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slovo náměstka primátora
Vážení spoluobčané,
konečně je to tady. Začala stav-

ba obchvatu našeho města. Přes-
něji řečeno jedné z jeho tří částí. 
Po několika letech usilovné práce 
se nyní opravdu staví. Část, která 
vede od Rychaltic až do Místku k 
přehradě Olešná, pomůže dopravě 
v místních částech města Chlebovi-
ce, Zelinkovice a Lysůvky.

Ovšem ještě zdaleka nemáme 
vyhráno, neboť se staví pouze jedna 
ze tří částí. Zbylé dvě, tedy R56 připojení na R48 a R48, Frýdek-Mís-
tek, obchvat, jsou již téměř administrativně připraveny včetně všech 
povolení. Problém ovšem je, že v rámci státního rozpočtu pro výstavbu 
těchto dvou etap našeho obchvatu není vyčleněna ani koruna na sa-
motnou stavbu. Jednáme s ministerstvem dopravy a ministerstvem fi-
nancí o možném navýšení peněz a hlavně spolupracujeme s krajským 
úřadem, kdy po dohodě s náměstkem hejtmana Miroslavem Novákem 
byly stanoveny priority kraje v dálniční a silniční dopravě, přičemž je 
zde zahrnut i náš obchvat. V současné době existuje několik možností, 
jakým způsobem navýšit finanční prostředky pro výstavbu obchvatu 
našeho města, a na všech těchto variantách usilovně pracujeme. Pev-
ně věřím, že se nám nakonec společným úsilím podaří navýšit finanční 
prostředky na výstavbu obchvatu tak, aby se mohly již v příštím roce 
začít stavět i zbylé dvě části.   Michal Pobucký

Ani Frýdek-Místek se nevy-
hnul zvýšenému výskytu re-
spiračních onemocnění, který 
vyústil až v dočasné uzavření 
několika základních škol. Frý-
decko-místecká radnice pro-
blematiku pečlivě monitorova-
la, ovšem rozhodnutí bylo na 
vedení jednotlivých škol. Ak-
tuální situace je zveřejňována 
na webových stránkách města.

„Situaci ve školách sleduje-
me, jsme v každodenním spo-
jení s řediteli škol a operativně 
řešíme stav, který ve školských 
zařízeních panuje. Ředitele škol 
nabádáme k tomu, aby situaci 
pečlivě zvážili a v případě vyso-
ké nemocnosti, nad 20%, školu 
raději uzavřeli. My ale můžeme 
uzavření školy pouze doporučit, 
konečné rozhodnutí záleží na ře-
diteli školy, který protiepidemická 
opatření konzultuje s Krajskou 
hygienickou stanicí Moravsko-

slezského kraje,“ vysvětlil ná-
městek primátora Petr Cvik, který 
má školství ve své kompetenci. 
Ten chápe, že někteří rodiče mo-
hou mít problém zůstat se zdra-
vým dítětem doma, ale riziko epi-
demie je poměrně vysoké, navíc 
ze zákona mohou rodiče „zůstat 
na paragrafu“ v těchto případech 
i se zdravým dítětem.

Po celý týden byla uzavřena
2. ZŠ na sídlišti Slezská, která 
hlásila nemocnost 41%. Volno 
měli do středy také žáci 5. ZŠ 
(35% nemocnost) a od středy 
do pátku 9. ZŠ na ulici El. Krás-
nohorské (30% nemocnost). V 
ostatních školách se nemocnost 
pohybovala okolo 20%, o uzavře-
ní ředitelé neuvažovali. Nejnižší 
absence žáků byla na základní 
škole ve Skalici, kde hlásili téměř 
všechny zdravé děti. Základní 
škola Lískovec přes nemocnost 
30 % dlouho odolávala, protože 

vyučující byli v pořádku, nakonec 
však další absence zavřely škol-
ní dveře i tady, a sice od čtvrtku 
26. listopadu do pondělí 30. lis-
topadu. Se zpožděním chřipkové 
opatření postihlo i jednu z mateř-
ských škol. Od 3. do 12. prosin-
ce bude po dohodě s krajskou 
hygienou uzavřena MŠ na ulici 
Olbrachtova. Důvodem je vysoká 
nemocnost mezi dětmi. I tady pla-
tí, že rodiče mohou čerpat ošet-
řovné, a to v souladu se zákonem 
č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, který mimo jiné říká, že 
pokud je škola uzavřena z důvo-
du epidemie nebo jiné nepřed-
vídatelné události, může rodič 
čerpat ošetřovné na zdravé dítě 
mladší 10 let, a to po dobu až 9 
kalendářních dnů. Potřebné tis-
kopisy jsou k dispozici na Okres-
ní správě sociálního zabezpečení 
Frýdek-Místek se sídlem na ulici 
Palackého 115. (pp)

Chřipka zavírala školy

Na tuto zprávu se opravdu 
čekalo hodně dlouho. Rych-
lostní silnice R48 Rychaltice 
– Frýdek-Místek se konečně 2. 
prosince začala stavět. Slav-
nostnímu okamžiku byl za 
město přítomen náměstek pri-
mátora Michal Pobucký. Vedení 
města, které předzvěst obchva-
tu bere s úlevou, ale ví, že ob-
chvatové vysvobození, které by 
Frýdku-Místku skutečně ulevilo, 
je ještě bohužel daleko.

„Dnešní zahájení stavby je 
skvělá zpráva, zejména pro 
obyvatele místních částí Frýdku-
-Místku, tedy Chlebovic, Zelin-
kovic a Lysůvek, protože nová 
silnice bude znamenat větší 
bezpečnost i zlepšení životního 
prostředí, ve kterém žijí. Musí-
me ale všichni pracovat dál na 
tom, aby se co nejdříve rozběhla 
i vlastní stavba obchvatu,“ zdů-
raznil na slavnostním zahájení 
stavby Michal Pobucký, který 
se spolu se zástupci krajského 
úřadu, Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Státního fondu dopravní in-
frastruktury a stavebních firem 
zúčastnil „slavnostního výkopu“.

Ředitelství silnic a dálnic chá-
pe daný úsek jako významnou 
součást spojnice sever-jih ev-
ropského silničního systému a 

Silnice R 48 se konečně začala stavětSilnice R 48 se konečně začala stavět
konkrétně ve Frýdku-Místku i jako 
alternativní spojnici z jihu na se-
ver směrem na Ostravu. „V užším 
územním měřítku pak silnice I/48 
plní funkci spádové komunikace 
celého okresu Frýdek-Místek. 
Lze proto očekávat, že neztratí na 
dopravním významu. K realizaci 
nového dopravně-technického 
řešení dochází zejména kvůli 
tomu, že příčný profil komunika-
ce v daném úseku neodpovídá z 
kapacitního hlediska prognózova-
nému nárůstu intenzity dopravy,“ 
zní oficiální vyjádření Ředitelství 
silnic a dálnic, které upozorňuje 
na to, že stávající úsek silnice pro-
chází obytným územím Rychaltic, 
frýdecko-místeckými městskými 
částmi Chlebovice, Zelinkovice a 
Lysůvky, což neumožňovalo rea-
lizovat bez mimořádně vysokých 
finančních nároků požadovaný 
příčný profil. „V současné tra-
se v místech napojení místních 
komunikací se také nachází vel-
ké množství neodstranitelných 
kolizních bodů. V neposlední 
řadě úsek komunikace vedený v 
dnešní trase neumožňuje plynulý 
přechod na jižní obchvat Frýd-
ku-Místku při dodržení požado-
vaných směrových a výškových 
parametrů, odpovídající dané 
třídě komunikace,“ informoval o 

závěrech ředitelství náměstek pri-
mátora Michal Pobucký. 

Nová silnice je navržena v 
celé délce jako rychlostní komu-
nikace. Od začátku úpravy za 
mostem v Rychalticích je vedena 
v trase stávající silnice I/48, což 
znamená, že v tomto úseku do-
jde k rekonstrukci stávající komu-
nikace na čtyřpruhovou. Kromě 
šířkového uspořádání silnice I/48 
v oblasti Rychaltic řeší stavba i 
mimoúrovňově napojení silnice, 
obsluhu přilehlého území a za-
chování dopravní obsluhy objek-

tů příjezdovými komunikacemi. 
Posléze je vedena i v nové trase, 
tedy mimo stávající silnici I/48. 
„Nová trasa prochází polními po-
zemky i úzkou prolukou v obytné 
zástavbě Chlebovic, kde přechá-
zí po mostním objektu nad silnicí 
třetí třídy. Za Chlebovicemi je 
vedena dále po polních pozem-
cích a opět po polních pozemcích 
prolukami mezi obytnou zástav-
bou v Zelinkovicích a Lysůvkách. 
Průchod Lysůvkami je řešen tu-
nelem dlouhým 160 metrů. Na 
konci úseku stavby je navrženo 
dočasné úrovňové napojení na 

stávající silnici I/48 ve směru Frý-
dek-Místek, před stávající obou-
strannou benzínovou pumpou,“ 
přiblížil Michal Pobucký.

Stavba, která má být zprovoz-
něna v prosinci roku 2012, řeší i 
protihlukovou ochranu přilehlých 
obytných objektů v okolí komu-
nikace, její délka je 7137 m. Pro 
ilustraci co stavba, jejíž cena se 
blíží třem miliardám, obnáší – 
plocha vozovky má činit 168 543 
metrů čtverečních, bude vykopá-
no zhruba 846 tisíc kubíků zemi-
ny a na jiných místech 465 tisíc 
kubíků nasypáno.  (pp)

SLAVNOSTNÍ VÝKOP: Za město se symbolického aktu zhostil náměstek primátora Michal Pobucký (třetí 
zprava).      Foto: Petr Pavelka
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ÚSPĚCH SE ZÓNOU: Náměstek primátora Michal Pobucký s oceně-
ním, které  si vysloužila Průmyslová zóna Frýdek-Místek - Chlebovice. 
Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest, podřízená 
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, spolu s partnery projektu udě-
lila Frýdku-Místku 3. místo v soutěži Podnikatelská nemovitost roku v 
kategorii Průmyslová zóna s největším ekonomickým přínosem.

Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek patří svou 
vánoční výzdobou, díky tomu, 
že vždy představoval špičku 
ve veřejném osvětlení, k nej-
krásněji vyzdobeným měs-
tům. I letos už občané mohou 
vidět, kde všude pracovníci 
technických služeb zavěsili 
vánoční výzdobu. Ta se roz-
září v plné kráse 4. prosince 
v rámci akce Doneste si zvo-
neček, rozsvítíme stromeček.

Vyzdobeno je centrum měs-
ta, ale i příměstské části s mo-
tivy v podobě vloček, zvonků, 
andělů, chaloupek, hvězd, ale i 
převěsů a gejzírů.

„Na opravu stávajících ozdob 
město letos vyčlenilo 150 tisíc 
korun. Například u vánočních 
ozdob z ulice Hlavní byly kla-
sické žárovky nahrazeny LED 
diodovými, čímž dojde k výrazné 
úspoře elektrické energie. Nové 
ozdoby z důvodu šetření zakou-
peny nebyly, přesto bude vánoč-
ní výzdoba bohatá. Nazdobena 
a nasvícena budou stejně jako 
v loňském roce obě náměstí, 

Vánoční výzdoba znovu zazáří
vlakové nádraží, Hlavní třída, 
třída T. G. Masaryka, ulice Ost-
ravská, Frýdlantská, Bezručova, 
Revoluční, Elišky  Krásnohorské, 
Slezská a Pivovarská. Vánoční 
motivy se objeví také v parku 
Pod Zámkem. Nasvícen bude již 
tradičně strom u kostela svatého 
Jana a Pavla v Místku a desítky 
dalších stromů v různých lokali-
tách města,“ vyjmenoval ředitel 
TS a.s. Jaromír Kohut s tím, že 
město bude mít i letos tři vánoční 
stromy. Ty už jsou nainstalovány 
na náměstí Svobody, na Zámec-
kém náměstí a u Víceúčelové 
sportovní haly. Jako loni vánoční 
atmosféru umocní také stylové 
vánoční stánky na místeckém 
náměstí Svobody, ve kterých se 
bude prodávat nejrůznější vá-
noční zboží i horká medovina. 

Bílá, žlutá i modrá světla 
se brzy rozzáří. Jen se nejspíš 
nebudou hned zkraje prosince 
odrážet ve sněhu. To ale tech-
nickým službám, které mají na 
starosti i zimní údržbu místních 
komunikací, vůbec nevadí.  (pp)

Možná se objeví někdo, 
kdo bude chtít udělat hlavní 
téma posledního letošního 
zastupitelstva z něčeho úplně 
jiného, vedení města ovšem 
jako stěžejní bod pro 23. za-
sedání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku, konané od 8 
hodin v pondělí 7. prosince, 
vidí projednání návrhu roz-
počtu statutárního města Frý-
dek-Místek pro rok 2010.

V důsledku ekonomické krize 
a propadu příjmů města musí 

Hlavní téma zastupitelstva – rozpočet 2010
frýdecko-místecká radnice stejně 
jako v jiných městech vážit kaž-
dý výdaj, vedení města i úředníci 
měli tedy nelehkou práci. Výhled 
na příští rok je důležitý, ovšem 
zastupitelé budou muset zúčto-
vat i s rokem letošním, takže 
projednají také návrh 6. změny 
rozpočtu statutárního města 
Frýdek-Místek pro rok 2009 pro-
váděné zastupitelstvem města 
formou rozpočtových opatření a 
řadu návrhů na uzavření smluv 
o poskytnutí neinvestiční dotace 

Rada města odsouhlasi-
la konání sbírky „Vánoční 
strom“, která se bude konat v 
měsíci prosinci na místeckém 
náměstí. Účelem sbírky je zís-
kání peněžitých prostředků pro 
Jesle Frýdek-Místek, příspěv-
kovou organizaci, a to na ná-
kup herních pomůcek k rozvoji 
pohybových aktivit a motoriky 
dětí, nákup tělovýchovných 
potřeb do tělocvičny dětí.

V předchozích letech byl vý-
těžek veřejné sbírky použit na-
příklad pro Sjednocenou organi-
zaci nevidomých a slabozrakých 
ČR, pro Nemocnici Frýdek-Mís-
tek, Domov pro seniory Frýdek-
-Místek a další organizace. Nej-
více se vybralo v magickém roce 
2000, kdy 122.490,90 Kč získala 
Nadace proti rakovině Paskov 
na nákup infúzních pump. I loni 
byli lidé velice štědří, když se 
podařilo získat 86 723,89 Kč pro 
Pečovatelskou službu Frýdek-
-Místek, na nákup kompenzač-
ních pomůcek pro zdravotně po-

Sbírka Vánoční strom pomůže jeslím
stižené občany. „Mohli jsme tak 
nakoupit například servírovací 
stolky, invalidní vozíky, chodítka 
a podobně. Věříme, že i když je 
letošní rok pro všechny obtížněj-
ší, sbírka znovu dokáže pomoci 
dobrému záměru. Pro jesličky 
byla sbírka určena už v roce 
2007. To se vybralo zhruba 36 
tisíc na pořízení čističek vzduchu 
a rehabilitačních pomůcek,“ říká 
radní Ivan Vrba.

Při veřejné sbírce bude měs-
to letos poprvé spolupracovat 
s dobrovolníky ADRY výběrem 
peněžitých prostředků mezi zú-
častněnými občany města na 
náměstí při kulturních progra-
mech o stříbrné i zlaté neděli a 
také při akci Doneste si zvone-
ček, rozsvítíme stromeček. 

Sbírka končí posledním pro-
sincem, obvyklá pokladnička na 
náměstí Svobody bude k dis-
pozici do 22. prosince. Peněžní 
prostředky je možné zasílat i na 
číslo účtu 43-5799180227/0100,  
VS 2321.  (pp)

z rozpočtu města a jednotlivých 
fondů. Nebudou chybět rovněž 
body související s hospodařením 
s majetkem města a územním 
rozvojem a investičními akce-
mi města. Občané dostanou 
možnost vystoupit ve 14 hodin. 

Poté by mělo dojít například na 
schválení žádosti o zařazení do 
dotačního programu Podpora 
terénní práce 2010, projedná se 
rovněž Městský program preven-
ce kriminality a volba přísedících 
okresního soudu.  (pp)

Vánoční akce
Obyvatelé města se mohou 

těšit na vánoční trhy na místec-
kém náměstí Svobody, které 
se budou konat od 7. do 23. 
prosince. Na frýdeckém zám-
ku se 6. prosince uskuteční 
tradiční Vánoční jarmark a 18. 
prosince přijede na frýdecké 
Zámecké náměstí Vánoční ka-
mion Coca-Cola.

Přednáška v knihovně
Městská knihovna v Místku 

vás zve do Modrého salon-
ku, kde se 15. prosince od 
17 hodin uskuteční veřejná 
přednáška cestujícího učitele 
Buddhismu Diamantové cesty 
Petry Jarošové na téma „Úvod 
do Buddhismu“.

Katalog ubytování
Na pultech poboček Bes-

kydského informačního centra 
Frýdek-Místek se objevil nově 
vydaný propagační materiál 
„Ubytování v Beskydách“, který 
je nepostradatelným pomocní-
kem pro potencionálního ná-
vštěvníka a velmi výrazně slouží 
k podpoře prodeje jak samotné 
ubytovací kapacity, tak celé tu-
ristické oblasti. Třeba i vy si v 
něm najdete tip, kde strávit vá-
noční čas nebo Silvestra.

Arcelor pomáhal
Společnost ArcelorMittal opět 

pomohla městu. V minulých 
dnech proběhla již druhá akce 
zaměřená na úklid a zvelebení 
města. Po společném jarním 
úklidu lokalit kolem přehrady 
Olešná a podél řeky Ostravice 
se desítka zaměstnanců této 
společnosti spolu se zaměst-
nanci technických služeb TS 
a.s. zapojila do úklidu a úpravy 
zeleně v areálu základních škol 
na ulici El. Krásnohorské.

Mladí dobrovolníci
Téměř šedesát studentů z 

dvanácti středních a dvou vy-
sokých škol se v tomto roce za-
pojilo do činnosti Studentského 
dobrovolnického klubu ADRA ve 
Frýdku-Místku. Letos společně 
uspořádali přes padesát růz-
ných akcí a programů pro děti, 
seniory i zdravotně postižené. 
Klub je otevřen všem mladým 
lidem v regionu Frýdek-Místek, 
stačí se zkontaktovat e-mailem 
na adresu dcfm1@adra.cz, te-
lefonicky na 775 688 896 nebo 
přijít osobně. Více informací na-
jdete na www.dcfm.cz.  (pp)

Vážení spoluobčané,
v pondělí 7. prosince se sejde ke svému 

už 23. zasedání v tomto volebním období 
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku. Kromě 
jiného projedná i návrh rozpočtu na r. 2010.

Návrh příjmů rozpočtu pro příští rok předpo-
kládáme ve výši 974 135 tisíc Kč. Jedná se o pří-
jmy bez účelových transferů na dávky pomoci v 
hmotné nouzi, pro zdravotně postižené občany, 
dávky příspěvku na péči a náklady v souvislosti s výkonem sociálně-práv-
ní ochrany dětí. Návrh příjmů vychází ze skutečnosti za prvních 10 měsíců 
letošního roku a z predikce Ministerstva financí České republiky z října 
2009. Zdroje z okruhu financování (např. účelový a neúčelový zůstatek z 
r. 2009, čerpání úvěru a čerpání účelových fondů města) předpokládáme 
ve výši 140 925 tisíc Kč, tedy celkem zdroje 1 115 060 tisíc Kč.

Výdaje navrhujeme ve výši 1 080 829 tisíc Kč a potřeby z okruhu 
financování (splátky úvěrů, příděly do účelových fondů ) ve výši 34 
231 tisíc Kč. Největší výdaje jsou naplánovány v oblasti dopravy – 
263 505 tisíc Kč, bydlení a komunálních služeb – 157 613 tisíc Kč a 
zdravotnictví 114 484 tisíc Kč. Podle jednotlivých odborů magistrátu 
má největší výdaje rozpočtovány investiční odbor (259 523 tis. Kč), 
odbor dopravy a silničního hospodářství (209 500 tis. Kč), odbor vnitř-
ních věcí (196 545 tis. Kč) a odbor školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy (143 680 tis. Kč). Pro jednotlivé fondy jsou v návrhu rozpočtu 
vyčleněny finanční prostředky ve výši téměř 16 milionů Kč, nejvyšší 
částka (12 689 tis. Kč) je navržena pro Centrum sportu.

Po projednání návrhu rozpočtu v zastupitelstvu města se k jeho 
jednotlivým položkám vrátíme.   Eva Richtrová
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městská policie

Mapky okrsků najdete na
 www.frydekmistek.cz/mp

Adresa:
Městská policie

třída T. G. Masaryka 633
738 01 Frýdek-Místek

telefon: 156
mail: mp@frydekmistek.cz

Okrsek C - Riviéra,Olešná
strážník Kališ Ivo, Ing.

služební číslo 131
okrsek.c@frydekmistek.cz

Od ulic Příborská, Janáčkova 
a Hlavní třída po řeku Ostravici.

Bezručovo sídliště, Sídliště 
Riviéra, Kamenec, Bahno, Hra-
nečník, u Olešné.

U Náhonu, Zelená, Školská, 
J. Jabůrkové, Havlíčkova, Bezru-
čova, F. Čejky, Komenského, M. 
Gorkého, Z. Štěpánka, J. Lady, F. 
Linharta, J. Suka, Frýdlantská, Ga-
garinova, Sv. Čecha, 28. října, Mo-
zartova, 1. máje, Beethovenova, 
V. Talicha, J. Myslivečka, Křížkov-
ského, F. Šrámka, Myslbekova, 
Ke Splavu, Říční, Stará Riviéra, 
Podpuklí, 4. května, Palkovická, 
Pavlíkova, Nerudova, Emy Destin-
nové, B. Martinů, Svazarmovská, 
Družstevní, Kvapilova, Nová ulice, 
Polní, Nad Potokem, Nad Přehra-
dou, Na Hrázi, Luční, K Olešné.

Okrsek D - Slezská
strážník Škrobal Radek

služební číslo 154
okrsek.d@frydekmistek.cz

Od Hlavní třídy směrem na 
Slezskou.

Přemyslovců, Svatoplukova, 
Nádražní, Těšínská, Potoční, 
Slezská, Bavlnářská, Krátká, 
Třída T. G. M., Sadová, Viléma 
Závady, Novodvorská, Pekařská, 
Národních mučedníků, J. Božana, 
M. Chasáka, O. Lysohorského, 
Dobrovského, Jana Čapka, Na 
Veselé, Dr. Petra, Lipová, Na 
Podvolání, Slavíčkova.

Náměstka primátora Petra 
Cvika navštívila Eva Katru-
šáková, ředitelka celorepub-
likového projektu Celé Česko 
čte dětem, do něhož se aktiv-
ně zapojila již řada známých 
osobností na čele s Václavem 
Havlem. A po schůzce je jas-
né, že projekt zapustí kořeny i 
ve Frýdku-Místku.

„Projekt vznikl proto, aby si 
společnost uvědomila, že pra-
videlné předčítaní má pro emo-
cionální vývoj dítěte a formování 
jeho návyku číst si v dospělosti 
obrovský význam. Vědci a prak-
tikové shodně tvrdí, že pravi-
delné hlasité předčítání učí dítě 
jazyku a myšlení, rozvíjí jeho 
paměť a obrazotvornost, obo-
hacuje ho o vědomosti a vzorce 
morálního chování, posiluje jeho 
sebevědomí,“ vysvětlila Eva 
Katrušáková myšlenku, která 
přichází ze Spojených států. 
Dvacet minut čtení dětem kaž-
dý den má být obranou proti 
virtuálním světům, kam jednot-
liví členové rodiny utíkají od ně-
kdejších společných okamžiků u 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM: Náměstek primátora Petr Cvik s ředitel-
kou projektu Celé Česko čte dětem nad jedinečným kalendářem zná-
mých osobností, jejichž rodiny vklouzly do pohádek. Foto: Petr Pavelka

Celé Česko (i Frýdek-Místek) čte dětemCelé Česko (i Frýdek-Místek) čte dětem
jednoho stolu, případně později 
u televizní obrazovky. Dnes není 
výjimkou mít v rodině monitorů 
mnohem více a čas strávený 
spolu se vytrácí.

„Já čtu svému malému synovi 
spíše ráno než večer, ale doba, 
kdy si rodiče najdou na tuto čin-
nost čas, není rozhodující. Sám 
vidím, že předčítání ovlivňuje 
slovní zásobu dětí, a jako peda-
gog musím souhlasit s každou 
aktivitou, která děti ke knihám 
vrátí, například od počítačů. Vel-
mi se mi líbí představený projekt 
„Moje první kniha“, který je určen 
novým občánkům, a doslova mě 
nadchl unikátní kalendář slav-
ných osobností české scény a 
jejich dětí v pohádkách. Toho 
určitě využijeme při kampani v 
našich školách a školkách,“ nad-
chnul se pro projekt náměstek 
primátora, který si jej okamžitě 
vzal na radnici za svůj. 

Nejde totiž jen o čtení. Jde o 
mnohem více. O emoce. O spo-
lečné sdílení času. O pohlazení. 
O pocit dítěte, že rodič právě teď 
patří jen jemu a že je důležité 

Městská policie ve Frýd-
ku-Místku úzce spolupracuje 
s Policií České republiky a v 
předvánočním čase obě tyto 
bezpečnostní složky znovu 
spojily síly, aby se pokusily eli-
minovat nepříjemné okamžiky, 
které mohou nastat při snaze 
udělat radost svým blízkým 
nakupováním pod stromeček.

„Vánoce jsou spojené s ná-
kupy a tím s koncentrací většího 
počtu občanů v obchodech a 
jejich okolí. V uvedeném období 
se zloději zaměřují na krádeže 
kabelek na prodejních plochách 
a parkovištích u hypermarketů. 
Využívají situace, kdy zákazník, 
zaujatý výběrem zboží, zapo-
mene na svůj nákupní košík, ve 

Městská se státní 
policií proti zlodějům

kterém se nachází kabelka s pe-
něženkou a dalšími věcmi. Vyu-
žívají také neopatrnosti občanů, 
kteří nakládají zakoupené zboží 
do kufru motorového vozidla a 
ponechávají své kabelky volně 
odložené na sedadlech motoro-
vého vozidla nebo i během ná-
kupů nechávají věci volně odlo-
žené v zaparkovaných vozidlech 
na parkovištích,“ varují policisté.

„Již v sobotu 28. listopadu jsme 
se společně zaměřili na místa s 
vyšším pohybem osob. Snažíme 
se pohybovat zejména v okolí ob-
chodů a na parkovištích před nimi. 
Městští strážníci dohlíží na prostor 
v okolí frýdeckých marketů Billa, 
Interspar, Kaufland a Lidl...

(Pokračování na straně 10)

Již tradiční akce „Doneste 
si zvoneček, rozsvítíme stro-
meček“ letos nese podtitul 
Mikuláš po staročesku“. Akce 
se koná 4. prosince od 15 
hodin na místeckém náměs-
tí Svobody a přinese zajisté, 
jako v předchozích letech, do 
města vánoční pohodu.

Kromě tváří andělů, čertů a 
Mikulášů se už u zvonečkové 
akce ukázalo několik zajíma-

KLÍČ K VÁNOČNÍ NÁLADĚ: Primátorka Eva Richtrová za dětského 
přispění rozsvěcuje vánoční výzdobu.  Foto: Petr Pavelka

Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček!
vých tváří osobností showbyzny-
su a nejinak tomu bude i letos. 
Hlavním hostem, moderátory 
a také interprety závěrečného 
koncertu bude známá česká 
hudební a moderátorská dvojice 
Těžkej Pokondr. Ti to rozhodně 
umí rozbalit a nemusí k tomu ani 
mít dárky. Oni jsou dárečkové 
sami o sobě. O zábavu bude 
rozhodně postaráno. Vážnější 
polohu obstará zpěvačka Bára 

Basiková, která část svého kon-
certu zazpívá spolu s dětmi ze 
Základní umělecké školy Frý-
dek-Místek. Bude jí patřit čas 
okolo 16. hodiny před vlastním 
rozsvícením Vánočního stromu. 
Na pódiu jsou pro děti připra-
vována dvě pohádková před-
stavení – stará lidová pohádka 
Vo hloupym Honzovi, hubatej 
Marjáně, která skrze peklo k 
napravení přinde a představení 
Betlém. „Ve spolupráci se Stře-
diskem volného času Klíč jsou 
pro malé i velké připraveny ad-
ventní dílničky,“ připomněl další 
atraktivitu náměstek primátora 

a milované. Právě kniha může 
být tím pojítkem, díky kterému 
se táta a dítě nebo máma a dítě 

vydají společně do světů. Zkus-
te i vy pravidelně číst dětem 20 
minut denně!  (pp)

Petr Cvik. Po setmění přijde čas 
primátorky Evy Richtrové, která 
přes kouzelný klíč oživí připra-
venou vánoční výzdobu města. 
Dojde i na slavnostní vyhodno-
cení vánoční soutěže o nejkrás-
nější adventní věnec, jejichž 
tvůrci získají hodnotné ceny. 

Akce za podpory statutární-
ho města Frýdek-Místek už v 
minulosti trhala rekordy, dokon-
ce se zápisem do České knihy 
rekordů, tentokrát může možná 
padnout rekord teplotní. Ale ne-
chejme se překvapit. O překva-
pení by na náměstí neměla být v 
pátek nouze.  (pp)
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OCENĚNÍ FYZIKÁŘŮ: Na setkání „debrujářů“ z frýdecko-místeckého okresu, které se uskutečnilo na 
Gymnáziu a Střední odborné škole, Frýdek-Místek, zavítala i primátorka Eva Richtrová. Foto: Petr Pavelka

17. listopad byl pro občany 
našeho státu státním svátkem 
a mnozí si připomněli událos-
ti probíhající před 20 lety.

Na Šestce tento den pojali tro-
chu jinak a ve spolupráci se Stát-
ním zdravotním ústavem v Praze 
a paní doktorkou Ryšavou uspořá-
dali pro rodiče, prarodiče, příbuzné 
i známé svých žáků Den zdraví. 
Spočíval hlavně v tom, že byl pre-
zentován zdravý životní styl i zdra-
vá výživa a tím navazoval na ná-
plň mezinárodního projektu Co-
menius. Pozvání do školy právě 
v den volna bylo zdůvodněno tím, 
že mají tento den rodiče určitě více 
času věnovat se vlastnímu zdraví. 

Všichni příchozí mohli ochut-
nat z výstavky zeleninových a 
ovocno-zeleninových šťáv, zele-
ninových salátů, připravených fir-
mou Beskyd Fryčovice, nabídkou 
celozrnného pečiva překvapil pro-
vozovatel školního bufetu. Žáci 
školy připravili ochutnávku svých 
výrobků, mezi nimiž návštěvní-
kům chutnala česneková poma-
zánka, těstovinový, rýžový i čoč-
kový salát nebo salát z kyselého 
zelí, stejně jako jablečné křížaly. 

Značná část příchozích prošla 
hodinovou lékařskou prohlídkou, 

Den zdraví na Šestce
která se skládala ze změření tla-
ku, z odebrání a rozboru krve, ur-
čení hladiny cholesterolu a cukru 
v krvi, vypočítání indexu BMI a 
závěrečného pohovoru s paní 
doktorkou, která u závažnějších 
zjištění pozvala klienta k sobě 
do ordinace. „Tak důkladnou 
kontrolou jsem neprošel ani u 
preventivní prohlídky u své paní 
doktorky,“ vyjadřovali se mnozí. 

O úspěšnosti celé akce hovoří 
fakt, že se pacient, s nímž paní 
doktorka probrala hodnoty na 
hranici cukrovky, po týdnu poch-
lubil: „Byla to výborná akce. Po 
pohovoru s paní doktorkou jsem 
přehodnotil svůj jídelníček, celý 
týden jsem to vydržel a nesnědl 
jediný zákusek. A to už je co říct!“ 
Ve druhém případě byl zjištěn 
vysoký krevní tlak a pacient se 
po rozhovoru s paní doktorkou 
rozhodl zakoupit vlastní digitál-
ní měřič tlaku, jehož hodnoty si 
zapisuje a s připraveným grafem 
pak navštíví odborného lékaře s 
prosbou o léčbu.

Jako pořadatel této akce dě-
kuji všem, kteří se přes volný 
den do tohoto projektu zapojili. 

Mgr. Libuše Zárubová,
ředitelka školy 

Odběr krve probíhal za účelem sledování hladiny cholesterolu a 
cukru.  Foto: Zdeněk Oborný

Na jaře v roce 2009 učitelé a 
žáci Šestky úspěšně ukončili 
mezinárodní projekt Comeni-
us, jehož náplní byla ekologic-
ká a environmentální výchova.

V době, kdy končil jeden pro-
jekt, už podávali přihlášku do 
projektu dalšího, tentokrát s te-
matikou zdravého životního sty-
lu a zdravé výživy. 

Do tohoto projektu byla při-
hlášena řada škol, mnohé i z 
Frýdku-Místku, přesto do projek-
tu pro rok 2009-2011 byla přijata 
z Frýdku-Místku pouze základní 
škola na ulici Pionýrů.

K prvnímu setkání a prezentaci 
projektů došlo ve městě Hull po-
blíž Manchesteru. Naše škola si 
vedla velmi zdatně a její prezenta-
ce byla nejen nejlepší, ale také se 
nejvíce líbila a bylo příjemné sly-
šet slova pochvaly a uznání. 

Učitelé naší školy našli v tom-

Mezinárodní projekt pokračuje

Nástěnka ve škole v anglickém Hullu s upoutávkou k mezinárodnímu 
projektu.   Foto: Věra Nováková

to setkání inspiraci pro další prá-
ci, prošli si školou, která čítá 1000 
žáků, seznámili se s pracovní ná-
plní žáků i s jejich výživovými 
zvyklostmi a zhodnotili celé se-
tkání jako velmi přínosné z hledis-

ka další práce i poznání vzdělává-
ní v jiné zemi Evropské unie a těší 
se na další setkání, tentokrát v ně-
mecké škole na jaře 2010.

Mgr. Libuše Zárubová,
ředitelka školy 

Není tomu dávno, co jsme 
se na akci v Schäfer School,
podpořené frýdecko-místec-
kou radnicí, proměnili na chvíli 
v čarodějnice, černokněžníky, 
smrtky, čertíky a další straši-
delné bytosti. Slavili jsme totiž 
u nás na Zámeckém náměstí 
Halloween. 

Pro velký zájem se tato akce 
konala ve třech termínech. S dět-
mi jsme si užili spoustu zábavy 
a legrace. Zahráli jsme si různé 
hry, naučili se nová anglická 
slovíčka, dověděli jsme se, co to 
vlastně Halloween je, a zažili ne-
zapomenutelnou noc. Navečer 
jsme se oblékli do strašidelných 
masek, vzali jsme si lucerny, kte-
ré jsme si vyrobili, a vyšli jsme do 
ulic. Navštívili jsme několik míst, 
kde děti přednesly anglickou 

Halloween s podporou radniceHalloween s podporou radnice
básničku a řekly známou větu 
– „Trick or treat“ (Koledu nebo 
vám něco provedu). Všude na 
děti byli moc hodní a ty pak měly 
plná bříška ze sladkostí, které si 
vykoledovaly. V noci nás hlídala 
naše dýňová strašidýlka a ráno 
nás čekala opět spousta zába-
vy. Po obědě si rodiče vyzvedli 
děti, kterým se domů nechtělo, 
protože se jim u nás líbilo. Do-
konce ukáplo i pár slziček, že 
ještě nechtějí jít domů, a padly 
otázky, kdy se zase uvidíme. A 
proto všem slibujeme, že určitě 
zase nějakou akci vymyslíme a 
na děti se už moc těšíme.

Tato akce proběhla ve spo-
lupráci s radnicí města Frýdek-
-Místek, které tímto děkujeme. 
Za občanské sdružení Schä-
fer school – Pavla Ivánková
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JAK TO CHODÍ U HASIČŮ: O tom se přesvědčily děti z Mateřské 
školy Lysůvky 19. listopadu v rámci požární ochrany. Při exkurzi do 
místní hasičské zbrojnice si prohlédly požární vozidla, vyzkoušely 
si hasičskou výstroj a seznámily se se speciální požární technikou. 
Zasoutěžily si při motání vodních hadic a za odměnu děti překva-
pily hezkou básničkou o hasičích.         Eva Nitrová, MŠ Lysůvky

Díky společnému projektu 
basketbalového klubu ve Frýd-
ku-Místku a 1. ZŠ vzniklo zcela 
nové družstvo basketbalistek. 
V měsíci květnu začal na škole 
pracovat basketbalový kroužek, 
který přilákal 25 děvčat a něko-
lik chlapců třetích a čtvrtých tříd. 

Děti začaly v tělocvičně ško-
ly pilně trénovat tři dny v týdnu a 
basketbal je začal doopravdy ba-
vit. V měsíci říjnu došlo ke sloučení 
s děvčaty, která trénovala v Míst-
ku, a nic nebránilo vzniku druž-
stva, které dostalo chuť soupeřit 
s děvčaty jiných měst. Družstvo 
bylo zaregistrováno u ČBF pod 
názvem BK Frýdek-Místek 1. ZŠ 
a přihlášeno do soutěže v kate-
gorii nejmladší minižákyně. V sou-
časné době má družstvo 22 aktiv-
ních hráček. Děvčata trénují třikrát 
v týdnu pod vedením trenérů, kteří 
jim předávají své zkušenosti. Jsou 

Minibasketbal na 1. ZŠ Pod sovou
mezi nimi i bývalí aktivní hráči frý-
decko-místeckého basketbalu. Je 
škoda, že má o basketbal zatím 
zájem jen málo chlapců.

Možná by časem mohlo vznik-
nout i samostatné družstvo chla-
pecké. A tak několik kluků zatím 
trénuje s děvčaty a čekají na své 
další spoluhráče. Družstvo má již 
za sebou čtyři mistrovská utkání. 
Tři vítězství ze čtyř určitě není vů-
bec špatný výsledek.

První dvě utkání sehrála děv-
čata v Krnově a v obou zvítězila 
(34:52 a 34:48)

V domácím prostředí přivíta-
la děvčata zkušený a velmi sil-
ný tým Havířova. Tato utkání 
se hrála již v nově zrekonstru-
ované tělocvičně školy s kvalit-
ní palubovkou, novým osvětle-
ním a dalším sportovním zaříze-
ním. Velkým přínosem jsou nové 
sklopné konstrukce pro basket-

bal s nastavitelnou výškou koše.
V prvním utkání se projevila 

mnohem větší hráčská zkušenost 
děvčat z Havířova. Ve druhém 
utkání ukázalo naše družstvo ob-
rovskou vůli a touhu po vítězství. 
Ve vyrovnaném zápase plném 
zvratů nakonec po velkém boji 
naše děvčata havířovské přehrála 
a strhla vítězství na svou stranu 
(27:41 a 35:34). Družstvu BK Frý-
dek-Místek 1. ZŠ blahopřejeme a 
přejeme mnoho dalších vítězství 
v soutěži. Věříme, že na další 
utkaní přijde do hlediště mnohem 
více rodičů, rodinných příslušníků, 
spolužáků, kamarádek a pomo-
hou tak svým povzbuzováním k 
dalším vítězstvím.

Podrobné informace, komen-
táře, fotogalerii a vše o basket-
balu ve Frýdku-Místku najdete 
na: www.basketfm.net

Mgr. Jiří Karásek Tonda Obal na cestách je 
pojízdná výstava o zpraco-
vání a recyklaci odpadů. Na 
lískovecké základní škole se 
13. listopadu uskutečnilo osm 
besed pro žáky 1. - 9. třídy. Na 
nich se dozvěděli, jak správ-
ně třídit odpad. 

„Poučili jsme se také o recyk-

laci papíru, plastu, skla a kovů. 
Zhlédli jsme video o tom, jakým 
způsobem se v továrnách pro-
vádí recyklace. Dověděli jsme 
se, co vše jde z recyklovaných 
odpadů vyrobit, kolik se recyklo-
váním ušetří peněz a také, jak 
to pomůže životnímu prostředí,“ 
referovaly žákyně 8. třídy.

Tonda Obal na cestách 

předvánoční akce na školách
Prosinec na Jedničce
Zveme všechny děti, rodiče 

a přátele školy na tradiční před-
vánoční Jarmark, který se usku-
teční 10. 12. od 16:00 do 18:30. 
Přijďte si poslechnout kole-
dy, nakoupit vánoční maličkos-
ti nebo vyrobit zvoneček, svíč-
ník a přání.

Budoucí prvňáčci a jejich ro-
diče byli pozváni na výtvarnou 
dílnu Veselé malování. Výtvar-
né techniky pro celou rodinu si 

mohli vyzkoušet 2. prosince.
Vánoční jarmark
Sedmička zve na tradiční vá-

noční jarmark s příjemným pose-
zením, bohatým občerstvením a 
pestrým vánočním programem. 
Opět si budete moci koupit drob-
né dárky s tématikou Vánoc.

Jarmark se uskuteční v pro-
storách školní jídelny 11. prosin-
ce v době od 15 do 18 hodin.

Srdečně zvou žáci
a učitelé 7. ZŠ

Odpoledne zaměřené na 
nové metody práce ve výuce 
angličtiny, nazvané METHO-
DOLOGY DAY FOR PRIMA-
RY SCHOOLS 2009, připravi-
la ve čtvrtek 12. listopadu frý-
decko-místecká základní ško-
la Jiřího z Poděbrad společ-
ně s nakladatelstvím Oxford. 

Učitelka anglického jazyka na 
Základní škole Jiřího z Poděbrad 
a zároveň lektorka nakladatel-
ství Oxford si připravila program 
nazvaný Rap it UP! „Jedná se o 

Oxford Methodology day 
jednoduché zábavné hudebně 
pohybové aktivity pro žáky, který-
mi je možné doplňovat a osvěžo-
vat písničky a výukové materiály z 
učebnice,“ popsala svůj program 
Michaela Vařeková a doplnila: 
„Předváděné aktivity je možné vy-
užívat nejen ve výuce anglického 
jazyka, ale i v rámci mezipředmě-
tových vztahů v hudební a těles-
né výchově.“ Součástí programu 
bylo i představení nejnovějších 
aktivit pro interaktivní tabuli a nej-
různějších tipů pro výuku.

Do druhého roku práce na 
mezinárodním projektu „Svět 
je v našich rukou“ vstoupila 
společně se svými partnery 
ze Sardinie a Turecka Střední 
škola, Základní škola a Mateř-
ská škola logopedická. 

V minulém školním roce žáci 
kooperujících škol vybrali logo 
projektu, připravili společný her-
bář, vysadili národní stromy ve 
školních zahradách, zmapova-
li významné a chráněné stromy 
a připravili mezipředmětový pro-
jekt pod názvem „Národní strom“.

V říjnu tohoto školního roku se 
uskutečnila projektová schůzka 
v Scuola Media Statale ve měs-
tě Assemini na Sardinii, kde spe-
ciální pedagogové z jednotlivých 
škol vyhodnotili první rok spoluprá-
ce a připravili podrobný plán plnění 

Svět je v našich rukou
projektových aktivit na tento školní 
rok. Ve školním roce 2009/2010 se 
partnerské školy zaměří na zma-
pování řek a živočichů v nich žijí-
cích, žáci vytvoří portfolia s aktivita-
mi spojenými s řekou a také se bu-
dou věnovat popisu divokých zví-
řat, které žijí v oblastech, kde jsou 
spolupracující školy. Dále se peda-
gogové měli možnost v rámci pro-
jektové schůzky seznámit se škol-
ským a politickým systémem v Itá-
lii, zaměřili se na otázky plné in-
tegrace handicapovaných žáků a 
setkali se s představiteli místních 
asociací, které poskytují pomoc li-
dem s handicapem. V neposlední 
řadě seznámili hostitelé naše uči-
tele s historií Sardinie. 

Projektová schůzka posíli-
la přátelské vztahy a byla velmi 
motivující pro další práci. 

Mezi žáky 7. ročníků 2. zá-
kladní školy přišli příslušníci 
Policie České republiky.

„Když zazvonilo na hodinu, 
do třídy vešli tři policisté v unifor-
mách. Poté, co se představili, za-
čali nám vysvětlovat, jak a kdy 

Beseda s Policií ČR na Dvojce
nám policie může pomoci, jak se 
máme chovat při přepadení a krá-
deži, co máme dělat, jestliže nás 
někdo sleduje nebo nám nabízí 
drogy. Někteří z nás absolvova-
li i dechovou zkoušku na alkohol. 
Naštěstí byla negativní!“ vyprávě-

jí své zážitky žákyně sedmé třídy.
Třída se rozdělila na dvě sku-

piny. Jedna se přesunula k velite-
li zásahové jednotky, který před-
stavil svou výstroj a výzbroj, kte-
rá váží 35 kg. Žáci si potěžka-
li služební pistoli, nasadili přilbu, 
prohlédli si různé granáty a spre-
je. „Také jsme se seznámili s ob-
sahem všech kapes, kde kromě 
jiného musí nosit i karty, protože 
tito „těžkooděnci“ ve své službě 
především čekají na rozkaz. Dva 
naši spolužáci si vyzkoušeli, jaké 
je to držet ochranný štít, a také 
se přesvědčili, že ani silná rána 
obuškem štít neprorazí. Spíš má-
lem porazila je!“ líčily děti.

Druhá část třídy se sezna-
movala s prací kriminalisty. Ten 
ukázal speciální kufřík, ve kte-
rém skrýval předměty, jejichž 
pomocí se odhalují stopy zlo-
činců. Došlo i na zkoušku otis-
ků prstů a porovnání se spolu-
žáky. „Děkujeme panu Chaloup-
kovi a jeho kolegům za zajíma-
vé setkání,“ uzavřela Irma No-
votná, zástupkyně ředitele ško-
ly pro 2. stupeň.
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Mistrovská utkání HC FRÝDEK-MÍSTEK 
Pátek  4. 12. 19:00 junioři - Hodonín
Sobota  5. 12.  10:00 5 + 6.tř. - Poruba
Sobota  5. 12.  17:00 muži - Technika Blansko
Neděle  6. 12. 10:30 starší dorost - Karviná
Pátek  11. 12. 19:00 junioři - Vsetín
Sobota  12. 12. 10:00 7 + 8.tř. - Olomouc
Neděle  13. 12. 10:30 starší dorost - Šumperk
Neděle  13. 12. 13:00 mladší dorost - Nový Jičín
Středa  16. 12. 18:00 muži - Břeclav
pátek  18. 12. 19:00 junioři - Prostějov
sobota  19. 12. 10:00 5 + 6.tř. - Kopřivnice
sobota  19. 12. 14:00 3 + 4.tř. - Kopřivnice 
neděle  20. 12. 10:30 starší dorost - Nový Jičín
neděle  20. 12. 13:00 mladší dorost - Kopřivnice
pondělí  21. 12. 17:00 muži - Uničov 
 26. 12. a 27. 12 turnaj mladšího dorostu

Veřejné bruslení – VSH
5. 12. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
6. 12. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
6. 12. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení 
9. 12. 16:15 - 17:45 Veřejné bruslení 
12. 12. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
13. 12. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
13. 12. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení 
19. 12. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
20. 12. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
20. 12. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení 
23. 12. 16:15 - 17:45 Veřejné bruslení 
25. 12. 16:00 - 17:30 Veřejné bruslení 
26. 12. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
27. 12. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
30. 12. 16:15 - 17:45 Veřejné bruslení 
31. 12. 09:00 - 10:30 Veřejné bruslení 

Plavání na 11. základní škole
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku

Plavání pro veřejnost:
Termín platnosti plavenek: 1.10.2009 – 28.6.2010

Cena plavenky: 500 Kč čtvrtletní – 12 vstupů
Otevírací doba

Pondělí: 19,00 – 20,00
Úterý: 16,00 – 17,00 18,00 – 19,00

Čtvrtek: 19,00 – 20,00 
Pátek: 19,00 – 20,00

Možnost pronájmu bazénu pro veřejnost:
Cena pronájmu: 850,- Kč / hodina

Maximální počet osob v bazénu: 45
Informace na tel.č. 558 425 538, 558 425520, 777 561 522

Vánoční provozní doby - aquapark Olešná:
24. 12. – zavřeno, 25. 12. – otevřeno, 26. 12. – otevřeno

31. 12. – otevřeno do 18.00 hod, prodej vstupného bude ukončen v 
17.00 hod, POZOR! Sauna 31. 12. ZAVŘENO! 1. 1. 2010 – zavřeno

Vánoční provozní doby - VSH:
24. 12. – zavřeno, 31. 12. – otevřeno do 12.00 h., 1. 1. 2010 – zavřeno

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Zimní frýdecko-místecká 
nohejbalová liga se za účas-
ti osmi družstev rozeběhla 
dvěma turnaji v tělocvičně TJ 
Sviadnov. 

První turnaj se odehrál po-
slední říjnový den a zvítězil v 
něm obhájce titulu tým Štan-
dlu, když ve finále porazil 
Fazoly. V utkání o třetí mís-
to porazili Hasiči tým Sklení-
ku, pátí skončili Seniors, šes-
tý Knedlík, sedmí Požárníci a 
osmý Sviadnov.

Ve druhém turnaji, který se 
odehrál 21. listopadu, tento-
krát největší favorit Štandl na 

vítězství nedosáhl, když jej 
ve finále porazil skvěle hrající 
Skleník. O třetí místo si to roz-
dali Fazoli a Seniors a utká-
ní skončilo vítězstvím Fazo-
lů. Pátí skončili Hasiči, šes-
tý Knedlík, sedmí Požárníci a 
osmý Sviadnov.

Po dvou turnajích je tak pořa-
dí nohejbalové ligy: 1. Štandl, 2. 
Skleník, 3. Fazoli, 4. Hasiči, 5. 
Seniors, 6. Knedlík, 7. Požární-
ci, 8. Sviadnov.

Další turnaj se odehraje opět 
ve Sviadnově 12. prosince od 8 
hodin. Jsou zváni všichni příz-
nivci tohoto sportu.

Frýdecko-místecká nohejbalová liga

Po loňské bídné sezoně a s 
ohledem na jednoznačného do-
mácího lídra z Prostějova to zní 
až neuvěřitelně. Sokol Frýdek-
-Místek vedl extraligovou ta-
bulku. Byť bylo vedení dáno i 
větším počtem odehraných zá-
pasů, nic to nemění na tom, že 
náš celek je s jedinou porážkou 
největším překvapením sezony.
Olymp Praha – Frýdek-Místek 

2:3 (17, -17, -17, 21, -6)
Vyhřívání na výsluní si sokolky 

vysloužily pětisetovou bitvou na 
Olympu Praha, kde momentálně 
třetí celek tabulky lépe začal, ale 

Sokolky vedly extraligu

SOKOL – ŠTERNBERK: Hladké vítězství nad nováčkem.    Foto: Petr Pavelka
naše hráčky vývoj zápasu otoči-
ly. Sety jako na houpačce však 
pokračovaly, takže o výsledku 
rozhodl až tie-break, ve kterém 
zůstaly hostující hráčky drtivým 
způsobem nahoře, i díky mizer-
nému servisu Pražanek.
Frýdek-Místek – Šternberk 3:0 

(22, 19, 18)
Slušná návštěva 400 diváků 

byla zvědava na aktuální formu 
šlapajícího týmu, ale proti no-
váčkovi ze Šternberka našim 
hráčkám v podstatě jen stačilo 
šlapat vodu. „K vítězství nám 
stačil průměrný výkon,“ hodnotila 

kapitánka Jana Šímová. Domácí 
sice vyhrály bez ztráty setu a re-
lativně bez problémů, ale rozdíl ve 
výkonnosti je nepřinutil k lepšímu 
hernímu projevu. O výhře ve třech 
setech nebylo ani chvíli pochyb.

V tabulce s různým počtem 
odehraných zápasů je nyní Frý-
dek-Místek druhý s jedinou pro-
hrou. Tu ještě neokusil mimořád-
ně silný Prostějov s kádrem nabi-
tým cizinkami, tři prohry mají na 
svém kontě Olymp, Olomouc a 
Brno. Sokolky hrají další extrali-
gový zápas v hale 6. ZŠ 12. pro-
since se Slavií Praha.  (pp) 

Přijet do Frýdku-Míst-
ku reprezentační kouč Ha-
šek nebo Brückner, kteří by 
se věnovali mládeži, byl by 
z toho jistě ve městě pěk-
ný poprask. Volejbal však 
není fotbal. A tak kemp frý-
decko-místeckého volejbalo-
vého oddílu ŠSK Beskydy v 
hale SPŠ se Zdeňkem Haní-
kem neznamenal pozdvižení, 
jen důkaz, že oddíl snahu po-
vznést tento sport v kategorii 
chlapců myslí vážně.

„Jednou z aktivit doktora 
Haníka je volejbalová akade-
mie, která si dala cíl pozved-
nout úroveň a členskou zá-
kladnu mládežnického volej-
balu. Kdo jen trochu vidí pod 
pokličku volejbalového dění, 
tak ví, že hlavně u chlapců na-
stal v posledních letech veliký 
pokles členské základny. Náš 
volejbalový oddíl Školní spor-

Mladí volejbalisté trénovali s Haníkem

KEMP S HANÍKEM: Někdejší reprezentační trenér se věnoval mla-
dým frýdecko-místeckým volejbalistům.  Foto: Petr Pavelka

tovní klub Beskydy se proto 
specializoval na práci s chla-
peckou kategorií volejbalu v 
regionu Pobeskydí s centrem 
ve Frýdku-Místku,“ vysvětlil 
pozvánku volejbalové celebri-
ty Miloslav Chrobák, předseda 

ŠSK Beskydy, který s volejba-
lovou akademií pořádá tzv. od-
dílové kempy. První se usku-
tečnil ve dnech 14.-17. listopa-
du a byl přínosem jak pro mla-
dé volejbalisty, tak pro místní 
trenéry.  (pp)
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fotbal mládeže

K utkání 18. kola II. ligy 
skupiny Východ zavítal do 
Frýdku-Místku favorit soutěže 
z Valašského Meziříčí. Domácí 
hráči si uvědomovali postavení 
soupeře v tabulce a věděli, že 
je čeká velice nepříjemný sou-
peř. Zápas se jim ale povedl.

Hostující mužstvo začalo 
utkání náporem, ujalo se i ve-
dení, ale naštěstí na něj měli 
domácí bleskovou odpověď po 
47 vteřinách, kdy David Kos-
telňák našel zcela volného On-
dřeje Martiníka a ten potvrdil 

Tohle mohlo dosud tápají-
címu týmu házenkářů hodně 
zvednout sebevědomí. Jen-
že na konci zápasu s Karvi-
nou, v němž vedli v poločase 
o pět branek, byla jen pro-
hloubená frustrace.

Karviná přijela do Frýdku-
-Místku jako jednoznačný favorit, 
ale diváci v zaplněné hale 6. ZŠ 
se nestačili divit. Jako by proti 
sobě nehrály celky z opačných 

Házenkáři byli blízko senzaci
Frýdek-Místek - Karviná 27:29 (18:13)

PROTI KARVINÉ: Brankář Petr Štolcar podal mimořádný výkon, ale ani on na všechno nestačil a domácí body 
nezískali.            Foto: Petr Pavelka

pólů tabulky, domácí v euforii 
podpořené výborným výkonem 
na brankářském postu vedli v 
poločase o pět gólů. Jako by už 
však měli v podvědomí, že po-
sledních deset minut nezvládají, a 
znovu jim body utekly mezi prsty. 
Karviné se podařil obrat přede-
vším zásluhou levorukého střelce 
Šulce, který 12 góly vytrvale kazil 
brankáři Štolcarovi jeho famózní 
statistiku. I tak měl úspěšnost 

zákroků 43 procent, jenže i jeho 
karvinský protějšek se činil a zlik-
vidoval například tři sedmičky.

Výsledek se srovnal sedm mi-
nut před koncem na 24:24 a záhy 
bylo jasné, že si Karviná už nene-
chá vítězství vzít. Po 13. kole má 
tak Frýdek-Místek na svém kontě 
stále jen hubené dvě výhry a šesti-
bodový odstup na devátou příčku. 

Nejlepší střelci: Dyba 6/2, Hes 
5/1, Meca a Bednárek po 4  (pp)

ŽÁCI
ročník 1995

Nejstarší žáci Fotbalu FM se 
pokusili porvat v kvalifikaci o po-
stup na republikové mistrovství 
starších žáků v hale. Postup z toho 
nakonec nebyl, ale i tak se naši fot-
balisté v bílovecké hale neztratili.

Výsledky Fotbalu FM: - FC 
Vítkovice 1:2 (Celba), - MFK 
Karviná 4:3 (Neumann 2, Glem-
bek, Radko), - SFC Opava 7:6 
(Sušovský 2, Neumann, Bur-
da, Glembek, Vyvijal, Pavlíček), 
- Baník Ostrava 0:6, - FC Hlu-
čín 0:2, - ŠSK Bílovec 5:2 (Ne-
umann 2, Pavlíček 2, Glembek).

ročník 1997
Za účasti sedmi celků se v Bí-

lovci uskutečnila kvalifikace o po-
stup na republikové mistrovství v 
hale mladších žáků. Naši žáci roč-
níku 1997 skončili nakonec pátí.

Výsledky Fotbalu FM: - FC 
Vítkovice 5:0 (Skokan 3, Jano-
šec, J. Macíček), - MFK Karvi-
ná 5:3 (Skokan 2, J. Macíček, 
Vokoun, Tvrdý), - SFC Opava 
3:4 (Skokan, Tvrdý, Uhlíř), - Ba-
ník Ostrava 1:6 (Vokoun), - FC 
Hlučín 3:3 (Uhlíř, Račev, Vlček), 
- ŠSK Bílovec 0:3.

ročník 1998
Naši nejmladší žáci byli po-

zvání fotbalovým klubem FC Ba-
ník Ostrava na 29. ročník halo-
vého Memoriálu Evžena Ha-
damczika. Turnaje se zúčastni-
lo dvanáct týmů z Čech, Sloven-
ska, ale i ze Slovinska či Polska. 
Svěřenci trenérů Jana Šponia-
ra a Radomíra Chýlka obsadili 
v těžké konkurenci šesté místo.
Fotbal FM - MFK Ružomberok 
(SVK)  2:5 - vlastní, A. Vojkovský
Fotbal FM - 1. FC Brno  5:6 - Urbiš, 
Šafner, Šponiar, D. Hruška, Wojčík
Fotbal FM - FK Senica (SVK)  
2:4 - A. Vojkovský, Šponiar
Fotbal FM - MŠK Žilina (SVK)  5:2 
- Vojkovský 2, Šponiar 2, vlastní
Fotbal FM - FC Vítkovice 5:1 - A. 
Vojkovský 2, Peša, Šponiar, D. 
Hruška
Fotbal FM - SK Slavia Praha  1:9 
- J. Hruška
Fotbal FM - Górnik Zabrze 
(POL)  4:2 - Cebula, Šponiar, A. 
Vojkovský, J. Hruška
Fotbal FM - MFK Havířov  3:2 - D. 
Hruška, A. Vojkovský, Šponiar
Fotbal FM - SFC Opava  5:2 - 
Šponiar 2, Wojčik, A. Vojkovský, 
D. Hruška
Fotbal FM - Dolomiti Dobrovo 
(SLO)  3:1 - Šponiar 2, D. Hruška
Fotbal FM - FC Baník Ostrava  
1:6 - A. Vojkovský
Konečné pořadí MEH: 1. Baník 

Ostrava 30 bodů, 2. SK Slavia 
Praha 27b, 3. MŠK Žilina 24b, 4. 
MFK Ružomberok 19b, 5. 1.FC 
Brno 18b, 6. Fotbal FM 18b 
(skóre 36:40), 7. FC Vítkovice 
15b, 8. FK Senica 14b, 9. SFC 
Opava 9b, 10. Dolomiti Dobro-
vo 9b, 11. Gornik Zabrze 6b, 12. 
MFK Havířov 4b. 
starší žáci A - 1. Valašský FC 

13:1 (7:0) 
Neumann 4, Kedroň 3, Bur-

da 2, Štěrba, Petroš, Sušovský, 
Matula

Sestava FM: Střalka (36. Hill) 
- Juroška (44. Střalka), Pavlíček, 
Papaj, Rusina - Radko (36. Bur-
da), Petroš (51. Glembek), Štěr-
ba (42. Neumann), Glembek 
(36. Sušovský) - Neumann (36. 
Matula), Kedroň (59. Štěrba). 
Trenéři: Radomír Hlaváč a Ro-
bert Schedling.

Jednoznačné utkání s divizním 
soupeřem. Kluci si s chutí zahráli 
a také i zastříleli. Škoda jen zraně-
ní útočníka Davida Kedroně.

mladší žáci A - 1. Valašský 
FC 0:2 (0:1) 

starší žáci A - MFK Karviná 
A 2:3 (1:0)

Matula 1:0 (Glembek), Matula (Hill)
Sestava FM: Hill - Burda, Štěr-

ba, Papaj, Rusina (44. Curylo) - 
Glembek, Petroš, Celba (57. Ru-
sina), Curylo (36. Střalka) - Matu-
la, Krus. Trenéři: Radomír Hlaváč 
a Robert Schedling.

V hodně kombinované sesta-
vě se naši nejstarší žáci před-
stavili v přátelském zápase s ne-
dalekou Karvinou. V domácí se-
stavě se na hřiště dostali i čtyři 
hráči ročníku 1996. Dobrý výkon 
předvedl obránce Burda s útoč-
níkem Matulou.

PŘÍPRAVKA
Ročník 2002

Naši nejmladší fotbalisté se o 
minulém víkendu zúčastnili halo-
vého turnaje v Ostravě – FAJKI 
CUP hráčů ročníku 2002.

Výsledky Fotbalu FM: - FC 
Vítkovice A 0:3, - FC Hlučín 0:3, 
- MFK Karviná 0:2, - FC Baník 
Ostrava 0:7, - FC Vítkovice B 
0:1, - Juventus Bruntál 2:2 (Bys-
třičan, Pabián).

Sestava: Bohačík, Bystřičan, 
Havránek, Kokoř, Michelko, Pabi-
án, Pětroš, Rusek, Rybář, Zrůnek.

Pořadí turnaje: 1. FC Vítkovi-
ce A, 2. FC Hlučín, 3. MFK Kar-
viná, 4. FC Baník Ostrava, 5. 
FC Vítkovice B, 6. Fotbal Frý-
dek-Místek, 7. Juventus Bruntál. 

Nejužitečnějším hráčem druž-
stva Fotbalu Frýdek-Místek byl 
vyhlášen brankář Jakub Rusek.

Hokejisté zabrali proti lídrovi
HC F-M – HC Bobři Valašské Meziříčí 8:3 (1:1, 3:1, 4:1) 

svou formu a propálil vše, co 
mu stálo v cestě – 1:1. To byl i 
výsledek po první třetině. Druhé 
dějství bylo gólově bohatší. Z 
nerozhodného stavu 2:2 doká-
zal Frýdek-Místek odskočit na 
4:2, v závěrečné třetině už pak 
vedl 6:2. Jiskru naděje pro hosty 
vykřesal Roman Vaněček, který 
snížil na 6:3, když se nejlépe 
orientoval ve skrumáži před Lu-
kášem Šrámkem. O dvě minuty 
později však naděje Valašského 
Meziříčí zmrazil exporubský Li-
bor Gelačák, který se prosadil 

tvrdou střelou – 7:3. Po sedmé 
brance hosté vzdali veškerou 
naději na zvrat v tomto zápase 
a svěřenci Michala Piskoře se 
nakonec dočkali nejvyšší výhry 
v této sezóně díky přesnému zá-
sahu Ivo Mocka, který tak dovršil 
svůj hattrick – 8:3. 

Branky: 4. Martiník (Kostel-
ňák), 22. Mocek (Novák, Ko-
páč), 25. Kostelňák (Gelačák, 
Pelikovský), 26. Sztefek (Merta), 
46. Martiník (Sluštík), 52. Mocek 
(Sluštík), 54. Gelačák (Vrána), 
59. Mocek (Kopáč).

Školní šachový turnaj se 
na naší škole Jana Čapka 
uskutečnil v úterý 10. listopa-
du. Celého turnaje se zúčast-
nilo 32 žáků z 1.-5. tříd.

První místo získal Jan Chle-
bek z 3. A. Naši prvňáčkové se 
mezi staršími žáky neztratili a 
bojovali za všech sil. Odnesli si 
nejen diplomy, ale i drobné dár-
ky. Velkou pochvalu si zaslouží 
tito nejmenší šachisté z 1. A. a 
1.B: Tomášek Petr získal 3. mís-
to, Vojta Škapa, Ondra Soukup, 
Kubík Cempírek, Robík Demko, 
Honzík Kostka a Benik Kolder.

Školní šachový turnaj na DvojceŠkolní šachový turnaj na Dvojce

Poděkování patří pracovní-
kům Střediska volného času Klíč 

– šachovému oddělení, kteří pro 
naše žáky tento turnaj připravili.
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Už dlouho neměl frýdecko-
-místecký hudební klub Stoun 
tolik extra kapel za sebou jako 
tento podzim. Od Horkýžů 
přes Toxic, Clou, Post-it, Wo-
hnouty, J.A.R. až k Divokýmu 
Billovi, který se zastaví v pá-
tek 4. prosince.

„Takovou sérii nám může 
závidět většina krajských měst 
a Frýdek-Místek se tak díky 
Stounu dostává v pop-kultuře 
na přední místo v republice. Je 
to fofr,“ těší Kamila Rudolfa, dra-
maturga klubu Stoun.

Divokej Bill, který letos osla-
vil 11. výročí existence, zavítá 4. 
prosince do frýdecko-místeckého 
Stounu vůbec poprvé, a to v rámci 
předvánočního turné. Představí se 
v netradiční akustické podobě, což 
určitě nebude pro fanoušky Divo-
kého Billa nezajímavé. Turné za-
čalo 12. listopadu, den po vydání 
novinkového alba „Mlsná“, a končí 
na Silvestra v „Noci s Andělem“.

Kapela vznikla v roce 1998 v 
Úvalech u Prahy. Na svém kontě 
má dosud čtyři řadová alba Pro-

Divokej Bill premiérově ve Stounu
pustka do pekel (2000), Svatá 
pravda (2001), Mezi nima (2003), 
Divokej Bill (2006) a dvě živá 
CD/DVD Lucerna Live (2004) a 
Rock For People (2007). Skupi-
na, která loni oslavila deset let 
existence společným turné s Če-
chomorem a během své kariéry 
odehrála na 870 koncertů včetně 
dvou krátkých evropských turné 
coby support žánrově i lidsky 
spřízněných britských Levellers, 
patří se svou fúzí folku, rocku a 
keltské hudby mezi nejpopulár-
nější kapely v ČR. 

Sestavu skupiny tvoří: Václav 
Bláha (kytara, zpěv), Miloš Jurač 
(baskytara, zpěv), Štěpán Karbul-
ka (zpěv, tamburína, megafon), 
Adam Karlík (housle), Roman Pro-
cházka (akustická kytara, zpěv), 
Jan Bártl (banjo), Martin Pecka 
(akordeon) a Marek Žežulka (bicí).

„Věřím, že fanoušci Divokýho 
Billa si 4. prosince udělají čas a 
přijdou si ho řádně vychutnat,“ 
doufá Kamil Rudolf. „A pro ten-
to rok to ještě není všechno. 19. 
prosince se ve Stounu předvede 

SUNSHINE – kapela z jihu Čech, 
která je se svým moderním roc-
kem vřele přijímána spíše v za-
hraničí, zejména ve Velké Británii. 
Tuhletu partičku by si rozhodně 
taky nikdo neměl nechat ujít!“ 

Vstupenky na Divokýho Billa 
v ceně 250 Kč jsou k dostání v 
předprodeji v Beskydském infor-
mačním centru na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku a na Náměstí 
Svobody v Místku, také samo-
zřejmě ve Stounu.

Zveme Vás tímto na kon-
cert KAJKERY s kajkerym, 
který proběhne v pátek 11. 
prosince v Nové scéně Vlast 
ve Frýdku-Místku.

Společně s kapelou Kajke-
ry vystoupí David Stypka (Na-
jzar), Hanka Kopřivová, René 
Pyszko (The ProPOLICE), 
Franta Karlický (Ptačoroko) a 
Behind The Door (jazz).

Po skončení koncertu bude 
následovat Afterpárty v nedale-
ké hudební Hospůdce U Arnoš-

KAJKERY s kajkerym
ta na ulici Těšínské nad areá-
lem TJ Slezan.

Držitelé vstupenek ze „Zpívá-
ní pod lípou – Kajkery 6. 8. 2009“, 
nechť si je vezmou s sebou, jeli-
kož pro ně bude, jak bylo tehdy 
slíbeno, připraveno překvapení.
Těší se na Vás frýdecká folková 
formace KAJKERY ve složení:

Theodor KARA Barczi, To-
máš BOBR Pyško, David BLUE 
Březovják, Martin BUBUŠ Czer-
ný, Pavel Bjolek, Luboš JOHN 
Gaško (impressario).

Art Collegium Frýdek-Místek 
vyhlašuje, i za přispění Statutár-
ního města Frýdek-Místek, 12. 
ročník fotosoutěže pro mladé 
autory do 25 let z Frýdku-Míst-
ku a okolí. Uzávěrka soutěže je 
stanovena na 18. prosince.

Fotosoutěže se mohou zúčast-
nit fotografové z Frýdku-Místku a 
okolí, jejichž věk v roce 2009 ne-
přesáhne 25 let. Fotografie mohou 
být černobílé nebo barevné formá-
tu minimálně 13 x 18 cm libovolné-
ho tématu. Fotografie musí být na 

Art Collegium vyhlašuje fotosoutěž
zadní straně označeny názvem fo-
tografie, dále jménem autora, jeho 
adresou a rokem narození. Do 
každé zásilky je nutno vložit se-
znam zaslaných fotografií.

Vyhodnocení fotografií pro-
vede odborná porota sestavená 
pořadatelem. Nejlepší autoři zís-
kají hodnotné ceny. Fotografie 
do soutěže zasílejte na adresu:

Fotoklub Art Collegium
Obchodní akademie

Palackého 123
738 02 Frýdek-Místek

Od středy 2. prosince pat-
ří po dva týdny Galerie Lan-
gův dům hned dvěma uměl-
cům. Lenka Klodová předsta-
vuje Dispozice, kresebně so-
ciologický průzkum, a má k 
sobě polského kolegu Darius-
ze Fodczuka a jeho obrazy a 
projekce Bez souvislostí.

Dariusz Fodczuk je v Polsku 
jedním z nejcharakterističtějších a 
nejznámějším akčním umělcem – 

Klodová a Fodczuk v Langově domě
performerem. Své umění prezen-
toval na řadě prestižních přehlídek 
i festivalů výtvarných umění v celé 
Evropě, i v Americe a Asii. Kromě 
akčního umění se rovněž zabývá 
sochařstvím, malířstvím, uměním 
instalace a intermediálním uměním.

„Lenka Klodová se do dějin 
soudobého vizuálního umění za-
psala nezaměnitelným způsobem. 
Na kontě má téměř tři desítky sa-
mostatných výstav v zajímavých 

prostorech „kde se něco děje“ a 
bezpočet výstav skupinových. Klo-
dovou nezajímá hledání a vytváře-
ní estetických produktů, ale zabývá 
se především společenskými otáz-
kami týkajícími se postavení žen v 
dnešní společnosti,“ představuje 
druhou autorku Martin Klimeš. V 
jejím díle nechybí erotika, sex, 
gravidita a jiné provokující témata, 
takže prudérní měšťák by měl ten-
tokrát raději zůstat doma.  (pp)

Legendární autoři Pobeskydí „pod zámkem“

Frýdecká galerie Langův 
dům představila v listopadu 
Rytmy a Bílé monochromy 
Jana Wojnara. Zatímco bílé 
monochromy na bílých zdech 
galerie působí díky jejich jed-
noduché geometrické sklad-
bě až fádně, zasklené schrán-
ky s různými pevnými černý-
mi strukturami jsou příjem-
ným kontrastem.

Tyto objekty mají v sobě to-
tiž bílý prášek, který doslova 

Bílé monochromy Jana Wojnara
provokuje k manipulaci. Jeho 
přesypávání umožňuje každé-
mu vytvořit si obraz, který mu 
esteticky vyhovuje. „Právě tyto 
proměny působí jako podněty 
pro mysl vnímatele,“ hodnotí 
Jiří Valoch. Podle něj Jan Woj-
nar podstatně přispěl k podobě 
českého konceptuálního umění, 
třebaže jeho tvorba se mohla v 
době jeho vzniku objevit jen na 
některých neoficiálních akcích. 
„Intenzivně se snažil komu-

nikovat s okruhem vnímatelů 
a rozšiřovat jej i v klauzuře, v 
níž působil. Dalším umělcovým 
tématem je vizuální podoba 
různých útvarů, která vzniká v 
procesu proměny útvaru jasně 
ohraničeného a identifikovatel-
ného v amorfní strukturu se za-
nikající významovostí,“ popisuje 
autora Jiří Valoch. To si říkáte, 
že je dobře, že galerie předsta-
vila zrovna Wojnarovy jednodu-
ché bílé monochromy.  (pp)

RYTMY JANA WOJNARA: Přesypte si zasklenou schránku, jak je 
libo.   Foto: Petr Pavelka

Frýdecká Galerie pod zám-
kem připravila ohlédnutí za 
tvorbou legendárních autorů 
Pobeskydí. Až do Štědrého 
dne zde můžete zhlédnout 
tvorbu čtyř autorů – Ferdiše 
Duši, Bohumíra Jaroňka, Le-
opolda Parmy a Elišky Ser-
vátkové.

„Legenda je zrádná v tom, že 
většinou zjednodušuje, zkreslu-
je, vybírá v příběhu života to, co 

lidem vyhovuje. Proto je vítané, 
že tato výstava představuje i díla, 
která legendu podtrhnou, ale bu-
dou i překvapením, protože uká-
žou i jiné, méně známé polohy 
umělcovy tvorby,“ říká Karel Bo-
gar, který na vernisáži přítomným 
představil základní charakteristi-
ku všech autorů předvánoční vý-
stavy, kterou se galerie rozloučí s 
letošní výstavnickou činností.

Bohumír Jaroněk je znám 

barvenými dřevoryty, které spo-
jovaly působivý secesní kolorit s 
regionálními náměty valašských 
chalup, přírody a dřevěných 
kostelíků. Vytvořil svou tvorbou 
vzory, ze kterých vycházely 
celé další generace výtvarníků 
– napodobovali, rozvíjeli jej nebo 
překonávali.

Snažil se o to i Leopold Parma, 
malující učitel, u něhož nachází-
me podobné motivy. Jeho pohos-

tinství přineslo do Beskyd řadu 
umělců, se kterými vystavoval.

„Duša je dnes legenda, ale 
jeho výtvarný odkaz si léta hle-
dal cestu od odborné veřejnosti 
k obecnému uznání. Mělo na 
to vliv několik okolností. Jed-
nak jeho vážnost a umělecká 
náročnost, se kterou vtrhl do 
umění svými sociálními motivy, 
jeho dlouhodobý pobyt v Praze 

a malý umělecký vliv na region 
a také jeho osobní uzavřenost 
a kritická přímost,“ přiblížil další 
osobnost Bogar.

Nechybí ani Frýdek-Místek 
milující Eliška Servátková, která 
v galerii již vystavovala. Vztah 
k tomuto kulturnímu stánku do-
kumentuje i její rozpracovaná 
studie obrazu Galerie pod zám-
kem.  (pp)

VERNISÁŽ K LEGENDÁM: Úvodní slovo v galerii Ivany Cvikové ob-
staral Karel Bogar.   Foto: Petr Pavelka
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V oblasti školství a sportu chceme pokračovat v V oblasti školství a sportu chceme pokračovat v 
modernizaci školských a sportovních zařízení městamodernizaci školských a sportovních zařízení města

ZÁZEMÍ PRO SPORT V CHLEBOVICÍCH: Budova se dočkala dalšího vylepšení.   Foto: Petr Pavelka

Sportovní areál v Chle-
bovicích se dočkal dalšího 
vylepšení. Mimořádnou po-
zornost mu radnice věnuje, 
protože se jedná o strategic-
kou lokalitu, využitelnou jak 
pro sportovce, tak výhledově 
i pro žáky místní školy, kteří 
potřebují vylepšit podmínky 
pro tělesnou výchovu.

„V letošním roce se zde již 
realizovala výměna zbývajících 
oken za okna plastová, výměna 
dvou vchodových dveří, oprava 
nášlapné vrstvy terasy, oprava 
zábradlí, dozdění dvou štítových 
zdí s osazením oken v přístavku. 
Tím ale vše neskončilo, chtěli 
jsme ještě do konce roku rekon-
strukci objektu dokončit, což se 
podařilo,“ říká primátorka Eva 
Richtrová.

Dalším krokem ke spokoje-
nosti místních sportovců bylo 
provedení fasády objektu včet-

ně zateplení, podbití, dokončení 
okapových chodníků, nátěrů a 
další drobné práce v celkové 
hodnotě 550 tisíc korun. Vše 
bylo dokončeno v polovině lis-
topadu. Do zásobníku investic 
odboru správy obecního ma-
jetku byla navíc, byť „pod čáru“, 
zařazena akce Modernizace 
sportovního areálu v Chlebovi-
cích. „Pracujeme na projektové 
dokumentaci další modernizace 
areálu, která by mohla obsaho-
vat stavbu víceúčelového hřiš-
tě, nafukovací halu, přípojky na-
fukovací haly, parkovací plochy, 
odvodnění, oplocení, běžeckou 
rovinku,“ vyjmenoval náměstek 
primátora Petr Cvik. Z tohoto 
výčtu je jasně patrná snaha o 
maximální využití tohoto areálu 
i místní základní školou.

V návrhu rozpočtu na příští 
rok je sice tato akce zařazena 
v zásobníku investic odboru 

správy obecního majetku rov-
něž pod čarou, ovšem radnice 

pečlivě střeží veškeré možnosti 
dotačních titulů, protože získané 

finanční prostředky by přiblížily 
vlastní realizaci.  (pp)

V oblasti hospodaření s majetkem města chceme V oblasti hospodaření s majetkem města chceme 
zadluženost města udržet pod hranicí max. 8 %zadluženost města udržet pod hranicí max. 8 %

HOSPIC ROSTE: Jedna z hlavních investičních akcí města.                      Foto: Petr Pavelka

Navzdory ekonomické 
krizi, která přišla uprostřed 
volebního období, a přes mi-
mořádný pokles  příjmů měs-
ta v jejím důsledku, nebude 
mít frýdecko-místecká radni-
ce problém se slibem udržet 
zdravé městské finance.

Závazek udržet 
zadluženost 
m ě s t a 
p o d 
osmi 

procenty bude s rezervou splněn, 
i kdyby město v příštím roce vy-
čerpalo celý úvěrový rámec, který 
má po rozhodnutí na červnovém 
zasedání zastupitelstva nastave-
no až do výše 200 milionů korun. 
Úvěr je určen na 

financování akcí ze zásobníku akcí 
investičního odboru. „Potřebuje-
me mimo jiné finanční rezervu na 
předfinancování různých projektů 
podpořených dotacemi z Evrop-
ské unie. Je to všechno uzpůsobe-

no tomu, abychom využili co nejví-
ce dotačních peněz na vybudování 
potřebných věcí,“ komentoval 
přijetí úvěru náměstek primátora 
Miroslav Dokoupil. Realizace sta-
veb z dotačních titulů v rámci Ev-

ropské unie znamená velice často 
potřebu dočasně krýt investiční 
akci z vlastních prostředků, město 
úvěrem tedy optimalizuje tok finan-
cí. „Úvěr je výhodný pro město i z 
toho důvodu, že cena stavebních 
prací poklesla až o třetinu, takže 
by nebylo dobré odkládat některé 
investiční akce na pozdější dobu,“ 
upozornil náměstek primátora Mi-
roslav Dokoupil.

Frýdek-Místek patří stále k 
nejméně zadluženým městům v 
porovnání s jinými v kraji. „Podob-
ný úvěr jsme využili i v minulém 
volebním období, máme tedy už 
ověřeno, že si jej radnice může 
dovolit, a to i do budoucna. V 
porovnání s jinými městy jsme v 
ukazatelích dluhové služby pre-
mianty, i proto, že se snažíme co 
nejlépe starat o majetek města, k 
jehož výši se míra zadluženosti 
vztahuje,“ vysvětlil náměstek pri-
mátora Petr Cvik. Majetek města 
v současné době přesahuje pět 
miliard korun, z úvěrového rámce 
200 milionů korun je letos vyčer-
pána přibližně polovina, převážně 
na realizaci výstavby hospice, což 
je další důležitý bod programové-
ho prohlášení. Míra zadluženosti 
ke konci roku se očekává ve výši 
4,49 procent. I kdyby byl vyčer-
pán úvěrový rámec v příštím roce 
v plné výši, poskočí tento ukazatel 
pouze na 5,89 procent.  (pp)
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Městská 
se státní 

policií proti 
zlodějům

(Pokračování ze strany 3)
... Na místecké markety a 

prostor před nimi se zaměří naši 
kolegové z republikové policie,“ 
upřesnil ředitel městské policie 
Milan Sněhota s tím, že strážci 
zákona se objeví také na před-
vánočních akcích, které se budou 
konat jak na místeckém náměstí, 
tak i v blízkosti náměstí ve Frýdku. 

Lidé by ale neměli spoléhat 
jen na to, že je strážníci nebo po-
licisté od okradení uchrání. Sami 
by měli být co nejvíce opatrní. 
Policisté přitom mají ve svých 
statistikách spoustu případů, kdy 
občané přišli k újmě velmi lehko-
vážně. Vrcholem je ztráta kabel-
ky například i s platební kartou, u 
níž je poznamenán PIN.

Nenechejte si pokazit před-
vánoční náladu! Nezapomínejte 
v předvánočním shonu na opa-
trnost.  (pp)

Přijmeme
prodavačku do HPP 
pro Frýdek-Místek

- prodej novin
a časopisů
ve stánku.

Práce vhodná zvlášť 
pro osoby s ČID.

Požadujeme zodpo-
vědnost

a bezúhonnost,
praxe výhodou.

Kontakt: sl. Tkáčová 
- 558 432 041,
Po - Pá 8:00
až 14:00 hod.

Pro inzerci 
ve zpravodaji

volejte
603 249 743
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SLUŽBY:
- Návštěvní služba porodní asi-
stentky (ZDARMA - na základě 

indikace lékaře)
- Masáže těhotných (klasické 

i aroma)
- Poradna pro kojení

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

0. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. 
PŘEDNÁŠKA

ZDARMA – na základě indikace 
ošetř. gyn.

3. 12., 17. 12., 7. 1., 21. 1., vždy 
v 10:00

I. LEKCE – PŘÍPRAVA K 
PORODU

8. 12., 15. 12. v 16:00
II. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTI-

NEDĚLÍ
16. 12. v 16:00

III. LEKCE – manipulace s 
novorozencem, péče o dítě

9. 12. v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE 
aneb Porod s epidurálem
ŠÁTKOVÁNÍ MIMINEK

BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ 
PLENY 

Leden 2010
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 8:45, 10:00, 16:00
Čtvrtek - 8:45, 10:00, 14:00
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – 

TANEC
Úterý - 11:30 

POPORODNÍ CVIČENÍ
Čtvrtek - 15:15

CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI
„aneb jak dítěti dopomoci 

správně růst“ pod vedením 
fyzioterapeutky

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 
měsíců

15. 1., 22. 1., 29. 1. – 9:30
II. BLOK PRO DĚTI od 6-12 

měsíců
15. 1., 22. 1., 29. 1. – 11:00

Těhotenské a poporodní 
centrum

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

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

www.budumaminka.cz 
Vše pod vedením zdravotnic-
kých pracovníků, odborníků 

ve svých oborech (porodních 
asistentek a fyzioterapeutů)

Ústřední knihovna Jiráskova 506
tel. 558 630 218, 558 113 410
e-mail: info@mkfrydek.cz
7. 12. - Vánoční výtvarná dílna v 

oddělení pro děti a mládež 
(12.30 – 16.00 – výroba vánoč-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRÝDEK-MÍSTEK

Jiráskova 506
www.mkmistek.cz

ních přáníček a dekorací)
21.-22. 12. - Staročeské Vánoce 

v knihovně
(posezení a připomenutí krás-
ných staročeských zvyků v od-
dělení pro dospělé)

Pobočka Hlavní 111
tel. 558 436 993, 558 644 353

e-mail: info@mkmistek.cz
Pobočka na 11.ZŠ J.z Poděbrad

tel. 558 425 536
e-mail: info11zs@mkfrydek.cz

Programová nabídka na stranách 13 až 15

Mrózek Kardiologie s.r.o.
se od 30. 11. 2009 stěhuje na novou adresu: Na Poříčí 1190,

Frýdek-Místek (mezi novým autobusovým nádražím ve Frýdku a 
hotelem Centrum)



12 Listopad 2009Odbory

Odbor školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy Magistrátu 
města Frýdku-Místku oznamu-
je všem zájemcům o finanční pří-
spěvek ze sportovního fondu, že 
nové tiskopisy žádostí o dotace 
na celoroční činnost nebo podpo-
ru konání jednotlivých akcí v roce 
2010 je možné získat na webo-
vých stránkách města (www.fry-
dekmistek.cz/radnice/tiskopisy, 
pokyny, materiál/odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy), 
rovněž je lze vyzvednout ze sto-
janu u informací v přízemí budo-
vy Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku na ul. Radniční 1148, případně 
na odboru školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy u p. Čecho-
vé, tel. 558 609 214.

Neinvestiční dotace ze 
sportovního fondu jsou ur-
čeny výhradně k podpoře 
sportovních organizací – ob-
čanských sdružení – pracu-
jících s dětmi a mládeží (vč. 
sborů dobrovolných hasičů 
na požární sport dětí) a zdra-
votně postiženými sportovci. 
Organizace musí mít sídlo ve 
Frýdku-Místku a působit na 
území města. 

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k. ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 15,34 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 19,97 m2 (IV.NP)
4) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky
- nebytové prostory o výměře 43,31 m2 (II.NP)

5) Křížový podchod, směr Ostravská
- nebytový prostor o výměře 24,70 m2

k. ú. Frýdek
1) objekt čp.549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VII.NP a VIII.NP)
3) Objekt čp. 606, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (II. NP, VII.NP)

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto ne-
bezpečné odpady a velkoobje-
mové odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Mazací a 
motorové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, autobate-
rie a monočlánky, použité obaly od 
postřiků a jiné chemikálie, prošlé a 
nepotřebné léky, zářivky a výbojky.

Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, frito-

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

vací hrnce, vařiče, myčky nádo-
bí, vysavače, žehličky, váhy, mo-
nitory, tiskárny, televizory, rádia, 
videorekordéry, telefony a ostat-
ní domácí spotřebiče.
Mobilní sběrna:
U Kina P. Bezruče 8. 12. - 10. 12.
U krytého bazénu 15. 12. - 17. 12.
Park. u Billy 1. 12. - 3. 12.
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00
Sběrné dvory:
Collo louky, Pod estakádou
Provoz: 
Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00
Sběr komunálního odpadu v na-
šem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel.: 558 627 047, 
558 438 330, 558 636 251.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tel_seznam.php
Na tomto odkaze naleznete praktický přehledný seznam úřadu s telefonickými

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tiskopisy/index.php
Na tomto odkaze naleznete tzv. životní situace, které je Magistrát města

Frýdku-Místku kompetentní řešit, s návody, jak v daných záležitostech postupovat.

o celkové výměře 46,84 m2 na-
cházející se v I.NP objektu čp. 
159, ul. Komenského, k.ú Mís-
tek, obec Frýdek-Místek (věžový 
dům u křížového podchodu). Ne-
bytové prostory byly kolaudová-
ny jako prodejna.
Výše nájemného v místě obvyk-
lá je 1.470 Kč/m2/rok. Žádosti o 
pronájem s nabízenou výší náj-
mu (zvlášť v zapečetěné obál-

Co je to cyklus – recyklace 
odpadů? Při cyklu – recyklaci 
odpadů jsou opakovaně zpraco-
vány vytřízené odpady na nové 
materiály, výrobky k dalšímu vy-
užití bez potřeby těžení přírod-
ních surovin a zdrojů. 

Jaké odpady vznikají v do-
mácnostech? Nahlédnete-li 
doma do vašeho koše na odpad-
ky, tak uvidíte velmi různorodou 
směs. Pokud se však zamyslíte 
nad každým odpadem, který do 
koše nesete, zjistíte, že odpady 
můžou dále cyklovat, tzn. využi-
telné odpady je možné dále opa-
kovaně zpracovat, např.: papír a 
lepenka, sklo, plasty (PET lahve, 
folie), kovy (plechovky, hliník) atd.

Recyklace papíru – slisova-
ný sběrový papír poslouží k výro-
bě nového papíru. Papír je mož-
né takto recyklovat asi pětkrát až 
sedmkrát. Výrobky z recyklova-
ného papíru: novinový papír, se-

Cyklus odpadů
šity, lepenkové krabice, obaly na 
vajíčka, toaletní papír apod. 

Recyklace skla – uprave-
ná směs ze střepů se přidá do 
výchozí směsi k výrobě nového 
skla. Ušetří se přitom jak ener-
gie, tak i množství primárních 
surovin, přičemž sklo se dá takto 
používat vlastně donekonečna. 

Recyklace plastů – Každý 
druh plastů je zpracováván jinou 
technologií, protože mají odlišné 
složení a vlastnosti. Z PET láhví se 
vyrábějí vlákna, která se používají 
jako výplň zimních bund a spacá-
ků nebo se přidávají do tzv. zátě-
žových koberců. Z fólií (sáčků a ta-
šek) se opět vyrábějí fólie a různé 
pytle, např. na odpady. Pěnový po-
lystyren slouží k výrobě speciálních 
cihel. Ze směsi plastů lze vyrábět 
odpadkové koše, zahradní náby-
tek, zatravňovací dlažbu, protihlu-
kové stěny u dálnic apod. 

Recyklace kovů – kovové od-

pady putují ze sběren druhotných 
surovin nebo sběrných dvorů do 
hutí, kde se přetaví. Zbytky původ-
ního obsahu (potraviny, barev) tak 
shoří při teplotě 1700°C. Z někte-
rých plechovek tak vznikne znovu 
stejný výrobek, nebo třeba různé 
odlitky, tyče a desky. 

Každý z nás vyhodí za rok asi 
150-200 kg odpadů. Pokud však 
odpady už doma třídíte a dáváte je 
do barevných kontejnerů, umožní-
te tak recyklaci více než třetiny to-
hoto množství. Za rok tak může-
te vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg 
plastů, 15 kg skla.  Pokud bude-
te jednotlivé druhy odpadů správ-
ně třídit, umožníte tak jejich další 
zpracování. Odpady, které vhodí-
te do barevného kontejneru, od-
veze velké svozové auto na dotři-
ďovací linku. Odtud putují do zpra-
covatelských firem, kde z odpadů 
vznikají nové výrobky – tento pro-
ces se nazývá recyklace odpadu.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

ce s nápisem „Neotvírat-pro-
nájem NP čp. 159“) a informa-
cí, za jakým účelem budou ne-
bytové prostory užívány, zasí-
lejte na adresu Magistrát měs-
ta Frýdek-Místek, odbor sprá-
vy obecního majetku, Radniční 
1148 maximálně do 30. 12. 2009 
17.00 hodin.
Případné dotazy na telefonním 
čísle 558 609 174, p. Prihodová.

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

Neinvestiční dotace ze sportovního fondu 
statutárního města Frýdek-Místek na rok 2010

(Pokračování na straně 13)
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Neinvestiční dotace ze sportovního fondu
statutárního města Frýdek-Místek na rok 2010

(Pokračování ze strany 12)
Dotace nebudou poskytová-

ny podnikatelským subjektům 
a sportovním klubům zařaze-
ným do Centra sportu.

Řádně vyplněné tiskopisy žá-
dostí o dotaci na celoroční čin-
nost a jednotlivé akce s poža-

žádosti o dotace na celoroč-
ní činnost odeslané po tom-
to termínu nebude brán zřetel.

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

o celkové výměře 123,26 m2 
nacházející se v I.PP a I.NP ob-
jektu čp. 61, k.ú. Skalice u Frýd-
ku-Místku, obec Frýdek-Místek 
(Kulturní dům – restaurace). 

Smlouva o nájmu na dobu 
neurčitou, doporučená výše 
nájemného 790 Kč/m2/rok. K re-
stauraci přísluší terasa o výměře 

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

34,01 m2. Žádost o pronájem 
s informací, za jakým účelem 
budou nebytové prostory využí-
vány, doručte na podatelnu Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.

Společnost EKOLAMP, se kte-
rou má Statutární město Frýdek-Mís-
tek uzavřenou smlouvu o zpětném 
odběru světelných zdrojů, pořádá již 
druhý ročník on-line vánoční soutěže 
„Rozsvítíme Vaše Vánoce“. 

Soutěž probíhá do 13. prosince 
2009 na internetových stránkách 
www.rozsvitimevasevanoce.cz. 
Jedná se o krátký kvíz určený ši-

roké veřejnosti s možností vyhrát 
krásnou vánoční cenu – stromek 
v květináči, sadu vánočních oz-
dob a LED diodový světelný řetěz.

Na výše uvedených stránkách 
můžete vytvořit originální vánoční 
pohlednici a poslat ji svým kole-
gům a známým. Nejen, že je po-
těšíte, ale svým dílem také přispě-
jete k ekologickému vzdělávání.

dovanými aktuálními přílohami 
je nutno zaslat poštou či osobně 
podat na podatelně Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, nejpozději do 30. prosince 
2009. Žádosti o dotace na jed-
notlivé akce je možno podá-
vat i v průběhu roku 2010. Na 

Vánoční soutěž „Rozsvítíme Vaše Vánoce“

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

KLUB NEZBEDA

9. 12. Prožitkové odpoledne na 
téma „OBDAROVÁVÁNÍ“
14. - 18. 12. Výroba přáníček, 
drobných dárků a pečení cukroví
22. 12. „Nezbednické Vánoce“ v 
klubu a rozloučení se „starým ro-
kem“ - poslední setkání v roce 2009
Od 23. 12. 2009 do 3. 1. 2010 

je Klub Nezbeda uzavřen.

2. 12. - Pletení adventních věnců
Přijďte si do Broučků vytvořit svůj 
adventní věnec pod dohledem 
zkušené výtvarnice! Potřeby dle 
vlastní fantazie si doneste s sebou.

3. 12. - Schůzka členek
Přivítáme také všechny mamin-
ky, které nám chtějí pomoci s 
vytvářením programů pro děti. 

4. 12. - Mikulášská besídka
Po roce nás opět navštíví Mikuláš 
s anděly. Pouze pro objednané!!!

7. 12. - Prezentace výrobků 
firmy Just

Paní Hrochová nás seznámí s 
novými přírodními produkty Just-
Nahrin. Začátek v 10.00 hod.

11. 12. - Výtvarka
– Drátkovaní andílci

Maminky si mohou vytvořit krás-
né vánoční dekorace.
14. 12. - Proměny života – Imu-
nitní systém a jeho ochrana

Další přednáška paní Věry Kří-
žové o Zdravém životním stylu. 
Začátek v 10.00 hod.

16. 12. - Předvánoční 
slet Broučků

Tradiční podvečerní procházka 
s lampiony. Sejdeme se v 16.00 
hod. před KM Broučci a vyrazíme 
do parku, kde bude pro děti připra-
vený program. Na závěr si zapálí-
me prskavky a zazpíváme koledy. 
Za vytrvalého deště se akce ruší!
18. 12. - Výtvarka – Jmenovky 

na dárky
Jednoduchá práce pro děti i ma-
minky. Materiál k dostání u nás.

21. 12. - Vánoční besídka
Rozloučení s Broučky před vá-
nočním volnem. Budou se zpívat 
koledy, připomeneme si některé 
tradiční vánoční zvyky, uvidíme 
vystoupení dětí z MŠ. Nakonec 
nás čeká vánoční nadílka – pod 

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

Mobil: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

stromečkem dětem rozdáme 
drobné dárky (přineste je s se-
bou – zhruba v hodnotě 30 Kč)
Od 22. 12. do 3. 1. bude v KM 

Broučci zavřeno !!!
Znovu otevíráme 4. 1.!

Přejeme všem maminkám a 
jejich dětem krásné prožití vá-
nočních svátků a do nového 
roku hodně štěstí a úspěchů.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka 
pro děti + besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŔENO !!! 
Otevřeno 14.30 – 17.00 hod.
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – dopoledne zpívánky + 
15.00 – 17.00 MIMI koutek
Pátek – výtvarka

MIMI koutek
Každý čtvrtek 15.00-17.00 hod. 
Zveme všechny maminky s mi-
minky a dětmi do 1,5 roku. Bato-
látka si mohou hrát v herně bez 
přítomnosti starších dětí a jejich 
pobyt zde je proto bezpečnější. 
Děti čeká cvičení na rehabilitač-
ních míčích s veselými říkadly.
Cvičení těhotných maminek na 
rehabilitačních míčích pod vede-
ním zkušené porodní asistentky je 
vždy ve středu v 11.00 hod. Starší 
děti si mohou hrát v herně Brouč-
ků. Cena 50 Kč/hod. Možnost 
proplacení zdravotní pojišťovnou!
Kurz anglického jazyka pro 

mírně pokročilé
Výuka je spojena s konverzací v 
anglickém jazyce. 
Ještě máme několik volných 
míst! Cena 60 Kč/hod. Nabízíme 
hlídání dětí v době výuky. Každý 
pátek 9.00-10.00 hod. 

Masáže pro maminky
Maminkám nabízíme příjem-
nou relaxační masáž spojenou 
s hlídáním dětí. Doporučujeme 
hlavně kojícím maminkám! Bližší 
informace u hospodyňky.

2. 12. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB 
POSLECHOVKA POKRAČUJE…
ENTRA FREE!!!
3. 12. čtvrtek BALKÁNSKÁ DIS-
KOTÉKA
DJ HONZA A VEČER V RYTMU 
BALKÁNSKÝCH DECHOVEK
4. 12. pátek DIVOKEJ BILL!!!
JEDINEČNÝ KONCERT! POPRVÉ 
VE STOUNU! SPECIÁLNÍ 2-HO-
DINOVÁ KONCERTNÍ SHOW, 
SKVĚLÝ ZVUK, SKVĚLÁ SVĚTLA, 
PŘEDPRODEJ 250,-
5. 12. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 
– MIKULÁŠSKÝ SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚ-
LÉ HITY PRO VÁS VŠECHNY A 
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ 
7. 12. pondělí GOODWILL PARTY
MIKULÁŠSKÁ PÁRTY MÍSTNÍ VOŠ!
9. 12. středa STOUNDRUM + 
TURNAJ VE FOTBÁLKU
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB 
POSLECHOVKA POKRAČUJE…
ENTRA FREE!!!
10. 12. čtvrtek MBUNDA AFRIKA 
(KONGO)
BUBNY Z AFRIKY A JIŽ OD 19 HOD. 
WORKSHOP O BUBNOVÁNÍ, VSTUP 
ZDARMA! BUBÍNKY S SEBOU! 
11. 12. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 
– 18PLUS!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚ-
LÉ HITY PRO VÁS VŠECHNY, 
AKCE NA BARU 
12. 12. so RK 130 + DOWNBELOW
RK130, DOWNBELOW, COD 
LIVERS V DALŠÍM STOUNOV-
SKÉM MINIFESTIVÁLKU, PŘIJĎ-
TE PODPOŘIT MÍSTNÍ BORCE 
14. 12. pondělí OLDIES PÁRTY
DJ PETR KLEGA A TANEČNÍ 
PROFIL HUDBY Z MINULOSTI…
VSTUP ZDARMA!!!
16. 12. středa STOUNDRUM + 
TURNAJ VE FOTBÁLKU
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB 
POSLECHOVKA POKRAČUJE…
ENTRY FREE!!!
17. 12. čtvrtek FM CITY PARTY
DJ SHUPSTA A VEČER PLNÝ 
KVALITNÍCH BEATŮ
18. 12. pátek NA:SH:UP – 
XMASS – SPECIAL!!!
VÁNOČNÍ DNB PÁRTY A LOCAL 
HEROES (NJ, BL), THIEW b2b 
MEIKOS (BREAKART CREW, 
PHA), HOLARIO - 4 DECKS SHOW 

(REDRUM & BEAT+, BR-PHA), 
A.THA.M b2b DRAKO-B-DAY SET 
(MESSAROSH&STATE OF BEAT, 
OVA) LUXUS SOUND, 3XFOTBALL
19. 12. sobota SUNSHINE – AF-
TERPARTY HITY! 
ČESKÁ KAPELA POPRVÉ VE 
STOUNU!!! AFTERPARTY HITY 
ZE ZÁHROBÍ OD 23:00
21. 12. pondělí OLDIES PÁRTY
DJ PETR KLEGA A TANEČNÍ 
PROFIL HUDBY Z MINULOSTI…
VSTUP ZDARMA!!!
23. 12. středa TITTY TWISTER 
PARTY 
HH&DNB, DJS BURCHO, BJA-
LY, SHUPSTA, JAFFA A PARTY 
SKATESHOPU.CZ, TOMBOLA O 
CENY!! 1. CENA SNOWBOARD 
SET ZA 10.000!!!!! VSTUP ZDARMA
24. 12. čtvrtek VÁNOČNÍ
ROCKOTÉKA
JIŽ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ROCK-
OŠKA, DJ DR.H A OTEVŘENO OD 
21:00!!! MOŽNÁ PŘIJDE I JEŽÍŠEK
25. 12. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS
PRVNÍ SVÁTEK VÁNOČNÍ V RYT-
MU STARÝCH DOBRÝCH HITŮ!
26. 12. sobota HITY – VIDEO-
PÁRTY SPECIÁL!!!
PRVNÍ HITY VIDEOSPECIÁL! PŘIJĎ-
TE SI UŽÍT TY NEJLEPŠÍ KLIPY
28. 12. pondělí SKA-FEST
SKA FEST A KAPELY: ALSKAPO-
NES, ZELENÉ ZLATO, POKUS-
TONE TĚ NENECHAJÍ DLOUHO 
SEDĚT, SOUTĚŽE O VSTUPY 
NA 100 ZVÍŘAT!
29. 12. úterý KONTRAFAKT-
RYTMUS KRÁL TOUR
RYTMUS, EGO, ANEŠ, EL NINO, 
JAY DIESEL, DAVID STEEL, JA-
NYS, ŠPATNEJ ZVUK A RYTMUS 
KRÁL TOUR 2009, TOMBOLA OB-
LEČENÍ ZA 15.000 KČ, BEATBOX, 
SOUTĚŽ O LUXUSNÍ HODINKY 
STORM, BALÓNKOVÁ SEZNAMKA
30. 12. středa BALKÁNSKÁ DIS-
KOTÉKA
PŘEDPOSLEDNÍ VEČER ROKU V 
RYTMU BALKÁNSKÝCH RYTMŮ
31. 12. čt SILVESTROVSKÉ HITY
SILVESTROVSKÁ PÁRTY S OB-
LÍBENÝMI HITY!!!
PŘIPRAVUJEME:
15.-16. 1. 2010 15. NAROZENINY 
STOUNU!!! 
29. 1. STO ZVÍŘAT 

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

pátek 4. 12.
Mikulášská nadílka pro děti 

členů OS KOVO
sobota 12. 12.

TRADIČNÍ ROCKOVÉ
VÁNOCE 2009

Vystoupí: ARAKAIN, DOGA, A. 
BRICHTA + ABBand, READY 
KIRKEN, TRAKTOR a další.

Více na www.mar-tom.cz.

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

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

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

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

Ohlédnutí za legendárními 
autory Pobeskydí

5. 12. - Koncert Romana Dra-
gouna a Michala Smolána
11. 12. - Afterpárty po koncertu 
kapely Kajkery s kajkerým
22. 12. - Předvánoční fičák 2009, 
tradiční setkání muzikantů a je-
jich přátel, hudební jamsession 
mnoha žánrů

GALERIE U ARNOŠTA

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

WWW.STOUN.CZ OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, 
ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, 

ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

GALERIE LANGŮV DŮM
Otevřeno: út-pá 13-18 hodin

Tel.: 723 021 622

Dariusz Fodczuk
Bez souvislostí

Obrazy a projekce
Lenka Klodová

Dispozice
Kresebně sociologický průzkum

Do 16. prosince

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Výstava portrétů ostravského 
fotografa Romana Poláška s 

názvem Bezdomovci. 

Riegrova ulice, Místek

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém 

náměstí
(u křížového podchodu)

Ester Davidová
Kolekce sedmi smrtelných 

hříchů
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Vstupné: 50 Kč 
Úterý 15. prosince v 19 hodin
Divadlo Palace Theatre Praha

Peter Shaffer
VEŘEJNÉ OKO

Komorní komedie. Příběh, který na první 
pohled vypráví o velmi nečekaném a nety-
pickém manželském trojúhelníku, je však 
při hlubším pohledu především něžným 

příběhem o lásce, bláznovství a moudrosti.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Jirešová a 

Ondřej Čermák
Režie: Ondřej Zajíc

Doprodej vstupenek: 400 a 380 Kč
Předplatitelská skupina A

Čtvrtek 17. prosince v 19 hodin
JARMILA ŠULÁKOVÁ A FLERET

Vánoční koncert folkrockových legend z 
Vizovic u příležitosti 80. narozenin Jarmi-

ly Šulákové a vydání profilového alba 
„Až zavřu dvéři“.

Vstupné: 200 a 180 Kč
Neděle 20. prosince v 15 hodin

Umělecká agentura Aleny Bastlové Opava
NEBOJSA V ČAROVNÉM LESE

Rozmarná hudební činoherní pohádka na 
motivy českých klasických pohádek.

Vstupné: 50 Kč
Výstavy

1. - 31. prosince
Světlo, kříž a krajina – výstava fotografií 

Miroslava Lyska
Vernisáž: 4. 12. v 17 hodin

KINO
1. 12. v 17.00 hod.

LIŠTIČKY/ČR, SK, Irsko
Nový český film o osudech několika výcho-

doevropských dívek v britské metropoli.
2.-3. 12. v 19.00 hod.

MUŽI V ŘÍJI/ČR
Česká rozverná komedie o tom, jak nápad 
uspořádat v Mouřínově Mistrovství Evropy 

ve vábení jelenů za účasti premiéra je 
jedinou možnou cestou k vysněné silnici.

4.-6. 12. v 17.00 hod.
VZHŮRU DO OBLAK/USA

Animovaný film od PIXARU o cestě za 
dobrodružstvím do Jižní Ameriky. 

4.-6. 12. v 19.00 hod.
BRUNO/USA

Sacha Baron Cohen opět řádí.
7.-8.12. v 17.00 hod., 9. 12. v 19.00 hod.

2BOBULE/ČR
Volné pokračování úspěšné komedie 

Bobule.
10.12. v 19.00 hod.

NÁVRH/USA
Nová romantická komedie se Sandrou 

Bullock v hlavní roli.
12. 12.

Maraton Sci-fi filmů
10.00 hod.

MONSTRA VS. VETŘELCI/USA
Animovaná rodinná sci-fi komedie o ná-
vštěvě z vesmíru, proti které se do boje 

postavili pozemští mutanti.
13.00 hod.

TRANSFORMERS:
POMSTA PORAŽENÝCH/USA

Čas odplaty nadešel. Mimozemští roboti 
měnící se v pozemská auta jsou zpět!

15.45 hod.
IRON MAN/USA

Film podle komiksové předlohy – v hlavní 
roli Robert Downey Jr. jako Tony Stark 

alias Iron Man. 
18.00 hod.

STRÁŽCI – WATCHMEN
/VB, USA, Kanada

Film podle komiksu Alana Moorea 
režíroval Zack Snyder. Co zmohou Sůva, 

Hedvábný přízrak a Rorschach v boji 
proti neznámému nepříteli?

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

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Čtvrtek 3. prosince v 19 hodin – chrám 
sv. Jana a Pavla

4. koncert KPH a 2. koncert Cyklu pro 
mládež 2009/2010

„VÁNOCE S BONI PUERI 2009“
Program: G. Caccini, B. Smetana, A. Dvo-
řák, W. A. Mozart, G. F. Händel, J. S. Bach, 
J. F. Wade, Adam V. Michna z Otradovic, 
České vánoční lidové koledy, Evropské vá-
noční lidové koledy (upr. Jaroslav Krček).
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Pondělí 14. prosince v 19 hodin
– frýdecký zámek

2. zámecký koncert 
KONCERT TANCŮ ČTYŘ STOLETÍ

Účinkují: členové operního, činoherního 
a baletního souboru Národního divadla 
Moravskoslezského v Ostravě. Vladi-
mír Liberda – housle, Hana Kuchyňková 
– housle, Zdeněk Jastřembský – viola 
(Janáčkova filharmonie Ostrava), Ilona 
Kučerová – violoncello, Karin Ulrichová a 
Jan Krejčíř – tanec, Anna Cónová a Miro-
slav Rataj – průvodní slovo.
Program: W. A. Mozart, J. Suk, O. Nedbal, 
G. Bizet, P. I. Čajkovskij, B. Smetana ad.
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Pondělí 21. prosince v 18.00 hodin – 
chrám sv. Jana a Pavla
VÁNOČNÍ KONCERT

Program: W. A. Mozart – Adagio pro 
flétnu a orchestr

J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Účinkují: Markéta Klimánková – flétna, Sym-
fonický orchestr Frýdek-Místek, studenti 
Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Os-
travě a Ostravské univerzity – sólový zpěv. 
Smíšený pěvecký sbor Smetana, sbormis-
tryně Hana Olková, Ženský pěvecký sbor B. 
Martinů, sbormistr Milan Báchorek, Mužský 
pěvecký sbor Vítkovice, sbormistr Lumír Pi-
vovarský. Diriguje: Marek Prášil
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Pondělí 21. prosince v 18 hodin 
– Kino Petra Bezruče

„SLYŠTE, SLYŠTE, PASTUŠKOVÉ“
Vánoční koncert Dětského folklorního sou-
boru Ostravička, který připomene divákům 
nejpůsobivější melodie lidových zpěvů vá-
nočních. Program má tři části: Pastýřské, 
U Betléma a Vánoční koledování.
Účinkuje 90 dětí a mládeže souboru Os-
travička. Vstupné: 90 Kč a 60 Kč (důchod-
ci, děti do 15 let a členové FOS)

Středa 30. prosince ve 20 hodin
– Národní dům

PŘEDSILVESTROVSKÝ SWINGOVÝ 
TANEČNÍ VEČER

Hrají: WS KVARTET Waldemara Svato-
še s hosty. Vstupné: 150 Kč

ZÁVĚREČNÉ LEKCE TANEČNÍCH 
KURZŮ PRO MLÁDEŽ

čtvrtek 3. 12. středeční kurz  skupina H 1
sobota 5. 12. středeční kurz  skupina H 2
neděle 6. 12. nedělní kurz  skupina L 1
středa 9. 12. středeční kurz  skupina I 1
sobota 12. 12. nedělní kurz  skupina M 1
neděle 13. 12. nedělní kurz  skupina M 2

středa 16. 12. středeční kurz  skupina I 2
čtvrtek 17. 12. nedělní kurz  skupina L 2
K tanci hraje skupina WS Kvartet
čtvrtek 10. 12. páteční kurz skupina J 1
pátek 11. 12. páteční kurz skupina K 1
sobota 19. 12. páteční kurz skupina K 2
neděle 20. 12. páteční kurz skupina J 2
K tanci hraje skupina Blankyt
Předprodej vstupenek v kurzech, dopro-
dej dle pozvánek a před jednotlivými ak-
cemi v recepci Národního domu.Informa-
ce na tel. číslech 558 438 011 nebo 558 
433 431

PŘIPRAVUJEME OD LEDNA 2010
POHYBOVÉ A TANEČNÍ KURZY

• KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
• PILATES
• POWERJÓGA
• FIT BALL
• ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY PILATES
• CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
• CVIČENÍ PRO SENIORY
• STREET DANCE
• ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
• MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
• TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - POKROČILÍ
• TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A 
DVOJICE, ZAČÁTEČNÍCI, POKROČILÍ

PLESY
Sobota 9. 1. 2010 od 18 hodin

ABSOLVENTSKÝ PLES
Určen všem absolventům tanečních 

kurzů pro mládež.
Podrobné informace na tel. čísle 558 432 

011 nebo na www.kulturafm.cz
1. – 31. prosince – chodby Národního domu
Říše středu – z Pekingu do Hongkongu, 
Korsika – fotoreportáž Karla Fryše

ZAMĚSTNANCI NÁRODNÍHO 
DOMU FRÝDEK-MÍSTEK PŘEJÍ 

VŠEM PŘÍZNIVCŮM KULTURNÍCH 
POŘADŮ ŠŤASTNÉ A VESELÉ 
VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU 
2010 HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, 

POHODY A MNOHO KRÁSNÝCH 
UMĚLECKÝCH ZÁŽITKŮ.

Neděle 6. prosince v 15 hodin
Divadlo Zlatý klíč Dolní Benešov 

Mikulášská show s Honzou Stuchlíkem
Rodiče můžou přinést svým dětem drob-

ný dárek, který jim pak předá Mikuláš.
Vstupné: 50 Kč

Čtvrtek 10. prosince v 16 hodin
KORSIKA – NEJHORNATĚJŠÍ

OSTROV STŘEDOMOŘÍ
Cestopisná beseda – příběhy Natálie 

Lánské o životě Korsičanů.
Vstupné: 20 Kč

Pátek 11. prosince v 19 hodin
KAJKERY s kajkerym…

Dále účinkují: Behind The Door, David Styp-
ka (Najzar), Hanka Kopřivová, René Pyško, 

Karel Kaplický (Ptačoroko), Stará škola
Vstupné: 130 Kč

Neděle 13. prosince v 15 hodin
Rodina Kellnerových Frýdek-Místek

MAGIC REVUE KELLNER
Kouzelnické vystoupení pro děti.

21.00 hod.
STAR TREK/USA, Německo

Rodí se nová skvělá posádka, děj kultov-
ní sci-fi ságy se dočkal svého počátku. 

Bitvy ve vesmíru ve stylu představ druhé 
půle dvacátého století...

13. 12. v 19.00 hod.
T.M.A./ČR

Horor Juraje Herze o umělci, který se 
rozhodne opustit kariéru hudebníka a 

usadit se v tajemném domě v pohraničí…
14. 12. v 17.00.

SIN NOMBRE/Mexiko, USA
Drama z mexicko-americké hranice s na-
hlédnutím do života kriminálního gangu. 

Film byl oceněn na festivalu SUNDANCE.
18.-20. 12. v 17.00 hod.

HRDINOVÉ Z DARANU/Holandsko
Rodinný film odehrávající se v nádherné 

africké přírodě.
18.-20. 12. v 19.00 hod.

JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE/SR, 
POL, ČR, HU

Film Agnieszky Hollandové o sloven-
ském zbojníkovi. 

21.-22. 12. v 17.00 hod.,
středa 23. 12. v 19.00 hod.

MUŽI V ŘÍJI/ČR
Česká rozverná komedie o tom, jak nápad 
uspořádat v Mouřínově Mistrovství Evropy 

ve vábení jelenů za účasti premiéra je 
jedinou možnou cestou k vysněné silnici.

23. 12. v 17.00 hod.
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI/ČR

Dobrodružná komedie pro celou rodinu 
zasazená do „středověku“.

28.-29. 12. v 15.00 a 17.00 hod., středa 
30.12. v 17.00 hod.

G-FORCE/USA
Komando morčat ve službách tajné 

služby bojuje za záchranu světa.
30. 12. v 19.00 hod.

Nejnavštěvovanější film roku v našem kině
BATHORY/ČR

Byla legendární uherská hraběnka Báthory 
opravdu největší vražedkyní všech dob nebo 

ženou, která se pro své bohatství a šarm 
stala terčem politickomocenských intrik?

FILMOVÝ KLUB
1. 12. v 19.00 hod.

MODERNÍ DOBA/USA
Charles Chaplin a jeho souboj v éře, 

která není příliš nakloněna lidem.
7. 12. v 19.00 hod.

LOUISE-MICHEL/Francie/Belgie
Jak si dělnice, propuštěné z jedné 

továrny v Pikardii, za odstupné najaly 
nájemného vraha. Na koho asi?

8. 12. v 19.00 hod.
SLADKÝ ŽIVOT/Itálie

Fellini se ve svém mistrovském díle ne-
chal unést atmosférou konce 50. let. Novi-
nář sleduje skandály, účastní se divokých 

večírků ve vilách bohatých známých.
14. 12. v 19.00 hod.

MUŽ NA LANĚ/VB, USA
Dokument je napínavou dramatizací 

ilegálního přechodu po ocelovém laně 
mezi věžemi World Trade Centre.

21. 12. v 19.00 hod.
35 PANÁKŮ RUMU/Francie

Emocemi nabitý příběh otce a dcery s 
originální hudbou Tindersticks.

22. 12. v 19.00 hod.
PLECHOVÝ BUBÍNEK/Německo, Francie

Osobitý snímek o chlapci, který rád 
bubnuje a odmítá vyrůst na protest proti 

světu dospělých. Jeho osudy sledují 
tvůrci v průběhu let 1899-1945 na pozadí 

proměn Gdaňska.
28. 12. v 19.00 hod.
PROTEKTOR/ČR

Okupační drama z doby atentátu na R. 
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SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

telefon: 558 434 154, 558 434 525,
www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

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

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,
Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040, 

www.divadloctyrlistek.cz

Heidricha. Protektor byl vyslán za Čes-
kou republiku do boje o Oskara.

29. 12. v 19.00 hod.
MUŽI V ŘÍJI/ČR 

Česká rozverná komedie o tom, jak nápad 
uspořádat v Mouřínově Mistrovství Evropy 

ve vábení jelenů za účasti premiéra je 
jedinou možnou cestou k vysněné silnici.

BIJÁSEK
18. 12. v 10.00 hod.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ 
- HVĚZDA BETLÉMSKÁ III./ČR

19. 12. ve 14.00 hod.
DOBA LEDOVÁ 3: Úsvit dinosaurů/USA
Animované dobrodružství lenochoda, šav-
lozubého tygra, mamuta a velkých ještěrů.

FILMY PRO SENIORY
2. 12. v 10.00 hod.
MUŽI V ŘÍJI/ČR

Česká rozverná komedie o tom, jak nápad 
uspořádat v Mouřínově Mistrovství Evropy 

ve vábení jelenů za účasti premiéra je 
jedinou možnou cestou k vysněné silnici.

16. 12. v 10.00 hod.
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA/ČR
Film Miloše Formana podle slavného 
divadelního představení Jiřího Šlitra a 

Jiřího Suchého.

Pro děti
5. prosince v 15 hodin

Čertice Makrela
Veselá hudební pohádka o dětech, čertech 

a pirátech – hraje DS Čtyřlístek Frýdek-
-Místek. Po představení bude následovat 
Mikulášská nadílka. Rodiče, kteří mají zá-
jem, si mohou donést nadílky pro své děti.

- vstupné 20 Kč
Sobota 12. prosince v 15 hodin

Pohádky vánočních nocí
Premiéra dvou loutkových pohádek 
s podtituly Pohádka štědrovečerní a 

Tři sněhuláci – hraje DUO – Divadlo u 
Ostravice Frýdek-Místek

- vstupné 25 Kč
Pro mládež a dospělé

Sobota 12. prosince v 18 hodin
Fotr

Mafiánský epos plný napětí, odhodlání 
a touhy po pomstě – hraje ING Kolektiv 

Frýdek-Místek
- vstupné 80 Kč

Pátek 18. prosince v 18 hodin
Norbert Závodský

Perfect Day
Může jeden (ne)obyčejný den změnit váš ži-
vot? Hraje soubor 21 gramů Frýdek-Místek

- vstupné 60 Kč
Předprodej vstupenek vždy v úterý a 
čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální 
páteční nebo sobotní představení!
Půjčování kostýmů v prosinci:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

2. 12. - ZNAKOVÁ ŘEČ PRO 
BATOLATA – BABY SIGNS
Už jste někdy přemýšle-
li o tom, co vám chce 
vaše nemluvně říci 

nebo proč pláče?
Program: Přirozený způsob, jak se doro-
zumět s vaším dítětem ještě předtím, než 
dokáže mluvit. Rodiče si užívají větší po-
hody, která zavládne, když se dozví, co 
jejich ratolest chce bez slziček a nářku. 
Snížení frustrace a vytvoření větší důvěry 
mezi batolaty a jejich rodiči.
Místo a čas: Rodinné centrum SVČ Klíč FM, 
budova C, Slezská 749, Frýdek, 17-19 h.
Cena: 499 Kč – obdržíte základní materiály, 
879 Kč – obdržíte kompletní materiály. Za uve-
dené ceny se mohou zúčastnit oba rodiče.
Lektor: Mgr. Radana Hlisnikovská (Nezá-
vislá certifikovaná instruktorka programu 
Baby Signs)
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 732 646 125, e-mail: patrik@
klicfm.cz, www.klicfm.cz/znakovani
12. 12. - VYRÁBÍME VÁNOČNÍ SVÍCNY
Program: Vánoce se blíží, a proto je ten 
nejvhodnější čas udělat si poslední výzdo-
bu svého domova – vánoční svícen. Vše, 
co k tomu budete potřebovat, najdete při-
praveno na místě. Tvoříme z chvojí a pří-
rodních materiálů. Můžete si dokoupit také 
materiál navíc, třeba k domácímu tvoření.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Rodinné cent-
rum Klíček, Slezská 749, Frýdek, 16-18 h.
Cena: 160 Kč (materiál, lektor)
Informace: Pavla Kozáková, telefon: 732 
646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz
Rezervujte si místa telefonicky nebo 
e-mailem.

12. 12. - TANEČNÍ KOKTEJL 2009
Program: Představí se tanečníci, kteří vám 
předvedou nezapomenutelné taneční kre-
ace moderních tanců. Ale hlavně vás čeká 
báječná atmosféra v kruhu příznivců tan-
cování. Místo a čas: Kino Petra Bezruče, 
Místek, 13 hodin. Vstupné: 20 Kč
Informace: Patrik Siegelstein, telefon: 732 
646 125, e-mail: patrik@klicfm.cz

7. - 9. 12. - ADVENTNÍ DÍLNY
Program: Zastavte se na chvíli v před-
vánočním shonu a přijďte si vyrobit de-
korace, které nemohou chybět v žádné 
vánoční domácnosti. Připravili jsme pro 
vás adventní kreativní dílny, ve kterých 
máte jedinečnou příležitost užít si vánoční 
náladu a něco hezkého si vyrobit.
Vyrobíte si vánoční přání, hvězdičky z pří-
rodnin, stromečky z dýhy, svíčky, nazdobí-
te si keramické rybky dle vlastní fantazie.
Sraz: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
752, Místek, 8-17 hodin. Cena: 20 Kč
Přihlášky a informace: Eva Otýpková, Ka-
rolína Lepíková, telefon: 731 167 010, 558 
434 154, e-mail: info@klicfm.cz
Větší kolektivy prosíme, aby se ohlá-
sily předem.

12. - 13. 12. - ADVENTNÍ DÍLNY
Program: Zastavte se na chvíli v před-
vánočním shonu a přijďte si vyrobit de-
korace, které nemohou chybět v žádné 
vánoční domácnosti. Připravili jsme pro 
vás adventní kreativní dílny, ve kterých 
máte jedinečnou příležitost užít si vánoční 
náladu a něco hezkého si vyrobit.
Vyrobíte si vánoční hvězdy, drátkované 
ozdoby na štědrovečerní stůl, stromečky 
z dýhy, nazdobíte si keramické ryby, odli-
jete si svíčky, zabalíte si dárky.
Sraz: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
752, Místek, 9-15 hodin. Cena: 20 Kč
Přihlášky a informace: Eva Otýpková, Ka-
rolína Lepíková, telefon: 731 167 010, 558 
434 154, e-mail: info@klicfm.cz

ŠACHY
1. 12. - OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL V 

ŠACHU, 1. – 5. TŘÍDA
Program: Šachový turnaj čtyřčlenných 
družstev

Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek
Informace a přihlášky: Antonín Surma, te-
lefon: 728 855 086

2. 12. - OKRESNÍ PŘEBOR ŠKOL
V ŠACHU, 6. – 9. TŘÍDA

Program: Šachový turnaj čtyřčlenných 
družstev. Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 
752, Místek Informace a přihlášky: Anto-
nín Surma, telefon: 728 855 086

3. 12. - OKRESNÍ PŘEBOR
 STŘEDNÍCH ŠKOL V ŠACHU

Program: Šachový turnaj čtyřčlenných 
družstev. Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 
752, Místek. Informace a přihlášky: Anto-
nín Surma, telefon: 728 855 086
4. 12. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 

5. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let. Místo a čas: SVČ Klíč, Pioný-
rů 752, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966
18. 12. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 

4. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let. Místo a čas: SVČ Klíč, Pioný-
rů 752, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

27. 12. - ŠACHY – TURNAJ
RODINNÝCH DVOJIC

Program: Šachový turnaj pro všechny od 
4 do 99 let. Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 
752, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
KOUZELNÁ MOC ROSTLIN

Od počátku svého bytí je člověk spjat s pří-
rodou, a tedy i s rostlinami. Vždy se snažil 
uspokojit své základní potřeby – nasytit 
se, utišit bolest, překonat strach, věřit. A 
rostliny byly důležitým prostředkem. Mimo 
potravy rostlinného původu v přírodě člo-
věk nacházel také spoustu rostlin, které 
zvýrazňují chuť a vůni pokrmu a činily jej 
stravitelnější. Snaha utišit bolest vzniklou 
při zranění či nemoci vedla k využívání 
léčivých bylin a omamných látek. Strach 
z neznámého podněcoval ke vzniku nábo-
ženství a různých rituálů, při nichž se pou-
žívaly různé halucinogeny a vykuřovadla, 
která přiváděla mysl na jinou úroveň.
Vernisáž ve čtvrtek 17. prosince v 17 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.
Potrvá do 24. ledna 2010.

VŮNĚ STŘELNÉHO PRACHU

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Pátek 4. prosince 17 h – kaple sv. Barbory

POUTNÍ MŠE SVATÁ
Neděle 6. prosince 9-15 h – frýdecký zámek

VÁNOČNÍ JARMARK
spojen s prodejem lidových a umělec-

kých předmětů
• Ukázka lidových řemesel

• Mikulášská nadílka
• Smyčcový orchestr Boromeo ZUŠ ve 

Frýdlantě n.O.
• Venimus – schola z Frýdku
• Cimbálová muzika Satinka

• Kouzelná moc rostlin – první část výstavy
• Vánoční speciality a pamlsky

Neděle 13. prosince 15 hodin – Rytířský 
sál frýdeckého zámku
Poetická valašská legenda BETLEM

Předvánoční setkání k 75. výročí úmrtí Jo-
sefa Kaluse, podle slov P. Bezruče valaš-
ského básníka. Účinkují: Místecká Viola a 
žáci 8. ZŠ ve Frýdku-Místku
Pondělí 14. prosince 19 hodin – Rytířský 
sál frýdeckého zámku

Druhý zámecký koncert
KONCERT TANCŮ ČTYŘ STOLETÍ

Účinkují: Moravské komorní sdružení
Romana Pabjanová, Petra Šolcová – 
housle, Vladimír Liberda – viola, Ilona 
Kučerová – violoncello, Karin Ulrichová a 
Jan Krejčí – tanec, Jana Cónová a miro-
slav Rataj – průvodní slovo
Úterý 15. prosince 16,30 hodin – Langův 
dům na ulici Hluboká

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mi-
nerálů, doplněné výměnou poznatků a ma-
teriálu, poradenská služba, videoprojekce.
Úterý 15. prosince 18 hodin – Rytířský sál 
frýdeckého zámku

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR – 
KOLEDA

Spoluúčinkuje DFS Ostravička (folk, folk-
lór, world music). Pořádá Tomáš Kočko
Sobota 26. prosince 13-17 hodin – Rytíř-
ský sál frýdeckého zámku

SVATOŠTĚPÁNSKÉ ODPOLEDNE
Od 15,00 hodin VÁNOĆNÍ KONCERT – 
koledy, černošské spirituály
Účinkují: Michaela Rácová, Zdeněk Kru-
likovský, Michaela Krulikovská, Regína 
Bednaříková. Dále k vidění:
- Kouzelná moc rostlin – výstava
- Vůně střelného prachu
- Kaple sv. Barbory, stálé expozice

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Úterý 8. prosince v 16 hodin – Zelený 
dům na Zámecké ulici ve Frýdku

VŮNĚ STŘELNÉHO PRACHU
Doprovodná přednáška ke stejnojmenné 
výstavě, která probíhá v Muzeu Beskyd 
Frýdek-Místek, přiblíží historii zbraní pro zá-
bavní a závodní střelbu od 15. do 19. století, 
historii střeleckých a veteránských spolků v 
oblasti, zejména na Frýdecko-Místecku.
Úterý 15. prosince v 16 hodin – Zelený 
dům na Zámecké ulici ve Frýdku

VISALAJE A BÍLÝ KŘÍŽ
Přednáška přiblíží historii známých turistic-
kých center – jak vznikly útulny Wettelfried 
a Weisse Kreuz, chata Josefinenheim, hotel 
Weisse Kreuz – Bílý Kříž, Daňkova útulna, 
hotel Sulov, hotel Baron a hotel Visalaja. 
Doplněno promítáním historických záběrů.
Úterý 22. prosince v 16 hodin – Zelený 
dům na Zámecké ulici ve Frýdku

TEN VÁNOČNÍ ČAS PŘICHÁZÍ
Tématický večer věnovaný vánočním stro-
mečkům, historickým ozdobám, vánočním 
pozdravům, dárkům a receptům na tradič-
ní vánoční pokrmy. Doplněno studijní vý-
stavou a promítáním historických záběrů.
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