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slovo primátorky

Nové autobusové stano-
viště ve Frýdku v lokalitě Na 
Poříčí, vedle nádraží Českých 
drah, je připraveno k provozu, 
slavnostně bylo otevřeno ve 
čtvrtek 29. listopadu a cestují-
cím začne sloužit 9. prosince, 
kdy také vstupují v platnost 
nové jízdní řády. 

„Důvodem výstavby nového 
autobusového stanoviště byla 
skutečnost, že současné auto-
busové nádraží již nevyhovovalo 
z hlediska vybavení, provozního 
zázemí a chybějící nástupiště 
znamenaly nebezpečí pro pře-
pravované občany. V době ranní 
a polední špičky vjezd a výjezd ze 
stávajícího autobusového nádraží 
blokuje už tak velmi nevyhovu-
jící průjezd městem,“ připomínal 
ve slavnostním projevu hlavní 
faktory, které město přinutily k 
novému řešení, náměstek primá-
torky Miroslav Dokoupil. Poukázal 
na strategické umístění nového 
autobusového stanoviště, které 

Nové autobusové stanoviště je připraveno
je nejen v sousedství vlakového 
nádraží, ale také v těsné blízkosti 
okresního soudu, úřadu práce, 
víceúčelové sportovní haly a dal-
ších institucí.

Náklady na výstavbu činily 
zhruba 64 milionů korun. Město 
počítá s financemi z dotace SROP 
ve výši téměř 25 milionů, nezaned-
batelným přínosem je zhruba 
20 milionů korun, které formou 
dlouhodobého pronájmu zaplatila 
ČSAD Frýdek-Místek a.s.

„Chtěl bych zdůraznit, že i přes 
investice vložené do vybudování 
nového autobusového nádraží 
nebudeme zvyšovat cenu jízdné-
ho. Troufám si říci, že máme stá-
le nejlevnější jízdné v celém kraji, 
ne-li v celé České republice,“ 
podotýká náměstek primátorky 
Petr Cvik, který největší přínos 
vidí v těsnějším propojení vlako-
vé a autobusové dopravy, což je 
obecně dnešním trendem.

Nové autobusové nádraží 
nabídne cestujícím větší komfort. 

V nádražní budově se nachází 
velká vstupní hala s čekárnou 
a veřejnými toaletami, umístěn 
je zde také novinový stánek, 
občerstvení – bufet a cestovní 
kancelář ČSAD. „Nad vstupní 
halou byla vybudována galerie, o 
jejímž využití zatím ČSAD jedná. 
Přehledný bude také vnitřní infor-
mační systém, a to díky audio-
vizuální technice. Nádraží má 
celkem šest nástupišť a v jeho 
blízkosti je k dispozici také parko-
viště pro 26 osobních vozů, při-
čemž dvě místa jsou určena pro 
zdravotně a tělesně postižené 
řidiče,“ uvedla tisková mluvčí 
frýdecko-místecké radnice Jana 
Matějíková. Pro ochranu majet-
ku města a zvýšení bezpečnosti 
osob na nádraží byl instalován 
v nádražní budově elektronický 
zabezpečovací systém s napo-
jením na pult centralizované 
ochrany PČR a na nástupištích i 
budově kamerový systém. 

„Věřím, že po počátečních 
nedorozuměních a problémech, 
které lze u tak velkého zásahu 
do života města a jeho občanů 
očekávat, budou jak provozo-
vatel nádraží, tak cestující spo-
kojeni a zvýší se bezpečnost a 
rychlost na průtahu naším měs-
tem,“ uzavřel slavnostní projev 
náměstek primátorky Miroslav 
Dokoupil. „Řidiči jistě ocení ply-
nulejší průjezd městem, ke které-
mu přispěje vypnutí semaforů u 
autobusového nádraží v Místku. 
Na jeho místě vznikne záchytné 

parkoviště pro místeckou zónu, 
což přivítají návštěvníci náměstí, 
polikliniky, ale i budovy magis-
trátu na Palackého ulici,“ dodal 

náměstek primátorky Petr Cvik, 
který má ve své gesci dopravu a 
silniční hospodářství. (Více o změ-
nách v MHD uvnitř čísla) (pp)

Vážení spoluobčané,
asi všichni jsme v poslední době zazna-

menali diskuzi kolem havarijního stavu chi-
rurgického pavilonu nemocnice v našem 
městě, o přesunu některých oddělení do 
jiných nemocnic i informaci o tom, že stá-
vající ředitel z nemocnice odchází. Zároveň 
se městem šíří spekulace o převodu naší 
nemocnice soukromému subjektu.

Zřizovatelem nemocnice však není město Frýdek-Místek, ale Morav-
skoslezský kraj! Proto neumíme odpovědět na žádnou otázku týkající se 
současného stavu ani budoucnosti nemocnice, nevíme, jak se krizová 
situace řeší, ani kde se vezmou peníze na rekonstrukci. Tato situace 
nám ale není lhostejná, vždyť zdraví je to nejcennější, co máme!

Rada města proto požádala náměstka hejtmana Moravskoslezského 
kraje ing. Jiřího Veverku, do jehož kompetence zdravotnictví patří, aby 
za zřizovatele situaci v nemocnici vysvětlil a odpověděl zastupitelům na 
jejich otázky. Náměstek hejtmana na schůzce, která proběhla na našem 
magistrátu 14. listopadu, přislíbil svou osobní účast na jednání našeho 
zastupitelstva 10. 12. 2007. Pro diskuzi k nemocnici je vyčleněn časo-
vý prostor od 10 hodin. Zastupitelé zatím písemně položili náměstko-
vi hejtmana 29 otázek – například: Zůstane nemocnice F-M základní 
nemocnicí v systému nemocnic Moravskoslezského kraje? Bude něko-
mu prodána? Budou rušena některá oddělení? Jaký je časový odhad 
návratu k původnímu stavu? Jak bude probíhat financování rekonstruk-
ce, když ani ve státním rozpočtu ani v rozpočtu kraje potřebných 500 
milionů na tuto rekonstrukci dnes nenajdeme? Kdy rekonstrukce začne 
a jak dlouho bude trvat? Proč nebyl připraven program stěhování jednot-
livých oddělení? Jak 
bude zajištěna péče 
o dlouhodobě ležící 
pacienty?

Odpovědi zřizo-
vatele na tyto a další 
otázky si můžete 
vyslechnout přímo 
na jednání zastupi-
telstva, následně je 
zveřejníme také ve 
zpravodaji. 

Eva Richtrová

DEBATA S KRAJEM: O nemocnici na radnici 
s náměstkem hejtmana Veverkou jednali radní 
i zástupce opozice.           Foto: Petr Pavelka

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ: O přestřižení pásky se postaral generální 
ředitel ČSAD Tomáš Vavřík s primátorkou města Evou Richtrovou. 

Foto: Petr Pavelka

Přes šest milionů korun 
Statutární město Frýdek-Mís-
tek nainvestovalo do moder-
nizace Jeslí Frýdek-Místek 
na ulici Brožíkova. Ty získaly 
mnohem vyšší standard i mír-
né navýšení kapacity.

„Rekonstrukce tohoto pavi-
lonu představovala provedení 
střešní nástavby, zateplení pavi-
lonu, nadstřešení terasy, byla 
provedena venkovní kanalizace, 
nová přístavba kočárkárny s plo-
chou střechou a nová elektroin-
stalace,“ vypočítává náměstek 
primátorky Miroslav Dokoupil. 
Tímto počinem byla provedena
I. etapa ze zpracovaného projek-
tu z programu Finanční mecha-
nismy EHP/Norska. Se stavbou 
se začalo v srpnu tohoto roku a 

Sedlová střecha jeslím slušíSedlová střecha jeslím sluší

REKONSTRUOVANÉ JESLE: Jako Pavilon „C“ mají v budoucnu vypadat 
i další objekty jeslí, které potřebují zvýšit kapacitu.  Foto: Petr Pavelka

skončila koncem října. „Nyní se 
nám kapacita jeslí dostala na 
36 míst, ale další etapou už by-
chom se měli dostat na 54 míst 
a následně až na 70 míst. Město 
totiž zpětně odkoupilo pavilon od 
Akademie Jana Amose Komen-

ského, která se kvůli svému 
rozvoji přestěhovala do jiných 
prostor. Navýšení kapacity jeslí 
ve městě je zapotřebí, vzhledem 
k současným trendům je znovu 
po této službě zvýšená poptáv-
ka,“ uvedl radní Ivan Vrba.  (pp)
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Setkání s občany
Kromě okrajových částí obce 

připravuje frýdecko-místecká 
radnice také setkání pro občany 
Frýdku-Místku, a to na úterý 4. pro-
since v 16.30 hodin v místeckém 
Národním domě. Vedení města 
bude odpovídat na dotazy týkající 
se života v našem městě.

Sociální služby upozorňují
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku, odbor sociálních služeb a 
sociální péče, upozorňuje všech-
ny žadatele, kteří již mají podanou 
žádost o přidělení bytu v domech 
zvláštního určení (v Domech s 
pečovatelskou službou a Penzi-
onu pro seniory), aby se v období 
od 1. prosince do 20. prosince 
dostavili v úřední dny, pondělí a 
středu (v době od 8 do 17 h) a 
ve čtvrtek (v době od 13 do 15 
h) na odbor sociálních služeb a 
sociální péče, budova ul. Rad-
niční 1149, 1. poschodí, kanc. č. 
203, 205, 211 k aktualizaci svých 
žádostí. Dále upozorňujeme, že 
v této době, tj. v měsíci prosinci, 
se nebudou přijímat do evidence 
nové žádosti.

Jak na Silvestra
Dne 31.12. bude magistrát 

pro veřejnost uzavřen. Oddě-
lení dopravně správních agend 
(řidičské průkazy) bude mít 
výjimečně úřední den v pátek
28. prosince, a to do 17:00.

Vánoční sbírka
V prosinci na území města 

Frýdek-Místek proběhne veřej-
ná sbírka – Vánoční strom. Ve 
dnech 5.-23. 12. bude umístěna 
pokladnička na náměstí Svobody 
v Místku, přispět je možné rov-
něž na zvláštní bankovní účet, 
číslo účtu 43-704460267/0100, 
variabilní symbol 2321. Úče-
lem veřejné sbírky je získání 
peněžitých prostředků pro Jesle 
Frýdek-Místek, a to na pořízení 
čističek vzduchu a rehabilitač-
ních pomůcek.

Stěhování poradny
Poradna pro rodinu manželství 

a mezilidské vztahy je od 1. 12. 
přestěhována na novou adresu: 
Frýdek-Místek, ulice Jiráskova 
457, tel.: 558 438 600.

Zpestřete si Vánoce
Lidový dům připravil akci 

Vánoce u nás doma – v prostře-
dí výstavky betlémů a štědro-
večerních stolů nabízí pracovní 
dílny pro výrobu jednoduchých 
předmětů nebo drobných pozor-
ností pro výzdobu a zpříjemnění 
domova o Vánocích. Neděle 16. 
12. od 9 do 12 a od 14 do 18 
hodin a pondělí 17. 12. a úte-
rý 18. 12. od 15 do 18 hodin.
28. 12. v 16.30 můžete přijít na 
Vánoční pohlazení – přátelské 
posezení doprovázené zpěvem 
nejznámějších koled s pěvec-
kým sborem Smetana a jeho 
hosty.  (pp)

ÚCTA K LISTOPADU: Radní Ivan Vrba a náměstek primátorky 
Petr Cvik vpředvečer státního svátku položili kytice k památníku 
listopadových událostí, který se nachází přímo na frýdecko-místec-
ké radnici. „Položením květin na tomto místě chceme i my vyjádřit 
úctu všem, kteří v historii pohnutých let 1939 a 1989 se nebáli 
veřejně manifestovat proti nebezpečným mocenským zájmům a 
rozžehnout pochodeň svobody. Mladým lidem je vlastní spontán-
nost, otevřenost, a tak není divu, že právě tehdy to byli studenti, 
kdo se stali nebojácnými interprety svobodných myšlenek i přesto, 
že jejich postoj narazil na tvrdý odpor jak německého vetřelce v 
roce 1939, tak o 50 let později na nepochopení jejich úsilí o nasto-
lení směru k demokratické společnosti, která se stane, a dnes už 
můžeme říci, že se i stala, rovnocennou součástí Evropy i světa,“ 
prohlásil u památníku náměstek Petr Cvik.     Foto: Petr Pavelka

I kontext chystaných změn 
ve zdravotnictví byl cítit na IV. 
ročníku Dne zdraví v místeckém 
Národním domě, který uspořáda-
lo Statutární město Frýdek-Místek, 
odbor sociálních služeb a sociální 
péče, ve spolupráci se Zdravot-
ním ústavem se sídlem v Ostravě 
a Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže Frýdek-Místek.

„Zdraví je to nejcennější, co 
máme. Pokud si tady v sále 
každý najde aspoň jednu infor-
maci nebo prostředek, který 
mu pomůže k jeho upevnění, 
budeme rádi a naše akce není 
zbytečná,“ hodnotila primátorka 
Eva Richtrová, která nad Dnem 
zdraví převzala záštitu. Skladba 
vystavovatelů byla zaměřena 
na zdravý životní styl, výživu a 
pohybovou aktivitu. Zájemci si 
mohli nechat změřit tlak, cho-
lesterol i tuk v těle. Seniorům, 

kteří jsou vždy nejpočetnější 
kategorií návštěvníků, krátily 
čas při čekání v pořadí instruk-
tážní filmy. Nabízeny byly zdra-
votnické pomůcky a potřeby, 
odborníci předvedli praktické 
ukázky pohybových technik a 
zdravotního cvičení a nechy-
běly ani různé typy poraden, 
například mamologická nebo 
nekuřácká. Protože návštěvníci 
si mohli zakoupit potravinové 
doplňky, včelařské produkty, 
léčivé čaje, zeleninové saláty, 
ale také například přírodní mýdla 
nebo dřevěné vánoční ozdoby, 
odcházeli všichni spokojeni. A 
třeba s novými informacemi, 
jak zvládat stres, vysokou hla-
dinu cholesterolu, jak přistupo-
vat k mládeži při podezření na 
používání návykových látek, 
kde vyhledat odbornou pomoc a 
podobně.  (pp)

Den zdraví před reformou táhl

SPOJILY SÍLY: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Frýdek-Místek a frýdecko-místecká radnice 
uspořádali IV. ročník Dne zdraví. Foto: Petr Pavelka

Na posledním zasedání zastupitelstva 
zazněla kritika stavu komunikací ze stra-
ny řidičů ČSAD. Chci zdůraznit, že město 
Frýdek-Místek i zástupci magistrátu měs-
ta s dopravcem, tedy společností ČSAD 
Frýdek-Místek a.s, komunikují. Nikdy 
jsme neměli pocit, že je tato komunikace 
nedostatečná, že na podněty, připomínky 
i stížnosti dostatečně nereagujeme. Proto 
považuji za nešťastné, že se řidiči rozhodli 
komunikovat s vedením města nikoliv prostřednictvím svých zástup-
ců osobně, nýbrž hned formou otevřeného dopisu. Většina „nevyho-
vujících“ komunikací a autobusových zálivů uvedených v otevřeném 
dopise adresovaném vedení a zastupitelstvu města není v majetku 
ani ve správě města. Město za jejich stav nezodpovídá a nemůže jej 
ani ovlivnit. Jedná se buď o krajské nebo státní silnice. Z uvedených 
„nevyhovujících“ komunikací jsou místními komunikacemi pouze ulice 
Nad Lipinou, 8. pěšího pluku a E. Krásnohorské. Přitom rekonstruk-
ce ulice Nad Lipinou je plánována na rok 2008, autobusové zálivy 
na ulici 8. pěšího pluku již byly opraveny, nerovnost u „ostravského“ 
železničního přejezdu by měla být provedena v nejbližší době.

O skutečnosti, že se město dostatečně věnuje opravě místních komu-
nikací, na kterých jsou vedeny spoje městské hromadné dopravy, svědčí 
fakt, že se v poslední době provedla celková rekonstrukce ulic 28. října, 
Palackého, Bezručova, Frýdlantská, Na Poříčí, Nádražní, E. Krásnohor-
ské. Opravy lokálních poruch opravujeme průběžně. Chtěl bych zdůraz-
nit, že město Frýdek-Místek má smlouvu s dopravcem o zajištění služby 
městské hromadné dopravy založenou na výsledku veřejné soutěže. 
Město každoročně zvyšuje dotaci na provoz městské hromadné dopra-
vy, neomezuje rozsah městské hromadné dopravy, nezvedá jízdné a 
přispívá na obnovu vozového parku. V návrhu rozpočtu města na rok 
2008 se počítá s částkou ve výši 4,2 milionu korun na další obnovu vozů. 
Naše vztahy s dopravcem jsou korektní.

Z textu výše uvedeného otevřeného dopisu vyplývá, že se jedná 
o dopis řidičů ČSAD Frýdek-Místek, tzn. nikoliv pouze řidičů měst-
ské hromadné dopravy. S ohledem na stav pozemních komunikací 
v našem kraji předpokládám, že podobný otevřený dopis poukazující 
na špatný stav komunikací adresovali i vedení Moravskoslezského 
kraje a Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Protože z obsahu 
otevřeného dopisu vyplývá, že připomínky se týkají zejména kraj-
ských a státních silnic, postoupili jsme tento dopis těmto kompetent-
ním orgánům k řešení.   Mgr. Petr Cvik

10. prosince od 8 hodin se uskuteční 
další zasedání městského

zastupitelstva.

Setkání zástupců radnice s 
občany Lískovce 15. listopa-
du neproběhlo v příliš přátel-
ské atmosféře, dokonce zno-
vu ze strany místních občanů 
padaly návrhy na odtržení 
Lískovce od Frýdku-Místku.

„V Lískovci ta myšlenka exis-
tuje dlouho, vždycky s tím čas od 
času někdo přijde, pak ale zjistí, 
co by to ve skutečnosti obnáše-
lo, a zase to zapadne. My vždyc-
ky říkáme, že poskytneme k 
případnému referendu podobný 
servis jako svého času ve Ska-
lici, kde se nakonec ukázalo, že 
myšlenka odtržení zdaleka není 
většinová,“ říká radní Ivan Vrba. 
Ten v úvodu připomněl význam-
né akce v místní části, které pod-
pořilo město – a sice rekonstruk-
ci kapličky K Hájku a opravenou 
klubovnu seniorů v kulturním 
domě. V další debatě se ukáza-
lo, že místní obyvatele nejvíce 
trápí nevybudované chodníky 
a zvýšený provoz nákladních 
automobilů na hlavní komunika-
ci procházející Lískovcem. „Co 
se týče chodníků, není to nic 
jednoduchého, protože naráží-
me na soukromé pozemky. Jed-
ni chtějí chodník na levé straně, 

Lískoveckým chybí hlavně chodníky
další na pravé,“ reagoval Ivan 
Vrba. Upozornil také, že osadní 
výbor má specifikovány priority, 
který chodník zbudovat, ale na 
setkání zaznělo, že osadní výbor 
už městu nebude nic navrhovat, 
protože na to nemá odborníky. 
Občany zajímalo také téma 
kanalizace. „Dotaci na projekto-
vou dokumentaci kanalizace pro 
Lískovec jsme nezískali. Tím, že 
jsme nezískali dotaci, bude se 
to hradit z vlastních prostředků 
roku 2008. Bude záležet, která 
z kanalizací se upřednostní a 
která se v rámci rozpočtu bude 
pokrývat z našich peněz. Čeká-
me, až se prostřednictvím kraje 
vypíšou granty, a tam by měly 
být speciálně peníze určeny na 
liniové stavby. Pokud se podaří 
získat nějaké peníze z evrop-
ských fondů, tak se okamžitě 
dostává celá akce nad čáru a 
začne se zpracovávat projekt 
kanalizace Lískovce,“ vysvětlil 
Ivan Vrba. Protože na jednání 
v Lískovci byl přítomen rovněž 
ředitel TS a.s. Jaromír Kohut, 
dostali občané možnost ještě 
před hlavním zimním obdobím 
říct připomínky a návrhy k zimní 
údržbě.  (pp)
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městská policie

Náměstek primátorky Petr 
Cvik inicioval mimořádnou 
schůzku školské rady 9. ZŠ 
v reakci na podpisovou akti-
vitu rodičů, kteří stvrzovali 
potřebnost hřiště pro školy na 
ulici E. Krásnohorské. Ujistil, 
že zájem je společný a rozdíl 
pouze v perspektivě řešení, 
kterou musí zřizovatel vnímat 
na rozdíl od rodičů v dlouho-
dobějším horizontu.

„To hřiště tady patří, to je jasná 
věc, ve dvou školách je tu okolo 
tisícovky dětí, opakovaně jsme na 
něj přes pana poslance Rafaje 
získali dotační prostředky, které 
jsme ovšem museli kvůli problé-
mům s pozemky nasměrovat 
nejprve na 7. a další rok na 8. ZŠ. 
V současné době je vyjednávání 
s vlastníky pozemků takové, že 
dvě ze tří dědických řízení už jsou 
vyřízeny a všichni majitelé společ-
ně deklarovali ochotu pozemky 
prodat. Je i dohodnuta cena a my 
máme v rozpočtu na příští rok na 
tento výkup vyčleněny prostřed-
ky. Příští rok bychom se měli stát 
majiteli, a proto nechceme měnit 
lokalitu, kde by mělo hřiště vznik-
nout,“ reagoval náměstek primá-
torky Petr Cvik na snahu hřiště 
vybudovat v dolní části školních 
pozemků, které využívá pro svou 
potřebu fotbalový klub. I vedení 

Náměstek jednal o hřišti na 9. ZŠNáměstek jednal o hřišti na 9. ZŠ

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ: Na této schůzce náměstek primátorky Petr Cvik 
domlouval se zástupci frýdecko-místeckého fotbalu možnosti užívání 
nově vybudovaného multifunkčního hřiště na 8. ZŠ. To by mělo vyrůst i 
u 5. a 9. ZŠ, kde se nabízí ještě těsnější spojení s fotbalovým klubem v 
souvislosti se sousedním stadionem na Stovkách. „Hlavní je vyřešit vše 
komplexně a s perspektivou,“ říká náměstek.  Foto: Petr Pavelka

školy následně deklarovalo, že 
projekt v původně navrhované 
lokalitě je pro chod školy mnohem 
výhodnější, ovšem volalo po jaké-
si termínové garanci se stanove-
ním času, kdy už by se při even-
tuálních komplikacích rezignovalo 
na původní projekt, ale síly by se 
nasměrovaly k variantě „B“. 

„Máme tady vedle areálu Sto-
vek území jako stvořené pro to, 
aby sloužilo sportu. Varianta „A“ 
je ideální a já bych prosil všechny 
zúčastněné o trpělivost. Potká-
me se znovu v červnu příštího 
roku, kdy by mělo být už jasněji, 
jak převod pozemků dopadne,“ 
navrhl náměstek primátorky Petr 
Cvik. Ocenil aktivitu rodičů, kte-
rou bere jako potvrzení, že jim na 
škole záleží. „Na druhou stranu je 
jasné, že potřebu výstavby hřiště 
by podepsali rodiče asi na každé 
škole, kde hřiště dosud chybí. 
Připomínám, že před pěti lety, 
kdy jsem přišel do funkce, mul-
tifunkční hřiště nebylo u žádné 
školy, když nepočítáme sportov-
ní Jedenáctku, my sportoviště 
škol postupně modernizujeme v 
rámci možností. Po dvou nových 
školních tělocvičnách jsme už 
vybudovali dvě multifunkční ven-
kovní hřiště a chceme v tomto 
trendu dále pokračovat,“ uzavřel 
Petr Cvik.  (pp)

Opilý před polednem
20. 11. se strážníci Městské 

policie Frýdek-Místek na ulici 8. 
pěšího pluku před poliklinikou 
přesvědčili, že i v půl jedenácté 
dopoledne mohou narazit na silně 
podnapilého řidiče motorového 
vozidla. Pětatřicetiletý L. Ž. z Frýd-
ku-Místku byl strážníky přistižen 
nejen při spáchání dopravního pře-
stupku tím, že vjel do zákazu vjez-
du k budově polikliniky, ale rovněž 
při řízení tohoto vozidla pod vlivem 
alkoholu. V průběhu komunikace s 
řidičem vyšlo zcela zřejmě najevo, 
že muž není ve stavu umožňují-
cím řízení jakéhokoliv vozidla. Na 
místo byla tedy přizvána hlídka 
PČR, která si po zjištění orientač-
ní dechovou zkouškou – 2,36 ‰ 
alkoholu celou záležitost převzala 
k dalšímu šetření.

Mladý pirát
26. 11. deset minut před tře-

tí hodinou ranní zjistili strážníci 
Městské policie Frýdek-Místek na 
Hlavní třídě jedoucí osobní moto-
rové vozidlo, jehož řidič zjevně 
nezvládal řízení. Motohlídka se po 
zjištění, že vozidlo jede neosvět-
leno a způsobem, kdy v jednom 
okamžiku hrozilo, že opravdu řidič 
řízení nezvládne a bude havaro-
vat, rozhodla řidiče zastavit. Poz-
ději zjištěný sedmnáctiletý mladík 
z Frýdku-Místku nereagoval na 
zastavovací terč, výstražnou svě-
telnou ani zvukovou signalizaci, 
stejně jako zastavovací nápis na 
služebním vozidle „STOP“. „Pro-
tože se řidič rozhodl hlídce stráž-
níků nezastavit a pokračovat v 
jízdě, čímž pochopitelně ohrožoval 
nejen sebe, samotnou hlídku, ale 
i ostatní účastníky silničního pro-
vozu, nezbývalo strážníkům, než 
přistoupit k opatrnému manévru 
zastavování pomocí zpomalování 
jízdy. V průběhu zjišťování totož-
nosti řidiče a jeho stavu schopnosti 
řízení motorová vozidla bylo orien-
tační dechovou zkouškou zjištěno, 
že řidič ji není ani schopen vykonat. 
Na místo byla přivolána Policie ČR, 
která si celou záležitost převzala k 
došetření. U řidiče bylo nakonec 
zjištěno 2,63 promile alkoholu,“ 
referoval Dalibor Volný, zástupce 
ředitele městské policie.  (pp)

Kromě nastavení zásad 
směřujících k tomu, aby obča-
né jako klienti úřadu obdrželi ty 
nejkvalitnější služby, které jsou 
obsaženy v rámci certifikace 
ISO 9001, město od září využívá 
také tzv. benchmarking, který 
sleduje stejný cíl. Spokojenost 
lidí ve styku s radnicí.

„Je to další krok na cestě k per-
spektivnějšímu a modernějšímu 
úřadu. V kostce jde o porovnává-
ní se s druhými. Bylo vytipováno 
zhruba čtyři sta agend, od proble-
matiky rybářských lístků po napří-
klad náklady města na telefono-
vání. Ty si můžeme porovnávat 
s ostatními úřady, které jsou do 
systému napojeny. Příklady dobré 
praxe pak můžeme zavést u nás, 

Město se porovnává s ostatními
každému to nastavuje zrcadlo, v 
čem je dobrý a v čem má rezer-
vy,“ vysvětlil tajemník magistrátu 
Petr Menšík. Když má vyjmeno-
vat, v jaké oblasti se ostatní nejví-
ce učí od nás, uvede levné volání 
či kontrolní činnost při nakládání s 
komunálním odpadem u podnika-
telských subjektů ve městě. 

Benchmarking je metoda 
řízení kvality, metoda zlepšování 
učením se od druhých, způsob 
řízení změny. „Je to neustále 
pokračující činnost, která se 
snaží nalézt nejlepší praktic-
ké postupy uvnitř organizací s 
podobnými funkcemi a jejímž 
smyslem je dosáhnout lepších 
výkonů ve vlastní organizaci,“ 
nabídl definici Petr Menšík.  (pp)Oboustranná spokojenost vlád-

ne ve vztahu frýdecko-místecké 
radnice a občanů Skalice. Tamější 
setkání s občany bylo zakončeno 
potleskem, který ocenil snahu 
vyjít si vzájemně vstříc. Magistrát 
nejvíce boduje tím, že se mu jako 
jedinému podařilo smluvně ošet-
řit opravu místních komunikací 
postižených zahájením výstavby 
nošovické průmyslové zóny.

Právě cesty a jejich prozatím 
neutěšený stav po skrývce ornice 
v Nošovicích byly prvním tématem 
diskuze. „Jako jediná obec máme 
písemnou dohodu s krajem, že 
veškeré poškození místních komu-
nikací opraví na své náklady a 
prozřetelně jsme dobře zdokumen-
tovali jejich výchozí stav, protože 
ostatní obce nyní zažívají nesku-
tečné dohady o tom, kdo jim poško-
zené cesty spraví. Praxe ukazuje, 
že písemná dohoda byla nutností, 
protože nyní přes veškeré urgence 
kraj nereaguje na naše požadavky, 
takže bez smlouvy bychom ničeho 
nedosáhli. Takhle můžeme v kraj-
ních případech i opravovat cesty 
na naše náklady a pak požadovat 
úhradu po kraji, ale toho chceme 
i s ohledem na rozpočet města 
využívat jen výjimečně. Plnění 
závazků kraje budeme důsledně 
požadovat a neuhneme ani o metr. 
Nevěřím, že by si dovolili dohody 
nesplnit, spíše je prozatím problém 
se zimním počasím, které přišlo 
příliš brzy a opravám moc nepřeje,“ 
řekl náměstek primátorky Petr Cvik, 
který je garantem města za skalic-
kou místní část.

Ve Skalici se na závěr tleskalo
V další debatě se hovořilo o 

dořešení katastrálních záležitostí 
po výstavbě chodníků, město při-
jalo podnět pro hygienickou stanici 
kvůli hlučnosti jedné podnikatelské 
provozovny a zástupci radnice rea-
govali na kritiku stavebního dozoru 
výstavby komunikace mezi Skalicí 
a Baškou. „Ano, je tam problém s 
odvodněním, protože by muselo 
být na soukromém pozemku, ale 
firma zakázku s tímto upozorně-
ním převzala a podepsala i přísluš-
nou záruku, takže město může být 
klidné,“ ubezpečil vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
Miroslav Hronovský. Ten také ujis-
til místní, že zrovna Skaličanů se 
nijak nedotknou změny v souvis-
losti s vybudováním nového auto-
busového stanoviště. Na závěr byli 
lidé seznámeni s drobnými inves-
tičními akcemi, na které pamatuje 
rozpočet města pro příští rok, od 
drobných oprav komunikací, přes 
další zvelebování kulturního domu 
až po zahájení rekonstrukce zdejší 
školní jídelny.  (pp)

HOVORY VE SKALICI: Převažo-
vala spokojenost, ale podnětů je 
stále dost.  Foto: Petr Pavelka

Na území města Frýdku-Míst-
ku, s výjimkou okrajových částí, 
je zakázán podomní prodej, tedy 
prodej, kdy je bez předchozí 
objednávky dům od domu nabí-
zeno a prodáváno zboží. Pro-
tože radní zaznamenali po čase 
zvýšenou aktivitu podomních 
prodejců, připomínají, že toto 
jednání je postihnutelné.

„Zboží je dnes nabízeno všude, 
legálními i nelegálními prostředky. 
U podomního prodeje bohužel ve 
většině případů nejde o poctivé 
prodejce, ale o podvodníky a zlo-
děje využívající důvěřivosti občanů. 
Navíc je spojen s velkým rizikem. 
Jednak můžete přijít v nestřežený 
okamžik o rodinné šperky a úspo-
ry, ale také umožníte prodejcům 
plně využít nátlakových metod 
prodeje, na které jsou proškoleni. 
Vědomě podstoupíte riskantní způ-
sob nákupu, protože při něm není 
možné porovnávat kvalitu a ceny 
výrobků jiných. Úkolem prodejce 
je nesčetnými triky a psychologic-
kými fígly přesvědčit svou „oběť“ 
o nákupu. Agresivita a tlak pro-
dejců může být natolik intenzivní, 
že někteří z nás si raději výrobek 
koupí jen proto, aby se podomního 
prodejce rychle zbavili. Okradou 
nás vlastně tím, že nám prodají to, 
co nepotřebujeme a nikdy by nás 
nenapadlo si to koupit. Běžným 
trikem je také přesvědčování, že 
zboží je nejlepší kvality a je určené 
právě nám,“ upozorňuje vedou-

Podomní prodej je zakázán
cí živnostenského úřadu Yvetta 
Králová.  Radní již v roce 2004 
přijali na základě negativních zku-
šeností občanů opatření v nařízení 
obce (č. 1/2004 Tržní řád), kdy na 
území hlavních městských částí, 
tj. Frýdku a Místku, podomní pro-
dej zakázali a při porušení tohoto 
nařízení je možno uložit ne právě 
malou pokutu. Živnostenský úřad 
proto na závěr doporučuje: Nena-
kupujte od podomních prodejců a 
v žádném případě si tyto cizí lidi 
nevpouštějte do bytu. Neodbytné 
podomní obchodníky upozorněte, 
že přivoláte strážníky, a neprodle-
ně tak učiňte.  (pp)

ZASEDLI DO LAVIC: Zástupci frýdecko-místecké radnice se při-
šli podívat na novou fyzikální učebnu 7. ZŠ, která byla vybudována 
nákladem 650 tisíc korun. Hitem je interaktivní tabule, která u dětí 
probudila mimořádný zájem o předmět, protože umožňuje pestřejší 
výuku, i s využitím dalších médií, včetně internetu. Ředitelka Zechová 
pozvala všechny na vánoční jarmark, který se uskuteční v prostorách 
školní jídelny 14. prosince od 15 hodin.                 Foto: Petr Pavelka
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4. ZŠ se jako první v regionu 
zapojila do sítě Tvořivých škol 
v ČR. V našem názvu můžeme 
užívat multifunkční pojem „Tvořivá 
škola“. Základ spočívá v nabývání 
nových poznatků co nejvíce vlastní 
činností a vlastní zkušeností žáků.

Toto činnostní učení je již 
obsaženo v Rámcovém vzdělá-
vacím programu pro základní ško-
ly, který oficiálně vstoupil do škol 
od nového školního roku. Pod-
mínkou úspěšnosti nové reformy 
je náležitě vzdělaný učitel. Řada 
našich učitelů již získala certifikáty 
„Výuka pro 3. tisíciletí Tvořivá ško-
la – činnostní učení.

Žáci dostávají prostor ke kon-
krétním činnostem, samostatným 
úvahám a tvorbě vlastních otá-
zek. Nejsou jen pasivními příjem-
ci informací, ale projevují vlastní 
iniciativu – konají, přemýšlí, tvoří. 

Tvořivá škola zažila Svátek slabikářeTvořivá škola zažila Svátek slabikáře
Nové poznatky nabývají názor-
ně, vlastní činností a prožíváním 
s pomocí vhodných metodických 
materiálů a pomůcek

Činnostní učení nevyžaduje 
žádnou zásadní změnu organi-
zace vyučování ve škole, chce 
to jen zájem a chuť učitelů udě-
lat pro své žáky ještě víc. Díky 
pracovním sešitům, učebnicím 
a pomůckám z Tvořivé školy 
umožníme zapojení do tohoto 
programu všem dětem. 

K činnostnímu vyučování patří 
také různé projekty, které zpest-
řují výuku dětem, přibližují školu 
rodičům a dětem v MŠ. Každý 
měsíc navštěvují děti okolních 
mateřských škol 4. základní ško-
lu, aby poznaly nové prostředí 
a na chviličku se staly školáky. 
Mohou si vyzkoušet různé čin-
nosti, které je motivují k tomu, 

aby se školy nebály. O tom, že 
se dětem u nás líbí, svědčí i počet 
nově přijatých dětí do 1. tříd.

14. 11. byl v 1. třídách velký 
svátek. Dětem byly panem ředite-
lem Mgr. Janem Slováčkem a paní 
zástupkyní Mgr. Šárkou Nahodilo-
vou slavnostně předány jedny z nej-
důležitějších učebnic – slabikáře.

Před samotným předáváním 
děti ukázaly nejen vedení školy, 
ale i rodičům a prarodičům, co 
se za 10 týdnů ve škole naučily. 
Ve dvou vyučovacích hodinách, 
které předvedly paní učitelky Mgr. 
Jaroslava Lepíková a Mgr. Miluše 
Koňaříková, byly základem prvky 
činnostního učení. Přítomné pře-
svědčily, že se na naší škole napl-
ňuje motto školního vzdělávacího 
programu – Důvěra-porozumě-
ní-radost-poznávání. Jednotlivé 
předměty se neučí odděleně, 

ale jsou velmi úzce provázány a 
nenásilně se uplatňují mezipřed-
mětové vztahy. Děti všem přítom-
ným dokázaly, že jsou schopny 
pracovat samostatně i ve sku-
pinkách při práci s divadélkem, s 
písmenkovými stopami, s okén-
kem, fazolkami, písmenkovými 
krychličkami, vláčkem, při tvoření 
slovních úloh i s ostatními didak-

tickými pomůckami. Výuku zpest-
řily množstvím říkanek a písniček, 
které již ovládají.

Ty, kteří chyběli a rádi by se 
přišli mezi nás podívat, srdečně 
zveme 14. prosince na školní 
předvánoční jarmark. V tento 
den zůstanou pro všechny dveře 
do školy dokořán. 

Mgr. Radka Gebauerová

PRVŇÁČCI: Když děti dostanou slabikář, tak je to svátek. Foto: Petr Pavelka

V měsíci listopadu se žáci 
osmých a devátých tříd ze ZŠ a 
MŠ ve Frýdku-Místku, Lískovci 
zúčastnili exkurze na Frýdeckou 
skládku, a.s. v Lískovci. 

Znovu se poučili o třídění 
odpadu a jeho dalším zpracování. 
Udělali si obrázek, co taková práce 
obnáší. Na třídícím pásu se určitý 
druh odpadů třídí ručně, každý 
zaměstnanec se specializoval na 

Exkurze na Frýdeckou skládku
určitý druh odpadu. Pod pásem 
jsou kontejnery, do kterého pada-
jí PET lahve, zvlášť čiré, modré, 
zelené, kelímky od jogurtů a další. 
Roztříděné PET lahve se lisují do 
balíků. Jeden balík váží asi 250-
260 kg. Zpracovává se zde velké 
množství odpadů, které třídí obča-
né města Frýdku-Místku a okolí.
Michal Bařina, žák 8.třídy, ZŠ a 
MŠ ve Frýdku-Místku, Lískovci

Ředitelství, učitelé a žáci 4. základní školy na ulici
Komenského ve Frýdku-Místku Vás, vážení občané, milí 

rodiče, zvídavé děti a vůbec všechny srdečně zvou
na Den otevřených dveří

Kdy? 14. 12. 2007
Kde? Budova 1. stupně ZŠ, ul. Komenského

V kolik? Od 8:00 hod
Co zde můžete vidět? Naši pěknou školu, její výzdobu a vyba-
vení, co všechno se učíme a co už umíme a hlavně se můžete 
účastnit výuky, kde se dozvíte, co to znamená činnostní učení.

Neboť naše škola se stala partnerem Modelového vzdělávacího 
programu TVOŘIVÁ ŠKOLA!

Zároveň Vás zveme na tradiční vánoční jarmark, kde uvidíte a 
můžete si zakoupit spoustu všelijakých překrásných věciček, kte-
rými lze obdarovat své blízké. Vše jsou zaručené ručně vyrobené 

originály! Těšíme se na Vás! www.4zsfm.cz

V rámci projektového vyu-
čování předvedli žáci 5.C svým 
rodičům, jak si poradili se zpraco-
váním tématu o Jaroslavu Fogla-
rovi. Na besídce nazvané „Náv-
štěva u Jaroslava Foglara“ jsme 
si tak společně zavzpomínali na 
letošní sté výročí narozenin auto-
ra nesmrtelných Rychlých šípů.

Program podvečerní besídky 
se nesl v duchu dílčích výstupů 
a úkolů, které žáci po celou dobu 
dvouměsíčního projektu v různých 
předmětech plnili. Životem a tvor-
bou Jaroslava Foglara nás provedli 
ve svém interview reportéři, násle-
dovala ukázka počítačové prezen-
tace o autorovi. Milým zpestřením 
bylo čtení blahopřejných a děkov-
ných dopisů určených oslavenci. 

Jistě zaujala i burza „foglaro-
vek“ prezentovaná literárními listy.

Nechyběla ukázka Zelené 
kuchařky – knihy křížovek, rébusů 
a tvořivých listů, které děti k projek-
tu sestavily. Besídku oživila pětice 
chlapců z Rychlých šípů i tajuplná 
postava – Rikitan. Volnou dramati-
zací předvedly děti lov legendárních 
13 bobříků. Atmosféru akce doplni-
la hojná účast rodičů, kteří se také 
postarali o chutné pohoštění. 

Mgr. Pavla Vojkovská, tříd-
ní učitelka a vedoucí projektu

Návštěva u Jaroslava Foglara

Žáci a učitelé Základní školy a 
mateřské školy 

El. Krásnohorské 139
si vás dovolují pozvat na

VÁNOČNÍ JARMARK
který proběhne v prostorách školy
13. prosince od 15 do 17 hodin
Nabízíme: příjemnou předvá-

noční atmosféru, 
řadu originálních výrobků a 

občerstvení
Těší se na vás děti a zaměst-

nanci školy.

Oslovujeme všechny šikovné, zvídavé páťáky!!!
Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o., Cihelní 410, Frýdek-Místek

Nabízíme Vám školu s nadstandardní péčí:
• zvládnete dva cizí jazyky (Aj, Fj, Nj, Rj ) na komunikativní úrovni,
• dopracujete se k výuce jazyka anglického s rodilým mluvčím,

• připravíte se k mezinárodní zkoušce z AJ,
• naučíte se pracovat samostatně i v kolektivu,

• zrealizujete přípravu vlastních projektů i prezentací,
• zapojíte se do soutěží i přehlídek,

• uplatníte dovednosti v zájmových kroužcích, sportovních,
literárních, počítačových,

• vyjedete na jazykové pobyty i roční studijní stáže za vydatné 
pomoci Rotary klubu ve Frýdku-Místku,

• vyzkoušíte si zapojení se do celostátní soutěže Debatní liga v ČJ, 
AJ (rozvíjení rétoriky, komunikačního, asertivního chování),

• využijete, jste-li sportovci, individuálního studijní plánu,
• navážete za pomoci vyučujících spolupráci s družební školou

ve švédském městečku Kälarne,
• doladíte, v případě potřeby, s pedagogy chybějící učivo

v konzultačních hodinách, 
• zpestříte si výuku návštěvou filmových a divadelních představení, 

knihovnických lekcí, besedami, exkurzemi, projektovým vyučováním,
• najdete individuální výuku, nad rámec rozvrhu hodin,
máte-li zdravotní potíže, či jste-li dlouhodobě nemocni,

• budete vítáni, i máte-li tělesná nebo zdravotní omezení, 
• více informací na www.cogfm.cz,

• přijďte se podívat, těšíme se na Vás.

Pozvání na vánoční dílnu
V úterý 11. 12 se koná od 
15,30 hod. do 18,00 hod. na 
ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 
2254, Frýdek- Místek vánoč-
ní dílna. Srdečně zveme 
všechny děti, rodiče i budou-
cí prvňáčky, kteří chtějí strávit 
příjemné předvánoční odpo-
ledne a vyrobit si drobné 
ozdoby. Zároveň vás zveme 
na Den otevřených dveří 15. 
1. 2008 od 9 do 15 hodin. 

Kolektiv učitelů 5. ZŠ
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Žáci 9.E třídy s rozšířenou 
výukou informačních a komu-
nikačních technologií zvítězili 
v soutěži O nejlepší multime-
diální prezentaci Moravsko-
slezského kraje. Na začátku 
tohoto úspěchu bylo vytvo-
ření pěti soutěžních týmů na 
jaře tohoto roku. Tehdejší 8.E 
využila svých dovedností a 
díky skvělé skupinové spolu-
práci vytvořili pět hodnotných 
prezentací našeho kraje, které 
následně využijí nejen učitelé 
zeměpisu přímo ve výuce. 

Tyto prezentace jsme ještě 
před prázdninami zaslali pořa-
dateli soutěže Mgr. Pavlu Olšov-
skému. Prezentace dvou našich 

Informatika na Osmičce se prezentujeInformatika na Osmičce se prezentuje
týmů v konkurenci téměř deva-
desáti dalších prací v prvním kole 
soutěže postoupily do finále. Tam 
se potkalo patnáct týmů, pět ze 
Slovenska, pět z Polska a pět z 
Česka. Mezinárodní porota měla 
za úkol vybrat nejlepší českou, 
slovenskou a polskou prezentaci. 
Nebyl to jednoduchý úkol jak pro 
žáky, tak pro porotce. Žáci museli 
svou práci prezentovat, obhájit a 
odpovídat na otázky. Porotci zase 
měli za úkol vyslechnout patnáct 
týmů, porovnat technickou strán-
ku prezentací a také schopnost 
dětí slovně své výtvory obhájit. 
Celková atmosféra soutěžního 
dne byla výborná, a to hlavně díky 
perfektní přípravě organizátorů. 

Stejně tak celková úroveň sou-
těže byla velmi profesionální. 

Oba naše týmy nakonec sla-
vily úspěch. Chlapecké duo, Jan 
Beseda a Sebastian Loder, zís-
kalo cenu za nejlepší prezentaci 
podle hlasování publika a dívčí 
pětice, Kristýna Prokopová, 
Kája Teleková, Eva Kubalo-
vá, Katka Klusáčková a Lucie 
Zábojníková, získala první místo 
za nejlepší českou multimediální 
prezentaci. Všech sedm finalistů 
si odneslo hodnotné ceny. Pro 
všechny žáky našich informatic-
kých tříd je toto vítězství silnou 
motivací k dalšímu zdokonalová-
ní se ve světě počítačové tech-
niky, ale i schopnosti umět svou 

FINÁLE: Na 9. ZŠ se vybíraly nejlepší multimediální prezentace kraje.
Osmička zde ukázala svou sílu v oblasti informatiky. Foto: Petr Pavelka

práci dobře „prodat“. 
Výsledky nám potvrzují 

správnost koncepce tříd s roz-
šířenou výukou informačních a 
komunikačních technologií. 

Také v letošním školním roce 
proběhne na Osmičce ve čtvrtek 
3. dubna 2008 přijímací řízení do 
šesté třídy s tímto zaměřením. 
Mgr. Michal Milata, vyučující IKT

Kolektiv MŠ FM, Anenská 656, p.o. zve srdečně všechny příznivce vánoč-
ních svátků na JARMARK, který se koná v úterý 11. 12. 2007 od 14 hodin 
v tělocvičně naší mateřské školy, Anenská 656. Těšíme se na Vás.

Letos poprvé se vybraní 
žáci 5. tříd zúčastnili ve dnech 
29.-31. října konverzačního sou-
středění. Děti se zdokonalovaly 
v anglickém jazyce v horském 
prostředí Beskyd na Gruni. 

Na pobyt jelo celkem 28 žáků a 
dvě paní učitelky. Žáci se během 
třídenní intenzivní výuky procvičili 
ve všech dovednostech cizího 
jazyka. Novinkou pro ně bylo nau-
čení se řadových číslovek, rozlišení 
přítomného času prostého a průbě-
hového, rozšíření slovní zásoby a 
porovnání svátků u nás a v Anglii.

Velkou motivací pro ně bylo 
setkání s rodilým mluvčím a 
jeho rodinou. Po chvilce ostychu 
kladli žáci Dannymu a jeho ženě 
zvídavé otázky. Zjistili, že i se 
svými znalostmi jazyka dokáží 
získat mnoho informací, a uvě-
domili si, jak je důležité dorozu-
mět se s cizinci.

Výuka neprobíhala pouze v 

Novinka na ZŠ Pod SovouNovinka na ZŠ Pod Sovou

prostorách chaty, ale společně s 
hosty žáci podnikli túru, během 
níž uplatňovali své znalosti na 
konkrétní flóře a fauně.

V průběhu soustředění se žáci 
prostřednictvím internetu spojili 
s partnerskou školou v Anglii, 
se kterou si již druhým rokem v 
rámci projektu eTwinning dopisu-
jí. Navzájem si chatovali a blíže 
zjišťovali informace o kamará-
dech a zvycích jejich země.

Určitě se nám nepodařilo 
vyjmenovat všechny zajímavé 
události, které žáky na krátkém, 
ale zato intenzivním pobytu potka-
ly. Žáci a učitelé se shodli v tom, 
že společně prožili tři krásné dny.

Pro vyučující bylo největší 
odměnou, že většina dětí se 
snažila hovořit anglicky i v době 
svého volna.

Ing. Šárka Křístková, 
Michaela Aldersová

Hasičský záchranný sbor MSK 
z odboru Frýdek-Místek uskutečnil 
ve čtvrtek 22. listopadu evakuaci 
žáků a likvidaci požáru v prosto-
rách ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-
-Místek, Škarabelova 562. Samo-
zřejmě vše proběhlo jen „jako“ 
– šlo o cvičný požární poplach s 
nácvikem evakuace žáků se zdra-
votním postižením, zejména dětí 
imobilních, v podmínkách školy se 
zvýšeným požárním nebezpečím.

Celé akci předcházela společ-
ná beseda profesionálních hasičů 
se žáky, na které se hasiči před-
vedli v celé své výstroji a hovořili 
o tom, co všechno je může potkat 
při hašení požárů. Toto setkání 
před cvičným zásahem mělo za cíl 
připravit zejména žáky s těžkým 
handicapem na mimořádnou situ-
aci a na kontakt s jinou osobou. 
Adaptace na změnu podmínek 
či prostředí je u těchto dětí vždy 
prvořadá. Samotný zásah proběhl 
podle scénáře.

Nácvik evakuace školyNácvik evakuace školy

Odměnou žákům za jejich 
rychlý přesun do bezpečí byla 
možnost usednout na chvíli do 
kabiny velkého hasičského auta. 
Při závěrečném povídání o práci 
hasičů – to již před školou a u 
aut – si žáci prohlédli moderní 
vybavení a přístroje. Byli udive-
ni, co všechno hasiči s sebou na 
výjezd vozí.

Pro obě strany, jak pro hasiče 
HZS MSK vedené p. Šimkem, p. 
Stránským, tak pro žáky a učitele, 
byl nácvik řešení mimořádné situ-

ace přínosem. Děti s jakýmkoliv 
zdravotním postižením jsou totiž 
v náročných životních situacích 
nevyzpytatelné ve svých proje-
vech. I na malý podnět mohou 
reagovat nepředvídaně. Akce 
ukázala, kolik aspektů je třeba 
sledovat a jak vyhodnocovat. Spo-
lupráce byla výborná. Děkujeme 
za pozvání – příště se půjdeme 
podívat za profesionály na jejich 
pracoviště na ulici Pavlíkova.

PaedDr. Dana Zemánková, 
ředitelka školy

Naše škola, ZŠ Pionýrů 400 
ve Frýdku-Místku, již druhým 
rokem pracuje na prestižním 
ekologickém projektu Comenius, 
dříve Sokrates, do nějž je zapo-
jeno celkem pět evropských škol, 
a to z Anglie, Polska, Německa, 
Portugalska a České republiky.

Ve dnech 7.-10. listopadu se 
konalo třetí setkání účastníků, 
tentokrát v Německu. Město Lan-
genselbold je vzdáleno asi 50 kilo-
metrů od Frankfurtu. Naši školu 
zastupovali čtyři pedagogičtí pra-
covníci. První den jsme si prohlédli 
školu, kterou navštěvuje přes 1200 
žáků a učí na ní více než 90 učitelů. 
Škola žije ekologií, svědčila o tom 
výzdoba, práce žáků a tzv. „zelené 
třídy“ mimo budovy školy. 

Dopoledne bylo však zaměře-
né na prezentaci splněných úkolů, 

ZŠ Pionýrů vyslala své zástupce
projektu Comenius do Německa

které v posledních měsících zpra-
covávali žáci jednotlivých škol, 
porovnávala se například spotřeba 
energie za víkend, spotřebiče, kte-
ré jsou používány v domácnosti a 
dělají život pohodlnější. Ukazoval 
se vývoj topení a různé typy ener-
gie, s kterými se člověk může ve 
svém životě nejen setkat, ale také 
je využít ve svůj prospěch.

Druhý den jsme navštívili bio-
farmu, kde jsou zpracovávány 
rostliny na výrobu biomasy. Tento 
druh topení se začíná v Německu 
v poslední době velmi využívat.

Odpoledne jsme si prohlédli 
Frankfurt, který už měl vánoční 
výzdobu. Kromě zážitků jsme při-
vezli i další náročné úkoly. Jejich 
splnění a výsledky budou prezento-
vány v dubnu v Anglii. 

Věra Nováková
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

Aquapark na Olešné

Platnost ceníku od 1. 9. 2007
HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

Ceník abonentní vstupenky – letní
Kategorie Celodenní “Odpolední od 16 h.”
dospělí + mládež nad 10 let 70,00 Kč 55,00 Kč
děti 4-10 let, od 65 let, ZTP + ZTP/P 45,00 Kč 35,00 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma

Cena čipu
Cena čipového náramku 150,00 Kč
Min. výše prvního nabití 500,00 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Plavání veřejnosti
Středa 19.00-20.00, 20.00-21.00
Čtvrtek 20.00-21.00
Pátek 18.00-19.00, 19.00-20.00
Ceny: Dospělí 30 Kč
 Děti do 10 let 20 Kč
 Záloha na klíč 20 Kč

Bazén uzavřen v období škol-
ních prázdnin, státních svátků, 

sanitárních dnů a havárie. 
Telefon – bazén: 558 425 538, 

Bazén na 11. ZŠ
kancelář: 558 425 520

Plavenky:
Pondělí 20.00 - 21.00 
Úterý 20.00 - 21.00
Středa 19.00 - 20.00
Čtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek  17.00 - 18.00
cena plavenky: 20 vstupů – 
500,- pro dospělé, 250,- pro děti
Platnost plavenky je omezena 
od 10. 9. 2007 do 27. 6. 2008. 

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

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné 
na abonentku je levnější než 
jednorázové vstupné)
- žádné fronty (abonent se 
nezdržuje ne recepci platbou 
za vstup a rovnou vstupuje přes 

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

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – PROSINEC 2007
1. 12. 08:30 – 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
2. 12. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
5. 12. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
8. 12. 08:30 – 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
9. 12. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
12. 12. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
15. 12. 08:30 – 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
16. 12. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
19. 12. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
22. 12. 08:30 – 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
23. 12. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
25. 12. 16:00 – 17:30 h. veřejné bruslení
29. 12. 08:30 – 09:30 h. veřejné bruslení rodičů s dětmi
30. 12. 16:00 – 18:00 h. silvestrovské bruslení s diskotékou

Nelichotivá bilance dvou výher 
a pěti porážek a osmé místo v 
desetičlenné tabulce ženské volej-
balové extraligy přinutily vedení 
Sokola Frýdek-Místek k výměně 
na trenérském postu. Duo Bolfík-
-Zahradník u týmu skončilo a pře-
vzal jej Tibor Brida, který ženské 
áčko již trénoval v minulosti.

Poslední dva výsledky sokolek 
nebyly jednoznačným propadá-
kem, trenéři však s týmem nemoh-
li najít společnou řeč a vedení se 
rozhodlo pro ozdravnou kúru týmo-
vého ducha. Jak tedy poslední dva 
listopadové zápasy vypadaly?

Frýdek-Místek – Olomouc 
1:3 (-17, -20, 17, -19)

Volejbalistky Olomouce jsou 
letos na špici a ve Frýdku-Místku 
vyhrály se ztrátou jednoho setu.

Slavia – Frýdek-Místek 3:2 
(14, 18, -30, -22, 15)

V Praze to vypadalo po dvou 
setech na mimořádně nepovede-
ný výlet, ale po blamáži v prvních 
dvou sadách hostující tým urval 
dramatický třetí set, kdy domácí 
hráčky vedly už 7:0, ale vítězství 
se nakonec bralo až za 32. bod. 

Sokolky po tápání vyměnily trenérySokolky po tápání vyměnily trenéry

SOKOL-OLOMOUC: Šárka Malá při útoku.  Foto: Petr Pavelka

SETKÁNÍ STŘEDISEK TALENTOVANÉ MLÁDEŽE ČR: Ve 
Frýdku-Místku na 7. ZŠ se uskutečnilo testování výkonnosti jed-
notlivých center taekwonda ve sportovních disciplínách sestavy, 
sportovní boj, speciální techniky přerážení, silové přerážení, kate-
gorie jednotlivců i týmů. Na exhibici byla přítomna i primátorka 
Eva Richtrová, která pochválila místní činovníky za to, že tento 
sport dokážou dělat na nejvyšší úrovni.        Foto: Petr Pavelka

Od 30. října do 4. listopadu ve 
Frýdku-Místku proběhlo Mistrov-
ství České republiky v nejstarší 
deskové hře na světě „GO“, které 
podpořila i frýdecko-místecká rad-
nice. Vyhrál jej Jan Hora z Prahy, 
který ani v jedné z devíti partií 
nenašel přemožitele a právem se 

Mistrovství republiky ve hře 
„GO“ vyhrál Jan Hora z Prahy

tak kvalifikoval na mistrovství svě-
ta, které se bude konat příští rok v 
květnu v Japonsku.

Druhé místo obsadil Radek 
Nechanický z Nymburku a tře-
tí Vladimír Daněk z Prahy. Asi 
největším překvapením bylo 
sedmé místo a tři výhry teprve 

dvanáctiletého Lukáše Podpěry 
z Prahy. „Pro pětadvacetiletého 
Jana Horu se jedná o první titul 
mistra republiky. V roce 2005 
však vyhrál mistrovství Evropy 
studentů. Kromě toho je také 
dvojnásobným juniorským mis-
trem republiky,“ uvedl tiskový 
mluvčí České asociace GO 
Tomáš Grosser. Prozradil, že hra 
go vznikla před 4 až 5 tisíci lety v 
Číně. Odtud se postupně rozšíři-
la do celé Východní Asie, kde je 
dodnes velmi populární. „GO má 
nesrovnatelně vyšší počet vari-
ant než šachy. Z tohoto důvodu 
zůstává poslední logickou hrou, u 
níž počítače ještě nejsou schop-
ny porážet její nejsilnější hráče,“ 
uzavřel Grosser.  (pp)

Členové Beskydské šachové 
školy Matyáš Marek, Tomáš Pave-
lek, Tomáš Bujnošek a Jiří Kočiš-
čák pod vedením trenérů Sergeje 
Berezjuka a Stanislava Jasného 
reprezentovali Českou republiku a 
Frýdek-Místek na „Mistrovství svě-
ta mládeže v šachu 2007“. 

Mistrovství se odehrávalo v 
Antalya-Turecko (17.-29.11.) a 
zapsalo se do historie mládež-
nických šampionátů, když se 
jej účastnilo 1 426 hráčů ze 103 
zemí celého světa. 

Závěrečné 11. kolo bohužel 
šachistům z Frýdku-Místku nevyšlo 
a v posledním kole dokázali vybojo-
vat jen 1,5 bodů. Vyhrál Tomáš Buj-
nošek a remizoval Tomáš Pavelek. 
V celkovém pořadí se zástupci 
Frýdku-Místku umístili takto: 
H8 – 27. místo Matyáš Marek 
H10 – 49. místo Tomáš Pavelek 
H12 – 70. místo Tomáš Bujnošek 
H18 – 39. místo Jiří Kočičák 

Na podrobné hodnocení je ješ-
tě brzy, ale na první pohled je vidět 
vzácná vyrovnanost našich nadějí 
– 3x 6,0 bodů a 1x 6,5 bodů, což 
všechny řadí k lepšímu průměru, 

Zápas dospěl až do tie-breaku, v 
němž odvrátily mečbol pro změ-

nu Pražanky, ale nakonec výhra 
zůstala v Praze.  (pp)

Mistrovství světa mládeže v šachu
ale nikdo z našich reprezentantů 
se nedokázal v konečném účto-
vání přiblížit k první dvacítce, byť v 
průběhu šampionátu se zdálo, že 
by této mety mohli dosáhnout. 

Beskydská šachová škola 
děkuje statutárnímu městu Frý-
dek-Místek za podporu členů 
BŠŠ a jejich startu na Mistrovství 
světa mládeže v šachu 2007.
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Stálý nábor členů 
Pro všechny zájemce o Thajský box (Muay-Thai) probíhá v 

Como-3 gym Ostrava a Frýdek-Místek stálý nábor nových členů. 
Zájemci o zápasení, výuku nejlepší sebeobrany, nebo jen potřebu 
zvýšení fyzičky a zhubnutí našli právě ten jediný a vhodný sport. 
Tréninky jsou ve Frýdku-Místku v pondělí a středu od 16:30 a v 
Ostravě úterý a čtvrtek od 16:30. V případě nevyhovujícího času je 
možno se s trenérem domluvit individuálně. Více info přímo v Como-
3 gym nebo na tel 774 44 30 44

Pro inzerci
volejte 

603 249 743
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Nové autobusové nádraží ve 
frýdecké lokalitě Na Poříčí bude 
zprovozněno 8. prosince 2007. 
Jeho přestěhování z Místku do 
Frýdku bude mít dopad na vět-
šinu obyvatel, reagovat na tuto 
skutečnost musí spoje městské 
hromadné dopravy. Proto byla 
vypracována její optimalizace, a 
to s cílem vyhovět požadavkům 
občanů, a přitom minimalizovat 
náklady na provoz. 

„Každé řešení bude kompromi-
sem mezi požadavky na dopravní 
obslužnost a finančními možnost-
mi města. Je jasné, že se nikdy 
nepodaří najít takové řešení, které 
by vyhovovalo všem. Snahou 
zpracovatele optimalizace měst-
ské hromadné dopravy i města 
samotného je zajistit co nejkva-
litnější dopravní obslužnost za co 
nejvýhodnějších ekonomických 
podmínek,“ řekl náměstek primá-
torky Petr Cvik. 

V novém systému městské 
hromadné dopravy se počítá s 
celkem 9 autobusovými linkami. 
Bez větších změn zůstávají zacho-
vány trasy linek č. 1, 3 a 5. Linka 
číslo 2 je pozměněna a zkrácena, 
nově bude zajíždět na autobu-
sové nádraží, naopak nepojede 
do Nových Dvorů. Obsluhu této 
městské části zajistí linka 6 a ráno 
je pro školáky vytvořena linka č. 4, 
která bude zcela nově jezdit mezi 
Panskými Novými Dvory a auto-
busovým nádražím. Linka č. 5 již 
nebude zajíždět k Hypernově a 
Baumaxu. Linka č. 7 nově zastaví 
u polikliniky a z Revoluční pojede 
k nemocnici a dále ve směru na 
Povodí Odry. Linky č. 9 a 10 budou 
i nadále vedeny v protitrase, 
budou provozovány jako okružní, 
ale budou mírně zkráceny. Největ-
ší změna čeká linku č. 8, která se 
stane součástí nové linky č. 7 (tj. 
došlo ke sloučení staré linky č. 7 a 
staré linky č. 8 do nové linky č. 7) 

Zastávka na novém autobu-
sovém nádraží se bude jmenovat 
„Frýdek-Místek, aut. nádraží“. 
Zastávka na starém autobuso-
vém stanovišti se bude jmenovat 
„Frýdek-Místek, Politických obětí“. 

Nové jízdní řády a změny v MHD
„Přínos nových jízdních řádů 

spočívá především v posílení 
vazby městské části Místku s 
autobusovým nádražím, ale také 
ve vylepšení spojení okrajových 
částí (Olešné, Povodí Odry, 
Nových Dvorů a Pavlíkovy) s cen-
trem města,“ řekl vedoucí odboru 
dopravy Miroslav Hronovský. 

„Jsme si vědomi skutečnos-
ti, že ani důkladné průzkumy, 
modelování dopravy a odborné 
konzultace nezaručí, že nový sys-
tém MHD bude od počátku bez-
chybný. Předpokládáme, že ke 
konečnému doladění tohoto nové-
ho systému dojde v polovině roku 
2008. Do té doby budeme shro-
mažďovat připomínky a podněty 
občanů, firem i různých institucí. 
Ty se následně vyhodnotí, a pokud 
to bude možné, zapracují se do 
konečné podoby nových jízdních 
řádů městské hromadné dopravy. 
Tyto doladěné jízdní řády, jak jsme 
již uvedli, by vstoupily v platnost 
zhruba v polovině příštího roku a 
měly by platit minimálně dva roky,“ 
dodal Hronovský. 

„Prosíme občany o shovívavost 
a trpělivost při zavádění nové-
ho systému městské hromadné 
dopravy. Naší snahou je zprovoznit 
systém, který by v maximální míře 
odpovídal potřebám a požadav-
kům obyvatel našeho města,“ ujis-
til náměstek Petr Cvik. 

Trasy autobusových linek 
Linka č.1 
Letná - Slezan 03 - Riviera, toč-

na - Frýdlantská - Politických obětí 
- autobusové nádraží - železniční 
stanice - Nový byt - magistrát - U 
Nemocnice - rozc. u školy - síd-
liště - rozc. k VP - Lískovec Fabík 
- Lískovec, samoobsluha - Lísko-
vec, požární zbrojnice - Lískovec 
mateřská škola - Lískovec Hájek. 

Trasa této páteřní linky zůstá-
vá zachována. V opačném smě-
ru bude autobusová linka místo 
na zastávce „Politických obětí“ 
zastavovat některými spoji na 
zastávce „Poliklinika“. 

Linka č. 2 
Povodí Odry - Dobrovské-

ho - U Gustlíčka - Na Veselé - 

železniční stanice - Autobusové 
nádraží - poliklinika - Anenská 
- U Dálnice - variantně 17. listo-
padu - Tesco 

Trasa linky č. 2 je změněna 
a zkrácena, nově zajíždí také k 
autobusovému nádraží. Neza-
jíždí na Panské Nové Dvory. 
Obsluhu této městské části 
zajistí linka č. 6 a č. 4 (ráno). 

Linka č. 3 
Tesco - Beskydská - Letná 

- Riviera vodárna - Riviera blok 
27 - Riviera kotelna - Frýdlant-
ská - gymnázium - ČSA, věžo-
vé domy - 8. ZŠ - Slezan 01 - 
Revoluční - magistrát - Nový byt 
- Na Veselé - U Gustlíčka - Nové 
Dvory Pavlík - U Hučky - měst-
ský hřbitov - VÚHŽ.

Trasa této linky zůstane 
zachována bez zajíždění k 
železniční stanici, nově je zajiš-
těno ranní spojení Dobré, VÚHŽ 
s autobusovým nádražím. 

Linka č. 4 
Autobusové nádraží - magis-

trát - U Nemocnice - Na Vyhlíd-
ce - Povodí Odry - rest. U Lesa 
- Nové Dvory statek.

Provoz na této lince bude 
zajišťován párem ranních spojů 
ve změněné trase, které zajistí 
spojení části Panské Nové Dvo-
ry s autobusovým nádražím. 

Linka č. 5 
Řepiště U Kříže - Lískovec 

ELIS - Lískovec samoobslu-
ha - Lískovec mateřská škola 
- Lískovec Hájek - Nová Osada 
Žídek - Nová Osada mlékárna 
- Frýdek, sídliště - rozc. u ško-
ly - U Nemocnice - Nový byt - 
železniční stanice - autobusové 

nádraží - poliklinika - Anenská 
- Sviadnov ČSAD - 17. listopadu 
- Štandl - Olešná - Zelinkovice - 
Chlebovice.

Obsluha Řepiště a Lískovce 
zůstává zachována a v Řepišti 
je uvažováno s návazností na 
linku 21 Dopravního podniku 
Ostrava. 

Dosavadní obsluhu městské 
části Chlebovice bude v součas-
né době zajišťovat příměstská 
autobusová doprava. 

Linka č. 6 
Železniční stanice - Na Vese-

lé - U Gustlíčka - Dobrovského 
- Povodí Odry - Rest. U Lesa - 
Nové Dvory statek - Na vyhlídce 
- U Nemocnice - Revoluční - Sle-
zan 01 - Anenská - Ostravská 
- Frýdlantská - Riviera kotelna 
- Riviera blok 27 - Riviera vodár-
na - Beskydská - Pod Puklí - Pal-
kovická - Pavlíkova.

Linka č. 6 bude nově obsluho-
vat některými spoji městskou část 
Panské Nové Dvory a trasa bude 
prodloužena na železniční stanici. 

Linka č. 7 
Letná - Riviera vodárna - 

Riviera blok 27 - Riviera kotelna 
- Politických obětí - Autobusové 
nádraží - poliklinika - Anenská 
- U dálnice - Sviadnov ČSAD 
- Sviadnov Husinec - Sviadnov 
Hutní montáže - Válcovny ple-
chu, žel. stanice - Válcovny ple-
chu, podchod - Válcovny plechu, 
aut. stanoviště - Dlouhá - rozc. k 
VP - Frýdek, sídliště - Lískovec-
ká - Revoluční - U Nemocnice 
- Na Vyhlídce - Povodí Odry - 
Dobrovského - U Gustlíčka - Na 
Veselé - železniční stanice.

Linka č. 7 tedy nebude pro-
vozována jako okružní, její trasa 
zajistí obsluhu současných linek 
č. 7 a č. 8 s rozšířením trasy přes 
Povodí Odry. 

Linka č. 8 jezdit nebude. Spo-
je původní linky jsou zahrnuty v 
novém jízdním řádu linky č. 7.

Linka č. 9 a 10 
Autobusové nádraží - magis-

trát - U Nemocnice - rozc. u 
školy - Lískovecká - Slezan 01 
- Anenská - Ostravská - Polit.
obětí - železniční stanice 

Tyto linky budou i nadále 
vedeny v protitrase, budou pro-
vozovány jako okružní s mírným 
zkrácením původní trasy. 

Spoje příměstské dopravy
č. 860302 a 860330 zajistí obslu-
hu městské části Chlebovice, 
Olešná a nově umožní spojení k 
dolu Staříč 3.

Lískovecká - rozc. u školy 
- U Nemocnice - magistrát -
- (variantně přes U Gustlíčka 
- Na Veselé - železniční stanici) 
- autobusové nádraží - polikli-
nika - Anenská - 17. listopadu 
- Štandl - Olešná - Příborská - U 
Václavíků - Zelinkovice - Chle-
bovice střed - Chlebovice kostel 
- Chlebovice rozc. K dolu - Sta-
říč, Důl Staříč 3.

Nové jízdní řády MHD na rok 
2008 najdete na www.frydek-
mistek.cz - radnice - organizač-
ní struktura - odbor dopravy a 
silničního hospodářství - zprávy 
odboru 

Příměstská doprava není v 
kompetenci města, zodpovídá 
za ni Krajský úřad Moravsko-
slezského kraje.

INTERIÉR NÁDRAŽNÍ BUDOVY: Pohled do atria při slavnostním 
otevření.   Foto: Petr Pavelka

NOVÉ AUTOBUSOVÉ STANOVIŠTĚ: Městskou hromadnou dopravu čekají změny, nemění se však 
jízdné, které je nejlevnější široko-daleko.     Foto: Petr Pavelka
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CHODNIČKY KU LYSE: Ostravička slavila 25 let svého trvání. 
Foto: Petr Pavelka

Pohádku Velký fuk v podá-
ní brněnského Divadla Kufr 
chystal na sobotu 1. prosince 
nízkoprahový klub pro děti a 
mládež U-kryt, který se věnu-
je zejména dětem, jež tráví 
svůj volný čas většinou na 
ulici a jsou ohroženy přijetím 
rizikového životního stylu.

„Nabízíme jim vhodné využití 
volného času a pomoc v jejich 
konfliktních životních situacích. 
Snažíme se tak zabránit vzniku 
společensky nežádoucích jevů v 
jejich chování,“ uvedl vedoucí klu-
bu Martin Dubčák. „Koncert pod-
porují Nadace Divoké husy, která 
nám dá stejnou částku, jakou se 

Benefiční divadelní představení v U-krytu
nám podaří při benefičním před-
stavení získat. Získané prostředky 
použijeme na podporu činnosti 
nízkoprahového klubu U-kryt, a to 
na nákup vybavení hudební dílny 
a sportovních potřeb pro volnoča-
sové aktivity,“ avizoval Dubčák.  

Zdvojnásobení výtěžku benefič-
ní akce je jedním ze způsobů, kte-
rým Nadace Divoké husy podporu-
je aktivity nestátních neziskových 
organizací zabývajících se sociální 
a zdravotní problematikou.

Představení mělo ještě jed-
no lákadlo – po skončení byla 
nahlášena žonglérská dílna pro 
děti i dospělé. 

A o čem Velký fuk vlastně je? 

Je to zlobivý komínový krtek, kte-
rý se usadil na půdě za komínem. 
Pohádkové tetičce špiní prádlo, 
co se suší na šňůře, a v noci se 
spouští komínem do kuchyně, 
kde sežere, na co přijde. To roze-
zlí dědečka, který se rozhodne s 
krtkem rázně skoncovat a vydá 
se za ním na půdu. Jenže Velký 
Fuk strašně rád fouká a jde mu to 
opravdu dobře. Předností hry je, 
že umí děti interaktivně vtáhnout 
do příběhu, takže prolézají komí-
nem, zpívají písničku a spolupra-
cují na tvorbě příběhu.

II. benefiční předvánoční koncert
13. prosince od 19 hodin

v bazilice minor Navštívení Panny Marie ve Frýdku
Moravský komorní sbor pod vedením sbormistra Lubomíra Mátla.

Pořádá Rotary klub Frýdek-Místek. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného na tomto koncertu bude věnován na podporu Domu 

pokojného stáří, handicapovaných dětí a aktivit spojených s 
pobytem zahraničních studentů.

Škola jógy KARAKAL zve 
všechny příznivce výtvarného 
umění a jógy na výstavu obrazů 
Lenky Kovalové „Tajuplný ves-
mír – náš domov“. Vernisáž se 
koná v pátek 30. listopadu v 18 
hodin v Jógovém sále 9. Základ-
ní školy na ul. Elišky Krásno-
horské. Úvodní slovo přednese 
Mgr. Dana Mořkovská.

V obrazech Lenky Kovalové 
mají osobitou škálu barvy, jsou 
pro ni příznačné a nezaměnitel-
né, pomocí nich vtahuje diváka 
do svého vnitřního světa, nabízí 
pohled do krajin ducha. Výsta-
va nás zve k objevení nových 
vnějších i vnitřních světů, neboť 
člověk a Vesmír je nekonečná a 
nevyčerpatelná inspirace. Podně-
cuje k meditativnímu zamyšlení, 
navozujícímu životní, humanistic-

Výstava Tajuplný vesmír – náš  domov
ký postoj k lidem a ke světu. Její 
oblíbená technika je především 
pastel, věnuje se však také oleji a 
z její volné tvorby vychází často i 
užitá grafika, která je další velkou 
oblastí její výtvarné práce. 

Výstavu ukončí derniéra v 

pátek 7. prosince v 18 hodin 
za slovního doprovodu Zdeňka 
Šebesty, zakladatele Karakalu. 
Výstava bude přístupna veřej-
nosti přes víkend (1. a 2. 12. od 
10 do 17 hodin) a v pracovní dny 
od 15:30 do 18:30.

Rádio Kiss Morava se snaží 
pravidelně přispět dobrou věcí 
na podporu dětských domovů v 
Moravskoslezském kraji. Jednou 
z charitativních akcí jsou Gospe-
lové Vánoce, které se letos 
uskuteční v Bazilice Navštívení 
Panny Marie ve Frýdku-Místku.

„Zvláště v období Vánoc 
považujeme za důležité angažo-

Gospelové Vánoce v bazilice
vat se v neziskových oblastech, 
které podporují děti bez domo-
va, případně klienty z ústavů 
sociální péče,“ říká manažerka 
rádia Pavla Daňková.

Podpořit dobrou věc můžete v 
pátek 7. prosince, pokud se přijde-
te na koncert podívat. Vstupné je 
symbolických 100 korun. Výtěžek 
bude věnován dětskému domovu 

„Na Vizině“. Ten jej hodlá použít k 
zaplacení pobytu dětí na horách, 
během vánočních svátků. Během 
koncertu návštěvníci uvidí nejen 
skupinu Revelation Gospel Choir, 
ale také samotné děti z dětského 
domova, které se za pomoci celé-
ho sboru naučily vánoční písničku. 

Vstupenky lze zakoupit v před-
prodeji v BIC ve Frýdku-Místku.

Dalším koncertem, který rozezvučí prostory 
balkónu kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku, 
bude sólový recitál kapelníka skupiny Oboroh 
Slávka Klecandra.

Zkušený muzikant se stovkami odehra-
ných koncertů s kapelou Oboroh nebo i 
sólově s desítkami vlastních písní vytrvale 
objíždí roztodivná místa, aby se podělil se 
svými písněmi vycházejícími z jeho vnitřního 
světa. Slávek Klecandr jezdí do Frýdku rád, 
protože jej k tomuto místu pojí mimo jiné 
vzpomínky na dobu mládí, kdy místo vojen-
ské služby pracoval v blízkých dolech a byd-
lel ve Frýdku. „Jeho recitál v době adventu 
může být pro toho, kdo přijde, poklidným 
zastavením v překotné době a možná i 
časem zamyšlení nad podstatnými věcmi v 
životě,“ zve na koncert, který začne v sobo-
tu 8. prosince v 19 hodin, Miroslav Přikryl. 
Vstupné na koncert je dobrovolné.

Slávek Klecandr na balkóně kostelaSlávek Klecandr na balkóně kostela
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Solná jeskyně Polikliniky-
Místek upozorňuje zájemce 
o pobyt, že téměř všech-
ny zdravotní pojišťovny 

významnou částkou přispí-
vají na úhradu permanentek 

dětem i dospělým.
Tel.: 558 900 117

Nové služby 
v aquaparku

MASÁŽE
SOLÁRIUM

Firma Technomont Frýdek-Místek s.r.o. působí na trhu již 15 let. Od počátku své existence se postupně 
rozvíjí a v současné době dává práci více než 250 lidem. Technomont se zabývá výrobou ocelových konstrukcí, 
opravami technologických zařízení a servisem výrobní technologie v energetickém, chemickém a celulózovém 
průmyslu. Díky vysokým požadavkům na kvalitu svých výrobků a poskytovaných služeb a schopnosti pružně 
reagovat na potřeby trhu, se ve svém oboru stala uznávanou firmou, která exportuje 75 % své výroby. Přestože 
má široký okruh zákazníků a má dlouhodobě zajištěnou zakázkovou náplň, stále se potýká s nedostatkem 
kvalifikovaných pracovních sil, a to zejména na pozicích svářeč, zámečník-montér a obráběč kovů.

V oblasti personální politiky se snaží svým pracovníkům 
poskytovat nadstandardní výhody a neustále zlepšovat pra-
covní podmínky. Technomont nabízí svým zaměstnancům 
perspektivu stabilní a dobře ohodnocené práce, doplněnou 
řadou výhod v podobě příspěvku na penzijní a životní pojištění, 
týden dovolené navíc, příspěvku na dovolenou, mimořádných 
odměn, výkonnostních odměn a dalších. Možnost získat prá-
ci u Technmomontu má každý, kdo má potřebnou kvalifikaci 
nebo dostatečnopu praxi.

Technomont Frýdek-Místek s.r.o.
Radniční 11, Frýdek-Místek

Tel: 558 900 777
technomont@technomont.cz

Trvale hledáme pracovníky pro profese:
• zámečník-montér

• svářeč se státní zkouškou 141 a 135
• obráběč kovů - horizontář

• stavební profese

TECHNOMONT nabízí zaměstnancům perspektivu

Pro inzerci volejte 
603 249 743
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

 k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 55,34 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 47,87 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 13,55 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 13,26 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 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)

6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2 + WC 1,9 m2 
směr Ostravská 
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21,56 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 37,30 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,06 m2 (V.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 34,06 m2 (V.NP)
3) Objekt čp. 606, ul. Sadová
- nebytový prostor o výměře 18,40 m2 (VI.NP)

u Kina Petra Bezruče v prosinci 
mob. sběrna nebude
u krytého bazénu 4.12. - 6.12.
u Kauflandu  11.12. - 13.12.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
u Billy  18.12. - 20.12.
Provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10:00 
do 18:00 h. (dle harmonogramu).

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamuje 
všem zájemcům o finanční pří-
spěvek ze sportovního fondu, že 
nové tiskopisy žádostí o dotaci 
na celoroční činnost nebo pod-
poru konání jednotlivých akcí v 
roce 2008 je možné vyzvednout 
ze stojanu u informací v přízemí 
budovy Magistrátu města Frýd-
ku-Místku na ul. Radniční 1148 
nebo na odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy. Tiskopis 
je možné získat i na webových 
stránkách města (www.fryde-
kmistek.cz/radnice/tiskopisy, 

Neinvestiční dotace ze sportovního fondu 
statutárního města Frýdek-Místek na rok 2008

pokyny, materiál/odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy).

Neinvestiční dotace ze 
sportovního fondu jsou určeny 
výhradně k podpoře sportovních 
organizací pracujících s dětmi a 
mládeží (vč. sboru dobrovolných 
hasičů na požární sport dětí) a 
zdravotně postiženými sportov-
ci. Organizace musí mít sídlo 
ve Frýdku-Místku a působit na 
území města. Dotace nebudou 
poskytovány podnikatelským 
subjektům a sportovním klubům 
zařazeným do Centra sportu.

Řádně vyplněné tiskopisy 
žádostí o dotaci na celoroční čin-

nost a jednotlivé akce s požadova-
nými přílohami je nutno zaslat na 
odbor školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy nebo podat na poda-
telně Magistrátu města Frýdku-
-Místku, Radniční 1148 nejpozději 
do 31. prosince 2007. Žádosti o 
dotace na jednotlivé akce je mož-
no podávat i v průběhu roku 2008. 
Na žádosti o dotace na celoroční 
činnost odeslané po tomto termí-
nu nebude brán zřetel.

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

Sběr nebezpečných odpadů v místních částech města Frýdku-Místku

Harmonogram sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Dne 8. 12. 2007

Lysůvky: u pana Šmída 7:30 – 8:00
 u pana Sochy 8:15 – 8:45
 u hřiště 9:00 – 9:30
Zelinkovice: u obchodu 9:45 – 10:15
 ul. Rovenská 10:30 – 11:00
Chlebovice: myslivna 11:45 – 12:30
 bývalý obecní úřad 12:45 – 13:15
 u transformátoru 13:30 – 14:00
 u pana Martínka 14:15 – 14:45

8. 12. se v Chlebovicích, Lysův-
kách a Zelinkovicích uskuteční 
sběr nebezpečných odpadů.

Nebezpečné odpady od obča-
nů zdarma odeberou pracovníci 
společnosti Frýdecká skládka, 
a. s. Se sběrem nebezpečných 
odpadů bude prováděn i sběr 
velkoobjemových odpadů. 

Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, ole-

jové filtry, televizory, obrazovky, 
monitory, rádia, počítače, lednice, 
mražáky, sporáky, pračky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemiká-

lie, zbytky barev, laků, ředidel, 
autobaterie, monočlánky, zářivky, 
výbojky, prošlé a nepotřebné léky.

Velkoobjemové odpady jsou:
Skříně, ostatní nábytek, kober-

ce, matrace apod.  Odbor ŽPaZ

Změna tel. čísel 9.ZŠ
Základní škola Frýdek-Místek, 
El. Krásnohorské 139 (9. ZŠ) 

má změněny telefonní kontakty:
předčíslí 558

BARTEK Lubomír 604 245
ředitel školy

KATZLEROVÁ Šárka 604 239 
zástupce ředitele I. stupeň

ŠVARCOVÁ Alena 604 265
zástupce ředitele II. stupeň
PEŠATOVÁ Lenka 604 231

PaM, sekretariát
BABIŠOVÁ Olga 604 235

ekonomka

CHALUPKA Josef 604 234
školník

Ústředna 604 247
vstup – ústředna,

uklízečky
ADAMCOVÁ Jitka 604 271, 

604 255 
školní jídelna

HERMANOVÁ Jana 604 256
stravenky

dr. KRIŠTOFÍKOVÁ Jana
 631 015, 604 237

zubní
ŠD 604 240 

školní družina

Postavit si papírový hrad, vy-
robit si pohádkové loutky, upéct 
a ozdobit si vlastní perníčky, 
poskládat si ozdoby z ručního 
mýdla – tyto a mnoho dalších 
činností si mohly vyzkoušet děti 
v průběhu týdenního mezinárod-
ního setkání „Bájný svět pověstí 
a legend“, které proběhlo na 
začátku října v našem městě. 

Mezinárodní setkání dětí ze 
základních škol z České repub-
liky, Polska a Slovenska připravilo 

Bájný svět pověstí a legend
Statutární město Frýdek-
-Místek společně se Zák-
ladní školou a mateřskou 
školou Frýdek-Místek, El. 
Krásnohorské 225. Třicet 

dětí po příjezdu do Frýdku-Místku 
přivítal v zasedací síni Magis-
trátu města náměstek primátorky 
Mgr. Petr Cvik společně s ve-
doucí odboru školství mládeže 
a tělovýchovy Ing. Nowakovou 
a ředitelem základní školy Mgr. 
Krasulou. Děti si zde prohlédly 
za vyprávění kronikářky nejstarší 
kroniky města a dokument o 
Frýdku-Místku. Po oficiálním 
přivítání odjely děti za doprovodu 
pedagogů na turistickou zák-

ladnu Stanice mladých turistů 
ve Vyšních Lhotách, kde byly po 
celý týden ubytováni. V následu-
jících dnech se děti seznámily s 
pověstmi nedalekého Štramberku, 
které jim poutavě představil pan 
Mgr. Jaromír Polášek z Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek. Děti si tak 
vyslechly, proč se ve Štramberku 
dělají štramberské uši, kde se 
podle pověsti slétaly čarodějnice 
nebo jak vznikla Štramberská 
věž. Pověstmi byl motivován i 
další program celého setkání. A 
tak se děti věnovaly ve výtvar-
ných dílnách stavění Štramberské 
věže z papíru, vyráběním loutek 
na téma pověstí, malování 
a dalším činnostem. Výrobu 
štramberských uší vzhledem k 
náročnosti nahradilo pečení a 
zdobení perníčků. Večerní pro-

gramy byly věnovány národním 
večerům, v průběhu kterých 
jednotlivé země představily své 
národní symboly a legendy. Velice 
poutavé bylo vystoupení polských 
dětí, které předvedly legendu o 
skřítcích Zywce. Během nabitého 
programu děti navštívily i krytý 
aquapark, který se jim velice líbil, 
a zasoutěžily si ve sportovním 
odpoledni. 

Celý týden velice rychle 
uběhl, a tak v závěru po výstavce 
výrobků, které děti během týdne 
vyrobily, nezbylo než poděkovat 
všem, kteří se na přípravě 
a uskutečnění akce podíleli, 
zejména paním učitelkám z 
hostitelské základní školy pod 
vedením paní Chasákové za 
přípravu celého programu a také 
pracovnicím Stanice mladých 

turistů, které připravily pro děti 
výborné zázemí.

První setkání „Bájný svět 
pověstí a legend“ tak úspěšně 
navázalo na předchozí čtyřletý 
cyklus mezinárodních akcí zemí 
Visegradské čtyřky s názvem 
„International Workshops of 
Folk Craft and Folklore“, který 
se realizoval v letech 2003 až 
2006. Tyto akce, zaměřené na 
kulturní výměnu mezi základ-
ními školami v oblasti folklóru 
a lidových řemesel, vytvořily 
základ pro další spolupráci v ob-
lasti kultury a školství. V dalších 
letech tak děti čeká setkání v 
Polsku a na Slovensku.

Mezinárodní setkání bylo 
podpořeno Visegradským fondem, 
ve kterém je projekt i přes velkou 
konkurenci dlouhodobě úspěšný.
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pronajmout nebytový prostor-
garáž nacházející se v suteré-
nu domu č.p. 120, ul. K Hájku, 
k.ú. Frýdek na základě výsled-
ku „dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu s 
„Postupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek“, který byl schvá-
len Radou města Frýdek-Místek 
dne 8. 10. 2001.

Den konání „Dražby“: 7. 1. 2008
Místo konání „Dražby“: 

Magistrát města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10 – zasedací míst-
nost III. NP
Hodina konání „Dražby“: 13:00 hodin

Garáž je umístěna v suterénu 
domu č.p. 120, ul. K Hájku, k.ú. 
Frýdek.

Celková plocha garáže je 
14,85 m2.

Vyvolávací cena je stanove-
na ve výši minimálního roční-
ho nájemného na 1 m2 plochy 
garáže a činí 700 Kč/m2/rok.

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
Prohlídku garáže možno 

domluvit na tel. č.: 558 609 174.
Účastníkem dražby může být 

pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení 
zápisu účastníků k dražbě uhra-
dila zálohu na úhradu nákladů 
dražby na účet města ve výši 
5.000 Kč a která nejpozději při 
zápisu účastníka k dražbě před-
ložila doklad o zaplacení zálohy 
na úhradu nákladů dražby (kau-
ce) nebytového prostoru, který je 
předmětem dražby (č.ú.: 6015-
928-781/0100, VS 325 980 005).

Další informace je možné zís-
kat na tel. č.: 558 609 174 nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 315.

„Postup při pronajímání garáží 
nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek“ je zveřejněn na 
úřední desce umístěné v budově 
Magistrátu města Frýdek-Místek.

o celkové výměře 46,84 m2 

nacházející se v I.NP objektu čp. 
159, ul. Komenského, k.ú Mís-
tek, obec Frýdek-Místek (věžový 
dům u křížového podchodu). 
Nebytové prostory byly kolaudo-
vány jako prodejna. 

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 1.470 Kč/m2/rok. 
Žádosti o pronájem s nabízenou 
výší nájmu (zvlášť v zapečetěné 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

obálce s nápisem „Neotvírat-pro-
nájem NP čp. 159“) a informací, 
za jakým účelem budou neb. pro-
story užívány, zasílejte na adresu 
Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148 maximálně do
 21. 12. 2007 10.00 hodin.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174, p. Pri-
hodová.

DDop r a v a
Středisko doprava je počtem 

zaměstnanců největší ve firmě 
Frýdecká skládka, a.s. Zajišťuje 
svoz komunálních, separovaných, 
velkoobjemových a nebezpečných 
odpadů z města Frýdku-Místku a 
širokého okolí. Pro tuto činnost má 
k dispozici 21 speciálních vozidel a 
52 zaměstnanců. Firma pro zajiš-
tění kvalitní práce pořizuje nová 
svozová vozidla, která občany 
méně zatěžují hlukem a jsou vyba-
veny dle nejpřísnějších norem na 
ochranu životního prostředí. Vozi-
dla svážejí různé druhy odpadů, 
proto při sběru jednotlivých sepa-
rovaných odpadů jsou označena 
tabulemi. V současné době jsme 
zkušebně zavedli tzv. mluvící auta, 

která při příjezdu ke kontejnerům 
reproduktory oznámí, který druh 
odpadů svážejí. Naši práci nám 
velmi ztěžují někteří občané, kteří 

ukládají odpady mimo nádoby a 
tím hyzdí i vzhled svého města. 
Žádáme je proto, aby odpady uklá-
dali do popelnic a kontejnerů.

Prioritně budou podporovány:
- motivační a integrační aktivi-

ty zaměřené na osoby v nepříz-
nivé sociální situaci

- programy na ochranu a pod-
poru obětí trestných činů včetně 
domácího násilí

- programy na zvyšování kva-
litní informovanosti veřejnosti 
o trestné činnosti a o možnos-
tech ochrany proti nejčastěji se 
vyskytujícím druhům kriminality

- programy na podporu pre-
vence užívání návykových látek 
včetně podpory zdravého život-
ního stylu bez drog, tabákových 
výrobků a alkoholu

- programy zaměřené na pro-
blematiku bezdomovectví

Do výběrového řízení se 
mohou se svými projekty přihlásit 
nestátní neziskové organizace, 
(občanská sdružení, obecně pro-
spěšné společnosti), právní sub-
jekty samosprávy nebo veřejné 
správy (školy, dětské domovy) a 
další subjekty z oblasti bezpeč-
nosti a prevence kriminality.

Žádosti o dotaci (formuláře), 
metodiku a zásady pro poskyto-

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na 
poskytnutí dotací z fondu prevence kriminality na rok 2008 

vání dotací najdete na 
www.mvcr.cz – bezpečnost a 

prevence – prevence kriminality-
programy na místní úrovni.

Bližší informace poskytne 
kontaktní osoba: 

Bc. Luděk Blecha,
tel. 558 609 322,
blecha.ludek@frydekmistek.cz
Žadatelé zašlou žádost o 

dotaci elektronickou poštou na 
adresu blecha.ludek@fryde-
kmistek.cz a v jednom vyhoto-
vení doručí žádost včetně příloh 

na podatelnu MMFM nebo jej 
mohou zaslat poštou nejpozději 
do 14. 12. 2007 včetně na úřed-
ní adresu:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor sociálních služeb
a sociální péče
Oddělení sociální prevence 
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek,

a to v obálce označené tex-
tem: „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O 
DOTACI Z FPK“



13 Listopad 2007Programová nabídka

Heydukova 2330,
558 647 067, 602 586 925,

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KD VÁLCOVEN PLECHU

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

Tel.: 558 647 366, Mobil: 739 511 380
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

3.12. - Schůzka členek
Přivítáme také všechny aktivní maminky, 
které by se chtěly podílet na tvorbě pro-
gramu KM Broučci. Začátek v 10.00 hod.

4.12. - Prezentace kosmetiky
Miss cosmetic

S nabídkou nových výrobků této známé 
kosmetické firmy nás seznámí paní Janíč-
ková. Začátek v 10.00 hod.

6.12. - Mikulášská besídka
Opět po roce nás navštíví Mikuláš s Andě-
lem. Pouze pro přihlášené! 
7.12. - Vánoční ozdoby na stromeček

Vyrobíme si jednoduché vánoční ozdo-
by z rychloschnoucí hlíny. Také budeme 
zdobit kolíčky. Materiál k dostání u nás.

11.12. - Prezentace firmy Just
Od paní Carbolové se dozvíme o kvalit-
ních výrobcích této švýcarské firmy. Jed-
ná se hlavně o kořenící směsi a bylinné 
léčivé přípravky. Začátek v 10.00 hod.

13.12. - Vánoční průvod Broučků
Již tradičně se sejdeme v předvánočním 
podvečerním čase se svítícími lampiony. 
Projdeme se do parku, kde na nás budou 
čekat soutěže. Také ozdobíme stromek 
prskavkami a budeme zpívat koledy.
Sraz v 16.00 hod. před KM Broučci. 
14.12. - Zdobení stromečku z překližky
Jednoduchá práce pro děti a maminky.

17.12. - Výroba vánočních svíček
Přijďte si vyrobit svíčku z včelích plástů! Plás-
ty a knoty za mírný poplatek k dostání u nás.

18.12. - Prezentace firmy LR 
„Kolostrum“

Jedná se o přírodní preparát na podporu 
imunity dětí, který nám přijde představit 
paní Švrčková. Začátek v 10.00 hod.

20.12. - Pohádkový den spojený se 
zpíváním

Pásmo pohádek s písněmi pro děti.
Začátek v 10.00 hod.

21.12. - Vánoční besídka
Rozloučení s Broučky před Vánocemi! 
Budou se zpívat koledy, připomeneme si 
vánoční tradice a také se rozdají dárečky! 
Každý si s sebou přineste zabalený dáre-
ček v hodnotě asi 20 Kč!
24.12- 1.1. bude v KM Broučci zavřeno!!!
Slavnostní otevření po novém roce bude 

2. 1. 2008.
Pravidelný program:
Pondělí - maňásková pohádka pro děti
Středa - cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek - zpívánky
Pátek - výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 
asistentky je vždy ve středu v 10.00 hod. 
Hlídání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/hod.
Angličtina hrou - pro děti od 3 let probí-
há každé úterý v odpoledních hodinách. 
Cena 25 Kč/vyuč.hod. 
Bližší info u p. Martinové - tel.: 608 888 630.

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.wz.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

6. prosince
Mikulášská nadílka 

pro děti zaměstnanců Válcoven plechu 
OS KOVO.
13. prosince

LADIES PARTY
Eroticko-zábavný program LADIES 

PARTY - dámská jízda - se skupinou 
THE RANGERS.

Jedinečná celovečerní show plná erotiky, 
kostýmů a hlavně krásných mužských těl, která 
uspokojí nejen vaše oči! Předprodej v KD VP.

15. prosince
Folk-rockové Vánoce 2007

Agentura MAR-TOM ve spolupráci s KD 
VP uvádějí Folk-rockové Vánoce 2007, na 
kterých vystoupí kapely DOGA, TRAKTOR, 
SPIDER, SALAMANDRA - která zde pokřtí 
své nové CD a zástupce folku, rodák z Frýd-
ku-Místku PAVEL DOBEŠ. Začátek v 17 
hodin, předprodej od poloviny listopadu 2007 
v KD VP FM, prodejna stříbra v Intersparu 
FM, stánek se stříbrem v Makru, prodejna 
galerie ve Frýdku na ulici Radniční 1237, 
občerstvení před hlavním vchodem do frý-
decké nemocnice. Více na www.mar-tom.cz.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 558 633 717, http://ctyrlistek.webz.cz

Pro děti
LOUTKA 2007

11. ročník festivalu loutkových divadel
Sobota 1. prosince v 15 hodin

Jan Wilkowski

Příhody medvídka Ťupínka
loutkovou pohádku pro nejmenší hraje 

DUO - Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek.
- vstupné 30,- Kč

Sobota 8. prosince v 15 hodin
Josef Kainar
Zlatovláska

klasická činoherní pohádka, účinkuje DS 
Čtyřlístek.

Po představení bude následovat Mikuláš-
ská nadílka. Rodiče, kteří mají zájem, si 

mohou donést
nadílky pro své děti.

- vstupné 25,- Kč
Pro mládež a dospělé

- vstupné 60,- Kč
Sobota 1. prosince v 18 hodin

Komedie pro tři dioptrie
Autorskou hru nejen pro pobavení, 

ale i k zamyšlení hraje DIOS Propadlo 
Václavovice.

Pátek 14. prosince v 18 hodin
a sobota 15. prosince v 18 hodin

Jaromír Břehový
Otylka

premiéru komedie hraje DS Čtyřlístek 
Frýdek-Místek.

Pátek 21. prosince v 18 hodin
ING Kolektiv - Karel Spasitel

Ingovská pohádka aneb Pohřeb dobrý, 
všechno dobré!

celovečerní představení pohádky pro 
dospělé - účinkuje soubor ING Kolektiv.

Půjčování kostýmů v prosinci:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

PŘIPRAVUJEME:
19.1.2008 - Společenský ples - Fotbal F-M
25.1.2008 - Společenský ples - Střední 
škola strojírenská a dopravní

Nabídka kurzů v Kulturním domě 
Válcoven plechu

Lektory tanečních kurzů jsou Mistři ČR v 
latinsko-amerických tancích, vicemistři střední 
Evropy a rovněž pětinásobní Mistři ČR družs-
tev - Marek Swětík a Renáta Dohnanská.
1. Kurzy tance a společenské výcho-

vy pro mládež.
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovné-
ho 1.500 Kč na osobu, 12 lekcí + pro-
dloužená + závěrečná, lekce 1x týdně v 
délce 2 hodiny, lekce každé pondělí od 
17.30 do 19.30 hodin. Tance standardní, 
latinsko-americké, moderní i dobové.
Zápis do tanečních kurzů proběhne 7. 
ledna 2008 v Kulturním domě Válcoven 
plechu mezi 17.30 - 19.00 hodin.
2. Kurzy tance a společenské výcho-

vy pro pokročilé taneční
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovné-

ho 1.500 Kč na osobu, 12 lekcí + pro-
dloužená + závěrečná, ukázky tanečního 
umění profesionálních párů, lekce 1x týd-
ně v délce 2 hodiny, lekce každé pondělí 
od 19.45 do 21.45 hodin. Tance standard-
ní, latinsko-americké, moderní i dobové. 
Zápis do tanečních kurzů proběhne 7. 
ledna 2008 v Kulturním domě Válcoven 
plechu mezi 17.30 - 19.00 hodin.
3. Taneční pro dospělé manželské a 

přátelské páry
Zahájení v lednu 2008, cena kurzovné-
ho 2.000 Kč na osobu, 12 lekcí + závě-
rečná, lekce 1x týdně v délce 2 hodiny, 
lekce každé úterý od 19.30 do 21.45 
hodin. Zápis do tanečních kurzů proběhne
7. ledna 2008 v Kulturním domě Válcoven ple-
chu v 19 hodin. Přihlášky je možné si vyzved-
nout v Kulturním domě Válcoven plechu, Hey-
dukova 2330, 738 01 Frýdek-Místek.
Uzávěrka přihlášek je 20. prosince 2007.
Info. na tel.: 731 603 057, 723 293 344
e-mail: m.swetik@centrum.cz nebo přímo 
v Kulturním domě VP.

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ WWW.STOUN.CZ

HUDEBNÍ KLUB STOUN

1. 12. sobota METALOVÁ VICHŘICE 
DJS RAVY A ESTET VÁM OKOŘENÍ 
SOBOTU POŘÁDNÝM METALEM
3.12. pondělí ČECHOMOR !!!!!!
PRODUKCE STOUNU PŘINÁŠÍ JEDINEČ-
NÝ KONCERT FOLK-ROCKOVÉ ŠPIČKY. V 
RÁMCI TURNÉ 007, POPRVÉ VE FRÝDKU-
MÍSTKU, MÍSTO: KD VP, PŘEDPRODEJ
5.12. středa GOODWILL PÁRTY
MIKULÁŠSKÁ AKCIČKA, TENTOKRÁTE 
VE STYLU 80. LET
6.12. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC 
DJ KASHMIR A ROCKOVE PECKY V 
JEHO, ORIGINÁLNÍ PODOBĚ 
7.12. pátek TITTY TWISTER PÁRTY 
JEDINEČNÁ AKCE SKATESHOP.CZ, 
THE RADIX (USA) - LIVE, DJs:LOWA, 
BURCHAK, STYLOVÁ VIDEOPROJEK-
CE A TOMBOLA S CENAMI V HODNO-
TĚ 30.000,- OD KOHO JINÉHO NEŽ OD 
TWISTERU !!! ENTRY FREE!!! 
8.12. sobota BREAKING No. 11
MOREBEAT (CITRUS REC/2.3), IMOTEP 
(2.3), BEATY (CYBERFIRE), SMARIO, 
PICKFICK, VIDEOPROJECTION, SPE-
CIAL SOUND,LIGHTS, 2XROSENGART
10.12. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
NEJEN HITY MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ, VSTUP ZDARMA!!! 18:00 - 02:00!!!
12.12. středa STOUNDRUM + TURNAJ 
FOTBÁLEK
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE + LOCAL DJS
ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE FOTBÁLKU
13.12. čtvrtek A BUDE HŮŘ….
KULTOVNÍ FILM Z DÍLNY ČESTMÍRA 
KOPECKÉHO, KTERÝ NEMÁTE ŠANCI 
VIDĚT V KINECH, TREFNÝ SNÍMEK O DOBĚ 
NEDÁVNO MINULÉ, AKCE: RUM ZA 15,- 
14. 12. pátek BOW WAVE &ADYOS
JEDINEČNÍ „BOREČCI“ POPRVÉ VE 
STOUNU, HIP - HOP S ŽIVOU KAPELOU 
+ PŘEDKAPELA VÍTĚZE FREESTYLE 
BATTELU VOL.2 S CD Adyos/Cuby - 
Muza Kralik, DJS:LOWA, BURCHAK
15.12. sobota MŇÁGA A ŽĎORP
KLASICKÁ ČESKÁ KLUBOVKA O5 VE 
STOUNU S DESKOU - DUTÝ, ALE FREE
17.12. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
NEJEN HITY MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ, VSTUP ZDARMA!!! 18:00 - 02:00!!!
19.12. středa STOUNDRUM + TURNAJ 
FOTBÁLEK

DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE + LOCAL DJS
ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE FOTBÁLKU
20.12. čtvrtek EKOMAT PARTY
SOUKROMÁ AKCE
21. 12. pátek NAA:SH:UP No. 4I!
SPECIAL GUEST DJS: LAZY BITCHES 
AKA PUSH+MC JEAN (PL), PROTEST 
(PL), WENIA, LOCAL HEROES, SMA-
RIO, PICKFICK, MC: TWEETY TWIZTA, 
COREHARD - SPECIAL LIGHTS SHOW, 
SPECIAL DRINKS, VIDEOPROJECTI-
ON, 2X ROSENGART, ENTRY: 80,-
22.12. sobota HORKÝŽE SLÍŽE - LIVE
VÁNOČNÍ KONCERT S JEDNOU Z NEJ-
LEPŠÍCH KAPEL SOUČASNOSTI PRO 
VELKÝ ÚSPĚCH „UKAŽ TÚ TVOJU ZOO“, 
SUPPORT: WALTER BARTOŠ BAND
23.12. neděle HIP-HOP& RnB PÁRTY
WESSANI - LIVE, DJS: DANIELL, 
BURCHAK A VEČER PLNÝ BEATŮ, 
FREE BREAK ZONE
24.12. pondělí VÁNOČNÍ ROCKOTÉKA
SNÍST VEČEŘI, ROZBALIT DÁRKY A 
HURÁ DO STOUNU NA JIŽ TRADIČNÍ 
ROCKOŠKU, OTEVŘENO OD 21:00
25.12. úterý HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
VÁNOČNÍ HITY ZE ZÁHROBÍ + SUN-
E-TIC - LIVE, ANEB SVÁTEČNÍ HITY S 
BARUCHOU
26.12. středa MEGA FREESTYLE BATTLE No. 4
A JE TU DALŠÍ ROČNÍK FREESTYLE 
BATTLU, NEJEN MORAVSKÉHO, ÚČAST 
PŘISLÍBILO HODNĚ ZAJÍMAVÝCH JMEN, 
RAPPEŘI!! HLASTE SE!!!DJS: LOWA, 
BURCHAK, FREE BREAKZ ZONE 
27.12. čtvrtek SAJONARA 07 - D´N´B PARTY
ROZLOUČENÍ S ROKEM 07 VE ZLOME-
NÉM RYTMU, GUEST: ELVIS (EXTDUST) 
+ RESIDENT DJS (SMARIO, PICKFICK), 
VIDEOPROJECTION, 2X ROSENGART
28. 12. pátek MUSIC SESSION Vol.3
RK 130, MLETÝ STANDARD, HC3, 
ANEB DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠ-
NÉHO MINIFESTIVÁLKU
29.12. sobota BASSDOME/GABER.CZ 
BASSDOME: TIME TO BREAK THE 
RULE, GABBER.CZ PRESENT DJS: 
COELOPHYSIS /NL/, PUBLICSOUND 
/NL/, GABBER TEAM /CZ/: RAIDEN, 
MOONRISE VS. DREAMLORD 
31.12 pondělí SILVESTROVSKÁ PÁRTY
SILVESTROVSKÉ HITY S DÝDŽEJKOU 
BARUCHOU, TOMBOLA A HLAVNĚ 
SKVĚLÁ PÁRTY, VSTUPNÉ 60,-
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

Čtvrtek 6. prosince v 19.00 hodin
- frýdecký zámek
MUSICA IN TRE

Zuzana Fišerová - soprán & Halina Františá-
ková - housle & Kateřina Sabová - harfa
Musica In Tre má v repertoáru skladby 
českých a světových mistrů baroka, klasi-
cismu, romantismu a také hudbu 20. století. 
V různých kombinacích si mohou poslucha-
či vyslechnout části pašijí, oratorií a řadu 
samostatných skladeb svátečního charak-
teru z děl Bacha, Händla, Vivaldiho, Tartini-
ho, Brixiho, Dvořáka, Janáčka a dalších.
Předplatitelé Zámeckých koncertů 07/08
vstupné: 150 a 80 Kč (děti, důchodci)

Úterý 11. prosince v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT

Václav Hudeček - housle & Petr Adamec - klavír
Václav Hudeček je naším vynikajícím 
houslistou. Již ve svých patnácti letech 
vystoupil na koncertu v Londýně s Royal 
Philharmonic Orchestra. Následně poté 
se stal žákem legendárního Davida 
Oistracha a byl jím až do smrti tohoto vel-
kého mistra. Program: Nicolo Paganini, 
František Benda, Ludwig van Beethoven.
Předplatitelé KPH 2007/2008 
vstupné: 200 a 100 Kč (důchodci, studen-
ti, děti)

Pátek 21. prosince v 18.00 hodin
- chrám sv. Jana a Pavla

Jan Jakub Ryba
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

účinkují: Symfonický orchestr Frýdek-
-Místek, M. Urbánek - tenor, Pěvecký 
sbor Smetana, Smíšený sbor Janáčkovy 
konzervatoře Ostrava se sólisty, dirigent 
Zdeněk Smolka
vstupné: 150 a 80 Kč

Sobota 29. prosince ve 20.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÁ

DANCE PARTY
Hrajeme a tančíme všechny taneční žán-
ry. Zveme všechny absolventy tanečních 
kurzů a milovníky tance.
vstupné: 120 a 60 Kč (absolventi taneč-
ních pro mládež podzim 2007 - nutno 
předložit průkaz z kurzu)

Neděle 30. prosince ve 20.00 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÝ

SWINGOVÝ VEČER
účinkují: WS kvartet a hosté L. Skuplík, 
M. Michna
vstupné: 150 Kč

Výstava:
Do 31. 12. 2007 - chodby Národního domu
Výstava fotografií - Radek Klímek a Luděk 
Krulikovský

Připravujeme na leden 2008:
Ples absolventů

Sobota 5. ledna 2008 v 18.00 hodin
Určen všem absolventům tanečních kur-
zů pro mládež podzim 2007.

Vstupné: 120 Kč
Předprodej od 8. 12. 2007 v Národním 
domě

Taneční pro mládež - pokročilí
Zahájení:
neděle 13. 1. 2008 v 15.45 h. - vede 
taneční mistr Miroslav Gillar a Pavla 
Matulová
středa 16. 1. 2008 v 17.00 h. - vedou 
taneční mistři manželé Gebauerovi
sobota 26. 1. 2008 v 17.00 h. - vede 
taneční mistr David Kaniok a Mgr. Jana 
Šodková - pouze zahájení, dále kurzy 
budou probíhat ve čtvrtek
Platba vždy hodinu před v den zahájení 
daného kurzu.
Kurzovné 800 Kč na osobu, 8 lekcí + 
závěrečná, vždy 1x týdně 2,5 hod.
Přihlášky v recepci Národního domu nebo 
na www.kulturafm.cz.
Informace na tel. čísle 558 432 011
Taneční pro manželské páry a dvojice

* začátečníci * pokročilí
jsou určeny párům všech věkových gene-
rací, kteří rádi tančí a chtějí se naučit nebo 
zdokonalit v tancích. Přijímáme pouze páry. 
Zahájení:

* začátečníci
neděle 13. 1. 2008 v 18.30 h. - vede taneč-
ní mistr Miroslav Gillar a Pavla Matulová
středa 16. 1. 2008 v 19.30 h. - vedou 
taneční mistři manželé Gebauerovi

* pokročilí
sobota 26. 1. 2008 v 19.30 h.- vede taneční 
mistr David Kaniok a Mgr. Jana Šodková 
POZOR!! pouze zahájení, dále kurzy 
budou probíhat ve čtvrtek
Platba vždy hodinu před v den zahájení 
daného kurzu.
Kurzovné 900 Kč na osobu, 8 lekcí + 
závěrečná, vždy 1x týdně 2,5 hod.
Přihlášky v recepci Národního domu nebo 
na www.kulturafm.cz.
Informace na tel. čísle 558 432 011

Nabídka pohybových kurzů
pořádaných Národním domem

Leden 2008
THAI-BOX-ROBICS

Optimální spojení filozofie dálného Východu 
s efektivním tréninkem západního typu, jehož 
cílem je tělesná a psychická rovnováha. Lek-
ce jsou inspirovány bojovým uměním, ale 
přizpůsobeny pohybovým možnostem klien-
tů. Meditace se střídá s procvičováním prvků 
bojového umění v rychlém tempu rytmické 
hudby. Při cvičení dochází k efektivnímu spa-
lování tuků, zpevňování partií břicha, hýždí, 
stehen, posílení svalů zad apod. Kurz bude 
probíhat pod vedením lektorky Lucie Kubalo-
vé každý pátek 17:30-19:00 hod. Kurzovné 
na 12 lekcí činí 480 Kč. 
Zahájení: pátek 25. 1. 2008. Platba kurzu 
proběhne v úterý 15. 1. a ve středu 16. 1. 
v Národním domě 
9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod. 

KICK BOX AEROBIK - začátečníci, 
pokročilí

Aerobní kondiční cvičení, které využívá 
prvků bojového umění Kick box (kopy, 
údery, postoje). Přináší výrazné výsled-
ky při formování postavy a je vhodnou 
alternativou klasického aerobiku. Boxo-
vání působí zejména na horní partie těla, 
zatímco výkopy zvyšují celkovou intenzitu 
cvičení. Pracují zde velké svalové partie 
- nohy, hýždě, ramena, břicho, záda. 
Dochází ke zlepšení srdečně cévní zdat-

nosti, prostorové orientace, smyslu pro 
rovnováhu a uvolnění negativních emocí. 
Kurz bude probíhat pod vedením Lucie 
Kubalové ve čtvrtek.
začátečníci: 17:30-19:00 hod., pokročilí: 
19:00-20:30 hod.
Kurzovné na 18 lekcí činí 720 Kč. Zahájení: 
čtvrtek 24. 1. 2008. Platba kurzu proběhne 
v úterý 15. 1. a ve středu 16. 1. v Národním 
domě 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod. 

FIT BALL
Aerobně méně náročné kondiční cvičení 
na velkých míčích. Jedná se o balanční, 
dynamické i statické cvičení, které prota-
huje i zpevňuje svaly celého těla, procvi-
čuje stabilizaci páteře a preventivně před-
chází bolesti zad. Cviky známé z aerobiku 
se liší pouze tím, že se při nich sedí na 
míči. Pomalejší tempo cvičení je vhodné i 
pro jedince trpící nadváhou.
Kurz bude probíhat pod vedením lektor-
ky Lucie Kubalové každé pondělí 18:00-
19:00 hod. Kurzovné na 10 lekcí činí 500 
Kč. Zahájení: pondělí 21. 1. 2008. Platba 
kurzu proběhne v úterý 15. 1. a ve středu 
16. 1. v Národním domě 9:00-12:00 a 
13:00-17:00 hod. 

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Nedostatek pohybu, sedavý způsob živo-
ta, špatná životospráva - to vše způso-
buje, že páteř je nesprávně zatěžována 
a svalstvo, které má rozhodující vliv na 
udržování jejího správného postavení, 
ochabuje. Při klidné hudbě se naučíme 
soubory cviků na protažení, posílení i 
uvolnění svalů celého těla. Kurz bude 
probíhat pod vedením lektorky Ivany Ora-
mové každou středu 17:30-19:00 hod. 
Kurzovné na 12 lekcí činí 480 Kč, s ome-
zeným počtem jednorázových vstupů 50 
Kč/1 lekce. Zahájení: středa 23. 1. 2008. 
Platba kurzu proběhne v úterý 15. 1. a 
ve středu 16. 1. v Národním domě 9:00-
12:00 hod. a 13:00-17:00 hod. 

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Lekce jsou zaměřeny na zpevňování a 
formování svalových skupin. Kurz bude 
probíhat pod vedením lektorky Jany 
Bretové každé pondělí 17:30-19:00 hod. 
Kurzovné na 18 lekcí činí 720 Kč, s ome-
zeným počtem jednorázových vstupů 50 
Kč/1 lekce. Zahájení: pondělí 21. 1. 2008 
v 17:30 hod. Platba kurzu proběhne v úte-
rý 15. 1. a ve středu 16. 1. v Národním 
domě 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod.
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
Výuka latinskoamerických tanců, Salsy, 
Merenge, Samby, Flamenga, Swingu, 
Rock & Rollu aj.
Kurz bude probíhat pod vedením Jany 
Šodkové každou středu 19:30-20:30 hod. 
Kurzovné na 12 lekcí činí 700 Kč. 
Zahájení: středa 23. 1. 2008. Platba kur-
zu proběhne v úterý 15. 1. a ve středu
16. 1. v Národním domě 9:00-12:00 a 
13:00-17:00 hod.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE - začá-

tečníci, mírně pokročilí, pokročilí
Výuka tance pro ženy bez rozdílu věku 
i hmotnosti. Přispívá ke zpevnění těla, 
napravuje špatné držení, uvolňuje klouby, 
působí proti stresu a napětí. Kurz bude 
probíhat pod vedením lektorky Danie-
ly Gavlasové každé pondělí. Kurzovné 
na 10 lekcí činí 700 Kč. Zahájení: 21. 
1. 2008. Platba kurzu proběhne v úterý
15. 1. a ve středu 16. 1. v Národním domě 
9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod., kde si 

zároveň vyberete hodinu. 
Přihlášky na všechny kurzy obdržíte v recep-
ci Národního domu, odevzdejte do 13. 1.
Další informace na tel. č.: 558 438 083, 
775 222 709, p. Kateřina Kubalová 
e-mail: katerina.kubalova@kulturafm.cz
www.kulturafm.cz

Neděle 2. prosince v 15.00 hodin
Agentura Křesadlo Třinec

JAK KŘEMÍLEK a VOCHOMŮRKA 
SLAVILI VÁNOCE

Příběh dvou nerozlučných kamarádů plný 
úsměvů, soutěží, písniček a nastávají-
cí vánoční pohody konečně v činoherní 
podobě.
vstupné: 40 Kč

Úterý 4. prosince v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT PAVLA NOVÁKA
Vánoční pořad je sestaven z lyrických 
skladeb, které si lidé v sále zpívají společ-
ně s Pavlem Novákem. Řada vánočních 
písniček dokresluje vyprávění o starých 
vánočních zvycích z jeho dětství. 
vstupné: 100 a 50 Kč (důchodci, studenti, děti)

Čtvrtek 6. prosince v 19.00 hodin
Těšínské divadlo

Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský
SVĚTÁCI

Předplatitelská skupina FMA
Pátek 7. prosince v 19.00 hodin 
Asketické divadlo M A L É h R Y & Divadlo 
Bolka Polívky

VEPŘO, KNEDLO, ZELO aneb TŘI 
SESTRY A PEPAN

Autorská komedie o touze uniknout z 
„malého“ moravského venkova, symboli-
zovaného vepřovou se zelím, do velkého 
světa. Ola zklamaná životem, Irča plná 
nadějí, mírně opožděná Maruška a podi-
vín Pepan vám odkryjí své touhy, radosti i 
strasti na pozadí bučících krav.
Námět a scénář: Daniela Zbytovská
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Siedlo-
vá, Nikola Zbytovská, Josef Polášek a J. 
Barin Tichý
Předplatitelská skupina C
vstupné: 300 a 250 Kč

Neděle 9. prosince v 15.00 hodin
Zemanovo dřevěné divadlo

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Vánoční představení, které napovídá 
dětem, proč slavíme vánoční svátky. 
vstupné: 40 Kč

Neděle 16. prosince v 15.00 hodin
Divadlo oblázek
VÁNOČNÍ HRA 

aneb komedie o Ježíškově slavném narození
vstupné: 40 Kč

Středa 19. listopadu v 19.00 hodin
VÁNOCE NA VALAŠSKU

FLERET & JARMILA ŠULÁKOVÁ
Pohodová kapela z Vizovic hrající “valaš-
ský folkrock” s občasnými výlety do world-
music a legenda Moravského folklóru.
vstupné: 200 a 170 Kč
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE
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

KLUB NEZBEDA
pro děti a mládež

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

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

Cílová skupina: 6-18 let
provozní doba od 13. do 17. hodiny

Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Výstava:
Do 31. 12. 2007 

Lidé - výstava fotografií Evy Palkovičové 
FILMOVÝ KLUB

3.12. v 19.00
INTERVIEW PODLE VAN GOGHA

Původní film z roku 2003, ve kterém zpo-
vídá žurnalista (Pierre Bokma) herečku 
Katju Schuurman.

10.12. v 19.00 - ZODIAC
Netradiční psychologický thriller vychází 
ze skutečných událostí a vypráví o legen-
dárním zabijákovi, který před čtyřiceti lety 
děsil obyvatele San Francisca a zavaloval 
úřady svými šiframi a dopisy. 

11.12. v 19.00 - BAREVNÝ ZÁVOJ
Milostné drama dvou Evropanů v Číně. 
Láska ke dvěma mužům, láska k jedné 
ženě. V hlavních rolích romantického pří-
běhu z exotické země Edward Norton a 
Naomi Watts.

17.12. v 19.00 - IRINA PALM
Jeden z nejsilnějších filmových zážitků 
roku přináší příběh zoufalé padesátnice, 
která se snaží vydělat si na operaci svého 
těžce nemocného vnuka jako „hosteska“ 
v londýnském erotickém klubu.
18.12. v 19.00 - 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny
Vítěz Zlaté palmy na MFF v Cannes 2007. 
Strhující drama o tom, jak těžké bylo v 
komunistickém Rumunsku zařídit potrat a 
jak snadné přijít o důstojnost.

FILM PRO SENIORY
12.12. v 10.00 - TAJNOSTI

Iva Bittová, Karel Roden, Ivan Franěk a 
Marta Issová v intimní komedii o manžel-
ství, nevěře a drobných ranách, které nej-
víc bolí. Nový film režisérky Alice Nellis.

BIJÁSEK
15.12. v 10.00 - ŠARLOTINA PAVUČINKA
Příběh o věrnosti, důvěře a obětování. Pra-
sátko Wilbur má skončit na pekáči. Naštěstí 
s plánem na jeho záchranu přichází pavou-
čice Šarlota. A jak to všechno dopadne? 

1.-2.12. v 19.00 BOŽSKÝ EVAN
Novým Božím vtipem je kongresman (S. 
Carrel), jemuž Pán (M. Freeman) uloží 
postavit archu - to vše v této oficiálně nej-
dražší komedii všech dob!

5.12. v 19.00 MEDVÍDEK
Hořká komedie o manželství se skvělým 
hereckým obsazením!

6.12. v 19.00 DISTURBIA
Kale si nevhodným chováním ve škole 
vysloužil tři měsíce domácího vězení. Ty 
tráví pozorováním svého okolí pomocí 
dalekohledu. Všimne si podivného chová-
ní svého souseda. Podezření na sériové-
ho vraha je na světě. 
7. a 9.12. v 16.30 OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
Akční variace na klasickou pohádku Han-
se Christiana Andersena. 

7. a 9.12. v 19.00 ZBOUCHNUTÁ
Setkali se náhodou, vůbec se k sobě neho-
dili - ovšem čekají spolu dítě. Jak tahle dvo-
jice v komedii Judda Apatowa zareaguje? 
Jedno z největších a nejpříjemnějších fil-
mových překvapení letošního roku!

12.-13.12. v 19.00 EDITH PIAF
Režisér Olivier Dahan se rozhodl vzdát 
odpovídající poctu národnímu symbolu a 
natočil imaginativně životopisný snímek o 
ženě, jejíž zpěv byl stejně strhující a dra-
matický, jako její osud. 

14.-16.12. FANTASY VÍKEND - sleva 
při návštěvě obou představení!

v 16.30 PROBUZENÍ TMY
Akční fantasy jak pro děti, tak pro dospě-
lé, o třináctiletém chlapci, jehož svět se 
obrátí naruby po zjištění, že je předurčen 
k boji s Temnotou.

v 19.00 DENNÍ HLÍDKA
Pokračování fascinující ruské fantasy 
Noční hlídka se odehrává v současné 
Moskvě, v jejíchž ulicích stále probíhá 
zuřivá skrytá válka mezi upíry, vlkodlaky 
a bílými mágy.
19.12. v 19.00 SIMPSONOVI VE FILMU
Jeden z nejúspěšnějších televizních seri-
álů se konečně dočkal prvního celove-
černího filmového zpracování. Populární 
rodinka Simpsonových ze Springfieldu 
bude čelit globálním výzvám a Homer 
provede nejhorší věc svého života. 
20.-23.12. v 19.00 POSLEDNÍ PLAVKY
Nová rozmarná komedie s Petrem Čtvrt-
níčkem v hlavní roli.

27.-28.12. v 19.00 INTERVIEW
Steve Buscemi a Sienna Miller rozehrávají 
jako herečka a reportér celonoční rozhovor. 
Jde při tom o informace nebo o vítězství?

28.-30.12. v 16.30 RATATOUILLE
V blízkosti luxusního restaurantu žije 
krysí mladík Remy, který má gurmánské 
sklony. Spřátelí se s umývačem nádobí a 
postupně se sám stane šéfkuchařem.

29.-30. 12. v 19.00 VÁŠEŇ A CIT
Vášnivý milostný příběh o skutečném 
setkání mladé Jane Austen a Toma Lef-
roye, který pravděpodobně inspiroval její 
největší romány.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz 
o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historic-
ko-etnografická část prezentuje nyní na 800 
sbírkových předmětů, dokumentujících tradič-
ní zemědělství, řemesla, obchod, železářství 
a další. Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
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 interiéry insta-
lované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbo-
ry. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a k nejnavštěvovanějším 
mariánským poutním místům ve Slezsku. 
Expozice je obohacena o sochy Nejsvě-
tějšího Srdce Pána Ježíše a Neposkvrně-
ného Srdce Panny Marie, které byly pře-
stěhovány z poutního kostela Navštívení 
Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jed-
nomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „šumivá, divoká 
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 frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
Výstavy:
S VŮNÍ TABÁKU
Výstava ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč a 
Muzea Beskyd seznamuje s historii dýmek, 
kuřáckých potřeb a tabáku u nás a ve světě. 
Dýmka je sama o sobě krásná věc, dovede 
okouzlit i ty, kteří nikdy nekouřili. Dýmky jsou 
něco, co jejich sběratelé už po staletí obdivují. 
Potrvá do 20. dubna 2008.
VÁNOCE DŘÍVE A DNES
Výstava přibližuje proměny oslav vánočních 
svátků a vánočních symbolů v posledních 
sto letech. V pěti výstavních sálech jsou 
instalovány interiérové celky, nazvané 
„Vítejte na pobabě u chalupníka Pachlop-
níka - Matička naděluje“ (přelom 19. a 20. 
století), „Čas radosti a veselosti - Než přišel 
Mikuláš s čertem a andělem k obuvníkovi 
Kolaczkovi“ (kolem roku 1920-1930), Štěd-
rý den u sklenáře Blaschkeho“ (mezi lety 
1940-1955), „Štědrý večer v rodině úřed-
níka Rumla“ (mezi lety 1960-1975) a „Na 
Nový rok o slepičí krok - Silvestr v rodině 
podnikatele Wenigera“ (mezi lety 1980-
1990). Výstavu doplňují dobové dárky, 
receptury na vánoční pokrmy, fotografie, 
novoročenky, vánoční pohlednice a další.
Výstava byla připravena ze sbírek Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek, Vlastivědného 
muzea v Olomouci, Muzea Těšínska, Ost-
ravského muzea, Šenovského muzea a dal-
ších institucí, soukromých osob a sběratelů.
Vernisáž ve čtvrtek 13. prosince v 17.00 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.
Potrvá do 20. ledna 2008.

PROGRAMY, KONCERTY:
Neděle 2. prosince 9-15 hodin - frýdecký 
zámek
VÁNOČNÍ JARMARK
s prodejem lidových a uměleckých předmětů
• ukázka řemesel
• vánoční zvyky v provedení folklorních 
souborů Vonička a Ostravica

• Mikulášská nadílka
• Vánoce dříve a dnes - část výstavy
• domácí speciality a vánoční pamlsky

Úterý 4. prosince 17,00 hodin
- kaple sv.Barbory

POUTNÍ MŠE SVATÁ
Čtvrtek 6. prosince 19 hodin - Rytířský 

sál frýdeckého zámku
Čtvrtý zámecký koncert

MUSICA IN TRE
Zuzana Fišerová - soprán

Halina Františáková - housle
Kateřina Sabová - harfa

Neděle 9. prosince 17 hodin - Rytířský 
sál frýdeckého zámku

Různé způsoby duchovního hledání 
očima režiséra 

IGORA CHAUNA
beseda

Úterý 11. prosince 17 hodin - zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK

Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce.
Neděle 16. prosince 15 hodin - Rytířský 
sál frýdeckého zámku
VÁNOČNÍ CHVILKA POEZIE S VIOLOU
V cyklu „Nedělní chvilka poezie a prózy“
Středa 26. prosince 13 - 17, frýdecký zámek
SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
- v 15,00 hodin Vánoční koncert Komorní-
ho pěveckého sboru CATENA MUSICA
- v 16,00 hodin přijdou KOLEDNÍCI CO 
DRŽÍ TRADICI
- v 16,15 hodin tématický podvečer POJĎ-
TE S NÁMI K BETLÉMU v Zeleném domě
Dále k vidění:
- výstava „ Vánoce dříve a dnes“
- výstava „ S vůní tabáku“
- Langův betlém v kapli sv.Barbory
- stálé expozice

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY:

Čtvrtek 13. prosince 18 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě

TEN VÁNOČNÍ ČAS…
Tématický večer věnovaný vánočním stro-
mečkům, ozdobám, dárkům a receptům na 
tradiční vánoční pokrmy. Doplněno studijní 
výstavou a promítáním videosnímků.
Středa 26. prosince 16 hodin
přednáškový sál v Zeleném domě

POJĎTE S NÁMI K BETLÉMU 
Tématický večer věnovaný lidovým betlé-
mům. Doplněno promítáním videosnímků.

5. - 6. 12. Pečení mikulášských perníčků
7. 12. „Nezbednický Mikuláš“ 
10. - 14. 12. Výroba ozdob a drobných dár-
ků, přáníček k Vánocům i Novému roku 
17. - 19. 12. Předvánoční příprava - 
výzdoba klubovny, příprava slavnostního 
programu, pečení cukroví
20. 12. „Nezbednické předvánoční odpoled-
ne“ – poslední setkání v roce 2007 spojené 
se slavnostním programem a nadílkou
21. 12. 2007 - 2. 1. 2008 KLUBOVNA 
UZAVŘENA!!!
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Kurzy angličtiny pro začátečníky a pokročilejší.
Výuka v malých skupinkách do 6 osob.

Cena:  2000,- Kč / 6 měsíců /
Více na: www.anglicky-sro.estranky.cz

Volejte prosím v dop. hodinách! Tel. 603 118 304
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