroby 
přírodních, glycerínových a 
olivových mýdel. Seznámila 
nás s postupem výroby mýdel, 
který nám potom na vlastní oči 
předvedla. Bylo velice zajíma-
vé vidět, jak se toto mýdlo váží, 
lije do forem a poznat postup 
sušení, krájení a balení. Také 
jsme se dozvěděli, že tyto pří-
rodní mýdla se prodávají nejen 
v České republice, ale i ve 
vzdáleném Japonsku. Na konci 
exkurze jsme jako pozornost 
dostali malé glycerínové mýd-

Mystická mydlárnaMystická mydlárna

lo. Tato exkurze byla 
pro nás velice zajíma-
vá a poutavá a všichni 
jsme si z ní odnesli 
nové znalosti a příjem-
né zážitky. Těšíme se 
na další exkurze.

Lucie Michníková a 
Jakub Matějka, 9.A
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Žák 5. ZŠ E. Krásnohorské 2254 Martin Stonawski, člen 
vítězného družstva Hlídek mladých zdravotníků, zachránil lidský 
život. Se svým kamarádem byli první, kteří pomohli a poskytli prv-
ní pomoc zraněnému řidiči. Nehodě, která se stala ve večerních 
hodinách v blízkosti Tesca, nečinně přihlíželo několik lidí (svědků). 
Martin s kamarádem nezaváhal a okamžitě řidiče ošetřil. Zúročil 
tak své znalosti a dovednosti nabyté v zdravotnickém kroužku. Stal 
se tak v krátké době po Kristýně Lančové a Dominice Pečovské 
třetím zachráncem lidského života na 5. ZŠ. Jeho záslužný čin 
bude oceněn předáním Vyznamenání Červeného kříže za záchra-
nu lidského života 6. 12. 2006 v Praze.    Blahopřejeme.

Zajímavé a poutavé čin-
nosti pro děti ze sídliště při-
pravila ve frýdecko-místecké 
knihovně na Slezské v rámci 
knihovnických týdnů knihov-
nice Naďa Krejčí.

Aby zpřístupnila informace 
o Frýdku-Místku co největšímu 
počtu dětí a zatraktivnila tak kni-
hovnický týden od druhého do 
osmého října, uspořádala Naďa 
Krejčí v knihovně hned několik 
akcí. „Tou první byla soutěž pro 
žáky druhého stupně nazvaná 
Jak dobře znáš své město. Navá-
zala jsem na projekt, který na 
Jedenáctce připravovala s dětmi 
paní učitelka Vránová, a formou 
vědomostního testu jsem chtěla 
dětem přiblížit Frýdek-Místek a 
jeho okolí z pohledu, který je pro 
ně neznámý. Díky literatuře jsem 
našla nejrůznější špeky a zálud-
né otázky, aby se děti co nejví-
ce poučily, ale i pobavily,“ řekla 
Naďa Krejčí. Do testu se zapojilo 
celkem šestnáct žáků z Jede-

Jak dobře znáš své město?Jak dobře znáš své město?
náctky. Nejúspěšnějším byl Patrik 
Znoj z 8.C a na druhém místě 
skončili sedmáci Nikola Němcová 
a Lukáš Škuca a osmák Tomáš 
Juroszek. Vítězové obdrželi trička 
s logem městské knihovny.

Pro nejmenší děti z prvního 
stupně se Naďa Krejčí snažila 
zvolit hravou formu: „Při knihov-
nické lekci jsem děti seznámila 
jen se základními obrysy, známý-
mi místy, památkovými objekty a 
osobnostmi a v závěru jsem se 
formou otázek k tématu vrátila.“ 
Pro starší děti z druhého stupně 
připravila knihovnice na podnět 
učitele Petra Brablece skupino-
vou práci. „Děti pracovaly samy 
ve skupinách s literaturou, vyhle-
dávaly si tipy na výlety, informace 
o životním prostředí a podobně. V 
závěru musely o výsledcích své-
ho bádáni referovat ostatním,“ 
vysvětlila Naďa Krejčí.

Poslední neméně důležitou 
aktivitou byl dvouhodinový mini-
projekt, v němž měly děti své 

Knihovnice Naďa Krejčí kontroluje samostatnou práci žáků při knihovnické lekci.
Foto: Zuzana Lanzendörferová 

město namalovat. „Společně s 
výtvarnicí Zuzanou Lanzendör-
ferovou jsme vyhodnotily ty nej-

lepší obrázky. Tentokrát se daři-
lo dětem ze sousední základní 
školy,“ uzavřela knihovnice, 

která již nyní pro adventní obdo-
bí chystá žákům další zajímavá 
povídání. (rs)

V podzimní podvečer 16. listo-
padu měli děti a rodiče ve Frýdku-
Místku jedinečnou možnost proká-
zat svou odvahu a poznat strašidla, 
jež se potulují v okolí našeho měs-
ta. Dům dětí a mládeže připravil 
v parku B. Smetany stezku odva-
hy pro rodiče s dětmi, skupinky i 
odvážné jednotlivce. 

„Atmosféru tajemného večera umoc-
ňovala světélka lampiónů návštěvníků, 
jejichž počet přesáhl tři stovky. Neboj-
sům se představila strašidla jako Ostra-
vický duch, Čarodějnice z Osíčka, Mlzác-
ký černokněžník, Nočnice z Domaslavic 
či samotný slovanský bůh Radhost. Na 
jednotlivých stanovištích děti prokáza-
ly nejen svou odvahu, ale i zručnost a 
trpělivost, za což je v cíli čekala sladká 
odměna,“ informovala Ivana Sošková z 
Domu dětí a mládeže Frýdek-Místek.

Akce byla připravena v rámci projek-
tu Sídliště podporovaného Statutárním 
městem Frýdek-Místek.  (pp)

Bobřík odvahy v domě dětí

Ve středu 1. listopadu v 
pozdních odpoledních hodi-
nách pořádala Mateřská ško-
la J. Trnky ve Frýdku-Místku 
akci pro děti s názvem Ať žijí 

Halloween - Ať žijí duchové!Halloween - Ať žijí duchové!

duchové u příležitosti svátku 
Halloween. 

Této akce, která se konala ve 
slavnostně vyzdobené zahradě 
MŠ, jsme se zúčastnili s naším 

synem, který školku navštěvuje. 
Akce byla výborně připravena. 
Nejen paní učitelky, ale i všechen 
personál byl převlečen za duchy. 
Pro děti byl připraven program a 
různé soutěže, takže se skvěle 
bavily. Děti například navlékaly 
listy na drát, ze kterého společný-
mi silami vytvořily krásný věnec, 
prolézaly černým tunelem, zpí-
valy a přednášely, odpovídaly 
na záludné otázky a navštívily 
strašidelné obydlí čarodějnice, 
která na závěr rozdávala světýlko 
dětem do lampionů. 

Škoda, že vinou silného větru 
zhasínaly svíčky, které vytvářely 

tajemnou atmosféru. Tatínkové 
zručně vyřezali několik dýní a tam 
už se vítr nedostal. K poslechu i 
tanci byla připravena hudba, takže 
jsme se i ve studeném počasí 
zahřáli. V koutku s občerstvením se 
podával teplý čaj, párky, nějaká ta 
sladkost a taky něco pro dospělé.

I přes nepřízeň počasí na 
nás i syna zapůsobila tato akce 
výborným dojmem a doufáme, 
že se bude opakovat i další léta. 

Kolektivu Mateřské školy 
J.Trnky děkují i jménem ostat-
ních rodičů manželé Klečkovi z 
Frýdku-Místku
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Frýdek-Místek - Brno
0:3 (-24, -15, -21)

Když domácí volejbalistky nevy-
držely s dechem v prvním setu, 
neproměnily setbol a prohrály 
24:26, obhájkyně titulu se uklidnily 
a ze střetnutí se stal jasný zápas.

Frýdek-Místek - Olomouc
3:2 (21, 14, -18, -18, 13)

V dalším domácím zápase nao-
pak v úvodním setu utekly z lopaty 
frýdecko-místecké hráčky, když 
nepříznivý stav 17:20 dokázaly 
otočit na 25:21. V duchu klasic-
kého ženského scénáře jim pak 
jasně patřila následující sada, ale 
bohužel ani potom z obvyklého 
průběhu zápas nevybočil. Domácí 
v třetím setu polevily a Olomouc si 
dokonce vynutila až tie-break. Ten 
naštěstí Frýdek-Místek uhrál.

Ostrava - Frýdek-Místek
3:0 (21, 17, 21)

V televizním zápase měl 

Volejbalistky Sokola se trápíVolejbalistky Sokola se trápí

SOKOLKY: V této sezoně se volejbalistkám nedaří podle představ.
Foto: Petr Pavelka

V polovině listopadu se 
zúčastnili mladí fotbalisté 
Frýdku-Místku (ročník 1999 a 
mladší) velmi dobře zorgani-
zovaného turnaje ve Vítkovi-
cích. Byla to pro ně škola se 
vším všudy, protože prohráli 
pouze jednou, navíc neza-
slouženě, a nakonec skončili 
na turnaji na třetím místě.

Na turnaji se představilo cel-
kem sedm mužstev, které si to 

Mladí fotbalisté Frýdku-Místku třetí

HALOVÁ SEZONA: Nejmladší fotbalisté měří síly na turnajích.
Foto: Petr Pavelka

mezi sebou rozdaly systémem 
každý s každým. Mladí valcíři 
začínali s B týmem domácích Vít-
kovic. S tímto klubem se v sezo-
ně utkávají na venkovní umělé 
trávě a vždy si s ním poradí. 
Možná i proto se museli vyrovnat 
se značně tendenčním řízením 
zápasu a nakonec podlehli tím 
nejtěsnějším možným rozdílem 
0:1. „Bylo to pro nás velmi smol-
né utkání, ve kterém jsme nako-

nec inkasovali z přísně naříze-
ného pokutového kopu,“ přiblížil 
průběh střetnutí trenér mužstva 
Josef Ostrák. Ani další zápas 
nesliboval zrovna jednoduchou 
práci, naši remizovali s Baníkem 
Ostrava 1:1 gólem Adama Dry-
áka. Výhry se nedočkali ani s A 
mužstvem Vítkovic, kde se zrodil 
stejný remízový výsledek, tento-
krát zásluhou branky Sojky. Pak 
už to konečně přišlo. Zápas se 
Slovanem Ostrava vyzněl zcela 
pro valcíře, kteří po třech bran-
kách Matěje Sojky a dalších tre-
fách Vladislava Carbola, Adama 
Dryáka a Tomáše Ostráka zvítě-
zili vysoko 6:0. V předposledním 
duelu na turnaji vyhrál Frýdek 
nad mužstvem SFC Opava 3:1, 
kde se hattrickem zaskvěl Soj-
ka. Vratimov si od nejmladších 
zástupců fotbalového klubu 
vysloužil čtyřgólový příděl.

Střelecká chuť v závěru turna-
je se promítla i do individuálních 
ocenění. Adam Mrkvička byl 
direktoriátem turnaje zvolen nej-
lepším hráčem a Matěj Sojka si 
s devíti zásahy vystřílel cenu pro 
nejlepšího střelce turnaje. (pp)

Frýdecko-místečtí fotbalis-
té po čtyřech gólech Hranicím 
zopakovali domácí brankostroj 
i proti béčku Brna, kterému 
nasázeli dokonce ještě o gól 
více. Konec podzimu zastihl 
valcíře ve skvělé formě.

Valcířům pomohlo, že šli 
brzy do vedení. Už ve 4. minutě 
Němec zahrával standardní situa-
ci, po které se míč dostal až k osa-
mocenému Myšinskému, který si 
uměl poradit. Ještě neskončila ani 
úvodní čtvrthodina a tentýž hráč 
si připsal druhý střelecký zápis. 
„Druhá branka byla uklidňujícím 
momentem,“ přiznal trenér Frýd-

Doma to valcířům nyní svědčí
F RÝ D EK-M Í S T E K  –  1. F C  B R NO  B  5 : 0  ( 3 : 0 )

ku-Místku Karel Orel. Do poloča-
su domácí stihli přidat ještě jeden 
gól po úspěšné hlavičce Literáka. 
Ten se prosadil i po přestávce a 
deset minut před koncem přišla 
poslední změna skóre, když Ďur-
fina vystihl nepovedenou malou 
domů a pohodlně skóroval.

„Závěr sezóny dobrý, takže vše 
dobré. Dnes to byl kvalitní zápas, 
který měl vše, co fotbal potřebuje. 
Včetně branek, takže z naší strany 
panuje spokojenost,“ rozplýval se 
nad povedeným koncem sezony 
trenér Karel Orel. Jeho svěřenci 
získali dvacet bodů a patří jim po 
podzimní části desáté místo.   (pp)

DOMÁCÍ STŘELNICE: Hranice si odvezly čtyři góly, Brno dokonce pět.
Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek šanci posunout 
se mezi nejlepší čtyři celky 
extraligy, kam několik sezon 
jasně patří, ale ukázalo se, že 
tentokrát mají zatím sokolky v 
soutěži poněkud jinou roli. Před 
kamerami se moc nepředvedly 
a prohrály bez zisku setu po 
jednoznačném průběhu. Tre-

nérka Táňa Krempaská mohla 
vyjmenovat při hodnocení zápa-
su nedostatky snad ve všech 
herních činnostech – přihrávka, 
slabý útok i servis. Nejvíce zkla-
maná byla z výkonu smečařek, 
navíc po zranění Kovačovičové 
musela na kůl dokonce poslat 
blokařku Langovou.  (pp)

pátek 1. 12. 18:30 dorost – Šumperk
sobota 2. 12. 10:00 8+9.tř. – Karviná

neděle 3. 12. 9:00 4+5.tř. – Kopřivnice
neděle 3. 12. 13:30 junioři – Prostějov
pátek 8. 12. 18:30 dorost – Prostějov
sobota 9. 12. 10:00 6+7.tř. – Třinec

sobota 9. 12. 17:00 muži – Studénka
neděle 10. 12. 13:30 junioři – Přerov

pátek 15. 12. 18:30 dorost – Nový Jičín
sobota 16. 12. 10:00 8+9.tř. – Havířov

sobota 16. 12. 14:00 3.tř. – Orlová
neděle 17. 12. 9:00 4+5.tř. – Nový Jičín
neděle 17. 12. 13:30 junioři – Havl. Brod
čtvrtek 21. 12. 18:00 muži – Kopřivnice

Mistrovská 
utkání HC F-M Sobota 2. 12. 08:30 – 09:30 h. bruslení rodičů s dětmi

Neděle 3. 12.  16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení

Středa 6. 12.  16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení

Sobota 9. 12. 08:30 – 09:30 h. bruslení rodičů s dětmi

Neděle 10. 12.  16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení

Středa 13. 12.  16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení

Sobota 16. 12. 08:30 – 09:30 h. bruslení rodičů s dětmi

Neděle 17. 12.  16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení

Středa 20. 12.  16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení

Sobota 23. 12. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení

Pondělí 26. 12.  16:00 – 18:00 h. veřejné bruslení

Neděle 31. 12.  09:30 – 11:30 h. veřejné bruslení

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI - PROSINECBRUSLENÍ VEŘEJNOSTI - PROSINEC

V sobotu 4. listopadu se 
ve Squashstormu konal třetí 
mistrovský turnaj mužů C, 
na který přijelo změřit síly 35 
squashistů. Z domácích hrá-
čů si nejlépe vedl Tomáš Han-
zelka, který ve finále podlehl 
Aleši Salomonovi. 

Třetí místo v turnaji si nad 
Grzegorzem Marianem vybojo-
val Bogdan Stazsko. Vítězům 
gratulujeme.

Ve III. lize se Squashstormu daří
O týden později v sobotu 

11. listopadu se ve Squashs-
tormu utkala tři družstva, aby 
bojovala o body do III. ligy 
skupiny E mužů ve squashi. 
Domácí družstvo Squashstor-
mu ve složení Tomáš Hanze-
lka, Tomáš Vaněk, Jan Cihelka 
a Jakub Žůrek si připsalo další 
dvě vítězství nad hostujícími 
družstvy Maple Hill Třinec a SC 
Santu Havířov.  (pp)

MUŽI „C“: Na turnaji uspěl i domácí Tomáš Hanzelka.

Od poloviny října funguje na 
Stanici mladých turistů ve Frýdku-
-Místku Klub deskových her Lotos, 
který se chystá pořádat velké 
množství turnajů a různých soutěží, 
ve kterých si každý může změřit 
své herní schopnosti s jinými hráči.

„Pokud někoho zajímá tato 
varianta trávení volného času a 
chce si zahrát nějakou tu desko-
vou hru, ať už proto, že si nemá 
s kým zahrát nebo proto, že se 

Lotos – klub deskových her
chce naučit novou hru a nebo 
se jen chce seznámit s novými 
lidmi, je srdečně vítán,“ zve k 
návštěvě klubu Václav Šimek.

Klub funguje buď formou jedno-
rázových vstupů (30 Kč) nebo se 
můžete stát členem klubu (400 Kč) 
a další poplatky se vás již netýkají. 
Zvýhodněni pak budete i při turna-
jích nebo při koupi her.              (pp)

Kontakt: Václav „Kofi“ Šimek 
+420 603 521 353.
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(Pokračování ze strany 1)
„Pevně věříme, že se všem loň-

ská akce líbila a že se i letos lidé 
přijdou na místecké náměstí poba-
vit. Budeme rádi, když s sebou při-
nesou jakýkoliv zvoneček, pomocí 
něhož společně znásobíme atmo-
sféru přicházejících nejkrásnějších 

Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček
a možná se zapíšeme i do knihy rekordů!

svátků v roce, Vánoc,“ dodává 
primátorka Eva Richtrová. 

„Každá podobná akce pomůže 
město zviditelnit a zvlášť Frýdek-
-Místek si to zaslouží. Zároveň 
chceme přilákat více občanů 
sem, do historického centra měs-
ta,“ vysvětlil předseda Občan-

ského sdružení místecké náměstí 
Bohumír Milata, proč se do akce 
zapojili i místní podnikatelé.

Město připravilo na tento den 
ještě jedno velké překvapení. 
To vás ovšem dostihne, i když 
zrovna na místeckém náměstí 
nebudete. (pp)

Předvánoční Den zdraví pro seniory i školáky

DEN ZDRAVÍ: Největší zájem byl o nejrůznější měření.  Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frýdek-
-Místek ve spolupráci se Zdra-
votním ústavem se sídlem v 
Ostravě a Oblastním spolkem 
Českého červeného kříže Frý-
dek-Místek uspořádalo 28. 
listopadu v Národním domě 
Předvánoční den zdraví.

„Zdraví je to nejcennější, co 
máme. Spousta lidí si to dnes 
již uvědomuje dříve než jim to 
připomene jejich věk. Proto jsou 
podobné akce vždycky přínosem,“ 
hodnotil radní Ivan Vrba. Lydie 
Ryšavá ze Zdravotního ústavu se 
sídlem v Ostravě jej doplnila, že při 
péči o zdraví jsou velice důležité 
informace, které má člověk k dis-

pozici. Sama zde měla přednášku 
na téma „Víme, co jíme?“ a oceni-
la množství informací, které byly 
návštěvníkům akce k dispozici ve 
vyčleněných prostorách Národ-
ního domu. Velká tlačenice byla 
především u nejrůznějších měření, 
hlavně seniory zajímalo, jak jsou 
na tom s cholesterolem a krevním 
tlakem, ty mladší pak například, v 
jakém poměru mají svalovou hmo-
tu a tuk. Pokud byly u příchozích 
zjištěny rizikové hodnoty, byli hned 
poučeni, jak dále postupovat. Kro-
mě starších ročníků si na své přišli 
i mladí, zejména v dopoledním 
přednáškovém bloku pro školy, 
kde zábavnou formou besedovali 

o důležitých tématech. Lektoři jim 
například odlehčeným způsobem 
sdělovali, že děti skutečně nenosí 
čápi a „že maminku nebolí hlava 
proto, že jí na ni tatínek vyleze“.

Předvánoční den zdraví nabíd-
nul ochutnávky zdravé výživy, 
nápojů a moučníků, bohatý sor-
timent přírodních léčebných pro-
duktů a zdravotnických potřeb, 
nejrůznější poradny, od odvy-
kání kouření po onkologickou, 
či prezentace a prodej výrobků 
neziskových organizací. Přítom-
ni zdravotničtí pracovníci lidem 
vysvětlovali, že zůstat zdráv 
nemusí být pouze věcí osudu a 
štěstí. „Lidé ani nevědí, že mají 

v rámci povinného zdravotního 
pojištění nárok na řadu preventiv-
ních prohlídek. Někteří si myslí, že 
by neměli obtěžovat lékaře, když 
jim nic není, a jiní jsou zase pře-
svědčeni, že je lepší o svém zdra-
votním stavu vědět co nejméně,“ 

lamentovali zdravotníci. (pp)
(rozsáhlejší reportáž z Předvá-
nočního dne zdraví přineseme 
i s některými užitečnými infor-
macemi, například jak často 
máte nárok na různé preven-
tivní prohlídky, v příštím čísle)

Zámecká Út 5. 12. - 13:00 Klub důchodců ul. Zámecká
8. pěšího pluku St 6. 12. - 14:00 Klub důchodců ul. 8. pěšiho pluku
Lískovecká St 6. 12. - 14:30 Klub důchodců Lískovecká (jídelna)
Sadová Čt 7. 12. - 13:00 Klub důchodců ul. Sadová
Charita FM Čt 7. 12. - 15:30 Lidový dům ve FM (velký sál dole)
Skalice Čt 7. 12. - 16:00 Restaurace u Bůčků
Lískovec So 9. 12. - 14:00 Kulturní dům Lískovec
17. listopadu Po 11. 12. - 13:30 Klub důchodců ul. 17. listopadu
Zelinkovice Út 12. 12. - 17:00 Klub důchodců – Motorest u Fojtiků
Chlebovice Čt 14. 12. - 14:00 Klub důchodců – Fojtství
1. máje Po 18. 12. - 14:00 Klub důchodců ul. 1. máje

Vánoční jarmark se uskuteční 4. prosince ve 13 hodin
v Domově důchodců, ul. 28. října.

Krytý aquapark a wellnes 
– provozní doba

Den Aquapark Wellness
pondělí 12.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
úterý 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
středa 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – ženy
čtvrtek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – muži
pátek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
sobota 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
neděle 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
svátky 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená

Krytý aqupark a wellnes 
– ceník vstupného

Pondělí - pátek 1 hodina 2 hodiny
dospělí 60,00 Kč 100,00 Kč
děti do 15 let a studenti 40,00 Kč 80,00 Kč
osoby od 65 let 40,00 Kč 80,00 Kč
děti do 6 let 20,00 Kč 20,00 Kč
ZTP 40,00 Kč 80,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 20 00 Kč 20,00 Kč
Každých dalších započatých 15 min – doplatek 10 Kč

Sobota - neděle - svátky 1 hodina 2 hodiny
dospělí 90,00 Kč 150,00 Kč
děli do 15 let a studenti 60,00 Kč 120,00 Kč
osoby od 65 let 70,00 Kč 130,00 Kč
děti do 6 let 30,00 Kč 30,00 Kč
ZTP 60,00 Kč 120,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 30,00 Kč 30.00 Kč
Každých dalších započatých 15 min – doplatek 15 Kč

* ZTP/P + doprovod zaplatí vždy uvedenou částku v ceníku

Přehled konání Vánočních akcí
v městských klubech důchodců
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V Sále školy jógy Karakal 
se sešli příznivci umění Len-
ky Kovalové, která připravila 
další výstavu obrazů, jež umí 
lidi vtáhnout do jiného světa. 
Ale nikdo se nemusel bát. 
Podle autorčina tvrzení, které 
se promítlo i do názvu expo-

Vejděte tam, odkud jste nikdy neodešliVejděte tam, odkud jste nikdy neodešli
zice, jde jenom o to, vejít tam, 
odkud jsme nikdy neodešli. 

„Obrázky paní Kovalové 
znám a její práce se mi moc 
líbí, protože působí uklidňujícím 
dojmem. V dnešním uspěcha-
ném světě by měly skutečně 
viset na každém rohu,“ vyznala 
se primátorka Eva Richtrová.

„Lenka Kovalová od útlého 
dětství inklinovala k malování. 
Začala kresbami po nábytku a 
stěnách bytu, skončila studiem 
na Uměleckoprůmyslové škole v 
Uherském Hradišti, obor grafiky. 
Po ukončení studia pracovala 
nějakou dobu v reklamě a pro-
pagaci, dnes pracuje jako výtvar-
nice a komisař výstav v zdejším 
Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. 
Dnes je již dobře známá v umě-
leckých kruzích a je zde vysoce 
pozitivně hodnocená,“ prozradil 
Zdeněk Šebesta na autorku, kte-
rá má za sebou bezpočet výstav, 
a to i v zahraničí, například ve 
Francii a Německu.

Lenka Kovalová začala 
původně tvořit v oblasti kreslení 
a malby portrétů a krajin. Byla v 
tomto žánru úspěšná a zdálo se, 
že tento druh umění ji bude pro-
vázet po celý život. „Nyní se však 
věnuje interakci mezi nitrem člo-

věka a kosmickými respektive 
božskými sférami, jejichž ema-
nacemi je její umění inspirová-
no, pronikáno a oplodňováno,“ 
podotkl Šebesta. Vzhledem k 
těmto pracím nepřekvapí, že se 
Lenka Kovalová zabývá také filo-

zofií, a to zejména východního 
zaměření. Ta změnila do značné 
míry její nazírání na život a dotkla 
se samozřejmě i její umělecké 
tvorby, která dnes bývá označo-
vána jako psychický senzualiz-
mus či introverzní pozitivizmus. 

KLID A MÍR: Barvy vás vtáhnou 
tam, kam autorka potřebuje. 

Foto: Petr Pavelka

NA VERNISÁŽI: Autorka Lenka Kovalová s primátorkou Evou Richtrovou.   Foto: Petr Pavelka
Obrázky Lenky Kovalové chtějí 
hlavně sdělit, že vše, co člověk 
hledá, najde ve svém nitru. Mají 
v sobě vnitřní pozitivní energii, 
která lidem podobně laděným 
dokáže zharmonizovat psychic-
ký stav. (pp)

Roztáhni křídla a leť, vybízí Len-
ka Pastorková v místecké galerii 
Krásno, kterou zaplavila svými 
keramickými díly a poselstvími, kte-
ré najdou uplatnění v předvánoční 
atmosféře. Zdůrazňuje hodnotu 
rodiny, předkládá, kudy vede ces-
ta k ideálu, ale protože sama ví, že 
dobrat se jej není jednoduché ani 
při práci s hlínou, pro jistotu upo-
zorňuje, že se jedná o svět přes 
růžové brýle. I když tím vznikne 
podobný efekt, jako při upozorně-
ní o rakovině na krabičce cigaret, 
můžeme jí v době, kdy Vánoce 
klepou na dveře, jistě odpustit. 
Problém s tím určitě nebudou mít 
všichni ti, kteří si její dílka zamlu-
vili a po skončení výstavy si je 
odnesou domů. Získají tím kousek 
ideálu a možná jim utkví i některá 
sdělená část z orientační mapy, 
která má dovést ke štěstí. Namát-
kou některé pasáže, spojené vždy 
s konkrétním dílem, uvádíme:

„V manželství má člověk šan-
ci žít ještě jeden život. Může se 
na svět dívat očima manžela 
či manželky a vidět vše okolo 
jinak, než byl doposud zvyklý. 
Potom to bude manželství, které 
partnery vzájemně obohacuje. 
Růžové brýle – ty mám ráda.“

„Naučíme-li se překonávat 
sami sebe v každodenních drob-

Lenka Pastorková roztáhla křídlaLenka Pastorková roztáhla křídla
nostech, je naděje, že se nám to 
také podaří, až půjde o víc.“

Recept na šťastný domov vidí 
Pastorková v přísloví o tom, že 
lepší je jíst obyčejný chléb s lidmi, 
které máš rád, než si pochutnávat 
na dortech s lidmi, kteří jsou na 
sebe jen protivní. Nabádá také k 
trpělivosti v jedné chvilce zlosti, 
protože tím si člověk ušetří spoustu 
smutných dní. Lenka Pastorková 
také ví, že „je snadné následovat 
to, co dělá většina, ale můžeš pak 
zabloudit. Vyber si cestu, o které 
víš, že je správná“. Je otázkou, co 
si vlastně vybrala Pastorková. Je 
její andělská výstava s růžovými 
brýlemi podbízivým dílem pro vět-
šinu nebo naopak cestou, kterou 
každý umělec nezvolí? (pp)

Pro velký zájem o mikulášové 
vystoupení Michala Nesvadby 
Agentura Pragokoncert přichází 
9. prosince kromě dohodnutého 
času ve 14 hodin i s opakova-
ným vystoupením o dvě hodiny 
později. Pokud jste tedy v první 
vlně neuspěli se sehnáním líst-
ků, máte novou šanci.

I když už Michal ve Frýdku-
-Místku byl, nemusíte se bát, že 
by vás nedokázal ničím překvapit. 
Přiváží totiž premiérový pořad pod 
názvem „Michalovi mazlíčci aneb 

Michal vystoupí nadvakrát
Mikuláš s Michalem“. „Michal si 
myslí, že už je moc velký na to, 
aby si hrál s dětmi, ale jeho plyšá-
ci ho přesvědčí o tom, že z malé-
ho kluka ještě nevyrostl a hrát si 
klidně může dál,“ prozrazuje pro-
dukce. Děti už v předsálí narazí 
na Mikuláše, čerta a anděla, kteří 
pro ně budou mít sladký dárek.

V kině potom uvidíte Michalo-
vu oblíbenou zábavu v podobě 
her s barevnými samolepícími 
páskami, které tentokrát bude 
používat i prostorově. (pp)

Tomáš Kočko & orchestr
na vánočním Čajfolku

V pořadí již sedmý hudební 
večer, tzv. Čajfolk, se uskuteč-
ní v pátek 15. prosince. Začátek 
akce je plánován na 19 hodin a 
místem konání je tradičně frý-
decká Dobrá čajovna.

„V roli účinkujících se předsta-
ví frýdecký rodák Tomáš Kočko 
se svým orchestrem hrajícím 
world music inspirovanou tradič-
ní moravskou hudbou. Kapela 
vystupovala na mnoha význam-
ných festivalech u nás i v zahra-
ničí a letos vydala nové, v pořadí 
již páté cd Poplór,“ prozradil 
pořadatel Luboš „Vlnka“ Vaňka.

Své zastoupení zde budou mít 
tradičně i písničkáři, tentokrát v 
podobě Davida „Dava“ Vysloužila, 
který posbíral mnohá ocenění na 
folkových festivalech Zahrada, 
Porta či Mohelnický dostavník. V 
současné době hraje také se sku-
pinou Celtic Cross. (pp)

KERAMIČTÍ ANDĚLÉ: Pastor-
ková vyšla vstříc vánoční náladě.
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Válcovny plechu, a. s., Frý-
dek-Místek zahájily v říjnu 1996 
provoz Spalovny průmyslo-
vých odpadů, která se nachází 
v areálu této společnosti.

Myšlenka vybudování moderní 
Spalovny průmyslových odpadů 
vzniká v roce 1993 konkrétně na 
úseku energetiky Válcoven ple-
chu. Následovala technická pří-
prava včetně posouzení vlivu spa-
lovny na životní prostředí. V říjnu 
1995 byla její stavba zahájena. V 
dubnu 1996 se prováděla montáž 
italské technologie a začátkem 
července byl uskutečněn již zku-
šební provoz. Výstavba spalovny 
přišla na 68 milionů korun.

Spalovna zlikviduje za hodinu 
200 kg pevného odpadu a 100 
kg tekutého. Ročně to předsta-
vuje 2 000 tun spáleného odpa-
du. Dvoukomorové pyrolýzní 
spalování zaručuje při spalova-
cích teplotách v první komoře s 
teplotou 900-1000 °C a pak ve 
druhé komoře s teplotou 1200 °C 
dokonalé spálení odpadů. Suché 
a mokré čištění kouřových plynů 
umožňuje dodržení všech stano-
vených emisních limitů.

Celý spalovací proces je v 
intervalech 30 sekund kont-
rolován speciálním počítačo-
vým programem, který počítač 
zaznamenává a vždy po 30 
minutách vyhodnotí průměr. 

O čem psali kronikáři před 10 lety
Spalovna průmyslových odpadů

Jedná se o hodnoty obsahu oxi-
du uhelnatého, kyslíku a teplotu 
ve spalovací komoře. Všechny 
získané údaje jsou pro kontrolní 
orgány archivovány.

Při spalování odpadů dochází 
k uvolnění značného množství 
tepla, které bude dodáváno ve 
formě horké vody do rozvodné 
sítě Válcoven plechu, a. s. Tímto 
se sníží spotřeba uhlí v teplárně 
VP o 2 000 tun, což představu-
je 40 vagonů uhlí, a zároveň se 
podstatně sníží množství vypouš-
těných emisí z teplárny.¨  (an)

Pojmenování ulic ve Frýdku-Místku (26.)
Umělecký svět spojuje 

postavy Jaroslava Kvapi-
la a Václava Talicha. Ulici 
Václava Talicha najdeme na 
Riviéře. Kvapilova a navazu-
jící ulice Nad Přehradou nás 
zavede k přehradě Olešná. 

Divadelní režisér, autor 
libret, pohádek a memoárů, 
básník a překladatel Jaroslav 
Kvapil (1868-1950) působil v 
mnoha oborech lidské činnos-
ti. Po studiích medicíny, filo-
logie a práva se věnoval žur-
nalistice. S manželkou Hanou 
Kubešovou se nechal uchvátit 
divadlem. 

Stal se dramaturgem Národ-
ního divadla a později i šéfem 
činohry. Proslavilo ho mimo 
jiné i libreto k Dvořákově opeře 
Rusalka. Z jeho podnětu vznikl 
roku 1917 Manifest českých 
spisovatelů, jímž dával najevo 
své vlastenecké cítění za prv-
ní světové války. Odboje se 
zúčastnil i za druhé světové 
války, kdy v letech 1944-1945 
byl vězněn nacisty.

Rodák z Kroměříže Václav 
Talich (1883-1961) byl jedním 
z nejvýznamnějších českých 
dirigentů. Již během studia na 

V. TALICHA: Ulice na Riviéře je spojena se světem umění.
Foto: Petr Pavelka

gymnáziu účinkoval jako hous-
lista. Hru na housle vystudoval 
i na konzervatoři. Od roku 
1903 účinkoval v Berlínské 
filharmonii, kde ho umělecky 
uchvátil dirigent Artur Nikisch. 
Tato výrazná dirigentská 
osobnost a jiní hudební veliká-
ni té doby, mezi nimi též Josef 
Suk, ovlivnili jeho další půso-
bení. Úspěchy s taktovkou 
slavil Václav Talich v zahraničí 
i v plzeňské opeře, později 

jako dirigent České filharmo-
nie, také šéf opery Národního 
divadla a dirigent Slovenské 
filharmonie, kterou pozvedl na 
světovou úroveň. 

Nemoc i prožité životní 
peripetie, během nichž musel 
obhajovat své umělecké a pře-
devším vlastenecké postoje, 
ho značně vyčerpávaly. Uchý-
lil se na odpočinek do Berou-
na, kde byl také pohřben.

 Anna Nováková

KVAPILOVA: Touto ulicí, která navazuje na Palkovickou, se dosta-
nete na Olešnou.  Foto: Petr Pavelka
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Ing. Eva Richtrová - 58 let
primátorka, ČSSD

Jiří Zaoral - 46 let
starosta TJ Sokol, ČSSD

Mgr. Štěpánka Pavlátová - 40 let
pedagog, ČSSD

Vítězslav Pobuda - 52 let
obráběč, ČSSD

Mgr. Petr Cvik - 34 let
náměstek primátora, ČSSD

Mgr. Jarmila Kožušníková - 65 let
důchodkyně, ČSSD

Miroslav Slezák - 33 let
živnostník, ČSSD

Jiří Velčovský - 63 let
důchodce, ČSSD

Ing. Petr Rafaj - 45 let
poslanec, ČSSD

Petr Skotnica - 40 let
technik, ČSSD

Ing. Jiří Čudek - 64 let
důchodce, ČSSD

JUDr. Miroslav Dokoupil - 59 let
náměstek primátora, KSČM

MUDr. Miroslav Adam - 53 let
lékař, ČSSD

Ing. Jaroslav Chýlek - 33 let
obchodní ředitel, ČSSD

Bc. Michal Pobucký DiS. - 24 let
náměstek primátora, ČSSD

Jaroslav Muroň - 65 let
ředitel, ČSSD

Pavel Holý - 55 let
řidič, KSČM

Ing. Pavlína Nytrová - 38 let
jednatel, ČSSD

Karel Deutscher - 31 let
obchodní reprezentant, ČSSD

Mgr. Ivan Vrba - 53 let
radní, KSČM
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Mgr. Josef Vojvodík - 50 let
ředitel školy, KDU-ČSL

MUDr. Ondřej Urban - 41 let
lékař, bez pol. přísl.

Ing. Rafael Kučík - 62 let
technik, ODS

MUDr. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D.
36 let, prorektor univerzity, KDU-ČSL

Ing. Pavel Kocich - 51 let
obchodní zástupce, bez pol. přísl.

Ing. Ivan Pavlas - 60 let
podnikatel, KDU-ČSL

Miloslav Merta - 54 let
elektromontér, ODS

PhDr. Zdeněk Stolař - 52 let
psycholog, NEZ

Ing. Dalibor Hrabec - 34 let
programátor, ODS

Ing. Petr Hartmann - 45 let
ředitel zdravot. zařízení, KDU-ČSL

Ing. Dalibor Švejkovský - 49 let
technolog, ODS

Mgr. Drahomíra Jurtíková - 55 let
ředitelka SZŠ F-M, NEZ

Ing. Oldřich Pospíšil - 62 let
důchodce, KSČM

Ing. Igor Svoják - 40 let
ekonomický poradce, ODS

Libor Koval - 34 let
laborant, KDU-ČSL

Michal Hájek - 25 let
prokurista, bez pol. přísl.

RSDr. Ing. Slavomír Recman - 53 let
systémový inženýr, KSČM

Ing. Martina Konečná - 41 let
personalista, ODS

Ing. Petr Konůpka - 49 let
podnikatel, ODS

Ing. Vít Roubal - 29 let
obchodní specialista, ODS
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 15,30 m2 (III.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 73,23 m2 (III.NP)
  - 3 kanceláře + WC
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

  + WC 1,9 m2 směr Ostravská 

7) objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 50,20 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 45,24 m2 (IV.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 1312, ul. Míru
- nebytový prostor o výměře 49 m2

3) Objekt čp. 1146, tř.T.G.Masaryka
– nebytový prostor o výměře 16,51 m2

4) Objekt čp. 9, ul. Na Blatnici
- nebytový prostor o výměře 419,04 m2

5) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,40 m2 (VI.NP)
6) Objekt čp. 549, Růžový pahorek
- nebytový prostor o výměře 41 m2 (I.NP)
7) Objekt čp. 56, Zámecké náměstí
- nebytové prostory o výměře 88 m2 (I.NP)

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 419,04 m2 nacházející se v I. NP objektu čp. 
9, ul. Na Blatnici, k.ú Frýdek, obec Frýdek-Místek (v centru Frýdku 
u budovy Magistrátu města Frýdek-Místek). Nebytové prostory byly 
kolaudovány jako prodejna, sklady, kancelář, soc. zařízení. Žádosti o 
pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápi-
sem „Neotvírat-pronájem NP čp. 9“) a informací, za jakým účelem 
budou neb. prostory užívány (stručný podnikatelský záměr), zasílejte 
na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148 maximálně do 29. 12. 2006, do 10.00 hodin.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174.

Oddělení péče o seniory a 
zdravotně postižené občany 
odboru sociálních služeb a 
sociální péče v budově magis-
trátu v Místku na ulici Palacké-
ho 115 se nyní nachází jednak 
v přízemí budovy a jednak 
ve III. nadzemním podlaží 
této budovy. Přestěhování si 
vyžádala radikální změna nové 
právní úpravy v sociální oblasti. 
Od 1. 1. 2007 vstoupí v účinnost 
zákon o sociálních službách. 
Zmíněného oddělení se z toho-
to zákona dotkne především 
nově koncipovaný příspěvek na 
péči. Podmínky nároku na tento 
příspěvek budou zveřejněny v 
prosincovém zpravodaji. 

Od 4. prosince 2006 se pře-
stěhuje do přízemí budovy do 
kanceláří č. 142, 143 agenda 
jednorázových příspěvků, jejichž 
smyslem je odstranění, zmírně-
ní nebo překonání následků 
zdravotního handicapu těžce 
zdravotně postižených občanů. 
Budou se zde poskytovat tyto 
jednorázové příspěvky:

- příspěvek na opatření zvlášt-
ních pomůcek, 

- příspěvek na úpravu bytu, 
- příspěvek na zakoupení, 

celkovou opravu motorového 
vozidla a zvláštní úpravu moto-
rového vozidla, 

- příspěvek na provoz moto-
rového vozidla 

- a také se zde přiznávají 
mimořádné výhody pro těžce 
zdravotně postižené občany.

V souvislosti s novou právní 

P O Z O R  Z M Ě N A !
Kde nově žádat o dávky pro zdravotně handicapované občany?

úpravou nutno zmínit příspěvek 
na telefon, který ke konci roku 
zaniká a bude odejímán, stejně 
jako dosavadní příspěvek při péči 
o osobu blízkou nebo jinou, avšak 
tento bude nahrazen nově příspěv-
kem na péči. Přiznávat se bude 
v převážné většině případů z 
moci úřední, nebude tedy nutné 
podávat žádost. Kdo si od led-
na žádost bude muset podat, 
aby mu příspěvek byl přiznán, 
upřesní již zmíněné prosincové 
číslo zpravodaje. Informace jsou 
také k nahlédnutí na internetových 
stránkách www.frydekmistek.cz. 

Jako každoročně upozorňu-
jeme, že počátkem roku v měsíci 
lednu a únoru dochází ke znač-
nému náporu klientů, kteří žádají 
o příspěvek na provoz motoro-
vého vozidla. Ve skutečnosti se 
jedná o pevně stanovenou část-
ku, která se přiznává na období 
kalendářního roku. Pokud jsou 
splněny všechny podmínky, je 
možno o příspěvek na provoz 
motorového vozidla požádat 
kdykoliv v průběhu kalendářní-
ho roku. Je pouze na zvážení 
každého klienta, jak se rozhod-
ne svou konkrétní situaci řešit.

Obdobná situace je u příspěv-
ku na individuální dopravu, který 
se přiznává ve III. NP budovy. 
Příspěvek je taktéž poskytován 
na období kalendářního roku 
(pokud je posouzen zdravotní 
stav) a rovněž je možno o něj 
žádat v průběhu celého roku. 

Odbor sociálních služeb 
a sociální péče

Místek, parkoviště u kina P. Bez-
ruče: 19.12. - 21.12.

Místek, parkoviště u krytého 
bazénu: v prosinci mobilní sběr-
na na parkovišti u krytého bazé-
nu umístěna nebude
Frýdek, parkoviště u Kauflandu:

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
5.12. - 7.12.
Frýdek, parkoviště u Billy: 
12.12. - 14.12.

Provozní doba mobilní sběrny 
je vždy úterý, středa, čtvrtek od 
10 h. do 18 h.

(dle harmonogramu).

Sociální služby upozorňují:
Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor sociálních služeb 
a sociální péče, upozorňuje 
všechny žadatele, kteří již 
mají podanou žádost o přidě-
lení bytu v Domech s pečova-
telskou službou a Penzionu 
pro seniory, aby se během 
měsíce prosince dostavili v 
úřední dny pondělí a středu (v 
době od 8.00 do 17.00 h) a ve 
čtvrtek (v době od 13.00 do 
15.00 h) na odbor sociálních 
služeb a sociální péče, ul. 
Radniční 1149, 1. poschodí, 
kanc. č. 203, 205 k aktualiza-
ci svých žádostí.
Aktualizace se nevztahuje na 
žádosti o umístění v Domově 
pro seniory ve Frýdku-Místku.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 92,20 m2 nacházející se v I.NP objektu čp. 2322, 
tř. T. G. Masaryka, k.ú Frýdek, obec Frýdek-Místek. Neb. prosto-
ry kolaudovány jako prodejna, sklad a soc. zařízení. Podmínkou 
uzavření smlouvy o nájmu je zachování kolaudovaného účelu uží-
vání. Prostory nebudou pronajímány za účelem provozování her-
ny, restaurace apod. Žádosti o pronájem s nabízenou výší nájmu 
(zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat“) a informací, za 
jakým účelem budou neb. prostory užívány, zasílejte na adresu 
Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148 maximálně do 29. 12. 2006 10.00 hodin.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174.

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku ozna-
muje sportovním organizacím 
– občanským sdružením se síd-
lem ve Frýdku-Místku, pracujícím 
s dětmi a mládeží, že mohou na 
předepsaných formulářích podá-
vat žádosti o neinvestiční dotace 
ze sportovního fondu města na 
rok 2007. 

Formuláře žádostí o přidě-
lení finančních prostředků na 
rok 2007 včetně příloh (celo-
roční činnost, jednorázové 
akce, oddíly organizace) jsou 
k dispozici na stojanech vedle 
informací v budově Magistrátu 
města ve Frýdku, ul. Radniční 
1148 a na webových stránkách 
města www.frydekmistek.cz v 
sekci tiskopisy, pokyny, mate-
riály odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy. Řádně 
vyplněné formuláře s požadova-
nými přílohami je nutno doručit 
na podatelnu Magistrátu města 

Neinvestiční dotace ze sportovního
fondu města F-M na rok 2007

Frýdku-Místku, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek nejpozdě-
ji do 29. 12. 2006! Na žádosti o 
neinvestiční dotace na celoroč-
ní činnost doručené po tomto 
termínu nebude brán zřetel. 
Žádosti na jednorázové akce je 

možné podávat průběžně až do 
vyčerpání fondu.

Doporučujeme všem žadate-
lům prostudovat si Statut spor-
tovního fondu, který je rovněž 
k dispozici na webových strán-
kách města.

V letošním roce probíhá dru-
há etapa výměny občanských 
průkazů. Jedná se o občanské 
průkazy typu identifikační karty 
bez strojově čitelných údajů 
(růžové), které byly vydány do 
31. prosince 1996. Přestože je 
v těchto občanských průkazech 
vyznačena doba platnosti „bez 
omezení“, platnost uvedených 
občanských průkazů skončí 
31. prosince 2006.

Občané jsou povinni podat 
žádost o vydání nového 
občanského průkazu nejpoz-
ději do 30. listopadu 2006, 

Ministerstvo vnitra vyzývá 
k výměně občanských průkazů

na příslušném obecním či 
městském úřadě (obecní úřa-
dy s rozšířenou působností). 
Na úřad je nutné přinést sta-
rý občanský průkaz, jednu 
fotografii a vyplnit příslušnou 
žádost. Výměna občanského 
průkazu je bezplatná.

Od začátku roku 2007 budou 
v platnosti jen občanské průka-
zy vydané po 31. prosinci 1996. 
Výjimku z povinnosti vyměnit 
si občanský průkaz mají pouze 
občané narození před 1. lednem 
1936, kteří mají občanský průkaz 
vydaný na dobu neomezenou.
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KLUB NEZBEDA
F. Čejky 450, tel.: 558 435 449

1. 12. Hrajeme dobrovolníkům
(pohádka, básničky, tanec)

5. 12. Možná přijde i Mikuláš
– prožitkové hry a malá nadílka

7. 12. Vystoupení na charitním setkání 
(pohádka, básničky, tanec)

11. - 15. 12. Těšíme se na Vánoce 
(výroba přáníček, drobných dárků, 

výzdoba klubovny)
16. 12. Nezbednické předvánoční pečení

22. 12. Tradiční vánoční nadílka
– společná oslava Vánoc v klubovně 

23. 12. – 2. 1. 2007
KLUBOVNA UZAVŘENA!!!

Všem dětem přejeme pohodové prožití 
vánočních svátků a dobrý start do 

nového roku 2007!

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

Tel.: 558 435 401, 558 437 336
e-mail:lidovydum.fm@centrum.cz

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Lidový dům v Místku ve spolupráci 
s MSKA pořádá dne 5. 12. v 17.30 h. v 
malém sále LD přednášku: „Já jsem ces-
ta – putování do Santiaga“.

Přednáší Bc. Dominik Ramík.
Festfiš – 3. ročník Festivalu zájmové 

umělecké činnosti středoškoláků proběhne 
dne 12. 12. v prostorách Lidového domu

4. ročník Festivalu dětských pěvec-
kých sborů ZŠ proběhne dne 14. 12. v 
prostorách Lidového domu

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

Národních mučedníků 591
telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240
www.ddmfm.cz, e-mail:info@ddmfm.cz

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

Tel.: 558 647 366
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

1. 12. Výroba adventních věnců
Přineste si s sebou korpus na výrobu věn-
ce, chvojí, vázací drát a sušené květiny. 
Další pomůcky k dostání v KM Broučci.

4. 12. Schůzka členek
5. 12. Mikulášská besídka
Pouze pro přihlášené děti.

8. 12. Drátkování
Výroba drátkovaných ozdob na strome-
ček. Drátky k dostání v KM Broučci.

Vánoční vazba
Ukázky vánoční vazby na stůl.

13. 12. v 10.00 h.
Ukázka výrobků firmy MISSIVA

Ukázka českých ekologických čistících a 
pracích prostředků vhodných pro alergiky.
14. 12. Výroba svíček z včelích plástů

Plásty k dostání v KM Broučci.
15. 12. Modelování z rychle schnoucí hlíny

Výroba vánočních ozdob. 
Hlína k dostání v KM Broučci.

19. 12. v 16.00 h. Slet Broučků
Tradiční lampionový průvod.

Sraz před KM Broučci.
21. 12. Vánoční besídka

Příjemné zakončení roku a ochutnávka cuk-
roví pod vánočním stromečkem. Přineste si 

za každé dítě dárek v hodnotě 20 Kč. 
Od 22. 12. bude v KM Broučci zavřeno. 

Přejeme všem příjemné prožití
Vánočních svátků a úspěšný nový rok.

GALERIE KRÁSNO
Milena Jursová - Černobílé představy

Lenka Pastorková
Roztáhni křídla a leť

od 20. 11. 2006 do 31. 12. 2006

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 558 631 145, 723 021 622

Rudolf Sikora
Sám proti sebe v GLD

11. 11. - 16. 12. 2006
Studenti SUŠ Ostrava:
Světla a zvuky země
(audiovizuální projekt)

GALERIE 
POD SVÍCNEM

2. 12. 
T A N E Č N Í 
K O K T E J L 
2005
Program: Sou-
těž v moder-
ním a scénic-
kém tanci
Informace a 
přihlášky:
P a t r i k 

Siegelstein, 558 434 154, 732 646 125, 
siegelstein.patrik@ddmfm.cz.
Vystoupení pro veřejnost: Kino Petra 
Bezruče, 14:00 hodin. Vstupné: 20,- Kč
11. 12. DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu. Cena: 25,- Kč/2 h. 
Místo a čas: DDM Místek, 9-11, 11-13 h.
15. – 16. 12. VÁNOČNÍ VEČER ANEB 
PŘESPÁNÍ V DDM
Program: V pátek si připravíme štědrove-
černí večeři, vyzkoušíme si vánoční zvyky, 
rozdáme dárky. V sobotu budeme sáňko-
vat, stavět sněhuláky, dovádět na sněhu.
Cena: 190,- Kč. Informace a přihlášky: 
Ivana Sošková, telefon: 558 434 154, 731 
167 010, e-mail: kaluz@ddmfm.cz 
Místo a čas: 15. 12. v 16 h. – Konec: 16. 12. v 17 h.
18. – 20. 12. KOUZLO VÁNOC
Program: Zveme vás do vánoční dílny, 
kde si vyrobíte dárečky a hezké dekorace
Cena: 20,- Kč
Info.: Olga Sošková, telefon: 558 434 154, 
732 646 127, e-mail: estetika@ddmfm.cz
Otevřeno: Pro děti, rodič, skupiny. Po - St, 
9 - 17 hodin. Skupiny nahlaste předem.
18. – 20. 12. PALIČKOVANÁ KRAJKA

Program: Vánoční výstava prací členek 
kroužků paličkování
Cena: zdarma
Otevřeno: Po – St, 9:00 – 17:00 hodin

ŠACHY
1. 12. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Info: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 - 18 h.
5. 12. OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL V 
ŠACHU (1. - 5. TŘÍDA)
Info: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 8 - 13 h.
6. 12. OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL V 
ŠACHU (6. - 9. TŘÍDA)
Info: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 8 - 13 h.
7. 12. OKRESNÍ PŘEBOR STŘEDNÍCH 
ŠKOL V ŠACHU
Info: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 8 - 13 h.
15. 12. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Info: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 - 18 h.

KULTURNÍ DŮM
VÁLCOVEN PLECHU

Heydukova 2330
558 647 067, 602 586 925 

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

6. 12. v 15.00.hodin
Mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců 
Válcoven plechu, členů odborového svazu 
KOVO – velký sál Kulturního domu VP.

8. 12. v 19.00 hodin
Společenský večírek soukromého gym-
názia ve Frýdku-Místku – velký sál Kultur-
ního domu VP.
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

 NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

Pondělí 4. prosince v 19.00 hodin 
Slavnostní koncert u příležitosti 110. 

výročí založení Národního domu
Orchestr Václava Hybše
VÁNOČNÍ KONCERT

Hlavním hostem koncertu je vynikající 
filmový a divadelní herec, zpěvák, dlouho-
letý ředitel Divadla v Karlíně, držitel ceny 

Thálie za muzikál – Ladislav Županič.
Dále účinkují: Ivana Dohnalová – harfa, 
Markéta Vítková, Irena Kousalová a Jan 

Šmikmátor – zpěv
Vstupné: 250, 220, 180 a 150 Kč

Úterý 5. prosince v 19.00 hodin
– frýdecký zámek

ADVENTNÍ KONCERT
Martina Kociánová – zpěv a Amadeus 
trio: Karel Dohnal, František Hlucháň 

– klarinety, Peter Hlucháň – fagot
Zúčastnila se několika mezinárodních 
pěveckých soutěží. Pravidelně vystu-

puje s Triem Amadeus.
Tento mozartovský projekt je mimořádný 
také tím, že úpravy písní i árií pro mezzo-
soprán a dechové trio vznikají speciálně 
pro jejich společné koncerty. Spolupra-

covala s řadou hudebních těles,
například se Severočeskou filharmonií, 
Královéhradeckou filharmonií a Janáč-
kovou filharmonií Ostrava, hostovala v 
Hudebním divadle v Karlíně a v Měst-

ském divadle Karlovy Vary.
Na společných projektech spolupracova-
la s Kateřinou Englichovou, Lubomírem 

Brabcem, Jaroslavem Svěceným či 
Wihanovým kvartetem. Předplatitelé 

Zámeckých koncertů /2007
Vstupné: 120 a 60 Kč (děti, důchodci)

Pondělí 11. prosince v 19.00 hodin
ADASH

Dívčí vokální soubor pod vedením doc. 
Tomáše Novotného se intenzivně zabývá 

interpretací židovských písní. Během 
své sedmileté historie vystupoval nejen 
v České republice, ale také v Německu, 
Švýcarsku, Polsku, Slovensku a ve Spo-
jených státech amerických. Dosavadním 
vrcholem kariéry se stalo jeho vystoupení 
na festivalu Pražské jaro v červnu 2004. 
Adash vydal tři CD, na nichž posluchači nalez-

nou písně v hebrejštině, jidiš nebo ladinu. 
Předplatitelé KPH a Koncertů pro mládež /07

Vstupné: 120 a 60 Kč (děti, důchodci)

Pátek 22. prosince v 17.00 hodin 
– chrám sv. Jana a Pavla

J. J. RYBA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

České lidové koledy a pastorely
Účinkují: Symfonický orchestr FM

– dirigent Zdeněk Smolka 
Pěvecký sbor Smetana – sbormistrině 

Hana Olková
Sbor posluchačů Janáčkovy konzervato-

ře Ostrava – sbormistr Jiří Slovík
Mimo předplatné

Vstupné: 150 a 80 Kč (děti, důchodci)

Pátek 29. prosince ve 20.00 hodin
SILVESTROVSKÁ DANCE PARTY

Hrajeme a tančíme všechny taneční 
žánry. V programu výuka salsy, soutěže 

a předtančení.
Vstupné: 100 Kč 

Prodej pouze v kurzech tance a 1 h. před 
akcí 80 Kč – absolventi tanečních pro 

mládež podzim 
(nutno předložit průkaz z kurzu). 

Předprodej od 1. 12. v Národním domě.

Sobota 30. prosince ve 20.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÝ SWINGOVÝ 

TANEČNÍ VEČER
K poslechu i tanci hraje Kvartet Walde-

mara Svatoše.
Vstupné: 100 Kč

Výstavy:
Do 31. prosince – chodby Národního domu
Jan a Jiří Špačkovi „Štramberk včera a dnes“ 

Výstava fotografií

Připravujeme na leden 2007:
Pátek 12. ledna 2007 v 19.00 hodin 

– Nová scéna Vlast
Slezské divadlo Opava

Carlo Goldoni
SLUHA DVOU PÁNŮ

Předplatitelská skupina A (náhradní 
představení za Švandovo divadlo Praha)

Pátek 12. ledna 2007 v 18.00 hodin 
– Národní dům

XXXX. ABSOLVENTSKÝ PLES
Zveme všechny absolventy tanečních 

kurzů pro mládež podzim. 
K tanci hraje skupina Petra Jiříčka.

Předprodej od 8. 12. v Národním domě.

Kurzovní činnost – leden 2007:
Taneční pro mládež – pokročilí

Navazuje na kurz tance a společenské 
výchovy podzim pro začátečníky. 

Je určen pro všechny páry, které se chtějí 
zdokonalit v tanci. Přijímáme pouze páry. 
Cena za 9 lekcí a 1 prodlouženou 800 Kč/os. 

Zahájení:
• středa 17. 1. 2007 v 17.00 hodin – vede 

taneční mistr B. Gebauer s partnerkou 
(vchod zahradou)

• neděle 14. 1. 2007 v 16.00 hodin 
– vede taneční mistr J. Macura s partner-

kou (vchod zahradou)
Platba kurzu hodinu před zahájením!

Přihlášky získáte v recepci Národního domu 
a odevzdejte nejpozději do 10. 1. 2007.
Informace na tel. čísle 558 432 011

p. H. Janáčková

Taneční pro manželské páry a dvojice
- začátečníci 
- pokročilí

Určeny párům všech věkových generací, kteří 
rádi tančí a chtějí se naučit nebo zdokonalit v 

tancích. Přijímáme pouze páry. Kurzovné za 9 
lekcí a 1 prodlouženou 1.800 Kč za pár.

Zahájení:
- pokročilí – pondělí 15. 1. 2007 v 19.30 
hodin – vede taneční mistr B. Gebauer s 

partnerkou (vchod z ul. Palackého)
- začátečníci – středa 17. 1. 2007 v 19.30 
hodin – vede taneční mistr B. Gebauer s 

partnerkou (vchod zahradou)
- začátečníci – čtvrtek 18. 1. 2007 v 18.00 

hodin – vede taneční mistr J. Macura s 
partnerkou (vchod z ul. Palackého)

- pokročilí – neděle 14. 1. 2007 v 18.30 
hodin – vede taneční mistr J. Macura s 

partnerkou (vchod zahradou)
Platba kurzu hodinu před zahájením!

Přihlášky získáte v recepci Národního domu 
a odevzdejte nejpozději do 11. 1. 2007.
Informace na tel. čísle 558 432 011

p. H. Janáčková

Sobota 2. prosince v 10.00 hodin 
CYKLOCESTOVÁNÍ

Besedy a promítání:
Lucie Kovaříková a Michal Jon – „Kolem 
světa na kole“, Josef Zimovčák – „Giro 
d´Italia na vysokém kole“, Martin Stiller 
a Renáta Lorišová – „Cestujeme svě-
tem“, „Na kole napříč Evropou z Čech až 
do Afriky“ (M. Stiller), Simona a Roman 
Sztulovi – „S malým synkem na kole na 
Nordkapp“, Honza Vlasák – „Albánií na 
kole“, Antonín Červený – „Indočínou na 
kole“, Honza Galla – „V leže na východ“
Zajímavý doprovodný program. Pro více 
informací navštivte: www.cyklocestovani.cz
Vstupné: 120 Kč, 90 Kč (studenti, 
důchodci), 50 Kč (děti)

Neděle 3. prosince v 15.00 hodin 
Magic show Sorrel

NEBÍČKO A PEKLÍČKO
Mikulášský program. Po představení pro-
běhne Mikulášská nadílka.
Rodiče, nezapomeňte vzít dětem malý dárek.
Vstupné: 30 Kč

Středa 6. prosince v 19.00 hodin
Pražská komorní zpěvohra

Jára Beneš
NA TÝ LOUCE ZELENÝ

Česká lidová opereta je považována za 
nejúspěšnější dílo v tomto žánru u nás. 
Dosáhla 2 718 repríz a svého času se 
hrála po celé Evropě. Melodie z operety 
Já chtěl bych mít tvé foto, Venoušku, Na 
tý louce zelený, Už se podzim blíží – se 
staly šlágry tří generací.
Hrají a zpívají: Josef Zíma a členové 
Hudebního divadla Karlín: V. Kalivodová, 
L. Nováková, O. Král, K. Hábl, M. Grisa aj.
Režie: Michal Grisa
Předplatitelská skupina A
Vstupné: 350 a 300 Kč

Čtvrtek 7. prosince v 19.00 hodin 
SEVERNÍ VÍTR JE KRUTÝ –

 JAROSLAV UHLÍŘ JE ZUTÝ…
Komorní občasný recitál Jaroslava Uhlíře.
Vstupné: 100 Kč

Pátek 8. prosince v 19.00 hodin
Asketické divadlo MALÉhRY

NEBE?
Autorské představení inspirované vyprávě-
ním a skutečnými příběhy žen kolem nás. V 
příběhu učitelky Marušky, herečky Simony 
a kadeřnice Ilči dochází ke konfliktům díky 
odlišnému vidění světa a postojům k mužům. 
Děj se odehrává tam, kde se ocitáme po 
smrti. Mysleli jste někdy na sebevraždu? A 
stojí to za to, aby se to stalo? Co se stane, 
když se to stane? Možná se nestane vůbec 
nic. Dámská jízda. Chlapi pozor, jedu je dost! 
Námět, scénář, režie, hrají: Daniela Zbytov-
ská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská.
Předplatitelská skupina C
Vstupné: 300, 250 a 200 Kč

Neděle 10. prosince v 15.00 hodin
Zemanovo dřevěné divadlo

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Vánoční představení, které napovídá dětem 
proč slavíme vánoční svátky. Obsahuje pří-

běh narození Ježíška hraný velkými mario-
netami, vánoční písničky a koledy zpívané 
s doprovodem kytary, jeviště vypadá jako 
Betlém a nechybí ani vánoční stromeček.
Vstupné: 30 Kč

Úterý 12. prosince v 19.00 hodin
Divadelní agentura AP – Prosper

Milan Kopecký
DVEŘE ANEB PANE, VY JSTE NÁHODA
Když vás opustí manžel a uteče za jinou, 
která je mladší než jeho vlastní dcera, 
když vlastní dcera chce jít svou vlastní 
cestou, když se vám práce stává rutinou 
– pak se může zdát, že váš život nestojí 
za nic. Zbývá vám ještě mnoho – třeba 
naděje, ta umírá poslední. 
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl a Jana Stry-
ková. Režie: Eva Glancová
Předplatitelská skupina B
Vstupné: 350 a 300 Kč

FILMOVÝ KLUB
4. prosince v 19.00 hodin

KRAJINA PŘÍLIVU
Malá dívenka je ve velmi nezvyklé životní situ-
aci – oba její rodiče propadli drogám. Když 
umře její matka, vydává se na zvláštní cestu 
se svým otcem, rock´n´rollovým muzikantem, 
jehož dny slávy jsou už dávno sečteny.

5. prosince v 19.00 hodin
SEJDEME SE V EUROCAMPU

Film o možnostech a paradoxní realitě 
české vesnice v Evropské unii očima Eri-
ky Hníkové. Jako předfilm je k filmu při-
pojen devatenáctiminutový snímek téže 
režisérky Čtyři kroky dvojpůlka.

11. prosince v 19.00 hodin
ZTRACENÉ MĚSTO

Kuba, Havana, konec padesátých let. 
Bohatý majitel nočního klubu prožívá pře-
vrat režimu a prchá do New Yorku.

18. prosince v 19.00 hodin
MINIPROFIL: MLUV S NÍ

Brilantní snímek, tentokrát o mužském přá-
telství, komunikaci a dlouhém uzdravování 
z ran uštědřených láskou. Dva muži, novi-
nář a ošetřovatel, se poznají v nemocnici, 
kam docházejí za svými partnerkami.

Úterý 19. prosince v 19.00 hodin
MINIPROFIL: VOLVER

Film „Návrat“ vypráví příběh žen tří různých 
generací, které díky své dobrosrdečnosti, odva-
ze a nezměrné vitalitě přežívají všechny nástra-
hy života – občas dokonce i samotnou smrt.

BIJÁSEK 
15. 12. v 10.00 hodin

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
Broučci, Krtek o Vánocích, Jak postavit 
sněhuláka a další. 

15. 12. ve 13.30 hodin
GARFIELD 2

Tentokrát se Garfield vydává se svým 
pánem do Velké Británie. Náhodou se 
připlete ke královskému paláci, do míst 
určených pro kocoura královské rodiny.

Výstavy:
4. prosince – 31. ledna 2007

Jaroslav Kupčák – ENDURO
Fotografie z motocrossu.

1. až 3. prosince v 19.00 hodin 
GRANDHOTEL
Příběh neurotického portýra, samotáře, 
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MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje nyní 
na 800 sbírkových předmětů, dokumentujících 
tradiční zemědělství, řemesla, obchod, železá-
řství a další. Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 

1. 12. pátek METALOVÁ VICHŘICE
DJ GRINDER A STARÁ DOBRÁ VICHŘICE
2. 12. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
DJ BARBI SE STARÝMI SONGY A NO-
VÝMI SOUTĚŽEMI
4. 12. pondělí  IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
5. 12. úterý OPEN CLUB – VSTUPNÉ 
ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
6. 12. středa ALTERNATIV MUSIC 
– VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR – PUNK, ROCK, PSYCHO-
BILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE – 
PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
7. 12. čtvrtek THURSDAY FMCITY 
PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK 
ZA 5,- KČ
8. 12. pátek FREESTYLE BATTLE vol.2 
BATTLE O NEJ-FREESTYLERA SM, 
HEADDY & DJ LOWA, JAZZY, G-
MONEY, ZPL, BREAKDANCE BATTLE 
WEGETS (HA) VS. BREAKBONES (KA)
9. 12. sobota WICKED vol. 2
TELE2BEATZ – SUKI, PIEXIE&OTHERS, 
MKT BROS DJs

11. 12. pondělí  IN MEMORIAM ANEB 
HITY ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
12. 12. úterý OPEN CLUB – VSTUPNÉ 
ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
13. 12. středa ALTERNATIV MUSIC 
– VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR – PUNK, ROCK, PSYCHO-
BILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE – 
PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
14. 12. čtvrtek THURSDAY FMCITY 
PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK 
ZA 5,- KČ
15. 12. pátek BUSHCRAFT(UK) & 
DIFERENT D.I.S.C.O. & RK 130
NAŠLAPANÝ 3 – KONCERT, ŽIVÝ 
ELECTRO BREAKBEAT Z UK PODPO-
ŘÍ NADĚJNÍ HOSTÉ Z PRAHY A MÍSTNÍ 
STÁLICE. ÚČAST NUTNÁ
16. 12. sobota FUCKING DANCING vol. 3
DJ DANIELL A NEJLEPŠÍ PARTY Z RnB, 
VELKOPLOŠNÁ PROJEKCE!!!
18. 12. pondělí  IN MEMORIAM ANEB 
HITY ZE ZÁHROB – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ

využití volného času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 

prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-
nin a přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH

Prohlídková trasa po frýdeckém 
zámku. Nabízí Rytířský sál, s erbovními 
obrazy slezské šlechty, zámecké interié-
ry instalované v reprezentačních prosto-
rách, vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. 
Barbory a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

Stálá expozice v sakristii kaple sv. Bar-
bory. Připomíná skutečnost, že Frýdek 
patřil k nejznámějším a k nejnavštěvova-
nějším mariánským poutním místům ve 
Slezsku. Expozice je obohacena o sochy 
Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše a Nepo-
skvrněného Srdce Panny Marie, které 
byly přestěhovány z poutního kostela 
Navštívení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK

Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 
jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „..šumivá, divo-
ká Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a 
zároveň moderní byla a jsou města Frýdek a 
Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Stálá expozice věnovaná životu a dílu 
frýdeckého rodáka, který byl a je světově 
uznávaným básníkem a překladatelem. (po-
pá 8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).

Výstavy:
NAŠI DROBNÍ SAVCI
Fotografie Miloše Anděry doplněné expo-

náty ze sbírek Muzea Beskyd F-M. RNDr. 
Miloš Anděra, Csc. je dlouholetým kuráto-
rem sbírky savců a v letech 1987-2002 byl i 
vedoucím zoologického oddělení Národního 
muzea v Praze. Zabývá se především zoo-
geografií a ekologií drobných savců – hmy-
zožravců, netopýrů a hlodavců.

Vernisáž ve čtvrtek 26. října v 17,00 hodin 
v muzejní expozici frýdeckého zámku.

Potrvá do 18. března 2007.
BETLÉMY TROCHU JINAK
Vánoce, které patří v celém křesťanském 

světě k nejvýznamnějším svátkům v roce, 
si uchovaly i v dnešní uspěchané době 
podmanivé kouzlo. Osobitou podobu mají 
české Vánoce, v nichž se zračí naše lidová 
tradice. K nim neoddělitelně přísluší betlé-
my, které se obzvláště v lidovém podání 
přibližují celé poetické atmosféře Vánoc.

Na mezinárodní výstavě „Betlémy tro-
chu jinak“ budou k vidění historické a sou-
časné betlémy ze sbírek českých a morav-
ských muzeí, betlémy současných tvůrců 
z Čech, Moravy, Slezska, ale i z Polska 
a Slovenska. Ke zhlédnutí budou soubo-
ry vyrobené ze dřeva, ale také z těsta, z 
kukuřičného šustí, z papíru, textilu, skla, 
keramiky, krajky a dokonce z uhlí.

Vernisáž se koná v pátek 8. prosince v 
17 hodin v prostorách frýdeckého zámku.

Řezbářské plenéry spojené s prohlídkou 
výstavy se konají ve dnech 20. prosince od 
10.00 do 16.00 hodin a 3. ledna 2007 od 
10.00 do 16.00 hodin v zámeckém klubu.

Potrvá do 21. ledna 2007.
PROGRAMY, KONCERTY
Neděle 3. prosince 9,00 – 15,00 hodin 

– areál frýdeckého zámku

VÁNOČNÍ JARMARK
s prodejem lidových a uměleckých předmětů
• ukázka řemesel
• výstava betlémů
• Mikulášská nadílka
• Dětský folklorní soubor Grunik
• vánoční hudba v podání Petra Strakoše
• domácí speciality a vánoční pamlsky

Pondělí 4. prosince 17,00 hodin – kap-
le sv. Barbory

POUTNÍ MŠE SVATÁ
Úterý 5. prosince 19,00 hodin – Rytíř-

ský sál frýdeckého zámku
Třetí zámecký koncert
ADVENTNÍ KONCERT
Martina Kocianová - zpěv
Amadeus trio – Karel Dohnal – klari-

net, Františe Hlucháň – klarinet, Peter 
Hlucháň – fagot

Středa 6. prosince 12,00 – 17,00 hodin 
– muzejní učebna

LIDOVÁ MIKULÁŠSKÁ A VÁNOČNÍ 
DEKORACE

Studijní výstava pro školy, která přibližu-
je tradiční lidovou zdobnost o vánočních 
svátcích. Ukázky vrkočů, světů a mikuláš-
ských dárků, jako jsou panenky z fíků, čerti 
a kominíčci ze sušeného ovoce. K vidění 
jsou tradiční ozdoby vánočního stromečku. 
S výstavou je spojena tvůrčí dílnička. 

Výstava je mimořádně přístupna veřej-
nosti jen na Mikuláše!!!

Úterý 12. prosince 17,00 – 19,00 hodin 
– zámecký klub

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-

rálů, doplněné výměnou poznatků a materiálu, 
poradenská služba, videoprojekce.

Neděle 17. prosince 15,00 hodin 
– Rytířský sál frýdeckého zámku

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ, 
VINŠUJEME VÁM

Poetické odpoledne v cyklu „Nedělní 
chvilka poezie a prózy“

Scénář a režie: Jan Kukuczka st.
V programu vystoupí Spirituál sdružení 

Catena Frýdek-Místek
Pořádá Muzeum Beskyd Frýdek-Mís-

tek, Literárně dramatická společnost Mís-
tecká Viola a Kulturní sdružení Bezručův 
kraj Frýdek-Místek

Úterý 26. prosince 13,00 – 17,00 hodin 

který nikdy neopustil Liberec, neměl hol-
ku a nevyzkoušel žádnou drogu, ale zato 
ví všechno o počasí, mracích, vzdušných 
proudech a hotelových hostech, které špí-
zuje klíčovou dírkou. 

4. až 6. prosince v 19.00 hodin
BÍLÁ MASAJKA
„Bílá“ žena Běloška a válečník z kmene 

Samburu – nádherný milostný příběh ode-
hrávající se ve strhujícím africkém prostředí.

FILMÁNIE 2006
7. - 13.12. jednotné vstupné 50,- Kč/os.
8. a 10. prosince v 16.30 hodin
9. prosince v 18.00 hodin
KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE
Sedm veselých dětí, sedmnáct padlých 

chův a jeden zoufalý otec – přišel čas na 
Nanny McPhee a její kouzla!

11. až 13. prosince v 19.00 hodin
STRÁŽCE
Michael Douglas hraje agenta americ-

ké tajné služby, který kdysi zachránil život 
prezidentovi a teď se stará o ochranu prv-
ní dámy (Kim Basinger).

15. až 17. prosince v 19.00 hodin
CASINO ROYALE
James Bond se vrací! V hlavní roli slavné-

ho agenta se poprvé představí Daniel Craig.
18. až 20. prosince v 19.00 hodin
SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH
Zapomeňte na Top Gun. Nastupují 

Sky Fighters! Fascinující letecká akroba-
cie, bojové scény v oblacích a přátelství 
na život a na smrt.

21. až 23. prosince v 19.00 hodin
PARFÉM: PŘÍBĚH VRAHA
Adaptace románu Patricka Süskinda 

o mladíkovi, který byl posedlý tvorbou 
dokonalého parfému a začne vraždit mla-
dé dívky, jejichž vůně ho zaujme.

27. až 30. prosince v 19.00 hodin
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
Černá komedie o muzice, penězích a 

gangsterech amatérech. Nový český film 
režiséra Karla Janáka s Jiřím Mádlem a 
Vojtou Kotkem v hlavních rolích.

29. až 30. prosince v 16.30 hodin
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Animovaný rodinný film o desetiletém 

chlapci, kterého kamarádi ze sousedství 
šikanují a tak si své frustrace vybíjí na mra-
veniště ve dvoře. Mravenci to tak nenecha-
jí, použijí kouzelný lektvar a chlapec se po 
jeho požití zmenší do jejich velikosti…

– frýdecký zámek
SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Od 15 hodin Vánoční koncert – „Pro tebe“
v provedení sólistů:
Petr Murcek - tenor, sólista Slezského 

divadla v Opavě
Martina Šnytová - soprán, sólistka Národ-

ního divadla Moravskoslezského  v Ostravě 
klavírní doprovod: prof. Marie Horáčková, 
Janáčkova konzervatoř Ostrava

Možnost prohlídky výstav.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Úterý 5. prosince 17,00 hodin – před-

náškový sál v Zeleném domě
BRAVO FIATE
Italská agilita, neotřelý design a nadča-

sovost v konfrontaci s obecně horší pověs-
tí vozů značku Fiat. Zámecká videotéka 
tentokráte přiblíží úspěšné i méně úspěš-
né Fiaty od Fiatu 500 až po současnost. 
Doplněno video a data projekcí. Připrave-
no ve spolupráci s Fiat klubem Ostrava.

Čtvrtek 14. prosince 17,00 hodin 
– přednáškový sál v Zeleném domě

KRAJINA A PAMÁTKY Z PTAČÍ 
PERSPEKTIVY

Do hry o nedestruktivní poznání krajin-
ných archeotypů vstoupili environmentální 
archeologové a krajinní ekologové pro-
střednictvím progresivních nedestruktivních 
metod – jaké informace o životě našich 
předků lze vyčíst na základě záběrů z letec-
kého snímkování. Frýdek a Místek z ptačí 
perspektivy, letecké snímkování v okolí 
Frýdku-Místku, osada, vesnice a město 
jako konglomerát obytných a hospodář-
ských jednotek, hrady, zámky a tvrze jako 
soliterní místa bydlení s různými specifický-
mi funkcemi. Doplněno dataprojekcí.

Čtvrtek 21. prosince 17,00 hodin 
– přednáškový sál v Zeleném domě

VÁNOČNÍ POZDRAV DŘÍVE A DNES
Již více než sto let si lidé posílají 

koncem kalendářního roku vánoční a 
novoroční pozdravy – pohlednice a novo-
ročenky dnes stále více nahrazují SMS, 
MMS a jiné druhy zpráv. Netradiční před-
náška přiblíží proměny motivů na vánoč-
ních pozdravech od začátku 20. století až 
do současnosti. Doplněno data projekcí a 
malou studijní výstavou.
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Křižíkova 1377
738 01 Frýdek-Místek

9. 12. zápolení smíšených párů

Zájemci, hlaste se na tel.: 724 075 811

Také Vás zveme k posezení do restaurace

- rodinné oslavy
- rauty
- svatby
- každý pátek hudba
- od 1. 11. i ubytování


