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I/48 ESTAKÁDA: Oprava mostu znovu přitíží dopravě ve městě.      Foto: Petr Pavelka

Estakáda projde velkou rekonstrukcíEstakáda projde velkou rekonstrukcí
Řidiče ve Frýdku-Místku 

čeká v tomto roce výraznější 
dopravní omezení. Důvodem 
je plánovaná rekonstrukce es-
takády u VSH, která je součás-
tí průtahu městem, jímž denně 
projede 45 tisíc vozidel. Pří-
pravné práce pod mostem a 
vně konstrukce již byly zahá-
jeny. V březnu budou započa-
ty práce na mostu samotném.

Řidiči ve městě už si zvykli na 
současná omezení na estakádě, 
kde je omezena rychlost a pruhy 
v obou směrech zúženy, ale za-
chování čtyř pruhů, které prosa-
dila frýdecko-místecká radnice 
oproti navrhovaným dvěma, ne-
bude letos při vlastní rekonstruk-
ci mostu už možné.

„V měsíci březnu by se mělo 
začít s bouráním chodníků po 
obou stranách mostu. Chodcům 
bude po dobu stavebních prací, 
které jsou plánovány na březen, 
duben a květen, vstup na most 
zakázán. V červnu by již měla být 
zahájena oprava mostu, která se 
dotkne zejména řidičů. Práce 
budou rozděleny do dvou etap. 
V první etapě se uzavře most 
včetně nájezdových ramp ve 
směru od Polska. Doprava bude 
svedena do tří jízdních pruhů, při-
čemž ve směru na Český Těšín 
budou zachovány dva jízdní pru-

hy. Ve směru od Českého Těšína 
do Frýdku-Místku bude vyhrazen 
pouze jeden jízdní pruh. Ve dru-
hé etapě, která by měla být za-
hájena v září, tomu bude stejně, 
pouze s tím rozdílem, že se bude 
opravovat druhá strana mostu,“ 
uvedl náměstek primátora Karel 
Deutscher, který má dopravu ve 
své kompetenci.

Objízdná trasa nebude spe-
ciálně značena. Předpokládá 
se, že řidiči budou využívat ko-
munikace vedoucí ulicemi 17. 
listopadu, J. Opletala, Revoluční 
a třídou T. G. Masaryka, z níž 
lze sjet zpět na silnici I/48. Na 
těchto trasách bude po něko-
lika dnech vyhodnocen nárůst 
dopravy a podle potřeby budou 
následně upraveny signální plá-
ny křižovatek. 

„Město již před několika lety 
zažilo částečnou opravu mos-
tu. Vyžádala si kolony vozidel 
a zpomalení dopravy v celém 
městě, což bylo nepříjemné pro 
řidiče i pro obyvatele města. 
Oprava estakády je ale vzhle-
dem k bezpečnostním závadám 
nevyhnutelná. Průjezd městem 
bude omezen a zpomalen, niko-
liv však znemožněn. Ve spolu-
práci s Krajským úřadem Morav-
skoslezského kraje se snažíme 
najít takový způsob omezení 

provozu na dané komunikaci, 
které by mělo na fungování měs-
ta co nejmenší negativní dopad. 
Věříme, že opravená estakáda 
bude v konečném důsledku ve 
prospěch všem,“ dodal náměs-
tek Deutscher.

Silnice I/48 ani estakáda ne-
jsou ve správě města. Občané a 
řidiči by se měli s případnými při-
pomínkami k opravám obracet na 
Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje nebo na vlastníka estakády, 
tj. na Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
které je investorem stavby.

O opravách estakády bude-
me aktuálně informovat. 

Vážení občané,
měl jsem tu čest, podobně jako v dřívěj-

ších letech mí předchůdci, zúčastnit se slav-
nostního večera Českého červeného kříže, 
který předával v Národním domě ocenění 
bezpříspěvkovým dárcům krve. Chtěl bych 
i touto cestou všem, kteří se nerozpakují 
darovat tekutinu nejcennější, poděkovat a 
projevit uznání. Zasloužili si potlesk v sále, 
zaslouží si i několik pochvalných řádků. 
Protože jsem nabyl dojmu, že si zaslouží 
ještě mnohem více, setkal jsem se ještě následně s ředitelkou Oblastní-
ho spolku Českého červeného kříže Frýdek-Místek Janou Stonavskou, 
abychom probrali možnosti, jak může město ještě více tuto prospěšnou 
činnost podpořit, a jakým způsobem by ještě mohlo dát dárcům najevo, 
že si jejich skutků velmi váží. Padlo několik možností a my se je budeme 
snažit za frýdecko-místeckou radnici dotáhnout k realizaci. Věřím, že ať 
už bude konkrétní pomoc směrem k dárcovství krve jakákoliv, setká se 
s porozuměním všech, i vás – občanů, protože opravdu nikdo neví, kdy 
bude on sám nebo někdo z jeho nejbližšího okolí potřebovat nezištnou po-
moc dárců krve. Protože bych sám rád poznal, s jakými pocity se dárci do 
tohoto „dobrodružství“ pouštějí, dal jsem si předsevzetí, že i já svou krev 
poskytnu pro ty, co ji budou potřebovat. I když je náš okres Frýdek-Mís-
tek co se týče dárcovství krve na tom v celorepublikovém měřítku velmi 
dobře, byl jsem ujištěn, že každý nový dárce krve je stále vítán. S rozvo-

jem dalších léčebných metod totiž 
neustále roste i potřeba krve získá-
vané od dárců. Statisticky dokonce 
v průměru dostane každý občan za 
svůj život čtyřikrát krevní transfúzi 
a dvanáctkrát preparát z krve vy-
robený. Možná budou tato čísla in-
spirací podniknout kroky potřebné 
k darování krve i u někoho z vás. 
I kdybyste šli na příslušná odběrná 
místa třeba jen jednou, nepochyb-
ně byste si potlesk zasloužili také. 
Vždyť každý, kdo si už vysloužil ofi-
ciální ocenění MUDr. Jana Janské-
ho za násobné bezpříspěvkové od-
běry krve nebo plazmy, šel jednou 
k odběru poprvé.  Michal Pobucký

ZLATÁ MEDAILE PROF. MUDR. 
JANA JANSKÉHO: Uděluje se 
za 40 odběrů. Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frýdek-
-Místek je zřizovatelem 12 
základních škol a únorové zá-
pisy prvňáčků potvrdily, že ka-
pacita základních škol ve měs-
tě je dostačující, byť v příštím 
školním roce v nich zhruba 

Kapacita škol je dostačující

NA ZŠ V LÍSKOVCI: Na zápis v okrajové části města se zašel podí-
vat náměstek primátora Petr Cvik.  Foto: Petr Pavelka

devadesát žáků přibude.
„K zápisu do 1. ročníku zá-

kladního vzdělávání pro školní 
rok 2013/2014 přišlo 654 dětí, 
320 dívek, 334 chlapců, v loň-
ském roce se k zápisu dostavilo 
661 předškoláků. O odklad po-

vinné školní docházky požádalo 
58 zákonných zástupců dětí, 
což je o osm více než v roce 
předcházejícím. Dá se předpo-
kládat, že v následujícím škol-
ním roce usedne do školních 
lavic 596 prvňáčků. V současné 
době základní školy navštěvu-
je 4885 žáků a v 1. ročníku se  
vzdělává 604 žáků. Naopak z 
9. ročníku vyjde letos 482 žáků. 
V nastávajícím školním roce 
bude tedy základní školy na-
vštěvovat o 90 žáků více,“ pro-
mluvila řečí čísel Ilona Nowa-
ková, vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy 
Ilona Nowaková, která ujistila, 
že zvýšený počet žáků nijak ne-
ovlivní kvalitu vzdělávání.

„Poměry na všech našich zá-
kladních školách jsou stabilizo-
vané a hlavně na vysoké úrovni. 

(Pokračování na straně 2)
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(Pokračování ze strany 1)
...Proto mohou být rodiče 

klidní, ať už se rozhodli zapsat 
své dítě na kteroukoliv školu. 
Všude máme kvalifikované pe-
dagogy, kteří mají k dispozici 
moderní učební pomůcky, včet-
ně interaktivních tabulí, a ško-
ly mají výborné zázemí i díky 
renovacím, které jsme v po-
slední době na školách plošně 
prováděli. Školy mají vyměně-

Kapacita škol je dostačující
ná okna, jsou zateplené, mají 
moderní sportoviště, dobře vy-
padají a to vše přispívá k tomu, 
aby se v nich žáci mohli cítit 
dobře. Základní školství je 
dlouhodobě naší prioritou a je 
to na nich vidět i ve srovnání 
s podmínkami škol středních, 
kde není zřizovatelem město,“ 
řekl náměstek primátora Petr 
Cvik. (Více o zápisech na stra-
ně školství.)  (pp)

Hovory s občany
Vedení statutárního města 

Frýdku-Místku ve spolupráci s 
Osadním výborem Panské Nové 
Dvory pořádá setkání s občany 
Panských Nových Dvorů, které se 
uskuteční ve středu 13. března v 
17 hodin v restauraci „U Hučky“. 
Za vedení města se zúčastní ná-
městek primátora Petr Cvik.

Setkání s kronikou
Odbor školství, kultury, mládeže 

a tělovýchovy s kronikářkou Annou 
Novákovou pořádá ve dnech 7.-
-13. března pro veřejnost Setkání 
s kronikou (v pracovních dnech 
čtvrtek-středa následujícího týdne). 
Dovědět se více o kronice města, 
nahlédnout do jejích dílů, bude 
možno ve velké zasedací síni Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku od 8 
do 16 hodin. Zájemci z řad žáků či 
studentů se mohou také zúčastnit 
malého vědomostního testu o na-
šem městě a získat drobnou pozor-
nost. V případě návštěvy školního 
kolektivu prosíme o telefonické 
sdělení ohledně času a počtu žáků 
na tel. 558 609 218 nebo 731 714 
145 – Anna Nováková.

Cyklocestování táhlo
Festivalový víkend Cyklocesto-

vání se letos mohl pochlubit vůbec 
nejvyšší návštěvností za dobu jeho 
existence. Do Nové scény Vlast si 
našly cestu přes čtyři stovky lidí 
a při vystoupení manželů Hervé-
ových, legendárních cyklodob-
rodruhů, sál doslova praskal ve 
švech. Ti povyprávěli o neuvěřitel-
ném 14 let dlouhém cykloputování, 
při kterém se jim narodila dcerka, 
se kterou pak ještě dalších šest let 
cestovali na kolech.

Černé skládky
V měsíci lednu bylo odstraně-

no na území města Frýdku-Místku 
0,34 t neoprávněně odloženého 
odpadu, tzv. černých skládek. Prá-
ce, zadávané Magistrátem města 
Frýdku-Místku, odborem životního 
prostředí a zemědělství, zajišťova-
la společnost TS a. s. K odkládání 
objemných odpadů slouží sběrné 
dvory provozované společností 
Frýdecká skládka. Odpad odkláda-
ný občany města Frýdku-Místku je 
sběrnými dvory odebírán bezplatně. 
Provozní doba sběrných dvorů je od 
pondělí do pátku v době od 10 do 18 
hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Koncert v Prostoru
Koncem ledna proběhl v nízko-

prahovém zařízení pro děti a mlá-
dež Klubu Prostor rapový koncert. 
V pestrém hodinovém programu 
se vystřídala dvě uskupení SCA-
RAP  RAP a SCARY JANUARS. 
Uživatelé zařízení si společně s 
ostatními fanoušky vychutnali ná-
zory svých vrstevníků na součas-
nou dobu bez ohledu na etnicitu. 
Rapeři vyjádřili negativní postoj k 
drogám a alkoholu. Organizaci a 
průběh celé akce si zajistili sami 
účinkující. Pokud je vám mezi 14-
-19 lety a rádi byste se zapojili do 
aktivit Klubu Prostor, přijďte se po-
dívat ve všední dny od 13 do 18 
hodin na Husovu ulici 3293 (budo-
va Distep).  (pp)

Léčebnu Gaudium, zdra-
votnické zařízení dlouhodobě 
nemocných, navštívil primá-
tor Michal Pobucký s vedoucí 
odboru sociálních služeb Jar-
milou Kozlovou, aby se lépe 
seznámil s chodem instituce, 
které město podalo pomoc-
nou ruku v souvislosti se 
závazkem spolufinancování 
projektu „Srdce“.

Zastupitelstvo města totiž 
rozhodlo o závazku Statutárního 
města Frýdku-Místku spolufi-
nancovat projekt „Srdce“ spo-
lečnosti Gaudium Frýdek-Místek 
s.r.o., za účelem čerpání finanč-
ních prostředků v rámci výzvy 
č. 1 programu implementace 
švýcarsko-české spolupráce na 
Ministerstvu zdravotnictví ČR, 
a to ve výši 15 % celkových 
nákladů projektu, maximálně 
však ve výši čtyř milionů korun. 
„Jedná se o spolufinancování 
rekonstrukce budovy, ve které 
léčebna provozuje svou činnost. 
Budova byla postavena koncem 

Město spolupracuje s GaudiemMěsto spolupracuje s Gaudiem

V GAUDIU: Jarmila Kozlová, vedoucí odboru sociálních služeb, 
konzultovala zkušenosti s konkrétními rehabilitačními pomůckami. 

Foto: Petr Pavelka

V příštím čísle Zpravodaje 
Rady města bude zveřejněna 
Anketa veřejného mínění ob-
čanů Frýdku-Místku, která se 
bude vztahovat k problemati-
ce bezpečnosti v našem měs-
tě. Výzkum realizuje Odbor 
bezpečnostních rizik a pre-
vence kriminality statutárního 
města Frýdek-Místek ve spo-
lupráci s dalšími institucemi.

Na občany budou čekat otáz-
ky, které budou zjišťovat jejich 
subjektivní názor na míru krimi-

Dotazník veřejného mínění
nality ve městě, formy trestné 
činnosti, z nichž mají lidé nej-
větší obavy, spokojenost s prací 
republikové i městské policie. 
Dotazovaní budou mít také pří-
ležitost označit lokality, skupiny 
obyvatel i národnosti, které po-
važují za nebezpečné, budou 
moci také sdělit svůj názor na 
to, na jakou oblast by mělo měs-
to vydávat nejvíce finančních 
prostředků, jestli například na 
kamerový systém nebo pořádek 
ve městě.  (pp)

19. století pro účely péče o sirot-
ky, byla rekonstruována v osm-
desátých letech minulého století 
a všechny sítě jsou na samé 
hraně technické způsobilosti, 
havarijní je stav rozvodů teplé 
vody a odpadů. Rovněž dispo-
ziční řešení odpovídá době re-
konstrukce,“ přiblížil stav objektu 
primátor, jehož zajímalo, jak se 
k celé záležitosti staví vlastník 
této budovy. Budova je v ma-
jetku Kongregace Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského, 
po celou dobu své existence 
sloužila pro potřeby občanů 
Frýdku-Místku a okolí. Byla po-
stavena jako sirotčinec, za II. 
světové války v ní byla umístě-
na škola a po válce ústav pro 
důchodce. Od roku 1998 slouží 
pro potřeby léčebny dlouhodobě 
nemocných, přičemž toto využití 
se předpokládá i do budoucna.

„Naše léčebna dlouhodobě 
nemocných je dlouholetým po-
skytovatelem následné zdravotní 
lůžkové péče ve městě. Tím se 

rozumí poskytování zdravotní 
péče při pobytu na lůžku, pokud 
pominuly zdravotní důvody k po-
skytování akutní lůžkové péče pa-
cientům v nemocnicích,“ vysvětlil 
ředitel zařízení Petr Hartmann.

„Zařízení Gaudium není kon-
kurenčním zařízením příspěv-
kové organizaci Hospic Frýdek-
-Místek p.o., jehož zřizovatelem 
je Statutární město Frýdek-Mís-
tek,“ podotýká Jarmila Kozlová, 
podle níž je podpora Gaudia 

v souladu s vizí radnice zabez-
pečit komplexní kvalitní zdra-
votní a sociální péči občanům 
žijícím ve Frýdku-Místku. „Bě-
hem naší návštěvy bylo vidět, 
že klienti jsou zde spokojeni. 
Věřím, že u některých může 
dojít až k překvapivým zlepše-
ním zdravotního stavu, kdy se 
pak mohou vrátit zpět ke svým 
rodinám nebo do jiných sociál-
ních zařízení,“ hodnotil primátor 
Pobucký.  (pp)

S manželkou jsme si dobře za-
tančili, písničky se nám líbily, 
dokonce byly i polky, večeře 
byla chutná, atmosféra přátel-
ská. I když jsme museli odejít 
dříve, i tak jsme měli z plesu 
krásný prožitek. Děkuji za dá-
rek, který jsem obdržel při pře-
dání plakety, udělal mi radost a 
autolékárnička mi přišla vhod. 
Upřímně mi udělaly radost i 
osobnosti, které gratulovaly 
všem dárcům při předávání 
ocenění.“

Dárci krve přebírali oceněníDárci krve přebírali ocenění

OCENĚNÍ DÁRCŮ: Na slavnostním večeru Českého červeného kří-
že zaznívala slova díků.   Foto: Petr Pavelka

Krve v republice pro medi-
cínské účely obecně není do-
statek, ale Frýdek-Místek patří 
v dárcovství krve ke špičce. I 
proto bývá slavnostní večer 
v Národním domě určený 
bezpříspěvkovým dárcům, 
kteří zde přebírají svá oceně-
ní, vždy bohatý.

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Frýdek-Místek 
letos zaznamenal okolo 1350 
dárců, kteří si po deseti a více 
odběrech vysloužili ocenění. 

Frýdek-Místek v konkurenci 
Třince, Havířova, Bohumína, 
Orlové, Ostravy, Nového Jičína 
a dalších měst ve statistikách 
jasně vede. Na večírek přija-
lo pozvání 68 dárců, kteří si 
vyslechli potlesk zaplněného 
sálu a odnesli si svá ocenění. 
Jeden z nich, Roman Šotkov-
ský, poděkoval ředitelce spolku 
Janě Stanovské za realizaci 
slavnostního večera: „Chtěl 
bych moc poděkovat za pěkný 
ples Českého červeného kříže. 

„Zlatý kříž III. třídy za 80 bez-
příspěvkových odběrů krve a 
plazmy obdrželo v rámci večera 
25 lidí. Určitě jim patří obdiv nás 
všech. My jako město se bude-
me snažit dárcovství krve ještě 
více podporovat, například ze 
sociálního a zdravotního fondu 
města. Poděkování patří určitě i 
pracovníkům frýdecké nemocni-
ce a Krevního centra Frýdek-Mís-
tek, kteří odběry provádějí tak, 
že se jim dárci vracejí,“ hodnotil 
primátor Michal Pobucký.  (pp)

ZIMA SE NEVZDÁVÁ: Technické služby to stále nemají jednoduché. 
Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Opilý v Audi

16. 1. v devět hodin dopoledne 
si hlídka městské policie všimla ve 
zpětném zrcátku vozidla Audi pro-
jíždějícího agresivní jízdou z jednoho 
pruhu do druhého. Strážníci řidiče 
podezírali z požití alkoholického ná-
poje nebo jiné návykové látky před 
jízdou, z toho důvodu se rozhodli 
podezřelé vozidlo zastavit. Pomocí 
výstražného zvukového zařízení 
vozidlo zastavili. Řidiče požádali 
o předložení dokladu totožnosti a 
podrobení se dechové zkoušce. Muž 
uvedl, že pil alkohol, ale naposledy 
včera večer. První dechová zkouška 
naměřila hodnotu 0,86 a druhá, opa-
kovaná po sedmi minutách, naměřila 
stejnou hodnotu promile alkoholu v 
dechu. Celá událost bude oznámena 
ke správnímu řízení. Řidič si své vo-
zidlo odtlačil na nejbližší parkoviště.

I cizinci hřeší
16. 1. po deváté hodině večer si 

všimli strážníci na ulici Lískovecká 
neosvětleného vozidla značky Hy-
undai. Vozidlo hlídka zastavila na 
vedlejší ulici. Při přistoupení k vozi-
dlu si strážník všiml, že řidič je ko-
rejské národnosti. Muž byl anglicky 
vyzván k předložení dokladu totož-
nosti, což ale neučinil a někde tele-
fonoval. S hlídkou odmítal komuni-
kovat, z jeho reakcí bylo zřejmé, že 
požil před jízdou alkohol. Po chvíli 
se na místo dostavila žena, která 
přeložila komunikaci mezi strážníky 
a řidičem. Ten se podrobil decho-
vé zkoušce s výsledky 1,08 a 1,09 
promile alkoholu v dechu. V průbě-
hu události byla na místo přivolána 
hlídka Policie ČR, která si později 
podezřelého muže převzala.

Auta v příkopě
23. 1. telefonicky oznámil muž, 

že v části Lískovec jsou dvě vo-
zidla zapadlá v příkopě. Strážníci 
na místě zjistili, že řidič vozidla 
předešlý den zapadl do příkopu, 
a když přijel vozidlo vytáhnout, tak 
se mu to samé podařilo s druhým 
vozidlem. Musel počkat na traktor, 
aby obě vozidla vyprostil ze sně-
hu. Strážníci z místa odjeli, jejich 
přítomnost nebyla zapotřebí. 

V noční košili
29. 1. před pátou hodinou ranní 

strážníci Městské policie ve Frýd-
ku-Místku dostali telefonické ozná-
mení o starší ženě, která zmateně 
chodí po ulici, jen v noční košili. 
Hlídkou byla zjištěna žena, ročníku 
1930, která uvedla adresu svého 
trvalého bydliště, kde ji strážníci 
předali manželovi.

Zloděj utíká
27. 1. dopoledne požádala bez-

pečnostní agentura z Penny marke-
tu o příjezd hlídky. Na prodejně mla-
dík odcizil 23 ks zubních past Elmex 
v hodnotě skoro dvou tisíc korun. 
Toto zboží pronesl přes pokladnu 
bez zaplacení, kde jej zaměstna-
nec bezpečnostní agentury zadržel. 
Mladíkovi se po chvíli podařilo utéct. 
„Tento případ se stejným mladíkem 
se opakoval i předešlého dne, kdy 
odcizil 19 čokolád Milka v hodnotě 
500 Kč. Agentura nic nehlásila, 
jelikož mladík také utekl. Hlídka 
společně se zaměstnancem pro-
vedla kontrolu okolí, zda se někde 
mladík nezdržuje. Popis mladíka byl 
oznámen strážníkům a celá událost 
správnímu orgánu. (pp)

Na pondělí 25. února je 
svoláno 11. zasedání Zastu-
pitelstva města Frýdku-Míst-
ku. Začne v 8 hodin ve velké 
zasedací síni magistrátu, s 
obvyklým programem, včetně 
stanovisek občanů, kterým je 
vyhrazena 14. hodina.

Zastupitelé na úvod proberou 
finance města – návrh 1. změ-
ny rozpočtu statutárního města 
Frýdek-Místek pro rok 2013 pro-
váděné zastupitelstvem města 

Zastupitelé zasednou 25. února
formou rozpočtových opatření, 
návrh na uzavření smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace 
občanskému sdružení KAFI-
RA, o.s. – určení výtěžku sbírky 
„Vánoční strom“ a řadu návrhů 
na uzavření smluv o poskytnutí 
neinvestičních dotací z různých 
fondů a kapitol městského roz-
počtu. Následovat bude bod vě-
novaný hospodaření s majetkem 
statutárního města – prodej, na-
bytí a darování nemovitostí, zazní 

rovněž další zpráva o postupu 
přípravy a výstavby silnice I/48.

Po stanoviscích občanů by 
se zastupitelé podle programu 
měli věnovat návrhu na udělení 
„Ceny statutárního města Frýd-
ku-Místku“ za rok 2012 i změnou 
Jednacího řádu Zastupitelstva 
města Frýdku-Místku. Dále bude 
představen Program prevence 
kriminality na rok 2013 a činnost 
rady města od posledního zase-
dání zastupitelstva.  (pp)

Bezmála osmdesátiletá 
seniorka Jiřina Platošová se 
v lednu stala obětí loupežné-

Seniorka o strážnících: „Byli úžasní!“Seniorka o strážnících: „Byli úžasní!“

ho přepadení, kdy jí neznámý 
pachatel vytrhl za bílého dne 
kabelku. Protože Policie ČR 

se nechtěla případem bez-
prostředně zabývat, ujali se 
přepadené strážníci frýdecko-
-místecké městské policie.

„Jeden ze svědků mé situace 
volal na státní policii, ale ti ne-
měli čas, zato městská policie 
přijela hned. Já jsem měla v té 
kabelce všechno – občanský 
průkaz, platební karty, klíče od 
bytu, peníze a ti městští strážníci 
byli tak hodní a jezdili se mnou 
po všech těch institucích, aby-
chom zablokovali platební karty 
a telefon, oslovili také syna, aby 
vyměnil zámky, sjeli se mnou 
domů, abych si vyměnila kabát, 

který jsem měla úplně mokrý, 
jak se mnou smýkal ten pacha-
tel po zemi, když jsem kabelku 
nechtěla pustit. Zajeli se mnou 
pak i na republikovou polici, 
prostě byli úžasní a chtěla bych 
jim moc poděkovat. Já jsem ne-
měla policii ráda, ale tyto jsem 
obdivovala, nečekala jsem, že 
mohou být tak vstřícní a hodní. 
Nakonec jsem všude uspěla a 
všechno bylo rychle naprave-
no, pouze na ČSAD mi nechtěli 
vyměnit kartu zdarma,“ popsala 
svůj příběh paní Jiřina Platošo-
vá, která s poděkováním stráž-
níkům navštívila primátora Mi-
chala Pobuckého. S ním k její 
velké radosti vyřešila i poslední 
problém, který vznikl jejím pře-
padením, a sice novou kartu na 
městskou hromadnou dopravu 
zdarma. „Našli jsme cestu, jak 
jí i v tomto směru pomoci. Jinak 
ale vydávání karet běží v urči-
tém systému, takže nešlo, aby 
paní získala obratem bezplatně 
kartu novou,“ vysvětlil primátor 
Michal Pobucký, kterého po-
těšilo, jak pěkné vysvědčení
Jiřina Platošová vystavila frý-
decko-místecké městské poli-
cii.  (pp)

S PRIMÁTOREM: Jiřina Platošová přišla pochválit přístup městské 
policie poté, co se stala obětí přepadení.  Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek má po del-
ším čase dívku s opravdu 
hodnotným titulem „miss“. 
V kongresovém sále Parkho-
telu Plzeň získala 26. ledna 
titul Miss aerobik ČR 2012 
osmnáctiletá Jana Šimičková 
z Frýdku-Místku.

„Projekt Miss aerobik patří 
mezi nejvýznamnější soutěže v 
oblasti krásy a sportu v České 
republice. Jako jediná soutěž 
svého druhu precizně propojuje 
atributy klasických soutěží miss 
a skutečných dovedností spor-
tovních krásek,“ říká producent 
soutěže Vladimír Mati, který je 
rovněž z Frýdku-Místku a dopro-
vázel Janu Šimičkovou při přijetí 
na radnici, kde obdržela od pri-
mátora Michala Pobuckého kytici 
a drobné upomínkové předměty 
za vzornou reprezentaci města.

Cesta Jany, která je student-
kou Střední školy gastronomie, 
oděvnictví a služeb ve Frýdku-
-Místku, za prestižním titulem 
začala na základním regionálním 
kole, které se uskutečnilo v hale 
6. ZŠ ve Frýdku-Místku, pak při-
šlo semifinále v Praze a nakonec 
plzeňské finále. „Jsem moc ráda, 
že jsem tam uspěla. Protože 
všechny holky byly krásné a měly 
zkušenosti s modelingem. Nako-
nec to vyšlo, i když jsem musela 
v přípravě překonat hodně pře-
kážek, třeba i zlomený prst nebo 
zánět ledvin,“ řekla Jana, kterou 

Novou Miss aerobik je Jana ŠimičkováNovou Miss aerobik je Jana Šimičková
byste v některých z místních 
posiloven hledali zřejmě marně. 
Dívka jako ona zde nenajde totiž 
dostatek klidu, a tak se připravo-
vala doma a také ve škole, která 
jí vychází vstříc. Věnuje se eko-
nomice a podnikání, a proto by 
chtěla zkusit po maturitě vysokou 
školu se zaměřením na sportovní 
management. „Až budu vědět, 
kde zakotvím, tak se tam určitě 
pokusím zavést nějaké cvičení 
spojené s mým jménem,“ plánu-
je dívka, která při výšce 172 cm 
váží 59 kilogramů. „Normální mi-
ssky se musí v jídle hodně držet, 
ale jsou to takové umělé holky. 
My můžeme sníst všechno, pro-
tože to vycvičíme, a máme tak 
určitě přirozenější postavy,“ srov-
nává Jana, která nejlépe zvládla 
tři disciplíny: aerobik, konverzaci 
se sportovní osobností a prome-
nádu v plavkách. „Konverzovala 
jsem s Michalem Hamršmídem, 
který je legendou ultimátních 
zápasů, ale byl menší než já, 
tak jsme si z toho dělali legraci.“ 
Když se obrací za soutěží zpět, 
oceňuje práci Esprit týmu v čele 
s její ředitelkou a majitelkou 
značky soutěže Janou Čejkovou, 
kteří dokázali vytvořit perfektní 
zázemí soutěžícím jak v přípravě, 
tak i samotném finálovém veče-
ru. „Měli jsme třeba i psychologa, 
který mi hodně pomohl, protože 
ten tlak tam byl opravdu velký,“ 
svěřila se Jana. Tu ale teď už če-

NÁVŠTĚVA MISS AEROBIC: Jana Šimičková s producentem Vladimí-
rem Matim a primátorem Michalem Pobuckým.  Foto: Petr Pavelka
kají jen samé uvolněnější akce, 
kde bude moci zúročit svůj nový 
titul. „Určitě si i my jako město 
najdeme příležitost, jak služeb 
Miss aerobik využít při propagaci 

města. Může být naší tváří napří-
klad na Beskydských rekordech 
a podobně,“ nastínil primátor 
Michal Pobucký možnou spolu-
práci.  (pp)
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Každá základní škola ve 
Frýdku-Místku pojala své zá-
pisy do prvních tříd po svém. 
Někde převládal slavnostní, ale 
důstojný charakter, jinde pře-
vážila hravá forma, která měla 
především děti uvolnit, aby se 
nového prostředí nebály.

„Byli jsme u zápisů praktic-
ky na všech školách a všude to 
mělo nějaký specifický ráz. Kaž-
dá škola má svůj styl, jak k zápisu 
přistupuje, často tím zdůrazňuje 
svou identitu. Například modrá 6. 
ZŠ měla vše ve znamení šmoulů, 
8. ZŠ si zase připravila pro děti 
hned osm stanovišť, lískovec-
ká ZŠ spojila úkoly s lískovými 
oříšky. Všude byla ale dobrá at-
mosféra, děti předváděly nutné 
základní dovednosti, ale nechy-
běla ani zábava. Každý budoucí 

Zápisy – důstojně i veselou formouZápisy – důstojně i veselou formou
prvňáček si také odnášel drobné 
pozornosti jako připomínku vel-
kého dne, také rodičům se školy 
snažily strávený čas co nejvíce 
zpestřit,“ hodnotila Ilona Nowa-
ková, vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy, 
která při této příležitosti předsta-
vovala prostředí jednotlivých škol 
primátorovi Michalu Pobuckému. 
Ten byl vtažen do víru zejména 
na 8. základní škole, protože 
osmé, odpočinkové stanoviště, 
pojmenované Moravská krčma, 
které sloužilo zejména rodičům 
na občerstvení, představovalo 
kromě dobrot také živou hud-
bu z Kajkerácké dílny. Protože i 
primátor Michal Pobucký je mu-
zikant, hned musel vzít do ruky 
basu a střihnout si jeden kousek 
s místními muzikálně založenými 
pedagogy. A že to teda rozjeli! 
Osmička pojala zápis jako plav-
bu kolem světa, takže jednotlivá 
stanoviště přibližovala Egypt, 
černoušky v Africe, Indiány, pro-
tinožce s klokany, Eskymáky i 
třeba Piráty z Karibiku. Všude 
se samozřejmě plnily příslušné 
úkoly a budoucí prvňáčkové se 
seznamovali s prostředím školy. 
Právě 8. ZŠ patří spolu s 1. a 5. 
ZŠ k těm školám, kde zapsali prv-
ňáčků nejvíce.  (pp)

NA OSMIČCE: Primátor Michal Pobucký se u zápisu na 8. ZŠ musel na chvíli chopit basy. Foto: Petr Pavelka
                  škola přišlo z toho žádá předp.  plánovaný
 k zápisu odklad počet žáků počet 1. tříd
ZŠ FM, tř. T. G. Masaryka 454 (1. ZŠ) 97 9 88 4
ZŠ a MŠ FM, Jana Čapka 2555 (2. ZŠ) 50 4 46 2
ZŠ FM, Komenského 402 (4. ZŠ) 63 6 57 3
ZŠ a MŠ FM, El. Krásnohorské 2254 (5. ZŠ) 104 12 92 4
ZŠ FM, Pionýrů 400 (6. ZŠ) 54 6 48 2
ZŠ FM, 1. máje 1700 (7. ZŠ) 80 6 74 3
ZŠ FM, ČSA 570 (8. ZŠ) 99 9 90 4
ZŠ FM, Jiřího z Poděbrad 3109 (11. ZŠ) 51 2 49 2
ZŠ a MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 320 28 3 25 1
ZŠ a MŠ FM – Chlebovice, Pod Kabáticí 107 12 1 11 1
ZŠ a MŠ FM – Skalice 192 7 0 7 1
ZŠ a MŠ Naděje, FM, Škarabelova 562 9 0 9 1
Celkem 654 58 596 28

V úterý 29. ledna proběh-
lo na 11. ZŠ ve Frýdku-Míst-
ku Okresní kolo dějepisné 
olympiády. Nejúspěšnější 
řešitelé sedmadvaceti škol 
okresu Frýdek-Místek prově-
řovali své vědomosti týkající 
se historie Pohanů, Slovanů, 
Vánoc, Velikonoc, tradic, 
zvyků a podobně.

Tematické zaměření letoš-
ního ročníku bylo ve znamení 

Okresní kolo dějepisné olympiády
„Od pohanských zvyků ke křes-
ťanským tradicím“. Přesmyčky, 
kvízy, mapy, doplňovačky, 
tabulky a ilustrace řešili účast-
níci 90 minut, poté následovala 
malá přestávka s občerstvením 
a pak se odebrali na předem 
připravenou besedu do poboč-
ky Městské knihovny ve Frýd-
ku-Místku, která se nachází 
v budově naší školy. Mezitím 
opravovala odborná porota vy-

řešená zadání okresního kola, 
aby mohla okamžitě vyhlásit 
výsledky a sdělit postupujícího 
do krajského kola.

Každý účastník získal pamět-
ní list a vítězové peněžní pou-
kázky na nákup knih a diplom. 
Zadavatelé soutěže i porota byli 
s průběhem a organizací olympi-
ády velmi spokojeni a těší se na 
další spolupráci s naší školou.

Mgr. Iva Vránová

Žáci 6. ZŠ se na podzim zú-
častnili projektu VŠB – Tech-
nické univerzity o nejlepší vy-
nález. Tento projekt byl určen 
žákům základních škol a 6. ZŠ 
přihlásila do této soutěže žáky 
matematických tříd 7.-9. roční-
ků. Vítězná družstva se 30. 1. 
2013 zúčastnila Tržiště nápa-
dů na VŠB, kde se se svými 
nápady měla prezentovat.

Mladí vynálezci se v Ostravě 
utkali s mnoha základními škola-
mi celého regionu, a tedy s vel-

Žáci 6. ZŠ zvítězili na Tržišti nápadů
kou konkurencí. V porotě zasedli 
představitelé velkých moravsko-
slezských firem jako Hyundai, 
Vítkovice, Arcelor Mittal. A 6. ZŠ 
byla velmi úspěšná!

V kategorii Nejlepší nápad 
žáci Šestky zvítězili. Družstvo 
ve složení Nikola Greschnerová, 
Jiří Buchta, Maxmilián Rek, Da-
vid Miřinský, všichni ze 7.A, zau-
jalo svým nápadem BEZPEČNÁ 
SLEPECKÁ HŮL a odneslo si již 
zmíněné 1. místo!

Mgr. Iveta Rzymanová

Ačkoli kulturní život i 
slušné chování v posled-
ní době „vychází z módy“, 
naše škola 1. ZŠ se tímto 
trendem neřídí. Začátek no-
vého roku pro nás byl právě 
naopak ve znamení kultury. 

Skupina Marbo, která u nás vy-
stoupila, žákům 2. stupně vysvět-
lila, „Jak se stát skladatelem“. Sly-
šeli jsme v jejich podání známé 
skladby i moderní písně. Dvojici 
hudebníků se podařilo nadchnout 
a rozezpívat zejména mladší děti.

Emocionální zážitky si pak 
naši žáci postupně přiváželi z 
ostravského Divadla loutek, kte-
ré nás ještě nikdy nezklamalo. 
„Šesťáci“ se výborně pobavili 
nad netradičním a vtipně ztvár-

Jednička žije kulturou
něným příběhem lišky Bys-
troušky, žáci osmého ročníku 
se o pár dní později seznámili 
s jánošíkovskou tématikou pro-
střednictvím muzikálu Malované 
na skle. Sérii návštěv divadla 
zakončili naši nejstarší, pro něž 
jsme vybrali filozoficky laděnou 
hru Sofiin svět, která nás do-
nutila popřemýšlet o základních 
otázkách bytí a nebytí, smyslu 
života a tak dále.

Jsme rádi, že nikoho předsta-
vení nenechala bez dojmů. Náš 
obdiv patří zejména hercům Diva-
dla loutek Ostrava, kteří vždy po-
dají vynikající výkon. Nyní se na ně 
mohou těšit už jen žáci 7. ročníku, 
které čeká Jiráskova Lucerna.

Mgr. Lenka Drahotuská
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Karnevalové odpoledne na nové Pětce
Ve středu 30. ledna se tě-

locvičny naší školy proměni-
ly v pestrobarevný svět po-
hádkových bytostí. Propuklo 
zde velké karnevalové vese-
lení. Všichni ti kašpárci, prin-
cezny, víly, vodníci, různá 
zvířátka aj. se zde přišli po-

bavit a do sytosti se vydová-
dět v programu vynikajících 
KLAUNŮ Z BALONKOVA. 

Nechybělo ani posezení s ob-
čerstvením, na kterém měly veliké 
zásluhy paní kuchařky. Ty připravi-
ly do našeho „bufítku“ opravdu de-
likatesní chlebíčky. Zvláštní podě-

kování patří sponzorům a rodičům, 
kteří zásobili tombolu hezkými 
dárky! V neposlední řadě pak vel-
ký dík za pomoc a spolupráci patří 
našemu panu školníkovi Chalup-
kovi. Těšíme se opět na příjemná 
setkání při dalších akcích.

Vychovatelky školní družiny

PrimMat – Soukromá střední 
škola podnikatelská, s.r.o., ČSA 
482, Frýdek-Místek, navazuje na 
úspěšný průkopnický projekt 
„Nové výzvy, nové příležitosti, 
nová škola“, který škola rea-
lizovala v rámci Operačního 
programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost. Cílem pro-
jektu bylo vytvořit zázemí pro 
efektivní moderní výuku žáků. 

E-learning se stal nepostradatel-
nou součástí vzdělávání ve škole. 
Tento projekt byl spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem České republiky.

Aktuálně PrimMat realizuje dal-
ší projekty na podporu moderních 
trendů ve vzdělávání žáků. V rám-
ci Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost je 
podpořen projekt „SbírkaPříkladů.
EU“, jehož cílem je zvyšování 
matematické gramotnosti žáků 
středních i základních škol. Na 
projektu spolupracují s PrimMat 
čtyři základní školy (Základní škola 
a mateřská škola Frýdek-Místek, 
Lískovec, K Sedlištím 320, Zá-
kladní škola Čeladná, Základní 
škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, 
Základní škola národního umělce 
Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. 
T. G. Masaryka 454), tři střední 
školy regionu (Gymnázium Hlad-
nov a Jazyková škola s právem 

Evropské projekty podporují kvalitu vzdělávání

státní jazykové zkoušky, Ostrava, 
Obchodní akademie a SOŠ logis-
tická, Opava, Střední průmyslová 
škola, OA a Jazyková škola s prá-
vem státní jazykové zkoušky, Frý-
dek-Místek) a Krajské zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a informační centrum, 
Nový Jičín. Postupně vzniká uni-
kátní webová sbírka příkladů, která 
vytvoří předpoklady pro efektivní 
výuku matematiky a která záro-
veň učitelům usnadní maximálně 
uplatňovat individuální přístup ve 
vzdělávání žáků. Snadná dostup-
nost k různorodému množství 
příkladů, možnost procvičovat 
„obdobné příklady“, samostatně 
nalézat závislosti a postupy řešení 
jistě ocení žáci středních i základ-
ních škol. Pilotní příklady budou 
ověřovány ve výuce matematiky 
na PrimMat a také ve výuce mate-
matiky partnerských škol.

Další projekt „ePrimMat“ je rov-
něž zacílen na podporu kvalitního 
vzdělávání na střední škole, jehož 
prioritou je nadstandardní výuka 
cizích jazyků s využitím moder-
ních metod a forem práce učitele, 
efektivita výuky na PrimMat a její 
zkvalitňování prostřednictvím ICT, 
jakož i další vzdělávání pedagogů 
školy. Tyto projekty jsou spolufi-
nancovány Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem Čes-

ké republiky.
Mezinárodní projekt GEBOL 

(Getting European Business On-
-line), realizován v rámci přenosu 
inovací, svým zaměřením podpo-
ruje praktickou aplikaci znalostí 
a dovedností žáků do praxe. Na 
projektu spolupracují zástupci ze 
7 evropských zemí, za ČR žáci 
PrimMat, kteří s pomocí svých uči-
telů pomáhají malým a středním 
firmám při tvorbě internetových 
stránek těchto firem. Možnost žáků 
středních škol, realizátorů projektu, 
plnit reálné úkoly v praxi a získat 
kontakty na potenciální zaměstna-
vatele je přínosná a vítána. Znalost 
odborné angličtiny žáků je při rea-
lizaci projektu výhodou. Tento pro-
jekt je spolufinancován Evropskou 
unií v programu Leonardo da Vinci.

Grantový projekt „Inovace a 
zvýšení kvality praktické a teore-
tické výuky PrimMat“ je realizo-
ván v rámci programu Leonardo 
da Vinci (VETPRO). Pedago-
gům odborných předmětů pro-
jekt umožní výměnu zkušeností 
s partnery ve španělské Grana-
dě z oblasti odborné výuky žáků 
a přispěje ke zkvalitňování jejich 
jazykových dovedností. Granto-
vý projekt je financován Evrop-
skou unií v rámci programu Leo-
nardo da Vinci, Projekty mobilit.

Zázemí PrimMat pro moderní 
výuku s podporou evropských 
projektů, tvůrčí práce pedagogů, 
vstřícnost a individuální přístup k 
žákům, to vše jistě přispělo ke 
100 % úspěšnosti žáků čtyřleté-
ho denního studia u státní matu-
rity 2011/2012.  Mat

Nezisková organizace Celé 
Česko čte dětem již sedmým 
rokem vede celostátní osvě-
tovou a mediální kampaň 
stejného jména, do které se 
aktivně zapojila i frýdecko-
-místecká radnice. Myšlenka 
„POJĎ, BUDU TI ČÍST“ místo 
„JDI A ČTI SI“ oslovila svého 
času Petra Cvika, dnes ná-
městka primátora, který dal 
projektu v našem městě zele-
nou. Postupně se v rámci něj 
rozvíjejí další a další aktivity.

V říjnu loňského roku začal 
a až do května potrvá ve Frýd-
ku-Místku projekt Babička do 
školky, který prostřednictvím 
předčítání dětem propojuje tři 
generace – děti, rodiče a se-
niory. „Projekt přináší zapojení 
seniorů do aktivní populace. 
Senioři se seberealizují, cítí se 
znovu potřební a důležití. Ná-
vštěva u dětí přináší užitek jak 
jim, tak i dětem a jejich rodičům. 
Děti se učí úctě ke starší gene-
raci a jsou nadšené z návštěv 
seniorů, jelikož jim tato setkání 
v jejich životě mnohdy chybí a 
úcta ke starší generaci se vy-
trácí. Díky babičkám 
a dědečkům se 
dostávají do 
pohádkových 
světů, kde 
nic není 
nemožné,“ 
p ř i b l í ž i l a 
M o n i k a 
Š k a n d e -
rová, ko-
ordinátorka 
projektu. „Je 
to další skvělá 
aktivita projektu, 
který upevňuje vzájem-
né vztahy v rodinách,“ chválil 
náměstek primátora Petr Cvik, 
který souhlasí s tím, že budová-
ní čtenářské gramotnosti začíná 
již od předškolního věku dítěte.

Prostřednictvím hlasitého 
předčítání se děti procvičují v 
užívání jazyka a přemýšlení, 
pěstuje se větší představivost, 
kterou jim vytlačuje televize a 
počítače, jsou lépe připraveny 
na počátek školní docházky i 
pozdější život, učí se rozlišovat 
dobro a zlo.

Projekt Babička do školky

„V rámci projektu, který fi-
nančně zaštítila Nadace Hyun-
dai, čtou senioři dětem ve třech 
mateřských školách ve Frýdku-
-Místku. 14 babiček a momen-
tálně také jeden dědeček čtou 
vždy pět po sobě jdoucích dní 
v týdnu v jednom měsíci. V po-
hádkovém plášti přečtou dětem 
pohádku, pak si s dětmi povídají, 
zahrají si kvízovou hru a rozdají 
dětem pohádky domů. Ty si děti 
nalepují do pohádkových sešitů, 
které nosí domů. Doma pak tuto 

pohádku přečtou dě-
tem rodiče a druhý 

den se jich ba-
bička či dě-

deček v MŠ 
ptají, o čem 
p o h á d k a 
byla. Za 
o d m ě n u 
dostávaj í 

n á l e p k y , 
které si rov-

něž lepí do 
pohádkových 

sešitů. Na konci 
projektu, po sedmi mě-

sících čtení seniorů, zůstanou 
dětem i rodičům pohádkové kni-
hy, ke kterým se mohou kdykoliv 
vracet. Mateřské školy dostaly 
darem 15 hodnotných dětských 
knih a senioři získají po skonče-
ní projektu poukázku na koupi 
knih,“ sdělila další podrobnosti 
projektu Monika Škanderová.

V únoru předčítali senioři v 
Mateřské škole Kouzelný svět a 
v Mateřské škole na ulici Anen-
ská, do projektu je zapojena 
také MŠ Lískovecká.
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Basketbalový klub Frýdek-Místek
Sportovní hala SPŠ v Místku na ul. 28. října 939

Aktuální informace na www.basketfm.net

Muži – oblastní přebor 1. tř. 
23. 2. BK FM – TJ Start Havířov

Kadetky U17 – dorostenecká liga
23. 2. BK FM – Jiskra Kyjov

24. 2. BK FM – ČKD Blansko

Mladší žákyně U14 – žákovská liga
23. 2. BK FM – USK Praha

24. 2. BK FM – HB Basket Praha

Naši fotbaloví A muži si při-
psali na své konto v přípravě 
již šesté vítězství v řadě, když 
na domácím hřišti zdolali slo-
venskou Čadcu 4:0.

Konečně doma (utkání s Va-
lašským Meziříčím odehrálo B 
mužstvo doplněné o pět hráčů 
našeho áčka) se svým fandům 
ukázaly nové posily MFK F-M 
a soupeřem svěřenců Milana 
Duhana byla slovenská Čadca 
hrající čtvrtou nejvyšší soutěž na 
Slovensku.

Nejméně povedené utkání, 
ale už šesté vítězství v řadě v 
náročné přípravě, se nerodilo 
vůbec lehce. Hosté se předsta-
vili jako bojovný tým, a pokud 
jim síly stačily, byli nám více než 
vyrovnaným soupeřem. V 11. 
minutě mohl otevřít skóre utkání 
Skotnica (jeho přesun z Havířo-
va, respektive Frenštátu, ještě 
není dořešen), ale jeho hlavička 
nebyla příliš důrazná. V 17. mi-

S Čadcou výhra o čtyři branky
MFK Frýdek-Místek – FK Čadca 4:0 (1:0)

Do Frýdku-Místku koncem 
ledna zavítal lídr naší dru-
holigové hokejové skupiny 
z Přerova. Frýdecké hráče 
tak nečekal rozhodně lehký 
zápas, což se potvrdilo hned 
v úvodu.

Do zápasu naskočili lépe 
Zubři, kteří se hned po úvod-
ních dvaadvaceti vteřinách 
hry dostali do slibné šance. 
Na začátku osmé minuty se 
hráči v modrožlutých dresech 
poprvé radovali, když Rado-
mír Pala svou střelou překonal 
Chvostka – 0:1. Přerovští po 
úvodní brance ožili a svůj jed-
nogólový náskok chtěli navýšit. 
To se jim povedlo po necelých 
třech minutách, kdy Marek Dit-
rich našel na hranici domácího 
brankoviště Richarda Brančíka 
a ten donutil Chvostka podru-
hé v zápase lovit puk ze své 
branky – 0:2. Po druhé brance 
se hra vyrovnala a obě mužstva 

Přerovští Zubři potvrdili svou poziciPřerovští Zubři potvrdili svou pozici
HC F-M – HC Zubr Přerov 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

se marně snažila získat na delší 
dobu útočné pásmo.

Po bezbrankové druhé třeti-
ně nástup do třetí dvacetiminu-
tovky vyšel Petru Rozumovi tak, 
jak si přál. Ten dokázal vyraže-
ný pokus Petra Škatuly nako-
nec uklidit za záda přerovského 
brankáře a snížil tak na rozdíl 
jediné branky – 1:2. Po vstře-
lení kontaktní branky se domácí 
pokoušeli o vyrovnání, ale bez 
úspěchu. Slavilo se na druhé 
straně, když se prosadil Pavel 
Hanák a vrátil na stranu Přero-
va dvoubrankový náskok. Kdo 
čekal v dalších minutách těžký 
boj o druholigové body, tak se 
pletl. Hlavní rozhodčí začali až 
arogantně rozdávat tresty až do 
závěrečné sirény, a to na obou 
stranách.

Naši hokejisté následně pro-
hráli také v Porubě 3:2, doma 
s Havířovem 4:1 a v Novém 
Jičíně 4:3.

nutě vystihl Molnár malou domů 
hostů, ale brankář jeho střelecký 
pokus zneškodnil. A série dvou 
rohových kopů Mozola končí 
nepřesnými hlavičkami Žídka 
a Literáka. Poločasové trápení 
ukončuje Jirka Pešek a ve 36. 
minutě vede Frýdek 1:0, což je 
i výsledek první půle. 

Nástup do druhého poloča-
su je úžasný. Noví hroťáci se 
prosazují už po 36 sekundách. 
Bačík nachází Gulajeva a stav 
je už 2:0. V 56. minutě po ose 
Cesnek – Literák – Bačík ve-
deme už 3:0 po akci jako z 
fotbalové učebnice. Soupeř už 
pomalu, ale jistě, odchází fyzic-
ky a Lipina přidává další branku. 
Juříček předložil loženku Gula-
jevovi a ten se nemýlí 4:0. Moh-
ly a měly přijít i další branky, 
ale postupně si Gulajev, Bačík 
i Žídek, vylámali zuby na dobře 
chytajícím brankáři Čadce, a tak 
stav 4:0 už vydržel.

S LÍDREM SOUTĚŽE: Přerováci ve Frýdku potvrzovali svou pozici.    Foto: Petr Pavelka

Svěřenci trenéra Milana 
Duhana si navzdory velké ma-
rodce vyšlápli na další druho-
ligový tým. Po výhře v Opavě 
si připsali další cennou výhru 
s týmem HFK Olomouc.

Domácí HFK, s bývalými ligo-
vými hráči v sestavě (Kovář a Ko-
bylík), a s naším odchovancem 
Matějem Biolkem, začali nápo-
rem, který otupil už v 15. minutě 
Molnár – 0:1. V 18. minutě Mo-

Muži mají další skalp druholigisty
1. HFK Olomouc – MFK Frýdek-Místek 1:3 (0:2)

MSFL: Kam až fotbalisté na jaře vyskočí?      Foto: Petr Pavelka

zolova standardka a Žídek před-
vádí fotbalovou parádu, ale jeho 
dobře střižené nůžky končí těsně 
vedle pravé šibenice. Ve 33. mi-
nutě spaluje Teplý svou gólovku, 
ale s velkým přičiněním brankáře 
Karabiny. Pár sekund před po-
ločasovým hvizdem rozhodčího 
Plesara je k vidění další branka 
v domácí síti, která by byla ozdo-
bou i anglické Premier League – 
Žídek nachází čtyřicetimetrovým 

křižným balonem Švrčka, který 
zatahuje po pravé straně a jeho 
milimetrový centr Teplý trefuje 
hlavou pomocí tyče do sítě – 0:2!

Domácí neskládají zbraně a v 
51. minutě korigují Chmelou na 
1:2. Prosazuje se však i nový 
muž lipinské defenzívy, Žídek 
a MFK vede 1:3. Výsledek už 
vydržel, a tak si trenér Milan Du-
han může říkat: „Jdeme správ-
nou cestou.“ 

Zatímco mladší dorostenky 
BK Frýdek-Místek U17 hrály 
na domácí půdě proti výcho-
dočeským celkům a jednou 
vyhrály, mladší žákyně U14 
sehrály svá utkání v Praze a 
také ony si domů přivezly jed-
no vítězství.
BK F-M - BK Pliska Studánka 

Pardubice 79:45 
Folvarčná 28, Lukácsová 

Ligové basketbalistky opět uspěly napůl
18, Káňová 15, Čapatá 6, Bros-
kevičová 5, Šenkeříková 5, To-
varyšová 2.

Děvčata dala od samého 
začátku do hry vše, důsledně 
plnila naordinované úkoly a 
během chvíle si vytvořila slibný 
náskok. Boj o každý míč a zlep-
šený doskok nedovolily soupeři 
prosadit se střelecky.

Po přestávce domácí hráčky 

svůj tlak vystupňovaly, úspěšný-
mi trojkami a proměněnými trest-
nými hody se soupeři ve skóre 
vzdálily a v poslední čtvrtině už 
na hřišti dominovaly. 

BK Frýdek-Místek - Sokol 
Hradec Králové B 57:72 
Folvarčná 15, Lukácsová 11, 

Čapatá 12, Káňová 8, Broskevi-
čová 7, Šenkeříková 4.

(Pokračování na straně 7)
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Trestný hod střílí domácí Jana Folvarčná.

Sport

fotbal mládeže

Extraligové volejbalové 
ženy hrály v sobotu 2. úno-
ra první utkání nadstavbové 
části v Přerově. Utkání bylo 
celkově plné chyb a pro fa-
noušky a diváky zcela jistě 
nepohledné. 

Alespoň bod z Přerova
Přerov – Sokol F-M 3:2 (19, -23, -23, 22, 9)

Domácí vyhrály první sadu 
díky přesvědčivé koncovce. 
Sokolky pak kontrovaly dvěma 
vítěznými sety v řadě, ale nako-
nec se radoval Přerov jak ve 4. 
setu, tak v tie-breaku, a vyhrál 
nakonec 3:2.

DOROST
mladší dorost U16 - MFK 

Karviná 0:5 (0:2) 
1. BFK Frýdlant n. O. - mladší 

dorost U17 1:6 (0:2) 
starší dorost U19 - Raškovice 

muži 3:0 (1:0) 
Panák (Sušovský), O. Boráň 
(Furdan), O. Boráň (Furdan)

mladší dorost U16 - Palkovi-
ce muži 0:3 (0:2) 

mladší dorost U17 - Fryčovi-
ce muži 1:0 

Curylo
mladší dorost U17 - Stal 

Mielec 2:3 (1:0) 
Curylo, Naňák

ŽÁCI
mladší žáci U12 – halový tur-
naj v Kopřivnici – (2. místo)

Výsledky FM: - Nový Jičín 3:0 
(Šostý 2, Song), - Příbor 0:1, 
- Kopřivnice II 2:1 (Fulnek 2), 
Nový Jičín II 0:0, - Hranice 1:1 
(Šostý), - Fulnek 3:0 (Šostý, Žák, 
Song), - Kopřivnice I 2:1 (Žák 2).

Nejlepší brankář turnaje – To-
máš Vavříček.

starší žáci U15 - 1. FC Slo-
vácko 2:1 (2:0) 

Kičin 2
starší žáci U14 - 1. FC Slo-

vácko 4:1 (2:0) 
Kudry (Klepáč), Kudry (Šaněk). 

Gros (Sojka), Jeřábek
1. FC Slovácko - mladší žáci 

U12 2:12 (1:3) 
Krajčo 3, D. Maceček 3, Fulnek 

2, Strouhal, Song, Pokluda, 
Wojatschke

1. FC Slovácko - mladší žáci 
U13 6:9 

Buchlovský 2, Ostrák 2, J. Fu-
kala, Polášek, Křižák, Kubala, 

Procházka
PŘÍPRAVKA

ročník 2002 – turnaj ve V. 
Bystřici

Výsledky FM A: - SK Sigma Olo-
mouc A 4:5 (Wojatschke 2, Packo, 
Bystřičan), - Sigma Olomouc B 8:0 
(Wojatschke 2, Hrušovský 2, Pac-
ko, Gogola, Žiga, Mokroš), - MŠK 
Žilna B 4:4 (Wojatschke 2, Hrušov-
ský, Packo), - MŠK Žilina A 0:1.
Výsledky FM B: - SK Sigma Olo-

mouc B 2:2 (Mohyla, Zrůnek), 
- MŠK Žilina B 1:3 (Zrůnek), - 
MŠK Žilina A 1:2 (Šigut), - SK 
Sigma Olomouc A 1:5 (Šigut).
ročník 2004 – turnaj v Polan-

ce (4. místo)
Výsledky FM: - Frenštát p. R. 2:1 
(Kiš, Pešek), - Baník Ostrava 4:0 
(Bartek 2, Navrátil, Pešek), - Sla-
via Orlová 2:1 (Bartek, Navrátil), 
- FC Vřesina 1:2 (Navrátil), - Vít-
kovice 1:3 (Bartek), - FC Hlučín 
2:0 (Pešek 2), - 1. BFK Frýdlant 
n. O. 1:4 (Pešek), - SK Polanka 
1:0 (Šponer). Nejlepší hráč tur-
naje: Richard Pešek (MFK FM). 
ročník 2003 – turnaj v Třinci 
– RC Trading Cup (1. místo)

Výsledky FM: - FC Hlučín 1:0 
(Kolek), - Český Těšín 6:0 (Šmi-
ga 2, Rehwald 2, Šeba, Murín), - 
FK Čadca 6:0 (Kolek 2, Marciňa, 
Rehwald, Baďura, Murín), - PKP 
Rybnik 2:2 (Murín 2), - MŠK Ži-
lina 2:0 (Šeba, Jurga), - Fotbal 
Třinec 2:0 (Šmiga, Jurga).
1. MFK Frýdek-Místek, 2. PKP Ryb-
nik, 3. FC Hlučín, 4. MŠK Žilina...
Nejlepším střelcem se stal Filip 
Murín (MFK FM).

ročník 2005 – turnaj Kozlík 
Cup v Kozlovicích (2. místo)

Výsledky FM: - FC Kopřivnice 
1:0 (Madzia), - FC Kozlovice I 
1:0 (Šimíček), - TJ Nový Jičín 1:0 
(Kunčík), - FC Kozlovice II 2:1 
(Kuboš, Šimíček), - Zašová 0:2.
Naši benjamínci obsadili v koz-
lovickém turnaji stříbrnou pozici. 
Spokojenost s umístěním, ale 
mrzí nás nízký počet vstřelených 
branek, takže máme na čem 
pracovat.

ročník 2005 – turnaj ve 
Smilovicích 

Výsledky FM: - Žilina 0:1, - MFK 
Karviná 3:2 (Cudzik 2, Málek), - 
FC Vítkovice 2:1 (Cudzik, Málek). 
Postup z druhého místa do skupi-
ny o 1.-4. místo, kde následovaly 
tyto zápasy: FM - Opava 3:0 (Má-
lek 3), - Fotbal Třinec 0:0. Celko-
vě jsme obsadili druhé místo, za 
což si chlapci zaslouží poděková-
ní. A to nejen za umístění, ale i za 
předvedenou hru a nasazení.

Dne 19. ledna proběhl na 
6. ZŠ ve Frýdku-Místku ha-
lový turnaj mladších žáků, 
za účasti 10 kvalitních týmů. 
Mužstva si to rozdala ve dvou 
pětičlenných skupinách a po-
tom o umístění. Domácí tým 
z MFK Frýdek-Místek postavil 
dva týmy a určitě se neztrati-
ly, ba naopak.

Výsledky domácích týmů:
MFK Frýdek-Místek 1 – Vítkovi-

ce B 2:0 (Dudek, Šostý)
MFK Frýdek-Místek 2 – Třinec 
7:1 (Kubáň 3, Song 2, Forch, 

Snášel)

Fotbalový HABEŠ CUP 2013
MFK Frýdek-Místek 1 – Prostě-

jov 2:3 (Dudek 2)
MFK Frýdek-Místek 2 – Kop-
řivnice 5:0 (Maceček D, Song, 

Forch, Kubáň, Snášel)
MFK Frýdek-Místek 1 – Sparta 

Brno 2:1 (Žák 2)
MFK Frýdek-Místek 2 – Opava 
3:2 (Maceček L., Maceček D., 

Nezhoda)
MFK Frýdek-Místek 1 – Hlučín 

1:2 (Strouhal)
MFK Frýdek-Místek 2 – Vítkovi-

ce 1919 1:1 (Kubáň) 
O umístění:

O 5.- 6. místo MFK Frýdek-Mís-

tek 1 – Vítkovice 1919 0:5
O 1. až 2. místo MFK Frýdek-
-Místek 2 – Hlučín 2:2 n.p. 2:3 

(Song, Krajčo)
Nejlepší hráč turnaje: Čenda 

Song (MFK Frýdek-Místek)
Sestavy: MFK 1: Merta, Strou-
hal, Pajurek, Šimek, Pokluda, 
Polach, Mišek, Fulnek, Žák, 

Dudek, Šostý
MFK 2: Vavříček, Maceček D., 

Maceček L., Song (nejlepší 
hráč turnaje Habeš Cup 2013), 

Krajčo, Forch, Indra, Kubáň, 
Kiša, Nezhoda, Snášel,

Trenéři: Šmíd Radek, Rojíček 
Martin

Celkové umístění: 1. FC Hlu-
čín, 2. MFK Frýdek-Místek 2, 3. 
SFC Opava, 4. SK Prostějov, 5. 
Vítkovice 1919 A, 6. MFK Frý-
dek-Místek 1, 7. Sparta Brno, 8. 
FC Kopřivnice, 9. Vítkovice 1919 
B, 10. Fotbal Třinec.

Ceny za umístění předával hráč 
MFK Frýdek-Místek Petr Soukup, 
který byl v té době na zkoušce v 
ligovém Baníku Ostrava.

(Pokračování ze strany 6)
„Na podzim jsme soupeře na 

jeho hřišti o bod porazili, v neděli 
přesto nebylo o vítězi předem 
rozhodnuto a očekával se velký 
souboj. Bohužel, díky nemocem 
a zraněním nám tentokrát citelně 
scházely vysoké hráčky, které 
na výškovou převahu soupeře 
platily právě v podzimním utká-
ní,“ řekl trenér Jaroslav Chlebek.

Mladší žákyně odcestovaly 
vlakem ke dvěma zápasům do 
Prahy a po sobotní porážce si 
spravily chuť nedělní výhrou na 

Ligové basketbalistky opět uspěly napůl
Folimance.

HB Basket Praha - BK Frý-
dek-Místek 51:41 

Drabíková 11, Losertová 8, 
Maléřová, Šimíčková a Zubková 
po 4, Ručková a Zmeškalová po 
3, Konvičná a Kučná po 2 b.
USK Praha - BK Frýdek-Mís-

tek 61:67 
Losertová 18, Šimíčková 15, 

Ručková 10, Kučná 9, Maléřová 
5, Drabíková a Konvičná po 4, 
Zubková 2.

Trenér Miroslav Charvát po 
návratu z Prahy řekl: „Sobotní 

zápas proti HB Basket byl vy-
rovnaný až do samého konce, 
který jsme nezvládli. V tomto 
utkání jsme jako na běžícím 
pásu zahazovali vyložené šan-
ce z prostoru pod košem a také 
se v něm negativně projevila 
neúčast čtyř hráček základní 
sestavy. Zato v neděli proti USK 
to už s naší střeleckou úspěš-
ností bylo o něco lepší. Musím 
pochválit celý tým za to, že i v 
oslabené sestavě odvedl bo-
jovný výkon, nesložil zbraně a 
zlepšeným závěrem zvítězil.“ 

Děvčata si výhrou upevnila prv-
ní příčku v ligové tabulce právě 
před HB Basket Praha.

Ani solidní výkon mužů na 
výhru nestačil, nedařila se jim 
především střelba.

BK Frýdek-Místek - POSKI 
Ostrava 55:70 

Nogol 22, Aleksa 11, Roško 
5, Brys, Mojžíšek a Pachlopník 
po 4, Olka P. 3, Sobčák 2, Sabol 
a Smýkal 0.

Důvodem čtvrteční porážky 
družstva mužů byla neschop-
nost prosadit se proti zónové 
obraně soupeře.  (kot) 

První únorový den se usku-
tečnil ve Frýdku-Místku turnaj 
v sálové kopané O Pohár ře-
ditele Městské policie Frýdek-
-Místek, který byl pod záštitou 
primátora města Frýdek-Mís-
tek Michala Pobuckého. Byla 
to první akce pořádaná Spor-
tovním klubem Městské poli-
cie Frýdek-Místek. 

Turnaje se zúčastnilo 8 týmů, 
z toho hned sedm reprezentovalo 

Strážníci pořádali fotbalový turnaj
složky integrovaného záchranné-
ho systému (MP Frýdek-Místek, 
MP Třinec, MP Olomouc, MP Os-
trava, Hasičský záchranný sbor 
Frýdek-Místek, PČR Frýdek-
-Místek, Zdravotnická záchranná 
služba Frýdek-Místek). Hrálo se 
systémem každý s každým, v poli 
s hráčským složením 4+1 se čtyř-
mi náhradníky na lavičce. Naše 
družstvo MP F-M podalo jeden 
z nejlepších výkonů za poslední 

dobu ve fotbalových turnajích a 
jednotlivé zápasy jsme odehráli 
takto: MP FM – Leemon 2:1, MP 
FM – MP Třinec 1:0, MP FM – 
PČR FM 2:1, MP FM – MP Olo-
mouc 2:2, MP FM – MP Ostrava 
1:1, MP FM – RZS FM 4:1a MP 
FM – HZS FM 1:1.

Za zmínku stojí dva naši nejlep-
ší střelci Jiří Janíček a s premiéro-
vým vystoupením Rostislav Pitřík, 
kteří dohromady nasázeli do sou-
peřových branek úctyhodných 
deset gólů. Zajímavostí našeho 
manšaftu byla pozice brankáře, 
na které se vystřídali tři naši hráči. 
Po zranění v třetím zápase Davi-
da Beleje, opory v brance našeho 
týmu, nastoupil Jan Verlík a do 
posledních zápasů Aleš Ondruch.

Jednoznačným a zaslouže-
ným výhercem turnaje byl velmi 
sehraný a technicky vyspělý tým 
MP Olomouc, který až na remízu 
s MP FM všechny zápasy vyhrál. 
Druhé místo s trochou štěstí sta-
tečně vybojoval náš tým MP F-M 
a na třetím místě se umístil spon-
zorský tým Leemon.

SPORTOVCI V UNIFORMÁCH: Reprezentanti jednotlivých složek 
záchranného systému osvědčili fyzickou zdatnost i fotbalový um. 
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BLAHODÁRNÉ SVĚTLO: Náměstek primátora Libor Koval a ředitel Domova pro seniory 
Milan Novák v místnosti pro fototerapii.

Programové prohlášení

V oblasti sociální: podpoříme další službyV oblasti sociální: podpoříme další služby
v pobytových zařízeních pro senioryv pobytových zařízeních pro seniory
Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená ČSSD, Nestraníky a KDU-ČSL 
zavázala plnit programové prohlášení rady města tak, aby město bylo i nadále 
místem, kde stojí zato žít, a to nejen v centru obce, ale i v okrajových částech. 
Inspirací je pro nás také evropská úroveň standardu v činnosti municipality.

Žhavou novinkou, dokazující, že služby v poby-
tových zařízeních ve městě se neustále zlepšují a 
některé jednoznačně patří do kategorie nadstan-
dardních, je světelná terapie, která začala být 
v únoru poskytována klientům Domova pro seniory 
ve Frýdku-Místku.

Právě v zimním období a předjaří se naplno projevuje 
nedostatek slunečního záření, který se může výrazně od-
rážet ve zdravotním, ale především duševním rozpoložení 
každého člověka. Senioři jsou v tomto směru ještě citlivěj-
ší, v zimě jim chybí styk s přírodou i hřejivé paprsky slunce. 
Proto frýdecko-místecký domov pro seniory přišel s novou 
službou a svým klientům nabízí světelnou terapii, která jim 
má v těchto pochmurných dnech bez slunce pomoci zmír-
nit pocity únavy, úzkosti a podrážděnosti, ale také podpořit 
regeneraci a snížit nemocnost.

„Na jednom ze seminářů jsem si vyslechl zajíma-
vou přednášku o fototerapeutických místnostech, kte-
rá mě velmi zaujala a přiměla ke krokům, které vedly 
až k samotnému vybudování takovéto místnosti pro 
naše seniory, ale také zaměstnance. Fototerapeutická 
místnost má zejména v zimních měsících, kdy jsou dny 
krátké a slunce je málo, doslova blahodárný účinek na 
tělo i duši. Je zdrojem energie, snižuje napětí a únavu, 
zmírňuje symptomy deprese, podporuje regeneraci a 
pomáhá navodit pocit pohody,“ vysvětlil přínos ředitel 
Domova pro seniory Milan Novák.  

Místnost, kde je nová služba poskytována, je vy-
bavena speciálními plnospektrálními zářivkami, které 
produkují světlo z 98 % shodné se slunečním zářením. 
Klienti se mohou pohodlně usadit v masážních křeslech 
a nechat na sebe působit „zdravé“ světlo. Příjemnou 

atmosféru v místnosti 
navozuje i speciální 
malba s přírodním mo-
tivem rozkvetlé louky, 
která je vyobrazena 
na všech obvodových 
stěnách místnosti. Fo-
toterapeutická místnost 
by se měla využívat ze-
jména ráno, co nejdříve 
po probuzení. Její vyu-
žití je ale vhodné také 
během dne. Naopak 
k večeru už by se fo-
toterapeutická místnost 
navštěvovat neměla, 
jelikož světlo v ní pro-
dukované podporuje 
nastartování organis-
mu, což není před 
spánkem příliš žádoucí. 

„V budoucnu bude 
tato místnost ještě do-
vybavena kvalitnější 
audiotechnikou pro 
přehrávání relaxační 
hudby či zvuků evokují-
cích pobyt v přírodě tak, 
aby mohla být využívána k relaxaci po celý rok, například 
i v rámci muzikoterapie a podobně,“ doplnil ředitel Novák.

O světelnou místnost je mezi klienty Domova pro 
seniory veliký zájem. Personál byl nucen ihned po je-

jím zprovoznění vytvořit speciální pořadník s tím, že 
klienti budou moci čerpat světelnou energii v časo-
vých intervalech tak, aby bylo dosaženo potřebného 
účinku a bylo uspokojeno co nejvíce zájemců. 

„Oceňuji každou aktivitu, která 
je vedena ve prospěch seniorů. 
Jakákoliv činnost, která podpoří 
jejich dobrou náladu a aktivitu, je 
pro všechny přínosem. Jsem rád, 
že i v našem zařízení nabízíme 
terapii, která představuje účinnou 
formu pomoci proti špatné náladě 
a depresím,“ řekl náměstek primá-
tora Libor Koval.

Odborníci upozorňují, že vliv 
správného světla je v dnešní době 
velmi důležitý. Ještě před sto lety 
pracovalo 90 % lidí venku, ale 
dnes žijeme a pracujeme převáž-
ně v uzavřených budovách a do-
stáváme sluneční světlo filtrované 
přes okenní tabule, čímž se z něho 
ztrácí mnoho životně důležitých 
složek. Světlo z běžných žárovek 
nás neustále tlačí do pohotovosti 
– stresu. Světlo zářivek pracující 
na nízkém kmitočtu zapíná a vy-
píná stokrát za vteřinu, což náš 
mozek registruje a udržuje ho to 
v neustálém vypětí. Přetěžovány 
jsou i naše oči. Zcela odlišný vliv 
má zdravé umělé osvětlení, které 
teď mají frýdecko-místečtí senioři 
k dispozici.                                (pp)
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Škola života – denní stacionářŠkola života – denní stacionář
Škola života – denní staci-

onář byla založena v září roku 
1991. Jde o zařízení rodinné-
ho typu, jehož služeb v sou-
časnosti využívá 16 klientů.

Hlavní důraz je kladen kro-
mě každodenního celoživotního 
vzdělávání klientů na získávání 
ergoterapeutických dovedností. 
Jde o pracovní terapie v jednot-
livých dílnách: keramická, vý-
tvarná, tkalcovská a košíkářská. 
V poslední době jsme nabídku 
terapií rozšířili o výrobu smaltů, 
svíček a mýdel. Dalšími čin-
nostmi jsou hudební a tělesná 
výchova a zásady zdravovědy. 
Nedílnou součástí naší práce je 
zaměření na společenskou vý-
chovu a integraci klientů do spo-
lečnosti ostatních spoluobčanů.

Jsme pořadateli letních a zim-
ních sportovních her, kterých se 
účastní závodníci s mentálním 
a kombinovaným postižením 
z celé ČR i zahraničí. Na základě 
zájmu klientů se také účastníme 
nejrůznějších sportovních klání 
v mnoha odvětvích, pořádaných 

jinými organizacemi nejen pro 
handicapované – kuželky, šipky, 
bowling, bocca, přehazovaná…

Za pořádání mnoha akcí jak 
na poli sportovním, tak i kultur-
ním, jsme získali řadu ocenění 
v rámci kraje i republiky.

Každoročně pořádáme tý-
denní rekondiční pobyty v Bes-
kydech. V rámci nich nabízíme 
klientům hipoterapii, masáže, 
relaxační programy a turistiku 
přizpůsobenou individuálním 
schopnostem klientů.

Pravidelně jednou týdně na-
vštěvujeme rehabilitační bazén 
ve Sport-relax centru Kotelna ve 
Frýdlantě n/O.

Ve stacionáři působí taneční 
kroužek, jehož vystoupení bývají 
zpestřením na akcích nejen pro 
handicapované, ale i pro širokou 
veřejnost – na školách, večír-
cích, plesech a u jiných spole-
čenských příležitostí.

Jsme návštěvníky výstav 
s výtvarným zaměřením, kon-
certů, divadel – jak Loutkového 
divadla, tak Národního divadla 

moravskoslezského v Ostravě.
Provoz denního stacionáře: 

pondělí až pátek 6:00 – 15:00 h.
(případné změny dle domluvy 
s klienty, uživateli soc. služeb)
Okruh osob, pro které je námi 
poskytovaná sociální služba 

v denním stacionáři Škola živo-
ta Frýdek-Místek určena:

Osoby s mentálním postižením

Osoby se zrakovým postižením
Osoby s kombinovanými vadami

Věková hranice klientů:
po ukončení základní školní 

docházky do věku 64 let
Adresa: Mozartova 2313, Frý-
dek-Místek 738 01
Tel: 558 434 126 721 50 94 30
Kontaktní osoba: ředitel – 
Gűnther Kuboň 603 516 727

E-mail: skolazivota@seznam.cz
Web: www.skolazivotafm.wbs.cz
V současné době se částečně 
uvolnila kapacita zařízení, proto 
můžeme přijmout další nové zá-
jemce o tuto službu.
Kdykoli můžete naše zařízení 
navštívit, prohlédnout si jej a po-
hovořit s výchovnými pracovníky 
i klienty.

Pro zpestření nabízených 
činností v naší organizaci, 
jsme na den 31. ledna při-
pravili pro naše uživatele 
oddělení dílen maškarní rej. 
Krásné dopoledne bylo za-
hájeno vystoupením uživa-
telů ze zájmového kroužku 
břišních tanců – Žirafa – IC 
Frýdek-Místek – oddělení 

Maškarní rejdění v Žirafě

dílen a pokračovalo disko-
tékou a soutěžemi. Klobou-
ková „přehazovaná“ poba-
vila i rodiče.

Masky, které si uživatelé při-
pravovali zčásti doma a zčásti 
při běžných činnostech na díl-
nách, byly opravdu úžasné. 
V prostorách dílen se pohyboval 
Michael Jackson, kuchař, pes 

dalmatin, beruška, mořská víla a 
další řada postaviček.

Zapojili se i všichni pracovníci 
oddělení. Čtyři postavičky seriá-
lu Teletubbies byly rozhodčími a 
organizátory celého dne.

Spokojeni byli nejen uživate-
lé, ale také jejich rodiče, příbuzní 
a v neposlední řadě také pracov-
níci oddělení.  Bc. Soňa Miková 

Projekt Nadějné vyhlídky 
občanského sdružení KAFI-
RA, který se zaměřil na zvyšo-
vání zaměstnatelnosti občanů 
se zrakovým handicapem, se 
blíží ke svému konci. Posled-
ní aktivity dvouletého projek-
tu absolvují jeho účastníci – 
lidé se zrakovým postižením 
z celého Moravskoslezského 

Projekt končí, nadějné vyhlídky pro zrakově handicapované zůstávají 

kraje – do konce března 2013. 
Mezi účastníky projektu patří 

také sedm zrakově handicapo-
vaných občanů města Frýdku-
-Místku a okolí, kteří mohou díky 
projektu absolvovat rekvalifikační 
počítačové kurzy, nebo motivač-
ní kurzy zaměřené na týmovou 
spolupráci a komunikaci, či na 
zvládání stresu. Rekvalifikační po-

čítačové kurzy probíhají na počíta-
čích, které jsou speciálně upra-
vené pro potřeby těžce zrakově 
postižených osob, což znamená, 
že jsou vybaveny zvětšovacím 
softwarem, skenovacím progra-
mem a hlasovým výstupem. Pro 
účastníky projektu má absolvo-
vání těchto kurzů hned několik 
pozitivních dopadů – kurzy jsou 
akreditovány MŠMT, takže jejich 
úspěšní absolventi obdrží osvěd-
čení o absolvování s celostátní 

platností a zároveň si zvyšují svou 
kvalifikaci pro práci na počítači, 
kterou mohou uplatnit při hledání 
zaměstnání. Právě hledání, zís-
kání a udržení pracovního místa 
bylo jedním z cílů celého projektu 
Nadějné vyhlídky. V jeho průbě-
hu se nám z celkového počtu 50 
účastníků podařilo zaměstnat 10 
zrakově handicapovaných osob.

Součástí projektu byl i 
workshop Nadějné vyhlídky 
pro zrakově postižené, který se 
uskutečnil v listopadu 2012 na 
středisku KAFIRY v Ostravě. 
Workshopu, jehož součástí byla 
otevřená diskuse k problematice 
zaměstnávání osob se zrakovým 
postižením, se zúčastnili zástupci 
zaměstnavatelů, zástupci krajské 
pobočky Úřadu práce ČR v Ost-
ravě, účastníci projektu Nadějné 
vyhlídky a pracovníci KAFIRY. 
Z celého workshopu byl vytvo-
řen krátký video spot, který bude 
zveřejněn na webových strán-
kách www.kafira.cz v průběhu 
měsíce února 2013. 

Aktivity občanského sdružení 

KAFIRA budou pokračovat i po 
ukončení projektu Nadějné vy-
hlídky. Pro občany se zrakovým 
handicapem z Frýdku-Místku a 
okolí poskytujeme služby v ob-
lasti sebeobsluhy, poradenství 
v oblasti kompenzačních pomů-
cek pro zrakově handicapované 
a nácvik práce s těmito pomůc-
kami, včetně nácviku práce s 
technicky náročnými pomůc-
kami na bázi PC se speciálním 
softwarem, sociálně právní a 
pracovně právní poradenství, 
aktivity v oblasti zaměstnávání 
osob se zrakovým handicapem, 
aktivizační činnosti, Internetový 
klub a další. Více informací lze 
získat přímo na středisku KAFI-
RY na Zámeckém náměstí 44 ve 
Frýdku, na webu www.kafira.cz, 
nebo na telefonu 777 574 361. 
Těšíme se na vás. 

Projekt Nadějné vyhlídky je 
finančně podporován z Evrop-
ského sociálního fondu prostřed-
nictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a 
státního rozpočtu ČR. 

Účastníci s lektorem na kurzu Týmová spolupráce a komunikace, 
který byl součástí projektu Nadějné vyhlídky. 
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Podporované oblasti:
1. Podpora a rozvoj zdravotní péče 
a následné péče
2. Podpora preventivních progra-
mů vedoucích k výchově ke zdraví 
a zdravému způsobu života
3. Podpora celoroční pravidel-
né činnosti i individuálních akcí 
pro zdravotně postižené občany, 
včetně rekondičních a relaxačních 
zdravotních pobytů
4. Vytváření podmínek pro integra-
ci zdravotně postižených občanů, 
včetně rovných podmínek
5. Podpora projektů zaměřujících 
se na poskytování mobilní paliativ-
ní péče (mobilní hospic)
Podmínky vyhlášených dotač-

ních programů
Oprávnění žadatelé o dotaci
Za oprávněné žadatele o ne-

investiční dotaci jsou považovány 
fyzické a právnické osoby s trvalým 
bydlištěm nebo sídlem na území 
statutárního města Frýdku-Místku 
(dále jen město). Žádost nemohou 
podávat politické strany a politická 
hnutí podle zákona č. 424/1991 
Sb., o sdružování v politických stra-
nách a hnutích, v platném znění.

Poskytování dotací
Poskytování a závěrečné vy-

účtování dotací se řídí Zásadami 
pro poskytování účelových dota-
cí z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku v působnosti odbo-
ru sociálních služeb (dále jen „zá-
sady“), podmínkami vyhlášených 
dotačních programů a podmínkami 
smlouvy.

Dotaci lze použít pouze na 
úhradu uznatelných nákladů, spe-
cifikovaných v rozpočtu předlože-
ného projektu a v souladu s pří-
slušnou uzavřenou smlouvou.

Podání žádosti
Žadatel se do výběrového ří-

zení přihlašuje na základě žádosti 
– Formulář č. 1 – Žádost o dotaci 
poskytnutou z rozpočtu statutár-
ního města Frýdku-Místku pro rok 
2013, vyplněné za každý projekt 
samostatně. 

Závěrečné vyhodnocení a 
vyúčtování dotace

Po ukončení realizace projektu 
zpracuje příjemce dotace závěreč-
né vyúčtování dotace. Závěrečné 

Odbory

DOTAČNÍ PROGRAMY NA PODPORU PROJEKTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PRO ROK 2013
vyúčtování dotace obsahuje tyto 
formuláře a doklady:
1. Formulář č. 2 – Vyúčtování ne-
investiční dotace poskytnuté z 
rozpočtu statutárního města Frýd-
kuMístku pro rok 2013 – odbor so-
ciálních služeb, oblast zdravotnictví
2. Formulář č. 3 – Soupis účetních 
dokladů vztahujících se k dotaci 
poskytnuté z rozpočtu statutární-
ho města Frýdku-Místku pro rok 
2013 – odbor sociálních služeb, 
oblast zdravotnictví
3. Formulář č. 4 – Oznámení o vrá-
cení nevyčerpaných finančních pro-
středků na účet poskytovatele dotace
4. Formulář č. 5 – Závěrečné zhod-
nocení projektu
Uvedené formuláře budou k dis-
pozici na internetové adrese www.
frydekmistek.cz
Informace k výběrovému řízení

Výběrové řízení na poskytnutí 
dotace na podporu projektů ve 
zdravotnictví zajišťuje odbor so-
ciálních služeb Magistrátu města 
Frýdku-Místku (dále jen „MMFM“), 
se sídlem Radniční 1149, 738 22 
Frýdek-Místek.

Termíny výběrového řízení:
vyhlášení výběrového řízení: 

prosinec 2012
uzavření výběrového řízení:

28. 2. 2013
Dodržením lhůty pro podání 

žádosti se rozumí potvrzený den 
doručení nebo osobního podání 
žádosti podatelnou SMFM.

Veškeré informace související 
s vyhlášeným výběrovým řízením 
včetně žádosti a zásad budou k 
dispozici na internetové adrese 
www.frydekmistek.cz. Bližší in-
formace pro žadatele o dotaci na 
podporu projektů v oblasti zdravot-
nictví poskytne kontaktní osoba: 
Věra Konečná, tel. 558 609 315, 
777 921 907, email: konecna.
vera@frydekmistek.cz 

Žadatel podává přihlášku o 
poskytnutí dotace v jednom po-
depsaném originále s přílohami 
v tištěné verzi doporučeně poštou 
nebo osobně na podatelně Magist-
rátu města Frýdku-Místku v obálce 
označené:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek
„NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O DO-
TACI – OSS“ (v levém horním rohu 
obálky).

Plný název či jméno žadatele o 
dotaci a adresa.

Druh práce: referent pro územně 
analytické podklady na úseku územ-
ně plánovacích podkladů, GIS
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek 
Platová třída: 10 (platový stupeň 
podle délky uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů)
Pracovní poměr: doba určitá – 
zástup za mateřskou a rodičov-
skou dovolenou

Požadované předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání staveb-
ního směru, popř. vysokoškolské 
vzdělání technického směru
- obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních sa-
mosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů
- občanská bezúhonnost dolože-
ná výpisem z Rejstříku trestů, ne 
starším než tři měsíce 

znalost
- zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a provádě-
cích vyhlášek
- zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů
- zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád ve znění pozdějších předpisů
- velmi dobrá znalost práce s PC – 
Word, Outlook, grafické programy
- velmi dobrá znalost GIS (uživa-
telská práce s ArcGIS software)
- řidičský průkaz skupiny B

- zkušenosti z oblasti státní správy 
a zkouška odborné způsobilosti 
na úseku územního plánování 
nebo zkušenosti a praxe z pro-
jekční činnosti se zaměřením na 
technickou infrastrukturu výhodou

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k poby-
tu, jde-li o občana jiného státu
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 

mj. tyto doklady:
- životopis, ve kterém budou 
uvedeny údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 
- ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
- občanská bezúhonnost dolože-
ná výpisem z Rejstříku trestů, ne 
starším než tři měsíce 

V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a ho-
dině výběrového řízení. 
Předpokládané datum výběro-
vého řízení – středa 27. 2. 2013.
Zaslané materiály budou po ukon-
čení výběrového řízení skartovány.

Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte v zalepené 
obálce s označením „Výběrové 
řízení – neotvírat“ a s uvedením 
adresy uchazeče do 21. 2. 2013 
na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení
na místo referenta pro územně analytické podklady

na úseku územně plánovacích podkladů, GIS,
oddělení územního rozvoje při odboru územního rozvoje

a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku,
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643

byt č.: 32 a 57
podlaží: 12. a 5.

podlahová plocha bytu č. 32: 
pokoj - 14,7 m2, pokoj - 13,09 m2, před-
síň - 8,4 m2, koupelna s WC - 3,1 m2.
nájemné za 1 měsíc: 1.430 Kč
- záloha za poskytované služby 
(vodné, stočné, dodávka teplé 
vody, výtah, osvětlení a úklid 
společných prostor, spol. tele-
vizní anténa, dodávka tepla) za 
1 měsíc pro 1 osobu: 2.214 Kč

- poplatek za vybavení bytu za 1 
měsíc: 197 Kč

podlahová plocha bytu č. 57: 
pokoj - 20,4 m2, pokoj - 10,06 m2, před-

síň - 7 m2, koupelna s WC - 3,1 m2.
nájemné za 1 měsíc: 1.474 Kč
- záloha za poskytované služby 
(vodné, stočné, dodávka teplé 
vody, výtah, osvětlení a úklid 
společných prostor, spol. tele-
vizní anténa, dodávka tepla) za 
1 měsíc pro 1 osobu: 2.140 Kč
- poplatek za vybavení bytu za 1 
měsíc: 130 Kč

Opotřebovanost bytů odpoví-
dá jeho stáří a způsobu užívání 
předchozími nájemci. S tím-
to stavem budete seznámeni 
v den konání prohlídky, tj. 21. 
2. 2013, v 09:00 hod. 

Smlouva o nájmu bytu (dále 
jen „NS“) bude uzavřena na 
dobu určitou osm měsíců. V pří-
padě, že během této doby nedo-
jde ze strany nájemce k porušení 
jeho smluvních a zákonných po-
vinností, uzavřou smluvní strany 
dodatek k NS, jehož předmětem 
bude změna doby nájmu.

Podmínky pro žadatele 
- v den uzavření smlouvy musí ža-
datel – nájemce dovršit 18 let věku,

- žadatel ani jeho manžel/ka 
nesmí mít možnost užívat samo-
statně bytovou jednotku,
- žadatel ani jeho manžel/ka ne-
smí užívat byt ve vlastnictví sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
(dále jen „SMFM“) bez právního 
důvodu,
- před uzavřením NS nesmí mít 
žadatel nebo jeho manžel/ka 
závazek vůči SMFM po lhůtě 
splatnosti. 

NS bude uzavřena s tím ža-
datelem, který uhradí dlužnou 
částku po předchozím nájemci 
ve výši 80.000 Kč (pro každý 
byt). Dlužnou částku musí uhra-
dit žadatel – budoucí nájemce 
v jediné splátce před uzavřením 
NS na základě uzavřené Doho-
dy o přistoupení k závazku.

Při větším zájmu o pronájem 
bytu bude mít přednost v tomto 
pořadí:
1) žadatel vedený v seznamu 
žadatelů odboru správy obec-
ního majetku Magistrátu města 
Frýdku-Místku s nejstarším da-
tem podání žádosti, 
2) občan, který má uzavřenou 
NS se SMFM s podmínkou, že 
skončí nájemní vztah k dosavad-
nímu bytu dohodou a tento předá 
v řádném stavu pronajímateli, a 
to ve lhůtě do 30 dnů od vzniku 
nájemního vztahu k novému bytu
3) občan s trvalým pobytem na 
území SM F-M 
4) občan státu EU s trvalým po-
bytem v ČR.

Svůj zájem o pronájem uvede-
ných bytů nahlásí zájemce do 25. 
2. 2013 na OSOM, Radniční 10, 
kanc. č. 208, tel. 558 609 181.

Nabídka na pronájem standardních bytů o velikosti 
0+2 v domě č. p. 811 na ul. Malý Koloredov,
k.ú. Místek, s dluhem po předchozím nájemci

Statutární město ukončilo 
realizaci projektu „Vzdělávání v 
eGON Centru ORP Frýdek-Mís-
tek“, který byl spolufinancován z 
prostředků Evropského sociální-
ho fondu (ESF) prostřednictvím 
operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a obec-
ního rozpočtu. Celkové náklady 
projektu činily 2 090 319,60 Kč, z 
čehož 1 776 771,66 Kč bylo hraze-
no z finančních prostředků ESF. 
Realizace projektu probíhala od 
srpna 2009 do července 2012.

Vzdělávání se zúčastnili za-
městnanci magistrátu a příspěvko-
vých organizací, ale také úředníci a 
členové zastupitelstev spádových 
obcí, kterých je celkem 36.

Školení probíhala prostřednic-
tvím vlastních školitelů proškole-
ných Institutem pro místní správu 
Praha s bezplatným využitím cen-

Město úspěšně ukončilo projekt vzdělávání svých zaměstnanců

trálního eLearningového prostředí.
Aktivity vedoucí k dosažení cílů 

projektu byly realizovány prostřed-
nictvím projektového týmu, který 
byl sestaven ze zaměstnanců 
Magistrátu města Frýdku-Místku. 
Vzdělávání cílových skupin projektu 
probíhalo podle schváleného plánu 
vzdělávání, do kterého byly zahrnu-
ty oficiální akreditované kurzy jako 
např. Základní legislativa v oblasti 
eGovenmentu, Czech Point, Zá-
kladní registry veřejné správy, Infor-
mační systém datových schránek, 
Registr územní identifikace, adres 
a nemovitostí a podobně, ale i kurzy 
ke zvýšení počítačové gramotnosti 
– Word, Excel, PowerPoint. 

Tyto kurzy probíhaly v počíta-
čové učebně, která byla vybavena 
výpočetní a prezentační technikou.

Hlavním cílem projektu „Vzdělá-
vání v eGon Centru ORP Frýdek-

-Místek“ bylo vzdělávání, odborná 
příprava a rozvoj zaměstnanců 
Statutárního města Frýdku-Místku, 
příspěvkových organizací a úřed-
níků spádových obcí základního 
typu a úředníků obcí s pověřeným 
obecním úřadem, členů zastupitel-
stev těchto obcí a zaměstnanců 
jimi zřízených organizací vedoucí 
k bezproblémové implementaci 
eGovenmentu do praxe.

V rámci realizace projektu bylo 
podpořeno 640 osob a kurzy absol-
vovalo 2892 osob. Po ukončení toho-
to projektu probíhá fáze udržitelnosti, 
tedy kurzy tohoto projektu jsou škole-
ny i nadále, i když v menší intenzitě.

Projekt pomohl ke zkvalitnění 
služeb a přístupu k občanům.

Na tento ukončený projekt na-
vazuje další projekt „Zefektivnění 
vzdělávání zaměstnanců Magist-
rátu Frýdku-Místku“, který je určen 
pro úředníky Magistrátu Frýdku-
-Místku a rovněž spolufinancován 
z prostředků Evropské unie.
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Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace, které je magistrát kompetentní řešit: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 19.-21. 2.
U krytého bazénu  26.-28. 2.

Sběrné dvory:
Collo-louky, Slezská

Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
 So 8.00 – 14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
604 285 775, 733 347 236

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
objekt čp. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku 
k.ú. Skalice
objekt čp. 177, k.ú. Skalice, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 49 m2 (bývalá 
ordinace praktického lékaře)
k.ú. Místek
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3992/4 
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/16 – objekt 
C 5, („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 99 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 – objekt 
14b („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 402)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 403)
nebytové prostory o výměře 20 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 404)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 501)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 506)
nebytové prostory o výměře 41,54 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 507)
nebytové prostory o výměře 45,17 m2, V. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 132)
nebytové prostory o výměře 10,28 m2, I. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 119)
nebytové prostory o výměře 37,06 m2, I. NP, kancelář 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plo-
cha („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2, areál 
„C“, objekt 25, (sklad) 

objekt bez č.p./č.e. na pozemku 3975/4 zast. plocha, 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
objekt bez čp./če.na pozemku pč. 229/3 zast. plocha 
(křížový podchod)
nebytové prostory o celkové výměře 24,7 m2, I. NP 
objekt čp. 158, ul. Frýdlantská
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2, I.NP (trafika) 
objekt čp. 72, ul. J. Trnky 72
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (2 místnosti) 
objekt čp. 129, ul. Palackého
nebytový prostor o celkové výměře 104,10 m2, II.NP 
(kancelář)
objekt bez č.p/č.e.na pozemku p.č. 151/2, ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 22,11 m2, II.NP 
(sklad)
objekt bez č.p./č.e. – podchod mezi bývalým autobu-
sovým stanovištěm a prodejnou Albert
nebytové prostory o celkové výměře 23,10 m2 (obchod) 
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP, kancelář 
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP, kancelář 
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář 
objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2, 3b
objekt čp. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP 
objekt čp. 1166, ul. Těšínská, 
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m2, II.NP 
(kancelář) 
objekt čp. 1313, ul. Míru
celý objekt

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Ing. Zdeňka Ursíniová, tel:. 558 609 175

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

INFORMACE O ODPADECH
Provozní doba na zařízeních v roce 2013

pronajmout nebytový pro-
stor-garáž nacházející v ob-
jektu bez č.p./č.e. na pozem-
ku p.č. 151/3, ul. Hlavní, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek, 
na základě výsledku „dražby 
výše nájemného“ (dále jen 
„Dražba“) v souladu s „Po-
stupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech 
ve vlastnictví statutárního 
města Frýdek-Místek“, který 
byl schválen Radou města 
Frýdek-Místek dne 12. 4.2010. 
Den a hodina konání „Dražby“:

6. 3. 2013 v 15 hodin
Místo konání „Dražby“:

Magistrát města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, III. NP (zaseda-

cí místnost)
Garáž je umístěna v objektu 

bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
151/3, ul. Hlavní, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek. Celková 
výměra garáže je 18,48 m2.

Vyvolávací cena je stanove-
na ve výši minimálního ročního 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
nájemného na 1 m2 výměry ga-
ráže a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.

Prohlídku garáže je možno 
domluvit na tel. č. 558 609 175 
– Ing. Zdeňka Ursíniová.

Účastníkem dražby může 
být fyzická osoba starší 18 let s 
trvalým bydlištěm na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Při zápisu účastníka k dražbě je 
účastník povinen předložit prů-
kaz totožnosti, malý technický 
průkaz vozidla, se kterým hodlá 
v garáži parkovat, popř. smlou-
vu o užívání služebního vozidla 
k soukromým účelům.

Účastníkem dražby nemůže 
být fyzická osoba, která v před-
cházejících třech letech přede 
dnem konání dražby užívala 
byt nebo nebytový prostor ve 
vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek bez právního dů-
vodu, nebo byla dlužníkem vůči 
statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky po-
tvrdí účastník dražby podpisem 

čestného prohlášení při zápisu 
k dražbě.

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení 
zápisu účastníků k dražbě uhra-
dila zálohu na úhradu nákladů 
dražby na účet města ve výši 
5.000 Kč a která nejpozději při 
zápisu účastníka k dražbě před-
ložila doklad o zaplacení zálohy 
na úhradu nákladů dražby (kau-
ce), č.ú.: 6015-928781/0100, VS 
3250002.

Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, která 
nejpozději při zápisu účastníků 
k dražbě podepíše dohodu o 
úhradě nákladů dražby.

Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 let.

Další informace je možné zís-
kat na tel. č. 558 609 175 nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 324.
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Nebývá moc zvykem, aby 
frýdecko-místecký klub Stoun 
nabízel návštěvníku divadelní 
vystoupení, ale to by nebyl 
Stoun, aby nás něčím novým 
nepřekvapil. 

„Snažíme se dělat program 
zajímavým a multikulturní, aby 
si na své přišli i milovníci kva-
litního divadelního vystoupení,“ 
dodává k této zajímavosti dra-
maturg a šéf klubu Stoun Kamil 
Rudolf. Ve čtvrtek 28. února 

Ekonomie dobra a zla aneb divadlo ve Stounu
zde vystoupí Alan Novotný 
společně s Lukášem Hejlíkem 
v divadelní hře předního české-
ho ekonoma Tomáše Sedláčka 
Ekonomie dobra a zla.

Ekonomie dobra a zla je český 
bestseller roku 2009. Jeho stejně 
úspěšné převedení na divadelní 
jeviště dokazuje, jak je ekonomie 
krásná věda. Autor upozorňuje 
na to, že kořeny ekonomie jdou 
mnohem hlouběji, než si moderní 
člověk dokáže představit. Roze-

bírá nečekaně pestrou škálu pra-
menů od Eposu o Gilgamešovi 
přes Bibli a Komenského až 
po moderní ekonomy, přichází 
však i s kritickou reflexí dnešní 
doby a analýzou současné fi-
nanční krize jako příležitosti pro 
to, aby člověk znovuobjevil sám 
sebe i svůj vztah k věcem hmot-
ným i duchovním.

Lístky na divadelní hru Eko-
nomie dobra a zla můžete za-
koupit v předprodeji za cenu 160 
Kč, jsou k dostání v předprodeji 
v Beskydském informačním 
centru na Zámeckém náměstí 
ve Frýdku a na Náměstí Svobo-
dy v Místku. Dále se vstupenky 

prodávají v baru Pavlač (na ulici 
Farní 16 ve Frýdku) a samozřej-
mě také ve Stounu ve dnech, 

které jsou uvedeny v programu, 
a to vždy od 18 hodin. Online 
předprodej na eventim.cz

KulturaFM ve spolupráci 
s Komorní scénou 21 otevírá 
již II. semestr Divadelní školy 
pro zájemce ve věkových ka-
tegoriích 9-12 let a 13-16 let.

Po úspěšném I. semestru, kte-
rý byl završen veřejným vystou-
pením v Nové scéně Vlast začát-
kem února, se mohou děti těšit 
na další práci v podobě spoluprá-

II. semestr Divadelní školy
ce na jevišti v rámci krátkých etud 
až po samotnou inscenaci. Při-
čemž si mohou vyzkoušet nejen 
základní herecké dovednosti jako 
zvládnutí postavy či koncentraci, 
ale i praktické fungování vzniku 
divadelní inscenace, skrze režii, 
scénáristiku, dramaturgii nebo 
scénografii.

Projekt Divadelní škola vznikl 
ve snaze naučit 
děti zvládnout 
základní divadel-
ní přípravu a tím 
podpořit talenty v 
dalším vzdělávání 
zaměřeném na 
herectví a divadlo.

II. semestr Di-
vadelní školy byl 
zahájen 12. úno-
ra 2013. Pro více 
informací www.
kulturafm.cz

Taneční skupina Funky-
-Beat se na počátku každé 
své sezóny zaměřuje přede-
vším na rozvoj svých svěřen-
ců jakožto jednotlivců a vysílá 
ty nejlepší z nich na mnoho 
různých tanečních soutěží 
a battlů. Nejinak tomu bylo i 
letos. Skupina zahájila svou 
sezónu 2012/2013 bez otálení 
tvrdým tréninkem, při kterém 
se trenérka Kristýna Blahuto-
vá společně s dalšími lektory 
snažila na své tanečníky pře-
nést nejen správnou techniku 
a zvládnutí mnoha tanečních 
stylů, ale podporovala je pře-
devším i v jejich osobitém 
projevu a ve freestyle.

Nejdříve se skupina vypravila 
do Ostravy Avionu na taneční 
battly akce „Flash Mob“. Talento-
vaná Klaudie Kašajiková se přes 
obrovskou konkurenci dostala až 
do samotného finále a nakonec 
si domů po neuvěřitelném výko-
nu odnesla zlato. Další soutěž, 
které se tanečníci skupiny Fun-
ky-Beat úspěšně zúčastnili, se 
konala v Olomouci a nesla název 
„O hanácký koláček“. Z dětí si na-
konec vybojoval třetí místo Milan 
Bolgač a pro krásné šesté místo 

Taneční skupina Funky Beat opět
slaví svůj úspěšný začátek sezóny

si přišla Karolína Perézs. V hlavní 
věkové kategorii se stříbrnou me-
dailí může pyšnit Ondřej Kaloč a 
čtvrté místo si vytančil Jan Huvar. 
V kategorii dua porotu o svém ta-
lentu přesvědčila dvojice Milana 
Bolgače a Šimona Rožnovského 
a získali tak nádherné druhé mís-
to. Po tomto velkém úspěchu se 
Funky-Beat vydal do Kopřivnice, 
kde se již tradičně zúčastňuje 
soutěže s názvem „Děti fitness 
aneb sportem proti drogám“. 
V dětech se na „bednu“ nakonec 
postavili Nela Gaudynová, Milan 
Bolgač a Nela Starůstková, čtvrté 
místo patřilo Klaudii Kašajíkové, 

páté Viktorii Peterové a šesté 
Nele Krpcové. V juniorech získa-
la zlatou medaili Sára Hořáková, 
stříbrnou Michaela Kračmerová 
a bronzovou Natálie Maříková, 
čtvrté místo si vybojovala Dia 
Phtuová, páté Marcel Mareš a 
šesté místo náleželo Aničce Ru-
mianové. V hlavní věkové kate-
gorii se na prvním místě umístil 
Jan Huvar, na druhém Michaela 
Grossmannová, třetím Tomáš 
Brož, čtvrtém Dominik Myšinský 
a nakonec na šestém Jan Tonka.

(Pokračování na straně 13)

Co přináší učení a metody 
předané Buddhou, o tom pro-
mluví Jan Matuška ve čtvrtek 
28. února v Rytířském sále 
Frýdeckého zámku, kde bude 
od 19 hodin přednášet o tom, 
jak se buddhisté díky rozpo-
znání podstaty svojí vlastní 
mysli učí prožívat svět radost-
něji. Že jsou buddhisté v prů-
měru šťastnější než ostatní, 
pozorovali už i sociologové a 
psychologové.

Z Indie a Tibetu až na Zá-
mecké náměstí, kde je již čtvr-
tým rokem otevřeno meditační 
centrum, doputoval v posledních 
čtyřiceti letech buddhismus Dia-
mantové cesty. Velký zájem o 
něj mají především vysokoškolá-
ci, muži i ženy. 

„Pravidelná meditace má dva 
druhy účinků. Prvním přínosem 
je, že naše mysl se stává uvol-
něnější a silnější, a proto se náš 
každodenní život stává jedno-
dušším a radostnějším. Pokud 
ale budeme meditovat opravdu 
vytrvale, dosáhneme něčeho 

Buddhismus učí
prožívat svět radostněji

ještě lepšího – rozpoznáme sa-
motnou podstatu naší mysli a 
rozvineme její dokonalé kvality – 
soucit, neohroženost a právě ra-
dost. Mysl je totiž radostná sama 
od sebe,“ vysvětluje osmatřiceti-
letý Jan Matuška, který vyučuje 
buddhismus od roku 2006. 

A jak taková meditace vypadá? 
Musí být především pravidelná, a 
tak se i frýdečtí buddhisté schá-
zejí ve svém centru na Radniční 
ulici každou středu od 18 hodin. 
„Meditaci si může vyzkoušet kaž-
dý – stačí si pouze sednout na 
zem nebo na židli a následovat 
meditační text, který někdo z nás 
vždy čte. Je to velmi přesná meto-
da stará mnoho set let, nikdo se 
nemusí bát žádného experimentu 
nebo toho, že by nevěděl, na co 
se v meditaci soustředit,“ vysvětlil 
Jan Matuška, který ukázkou bu-
ddhistické meditace zakončí také 
čtvrteční přednášku.

Buddhistická centra velmi po-
dobná tomu frýdeckému najde-
me v desítkách jiných českých 
měst i v sousedních zemích.

REVIZE A OPRAVY
PLYNOVÝCH KOTLŮ

776 355 555
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Vaříme s šéfkuchtíkem:
každé úterý – kurzy pro děti,

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

Taneční studio DANCEPOINT
Taneční studio DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz, tel. 552 342 804

Lekce street dance – pondělí až čtvrtek
Break Dance – pondělí 17:00-18:00
Electro boogie – úterý 17:30-18:30
V průběhu roku pro vás připravujeme 

taneční workshopy.

PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

Email: marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středověkých 

tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 
sobotu od 19:00 do 21:15 h.

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 
porodních asistentek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)
- Návštěvní služba porodní asistentky 

(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
- Masáže těhotných i po porodu (klasické 

i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA - na základě indikace ošetř. gyn.

25. 2. v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

21. 2. v 16:00 
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

27. 2. v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE

S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
20. 2. v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE
aneb „Porod s epidurálem“

3. 4. 2013 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 15:45

Čtvrtek - 8:45, 10:00, 16:00, 17:15
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 

TĚHOTNÉ - Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ - Úterý - 17:00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-

Výstava studentů SŠ hotelová, obchod-
ní a polygrafická, Český Těšín, p. o.

POVRCHY
Potrvá do 19. března.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

V pátek 22. 2. ve 20 hodin se v Hudeb-
ní hospůdce U Arnošta uskuteční koncert 
brněnské legendární bluegrassové kapely 
Poutníci, která je známá svým osobitým 
přístupem ke známým písním ve stylu blu-
egrassu a country a také svými vlastními 
skladbami, které přesáhly rámec těchto 
stylů a některé z nich u nás, dá se říct, 
již zlidověly.

Tato bluegrassová špička působí na 
české hudební scéně od roku 1970, vy-
dala 13 CD nebo LP. Poslední natočila a 
vydala v roce 2010 ke čtyřicátému výročí 
svého vzniku. Koncerty jsou průřezem 

dika správného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hyperaktivních 

dětí) pod vedením fyzioterapeutky
I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců

21. 2.– 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců

21. 2. – 10:15

Minulý rok se stál úspěšným pro 
manekýnky frýdecko-místecké mo-
delingové agentury Vaness models. 
Hned dvě její slečny zabodovaly 

Modelkám Vaness se daří na soutěžích missModelkám Vaness se daří na soutěžích miss

Veronika Kožíšková.

Sabina Karasová (vpravo).

v prestižních soutěžích krásy Miss.
Veronika Kožíšková se probojovala až 

k samotnému vrcholu na již 16. ročníku 
soutěže Miss Academia. Tato soutěž je 

každoročně pořádána studenty Univerzi-
ty Tomáše Bati ve Zlíně. A každý rok je 
svým způsobem jiná. Cílem celé soutěže 
je najít dívku, která má (s)mysl. Každá 
dívka spravovala svůj blog na stránkách 
missacademia.cz, účet na twitteru a face-
booku. Dívky zde nahrávaly videa, fotky 
z jejich běžného života, psaly články na 
různá témata, jen aby zaujaly co nejšir-
ší veřejnost. Z přihlášených celkem 535 
dívek nakonec nejvíce zaujala právě Ve-
ronika, která se může pyšnit titulem Miss 
Academia 2012.

Další z manekýnek je Sabina Kara-
sová z Frýdku-Místku, která zazářila na 
Miss princess of the World, což je oficiální 
název mezinárodní soutěže v dívčí kráse 
a komunikačních dovednostech. Cílem 
soutěže je sjednotit klání nejnižší ženské 
věkové kategorie. Zkušenosti z této akce 
a zájem spolupracujících organizátorů z 
celého světa ukázaly životaschopnost to-
hoto projektu. Z finále soutěže, které se 
uskutečnilo v Maďarsku hlavním městě 
Budapešť, si odnesla hned dva tituly, a to 
Miss Foto a II. Vicemiss princess of the 
World 2012.

Obě dívky odstartovaly svou modelin-
govou kariéru právě v agentuře Vaness 
models Blanky Somrové. Tato agentura 
působí na českém trhu již od r. 1998 a vě-

nuje se také výchově nových talentů. Na 
trénincích, které probíhají ve Frýdku-Míst-
ku každý pátek od 16:00 v tenisovém par-
ku Prestige, se dívky naučí nejen vše, co 
by mohly uplatnit v modelingu (technika 
chůze na vysokých podpatcích, ladnost 
pohybů, mimika), ale především si zvýší 
své sebevědomí, naučí se správnému dr-
žení těla, získají ženskost a šarm a novou 
devízu do života. Více o této agentuře a 
její nabídce naleznete na webových strán-
kách vanessmodels.cz.

Poutníci v Hospůdce U Arnošta
poutnické muziky od začátků, kdy kapela 
hrála standardy z oblasti americké coun-
try hudby, přes současnou tvorbu až po 
hity z pera bývalého frontmana Roberta 
Křesťana, jako jsou skladby Panenka, 
Pojďme se napít a kapelní hity, jako je Te-
legrafní cesta či Hotel Hillary, či již zmíně-
né písně z oblasti klasické country hudby 
a bluegrassu.

Základ současné kapely tvoří:
Jakub Bílý – zpěv kytara a mandolína
Jan Máca – zpěv, housle a mandolína

Peter Mečiar – banjo a dobro
Jiří Karas Pola – kapelník a kontrabas

Taneční skupina Funky Beat opět
slaví svůj úspěšný začátek sezóny

(Pokračování ze strany 12)
Neméně úspěšní byli svěřenci Kristýny 

Blahutové i na velkém republikovém kole 
soutěže „Děti fitness aneb sportem proti 
drogám“ v Brně. I zde se našim tanečníkům 
podařilo rozdrtit konkurenci a po velkém 
boji výsledné umístění skončilo následovně: 
Kategorie Mini: 1. místo Barbora Boková, 2. 
místo Tereza Maralíková, 3. místo Simona 
Lednická, kategorie děti: 1. místo Nela Sta-
růstková, 2. místo Nela Gaudynová, 3. mís-
to Natálie Šmídová a Kategorie junioři: 1. 
místo Michaela Kráčmerová, 2. místo Aneta 
Kozelská, Kategorie hlavní: 1. místo Tomáš 
Brož, 2. místo Barbora Blažková a 3. místo 
Dominik Myšinský.

Po této smršti úspěchů však Funky-

-Beat nezahálel ani o vánočním čase a 
vydal se do Vsetína na akci „ X-mass 
Battly“. Ani odsud tanečníci neodjeli 
s prázdnou. V dětech si prvenství vybo-
joval Milan Bolgač a čtvrté místo zaslou-
ženě získala Karolína Perézs. V junio-
rech si pro zlato přišel Ondřej Kaloč a 
bronzovou medailí se může pyšnit Karo-
lína Rožková.  Poslední akcí, do níž se 
skupina s vervou pustila, byla X-mass 
párty ve Frýdku-Místku. 

Trenérka Kristýna Blahutová je prá-
vem pyšná na všechny úspěchy svých 
svěřenců a nezbývá než doufat, že tak, 
jako skupina Funky-Beat úspěšně do ta-
neční sezóny vkročila, tak bude i nadále 
letos pokračovat.
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

JEDNORÁZOVÉ VSTUPY
(již probíhající kurzy)
Cvičení pro seniory 

každý čtvrtek 9.00-10.00 50 Kč
Kondiční posilování 

každé pondělí 17.30-19.00 60 Kč
každý čtvrtek 18.15-19.15 50 Kč
Cvičení pro zdraví s Pilates 
každé úterý 16.30-17.30 50 Kč

Pilates 
každou středu 17.30-18.30 70 Kč

Powerjóga 
každou středu 18.45-20.00 80 Kč

Cvičení pro zdraví 
každý čtvrtek 17.00-18.00 50 Kč

VÝSTAVY
Pá 1. až čt 28. 2.

Denisa Krumpochová
Černobílá

Výstava fotografií. Denisa Krumpochová 
je patnáctiletá absolventka základní umě-
lecké školy ve Frýdku-Místku. Nyní studu-
je Střední uměleckou školu v Ostravě.

PŘIPRAVUJEME
Út 19. 3. 19.00 Kino Petra Bezruče

Petr Spálený & Apollo Band
Vstupné 260 Kč/na místě 280 Kč.

Předprodej od 15. 2.

OPERA
Čt 21. 2. v 18.00
Richard Wagner

Prsten Nibelungův: Zlato Rýna
První část slavné Wagernovy operní te-
tralogie. Dva vynikající umělci spojili své 
síly v novém a převratném nastudování 
Wagnerovy opery Prsten Nibelungův pro 
Metropolitní operu: maestro James Levi-
ne a režisér Robert Lepage. Tuto operní 
tetralogii zahájí Zlato Rýna, prolog Wag-
nerova epického dramatu. „Prsten Nibe-
lungův není jen příběh nebo série něko-
lika oper, je to ucelené univerzum,“ říká 
Lepage, který tuto jedinečnou divadelní 
odyseu zpracoval za použití nejmoder-
nějších technologií. Bryn Terfel, který se 
souborem Metropolitní opery zpívá hlavní 
roli Wotana poprvé, stane v čele hvězd-
ného ensemblu.
Režie: R. Lepage. Dirigent: J. Levine. 

století. Potrvá do 23. března.
POHLEDY NA NÁŠ FRÝDEK A 

MÍSTEK
Dominanty města na obrazech vysta-
vených v Zámecké expozici. Ve sbírce 
Muzea Beskyd se nachází řada cenných 
obrazů a grafik s pohledy na různá místa i 
méně známá zákoutí našeho města, které 
si občané již nepamatují. Proměny, jak je 
zachytili naši výtvarní umělci i slavní rodá-
ci, můžete zhlédnout na výstavě obrazů, 
které vhodně doplňují interiéry Zámecké 
expozice. Potrvá do 28. dubna.

UČ SE DÍTĚ MOUDRÝM BÝTI
aneb Škola včera a předevčírem

Výstavy o staré škole, historii školství, kan-
torech i žácích mají v Muzeu Beskyd dlou-
hou tradici. Věříme, že i následující výstava 
zaujme nejen dospělé návštěvníky, ale 
bude poučná zejména pro žáky a studenty. 
Ve spolupráci s Muzeem J. A. Komenského 
v Přerově se podařilo získat vybavení školní 
třídy z doby Rakousko-Uherska, se školním 
nábytkem a pomůckami, které se používa-
ly přibližně do roku 1914. Typické dlouhé 
školní lavice, tzv. škamna, budou doplněny 
školními nástěnnými obrazy, učebnicemi a 
sešity, vystavena budou různá vysvědčení, 
mapy, školní řád či Komenského mravouč-
né desatero. Vernisáž ve čtvrtek 7. února 
v 17 hodin ve výstavních síních Frýdeckého 
zámku. Potrvá do 17. března.

UŽ MÁTE NATOČENO aneb Proč 
piješ

V roce 1912 činila na Těšínsku spotře-
ba na hlavu a rok 20,41 litru absolutního 
lihu. Za posledních dvacet let se celková 
spotřeba lihovin zvýšila o 28,6 %. Mimo-
řádná konzumace alkoholických nápojů 
představuje tradiční těžký fenomén tohoto 
kraje. Výstava přibližuje historii produkce 
a konzumace alkoholických nápojů v regi-
onu, např. zaniklé lihopalny ve Frýdlantě 
nad Ostravicí a na Hukvaldech, likérku 
Herrmanna Löwa, pivovary v Místku, Frýd-
ku, na Hukvaldech, v Paskově a v Šeno-
vě, kam se chodilo na konci 19. století a 
v době první republiky na pivo a víno ve 
Frýdku, v Místku a v okolí, přibližuje také 
historii vybraných hostinců a hospůdek, jak 
se pohybovala cena piva a vína v minulos-
ti, proč pivo a kořalka udolaly největší hr-
diny. Výstavu doplňuje řada autentických 
předmětů, např. přístroje na nelegální pá-
lení alkoholu, ukázky dobových likérových 
lahví, nabídkové katalogy a reklamy, apod.
Výstavu připravilo Muzeum Beskyd Frý-
dek-Místek ve spolupráci se Státním 
okresním archivem ve Frýdku-Místku, Mu-
zeem Těšínska a dalšími institucemi, sou-
kromými osobami a sběrateli. Sponzorem 
výstavy je Pivovar Radegast, Plzeňský 
Prazdroj, a. s.
Potrvá do 31. března 2013.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VY-
CHÁZKY
Čtvrtek 28. února v 16.30 hodin – před-

náškový sál v Zeleném domě
JAK TO BYLO S KOŘALEČNÝM 

MOREM V BESKYDECH
Přednáška přiblíží zajímavé momenty z 
historie produkce a konzumace kořalky, 
likérů a piva v regionu, např. jaké ingre-
dience obsahoval nejslavnější likér Herr-
manna Löwa „Der feinster Lysa Hora bi-
tter Liquer“, kde stával místecký pivovar 
Grossmann – Czirmer, kde vařili pivo frý-
dečtí pravovárečníci, proč pivo a kořalka 

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

MUZEUM BESKYD

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

ČAS, KTERÝ SE NEZASTAVÍ
Výstava představuje hodiny a hodinky, 
které koupilo, darem či sběrem získalo do 
svých sbírek Muzeum Beskyd. Návštěvní-
ci si mohou prohlédnout hodiny nástěnné 
(rámové, pendlovky, švarcvaldky, ku-
chyňské), stolní (tabernáklové, sloupové, 
přízední), budíky, kapesní a náramkové 
hodinky, hodiny z věže Frýdeckého zám-
ku a další. Hodiny jsou většinou vyrobeny 
anonymními hodináři v období 18. až 20. 

tekly na hukvaldském panství proudem, 
bojovníci proti kořalečnému moru P. Fran-
tišek Číhal a P. Jan Sklenovský a další.

KLUB MAMINEK BROUČCI
Palackého 129, Frýdek-Místek

tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz
email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00h.

+ Po, St 15.00 – 18.00h. 
19. 2. POHÁDKA O BUDULÍNKOVI

V úterý 19. 2. vám zahrajeme maňáskovou 
pohádku „O Budulínkovi“, začátek v 10 hodin.

25. 2. Přednáška PARTNERSKÉ 
VZTAHY

Zveme vás na přednášku PARTNERSKÉ 
VZTAHY aneb jak si udržet šťastný a spo-
kojený vztah s partnerem. Je pořádána 
v rámci Národního týdne manželství. Po-
vídat si budeme s paní Bc. Ivanou Gruss-
mannovou, pracovnicí Poradny pro ženy 
a dívky. Začátek v 10 hodin.
27. 2. SÁDROVÝ OBRÁZEK V RÁMEČKU
Ve středu 27. 2. si v odpoledním „VESE-
LÉM TVOŘENÍ“ vyrobíme otisk rukou dětí 
do sádry v dřevěném rámečku. Veškerý 
materiál bude k dispozici v Broučkách za 
poplatek 20 Kč. Možno si přinést vlastní 
ozdoby – korálky, knoflíčky, mušličky...

PRAVIDELNÝ PROGRAM
V pravidelných programech vždy zvolíme 
téma daného programu, které přizpůso-
bujeme věku dětí. Našich programů se 
tedy mohou účastnit všechny děti.
Pondělí – Zpívánky 10.00 – 10.30 h.
Odpolední zpívánky 16.00 – 16.30 h. 
Úterý – Přednášky a besedy, soutěže a 
hry pro děti – dle programu!
Hlídání dětí 
Středa – Cvičení s dětmi 10.00 – 10.30 h.
Odpolední tvoření 16.00 – 16.30 h.
Čtvrtek – Veselé tvoření pro maminky i 
děti 10.00 – 10.30 h.
Pátek – Výtvarka pro děti 10.00 – 10.30 h.

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek

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

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže a 

uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkč-
nost vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné tech-
niky pro zdraví a pohodu vašich nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zá-
bavy, písniček a her v malých skupinách 6 
dětí, výuky se mohou účastnit i mladší sou-
rozenci. UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťát-
ka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 

program pro léčbu, regeneraci a prevenci 
poruch páteře a pohybového aparátu 
zejména v důsledku sedavé práce a 
jednostranného zatížení; vhodné pro 

všechny věkové skupiny (děti od 6 let, 
sportovci, střední věk, senioři, těhotné a 

ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a 

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

HORSKÝ KLUB TOMBI
http://horskyklub.blog.cz

Neformální spolek lidí vyznávajících
horskou turistiku. Aktuální akce na webu.

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
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Novinky v galerii:
Bohumil Nečas - obrazy
Ivana Pavlišová - obrazy

Karel Demel - grafika
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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

Divadlo Sokolik

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

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

KLUB NEZBEDA

Hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217, 604 382 517 

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

JARNÍ PRÁZDNINY | 18. – 22. 2. 2013 
| O ZÁBAVU POSTARÁNO

18. - 22. 2. JARNÍ PRÁZDNINY
DUHOVÝ TÝDEN | PŘÍMĚSTSKÝ 

TÁBOR
Jarní prázdniny nám opět připadly na 
únor. Nám to ale nevadí, protože zima je 
krásné roční období. Pojďte její část strá-
vit společně s námi a obarvěte si toto bílé 
období barvami duhy. Zajdeme si na pro-
cházky, zahrajeme si hry, zasoutěžíme 
si s kamarády, něco hezkého vytvoříme, 
něčemu se přiučíme. Prostě si společně 
užijeme nádherný zimní, prázdninovo 
jarní táborový týden. Věk: 6-12 let. Místo 
a čas: RC Klíček, Slezská 749, Frýdek, 
8:00-16:00 h. Hlídání dětí zajištěno od 
6:30hodin. Cena: 1 250 Kč/5 dnů, 250 
Kč/1 den. Informace: Pavla Kozáková, 
732 646 127, 558 111 749, e-mail: pav-
la@klicfm.cz
18. 2. JARNÍ PRÁZDNINY | ŠIFRATON
Pokud se ti podaří rozluštit starodávnou 
šifru, odhalíš záhadu ze všech záhad nej-
záhadnější. Najdeš cestu k pokladu? Mís-
to a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 9:00-12:00 h. Věk: 8-12 let. 
Cena: 60 Kč. Informace: Martina Fatrdlová, 
736 150 088, e-mail: martina@klicfm.cz
19. 2. JARNÍ PRÁZDNINY | PEKAŘSKÉ 
ÚTERÝ
Neležte na peci, bude se péci. Výborné 
preclíky všech různých tvarů a chutí pro 
ty z vás, kteří mají rádi slané pečivo, a tří-
patrová vánočka s mandlemi pro ty z vás, 
kteří raději něco sladkého. Místo a čas: 
SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9:00-13:00 h. Věk: 8-15 let. Cena: 
70 Kč. Informace: Martina Fatrdlová, 
736 150 088, e-mail: martina@klicfm.cz
20. 2. JARNÍ PRÁZDNINY | STOLNÍ 
TENIS
Trocha sportu, zábavy a ještě i něco 
vyhrát. To je velká prázdninová výzva. 

Sportovní obuv nutností. Cena: 20 Kč. 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 9:00-12:00 h. Infor-
mace: Martin Kocur, 737 421 058, e-mail: 
martin@klicfm.cz
21. 2. JARNÍ PRÁZDNINY | LOUČENÍ 
SE ZIMOU
Společně se rozloučíme se zimou. Vyrobí-
me si zimní květináč, krásné zimní okén-
ko, domeček se sněhem a vyjde-li počasí, 
tak si užijeme sněhu. V případě, že bude 
sníh, přiberte s sebou boby či sáně a po-
řádnou svačinu. Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 767, Místek, 9:00-
12:00 h. Cena: 55 Kč. Informace: Ivana 
Kulhánková, telefon: 731 167 010, 558 
111 765, e-mail: iva@klicfm.cz
22. 2. JARNÍ PRÁZDNINY | JARNÍ RA-
DOVÁNKY
Společně se naladíme na přicházející 
jaro. Zhotovíme si jarní výzdobu do oken, 
jarní zápichy do květináčů a keramický 
motýlí závěs. Pak se zajdeme vydovádět 
do bazénu, tak si vezměte plavky, ručník, 
svačinu a přijďte k nám. Místo a čas: SVČ 
Klíč FM, budova A, Pionýrů 767, Místek, 
9:00-12:00 h. Cena: 75 Kč. Informace: 
Ivana Kulhánková, telefon: 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz

Účinkují: W. Bryn Harmer, S. Blythe, P. 
Bardon, R. Croft
Záznam z Metropolitní opery v New Yor-
ku. Délka 168 minut, bez přestávky, ně-
mecky s českými titulky, vstupné 300 Kč

DĚTEM
Ne 24. 2. v 15.00

Koblížkovo dobrodružství
Divadlo Jednadvě Frýdek-Místek Lout-
ková pohádka o Koblížkovi, který uteče 
lišce, potká Punťu a spolu se ocitnou v 
cirkuse se skutečným klaunem. Pro děti 
od 3 let. Vstupné 60 Kč.

KINO
Po 18. 2. v 17.00

Jarní prázdniny ve 3D: Kozí příběh 
se sýrem

Volné pokračování úspěšného českého 3D 
animovaného filmu. Děj se tentokrát přene-
se ze středověké Prahy do pohádkového 
sýrového království. ČR, animovaný, 3D, 
přístupný, 82 min., vstupné 120 Kč, pro děti.

Po 18. 2. v 19.00
Nominace na Zlatý glóbus za nejlepší 

film: Lincoln
Poslední čtyři měsíce největšího ame-
rického prezidenta v novince Stevena 
Spielberga. Sedm nominací na Zlatý 
glóbus. USA/Indie, životopisný, 2D, režie 
S. Spielberg, 2012, 12+, titulky, 150 min, 
vstupné 110 Kč/pro členy FK 90 Kč, pre-
miéra, Filmový klub.

Út 19. 2. v 17.00
Jarní prázdniny ve 3D: Sammyho 

dobrodružství 2
Další podmořské dobrodružství nerozluč-
ných želvích přátel. Belgie, animovaný/
rodinný, 3D, přístupný, dabing, 93 min., 
vstupné 100 Kč, pro děti.

Út 19. 2. v 19.00
Nominace na Zlatý glóbus za nejlepší 

film: Pí a jeho život
Intimní drama mladého muže, který ztratil 
rodinu, ale musí se přes to přenést kvůli 
dobrodružstvím a neskutečným výzvám 
osudu, jimž musí čelit. Adaptace známé 
knihy od oscarového režiséra Ang Lee. 
USA, dobrodružní drama, 2D, režie A. 
Lee, 2012, 12+, dabing, 127 min., vstup-
né 100 Kč/pro členy FK 80 Kč, Filmový 
klub.

St 20. 2. v 10.00 7 dní hříchů
O. Vetchý a V. Kerekes v příběhu o lás-
ce a posedlosti z českého pohraničí na 
sklonku druhé světové války podle sku-
tečné události.
ČR, drama/historický, 2D, 12+, 105 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 20. 2. v 17.00
Jarní prázdniny ve 3D: Legendární 

parta
Další povedená 3D taškařice pro děti. 
Santa Claus, Velikonoční zajíček a další 
hrdinové společnými silami pořádně za-
vaří zlému duchovi, který chce ovládnout 
svět. USA, animovaný, 3D, přístupný, da-
bing, 90 min., vstupné 130 Kč, pro děti.

St 20. 2. v 19.00
Hororová středa: Maniak

Eliah Wood v novém zpracování kultov-
ního thrilleru. Příběh Jacka Rozparovače 
21. století jeho vlastníma očima. Francie, 
horor/psychologický thriller, 2D, 15+, titul-
ky, 93 min., vstupné 90 Kč, premiéra.

Pá 22. – So 23. 2. v 17.00
Snížek, bílý kožíšek

Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je 
být jiný, a má jednoduchý plán: utéci ze 

ZOO a konečně být jako ostatní. Španěl-
sko, animovaný/rodinný, 2D, přístupný, 
dabing, 90 min., vstupné 80 Kč, pro děti.
Pá 22. – Ne 24. 2. v 19.00 Babovřesky

Nová letní komedie Zdeňka Trošky nava-
zuje na jeho úspěšné předchozí počiny. 
V hlavních rolích L. Langmajer, V. Žilková, 
L. Vondráčková, L. Bílá a mnoho dalších. 
ČR, komedie, 2D, 12+, 120 min. vstupné 
130 Kč, premiéra.
Ne 24. 2. v 17.00 Čtyřlístek ve službách 
krále
Velké filmové dobrodružství Fifinky, Pindi, 
Bobíka a Myšpulína! ČR, animovaný, pří-
stupný, 90 min., vstupné 120 Kč, pro děti.

Po 25. 2. v 19.00
Miniprofil režiséra Tima Burtona: 
Frankenweenie: Domácí mazlíček

Novinka Tima Burtona v jeho typickém 
stylu aspiruje na animovaný film roku. 
Loutková tragikomedie, která je povinnos-
tí pro všechny fanoušky starých hororů a 
bizarního humoru. USA, animovaný, 2D, 
režie T. Burton, 2012, přístupný, černobílý 
s titulky, 87 min., vstupné 100 Kč/pro čle-
ny FK 80 Kč, Filmový klub.

Út 26. 2. v 19.00
Miniprofil režiséra Tima Burtona:

FILMJUKEBOX
Hlasujte o tom, který z filmů režiséra T. 
Burtona byste chtěli v kině Vlast vidět! 
Filmový klub.
St 27. 2. v 18.00 Akční dámská jízda: 
Skyfall
V pořadí třiadvacátá bondovka opět slibu-
je velkolepou podívanou. V hlavních rolích 
D. Craig, J. Dench, R. Fiennes a další. 
USA, akční, 2D, 12+, titulky, 143 min., 
vstupné 100 Kč, Dámská jízda.

VÝSTAVY
Pá 1.-Čt 28. 2.

Roman Gál - Obrazy
Olejomalby člena frýdecko-místeckého 
V-Klubu, protknuté alchymii, mystikou, 
metafyzikou, duchovním zřením prostoru 
kolem nás.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA – ÚNOR
Kateřina Holzmannová

Výstava děl mladé fotografky z vratimov-
ského Centra dětské komunikace.

Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 
adrese vystavy.kulturafm.cz 18. – 22. 2. JARNÍ PRÁZDNINY – dopo-

lední provoz (9-14hod.), pestrá nabídka 
aktivit – pro zábavu i poučení,

výprava do okolí
25. – 27. 2. Výroba masek a kostýmů na 

„KRÁLOVSKÝ KARNEVAL“

19. 2. úterý PARTY 54! – SOUKROMÁ AKCE
TROJITÉ OSLAVY 18. NAROZENIN NA-
ŠICH HOSTŮ! UDĚLEJ SI VLASTNÍ AKCI 
VE STOUNU I TY!
20. 2. středa STOUNDRUM – SPECIAL
ZÍTRA JSOU PRÁZDNINY, TAK PŘIJDTE 
ZAPAŘIT NA KVALITNÍ DNB
21. 2. čtvrtek ROCKY LEON 
PO LETNÍM ÚSPĚCHU ROCKYHO VE F-M 
SE HO DOČKÁME I VE STOUNU, PŘED-
KAPELA: RELEVANT
22. 2. pátek BASS CONTACT – SPECIAL 
DALŠÍ POKRACOVÁNÍ DNB AKCE: SPE-
CIAL GUEST A STOUN DJS, NEXO SS
23. 2. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS!
NEJLEPŠÍ HITY A VSTUP OD 18 LET, DJS: 

KAMIL, MATTES
27. 2. středa STOUNDRUM *VSTUP 
ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *
28. 2. čtvrtek DIVADLO: EKONOMIE 
DOBRA A ZLA
HEREC LUKÁŠ HEJLÍK A DALŠÍ VE SKVĚ-
LÉ ADAPTACI BESTSELLERU NAŠEHO 
PŘEDNÍHO EKONOMA SEDLÁČKA

PŘIPRAVUJEME:
8. 3. DAVID STYPKA A BANDJEEZ, RENÉ 
SOUČEK, ACOUSTIC IRISH
22. 3 HORKÝŽE SLÍŽE – TURNÉ K NOVÉ 
DESCE
30. 3. MŇÁGA A ŽĎORP

Půjčování kostýmů v únoru
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

21. 2. (čt) od 20h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební 
svobodné jamování. Většinou hrají: Da-
vid, Michal, Matěj či kdokoliv, kdo má 
zrovna chuť hrát. Vstup zdarma.

22. 2. (pá) od 20h – POUTNÍCI
Koncert brněnské legendární bluegras-
sové kapely ve složení Jiří Karas Pola – 
kontrabas, zpěv; Jan Máca – mandolína, 
housle, kytara, zpěv; Peter Mečiar – banjo, 
dobro, steel guitar; Jakub Bílý – kytara, 
mandolína, zpěv. Vstupné 120 Kč, před-
prodej vstupenek od 1. 2. v hospůdce U 
Arnošta. Rezervace míst a vstupenek ne-
přijímáme. Vhodná místa k sezení si zajis-
těte výhradně včasným nákupem vstupen-
ky a včasným příchodem na koncert.

28. 2. (čt) od 19h – Folk & Country
Jam Session

Pravidelné setkání a hudební jamování pří-

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

e-mail: info@klicfm.cz
www.klicfm.cz

SVČ
te

SVČ KLÍČ

1. 3. v 18.00 hod.
František Ringo Čech

Dívčí válka
Oficiální premiéra souboru D.N.A. (Diva-

dlo Nadšených Amatérů)
Vstupné: 60 Kč

Předprodej vstupenek: restaurace Sokolík

znivců „čundrácké“ muziky vonící dálkami, 
ohněm a přátelstvím. VSTUP ZDARMA.

Aktuální výstavy:
D. Krumpochová, K. Holzmannová, K. Vít-
ková – „Tři pohledy“ – výstava fotografií tří 
mladých slečen z Vratimovského Centra 
dětské komunikace potrvá do 28. 2.
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