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slovo primátora
Vážení občané,
máme za sebou rok 2013, který byl 

v mnoha ohledech složitý, ale navzdory 
všemu se město Frýdek-Místek znovu 
výrazně posunulo dopředu. Osobně jsem 
velmi rád, že nám nikdo nemůže vyčítat 
přešlapování na místě, že jsme městem, 
které se rozvíjí, které se nebojí nových věcí 
a kde se „nezastavil čas“. Důkazem jsou 
rozsáhlé státní investice v areálu frýdecké 
nemocnice i na průtahu městem, stejně 
jako investice města s využitím evropských fondů na sídlišti Slez-
ská, které prochází etapovitě postupnou modernizací. Zahájili jsme 
také výstavbu nové multifunkční haly Polárka a věříme, že po její 
realizaci už se nikomu nebude stýskat po hale staré. Loňský rok byl 
v oblasti sportu také významným mezníkem u fotbalového klubu, 
kterému město výrazně pomohlo při vstupu do II. ligy.

Město Frýdek-Místek sklízí pochvaly, jakým způsobem se stará 
o městskou zeleň, mimořádnou pozornost, a to nejen v republiko-
vém kontextu, si získal i náš projekt MHD zdarma, který využíváte 
stále více, a proto jej stále rozšiřujeme i do dalších okolních obcí. 
Máme strategický plán rozvoje sociálních služeb, už téměř rok fungu-
je Seniorpoint a pracujeme na dalších projektech směřujících k větší 
bezpečnosti ve městě. Vedle toho se můžete spolehnout na tradiční 
akce jako farmářské trhy, Velikonoce a Advent ve městě či populární 
akce Veseléta, které Frýdek-Místek řadí mezi „města, kde to žije“. I 
v novém roce se budeme snažit, aby se nám v našem městě žilo co 
nejlépe. Přeji vám do dalších dní všechno dobré.  Michal Pobucký

Vánoční dárek pro město Frýdek-Místek

TISKOVÁ KONFERENCE: Náměstci primátora Karel Deutscher a Dalibor Hrabec měli pro média i pro 
občany konečně dobré zprávy o výstavbě obchvatu.  Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek se 
dočkalo mimořádného vánoč-
ního dárku v podobě pravo-
mocného stavebního povolení 
na většinu trasy obchvatu, po 
kterém dlouhé roky volalo, pro-
tože průtahem městem projíždí 
dennodenně okolo 45 tisíc vo-
zidel, což má neblahé důsledky 
na životní prostředí ve městě.

„Je fakt, že jsme Ježíškovi psali 
mockrát, a nejen jemu, ale hlavní 
je, že je to konečně tady. Koneč-
ně jsme v situaci, kdy po zajištění 
financování nic nebrání zahájit 
výstavbu. Investorem je státní Ře-
ditelství silnic a dálnic a stát může 
potřebné peníze zajistit i v rámci 
operačního programu platného do 
konce roku 2014. Budeme tlačit na 
stát, aby začal stavět co nejdříve,“ 
nastínil optimistickou variantu za-
hájení výstavby náměstek primá-
tora Dalibor Hrabec.

Trasa obchvatu je po majet-
ko-právní stránce vypořádána 

zhruba z 97 procent. „Představu-
je to stovky vlastníků, kdy každý 
majitel je stavbou nějakým způso-
bem postižen. Vyšší zájem je nutí 
opustit domy, zahrady, pozemky, 
a proto jsme se snažili pomoci 
směnami pozemků, finančními 
prostředky, zkrátka jsme pomá-
hali tomu procesu, jak jsme moh-
li,“ říká náměstek Hrabec.

Z jedenácti stavebních celků 
mohou stavebníci vyrazit s bagry 
už nyní na devět z nich. „Nejdříve 
je stejně nutné vybudovat křížení 
tras, u kterých není v této chvíli 
žádný problém, který by se musel 
dořešit. Stavební povolení se týká 
i problematické lokality s ekolo-
gickou zátěží Skatulův Hliník,“ 
potvrdil náměstek primátora.

Výstavbou obchvatu dojde 
k převedení provozu na novou 
kapacitní silnici a tím k zásadní-
mu zklidnění dnes průjezdného 
úseku silnice I/48 se světelnými 
křižovatkami, čímž dojde ke zvý-

šení bezpečnosti ve městě i ke 
zlepšení jeho životního prostře-

dí. „Tranzitní doprava do města 
nepatří, proto je skvělé, že toto 
neblahé dědictví předchozí doby 
konečně v dohledné době zmi-
zí,“ říká Dalibor Hrabec.

Město se už zabývá možnými 
opatřeními, která po výstavbě 
obchvatu podpoří vymístění ka-

mionů na průtahu. Aby se těmto 
vozidlům průjezd městem nevy-
platil, uvažuje se o zúžení komu-
nikací a zpomalení kruhovými 
objezdy. Zklidnění dopravy by 
se mělo projevit také v dalších 
parkovacích místech a množství 
zeleně po trase.  (pp)

VŠE NEJ DO NOVÉHO ROKU!

PF 2014: Město Frýdek-Místek na rozdíl od mnoha jiných udržuje tradici půlnočního ohňostroje. Co nejví-
ce jistot v novém roce Vám přeje Rada města Frýdku-Místku.  Foto: Petr Pavelka
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krátce
Nové jízdní řády

Od půlky prosince jsou v plat-
nosti nové jízdní řády autobusů 
MHD. K tomuto datu došlo také 
k rozšíření MHD i do dalších 
okolních obcí, konkrétně do Baš-
ky, Janovic, Paskova a Staříče. 
Tištěné jízdní řády MHD jsou k 
dostání na autobusovém stano-
višti za 20 korun, příměstské do-
pravy pak za 30 korun. Součástí 
jsou i aktualizované jízdní řády 
vlaků na trati F-M – Český Těšín 
a Ostrava – Valašské Meziříčí.

Vyměňte kotel
Ministerstvo životního pro-

středí schválilo čtvrtou výzvu pro 
předkládání žádostí o poskytnutí 
dotace ze Společného programu 
na podporu výměny kotlů. I žada-
telé na území města Frýdku-Míst-
ku mohou získat dotaci až 60 tisíc 
korun na výměnu starého kotle 
za nový ekologický. Kotlíkové 
dotace jsou výrazným opatřením 
pro zlepšení kvality ovzduší a lidé 
výměnou kotle mohou ušetřit roč-
ně značné finanční prostředky.

Burza práce
Nemáte práci? Hrozí vám ztráta 

práce? Chcete změnit kvalifikaci? 
Udělejte si představu o pracovních 
příležitostech. Poznejte možnosti 
rekvalifikačních kurzů v dělnických 
i technických profesích, v adminis-
trativě i službách. Navštivte Burzu 
práce a rekvalifikací s nabídkami 
poradenských center na jednom 
místě. Akci opět pořádá DTO CZ 
ve spolupráci s Úřadem práce 
v Ostravě. Burza se připravuje 
na 6. února od 10 do 17 hodin v 
DTO CZ (Mariánské náměstí 5, 
Ostrava-Mariánské Hory, naproti 
bývalému Telecomu). Vstup pro 
všechny zájemce zdarma.

Kalendárium akcí
Nové vydání Kalendária akcí 

v Beskydech a na Valašsku je 
opět tady. Oblíbená tištěná bro-
žura vyšla na začátku prosince v 
nákladu 5000 kusů.

Kalendárium akcí nabízí pře-
hled doporučených kulturních, 
sportovních a jiných akcí orga-
nizovaných od ledna do června 
roku 2014 v turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko. Tuto brožu-
ru vydalo Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek společně 
s regionální agenturou cestovní-
ho ruchu Beskydy-Valašsko.

K dostání bude již tradičně 
zdarma v informačních centrech 
na Frýdecko-Místecku a Novoji-
čínsku.  (pp)

Vánoční den s průvodcem 
se stává ve Frýdku-Místku již 
tradicí. Každý rok toto téma 
láká obyvatele i návštěvníky, 
aby v tomto předvánočním 
čase nasáli pravou vánoční 
atmostéru a dověděli se o 
zvycích a symbolech Vánoc. 
Nejinak tomu bylo i tentokrát.

17. prosince proběhl již IV. 
ročník předvánoční prohlídky, 
kdy se společně s průvodcem 
podívala do frýdeckých vánočně 
laděných kostelů téměř stovka 
účastníků. Navštívili kostel sv. 
Jošta, dále pokračovali ke kos-
telu sv. Jana Křtitele, zakončení 
prohlídky bylo v bazilice minor, 

která je jedinou z patnácti čes-
kých bazilik v Moravskoslez-
ském kraji.

Všichni návštěvníci obdrže-
li dárek od zástupců frýdecké 
fary a vánoční perníčky, které 
připravilo Beskydské informační 
centrum.

„Chci poděkovat všem klien-
tům Beskydského informačního 
centra za jejich celoroční přízeň 
a popřát jim a všem občanům 
Frýdku-Místku, aby měli dostatek 
zdraví a lásky a mohli tak rozdá-
vat úsměvy nejen o Vánocích,“ 
řekla Monika Konvičná, ředitelka 
Beskydského informačního cent-
ra Frýdek-Místek.  (pp)

Živá vánoční hudba, téměř 
padesát nejrůznějších betlé-
mů a také řezbáři ohánějící se 
dláty, kteří vyrábějí další figury 
coby neodmyslitelný symbol 
Vánoc, to je každým rokem 
pozvánkou pro tisíce 
lidí, kteří zavítají, nej-
častěji jako celé rodi-
ny, do prostor tiskár-
ny Kleinwächter.

Pro pořadatele 
je to srdeční záleži-
tost, protože výrobní 
prostory přeměnit na 
dva dny ve výstavní 
představuje spoustu 
práce. Z každoročně 
se zvyšující návštěv-
nosti je ale vidět, že si 
jí lidé váží a dokážou 
ji ocenit. Chodí si zde 
pro energii, kterou tu 
kvalitní hudbou dobře 
naladěné davy nechá-
vají pro další příchozí.

Řezbáři k základ-
ním figurám z předcho-
zího roku přidali další, 
pokročili i v reliéfu kuli-
sy. Plánované dílo frý-

decko-místeckého betlému mi-
mořádných rozměrů je tak zase 
o mnoho hoblin dál, současně 
je ale jasné, že se návštěvníci 
mohou těšit na další řezbářskou 
podívanou i napřesrok.  (pp)

Silná tradice betlémů na Štěpána

ŠTĚPÁNSKÁ TRADICE: Už druhým rokem 
je tradiční výstava betlémů doplněna o řez-
bářský plenér.  Foto: Petr Pavelka

Vánoční svátky znamenají 
specifický režim ve většině 
oborů, zimní údržba silnic ov-
šem na přelomu roku většinou 
nezažívá dny volna, ale na-
opak pořádný zápřah. Na ko-
nec roku 2013 ovšem budou 
zaměstnanci technických slu-
žeb TS a.s. vzpomínat jako na 
skutečný čas pohody a klidu.

„Počasí bylo pro nás skuteč-
ně mimořádně příznivé a vítané. 
Všichni si užili klidnější Vánoce a 
mohli načerpat síly po náročném 
podzimu, kdy jsme měli v mnoha 
ohledech napilno. Kromě klasické 
podzimní údržby čistoty města 
jsme realizovali spoustu asfalto-
vých koberců, například v oblasti 
Štandlu, Chlebovic, na Rovenské 
ulici nebo v lokalitě U Mámy. Sa-
mozřejmě pohotovost z hlediska 
zimní údržby držíme neustále, 
ale do ulic jsme vyjížděli jen po-
čátkem prosince, většinou nad 
ránem, kdy byly teploty těsně pod 
nulou. Vyjeli jsme také 21. pro-
since, tehdy spíše preventivně, 
a pak už přišly ty na toto období 
mimořádně teplé dny. Uvidíme, 
co přinese zbytek zimy, snad se 
to nepřeklopí do dalšího extrému,“ 
doufá ředitel technických služeb 
TS a.s. Jaromír Kohut. Ten musel 

reagovat i na některé připomínky 
k vánoční výzdobě ve městě. „Do 
dalších let chystáme návrhy jejího 
rozšíření, protože lidé rádi vidí 
něco nového. A když se ozdoby 
neobjeví tam, kde v minulosti byli 
občané zvyklí, tak nás na to hned 
upozorňují. Například na ulici 
Hlavní probíhala oprava mostu 
a estakády a nebylo za těchto 
podmínek možné umístit ozdoby 
na stožáry veřejného osvětlení,“ 
vysvětlil Jaromír Kohut.

Více lesku by občané rádi 
viděli také při výzdobě ulice 8. 
pěšího pluku. „V polovině roku 
2010 byla dokončena revitaliza-
ce této ulice, přičemž 92,5% z 
celkové částky bylo uhrazeno z 
dotace Regionálního operačního 
programu Moravskoslezko, kte-
rou město získalo v rámci Inte-
grovaného plánu rozvoje SMFM 
– přitažlivé město. Následujících 
pět let trvá tzv. „doba udržitel-
nosti projektu“, kdy po tuto dobu 
není možné zasahovat technic-
ky do konstrukcí stožárů veřej-
ného osvětlení. Proto je zde z 
těchto důvodů pouze provizorní 
vánoční osvětlení, které může 
být vyměněno za bohatší výzdo-
bu až v roce 2016,“ uvedl ředitel 
technických služeb.  (pp)

Technické služby měly díky
počasí poklidnější Vánoce

Město Frýdek-Místek je za-
pojeno do projektu Sociálně 
odpovědné municipality (2020), 
který vychází z potřeby čes-
kých měst řešit vysokou ne-
zaměstnanost na svém území, 
a zejména v sociálně vylouče-
ných lokalitách, a její dopady. 

Do projektu je kromě Frýdku-
-Místku zapojeno dalších devět 
měst z Ústeckého, Středočeské-
ho a Moravskoslezského kraje. 
Jedním z možných řešení vysoké 
nezaměstnanosti jsou sociální 
podniky, které představují pře-
chod mezi přímo dotovanými 
pracovními místy a volným trhem 
práce a jsou účinným a v zahra-
ničí ověřeným nástrojem v boji 
proti nezaměstnanosti a sociální-
mu vyloučení. 

„Projekt má čtyři hlavní zá-

měry. Zmapovat současnou 
situaci v oblasti místní zaměst-
nanosti – sociálního podnikání a 
sociálně odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Představit 
příklady dobré praxe z Rakous-
ka, Polska a Nizozemska, kde 
již popsané nástroje fungují. 
Proškolit zástupce měst v oblasti 
zakládání sociálního podniku a 
sociálně odpovědného zadává-
ní veřejných zakázek a připravit 
příručku včetně modelových pro-
jektových záměrů na tato témata. 
Zprostředkovat diskusi a výměnu 
dobré praxe mezi jednotlivými 
municipalitami navzájem a za-
hraničními partnery,“ přiblížil ná-
městek primátora Libor Koval.

Více informací o projektu na-
leznete na webových stránkách 
www.socialnimesta2020.cz.  (pp)

Sociálně odpovědné municipality

Frýdek-Místek nabídl vánoční prohlídku s průvodcem
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městská policie
Podchlazené dítě
podnapilé matky

11. 12. v půl třetí ráno byla 
hlídka městské policie vyslána 
k ženě, která měla u sebe malé 
plačící dítě. „Po příjezdu na mís-
to dítě hlasitě plakalo a nebylo 
zcela oblečené, jeho oblečení 
držela žena v ruce. Z důvodu 
nízké venkovní teploty byla 
žena i s dítětem posazena do 
služebního vozidla. Žena jevila 
známky podnapilosti, a jelikož 
neměla u sebe žádný doklad 
totožnosti, byla převezena na 
Policii ČR. Jeden ze strážníků 
si všiml, že má žena zranění 
na hlavě, a tak k ní byla přivo-
lána rychlá záchranná služba, 
která ženu i s dítětem převezla 
do nemocnice k ošetření, kde 
lékař rozhodl o umístění na zá-
chytnou stanici k vystřízlivění. 
Dítě bylo umístěno na dětské 
oddělení kvůli podezření na 
prochladnutí. Vzhledem tomu, 
že se na místě nacházelo dítě, 
byla přivolaná pracovnice OS-
POD, která si událost převza-
la,“ referovala policejní preven-
tistka Lenka Biolková.

Pil na dluh
16. 12. byla hlídka městské 

policie přivolána do restaurač-
ního posezení, kde byl muž, 
který neměl na zaplacení své 
útraty. Ta činila 70 Kč. Muž byl 
převezen na protialkoholní zá-
chytnou stanici k vystřízlivění, 
dechovou zkouškou mu bylo 
naměřeno 3,8 promile v dechu. 
Celá událost byla předána ke 
správnímu řízení k dořešení.

Cestoval v pyžamu
16. 12. požádala sestřička 

z neurologického oddělení o 
spolupráci při hledání pacien-
ta, který zmatený odešel jen 
v pyžamu z nemocnice. Hlídka 
provedla kontrolu přilehlých ulic 
a autobusových zastávek, kdy 
bylo zjištěno, že muž nasedl do 
autobusu číslo 1 a odjel smě-
rem na Riviéru, kde byl také 
nalezen. Následně byl hlídkou 
zpátky převezen do nemocnice.

Přemluvili sebevraha
25. 12. před osmou hodinou 

ráno bylo na linku 156 ve Frýd-
ku-Místku oznámeno, že nějaký 
muž chce na ulici Hlavní třída 
skočit z mostu do řeky Ostravi-
ce. V tu chvíli zrovna kolem pro-
jížděla hlídka, která byla o udá-
losti informována. Muž stál na 
železném zábradlí a před hlíd-
kou odhodil svou tašku z mostu 
a zvažoval, zda skočí. Strážník 
navázal kontakt s mužem, který 
si chtěl promluvit o svých pro-
blémech. Dovolil hlídce, aby se 
k němu přiblížila a následně mu 
pomohla přelézt zábradlí zpět 
na chodník. Muž byl předán do 
péče zdravotníkům, kteří byli 
přivoláni na místo.  (pp)

Žáci základních škol potě-
šili i závěrem loňského roku 
seniory a zdravotně postiže-
né, kteří jsou umístěni v zaří-
zeních města a Charity. Pod 
vedením učitelů a vychovate-
lek školních družin pro ně vy-
robili vánoční dárky, kterými 
jim zpříjemnili Vánoce. 

Výroba vánočních dárků pro 
seniory a zdravotně postižené 
má na školách tradici a děti se 
do ní velmi rády zapojují. Často 
přicházejí i s návrhy nových tech-
nik, jejichž prostřednictvím lze 
vyrobit krásné a originální dárky. 
Letos například vyrobily andílky, 

ale i jehlany připomínající ozdo-
bené vánoční stromečky techni-
kou, která využívá příze a vodní 
sklo. Nechyběly zvonečky všech 
druhů, keramická zapichovátka, 
perníková PF, obrázky tvořené 
ubrouskovou technikou, svícny, 
ale také veselé polštářky nebo ke-
ramičtí andílci. Žákům i pedago-
gům za to patří velké poděkování. 

Vyrobené dárky přispěly ke 
krásnější předvánoční a vánoč-
ní pohodě klientů v Domově 
pro seniory, v Domě pokojného 
stáří na Mariánském náměstí 
a v Oáze pokoje pro psychicky 
nemocné.

Děti obdarovaly seniory a postižené

Statutární město Frýdek-
-Místek je zase v konkrétní 
záležitosti světovou jednič-
kou. Cestující bude v rámci 
městské hromadné dopravy 
přepravovat světově první 
Iveco Bus Crossway  EURO 
VI s motorem, který zaručuje 
vyšší výkon, nižší spotřebu 
a minimum zplodin z výfuko-
vých plynů. V polovině pro-
since jej ve Vysokém Mýtě 
společně převzali zástupci 
města a společnosti ČSAD 
Frýdek-Místek. 

„Nový autobus je vyvedený 
po všech stránkách. Díky mo-
dernizaci převodovky a snížení 
hmotnosti má nejnižší spotře-
bu ze všech autobusů v rámci 
městské hromadné dopravy. 
Cestující jistě ocení až o polo-
vinu nižší hlučnost uvnitř vozu 
v porovnání s jinými autobusy. 
Největší přínos ale vidíme v 
ekologii. Díky nejnovějším pa-

tentovaným technologiím pro-
dukuje Crossway EURO VI mi-
nimum škodlivin z výfukových 
plynů, a to dokonce méně než 
autobusy s pohonem na zem-
ní plyn. To je pro naše město, 
které trpí kvůli chybějícímu ob-
chvatu a přetížené osobní do-
pravě znečištěným ovzduším, 
velmi důležitý a zásadní fak-
tor,“ řekl náměstek primátora 
Karel Deutscher. 

Autobus Crossway EURO 
VI v zelené metalíze nabídne 
přepravu pro 33 sedících a 72 
stojících cestujících. Je vybaven 
manuálně ovládanou plošinou 
pro přepravu cestujících na in-
validním vozíku. Sedačky jsou 
polstrovány, potahová látka je 
laděna dozelena, stejně jako 
přídržné tyče, madla a mezi-
stěny. Novinkou je kamerový 
systém, který usnadní řidiči 
sledovat pohyb u zadních dveří 
a vnější reproduktor pro ohlašo-

Ve Frýdku-Místku působí 
od července Agentura pro so-
ciální začleňování Úřadu vlády 
ČR, která má za úkol snižovat 
napětí mezi majoritou a mi-
noritami, propojovat veřejnou 
správu s neziskovým sekto-
rem a poskytnout podporu 
obcím v procesu sociálního 
začleňování osob ohrožených 
sociálním vyloučením. Činit 
tak má především v oblasti 
vzdělávání, zaměstnanosti, 
bydlení, sociálních služeb a 
zdravotní péče. Nyní má tato 
agentura svou vlastní kance-
lář, a to přímo v sociálně vy-
loučené lokalitě v ubytovně na 
ulici Sokolská. 

Kancelář bude k dispozici 
nejen jejím pracovníkům, ale 
využívat ji budou také terénní 
pracovnice a asistenti prevence 
kriminality. „Kancelář vznikla ze-
jména proto, že je žádoucí pro-
pojit subjekty, které v lokalitě pů-
sobí. Jednak proto, že vzájemné 

vztahy mezi pracovníky a obyva-
teli lokality se lépe budují v při-
rozeném prostředí, a také proto, 
že terénní sociální pracovnice, 
asistenti prevence kriminality a 
členové agentury si budou moci 
efektivně předávat své poznatky 
a informace, což povede k cíle-
nější prevenci, která má pomoci 
předcházet, zmírňovat a zabrá-
nit prohlubování sociálního vy-
loučení jednotlivců a rodin,“ řekl 
náměstek primátora Libor Koval.  

Terénní pracovnice a asis-
tenti prevence kriminality budou 
moci v této lokalitě pobývat také 
delší čas, protože budou mít 
k dispozici zázemí na vyřízení 
potřebné dokumentace a v ne-
poslední řadě si zde budou moci 
zejména v zimních, mrazivých 
měsících uvařit horký čaj a ohřát 
se. Ušetří tak cestu na magistrát 
nebo městskou policii a budou 
stále v kontaktu s prostředím, ve 
kterém vykonávají svou hlavní 
pracovní činnost.

Další zázemí pro sociální služby

V NOVÉ KANCELÁŘI: Primátor Michal Pobucký si s náměstkem 
Liborem Kovalem prohlíží romské noviny. 

NOVÝ A SVĚTOVÝ: Maximálně ekologický autobus si zajel prohlédnout 
do Vysokého Mýta i náměstek primátora Karel Deutscher (druhý zleva).

Světový autobus jezdí ve Frýdku-Místku

vání zastávek. Crossway EURO 
VI je také označován za autobus 
s nejlepším ergonomickým pro-
storem věnovaným řidiči. 

„Chceme vracet cestující do 
autobusů. Poté, co jsme zavedli 
MHD zdarma, která se loni roz-
šířila o dalších devět obcí, se 
nám to začíná dařit. Jsme si vě-
domi, že zájem o přepravu au-
tobusy je nutné podporovat také 
zvýšeným komfortem pro cestu-
jící, proto se významným způso-

bem podílíme na obnově vozo-
vého parku společnosti, která 
zajišťuje městskou hromadnou 
dopravu. V letošním roce jsme 
pořídli tři nové autobusy a před-
pokládáme, že další pořídíme i 
v roce příštím,“ uzavřel náměs-
tek Deutscher s tím, že při ná-
kupu nových autobusů se bude 
i nadále přihlížet k co možná 
nejnižším emisím z výfukových 
plynů a co možná nejvyššímu 
pohodlí pro cestující.
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ZLATÁ CIHLA: Primátor Michal Pobucký gratuloval nejlepším.
  Foto: Petr Pavelka

Zlatá cihla ukazuje kouzlo matematiky
Úctyhodných 146 žáků 

se 5. prosince zúčastnilo 2. 
ročníku matematické soutě-
že Zlatá cihla, kterou pořádá 
Gymnázium a SOŠ Frýdek-
-Místek. Své schopnosti zde 
měřili žáci 6.-9. tříd, záštitu 
převzala Přírodovědecká fa-
kulta Univerzity Palackého a 
u předávání cen byl také pri-
mátor města Michal Pobucký.

Cílem soutěže je ukázat ma-
tematiku, často velmi neoblíbený 
předmět, jako užitečnou i zá-
bavnou záležitost, i když zrovna 
účastníky soutěže o tom, že s čís-
ly lze zažít i trochu dobrodružství, 
které nemohou prožívat všichni, 
není potřeba přesvědčovat.

Soutěžilo se ve dvou věko-
vých kategoriích, jednotlivci i 
tříčlenná školní družstva.  (pp)

Kategorie CI (6. a 7. třída)
1. Lukáš Polášek 18 b  ZŠ Komenského Frýdlant n. O.
2. David Janík 17 b  ZŠ 1. máje, F-M
3. Dominik Liberda 16 b  ZŠ Sedliště
4. Matyáš Fusek 16 b  ZŠ 1. máje, F-M
5. Vojtěch Dubčák 15 b  ZŠ J. Čapka, F-M
6. Lukáš Skotnica 15 b  ZŠ n. umělce P. Bezruče, F-M
7. Jiří Gavlas 15 b  ZŠ Komenského, F-M
8. Petra Šmídová 14 b  ZŠ n. umělce P. Bezruče F-M
9. Barbora Forgačová 14 b  ZŠ Paskov
10. Marek Broda 13 b  ZŠ Komenského Frýdlant n. O

Kategorie HLA (8. a 9. třída)
1. Jana Kouláková 17 b ZŠ J. Čapka, F-M
2. Antonín Sochr 17 b ZŠ Paskov
3. Patrik Děcký 16 b ZŠ TGM Frýdlant n. O.
4. Kateřina Slivková 16 b ZŠ Dolní Domaslavice
5. Ondřej Skrla 16 b ZŠ Komenského, F-M
6. Valerie Starůstková 15 b ZŠ E. Krásnohorské, F-M
7. Kristýna Hrabcová 15 b ZŠ Dobrá
8. Petr Sušila 15 b  ZŠ 1. máje F-M
9. Natálie Porvisová 15 b ZŠ TGM Frýdlant n. O
10. Matěj Hanke  15 b ZŠ Dobrá

Kategorie CI družstva
ZŠ Komenského Frýdlant n. Ostravicí

Lukáš Polášek, Jan Čtvrtníček, Marek Broda
Kategorie HLA družstva

ZŠ TGM Frýdlant n. Ostravicí
Patrik Děcký, Bohdan Velička, Natálie Porvisová

Absolutní vítěz: Lukáš Polášek ZŠ Komenského, Frýdlant n. O.

11. prosince se uskutečnil 
v Nové scéně Vlast již 10. roč-
ník sólové pěvecké soutěže 
Vánoční nota, která byla určena 
žákům mateřských a základ-
ních škol Frýdku-Místku. Akci 
pořádala ZŠ Jiřího z Poděbrad 
(11. ZŠ) ve spolupráci s odbo-
rem školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy a za podpory Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku, 
Technických služeb a.s. a Frý-
decké skládky a.s.

Letošním tématem soutěže 
byly Vánoce s písničkami z po-
hádek. Jak se již stalo tradicí a 
vítaným zpestřením, návštěvníci 
mohli spatřit v předsálí Vlasti 
ukázky výrobků z keramiky a 
skla žáků školní družiny. Těšit 
se mohli i na bohatý doprovodný 
program, který si pro všechny 
připravili žáci tanečního a hu-
debního oboru ZUŠ ve Frýdku-
-Místku a skupina latinsko-ame-
rických tanců Simony Švrčkové 
a Tomáše Hoška.

Soutěže se letos zúčastnily: 
1. ZŠ, 2. ZŠ, 4. ZŠ, 5. ZŠ, 6. ZŠ, 
7. ZŠ, 8. ZŠ a pořádající 11. ZŠ. 

V 1. kategorii, tedy kategorii 
mateřských škol, byly oceněny 
děti z MŠ Mateřídouška.

Ve 2. kategorii, tedy kategorii 
1. a 2. tříd, zvítězila Lucie Fize-
rová ze 4. ZŠ, na druhém místě 

se umístila Klára Durčáková z 
11. ZŠ a třetí místo získala Anna 
Klimšová ze 7. ZŠ.

Ve 3. kategorii, tedy kategorii 
3.-5. tříd, zvítězil Patrik Růžička 
ze 7. ZŠ, na druhém místě se 
umístil Matěj Pobucký z 8. ZŠ 
a třetí místo získala Tereza Bě-
lešová ze 4. ZŠ. Sponzory byly 
Technické služby a.s., Frýdecká 
skládka a.s. a SRPŠ při 11. ZŠ. 
To vše pod záštitou Magistrátu 
města Frýdek-Místek. Celou 
akci moderovala paní učitelka 
Daniela Kaňoková z 11. ZŠ. I 
když se zdálo, že letošní téma 
bylo náročnější než všechna 
předchozí témata, soutěžící se s 
ním úspěšně vypořádali.

Jubilejní Vánoční nota ve Vlasti
Předvánoční úterý bylo 

pro žáky lískovecké školy 
jedinečné tím, že měli mož-
nost setkat se s mořeplavcem 
Petrem Ondráčkem. Známý 
jachtař a námořní kapitán vy-
právěl o krásách i úskalích, 
které mořeplavce na lodi po-
tkají, i o tom, jak se na moři 
vyrovnává se samotou. 

První loď Petra Ondráčka, 
pojmenovaná Singa, vyplula 
nejprve na Slapech. Dnes už má 
za sebou léta na moři. Před dvě-
ma lety se Petr Ondráček vydal 
na cestu kolem světa a sám na 
moři strávil osm měsíců.

Žáci se dozvěděli, jaké to je, 
když se loď setká s kosatkou, lé-
tajícími rybami, a co se všechno 
může stát, když se loď převrátí, 
zda se na mořích a oceánech 
lze živit ulovenými rybami.

Pro žáky bylo zajímavé a 
motivující setkání s člověkem, 
který díky své pracovitosti a 
houževnatosti spolu s patřič-
nými technickými a jazykovými 
znalostmi byl schopen uskuteč-
nit svůj životní sen.

Přednáška byla organizo-
vána díky zapojení naší školy 
do projektu ČVUT zaměře-
ného na  popularizaci vědy a 
výzkumu – Elektrotechnické 
olympiády. 

 Mgr. Libor Kvapil

Námořní kapitán v lískovecké škole

Ve čtvrtek 12. prosince se 
konal již tradičně jarmark na 
Pětce. Žáci i učitelé se pečli-
vě připravovali, a tak jste si 
mohli koupit krásné vánoční 
výrobky, pokochat se šikov-
ností našich dětí, vyzkoušet 
si zručnost v řadě vánočních 
dílen, chvilku se zastavit a 

vychutnat předvánoční at-
mosféru.

Účast současných i bývalých 
žáků, rodičů i prarodičů byla 
velmi hojná a třídy i chodby 
občas praskaly ve švech, ale 
všichni si nakonec odnesli něco 
pěkného domů. Přejeme všem 
šťastný nový rok!

Vánoční jarmark na 5. ZŠ Základní škola Frýdek-
-Místek, Jiřího z Podě-
brad 3109, zve všechny 
předškolní děti, jejich 
rodiče a další zájemce, 
kteří se chtějí seznámit 

se životem na naší škole, 
na den otevřených dveří, 
který se koná 8. 1. 2014 

od 8 do 17 hodin.
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Začíná to docela nevinně, 
zkrátka jsme si na něco půjčili 
a co? Pak to někdy splatíme. 
Vždyť času je dost. Příliš jsme 
si hlavu nelámali s tím, že by 
mohlo dojít k situaci, že nebu-
deme moci splácet. Ze všech 
stran se na nás valily nabídky, 
a v čase předvánočním ještě 
mnohem více, že si můžeme 
pořídit, co chceme, a splatit 
můžeme až potom. To znělo 
lákavě. Proč do toho tedy ne-
jít?! Snadno pak může dojít 
k situacím popsaným níže.

Když došlo k tomu, že nám 
najednou na splátky nezbývalo, 
nemohli jsme si koupit už ani 
základní potřeby, protože jsme 
museli splácet, nabídli nám další 
půjčku, a tak jsme to vyřešili dal-
ší půjčkou. Na chvíli jsme si od-
dechli, ale teď už jsme v úplně 
šílené situaci, splátky, starosti a 
splátky. Začali jsme přemýšlet 
a počítat, o kolik jsme přeplatili 
všechno, co jsme si pořídili. Po-
řídili jsme si věci, na které jsme 

ve skutečnosti neměli. Žili jsme 
zkrátka nad své poměry a tohle 
nás dříve nebo později vždycky 
dostihne. Spočítali jsme si, že 
kdybychom šetřili a nakoupili si 
za úspory, o kolik více peněz 
by nám zůstalo. Zatímco nyní 
peníze donekonečna odevzdá-
váme věřitelům. Nic už si pořídit 
nemůžeme a nakoupené věci 
jsou už také dávno pryč. Zůstalo 
jen trápení. Půjčovat si zkrátka 
může jen ten, kdo má jistotu, že 
za všech okolností bude mít na 
to, aby splatil. Nehrozí mu, že se 
dostane do dluhové pasti. Jiná 
situace je jen u půjček na poří-
zení vlastního bydlení.

Člověk by měl pořizovat jen 
to, na co si stačí vydělat, jinak 
mu splácení přeroste přes hla-
vu. Půjčky jsou zkrátka velmi 
zrádná věc. Mnoho lidí to neví. 
Často podle uzavřené smlouvy 
vypadají podmínky příznivě, ale 
běda, když neuhradíte přesně 
v termínu. Termín přitom může 
být naformulován nejednoznač-

ně, a to i záměrně. Smlouva sta-
noví tvrdé sankce za její nedodr-
žení. Takže se můžete dostat do 
situace, kdy už splácíte jen úro-
ky a ke splácení jistiny se stále 
nemůžete dobrat. Ne vždy se 
zúčtovací období shoduje s ka-
lendářním měsícem. Ne vždy 
obdržíte na počet splátek stejný 
počet složenek, jimiž máte hra-
dit. Máte splatit deset splátek, 
ale obdržíte osm složenek. Po-
kud logicky vyvodíte, že počet 
složenek rovná se počtu splátek, 
jste v maléru. Při neuhrazené 
splátce se ocitáte v sankci, která 
je zakotvena někde ve smlouvě 
a kterou jste podepsali, aniž o 
tom víte. Podobných fint exis-
tuje mnoho. Když si půjčujeme 
prostřednictvím bank, zajímá je, 
zda budeme mít z čeho splácet, 
aby své peníze dostaly za všech 
okolností zpět. Když začneme 
půjčovat od nebankovního sek-
toru, zpravidla jej ani nebude za-
jímat, zda jsme schopni splácet 
nebo ne. Od toho, aby své dluhy 

PŮJČKY? DLUHY? EXEKUCE? A CO DĚLAT TEĎ? PORAĎTE SE VČAS!

Kdo je exekutor? Exekutor je 
prodloužená ruka soudu. Nutno 
s ním komunikovat. Nutno odpo-
vídat na dotazy – ať už se to týká 
bankovního nebo nebankovního 
sektoru, sousedů, samotné-
ho dlužníka apod. Číslo, které 
je uvedené před značkou EX, 
např. 130 EX je číslo exekutora. 
Toto číslo lze ověřit na stránkách 
EXEKUTORSKÉ KOMORY. 
Exekuce může mířit na zabavení 
příjmů, majetku nebo účtu. Ne-
lze exekuovat opakované dávky 
pomoci v hmotné nouzi, ostatní 
vyplácené jednorázové dávky, 
příspěvek na bydlení. Přídavek 
na dítě možno exekuovat pou-
ze na dluhy dítěte. I neexekuo-
vatelné dávky však lze na účtu 
zablokovat. V tu chvíli už to není 
dávka, ale peníze. Exekutor není 
povinen zkoumat původ peněz. 
Z účtu vyplatí dlužníkovi pouze 
dvojnásobek životního minima 
jednotlivce, nic víc. Nutno počí-
tat s tím, že exekutor dokonce 
nemůže na účtu nechat ani po-
platek za vedení účtu. Takto se 
pak začne tvořit nový dluh. Lze 
podat návrh, aby exekuce byla 
provedena jinou formou.

Při zabavování majetku může 
exekutor vstoupit tam, kde:
1. se domnívá, že se dlužník 

zdržuje
2. chodí dlužníkovi pošta
3. z výpovědi sousedů vyplývá, 

že tam dlužník bydlí
4. dlužník v minulosti bydlel a do-

sud má na této adrese trvalé 
bydliště. Je potřeba si prově-
řit, zda na naší nové adrese 

není hlášena žádná osoba
5. změnu jména na zvonku 

nebo schránce je potřeba dát 
včas do pořádku (např. i po 
rozvodu, neponechávat na 
zvonku léta jméno bývalého 
manžela, manželky)
Co tedy dělat, pokud bydlíme 

na společné adrese s dlužníkem 
a na dveře zaklepe exekutor? Ma-
jitel věci musí umět prokázat, že 
věc nepatří dlužníkovi, ale jemu. 
Pokud však exekutor zahrne věc 
mezi majetek dlužníka, je nutno 
podat exekutorovi návrh na vy-
škrtnutí věci ze soupisu. Následně 
běží 30 dnů lhůta. Pokud exeku-
tor nevyhoví, vlastník věci podává 
vylučovací žalobu. Pokud došlo 
k prodeji, poškozený exekucí má 
nárok na náhradu ve výši, ve kte-
ré se věc prodala + náhradu ško-
dy, kterou způsobil exekutor. Toto 
však nutno vysoudit. Ne vždy se 
dodrží, že nejdříve musí být pohle-
dávka uspokojována penězi, pak 
teprve majetkem. 

Náklady exekuce jsou stano-
veny ve vyhlášce o nákladech 
exekutora. Námitky na nákla-
dy exekučního řízení se musí 
stihnout do 8 dnů od exekuce 
a podávají se exekutorovi. Po-
kud se rodiče dozví o dluzích 
svých potomků, setkáváme se 
s jejich vystrašenými dotazy, 
zda může exekutor sáhnout i 
na jejich majetek. Nemůže. Platí 
však výše uvedené, nutno pro-
kázat, komu majetek patří. Dal-
ším častým dotazem je, zda se 
dluhy mohou zdědit. Ano, dluhy 
se dědí v případě, že pozůstalí 

přijmou dědictví. V případě, že 
nepřijmou dědictví, nedědí ani 
dluhy. Pokud se dlužník pře-
chodně ocitne v situaci, že není 
schopen splácet, může požádat 
o odklad exekuce (půl roku) dle 
§ 266 občanského soudního 
řádu. Může to být např. z dů-
vodu nemoci, dluh pak neroste 
ani o korunu. V případě těhot-
ných žen to může být 2-4 roky. 
Jestliže výtěžek z majetku dluž-
níka nestačí na pokrytí nákladů, 
může dojít k zastavení exekuce. 
V takovém případě soudy zkou-
mají, jaká je pravděpodobnost, 
že do budoucna není šance na 
vymožení. I přes zastavení exe-
kuce však dluh nemizí. Přechází 
do dědictví. V případě, že by se 
dlužník dostal k nějaké zajímavé 
částce peněz, věřitel by musel 
celé řízení obnovit. 

Pro každého, kdo potřebu-
je konkrétní radu nebo pomoc, 
jsme na adrese Palackého 115 
ve druhém poschodí.
Oddělení terénní práce s ne-

zaměstnanými a rodinou
Palackého 115, II. poschodí, 

č. kanceláře 239,240,241,242. 
V úředních hodinách pondělí a 
středa od 8.00 -17.00 hod, čtvr-
tek od 13.00 – 15.00 hod.
E-mail: socpece@frydekmistek.cz
Tel.: 558 609 606, 558 609 690, 
558 609 671, 558 609 694. Na 
těchto číslech je možno se objed-
nat mimo úřední hodiny.

Běžně jednáme i s klienty, kte-
ří nechtějí vystoupit ze své ano-
nymity nebo se rozhodnou z ní 
vystoupit až po určité zkušenosti. 

Kdo je vlastně exekutor?

vymohli, jsou tady exekutoři.
Co znamená exekuce? 

Jakmile nesplácíme, věřitel 
předá naše dluhy exekutorovi. 
Znamená to, že se náš dluh 
mnohanásobně zvýší. Někdy 
několikanásobně převýší dluh 
samotný. Zaplatíme všechny 
procedury, náklady spojené 
s exekucí a odměnu exekutora. 
Mnoho dlužníků nedohlédlo do 
zákulisí zdánlivě nevinné půjčky 
a také nedokázalo domyslet, co 
se stane s jejich životem, který 
se mění z touhy něco mít v noční 
můru a břemeno, jak vůbec ži-
vot zvládnout, jak všechno ustát 
pod náporem věřitelů, exekuto-
rů. Velmi rádi by vyměnili na-
koupené věci za klidný život bez 
starostí, tlaků, ale už to nejde. 

Nezodpovědné půjčky nás 
dostávají do totální chudoby. Než 
do půjček jdeme, máme ještě 
šanci všechno pořádně zvážit. 
Jestliže jsme udělali chybný 
krok, bylo to naše rozhodnutí a 
následky si poneseme my sami. 
Je dobré o tomto riziku vědět.

Jinou záležitostí jsou hypo-
téky (tedy půjčky na bydlení). 
Rozumné a hlavně adekvátní 
poměrům toho, kdo si půjču-
je. Bydlet zkrátka musíme. Ale 
s průměrným platem, předsta-
vou o založení rodiny a průměr-
nou životní úrovní se těžko mů-
žeme pustit do nadstandardního 
bytu nebo rodinné vily. Splácení 
hypotéky je také zátěží. Splátky 
nám každý měsíc snižují náš ro-
dinný rozpočet a s tím musíme 
počítat. Podle toho, jak velkou 
hypotéku si vezmeme a na jak 
dlouhé období, tak dlouho bude-
me muset skromněji žít z měsíč-
ního rozpočtu. To je však zodpo-
vědný postoj.

Vraťme se k situaci, kdy 
máme dluhy, které nezvládáme 
splácet, hrozí exekuce, co tedy 
teď? Kde najít rychlé řešení, než 
exekutor začne jednat a vaše 
dluhy začnou nabývat na obje-
mu? Je tady řada agentur, které 
se zabývají oddlužením. A TADY 
POZOR!!!! Jaké nebezpečí číhá 
tady? JE POTŘEBA ČÍST PO-

ŘÁDNĚ SMLOUVY A TAKÉ JIM 
ROZUMĚT!! Může se stát, že ze 
zoufalství zaplatíte např. 7000 Kč 
zálohu za službu, kterou požadu-
jete, smlouvou se zavážete do-
platit dalších 6000 Kč. Smlouva 
vás dál zavazuje každý měsíc do 
15. dne v měsíci uhradit 6000 Kč. 
Výpovědní lhůta je i tři měsíce. 
To znamená, že když si uvědo-
míte, že jste podepsali smlouvu, 
která druhou stranu prakticky 
k ničemu nezavazuje (jak zjistíte, 
když smlouvu v klidu a řádně pře-
čtete), ale vás zavazuje k neko-
nečným platbám. Když ji chcete 
vypovědět, musíte uhradit ještě 
tři měsíce. Ano, to je výhodný 
obchod, nikoliv však pro vás. Za-
městnanci agentury vás uchlá-
cholili, řekli vám, co jste chtěli 
slyšet, a vy v domnění, že vám 
konečně někdo pomůže, jste 
uvěřili a opět vás někdo obral o 
peníze. Peníze opět fuč a co teď? 
Teprve po další hořké zkušenosti 
konkrétní klient našel (v určité 
pochybnosti o tom, co podepsal) 
sociální pracovníky a teprve se 
tzv. natvrdo dozvěděl, co z uza-
vřené smlouvy plyne. Škoda, že 
nepřišel v opačném pořadí. Mohl 
ušetřit mnoho peněz.

Dnes dluhy a zadluženost 
rodin nabývá takových rozměrů, 
že se o ni začali zajímat sociál-
ní pracovníci a pomáhají lidem 
v těchto situacích. Vědí, jaké 
pasti a kde jsou na vás nastra-
ženy a jak řešit zadluženost. 
Prošli a nadále procházejí opa-
kovaně odborným školením, aby 
se v dané problematice přesně 
orientovali a mohli vám informa-
ce předávat. 

Máte-li podobný problém, 
udělejte kolečko v opačném 
pořadí. Zajděte nejdříve za so-
ciálními pracovníky. Teprve, až 
získáte potřebné rady a informa-
ce, rozhodujte se sami, co dále 
podniknete. 

Přejeme vám v novém roce, 
aby se vám podobné starosti 
pokud možno vyhnuly.

Odbor sociální péče,
oddělení terénní práce 

s nezaměstnanými a rodinou

PROBLÉMY S FINANCEMI: Také Vánoce bývají obdobím, kdy se 
lidé příliš zadluží.  Ilustrační foto: Petr Pavelka
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V sobotu 14. prosince pro-
běhl v hale SOUt v Místku 7. 
ročník čs. ligy starších žáků 
v házené. Naše družstvo se 
probojovalo do této soutěže 
v kvalifikaci minulý týden a 
rovnou se stalo pořadatelem 
tohoto mezinárodního klání. 

Čs. ligy se účastní tři nejlepší 
družstva moravskoslezského 
kraje a tři družstva ze slovenské-
ho Pováží. Hrají se dohromady 
přes zimu celkem čtyři turnaje, 
na kterých se družstva utkávají 
v herním systému každý s kaž-
dým, z kterého vzejde celkový 
vítěz čs. ligy. Letos se účastní 
družstva: MŠSK Povážská Bys-
trica, HK Topoľčany, HK Kúpele 
Bojnice, HCB-Karviná, DTJ Po-
lanka a SKP Frýdek-Místek.

Náš domácí turnaj byl zahá-
jen státními hymnami a krátkým 
projevem senátorky Evy Rich-

trové, ve kterém vyzvedla tvr-
dost házenkářského sportu, ale 
zároveň jeho krásu. Celkem se 
odehrálo 15 utkání a naše muž-
stvo obsadilo třetí příčku s ná-
sledujícími výsledky:
DTJ Polanka - SKP FM 13:21 (9:7)
Pov. Bystrica - SKP FM 11:23 (4:10)
Bojnice - SKP FM 17:22 (10:14)
Karviná - SKP FM 20:8 (9:2)
Topolčany - SKP FM 18:13 (7:10)

Celkové pořadí turnaje:
HK Topoľčany
HCB Karviná
SKP Frýdek-Místek
MŠSK Pov. Bystrica
HK Kúpele Bojnice
DTJ- Polanka
Nejlepší brankář – Adam Králik, 
HK Topolčany
Nejlepší hráč – Jan Mucha, HCB 
Karviná
Nejlepší střelec – Denis Harabiš, 
DTJ Polanka (28 branek)

První kolo Česko-slovenské
ligy starších žáků

VÝROČÍ TENNISPOINTU: V roce 2014 bude frýdecký tenisový klub oslavovat 80 let od založení
(2. 7. 1934). Na přelomu roku Tennispoint pořádal jeden turnaj za druhým včetně turnaje starších žáků 
nejvyšší kategorie „A“. Podrobnosti v příštím čísle.

Již čtvrté vítězství v řadě 
si na své konto připsali 
extraligoví házenkáři SKP 
Frýdek-Místek, kteří na své 
palubovce zdolali, loni již 
podruhé, úřadujícího mistra 
republiky z Jičína, čímž se 
v průběžné tabulce vyhoupli 
na pátou příčku.

Extraligová tabulka je ale 
po patnácti odehraných kolech 
hodně vyrovnaná. Vždyť třetí Ji-
čín a sedmou Duklu dělí od sebe 
pouhý bod.

Svěřenci trenéra Aleše Ba-
báka vedli ve Frýdku pouze v 
úvodu střetnutí, pak ale dvě-
ma góly Dyby a jednou trefou 
Rajnohy domácí odskočili a 
své vedení již Frýdečtí do kon-
ce zápasu nepustili. Největší 
rozdíl mezi oběma soupeři byl 
krátce před koncem prvního 
poločasu, kdy Vacula zvyšoval 
vedení na 19:11.

Výbornou sérii rázně utnula 
Dukla, která našim v půli prosin-
ce naložila 36:26 (21:11).

I podruhé zdolali mistra
SKP F-M – Ronal Jičín 28:22 (19:13)

STŘELEC PETROVSKÝ: Častý exekutor sedmiček. Foto: Petr Pavelka

V nenápadné valašské 
obci Hovězí se hrál o víken-
du překvapivě kvalitní a vel-
mi líbivý fotbal. Mohli za to 
kluci z mládežnických fotba-
lových klubů ročníku 2004. 
Mezi deseti týmy to nejlep-
ší předvedli kluci z našeho 
městského klubu. 

I když ještě večer před zá-
pasem skolila marodka hned tři 
z nich a nebyl čas zmobilizovat 
náhradu tak, ať můžeme plno-
hodnotně točit dvě skupiny hrá-
čů, porvali se za své nemocné 
kamarády fotbalisti jako lvi a po 
velmi vyrovnaných a fotbalově 

atraktivních zápasech urvali v 
dramatickém finále s místním 
Vsetínem vítězství 3:2. Nadělili 
tak sobě i trenérům prima Miku-
láše. O zlaté medaile se zaslou-
žili hráči: Lukáš Barčák, Pepa 
Jiříček 2, Ondra Maléř 7, To-
máš Maloň 7, Benjamín Na-
vrátil 2, Stáňa Poloch 1, Ráďa 
Řeha, Dan Ryška 2.

Ve stejném čase druhá sku-
pina kluků ze stejného týmu 
MFK F-M 2004 válčila ve Smilo-
vicích na mezinárodním turnaji 
s účastí polských a slovenských 
družstev. Po výborných výko-
nech v základní a kvalifikační 

části kluci podlehli až ve finále 
polskému klubu Mosir Jastr-
ziembie 0:2. I tady byly naše 
devítileté naděje fotbalovější a 
rozhodně se za svůj výkon ne-
musí stydět. A frýdecko-místec-
ký fotbalový fanoušek se může 
těšit, až kluci vystřídají své 
starší kolegy a nastoupí jako 
ryzí odchovanci na stadionu ve 
Stovkách. Hráli a skórovali: Ma-
rek Lesko – Martin Hrubý, Voj-
ta Kaňák 2, Lukáš Kiš, Jakub 
Koutný 1, Franta Kowalczyk, 
Tonda Kowalczyk, Michal Má-
lek, Matěj Mikulenka 1, Richard 
Pešek 3, Filip Šponer 1.

Malí fotbalisti grilovali soupeře v Hovězím

Skupinka závodníků vyra-
zila na mládežnický mítink do 
Bratislavy a vedla si přímo 
fantasticky. Halové oddílové 
tabulky se měnily prakticky 
při každém startu našich. Cel-
kem padlo osm oddílových 
rekordů a do Frýdku-Místku 
putuje sedm vítězství, tři dru-
há a tři třetí místa. 

Začal to závodem na 1500 
m jediný zástupce mužské části 
oddílu Jan Tesarčík, který se stal 
nejlepším starším žákem a navíc 
časem 4:18.07 minuty vylepšil 
oddílový rekord. Následovalo 
300 m, kde mezi dorostenkami 
doběhla Katka Siebeltová na 4. 

místě, ale vylepšila oddílák své 
sestry na 43.87 s. Helena Ben-
čová byla mezi staršími žákyně-
mi druhá v čase 43.73 s, náladu 
si spravila na dvojnásobné trati 
600 m, kde vyhrála v novém od-
dílovém rekordu 1:41.21 min. a 
druhým místem ji doplnila Katka 
Krtková za 1:43.78 min. Na 500 
m padly hned dva oddíláky, Ve-
ronika Siebeltová zlepšila doros-
tenecký na 1:19.75 min. a Petra 
Pavlásková žákovský na 1:20.40 
min. Obě ve svých kategoriích 
zvítězily. Petra Pavlásková při-
dala vítězství a výborný osobní 
rekord na 800 m časem 2:21.32 
minuty, třetím místem jí na této 

trati podpořila Iveta Rašková za 
2:29.50 min. Soňa Lisníková mě-
nila oddílové tabulky v trojskoku, 
kde doskočila na 9.98 m a v žá-
kyních byla nejlepší. V posledním 
individuálním závodě na 1000 
metrů se opět prosadily sestry 
Siebeltové, když Veronika vyhrá-
la v novém oddílovém rekordu 
3:08.29 minuty a Katka doběhla 
třetí za 3:12.12 min. Skvělou 
tečku za vydařenou nedělí udě-
lala štafeta starších žaček 4x200 
m, která vybojovala ve složení 
Krtková, Rašková, Lisníková, 
Benčová druhé místo a časem 
1:54.54 minuty výrazně vylepšila 
čas oddílového rekordu.

Vynikající výkony atletů v Bratislavě
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

z atletiky

fotbal mládeže

Pavlásková a Tesarčík vítězí
Čtveřice našich atletů repre-

zentovala Moravskoslezský kraj 
v mezikrajovém halovém utkání 
staršího žactva v Praze. A v na-
fukovací hale na Strahově si vedli 
opravdu skvěle. Petra Pavlásková 
zvítězila v běhu na 800 m ve vyni-
kajícím osobním rekordu 2:18.10 
minuty, Helena Benčová doběhla 
na druhém místě za 2:22.14 minu-
ty. Helena přidala ještě 9. místo na 
300 m za čas 43.59 s a Katka Krt-
ková doběhla na 22. místě v čase 
45.24 s. Jan Tesarčík se prosadil 
v závodě na 1000 m, kde dokázal 
o jedinou setinu zvítězit a vylepšil 
oddílový rekord výborným časem 
2:40.14 minuty. Všem našim bla-
hopřejeme a děkujeme za výbor-
nou reprezentaci.

Stupně vítězů pro Lisníkovou
V sobotním dopoledni se 

sešlo na Vánoční hale ve Vítko-
vicích starší žactvo. Z našich si 
nejlépe vedla Soňa Lisníková, 
která skončila druhá v dálce 
výkonem 4.68 m a vybojovala 
třetí místo na 60 m v osobním 
rekordu 8.64 s, navíc přidala 4. 
místo ve výšce za 1.47 m. Do B 
finále na 60 m se prosadily Ka-
teřina Šprochová časem 8.87 
s a Tereza Bencová za 8.88 s. 
Obě si potom vylepšily osobáky 
také v dálce – Katka na 4.22 m 
a Tereza na 4.15 m.

Vánoční hala
mladšího žactva

Ve vítkovickém tunelu pro-
běhla Vánoční hala mladší-
ho žactva. Na startu se sešel 

obrovský počet závodníků a 
skupinka našich se neztratila. 
Nejlépe si vedla Eliška Kopco-
vá, která si ve výšce výkonem 
1.41 m vylepšila osobní rekord 
a vybojovala 2. místo. Stejné 
umístění přidala i v běhu na 800 
m časem 2:49.04 min. Dokázala 
se společně s Adélou Lojkásko-
vou ještě probojovat do finále 
běhu na 60 m překážek a obě 
si vylepšily osobní rekord – Adé-
la na 10.86 s a Eliška na 11.08 
s. Adéla se mezi sedmdesáti 
děvčaty prosadila osobním re-
kordem 8.74 s do finále běhu 
na 60 m. Z chlapců se prosadil 
pouze Tomáš Szymala na 4. 
místo v dálce za výkon 4.61 m a 
probojoval se do finále na 60 m 
časem 8.39 s.

ŽÁCI
mladší žáci U13 – halový 
turnaj v Krakově (6. a 9. 

místo)
mladší žáci U12 – halový 
turnaj v Hlučíně (5. místo)

Výsledky FM: - Sigma Olomouc 
2:1 (Brojač, Kolář), - Sl. Opava 
3:0 (Hrušovský 2, Ruml), - Ra-
duň 1:2 (Brojač), - Fastav Zlín 
1:2 (Ruml), - FC Hlučín 0:4, - 
MFK Vítkovice 1:2 (Byrtus).
Sestava FM: K. Merta, Bar-
toš - Kolář, Ruml, M. Merta, 
Kaszper, Byrtus, Hrušovský, 
Brojač, Niesner. Trenér: Lubo-
mír Macíček.

mladší žáci U12 – halový 
turnaj v Korni (3. místo)

Výsledky FM v základní sku-
pině: - MŠK Žilina 2:2 (Šigut, 
Koliba), - Ruda Ślaska 10:0 
(Mohyla 2, Šigut 2, Koliba 2, 
Kulhánek, Mikulenka, Packo, 
Gogola), - Slovan Bratislava 
5:4 (Mohyla, Šigut, Bystřičan, 
Gogola, Mikulenka), - Slovan 
Levice 7:1 (Kulhánek 4, Šigut, 
Bystřičan, Packo). Finálová 
skupina: FM - Juventus Žilina 
2:3 (Mohyla, Koliba), - Slovan 
Bratislava 4:2 (Šigut 2, Mohy-
la, Gogola), - SFC Opava 4:1 
(Šigut 2, Mohyla, Bystřičan), - 
MŠK Žilina 1:7 (Šigut).
Nejlepší brankář turnaje: Jakub 
Rusek (FM)
Sestava FM: Rusek - Bystřičan, 
Packo, Mikulenka, Žiga, Šigut, 
Gogola, Mohyla, Koliba, Kulhá-
nek. Trenéři: Robert Schedling 
a Ján Balko.
Konečné pořadí: 1. MŠK Žilina, 
2. Juventus Žilina, 3. MFK Frý-
dek-Místek, 4. SFC Opava B, 5. 
Slovan Bratislava B, 6. Valaš-
ské Meziříčí, 7. Slovan Bratisla-
va A, 8. FK Čadca, 9. FK Mo-
ravany, 10. ŠKP Dúbravka, 11. 
FC Vsetín, 12. Slovan Levice, 
13. SFC Opava A, 14. Slovan 

Bratislava C, 15. Pogoň A, 16. 
Šamorín, 17. Pogoň B.
mladší žáci U12 – Zimní liga 

ve Smilovicích (2. místo)
Výsledky FM: - FK Staříč 4:1 
(Hrušovský, Borák, Zrůnek, 
vlastní), - Sokol Dobrá 2:0 (Byr-
tus, Hodula), - TJ Tošanovice 
4:1 (Hrušovský 2, Kaszper, 
Zrůnek), - Sokol Sedliště 0:0, - 
Staré Město 0:2.

PŘÍPRAVKA
ročník 2004 – KZL v Čeladné 

(2. místo)
Výsledky FM: - FC Kozlovice 
0:2, - SK Čeladná 0:0, - Sokol 
Ostravice 2:1 (Maléř, Šponer), 
- 1. BFK Frýdlant n. O. 1:0 (J. 
Vokoun), - TJ Janovice 2:1 (Zá-
vada, Závodný).
Pořadí: 1. Ostravice, 2. MFK 
F-M, 3. Kozlovice, 4. Čeladná, 
5. Frýdlant n. O., 6. Janovice.
Sestava FM: Štětinský - Hrubý, 
Koutný, Maléř, Maloň, Rek, Špo-
ner, J. Vokoun, Závada, Závodný.

ročník 2006 – turnaj ve 
Vítkovicích – STAGBET CUP 

(9. místo)
Výsledky FM: - FC Baník Ostra-
va 0:5, - MFK Vítkovice A 1:11 
(Deingruber), - SK Sigma Olo-
mouc 1:16 (Deingruber), - FC 
Zbrojovka Brno 2:15 (Havran 
2). O 9.-10. místo: FM - MFK 
Vítkovice B 7:1 (Strya 2, Havran 
2, Deingruber, Škopek, Gulkas) 
a 3:2 (Zapalač 2, Deingruber). 
 Nejužitečnějším hráčem naše-
ho družstva byl vyhlášen David 
Deingruber.
Sestava FM: Adam Škopek, 
Matěj Karas, David Deingruber, 
Bruno Volný, Lukáš Strack, Ja-
kub Zapalač, Marek Havran, 
Robin Gulkas, Vojtěch Klimša, 
Patrik Strya.
ročník 2005 – KZL v Kozlovi-

cích (1. místo)
Výsledky FM: - FC Kozlovice 
zelení 5:1, - FC Kozlovice oran-

žoví 1:0, - Petřvald 3:1, - Stará 
Bělá 3:1, - Sokol Fryčovice 2:0, 
- Sokol Hukvaldy 5:1
Kluci odehráli velice skvěle celý 
turnaj. Ve všech zápasech hráli 
pozorně, dodržovali pokyny a 
hlavně hráli jako tým a to se 
velice líbilo trenérům i spoko-
jeným rodičům, takže nezbývá 
než jen chválit.
Střelci FM: Hlosta Filip 11, Ši-
míček Dominik 7, Lazík Robin 
1. Trenéři: Kubala, Šimánek, 
Nezhoda.
ročník 2005 - turnaj ve Vítko-

vicích (1. místo)
ročník 2006 - KZL v Bru-

šperku
Výsledky FM: - Pustkovec 
0:5, - Hlubina 4:3 (Foldyna 2, 
Deingruber, Grygar), - Sokol 
Sedliště 9:1 (Foldyna 3, Grygar 
3, Deingruber 2, Otýpka), - SK 
Nošovice 5:1 (Foldyna 2, Ma-
řík, Grygar), - SK Brušperk 5:5 
(Grygar 2, Deingruber 2, Foldy-
na), - SK Nošovice 3:5 (Foldy-
na 3), - Staré Město 6:0 (Foldy-
na 5, Dengruber, Grygar). 
Sestava MFK FM: David Dein-
gruber, Jáchym Foldyna, Ma-
xmilián Grygar, Matěj Otýpka, 
Josef Mařík.

Extraliga házené
Původně avizované utkání 17. kola Triglav pojišťovna extraligy 

házenkářů proti HCB Karviná se překládá z 22. 12. 2013 na středu 
29. 1. 2014 v 18.00 hod.

Na letošní MČR juniorek a 
dorostenek a Polofinále MČR 
juniorů a dorostenců byli 
Šachovým svazem ČR nomi-
nováni čtyři hráči Beskydské 
šachové školy – Martina Fus-
ková, Natálie Kaňáková, Ja-
kub Rabatin a Jiří Kozel. 

„Naši kluci rozjeli turnaj tro-
chu vlažněji, poté ale nabrali 
dech a začali postupně dobývat 
ztracený terén. Vše vyvrcholilo 
závěrečným bojem o medaile. 
Jirka potvrdil poslední dobou 
výbornou formu a cenný bron-
zový kov do osmnácti let získal. 
Jakub v poslední partii ve vy-
hrané pozici předčasně oběto-

val materiál a bohužel remíza 
ho stála celkové třetí místo. 
Nicméně ve dvanáctičlenném 
finále MČR juniorů bychom měli 
oba vidět. Děvčata naopak za-
čala rázně, ale pak si spíš za-
čala zbytečně uvědomovat, že 
jsou tam mladší a mají nějak 
moc bodů. Nakonec tedy Mar-
tina stříbro do osmnácti a bronz 
do dvaceti a Natálie prohrou v 
posledním kole o placku přišla. 
Myslím, že celkově všichni naši 
hráči podali pěkný výkon, zis-
kem tří medailí se moc oddílů 
asi taky chlubit nemůže, vlastně 
žádný,“ hodnotil trenér a mezi-
národní mistr Stanislav Jasný.

Šachisté mají tři 
mistrovské medaile

Se soupeři z dolní části 
tabulky neměly v prosinci 

volejbalistky Frýdku-Místku 
vážnější problémy.

Přerov - Frýdek-Místek
1:3 (-15, 20, -14, -22)

Frýdek-Místek - Slavia Praha 
3:0 (22, 16, 14)

Šternberk - Frýdek-Místek
0:3 (-12, -19, -23)

Beskydská šachová škola 
uspořádala ve dnech 12.-15. 
prosince na Hotelu Petr Bez-
ruč v Malenovicích meziná-
rodní šachový festival mlá-
deže 7. ročník „TALENT CUP 
2013“. Na startu tří turnajů 
se sešlo celkem 127 dětí z 
pěti zemí – AUT, BLR, CZE, 
POL a SVK. 

Hlavní ideou festivalu je na-
bídnout dětem ve věku do 12 
let vícedenní turnaj s možností 
sehrát partie s delším časovým 
tempem a dodat tak partiím vět-
ší kvalitu. Beskydská šachová 
škola je předním organizátorem 
šachových turnajů pro mládež v 
ČR a šachový festival zapadá do 
mozaiky desítek akcí, které BŠŠ 
během roku pro mládež pořádá. 
Je již samozřejmostí, že partie 
byly přenášeny do světa online 

a byl o ně opravdový zájem.
O tom, že festival měl sil-

nou mezinárodní konkurenci, 
jistě svědčí fakt, že každý stát 
měl svého zástupce na stup-
ních vítězů. Členové BŠŠ se 
ve sportovním poli neztratili a 
opět prokázali svou šachovou 
sílu, když se stali nejúspěšněj-
ší výpravou. Dokázali získat 
jednu zlatou, dvě stříbrné a tři 
bronzové medaile. Gratulujeme 
zlatému Patriku Štěpánovi, stří-
brným Tereze Beluské, Adamu 
Frankovi a bronzovým Zuzaně 
Gřesové, Matěji Kuchařovi a 
Richardu Stalmachovi! Připoč-
teme-li k tomu řadu dalších vel-
mi dobrých umístění, nelze než 
turnaj považovat za výsledkově 
úspěšný a poděkovat všem na-
šim hráčům za výbornou repre-
zentaci Frýdku-Místku! 

Šachový TALENT CUP 2013

Volejbalistky 
Sokola drží 
4. příčku

Vše nejlepší do nového roku 2014 svým zákazníkům 

přejí provozovatelé čerpacích stanic LPG a servis LPG 

v Kunčičkách u Bašky a na Palkovické ulici ve Frýdku.
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Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená zá-
stupci ČSSD, VV a KDU-ČSL zavazuje plnit programové 
prohlášení rady města tak, aby naše 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.

V oblasti zdravotnictví budeme i nadále spolupracovat V oblasti zdravotnictví budeme i nadále spolupracovat 
s Moravskoslezským krajem jako zřizovatelem s Moravskoslezským krajem jako zřizovatelem 
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., na její záchraně, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., na její záchraně, 
rekonstrukci a zlepšení dostupnosti pro naše občanyrekonstrukci a zlepšení dostupnosti pro naše občany

Primátor Frýdku-Místku Mi-
chal Pobucký 18. prosince pře-
dal slavnostně klíčky od nové 
sanitky, na kterou radnice 
přispěla částkou jeden milion 
korun. I město se tak spolu se 
zřizovatelem frýdecké nemoc-
nice Moravskoslezským kra-
jem podílelo na dalším zvýšení 
pohodlí pacientů při přepravě.

„Chceme jít při spolupráci 
s frýdeckou nemocnicí ces-
tou podpory konkrétních věcí. 
Nejsme sice zřizovatelem ne-
mocnice, ale samozřejmě rádi 
pomůžeme, protože jsme rádi, 
že ji ve městě máme a že si 
udržuje vysokou úroveň. K tomu 
chceme přispívat, a proto jsme 
podpořili i obnovení vozového 
parku, které zlepší obslužnost 
mobilních pacientů,“ uvedl pri-
mátor Michal Pobucký.

Sanitky typu VW Transpor-
ter nahradí starší vozy. Jsou 
vybaveny lehátkem, křeslem a 
nájezdovou rampou umožňující 
snadnější nakládání pacientů. 
Jedna ze tří sanitek určených 

pro frýdecko-místeckou nemoc-
nici disponuje pohonem 4x4, 
což jí umožní lepší dopravní do-
stupnost v obtížných terénech a 
horských oblastech.

„Nové sanitky přispějí ke zvý-
šení kvality přepravy pacientů 
a jejich většímu pohodlí. Došlo 
také ke sjednocení vzhledu sa-
nitek, což umožní na silnicích je-
jich snadnou rozpoznatelnost,“ 
řekl náměstek hejtmana kraje 
pro zdravotnictví Jiří Martinek, 
který se slavnostního předání 
sanitek účastnil stejně jako ná-
městek primátora Libor Koval.

„Začátkem tohoto měsíce za-
čalo obyvatelům sloužit také dal-
ších šest nových sanitních vozi-
del, která přibyla do vozového 
parku Zdravotnické záchranné 
služby Moravskoslezského kra-
je. Je dobře, že se v tomto smě-
ru daří najít potřebné finance, 
protože při záchraně života jde 
často o minuty a o co nejrychlej-
ší a nejkvalifikovanější zákroky,“ 
upozornil náměstek primátora 
Libor Koval.  (pp)

KLÍČE K NOVÉMU VOZU: Primátor Michal Pobucký dělá radost řidiči, který se chystal hned vyrazit do 
terénu.  Foto: Petr Pavelka

VW TRANSPORTER: Vybavení umožňuje snadnější převoz imobilních pacientů.  Foto: Petr Pavelka
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Charita Frenštát pod Rad-
hoštěm nabízí pěstounům i na 
území statutárního města Frýd-
ku-Místku uzavření „Dohody o 
výkonu pěstounské péče“.

Vážení pěstouni či budou-
cí pěstouni, novela zákona 
359/1999 Sb. ukládá pěstounům 
povinnost mít uzavřenou „Doho-
du o výkonu pěstounské péče“ 
s pověřenou osobou.

Krajský úřad Moravskoslez-
ského kraje rozhodl dne 10. 9. 
2013 o vydání pověření k výko-
nu sociálně-právní ochrany dětí 
Charitě Frenštát pod Radhoš-
těm. Nabízíme vám uzavření 
této dohody s možností využití 
následujících služeb: 
1. Odborné vzdělávání (po dobu 

vzdělávání můžeme zajistit 
hlídání vašich dětí) 

2. Odlehčova-
cí služby

3. Psycho-
logickou 
a další 
odbornou 
podporu

4. Poradenství
5. Pomoc se zajištěním kontak-

tu s původní rodinou dítěte 
(poskytujeme i zázemí pro 
asistovaný kontakt)
Pro více informací kontaktujte 

ředitelku Charity Lenku Taba-
chovou na čísle: 556 83 16 09, 
604 841 244.

Kontakty:
Charita Frenštát p.R. 
Kostelní 15
Frenštát pod Radhoštěm, 744 01 
IČ: 49590588
www.frenstat.charita.cz

Dohoda o výkonu pěstounské péče
Zastupitelstvo města Frýd-

ku-Místku rozhodlo o uzavře-
ní smluv o poskytnutí nein-
vestičních dotací z rozpočtu 
města na rok 2013 – odbor 
sociálních služeb s níže uve-
denými subjekty:

Středisko sociálních služeb 
města Frýdlant nad Ostravicí, se 
sídlem: Padlých hrdinů 312, 739 
11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 
00847020, zapsané v obchod-
ním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ostravě, oddíl Pr 1095, 
zastoupeno ředitelem Ing. Jiřím 
Hořínkem, ve výši 45.000 Kč, a 
to výhradně na částečnou úhradu 
provozních nákladů, tj. na úhra-
du energií, vodného, stočného a 
spotřebu materiálu. Neinvestiční 
dotace je určena výhradně k po-
užití zařízením příjemce, kterým je 
Středisko sociálních služeb města 
Frýdlant nad Ostravicí.

Jaroslav Brenkus, podnikají-
cí jako Jaroslav Brenkus, místo 

podnikání: Dolní Domaslavice 
249, 739 38 Dolní Domaslavi-
ce, IČ: 70258171, nezapsaný 
v obchodním rejstříku, ve výši 
20.000 Kč, a to výhradně na 
částečnou úhradu provozních 
nákladů, tj. na úhradu energií. 
Neinvestiční dotace je určena 
výhradně k použití zařízením 
příjemce, kterým je Domov se 
zvláštním režimem Pohoda, se 
sídlem: Dolní Domaslavice 249, 
739 38 Dolní Domaslavice.

Další dotace do sociální oblasti

Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku rozhodlo o 
uzavření smluv o poskytnutí 
neinvestičních dotací ve výši 
106.000 Kč z Fondu preven-
ce kriminality pro rok 2013 s 
uvedenými subjekty:

Renarkon o.p.s., kontakt-
ní centrum ve Frýdku-Místku 
se sídlem Mariánskohorská 
1328/29, 700 02 Ostrava, IČ: 
25380443, zastoupeno Mgr. 
Martinem Chovancem, ředite-
lem společnosti, a to výhradně 

na realizaci projektu „Je to TVO-
JE šance“ ve výši 44.000 Kč.

Charita Frýdek-Místek, se 
sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frý-
dek-Místek, IČ: 45235201, za-
stoupena Ing. Pavlem Bužkem, 
ředitel Charity Frýdek-Místek, 
a to výhradně na realizaci pro-
jektu: „Jak nenaletět podvodní-
kům“, ve výši 25.000 Kč.

Opora dětem o.s., se síd-
lem Palkovická 305, 7380 01 
Frýdek-Místek, IČ: 01312499, 
zastoupena Mgr. Lenkou Gu-

reckou, ředitelkou občanského 
sdružení, a to výhradně na reali-
zaci projektů „Kudy kam“ ve výši 
10.000 Kč a „Nový začátek“ ve 
výši 27.000 Kč.

Pedagogicko-psychologická 
poradna příspěvková organi-
zace, Palackého 130, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ: 60045922, 
zastoupená Mgr. Miroslavou Ši-
gutovou, ředitelkou organizace, 
a to výhradně na realizaci pro-
jektu „Rodičovská abeceda“ ve 
výši 5.500 Kč.

Fond prevence kriminality pro rok 2013 

V lednu tohoto roku byl nově 
zahájen provoz domova pro se-
niory na Lučině, jehož kapacita 
je 30 klientů z řad seniorů.

Zařízení je soukromým po-
skytovatelem sociálních služeb 
dle § 49 Zákona 108/2006 Sb., 
o sociálních službách.

Poskytovány budou pobytové 
sociální služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost ze-
jména z důvodu vyššího věku, jež 
potřebují pravidelnou pomoc dru-
hé osoby v oblasti soběstačnosti 
a osobní péče a jejichž nepříznivá 
sociální situace jim nedovoluje žít 
ve vlastní domácnosti.

Hlavním cílem všech zaměst-
nanců je, aby se všichni klienti 
cítili v našem domově příjemně 
a v co největší možné míře jim 
pobyt v domově pro seniory vy-
nahradil život v jejich dřívějším 
domácím prostředí.

Služby budou poskytovány ve 
dvoupodlažní budově, která se 
nachází na levém břehu přehra-
dy Žermanice, a to v krásném 
klidném přírodním prostředí. Oby-
vatelům jsou k dispozici pokoje 
dvou a třílůžkové, přičemž někte-
ré z nich jsou vybaveny vlastním 

sociálním zařízením. Každý pokoj 
je zařízen zcela novým nábytkem 
vhodným pro seniory.

Zkušený tým odborníků zajiš-
ťuje všem uživatelům ubytování, 
stravování (v objektu domova 
je strava připravována v místní 
kuchyni), praní prádla a další zá-
kladní činnosti, mezi něž patří ze-
jména úkony péče o vlastní osobu 
v oblasti hygieny, podávání stra-
vy, oblékání a svlékání, pomoc při 
zprostředkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím, aktivizační 
činnosti a jiné. V rámci volnoča-
sových aktivit budou mít uživatelé 
možnost využít rukodělné dílny, 
předčítání, muzikoterapii, kondiční 
cvičení a mnoho dalších aktivit. 

Zajišťována bude rovněž 
lékařská a zdravotnická péče, 
služby kadeřníka, pedikérky, re-
habilitačního pracovníka a jiné.

Budeme velmi rádi, když 
naše zařízení navštívíte osobně, 
prohlédnete si námi připravené 
prostory a s ochotou vám zod-
povíme veškeré vaše dotazy. 

V případě vašeho zájmu nás 
kontaktujte na tel. 603 173 880, 
732 868 347 nebo na emailové 
adrese jaroslavpollak@email.cz

V lednu zahájil svůj provoz 
nový Domov pro seniory Lučina

Jako každý rok i loni připra-
vili pracovníci „Oázy pokoje“ 
svým uživatelům nezapome-
nutelné sportovní odpoledne 
v podobě podzimní olympiá-
dy, která se uskutečnila 24. 
října v areálu zahrady „Oázy 
pokoje“, jejímž zřizovatelem 
je Charita Frýdek-Místek. 

Olympiáda se nesla v duchu 
procvičování motoriky, zlepšo-
vání fyzické kondice a oprášení 
znalostí z botaniky. Hlavní motto 
znělo: „Kdo se zúčastní, vyhrává 
sám nad sebou!“ Všichni zúčast-
nění si mohli zasoutěžit v těchto 
disciplínách s originálními ná-
zvy: Strefmíček – hodit tenisový 
míček do kyblíku, trefit golfový 
míček do jamky pomocí profesio-
nálního golfového setu sloužícího 
k nácviku golfu; Rotojízda – jezdit 
na rotopedu 1 minutu; Podepišse 
– napsat své iniciály dvoumet-
rovou tužkou vyrobenou z ku-

latiny dřeva o průměru 12 cm; 
Zavažmě – zavázat druhé oso-
bě klobouček na mašli, provléct 
šňůrky od bot do malých koleček 
a zavázat, udělat uzel; Poznejlist 
– poznat listy stromů rostoucích 
v areálu „Oázy“. Poslední dis-
ciplína s názvem Kolečkojízda 
měla simulovat sklízení listí ze 
zahrady, místo listí se však vzá-
jemně svezli uživatelé „Oázy 
pokoje“ na upravených koleč-
kách. Uživatelé na vozíčku měli 

tuto disciplínu zjednodušenou, 
ale to nic neměnilo na tom, že si 
všichni užili spoustu legrace. Po 
sečtení všech bodů byli všich-
ni vítězové na konci olympiády 
náležitě odměněni. A jak se říká 
na závěr: „Sláva vítězům, čest 
poraženým!“

Pracovníci „Oázy pokoje“ dě-
kují také dobrovolníkovi p. Mo-
tyčkovi za spolupráci a pomoc 
s organizací olympiády.

  Iva Kulhánková

Podzimní olympiáda v Oáze

POTRAVINOVÁ SBÍRKA: Potraviny potřebuje desetina Čechů, 
pomůže Národní potravinová sbírka.
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Upozorňujeme všechny fy-
zické osoby, které mají ve 
vlastnictví stavbu určenou 
k rekreaci, byt nebo rodin-
ný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fy-
zická osoba, že musí splnit 
svou ohlašovací povinnost dle 
obecně závazné vyhlášky č. 
3/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování ko-

munálních odpadů. 
V případě, že jste vlastník 
stavby určené k rekreaci, 

bytu nebo rodinného domu, 
žádáme Vás o: 

1. vyplnění tiskopisu „Prohlá-
šení typu C“ nebo 

2. doložení Vašeho čestného 
prohlášení, že ve Vaší stavbě 
určené k rekreaci, v bytě nebo 
v rodinném domě má nějaká 
fyzická osoba trvalý pobyt, popř. 
pobyt cizince, s uvedením jména 

a data narození uvedené osoby. 
Tiskopisy „Prohlášení typu 

C“ a „Čestné prohlášení“ na-
leznete na internetových strán-
kách města Frýdku-Místku 
(www.frydekmistek.cz – magis-
trát města – odbor správy obec-
ního majetku – tiskopisy), na 
informacích Magistrátu města 
Frýdku-Místku nebo u správců 
místního poplatku za komunál-
ní odpad v kancelářích č. 103, 
106-109.

Upozornění na místní poplatek za komunální odpad
Moravskoslezský kraj a au-
torizovaná obalová společ-
nost EKO-KOM, a.s. zahájí v 
nejbližších dnech distribuci 
speciálních sad barevných ta-
šek na třídění odpadů pro do-
mácnosti v několika městech 
včetně Frýdku-Místku.
Jedná se o praktické plastové 
tašky žluté, modré a zelené bar-
vy, které se dají navzájem spojit 
suchým zipem. Lidé tak budou 
moct třídit odpad přímo doma 
a pak jej vysypat do kontejneru 
stejné barvy. Tašky jsou opako-
vatelně použitelné a jednoduše 
uskladnitelné.
Sady třídících tašek budou dis-
tribuovány v řádech tisíců kusů 
samotným městům. Ty pak roz-

dělí tašky přímo do domácností. 
„Obyvatelé našeho města patří 
v třídění odpadů k nejlepším v 
kraji. Tímto krokem jim chce 
Moravskoslezský kraj a společ-
nost EKO-KOM, a.s. poděkovat 
za jejich aktivitu a motivovat je k 
dalšímu třídění,“ uvedl primátor 
Michal Pobucký s tím, že frý-
decko-místecká radnice i kraj 
si váží aktivity občanů, díky kte-
rým si vedeme ve třídění stále 
lépe. Tašky jsou poděkováním 
a zároveň motivací pro ty oby-
vatele, kteří se do separace ješ-
tě nezapojili. Z dlouhodobého 
pohledu jsou tašky ověřeným 
a účinným nástrojem, jak zvýšit 
množství a zlepšit čistotu třídě-
ného odpadu.

Další třídící tašky pro domácnosti

Potkáváte na ulici osoby bez 
domova a ptáte se, kde najdou 
pomoc? Magistrát města Frýdku-
-Místku spolupracuje s různými or-
ganizacemi a poskytovateli sociál-
ních služeb, které jsou připraveny 
těmto osobám pomoci v jejich ne-
příznivé situaci. S problematikou 
pomoci osobám bez přístřeší se 
v souvislosti s nadcházející zimou 
nejčastěji pojí tyto otázky:

Kde má osoba bez domova 
možnost se ohřát, využít WC, 
sprchu? Kde může přečkat 
studenou noc?

Azylový dům pro muže Be-
thel, Bahno Příkopy 1309, Frý-

dek-Místek
Telefon: 558 638 709
Azylový dům pro ženy a mat-

ky s dětmi Sára, Bruzovská 328, 
Frýdek-Místek 

Telefon: 734 640 266 
Kde mu bude poskytnuto 

potřebné ošacení?
Dobrovolnické centrum Adra, 

Radniční 1242, Frýdek-Místek
Telefon: 558 436 261
Český červený kříž, ul. 1. 

máje 2318, Frýdek-Místek
Telefon: 777 332 518
Kde ho ošetří v případě 

drobných poranění, omrzlin?
Český červený kříž, ul. 1. 

máje 2318, Frýdek-Místek (v pá-
tek od 9.00 hod. nebo v denním 
centru AD Bethel, Bahno Příko-
py 1309)

Kde vyřídí dávky pomoci 
v hmotné nouzi? (Kde si za-
jistí finanční podporu?)

Úřad práce ve Frýdku-Místku, 
ul. Na Poříčí 3510

Telefon: 950 113 111
Kde můžete poslat osobu 

bez domova pro radu a pomoc?
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku, odbor sociálních služeb, ul. 
Radniční 1149, FrýdekMístek

Telefon: 558 609 354
Odbor sociálních služeb

Kde najde osoba bez domova radu a pomoc?

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje výběrové dotační 
řízení na poskytnutí neinvestič-
ních dotací z rozpočtu statutár-
ního města Frýdku-Místku pro 
právnické a fyzické osoby na 
podporu projektů v oblasti zdra-
votnictví pro rok 2014.
Podporovanými oblastmi jsou:

Podpora a rozvoj zdravotní 
péče a následné péče

Podpora preventivních progra-
mů vedoucích k výchově ke zdra-
ví a zdravému způsobu života

Podpora celoroční pravidel-
né činnosti i individuálních akcí 
pro zdravotně postižené občany 
včetně rekondičních a relaxač-
ních zdravotních pobytů

Vytváření podmínek pro inte-
graci zdravotně postižených ob-
čanů včetně rovných podmínek

Podpora projektů zaměřují-
cích se na poskytování mobilní 
paliativní péče (mobilní hospic)
Oprávnění žadatelé o dotaci

Za oprávněné žadatele o 
neinvestiční dotaci jsou považo-
vány fyzické a právnické osoby 
s trvalým bydlištěm nebo sídlem 
na území statutárního města 
Frýdku-Místku (dále jen měs-
to). 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 měs-
ta Frýdku-Místku v působnosti 
odboru sociálních služeb (dále 
jen „zásady“), podmínkami vy-
hlášených 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 

řízení přihlašuje na základě žá-
dosti – Formulář č. 1 – Žádost 
o dotaci poskytnutou z rozpočtu 
statutárního města Frýdku-Míst-
ku pro rok 2014, vyplněné za
každý projekt samostatně.

Nedílnou součástí žádosti jsou 
přílohy, které jsou uvedeny ve for-
muláři č. 1 – Žádost o dotaci.

Tyto požadované přílohy je 
možno přiložit pouze k jedné 
z žádostí, v každé další žádosti je 
pak nutné uvést, ke které z jed-
notlivých žádostí byly doloženy.

Informace k výběrovému 
řízení

Výběrové řízení na poskyt-
nutí dotace na podporu projektů 
ve zdravotnictví zajišťuje odbor 
sociálních služeb Magistrátu 
města Frýdku-Místku (dále jen 
„MMFM“), se sídlem Radniční 

1149, 738 22 Frýdek-Místek.
Termíny výběrového řízení:
vyhlášení výběrového řízení: 

prosinec 2013
uzavření výběrového řízení:

28. 2. 2014
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 žádost o po-
skytnutí dotace v jednom pode-
psaném originále s přílohami 
v tištěné verzi doporučeně poš-
tou nebo osobně na podatelně 
Magistrátu 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.

Dotační programy na podporu projektů 
V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ PRO ROK 2014

V souladu s vládou schvále-
nou „Strategií prevence krimi-
nality v České republice na léta 
2012 až 2015“ (usnesení vlády 
č. 925 ze dne 14. prosince 2011) 
vyhlášení o Programu prevence 
kriminality na rok 2014, na který 
budou poskytovány státní účelo-
vé dotace krajům a obcím.

Cíle Programu prevence 
kriminality jsou:

snižování míry a závažnosti 
trestné činnosti a zvyšování po-
citu bezpečí občanů, 

snížení výskytu delikventní 
činnosti u cílových skupin defi-
novaných ve Strategii prevence 
kriminality nebo jejich ochrana,

3. efektivní a koordinovaný 
systém prevence kriminality,

4. komplexní přístup v komuni-
tách postavený na spolupráci obce, 
Policie ČR a dalších subjektů.

Příjemcem dotace na Pro-

gram prevence kriminality na 
rok 2014 může být pouze kraj 
nebo obec. Dotace jsou urče-
ny na projekty neinvestičního 
i investičního charakteru. Fak-
tickým realizátorem dílčího pre-
ventivního projektu může být 
nestátní nezisková organizace, 
příspěvková organizace a další 
typy právnických osob, se kte-
rými příjemce dotace uzavře 
smlouvu. 

Žádosti o dotace z fondu pre-
vence kriminality mohou podat 
nestátní neziskové organizace, 
právní subjekty samosprávy 
nebo veřejné správy a další sub-
jekty z oblasti bezpečnosti a pre-
vence kriminality, a to nejpozději 
do 8. ledna 2014.

Bližší informace podá:
Bc. Lenka Biolková 

tel. 558 631 481, 777 921 360
biolkova.lenka@frydekmistek.cz

Vyhlášení Programu prevence 
kriminality na rok 2014

Po dlouhé zimě přinesou Velikonoce do města barvy
a kouzlo největších křesťanských svátků v roce.

Milovníci Velikonoc se mohou těšit
na tradiční pojetí těchto oslav.
Připraven je pestrý program

na pódiu na místeckém náměstí. 
Chybět nebude programové menu v podobě folklóru,
 lidové hudby, tance, divadel a dětských představení.

Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“ hledá 
proto zájemce o stánkový prodej s vhodným sortimentem.
K dispozici je 17 plátěných stánků o rozměrech 2,2x1,5 m. 
Nabízíme za nájemné 200 Kč/den prostor lidem, kteří mají 

zájem za účelem prodeje předvést ukázky tradičních zvyků, 
technik a řemesel s velikonoční tématikou, ochutnávky veli-
konočních jídel a další tradice, které k těmto svátkům patří.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 777 
728 095 nebo e-mailem na vlastimil.matejka@kulturafm.cz

Přijďte prodávat na Velikonoční
trhy 17. – 19. 4. 2014
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INFORMACE O ODPADECH

Pro dokonalejší orientaci Frý-
decká skládka, a. s. poskytuje 
kontaktní čísla s provozní dobou, 
kdy se dá na konkrétní místa do-
volat a zjistit potřebné informace.
Potřebujete znát cenu za 
uložení jednotlivých druhů 
odpadů na skládku? Zajímá 
vás cena za materiály (štěrky, 
písky, zemina apod.)?
Kontaktní čísla: 558 440 077, 
558 440 074, 603 881 670
Na daná čísla se dovoláte Po-
-Čt od 6:30 do 17:00 a Pá-So od 
6:30 do 14:00
Potřebujete přistavit kontejner 
(1 m3, 5 m3, 7 m3, 14 m3, 20 m3)?
Chcete znát cenu za přepravu 
jednotlivých kontejnerů?
Kontaktní čísla: 558 440 066, 
558 440 067
Na daná čísla se dovoláte Po-Pá 
od 6:00 do 14:00
Máte rozbitou popelnici a potře-
bujete novou? Jste podnikatel 
a potřebujete nové popelnice?
Kontaktní osoba: Lucie Pundová 
tel.: 558 440 070
Na dané číslo se dovoláte Po-Pá 
od 6:00 do 14:00
Potřebujete vědět termíny 
svozů papíru, plastů a skla?
Kontaktní osoba: Iva Ivánková 
tel.: 558 440 068
Na dané číslo se dovoláte Po-Pá 
od 6:00 do 14:00
Nevíte, kam odvézt papír, 
plast a sklo? Chcete znát 
cenu za výkup papíru?
Kontaktní čísla: 595 174 058, 
736 422 259
Na daná čísla se dovoláte Po-Pá 
od 6:00 do 14:15
Potřebujete znát cenu za ne-
bezpečné odpady? Nevíte, 
zda můžete váš nebezpečný 
odpad odevzdat na sběrný 
dvůr? Potřebujete zjistit, jaké 

odpady jste odevzdali na Frý-
deckou skládku? Nevíte, kde 
se nachází mobilní sběrna či 
jednotlivé sběrné dvory?
Kontaktní osoba:
Dagmar Štajgrová
tel.: 558 440 062, 604 285 775
Na daná čísla se dovoláte
Po-Pá od 7:00 do 15:00
Kontakty na jednotlivé sběr-
né dvory a mobilní sběrnu:

SD Collolouky (u hypermarketu 
TESCO) tel.: 725 223 912
SD Slezská (bývalá Beta sta-
vebniny) tel.: 725 223 917
Na daná čísla se dovoláte Po-
-Pá od 8:00 do 18:00, So 8:00 
do 14:00
SD PND na Panských Nových 
Dvorech (vedle skládky)
tel.: 725 223 911
Na dané číslo se dovoláte
Po-Pá od 6:00 do 14:00
Jste občanem města a potře-
bujete přistavit novou popel-
nici na komunální nebo sepa-
rovaný odpad?

Kontaktní osoba: Ing. Zuzana 
Špoková, tel.: 558 609 615, re-
ferent odpadového hospodářství

Kam volat, když …

Odbory

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek

objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 (Místec-

ká kasárna)

nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (garáž)

objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 – objekt 

3b (Místecká kasárna)

nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 

objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 zast. plo-

cha (Místecká kasárna)

nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 

objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 

10b (Místecká kasárna)

nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)

objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 – objekt 

C11 (Místecká kasárna)

nebytové prostory o celkové výměře 664,54 m2 (úče-

lová budova pro garážování techniky) 

objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/4 zast. plo-

cha (Místecká kasárna)

nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 

objekt č.p. 2204 (Místecká kasárna)

nebytové prostory o výměře 15,55 m2, I. NP (kancelář)

objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/16 – objekt 

C5 (Místecká kasárna)

nebytové prostory o celkové výměře 99 m2 (sklad)

objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 – objekt 

5B (Místecká kasárna)

nebytové prostory o celkové výměře 269,31 m2 (garáž)

objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 

B10 (Místecká kasárna)

nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)

objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 

B10 (Místecká kasárna)

nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)

objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 – objekt 

C (Místecká kasárna)

nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)

objekt č.p. 811, ul. Malý Koloredov

nebytové prostory o celkové výměře 20 m2, III. NP, 

místnost 302 (kancelář) 

nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV.NP, 

místnost 402 (kancelář) 

nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, 

místnost 502 (kancelář)

nebytové prostory o celkové výměře 31,07 m2, I. NP, 

místnost 102 (kancelář) 

nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2, I. NP, 

místnost 105 (kancelář) 

objekt č.p. 72, ul. J. Trnky (sklady)

nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře

nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipatře

nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezipatře

objekt č.p. 158, ul. Frýdlantská

nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2 (prodejna)

objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)

nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)

objekt bez č.p./č.e. – podchod mezi bývalým autobu-

sovým stanovištěm a prodejnou Albert

nebytové prostory o celkové výměře 14,02 m2 (obchod) 

nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)

nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna)

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174

k.ú. Lískovec

objekt č.p. 34

nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna 

uzenin) 

k.ú. Frýdek

objekt č.p. 604, Sadová

nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP (kancelář) 

nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář) 

nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář)

objekt č.p. 606, Sadová

nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář)

nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP (kancelář) 

nebytové prostory o výměře 18 m2, II. NP (kancelář)

objekt č.p. 646, Kostikovo náměstí

nebytové prostory o celkové výměře 41 m2

objekt č.p. 647, Kostikovo náměstí

nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (ate-

lier, kancelář, příslušenství) 

objekt č.p. 2299, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (tř. T.G.M.)

nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (kancelář) 

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady a vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení:
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-
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.

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

Sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů

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/

Žádosti k účasti ve výběro-
vém řízení na poskytnutí půj-
ček z „Fondu rozvoje bydlení“ 
na území statutárního města 
Frýdek-Místek pro rok 2014 
lze podat na závazných for-
mulářích na Magistrátu měs-

ta Frýdku-Místku, Radniční 
1148, odbor správy obecní-
ho majetku ve lhůtě od 2. 1. 
2014 do 31. 1. 2014. Bližší 
informace na www.frydek-
mistek.cz, nebo tel. 558 609 
172, 777 921 384.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na území města Frýdek-Místek
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Pátek 13. 12. 2013 – kostel 
sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Míst-
ku – datum, které pověrčivým 
nahání hrůzu, festival Souznění 
nijak negativně nepoznamenalo. 
A co víc, pověstný pátek 13. při-
nesl rekord, protože ještě nikdy 
v historii tohoto mezinárodního 
festivalu adventních a vánočních 
zvyků, koled a řemesel nebylo 
během koncertu v kostele sv. 
Jana a Pavla ve Frýdku-Místku 
plno. Až tentokrát.

Zásluhu na tom mají přede-
vším sopranistka Eva Dřízgová-
-Jirušová a dirigent Paolo Gatto, 
kteří připravili navýsost poutavý 
repertoár, včetně dvou českých 
premiér. „Advent není jen o dá-
rečcích a nakupování, ale také o 
zamyšlení,“ uvítal přítomné mís-
tecký děkan Josef Maňák.

Dvojnásobná držitelka Ceny 
Thálie nabídla pěveckou přiroze-
nost nejvyšší umělecké kvality a 
postupně přivazovala hodnotné 
korálky na náhrdelník hudební 
a pěvecké dokonalosti. Poprvé 
tak v České republice zazněly 
Christe Eleison od Simon May-
era a Weinachtslieder (Vánoční 
písně) od Pieralberta Cattanea, 
jenž navíc na požádání maestra 
Paola Gatta zaranžoval May-
erovou skladbu. Nadšeně byly 
přijaty také dvě méně známé 
varianty Ave Maria, a to od Ca-

mille Saint-Saënse, respektive 
od Philippe Rombiho. 

Eva Dřízgová-Jirušová vyni-
kala především díky svému va-
riabilnímu pěveckému projevu. 
Ve svých skladbách totiž do-
vedla jednak uchlácholit, místy 
její hlas připomínal poklidnou 
horskou řeku stékající do údolí, 
ale vzápětí se dokázala promě-
nit do gradující hlasové erupce. 
Výsledkem tohoto kontrastu 
byla náročná, ale neobvykle 
stravitelná pastva pro uši. Její 
umělecká dominance ovšem 
znamenala vítězství nejen pro ni 
samotnou, ale také pro ostatní 
spoluúčinkující, kterým vytvořila 
patřičnou oporu. 

Dále vystoupil zdravě a přes-
ně znějící komorní orchestr Ca-
merata Janáček s koncertním 
mistrem Pavlem Doležalem, 
skvěle zpívající, na Souznění 
doslova objevený, ženský ko-
morní sbor CZKW Třinec se 
sbormistry Zuzanou Lasotovou 
a Janem Nowakem, hráčem na 
klávesy, navíc autorem úvodní 
mše Missa laetitiae et doloris a 
řady výborných aranžmá. 

Na klarinet exceloval v pře-
krásně provedeném Koncertě 
B dur pro klarinet a orchestr od 
Wenzela Kallicka místecký ro-
dák Igor František. To vše pod 
taktovkou maestra Paola Gatta, 

který celou dramaturgii vymys-
lel, připravil a neomylně přenesl 
se svým skvěle šlapajícím tý-
mem na všechny přítomné. Jako 
na pomyslném zlatém podnose. 

„Kallickův Koncert B dur 
byl objeven teprve nedávno a 
já si při něm vždy vzpomenu 
na svého kamaráda Bohumíra 
Koukala, který jej opatřil party. 
A protože jsme hráli v sakrálním 
prostoru, byla moje radost ještě 
o to více umocněna,“ svěřil se 
po vystoupení v současnosti 
hudbou velice zaměstnaný i vy-
hledávaný náš přední klarinetis-
ta Igor Františák.

Všichni přítomní sledovali 
koncert v překrásném mís-
teckém rokokovém dómu se 
zatajeným dechem, přičemž 
různorodé publikum netvořili 
jen dospělí, ale také děti sotva 
předškolního věku. I ony však 
vydržely náležitě poslouchat. A 
nepochybně všichni odcházeli 
s pocitem, že přání se mohou 
plnit i před Vánoci. Dokazoval to 
dlouhý potlesk vestoje po skon-
čení vystoupení. 

„Možná si to ještě všichni ne-
uvědomujeme, ale bezpochyby 
jsme byli svědky jednoho z vr-
cholů současného uměleckého 
přednesu, navíc s až duchovní 
vizí a vírou v dobro v člověka 
a jeho pozitivní budoucnost,“ 

Soprán zaplnil koncert v pátek 13.

24.-26. ledna 2014 se usku-
teční v Nové scéně Vlast ve 
Frýdku-Místku již tradiční 
specializovaná přehlídka ces-
topisných besed a promítání o 
„cyklocestování“ a cykloturis-
tice. Tato nevšední akce je ur-
čena nejen pro všechny „cyk-
locestovatele“, kteří vyrážejí 
na své cesty po světě s kolem, 
ale i pro všechny příznivce ne-
náročné cykloturistiky, cesto-
vání a pohybu v přírodě.

Letošní program nabízí opět 
spoustu nových tváří, a tak se 
všichni mohou těšit na další dob-
rodružství, sportovní výkony a 
spoustu krásných fotografií. Sou-
částí projekce bude jako vždy 
dobrá nálada, bohatá tombola a 
další doprovodné programy.

Jako hlavní host festivalu se 
představí spolu se svou projek-
cí polský cyklodobrodruh Mi-
chał Sałaban, který povypráví 
o transkontinentálním přejezdu 
Evropy a Afriky.

Prostřednictvím odborníka 
na české cykloregiony Martina 
Leschingera diváci nakouknou 
do těch nejlákavějších míst pro 
cykloturistiku, zábavný cyklotulák 
Pavel Kadlíček všechny zavede 
do Patagonie, Honza Galla před-
staví ojedinělý dálkový přejezd 
na solárních tříkolkách z Francie 

do Kazachstánu, Radomír Krupa 
povypráví o handbikerské dálko-
vé jízdě z Německa na Gibraltar 
a rodina Stillerova ukáže všem 
milovníkům cyklocestování, jak 
se dá na kole cestovat i s mimin-
kem. A to zdaleka není vše.

V předprodeji od 6. ledna 
jsou permanentky (třídenní festi-
val), vstupenky na pátek, sobotu 
a neděli celodenní, a to v poboč-
kách Beskydského informačního 
centra, on-line na www.kultura-
fm.cz. Ostatní vstupenky budou 
v prodeji až na místě. Podrob-
nější informace naleznete na: 
www.cyklocestovani.cz nebo na 
FB: Cyklocestování.

Program festivalu
PÁTEK 24. 1. 2014

19:00 – 20:15 Radomír Krupa 
– „Handbikeři na trase Brémy-
-Gibraltar“

20:15 – 21:00 Kola pro Afriku 
– nejen online přenos z Gambie 
o tomto jedinečném projektu

SOBOTA 25. 1. 2014
Blok A: 
10:00 – 11:00 Martin Leschin-

ger – „Cyklovýlety po Česku 2“
11:15 – 12:30 Rudo „dobro-

druh“ – „Tibetskou náhorní plo-
šinou v zimě na kole“

Blok B: 
13:00 – 14:15 Roman Staněk 

– „Horním Badachšánem: Přes 

Pamír na Ťan Šan“ 
14:30 – 15:15 Martin Stiller – 

„S mimčem v cyklovozíku Inns-
kou cyklostezkou“ 

15:30 – 16:45 Pavel Kadlíček 
– „Patagoniabike“

Blok C: 
17:00 – 18:30 SPECIÁL: Mi-

chał Sałaban – „North-South: Na 
kole z Arktidy do Jižní Afriky“

18:45 – 19:45 talkshow Mar-
ka Šalandy a jeho hostů

Extraprogram: od 20:00 kon-
cert Pavla Kadlíčka a jeho kape-
ly D.U.B.

NEDĚLE 26. 1. 2014
Blok D: 
10:00 – 11:15 Renáta Lorišo-

vá – „Kapverdy – dámská jízda 
po Šťastných ostrovech“ 

11:30 – 12:00 Martin Stiller – 
„Cyklovíkend pro rodiny s dětmi 
& Kočárky na vrcholy“ 

12:15 – 13:30 Jan Evják – 
„Na kole střední Amerikou – Ni-
caragua, Belize, Costa Rica“

Blok E: 
13:45 – 15:00 Honza Galla – 

„Se solárními koly z Francie do 
Kazachstánu“

15:15 – 16:15 Tomáš Ru-
sek – „Za přírodními a etnickými 
skvosty severního Vietnamu“

16:30 – 17:30 Honza Vlasák 
– „Craft 1000 miles Adventure – 
čundr nebo závod?“

Festival Cyklocestování – besedy a promítání

zhodnotil organizátor festivalu 
Zdeněk Tofel.

Záznam koncertu vysílal Čes-

ký rozhlas Ostrava na Štědrý 
večer, takže někteří si koncert 
vychutnali i nadvakrát.

DOLLS IN THE FACTORY: Pop-rocková skupina z Frýdku-
-Místku má za sebou další nemalý úspěch. Její píseň Believe 
z debutové desky Statues zazní ve filmu Křídla Vánoc. Toto 
drama režisérky Karin Babinské mělo premiéru 14. 11. 2013 
a právě se promítá nejen v českých, ale i slovenských kinech. 
Píseň do soundtracku vybral sám frontman skupiny Kryštof Ri-
chard Krajčo, hlavní protagonista filmu a autor scénické hudby. 
Spolu s kapelou Kryštof ve spolupráci s Tomášem Klusem na-
hrál také ústřední píseň filmu nesoucí název Cesta. Ve filmu 
se v hlavních rolích vedle Richarda Krajča představili také Vica 
Kerekes, Jakub Prachař a David Novotný. Společně s filmem 
vyšel i stejnojmenný soundtrack obsahující již zmiňované písně, 
včetně mnoha dalších. Zakoupit jej můžete v síti obchodů Bon-
tonland, nebo online skrze iTunes Store, kde se hned v prvním 
týdnu stala nejprodávanější deskou v ČR.

Ondřej Bělica a Jan Ada-
mus stojící za pseudonymem 
Gimonfu ve spolupráci se 
souborem Komorní scéna 21 
a režisérem Norbertem Zá-
vodským vystavovali od 21. 
listopadu do 6. prosince svoji 
scénografii k Dostojevského 
inscenaci Běsi ve foyer br-
něnského Národního divadla 
Reduta. 

Scénografie byla vybrána 
spolu s 29 dalšími nejpodaře-
nějšími scénografickými výtvory 
za období od roku 2006 do roku 
2013 a zařazena do prestižní 
přehlídky Salonu české scéno-
grafie 2013. Frýdecko-místecký 

divák ji mohl vidět již v létě na 
prknech Nové scény Vlast, kde 
byla inscenace odehrána soubo-
rem Komorní scéna 21 pod tak-
tovkou režiséra Norberta Závod-
ského. Výstava scénografických 
děl spolu s Běsi poté poputuje 
také do Českého centra v Pra-
ze, kde bude ke zhlédnutí od 2. 
do 11. dubna 2014. Úspěch této 
dvojice mladých umělců pouka-
zuje na kvalitní podhoubí frýdec-
ko-místecké kultury, která pře-
sahuje hranice města a dostala 
se do programu tak významné 
události, jakou Salon české scé-
nografie rozhodně je. 

Markéta Chalupová

Frýdecko-místečtí Gimonfu 
na Salonu české scénografie 2013
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz
vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

KINO
Ne 5. 1. v 17.00

Okénko do české historie: Husiti
Nový originální český animák reži-
séra Pavla Koutského hravě boří 
mýty o husitské éře, když na piede-
stal historie místo kazatele a voje-
vůdce staví dva neskutečné poplety, 
kteří se proti své vůli stali hrdiny své 
doby. ČR, animovaná komedie, 2D, 
přístupný, 85 min. Pro děti.

Ne 5. 1. v 19.00
Okénko do české historie: Cyril 
a Metoděj – Apoštolové Slovanů
Příběh z 9. století ve strhujících 
obrazech líčí počátky šíření křes-
ťanství na Velké Moravě a v na-
šich zemích. Hlavními postavami 
filmu jsou věrozvěsti Konstantin 
(později známý jako Cyril) a jeho 
bratr Metoděj, kteří byli prohlášeni 
za svaté a jsou označováni jako 
Apoštolové Slovanů. ČR, naučně 
dobrodružný, 2D, přístupný, 85 
min. Premiéra.

Po 6. 1. v 19.00
Miniprofil režiséra Larse von 

Triera: Melacholia
Mladý pár pořádá přepychovou 
svatební hostinu v domě nevěstiny 
sestry a švagra. Mezitím se planeta 
Melancholia blíží k Zemi... Melan-
cholia je psychologicko-katastrofic-
ký snímek režiséra Larse von Triera.
Dánsko/ Švédsko/ Francie, drama, 
2011, režie: Lars von Trier, 12+, ti-
tulky, 130 min. Filmový klub.

Út 7. 1. v 19.00
Miniprofil režiséra Larse von 
Triera: Nymfomanka – část I.

Dlouho očekávaný nový snímek 
dánského „enfant terrible“ Lars 
von Triera. V jeho eroticky ladě-
ném filmu se objeví v hlavní roli 
Charlotte Gainsbourg, které budou 
sekundovat Willem Dafoe, Stellan 
Skarsgård a Shia LaBeouf. Chybět 
nebude ani Uma Thurman!
Dánsko, drama, 2D, 2013, režie: 
Lars von Trier, 18+, titulky, 110 
min. Premiéra. Filmový klub.

St 8. 1. v 10.00
Lásky čas

Romantická komedie okořeněná o 
cestování časem od Richarda Cu-
rtise, scénáristy filmů jako Láska 
nebeská, Nothing Hill, nebo Deník 
Bridget Jonesové...

Velká Británie, romantická kome-
die, 2D, 12+, titulky, 123 min. Pro 
seniory.

St 8. 1. v 19.00
Lásky čas

Romantická komedie okořeněná o 
cestování časem od Richarda Cu-
rtise, scénáristy filmů jako Láska 
nebeská, Nothing Hill, nebo Deník 
Bridget Jonesové...
Velká Británie, romantická kome-
die, 2D, 12+, titulky, 123 min.

Čt 9. 1. v 19.00
Zpátky do ringu

Sylvester Stallone a Robert De 
Niro změří své síly ve sportovní 
komedii P. Segala.
USA, komedie/ sportovní, 2D, titul-
ky, 113 min. Premiéra.

Pá 10. - Ne 12. 1. v 17.00
Ledové království

Ledové království je pohádkou o 
milé a nebojácné dívce, která za 
pomoci odvážného horala, jeho 
věrného soba a legračního sněhu-
láka podnikne v kruté zimě výpra-
vu za záchranou své sestry. Nová 
disneyovka! USA, animovaný, 3D, 
přístupný, dabing, 109 min. Pro děti.

Pá 10. – So 11. 1. 19.00
Něžné vlny

Nová česká komedie Jiřího Vejděl-
ka navazuje na úspěšné příběhy 
o lásce a naději. Něžné vlny jsou 
příběhem první osudové lásky na 
sklonku totality. ČR, komedie, 2D, 
přístupný, 103 min. Premiéra.

Ne 12. 1. v 19.00
Příběh kmotra

Příběh Kmotra je inspirován best-
sellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr 
Mrázek“. Popisuje vzestup a pád 
člověka, který se od kšeftu s digi-
tálními hodinkami posunul až na 
pozici šedé eminence české politi-
ky. V hlavních rolích L. Vaculík, O. 
Vetchý a další.
ČR, drama/ krimi, 2D, 12+, 99 min.

Po 13. 1. v 19.00
Cesta k úspěchu: Show!

Bohdan Bláhovec, jeden z nejvý-
raznějších talentů českého doku-
mentu, jehož předcházející filmy 
natočené během studií vyvolaly 
značný ohlas, déle než rok sledoval 
cestu 5Angels za slávou, na první 
stránky bulváru. Výsledkem je au-
tentický, v mnohém překvapivý až 
šokující pohled do života teenager-
ské kapely, která je de facto pro-
myšlenou strategií, realizací byz-
nys-plánu otce jednoho z andílků. 
ČR, dokumentární, 2D, 2013, režie: 
Bohdan Bláhovec, přístupný, 68 
min. Premiéra. Filmový klub.

Út 14. 1. v 19.00
Cesta k úspěchu: Životní šance
Skutečný příběh Paula Pottse, 
který se jako dosud okolí nezná-
mý chlapík přihlásí do úspěšné a 
divácky prestižní soutěže Britain‘s 
Got Talent (Velká Británie má ta-
lent). Film režiséra Davida Franke-
la sleduje téměř zázračnou Paulo-
vu cestu, na které se za noc stane 
jedním z nejlepších amatérských 
operních zpěváků na světě.
Velká Británie, životopisný/ komedie, 
2D, 2013, režie: David Frankel, titul-
ky, 103 min. Premiéra. Filmový klub.

St 15. 1. v 19.00
Hororová středa: Paranormal 

Activity: Prokletí
Volné pokračování slavné horo-
rové série. Hrdinové předchozích 
dílů série nebyli jediní, koho tero-
rizovaly nadpřirozené síly… USA, 
horor, 2D, titulky. Premiéra.

Pá 17. 1. v 9.30
Pásmo filmových pohádek pro 

nejmenší
ČR, animovaný, přístupný, vstup-
né 20 Kč. Pro děti. Bijásek.

Pá 17. 1. v 17.00
Oggy a škodíci

Již od stvoření světa jsou kocour 
Oggy a švábi Joey, Marky a De-
edee zamotaní do věčné bitvy. 
Jejich boj je tak hustý, že nějaká 
šarvátka mezi dobrem a zlem je 
proti tomu úplné prd. Oblíbené 
postavičky konečně na filmovém 
plátně. Francie, animovaný, 2D, 
přístupný, dabing, 80 min. Pro děti.

Pá 17. 1. v 19.00
Klauni

Příběh kdysi slavného tria komiků, 
jež se záhadně rozpadne a znovu 
sejde až po letech s návratem jedno-
ho z nich z pařížské emigrace. Old-
řich Kaiser a Jiří Lábus ve filmu podle 
scénáře Petra Jarchovského. ČR, 
hořká komedie, 2D, 12+, 120 min.

So 18. 1. 15.00
Království lesních strážců

Nový animák od tvůrců Doby ledové 
a Ria vám odhalí neobyčejný, skry-
tý svět, který jste si ani nedokázali 
představit. Příběh věčného boje 
dobra, které chrání přírodu, a sil 
zla, které chtějí přírodu zničit. USA, 
animovaná komedie, 2D, přístupný, 
dabing, 102 min. Bijásek. Pro děti.

So 18. – Ne 19. 1. v 17.00
Ptačí úlet

Příběh dvou odvážných krocanů, 
kteří vymyslí ambiciózní plán. Cíl 
je jasný – ukradnout vládní stroj 
času, vrátit se do sedmnáctého 
století a odstranit krůty ze sváteč-
ního stolu Dnu díkůvzdání jednou 
provždy! USA, animovaný, 2D, 
přístupný, dabing, 85 min. Pro děti.

So 18. – Ne 19. 1. v 19.00
Vlk z Wall Street

Ve dne vydělával tisíce dolarů za mi-
nutu. Noci prožíval tak rychle a napl-
no, jak jen mohl – na drogách a sexu. 
Fascinující životní příběh finančníka 
Jordana Belforta – brilantní, zábavná 
autobiografie o chamtivosti, moci a 
výstřednostech, které si nikdo neumí 
představit. USA, životopisný/ drama, 
2D, titulky. Premiéra.

Po 20. 1. v 19.00
Miniprofil Emily Watson: 

Válečný kůň
Působivý příběh Alberta a jeho 
milovaného koně, který je chlap-
covým otcem prodán britské jízdě 
a následně poslán na frontu, kde 
začíná jeho pozoruhodná pouť na 
pozadí první světové války. Režie 
Steven Spielberg.
USA, válečný, 2D, 2011, režie: 
Steven Spielberg, 12+, titulky, 150 
min. Filmový klub.

Út 21. 1. v 19.00
Miniprofil Emily Watson:

Zlodějka knih
Příběh dívky, která se během druhé 
světové války dostane do pěstoun-
ské rodiny, aby zde začala nový ži-
vot. Zlodějka knih je o hledání krásy 
i za těch nejošklivějších podmínek. 
Jedním z ústředních témat příběhu 
je, že Hitler ničí lidi svými slovy a 
dívka tato slova krade zpět a píše 
s nimi svůj vlastní příběh. USA, vá-
lečné drama, 2D, 2013, režie: Brian 
Percival, titulky, Filmový klub.

St 22. 1. v 10.00
Diana

Filmový pohled na poslední dva 
roky života charismatické princez-
ny z Walesu. V hlavní roli Naomi 

KENNY BABY CLUB
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Tel.: 736 520 414

www.kenny.cz, info@kenny.cz

Nabízí pravidelné programy pro na-
stávající rodiče a rodiče s dětmi. Na 
všechny programy je třeba se pře-
dem telefonicky objednat!

Něžná náruč rodičů
Poradna o psychomotorickém 

vývoji dítěte
Cvičení a kreativní programy 

pro rodiče s dětmi
od 3. měsíce věku

Miniškolička pro děti bez rodičů
Tří až čtyřhodinový program pro 

děti od 1 roku do 4 let, umožňující 
rodičům vyřídit si vše potřebné.
V pondělky a ve středy 8–12 h.
Cvičení na míčích pro ženy

V úterý 16:55–17:55 h.

Watts. Velká Británie/ Francie / 
Belgie / Švédsko / Mosambik, ži-
votopisný/ drama, 2D, přístupný, 
titulky, 108 min. Pro seniory.

St 22. 1. v 18.00
Diana

Filmový pohled na poslední dva 
roky života charismatické princez-
ny z Walesu. V hlavní roli Naomi 
Watts. Velká Británie/ Francie / 
Belgie / Švédsko / Mosambik, ži-
votopisný/ drama, 2D, přístupný, 
titulky, 108 min. Dámská jízda.

Po 27. 1. v 19.00
Skutečné příběhy:

Klub poslední naděje
Píše se rok 1985. Příběh podle 
skutečné události o muži (Matthew 
McConaughey), jenž v 80. letech 
žil „naplno“, dokud nezjistil, že má 
AIDS a nezbývá mu více než 30 
dnů života. Ale nevzdává se a pou-
ští se do bitvy o svůj život s lékaři, 
farmaceutickými firmami... USA, 
drama, 2D, 2013, režie: Jean-Marc 
Vallée, titulky, Filmový klub.

Út 28. 1. v 19.00
Skutečné příběhy: 12 let v 

řetězech
Silný emotivní příběh o svobodě. 
Pravdivý příběh o svobodném 
newyorském černochovi, který byl 
však v roce 1841 unesen na plan-
táž v Lousianě, kde byl zotročen a 
až po dvanácti letech se mu poda-
řilo získat pomoc. USA, životopis-
ný/drama, 2D, 2013, režie: Steve 
McQueen, titulky, 134 min.
Filmový klub.

St 29. – Čt 30. 1. v 19.00
Vejška

Volné pokračování divácky úspěšné-
ho filmu Tomáše Vorla Gympl. Hlavní 
hrdinové, Tomáš Vorel jr. a Jiří Mádl, 
se potýkají s dalšími nástrahami živo-
ta. ČR, komedie, 2D. Premiéra.

Pá 31. 1. v 10.00
Prázdniny – Hurá do kina: 

Mrňouskové
Celovečerní film Mrňouskové nám 
představí kouzelný animovaný svět 
a my poznáme všední i sváteční 
dny našich hmyzích hrdinů. Digitál-
ní parodie na lidský svět, zasazená 
do reálné přírody, pro děti i dospě-
lé, potěší všechny znalce stejno-
jmenného seriálu! Francie/ Belgie, 
animovaný, 2D, přístupný, česká 
verze beze slov, 80 min. Pro děti.

Pá 31. 1. v 15.00
Prázdniny – Hurá do kina: 

Turbo 3D
Animovaná komedie o prvním šne-
kovi, který nebyl poslední! Žádný 
sen není příliš velký a žádný snílek 
příliš malý. USA, animovaný, 3D, 
přístupný, dabing, 96 min. Pro děti.

Pá 31. 1. v 17.00
Prázdniny – Hurá do kina:

Já, padouch 2
Zákeřný superzloduch Gru se stal 
lepším člověkem. Může být napra-
vený padouch ještě vůbec zábav-
ný? Přijďte se přesvědčit. Nový 
animák pro celou rodinu! USA, 
animovaná komedie, 2D, přístup-
ný, dabing, 95 min. Pro děti.

Pá 31. 1. v 19.00
Krásno

Osobitá černá komedie Ondřeje 
Sokola ve stylu bratrů Coenů. Dva 
hlavní hrdinové přijíždějí do rodné-
ho města a zjišťují rodinnou historii 
jednoho z přátel. Zápletky kolem 
dědictví a nevyjasněných úmrtí 
rozjíždí spirálu cynických, vtipných 
a zamotaných situací. ČR, krimi/ 
komedie, 2D. Premiéra.

DIVADLO
So 18. 1. v 18.00
M. F. Dostojevskij
Divadelní soubor 

„Komorní scéna 21“: Běsi
Divadelní adaptace románu F. M. 
Dostojevského/tváří tvář manipula-
ci/zlo má mnoho podob/když prší, 
i ten nejkrutější člověk si zaslouží 
deštník/Stavrogin je Ďábel!/tváří v 
tvář posedlosti/milovat je zakázáno!/
tváří v tvář posledním zbytkům citu
Režie: Norbert Závodský
Scénografie: Gimonfu. (Ondřej 
Bělica, Jan Adamus)
Hudba: Mirai Navrátil
Kostýmy: Agáta Molčanová
Hrají: Filip Bařina, Sára Hlisníkov-
ská, Štěpán Staněk, Hana Mag-
doňová, Martin Pavlík, Jaroslav 
Blažek, Petr Dorňak, Anastázie 
Klemensová, Vít Schlesinger, Mar-
tin Ermis, Ondřej Šodek
Vstupné 100 Kč, mimo předplatné

PRO DĚTI
Ne 5. 1. v 15.00

Kašpárkovy pohádky 
Hoffmannovo divadlo

Kašpárek chodí po světě se svou 
kouzelnou brašnou a kouzelným va-
kem, kde má všechno, co potřebuje 
ke svému vyprávění pohádek. Všu-
de, kde se zastaví, a to je pokaždé, 
když se kolem něj nahrne kopa dětí, 
začne své vyprávění. A pokaždé má 
hromadu pomocníků. To byste ne-
věřili, co všechno se vejde do braš-
ny s vakem. Je toho tolik, že než 
se nadějete, je tu malé divadélko a 
vyprávění se promění ve hru, a tak si 
pojďte hrát. Nikdo nesmí zůstat stra-
nou. To by bylo, aby děti neuměly 
udělat les, napodobit vítr a spoustu 
jiných pohádkových věcí. Konec-
konců, když přijde na věc, mohou 
si s Kašpárkem i zazpívat některou 
ze známých lidových písniček. A až 
se dohraje, zas se všechno zabalí 
a ahoj, Kašpárek jde vyprávět a 
hrát zas o dům dál. Všude je dost 
dětí, které čekají na jeho pohádky. 
Naštěstí je i dost pohádek, a tak se 
určitě zas jednou vrátí. Pro děti od 3 
let. Vstupné 60 Kč

Ne 12. 1. v 15.00 
Princezna s dlouhým nosem 

Divadlo Koráb
Pohádka o tom, jak zlobivou prin-
ceznu postihla nejedna pohroma 
– narostly jí uši jako lopušáky, je-
lení parohy a dlouhý nos. Pohádku 
hrají dva herci, loutka veverky v 
nadživotní velikosti a loutka prin-
cezny v životní velikosti, která ze 
sebe vysouká nos 40 m dlouhý. S 
takovým nosem se užije plno leg-
race po celém sále. Pro děti od 3 
let. Vstupné 60 Kč.

Ne 19. 1. 15.00 
O Sněhurce 

Divadlo Kapsa
Jedna z nejstarších německých 
renesančních pohádek vás zavede 
do smutného království a bude vám 
povídat o zlé královně i o Sněhurce, 
také o jednom užvaněném zrcadle, 
dvou rozpustilých stromech a hlav-
ně sedmi malých mužíčcích.
Délka představení 55 minut. Věková 
skupina od 3 let (vhodné i jako ro-
dinné představení). Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
Vít Adamus: Malby a Kresby

(Nymfy, mumie a kádrové profily)
Vernisáž výstavy: středa 8. ledna 
od 17.00

KURZY
Nabídka na www.kulturafm.cz
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ROZEKVÍTEK

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
558 647 067, 602 586 925,
kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

e-mail: info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12 12,30 - 16,00
čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne    10,00 - 17,00

MUZEUM BESKYD

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
Beskydy – země šelem 

(10. 10. 2013 – 23. 3. 2014)
Výstava pořádaná při příležitosti 40. výročí 
vyhlášení CHKO Beskydy představí nejen 
všechny zdejší šelmy, ale také samotné 
beskydské pohoří. Chybět zde nebudou ani 
vlk s rysem a medvědem, jelikož se pouze v 
této oblasti České republiky vyskytují všichni 
tři pohromadě. K vidění budou exponáty a 
materiály z Muzea Beskyd Frýdek-Místek, 
Slezského zemského muzea v Opavě, Sprá-
vy CHKO Beskydy a ZO ČSOP Radhošť 
Rožnov p. R. Součástí je i putovní výstava 
„Soužití s velkými šelmami“ od Hnutí DUHA. 

Dobrou noc! 
Dnes je spaní tématem velice živým a před-
mětem mnoha odborných studií. V dávných 
dobách však lidé ulehali prostě, do listí, slá-
my, na kožešiny. Prostřednictvím výstavy 
nahlédneme do míst ke spaní, světnic, ložnic 
v různých dobách, sociálních vrstvách, ve 
městě či na venkově. Vše zpříjemní tvůrčí 
koutek se soutěží pro děti o nejhezčí obráz-
ky. Výstava bude doplněna pracemi žáků 
výtvarného oboru ZUŠ ve Frýdlantu nad Os-
travicí. Potrvá do 19. 1.
Josef Lang – výstava k 90. narozeninám
V předvečer 90. narozenin pana Josefa 
Langa se v neděli 5. ledna v 15 hodin v 
prostorách zámecké kaple sv. Barbory a 
sakristie Frýdeckého zámku koná vernisáž 
výstavy z tvorby tohoto skromného a pokor-
ného muže, který svými akvarely a pastely 
přináší lidem radost a potěšení. Na výstavě 
si mohou návštěvníci prohlédnout obrázky 
dřevěných kostelů, zákoutí Frýdku – přede-
vším Mariánský kostel a jeho okolí, krajinu 
Beskyd, jak ji Josef Lang zachytil při svých 
cestách po horách. Veřejnost také uvidí poš-
tovní známky, které byly vydány na počest 
pana J. Langa, mapu oblohy, kde se skví 
hvězda pojmenovaná po Josefu Langovi, 
betlém, dále fotografie, skicáky, ba i knihu, 
kterou o Josefu Langovi vydali jeho přátelé v 
Kanadě. Výstava potrvá do 27. 4.

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.

CENTRUM MAGNOLIE
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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, 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 

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
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz, info@dancepoint.cz
tel.: 773 911 055

registrace možná emailem nebo telefonicky
Taneční studio Dancepoint Vás zve na další ta-
neční sezónu do tanečního studia Dancepoint. 

Na výběr můžete mít z těchto kurzů a lekcí:
KARIBSKÉ TANCE A SALSA

pro jednotlivce 
Každé úterý od 19 do 20 hodin.

Cena 490 Kč/6 lekcí.
Karibské tance – jedná se o choreografie i 
krokové variace přizpůsobené tak, aby se 

daly tancovat samostatně, bez partnera. Je 
to směs nádherných a podmanivých tanců, ja-
kými jsou mambo, kizomba, cumbia, bachata, 
merenque a reaggeton. Do karibských tanců 
se zapojuje celé tělo, a proto si při jejich tanci 

i nádherně zformujete postavu. Salsa – je 
to tanec, který představuje vyjádření emocí 

pohyby těla v rytmu latinskoamerické hudby.
FITNESS DANCE 

Každou středu od 18:30 od 19:30 hodin. Cena 
490 Kč/8 lekcí. Fitness dance je hodina plná 

pohybu, která v sobě skrývá prvky inspirované 
různými tanečními styly s prvky posilovacími.  

BREAK DANCE
Konat se budou každý čtvrtek od 18:30 do 
19:30 hodin. Cena 1080 Kč/18 lekcí. Break 
dance je akrobatický hip hopový tanec pro 

všechny věkové kategorie. 
ELECTRO BOOGIE 

Každé úterý od 18 do 19 hodin v taneč-
ním studiu Dancepoint vyučuje finalista 

talentmanie Patrick Ulman. Electro boogie 
je velmi specifický tanec, kdy se jedná spíše 

o robotické prvky. Cena 1080 Kč/18 lekcí
LEKCE STREET DANCE 

Lekce se konají v pondělí až pátek.
Do lekcí street dance patří taneční styly, 

jako je House, hip hop, wack, progressive, 
hype, R´n´b, dancehall, loking a další.

Taneční kurzy jsou určeny pro začátečníky či mír-
ně pokročilé zájemce. Přijímáme všechny: DĚTI 
(8-12) JUNIOŘI (12-15) DOSPĚLÍ (od 16 let).

Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 
pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 

vnitřních orgánů
Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 

pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné techniky 

pro zdraví a pohodu vašich nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semipri-

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zába-
vy, písniček a her v malých skupinách 6 dětí, 
výuky se mohou účastnit i mladší sourozenci. 

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 děťátka 
(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 pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

ruch 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 samoo-

zdravných procesů v těle.

7. 1. PREZENTACE ČESKÝCH
LÁTKOVÝCH PLEN

V úterý v 10 hodin vás zveme na prezentaci 
látkových plen pro děti. Součásti bude mož-
nost objednávek těchto plen.

14. 1. KOSMETIKA AMOENÉ
Zveme vás na prezentaci výrobce české 
dekorativní kosmetiky Amoené, českých po-
mád a desinfekce Lavosept. Součástí bude 
prodej výrobků. Začátek v 10 hodin.

21. 1. POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI
V úterý vám zahrajeme maňáskovou pohád-
ku. Začátek v 10 hodin.

30. 1. TVOŘENÍ PRO MAMINKY
Společně si ukážeme, jak vyrobit zimní šálu 
z kuličkové vlny. Materiál bude k dispozici v 
Broučcích. Začátek v 10 hodin.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
V pravidelných programech vždy zvolíme 
téma daného programu, které přizpůsobu-
jeme věku dětí. Našich programů se tedy 
mohou účastnit všechny děti. Programy 

začínají v 10 hodin.
Pondělí 9.00 – 12. 00 

ZPÍVÁNKY
Úterý 9.00 – 12.00

BESEDY, POHÁDKY, PŘEDNÁŠKY. 
MOŽNOST HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Středa 9.00 – 12.00 
CVIČENÍ S DĚTMI
Čtvrtek 9.00 – 12.00 

VESELÉ TVOŘENÍ PRO MAMINKY I DĚTI
Pátek 9.00 – 12.00

VÝTVARKA

Centrum pro rodinu – rozvíjení pro radost
P. Holého 400, Frýdek-Místek (budova 

VOŠ Goodwill)
Tel: 774 161 802

Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz
Rozekvítek poskytuje zázemí pro setkávání 
maminek a tatínků na rodičovské dovolené, 
dětí a dalších rodinných příslušníků. Nabízí 
pravidelné programy a akce pro rodiče s dětmi.

Cvičeníčko pro tělíčko
Pohybové hrátky jsou zaměřeny na rozvoj 

hrubé a jemné motoriky, mechanické a 
pohybové paměti, základů rytmické a 

pohybové výchovy dle psychomotorického 
vývoje dítěte.

Cvičení je vedeno zábavnou formou plnou 
her, hudby, říkanek s využitím nejrůznějšího 
náčiní (balanční míče, malé míčky, drátěnky, 

stužky, šátky, kužele, kroužky, švihadla, 
obruče).

Věk: 1,5 – 3 roky
Termín: středa 16.00 – 17.00 hodin

Cena: 1000 Kč/10 lekcí
Všeználek

Program zábavného učení s prvky Montes-
sori pedagogiky pro rodiče s dětmi. Náplní 
kurzu je rozvíjení jemné a hrubé motoriky, 

zapojení všech smyslů dítěte, poznávání pří-
rody zážitkovou formou, rozvíjení kognitiv-

ních funkcí dítěte, řeči, myšlení, sluchového 
a zrakového vnímání.

Věk: 1,5 – 3 roky
Termín: pátek 9.00 – 10.00 hodin

Cena: 1200 Kč/10 lekcí
Volná herna

Každý čtvrtek od 9.00 do 11.30 hodin je v 
našem centru otevřena volná herna. Můžete 
si k nám přijít s dětmi pohrát a popovídat si 

u čaje. Kapacita herny je 10 dětí.
Věk: 1 – 4 roky

Cena: 50 Kč/dítě
Rezervujte si prosím místo v herně.

KONCERTY
Čt 16. 1. v 19.00 – Národní dům

Moravské klavírní trio a operní hosté
To nejlepší z opery a operety

Moravské klavírní trio působí v současném 
složení od roku 1999. Soubor tvoří již vyzrálé 
umělecké osobnosti, díky čemuž dospěl k cha-
rakteristickému hudebnímu projevu – dokona-
lé souhře a nezaměnitelnému expresivnímu 
výrazu. Ve spolupráci s renomovanými hosty, 
operními sólisty, představí svátečně laděný 
program, zaměřený také na slavné árie a due-
ta z oper a operet světového repertoáru. Kon-
cert jistě potěší všechny generace diváků, kteří 
se chtějí první dny v novém roce se sklenkou 
v ruce pobavit při vtipných hereckých výstu-
pech pěveckých hostů a poslechnout si řadu 
krásných melodií. Účinkují: Jana Ryšánková 
– klavír, Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha 
– violoncello, Marta Reichelová – soprán a Ro-
man Hoza – baryton. www.novorocniturne.cz
Vstupné 170 Kč/110 Kč
Předplatitelská skupina KPH – Národní dům

PRO DĚTI
Ne 26. 1. v 15.00 – Národní dům 

KARNEVAL Agentura Faal
Karnevalová show pro děti různého věku. Děti 
jsou vtaženy do karnevalového reje masek na 
poutavé písničky, proložené soutěžemi a kví-
zy. Do reje jsou během programu vtaženi i ro-
diče. Věková skupina od 3 let. Vstupné 60 Kč.

TANEC
Pá 17. 1. 19.00 – Národní dům

Novoroční tančírna – Absolventský ples
Hraje skupina Okresní přebor. Vstupné 
130 Kč, předprodej v recepci Národního 
domu od 3. 1. 2014.

VÝSTAVY
Pavel Krupa - Krásy hor v panoramatech

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Ondřej Bělica 

SOCHY
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 

adrese vystavy.kulturafm.cz
PŘIPRAVUJEME

Čt 6. 2. 19.00 – Národní dům
Dobytí severního pólu

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Út 11. 3. 18.30 – Kino Petra Bezruče

JAN KRAUS aneb HVĚZDY, JAK JE 
NEZNÁTE

So 15. 3. 19.00 – Kulturní dům Frýdek
Kryštof

pátek 10. 1.
Společenský ples Sdružení rodičů při 8. ZŠ

sobota 18. 1.
Sportovní ples

sobota 25. 1. 
Společenský ples – pořádá

Hnutí ANO 2011

PŘIPRAVUJEME:
Sobota 8. 2.

TRADIČNÍ LAŠSKÝ BÁL
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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 ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

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

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

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.

Junák
Frýdecké středisko: Ema Skarková,
e-mail: ema.skarkova@gmail.com,

tel.: 774 076 421
Středisko Kruh, Frýdek:
Kostikovo náměstí 638,
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal, 
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku, Místek:
28. října 781, http://www.8pp.cz/ 

Svaz skautů a skautek ČR
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrými a 

pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné než materiální hodnoty

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

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

KLUB NEZBEDA

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 CVIČENÍ:

I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 
s epidurálem 

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců

III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let

Pro děti 
Sobota 11. ledna v 15 hodin

Jan Krulikovský 
O líném Honzovi 

Loutková pohádka na motivy J. Lady – hraje 
Divadlo u Ostravice (DUO) Frýdek-Místek.

Vstupné 30 Kč.
Sobota 25. ledna v 15 hodin 

O Jeníčkovi a Mařence
aneb Jak Ježibaba o zuby přišla 

Pohádka na klasický motiv, avšak trochu 
jinak. Jeníček s Mařenkou se naučí spo-

lečně s dětmi pečovat o zoubky a perníček 
vymění za zdravější stravu. Malí diváci 

jsou odměněni za správné odpovědi zubní 
pastou nebo obrázkem – hraje Divadlo tety 

Chechtalíny z Ostravy, Paskova. 
Vstupné 50 Kč.

Pro mládež a dospělé 
Sobota 11. ledna v 18 hodin

Silke Hasslerová 
Záruka touhy 

Činoherní komedie. Návod na novou dů-
chodovou reformu nebo jen záruka touhy? 
Hraje divadelní soubor KuKo Frýdek-Místek 

Vstupné 100 Kč 
Změna programu vyhrazena! 

Předprodej vstupenek vždy v úterý a 
čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální páteční 
či sobotní představení a 1 hodinu před 

představením! 
Půjčování kostýmů v lednu:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

St 8. 1. STOUNDRUM club
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE + LOCAL DJS
Pá 10. 1. HELAX FACTORY HOSE & 
DANCE PARTY
LUMÍR MOŘKOVSKÝ, MOODIES A DALŠÍ 
DJS V HELAX PÁRTY !!!
So 11. 1. NAROZENINOVÉ 19. HITY ZE 
ZÁHROBÍ 18PLUS – VSTUP ZDARMA!!!
STOUN SLAVÍ 19 LET A OSLAVME TO 
NEJSTARŠÍ PRAVIDFELNOU AKCÍ V KLU-
BU – VSTUP PRO VŠECHNY ZDARMA! 
AKCE NA BARU!!
St 15. 1. NAROZENINOVÝ STOUNDRUM 
Club
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…
Pá 17. 1. 19. NAROZENINOVÝ PLES – 
STYL 30 LET!
NAROZENINOVÝ PLES STOUNU VE 

STYLU 30. A 40. LET! LIVE: SISA FEHE-
ROVÁ A PITCHBENDER (FINALISTKA 
SUPERSTAR), DAVID STYPKA, SWING A 
ELECTROSWING, ROCK AND ROLL PÁR-
TY!!! PŘIJĎTE VE STYLU 30. LET, SOU-
TĚŽ O NEJLEPŠÍ OBLEČENÍ VE STYLU 
30. LET, TOMBOLA, OBČERSTVENÍ.
So 18. 1. 19. NAROZENINOVÁ MULTI-
ŽÁNROVÁ PÁRTY!
VSTUP ZDARMA!! STOUN SLAVÍ 19 LET, 
STAVTE SE MU POPŘÁT. STOUN DJS A 
GUESTS! HH, DNB, HOUSE, TRANCE.
St 22. 1. STOUNDRUM Club
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ D´N´B POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…
Pá 24. 1. ŠVIHADLO & SKA PÁRTY
JE TŘEBA ZALÍT ZELENÝ LIST, ANEB 
ŠVIHADLO PO LETECH OPĚT VE 
STOUNU, AFTERPARTY V RYTMU RE-
GGAE A SKA!!!

6. - 8. 1. Účast na Tříkrálové sbírce
9. 1. Výtvarné odpoledne na téma“ Můj 

sněhulák“
16. 1. Kimovy hry

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

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 

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

LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI MŠ
20. – 24. 1. 2014 - 2. turnus | Frýdecké MŠ
I v tomto školním roce jsme připravili tra-
diční základní kurzy lyžování pro děti z 
mateřských škol (od 4 let).
Lyžařský výcvik pro předškoláky je veden 
zkušenými instruktory. Těm, kteří budou 
na lyžích poprvé, dokážeme, že je to prima 
zábava, ze které nemusí mít vůbec strach. 
Začátečníci si osvojí základy lyžování i sa-
mostatnou jízdu na lyžařském vleku, zkuše-
ní lyžaři si vylepší svůj styl a naučí se novým 
prvkům. Děti budou rozděleny do družstev. 
Každé družstvo má svého lyžařského in-
struktora a pomocníka bez lyží. K dispozici 
máme chatu se sociálním zázemím.
Místo: Visalaje – Zlatník. Cena: 2 000 Kč
Informace a přihlášky: Telefon: 558 111 
777 | E-mail: lyzovani@klicfm.cz

Mistrovství ČR v pexesu | 5. ročník
Přijď si 18. 1. zahrát pexeso a získej titul 

Mistr České republiky...
Kategorie: 2013-2003, 2002-1998, 1997-
Přihlášky: e-mailem na jirka@klicfm.cz (do 
pátku 17. ledna 2014)
Přihláška musí obsahovat jméno + příjmení 
soutěžícího + datum narození, jméno + pří-
jmení osoby zodpovědné za soutěžící.

21. 1. Otázky z krabičky pro chytré hlavičky
24. 1. Nezbednická čajovna – Co pro mě 

znamená místo, kde bydlím?
28. 1. Tvořivé odpoledne

31. 1. Dopoledne plné her a soutěží – ote-
vřeno od 9 do 14 hodin

Bude-li dost sněhu, uspořádáme soutěže 
v lopatování, postavíme sněhuláka…

Všem dětem přejeme do nového roku 2014 
jen to nejlepší!

7. 1., 19:30–20:30
Zvuková relaxace s obřími dešťovými sloupy
Uslyšíte a pocítíte další silné muzikoterapeutic-
ké nástroje – čínský chrámový gong, tanpuru, 
rotující vlny, didgerido, srutibox, tibetské mísy, 
sundrum, zvonkohry a alikvotní zpěv! Přijď-
te se hluboce uvolnit, zharmonizovat a dobít 
baterky ve zvukové lázni a relaxovat v blaho-
dárných stavech mozkových vln alfa, theta a 
delta, při zvuku sady čtyř dešťových holí.
Vstupné: 100 Kč.

10. 1., 18:00, Peter Fridrich
2014 Rok dřevěného koně

Náhled na nový čínský rok z pohledu Feng 
Shui. Horoskop 2014. Nebeské vlivy.
Cena: 300 Kč
Opakování bude 14. 1. v 10:00.

6. 1. (po) od 19h – ETHNO DRUM 
SESSION

Hudební setkání bubeníků, perkusistů a 
vlastně všech, kteří se nebojí hrát na neob-
vyklé nástroje. Na akci většinou dorazí nové 
tváře a s nimi nové nástroje a s nimi nové 
zvuky. VSTUP ZDARMA.

8. 1. (st) od 17h – V-klub FM
Pravidelná schůzka frýdecko-místeckých 
výtvarníků.
8. 1. (st) od 18h – Lukáš Horký – Deníky
Vernisáž výstavy fotografií frýdecko-místec-
kého fotografa, grafika a hudebníka Lukáše 
Horkého. Jeho výstava s názvem „Deníky“ se 
pokouší zachytit autorovy vzpomínky, útržky 
z deníků a věci, co se staly, nebo možná ani 
nestaly. Jako kdyby si lepil život na zdi svého 
dětského pokoje mezi zašlé plakáty... Výsta-

va potrvá od 8. 1. do 28. 2. 2014.
9. 1. (čt) od 21h – Jam Session

Každý sudý týden pravidelné hudební svobod-
né jamování. Většinou hrají: David, Majkl, Víťa, 
Piny..., či kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát. 
Nejedná se o koncert. VSTUP ZDARMA.

14. 1. (út) od 18h – Česlav Wojcik 
Další cestopisná besídka s projekcí Česlava 
Wojcika ze svých expedic a lezení v bývalém 
Sovětském svazu.

23. 1. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svobod-
né jamování. Většinou hrají: David, Majkl, Víťa, 
Piny..., či kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát. 
Nejedná se o koncert. VSTUP ZDARMA.
24. 1. (pá) od 19h – Jaroslav SAMSON Lenk
Legendární folkový písničkář opět u Arnošta. 
Vstupné jen 150 Kč. Vstupenky lze zakou-
pit denně od 16h v hospůdce U Arnošta. 
Vstupenka není považována za místenku, 
vhodné místo si zajistěte výhradně včas-
ným příchodem na koncert. Rezervace míst 
nepřijímáme. V 18:45h budou neobsazená 
místa předem zakoupených vstupenek po-
skytnuta dalším zájemcům.
30. 1. (čt) od 19h – Folk &. Country Jam 

Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svobod-
né jamování. Většinou hrají: David, Majkl, Víťa, 
Piny..., či kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát. 
Nejedná se o koncert. VSTUP ZDARMA.

Karakal
Jógový sál 9. ZŠ, ul. E. Krásnohorské, 

Frýdek
www.joga-karakal.cz 

E-mail: joga-karakal@seznam.cz
Pravidelné čtvrtletní

kurzy jógy
Senioři, 1. až 7. třída – od začátečníků až 
po náročné, jógová filosofie a praxe, těles-
ná cvičení, psychohygiena-relaxační tech-
niky, cviky zaměřené na problémy s páteří, 
dynamické meditace, kurz pro děti 4-6 let 
s rodiči, aj. dle aktuálního rozvrhu kurzů.

9. 1. - ZÁPIS do pravidelných kurzů na 
období leden až březen 2014.

31. 1. - ČAJ O PÁTÉ – Setkání s INDIÍ 
Vyprávění o pobytu v jižní Indii, v Ramana 
ašrámu v Tirruvannamalai u hory Arunáčaly. 
Začátek v 17h.

Politických obětí 117, F-M
info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

Tel.: 724 773 861

jj jj pp

Berkana
Centrum zdraví, energie a vitality

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Zdeněk Tichopád / Přesýpací hodina

Vernisáž výstavy 8. ledna 2014 v 17 hodin
v knihkupectví LIBREX v Místku.

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

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

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