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slovo primátora
Vážení občané,
za pár dní znovu po roce přivítáme na 

našich základních školách budoucí prvňáč-
ky u zápisů. Mohu zodpovědně prohlásit, 
že všechny školy ve městě, včetně těch 
v okrajových částech, jsou odpovídajícím 
způsobem vybaveny a mají potřebné zá-
zemí pro kvalitní výuku. Naše radnice do 
oblasti školství dlouhodobě plošně inves-
tuje a na našich zařízeních je to vidět. Ať 
už tedy zvolíte jakoukoliv školu, nemůžete 
udělat chybu. Není tedy důvod dělat si starosti s tím, že jste se třeba 
rozhodovali výlučně podle docházkové vzdálenosti od vašeho by-
dliště. Mnohem více pozornosti, a v dnešní době obzvlášť, ovšem 
vyžadují rozhodnutí ve vyšším věku dětí, kdy už je směřujete k dal-
šímu studiu nebo konkrétnímu povolání. Také čas přijímacích řízení 
na střední školy se totiž neúprosně blíží a my jako radnice jsme stále 
více vtahováni do tohoto procesu, který má v konečném důsledku 
vliv na otázku zaměstnanosti ve městě. Máme totiž za sebou několik 
setkání se zástupci podnikatelské sféry, kteří mají problém sehnat 
dostatek lidí v určitých profesích, což může znamenat jejich odchod 
do Ostravy, Brna či třeba do sousedního Polska. My bychom ve Frýd-
ku-Místku samozřejmě rádi udrželi perspektivní firmy a podniky, které 
ve městě udrží i obyvatele, kteří v nich najdou práci. Protože rozpor 
mezi současnou potřebou a poptávkou po kvalitních řemeslnících a 
představou rodičů, čím by jejich děti měly být, je poměrně dramatický, 
rozhodli jsme se tomuto problému více věnovat. Chceme ve spolu-
práci základních a středních škol, spolu s podnikatelskou sférou děti 
i rodiče lépe seznámit se zajímavými řemesly, potřebami trhu práce 
a vysvětlit, že mnohé obory skýtají velmi vysokou jistotu uplatnění a 
solidního výdělku. V rodičích totiž stále převažuje názor, že jedině 
maturita či vysoká škola jsou zárukou úspěchu, ačkoliv dnes se ne-
méně cení i šikovné ruce.  Michal Pobucký

Frýdecko-místecká radnice 
se rozhodla změnit některé 
zažité stereotypy, v důsledku 
kterých se nedaří zdejší podni-
katelské sféře sehnat dostatek 
kvalifikovaných lidí, především 
řemeslných oborů. Proto se ve 
velké zasedací síni magistrátu 
sešla se zástupci škol, které 
mohou být nápomocny řešení.

„Na tuto skutečnost nás 
upozorňují nejen podnikatelé, 
s nimiž jsme se v poslední době 
sešli, abychom lépe poznali, 
v čem jim můžeme pomoci, ale 
i zástupci úřadu práce. Jenže 
učitelé a výchovní poradci nás 
ujišťují, že největším problémem 
jsou rodiče, kteří neumí změnit 
zakořeněnou představu, co je 
pro jejich dítě dobré,“ říká ná-
městek primátora Petr Cvik. „Je 
to běh na dlouhou trať, ale je to 
téma, k jehož řešení musíme 
všichni nějak přispět, i když je 
jasné, že se to nedá zlomit za 
rok. Je dobře, že jsme se k tomu 
sešli a debatujeme,“ doplnil pri-
mátor Michal Pobucký. 

Z debaty učitelů vyplynula ur-
čitá skepse, vycházející z toho, 
že věkovou skupinu do 15 let 
ovládají rodiče a ti mohou veš-
kerou snahu „zatlouct“ a všechny 
dobře míněné aktivity se mohou 
minout účinkem. „Jsme na exkur-
zích na středních školách se za-

jímavými učebními obory, dětem 
se třeba líbí, ale rovnou říkají, že 
rodiče je na tuto školu nepustí. 
Zkrátka je nasměrují jinam. Volba 
povolání se přitom vesměs řeší 
hodně pozdě, až někde v osmé 
či až v deváté třídě,“ shodují se 
výchovní pracovníci.

„Rodičům se musí ukázat ta 
návaznost určitých technických 
oborů na konkrétní pracovní mís-
ta. Podnikatelé jsou ochotni se 
tomu přizpůsobit, dát tomu čas 
a prostor. Je nutné pozvednout 
prestiž některých povolání, i kdy-
by to mělo být postaveno na jisto-
tě uplatnění, kdy dnes a tady má 
obráběč kovů či obsluha CNC 
strojů větší šanci na plat třicet 
tisíc korun na dlouhá léta než tře-

ba vysokoškolák,“ řekl náměstek 
primátora Karel Deutscher.

Město si na setkání s řediteli 
škol zmapovalo vybavení škol-
ních dílen, které jsou vybave-
ním archaické a potřebovaly by 
značně zmodernizovat. Radnice 
bude hledat pro tuto investici pří-
hodný dotační titul, podobně jako 
před časem využila evropských 
peněz k plošnému zateplení škol 
či vybavení multimediální techni-
kou. Pomoci by mohly také ně-
které speciální stavebnice, které 
ovšem kladou i vyšší nároky na 
učitele. „Ano, chce to snahu a 
vůli na všech stranách,“ uzavřela 
vedoucí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Ilona No-
waková.  (pp)

Radnice chce pomoci řemeslu

SCHŮZKA SE ZÁSTUPCI ŠKOL: Vedení radnice a zástupci ma-
gistrátu debatovali o tom, jak dětem více přiblížit krásu řemesla.
 Foto: Petr Pavelka

Do MHD zdarma byl zapojen světový premiant
Světově první autobus 

Crossway EURO VI, o jehož 
nasazení do MHD zdarma jsme 
informovali v minulém čís-
le, již přepravuje cestující ve 
Frýdku-Místku. O jeho jízdních 
vlastnostech a komfortu se 
přesvědčili v terénu i zástupci 
vedení radnice, které zajímaly 
názory občanů i řidiče.

„Moc si vážím toho, že můžu 
tímto autobusem jezdit, protože 
je po všech stránkách skvělý. 
Jsem rád, že jej město pořídilo, 
protože je ekologický, má tichý 
motor, výbornou spotřebu a na-
bízí větší komfort nejen cestují-
cím, ale i nám – řidičům. Je tu 
víc místa, a protože měřím 185 
centimetrů, tak to větší pohodlí 
hned poznám. Vše je zkrátka 
lepší, ten autobus nemá chybu 
a vůbec se nedá srovnat s Ika-
rusem, na kterém jsem kdysi 

začínal jezdit,“ nešetřil super-
lativy řidič Libor Rzidký. Ten 
upozornil i na lepší bezpečnost-
ní parametry vozidla, které pro 
lepší přehled řidiče disponuje 
mimo jiné i kamerou, která sní-
má zadní schody.

Unikátní přírůstek do měst-
ské flotily autobusů je prvním 
vyrobeným autobusem ve své 
třídě, který disponuje nově 
vyvinutým motorem Tector 7 
splňujícím nejpřísnější emisní 
normy EURO VI. „MHD zdar-
ma jsme zaváděli mimo jiné i 
jako příspěvek životnímu pro-
středí ve městě a tento nový 
autobus je jakýmsi symbolem 
toho, že se nebojíme novinek 
a chceme i v oblasti ekologie 
držet krok,“ říká primátor Mi-
chal Pobucký k investici do 
dvanáctimetrového nízkopod-
lažního autobusu, který pojme 

až 105 cestujících. Disponuje 
navíc manuální nástupní plo-

šinou pro nástup invalidních 
vozíků či kočárků.

„Cestující oceňovali vyšší 
komfort, kvitovali i důmyslné 
řešení odhlučnění motorového 
prostoru, díky kterému je ne-

obtěžoval hluk, ocenili hlášení 
trasy autobusu na zastávkách i 
pěkný a pohodlný interiér. Jízdu 
si užívali, stejně jako my,“ hod-
notil náměstek primátora Karel 
Deustcher.  (pp)

PROJÍŽĎKA V PRAXI: Na jízdu novým autobusem vyrazili zástupci ČSAD i vedení radnice.  Foto: Petr Pavelka
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krátce

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 18. prosince 
schváleno přidělení dotace 
z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost na projekt 
Standardizace orgánu sociálně-
-právní ochrany dětí Magistrátu 
města Frýdku-Místku. Celkové 
náklady činí 7 781,2 tis. Kč, zís-
kaná dotace 7 613,1 tis. Kč. Ob-
sahem projektu je navýšení počtu 
zaměstnanců oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí o deset úřed-
níků – prostředky jsou určeny na 
jejich mzdy, vybavení, vzdělávání. 

Zájem o Krause
Zájem o zábavnou talk show 

Jan Kraus aneb Hvězdy, jak je 
neznáte připravovanou na 11. 3. 
v Kině Petra Bezruče byl nato-
lik velký, že kromě avizovaného 
času 18.30 bylo přidáno ještě 
jedno představení, které proběh-
ne o dvě hodiny později. Glosá-
tor každodenního života Jan 
Kraus avizoval jako hosty zpě-
váka a frontmana skupiny Mon-
key Business Matěje Rupperta
a DJ Václava D. Kosíka. Před-
prodej ve všech pobočkách Bes-
kydského informačního centra.

Podpora dárců
Rada města souhlasila s vý-

hodným poskytnutím prostor pro 
Oblastní spolek Českého červe-
ného kříže Frýdek-Místek, který 
v Národním domě na 7. února při-
pravuje tradiční slavnostní oceně-
ní bezpříspěvkových dárců krve.

Učitelé koncertují
Základní umělecká škola ve 

Frýdku-Místku si v letošním roce 
připomíná 75. výročí vzniku. 
V březnu 1939 byla zahájena 
výuka v hudební škole, která byla 
přestěhována z Nového Bohumí-
na pod vedením prvního ředitele 
Gabriela Štefánka. První akcí 
v tomto jubilejním roce jsou dva 
koncerty učitelů, na které bychom 
chtěli pozvat žáky školy, rodiče a 
další příznivce hudby. Koncerty se 
uskuteční v úterý 28. a ve čtvrtek 
30. ledna vždy od 17,30 hodin 
v koncertním sále školy. 

Nová kniha archivu
Státní okresní archiv Frýdek-

-Místek vydal novou knihu pro-
fesora Milana Myšky Lnářský a 
bavlnářský průmysl na Frýdecku 
a Místecku do počátků tovární 
výroby. Autor se snaží vysledo-
vat hlavní tendence a pravidel-
nosti vývoje textilního průmyslu 
v období od vzniku městské a 
venkovské plátenické výroby 
v regionu přibližně v 17. století 
do období, kdy se zde prosadi-
la strojní, továrně organizovaná 
velkovýroba.  (pp)

Ve Frýdku-Místku se v roce 
2013 narodilo 1116 dětí, 
což je v porovnání s rokem 
2012 o 54 méně. Chlapců bylo 
596 a děvčat 520, což je zají-
mavá disproporce. Porodníci 
také v sedmi případech po-
máhali na svět dvojčatům.

Rodiče volili pro své potom-
ky nejčastěji česká jména. Mezi 
nejoblíbenější dívčí jména tak 
v loňském roce patřila Eliška, Na-
tálie a Nela, následovala Tereza, 
Anna, Adéla, Ema, Veronika 
nebo Karolína. Mezi chlapeckými 
jmény vedl Jan, Jakub a Matyáš, 

ale také Adam, Matěj, Šimon, 
Dominik, Jiří, Tomáš, Lukáš.

Některé děti dostaly neobvyk-
lá jména. Mezi chlapci tak bude 
například Felix, Elvis, Barnabáš 
nebo Heřman a mezi dívkami 
Iris, Tea, Leticie, Ronja, Amal, 
nebo Adina. Možnost dát svým 
dětem dvě jména využili rodiče 
u 22 dětí, což je v porovnání s ro-
kem 2012 o dva případy méně.  

Prvním občánkem města 
roku 2014 je Matyáš Brane-
ac. Narodil se 1. ledna v 10:57 
hodin, měřil 46 cm a vážil 2,55 
kilogramů.

Jako první se letos narodil chlapec Matyáš

Statutární město Frýdek-
-Místek má zájem o vyšší 
návštěvnost ze strany turis-
tů. Podpořit by ji mělo také 
vydání nového tištěného 
„Průvodce Frýdkem-Místkem 

a okolím“, který má návštěv-
níky informovat o doporuče-
ných aktivitách a možnos-
tech trávení volného času jak 
ve městě, tak v jeho nejbliž-
ším okolí.

Průvodce poskytne konkrétní 
tipy na výlet pro rodiče s dětmi, 
doporučí turistické trasy na zají-
mavá místa, zavede na naučné 
stezky i cyklistické trasy nebo 
stezky vhodné na in-line, pozve 

na jezdectví, na golf i do relaxač-
ních center. Zkrátka nepřijdou 
ani zájemci o historii a architek-
turu města, milovníci kultury a 
umění nebo labužníci, které prů-
vodce zavede do vyhlášených 
kaváren a restaurací, ale také 
například na prohlídku továrny 
na výrobu medového dortu Mar-
lenka nebo do minipivovaru. 

„Cílem nového průvodce je 
ukázat turistům to nej z Frýd-
ku-Místku a okolí. Získat jejich 
zájem o návštěvu města, které 
skutečně žije a při cestě do Bes-
kyd stojí zato ho navštívit,“ řekla 
ředitelka BIC Monika Konvičná 
s tím, že průvodce je zpracován 
také do jazykových mutací, a to 
anglické, polské, francouzské, 
ruské a německé. 

Publikaci graficky a obsaho-
vě zpracovalo a následně vydalo 
Beskydské informační centrum. 
Pro zájemce je průvodce již nyní 
dostupný v pobočkách BIC a 
k dispozici bude také návštěv-
níkům veletrhů cestovního ruchu 
a dalších prezentačních akcí, 
kterých se město účastní.

Tištěný průvodce pomůže turistům

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Koledníci Tříkrálové sbírky byli s potěšením přijati i na frýdecko-místecké 
radnici.  Foto: Petr Pavelka

Kultura FM nově spustila 
na adrese m.kulturafm.cz mo-
bilní verzi svých webových 
stránek. Uživatelé díky tomu 
naleznou ve svých mobilních 
zařízeních a tabletech rychle 
informace o aktuálním kul-
turním dění ve městě a oko-
lí s detailním popisem akce 
v přehledné podobě. 

„Jsme si vědomi stále se roz-
růstajícího počtu uživatelů chyt-
rých telefonů a trendu používání 
internetu v mobilních zařízeních 
a s tím spojeného rostoucího po-
čtu mobilních návštěvníků strá-
nek kulturafm.cz. Proto chceme 
umožnit i těmto návštěvníkům 

pohodlnější a přehlednější infor-
mace o aktuálním kulturním dění 
ve Frýdku-Místku a okolí. Věříme, 
že nový mobilní web naši klienti 
a ostatní návštěvníci ocení,“ řekl 
ředitel KulturyFM Jakub Tichý.

Kultura FM tak vychází vstříc 
všem uživatelům, kteří přicházejí 
na stránky kulturafm.cz z mobil-
ních zařízení, jako jsou telefony 
a tablety. Stránky se přizpůso-
bí naprosté většině displejů a 
obsahují všechny nejdůležitější 
informace o kultuře ve Frýdku-
-Místku. Uživatel má možnost 
přidat si akci do svého kalendá-
ře a najít nejbližší místo k zakou-
pení vstupenky.

Mobilní webové 
stránky KulturyFM

HOLD VÁCLAVU HAVLOVI: Na domě čp. 29 na náměstí 
Svobody v Místku byla z podnětu kulturní komise instalována 
koncem roku pamětní deska Václava Havla, který na balkoně 
tohoto domu promluvil dne 3. ledna 1990 jako první porevoluční 
prezident. Desku z leštěné žuly zhotovil Martin Bocek.
 Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Chytili vandaly

28. 12. o půlnoci obsluha 
městského kamerového systé-
mu zachytila na ulici Dobrovské-
ho ve Frýdku-Místku dvě osoby, 
které různě velkými nápisy po-
psaly zeď soukromého objektu. 
Na místo byli vysláni strážníci, 
kteří následně předali mladíky 
Policii ČR, z důvodu podezření 
spáchání trestného činu. 

Smutek se ztrátou
10. 1. ráno ve tři hodiny požá-

dal muž o příjezd hlídky, protože 
mu v bytě byly zcizeny peníze. 
„Hlídka na místě zjistila, že star-
ší muž (1930) se včera účastnil 
pohřbu, kdy po návratu domu byl 
rozrušený a chtěl si s někým o 
této situaci promluvit. Zatelefono-
val svému známému, který s ním 
šel do restauračního zařízení, 
kde popíjeli alkoholické nápoje. 
Později se k nim přidala i přítel-
kyně od známého. Starší pán 
nakonec celou útratu zaplatil a 
pozval své známé, které zná jen 
křestním jménem, k sobě domů. 
Zbylé peníze v hodnotě 500 ko-
run vložil do kapsy od bundy. 
Doma všichni pokračovali v po-
píjení alkoholu a v odpoledních 
hodinách muž s ženou z bytu 
odešli. Oznamovatel šel večer 
spát, a když se v noci vzbudil, 
tak si uvědomil, že má v bundě 
peníze a šel je zkontrolovat. Tak 
zjistil, že tyto peníze se již v bun-
dě nenacházely, a proto muž vše 
oznámil strážníkům. Ti vzhledem 
k možnému spáchání trestného 
činu předali oznámení Policii 
ČR,“ referovala policejní preven-
tistka Lenka Biolková. 

Kradli v zahradách
8. 1. byla hlídka Městské po-

licie ve Frýdku-Místku přivolána 
ke krádežím ze zahrad v části 
Panských Nových Dvorů. Ozna-
movatelka viděla, jak dva mladíci 
přeskakují plot od souseda, když 
předtím přes plot přehodili kon-
ve na mléko a litinové potrubí. 
Mladíci s těmito věcmi mířili do 
sběrny. Hlídka se vydala přímo 
do uvedené sběrny, kde se zrov-
na mladíci snažili prodat obsluze 
uvedené věci. Tyto věci jim ve 
sběrně odmítli převzít. Mladíci 
tvrdili, že věci nalezli v lese. „Za 
chvilku se k hlídce přihlásil pán, 
který oznámil, že mladíky asi 
před 15 minutami viděl, jak mu ze 
zahrady odcizili stavební kolečko, 
násypník na uhlí a kruhový plech. 
Než stačil z domu vyjít, tak chlap-
ci už šli směrem ke sběrně. Když 
si všimli, že majitel jde za nimi, 
tak položili věci a utekli. Mladíci 
se snažili vysvětlit, že věci našli 
v lese, ale majitel hlídce ukázal, 
kde konve ležely a kde ještě byly 
v hlíně vidět obtisky těchto nádob. 
Celá událost bude oznámena ke 
správnímu orgánu k dořešení. A 
jelikož jeden z mladíků je mla-
distvý, tak oznámení půjde i na 
OSPOD,“ informovala Lenka 
Biolková.  (pp)

Radnice chce ve městě udržet výrobu

VE VÝROBĚ: Primátor Michal Pobucký a jeho náměstek Karel Deut-
scher sledují výrobní linku.  Foto: Petr Pavelka

Zástupci frýdecko-místecké 
radnice si byli prohlédnout 
provoz ryze české výrobně 
obchodní společnosti Altin JM 
Group, jejímž hlavním výrob-
ním programem jsou instantní 
polévky a těstoviny. Tato fir-
ma expandující na celý středo-
evropský trh se chce dále roz-
víjet a vedení města by ji rádo 
udrželo ve Frýdku-Místku.

„V areálu Seliko Parku je mo-
mentálně zaměstnáno 80 lidí, ale 
společnost bude zhruba za měsíc 
rozjíždět druhou směnu s dalšími 
padesáti zaměstnanci. Své lo-
gistické centrum má v Brně, ale 
chtějí jej spojit s vlastní výrobní 
halou. Rádi bychom ji viděli v are-
álu bývalých kasáren na Palko-
vické ulici, pro který hledáme 

využití a máme zde šanci získat 
finanční prostředky na úpravu 
brownfields. Chceme proto už 
nyní konkrétně řešit potřeby a 
požadavky firmy, aby spojila svůj 
další rozvoj s naší připravovanou 
městskou průmyslovou zónou 
a neodešla jinam, například do 
regionů, kde díky horším číslům 
zaměstnanosti je možné zís-
kat významné dotační mzdové 
finanční prostředky,“ vysvětlil 
primátor Michal Pobucký, který 
byl návštěvou stávajících prostor 
s nejmodernější linkou v Evropě a 
čistotou provozu, jenž se právem 
pyšní mezinárodními potravinář-
skými certifikáty, nadšený.

„Společnost deklarovala 
zájem o přibližně deset tisíc 
metrů plochy a my skutečně ne-
chceme, aby utekla někam na 
Bruntálsko. I oni si naštěstí cení 

práce místních lidí, kteří pomohli 
firmě v těžkých chvílích, a mají 
tak vůli ve městě zůstat,“ doplnil 
náměstek Karel Deutscher.

Altin JM Group momentál-
ně chrlí 270 tisíc polévek den-

ně prakticky do všech řetězců 
v České republice, pro řadu 
z nich je dodavatelem pro celý 
středoevropský trh. Se zavede-
ním druhé směny svou produkci 
zdvojnásobí.  (pp)

práce ČR, Krajskou poboč-
kou v Ostravě, kontaktním 
pracovištěm Frýdek-Místek, 
která má za cíl poskytnutí ši-
rokého rozsahu informací ve-
řejnosti k výběru vhodného 
povolání a profesní přípra-
vy především žáků povinné 
školní docházky. 

„Ve vzájemné spolupráci, 
prostřednictvím jednotlivých ak-
tivit, budou během tohoto roku 
obě strany působit intenzivně 
zejména na žáky základních 
škol a na osoby spjaté s jejich 
volbou profesní přípravy a po-
volání, aby se ujali rozhodnutí 

o dalších postupných krocích 
ve svém životě zodpovědně a 
byli připraveni prostřednictvím 
vhodně zvolené vzdělávací drá-
hy na zapojení do pracovního 
prostředí a do života města,“ 
přiblížil deklaraci náměstek pri-
mátora Petr Cvik.

Mezi aktivity v rámci „Volby 
povolání 2014“ budou patřit na-
příklad besedy, reprezentativní 
přehled škol, prezentace vzdě-
lávání, povolání a uplatnění, 
dny otevřených dveří, konzul-
tace pro žáky i průzkum rozho-
dovacího procesu žáků 9. třídy 
základních škol.  (pp)

Radnice spojí síly s úřadem práceRadnice spojí síly s úřadem práce

Rada města rozhodla o 
uzavření „Deklarace o spolu-

práci“ mezi Statutárním měs-
tem Frýdek-Místek a Úřadem 

PODPIS DEKLARACE: S ředitelem úřadu práce Vladimírem Patáči-
kem jednal náměstek primátora Petr Cvik.

Městská organizace Svazu 
důchodců České republiky ve 
Frýdku-Místku pořádala v po-
lovině ledna v Národním domě 
výroční schůzi, která se konala 
po třech letech a jejímž cílem 
bylo zhodnocení dosavadní čin-
nosti, ale také nastínění plánů 
aktivit v tomto roce. Součástí 
bylo rovněž delegování kandi-
dátů na květnovou krajskou kon-
ferenci a návrh členů do krajské 
Rady seniorů České republiky.

Senioři zcela zaplnili sál i 
předsálí Národního domu. Da-
libor Kališ, předseda Městské 
organizace Svazu důchodců 
ČR ve Frýdku-Místku, ve své 
úvodní řeči uvedl, že organizace 
se stále rozšiřuje o nové členy, 
kterých bylo před patnácti lety 
čtyři sta šedesát a nyní jich je 
téměř třináct set. Přičítá to dobré 
práci výboru místní organizace 
a všem ostatním, kteří usilují o 
to, aby nabídka aktivit pro seni-
ory byla co nejbohatší, což vede 

k podstatě jejich práce, aby člo-
věk nebyl nikdy sám. 

Místní organizace pořádá ve 
spolupráci s městskou knihov-
nou počítačové kurzy a s měst-
skou policií přednášky a besedy 
o bezpečnosti seniorů. Nechybí 
kondiční aktivity, jako je pravi-
delný bowling a nově cvičení 
v bazénu, mozkové závity pak 
zaměstnává pravidelná hra 
bridge. Velký zájem je tradičně o 
výlety, a to jak cyklistické, tak tu-
ristické, ale i o návštěvy divadel, 
taneční „čaje“, zábavné večírky. 
V loňském roce senioři připravili 
akci Městské hry seniorů, vý-
stavu výtvarných prací a sběra-
telství i přehlídku hudby tance a 
zpěvu ve spolupráci s Jednotou 
důchodců z Kysuckého Nového 
Města a Žiliny. Velkou angažo-
vanost projevili při otevření infor-
mačního střediska SeniorPoint, 
prvního v Moravskoslezském 
kraji. Nachází se v prostorách 
Křížového podchodu a k dispo-

Senioři měli výroční schůzi

V NÁRODNÍM DOMĚ: Zleva Oldřich Pospíšil, předseda Svazu dů-
chodců ČR, Dalibor Kališ, senátorka Eva Richtrová a náměstek pri-
mátora Libor Koval.

zici seniorům je 
třikrát do týdne.

Náměstek primátora Libor 
Koval, který má sociální oblast 
ve své kompetenci, považuje 
místní organizaci svazu dů-
chodců za profesionální: „Kaž-
dý měsíc máme s představiteli 
organizace schůzku, na které 

nás informují o své činnosti, ale 
předávají nám také podněty a 
připomínky ke spolupráci, které 
v rámci možností řešíme. Snaží-
me se podporovat jejich aktivi-
ty, které jsou pestré, a těší mě, 
že je obohacují o nové akce, 
například letos v dubnu mají 
v plánu uspořádat Pejskiádu.“

MÍSTNÍ FIRMA
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Nabízíme:
Vzdělávání podle školního 

vzdělávacího programu Škola 
porozumění pro 1.-9. ročník 

dětem zdravým nebo se speci-
álními vzdělávacími potřebami.
Vzdělávání zajišťují moderními 
vyučovacími metodami erudo-
vaní pedagogové a asistenti 

pedagoga.
Dále nabízíme:

Logopedii, canisterapii, zájmové 
vzdělávání ve školní družině, 

školní stravování.

Dopravu imobilních žáků.
Spolupracujeme:

Se speciálně pedagogickými 
centry, s pedagogicko-psycho-

logickou poradnou.
Využijte Den otevřených dveří
dne 21. ledna 2014 s projekto-

vým dnem
Ul. Škarabelova 562 

8:00-15:00 Den olympijských her
Ul. El. Krásnohorské 139 
8:00-15:00 Zdravá strava

Ul. K Hájku 2972 
8:00-12:00 Den olympijských her

Využití volného času dětí na Čtyřce
Jedním z cílů naší 4. ZŠ 

je zabezpečit smysluplné vy-
užívání volného času dětí. U 
dětí 1. stupně jde také o za-
bezpečení přípravy na školu, 
o upevňování a procvičování 
získaných vědomostí a doved-
ností. Nabízíme nejrůznější 
zájmové činnosti. Zájem dětí 
o účast v kroužcích je veliký, 
a tak škola žije denně i do 16 
hodin. Pozitivně rozvíjíme je-
jich osobnost, talent a kama-
rádské vztahy mezi spolužáky. 
Mimoškolní činnost pokrývá 
široké spektrum aktivit.

Na naší škole pracuje v sou-
časné době 13 kroužků, přičemž 
některé děti navštěvují dva i více 
kroužků. Ty se každoročně ob-
měňují podle počtu a zájmu. 

Ve své činnosti dosahuje 
mnohých úspěchů především 
kroužek latinsko-amerických tan-
ců vedený profesionálními taneč-
ními mistry, který u nás funguje 
již pátým rokem. Probíhají veřej-
ná vystoupení, kterých se účastní 
především rodiče tančících dětí. 
O prázdninách se potkávají na 
tanečních soustředěních.

Šachový kroužek je určen dě-
tem z 1. a 2. stupně. Seznamují 
se zde se základy šachové hry 
pod vedením profesionálního 
trenéra. V kroužku pracují i děti, 
které se věnují šachu závodně 
již několik let, některé se pra-
videlně zúčastňují šachových 
turnajů. Mezi ně patří i Lucie 
Fizerová z 2. A – vicemistryně 
ČR do 8 let, která se mimo jiné 
i v našem kroužku připravovala 
na Mistrovství světa v šachu 
ve Spojených arabských emi-
rátech, kde v polovině prosince 
reprezentovala nejen naši školu, 
ale také město a ČR. 

Kroužkem, kde se děti se-
znamují s různými logickými 
hrami – stolními i elektronic-
kými, jsou logické hry. Zde si 

vyzkoušejí a rozvíjejí si své 
logické myšlení u zajímavých 
hlavolamů a logických úloh.

V keramice si děti rozvíjí své 
motorické dovednosti, výtvarné 
nadání, prostorovou představi-
vost. Pracují s plátem, modelují a 
glazují. Útvar je určen dětem od 
6 do 15 let. V tomto kroužku není 
potřebná předchozí zkušenost ve 
výtvarné práci, neboť děti se vše 
naučí u nás během roku. Vše, co 
děti vyrobí, si odnesou domů a 
není toho málo. O kvalitě jejich 
práce nás každoročně přesvěd-
čuje množství výrobků nabíze-
ných na vánočním jarmarku. 

Šperkování je kroužek pro 
všechny děti, které se zajímají o 
šperkařskou tvorbu. Učí se pra-
covat s různými materiály (dřevo, 
sklo, keramika, kov) a vyrábět ori-
ginální přívěsky, náhrdelníky, bro-
že a náušnice. Práce jim jde od 
ruky, jsou velmi šikovné a těší se 
na nové věci, které se ještě naučí.

Kroužkem pro PC nadšence, 
kteří se rádi učí novým věcem, je 
počítačová grafika. Děti už zvlád-
ly základy programu Zoner photo 
studio 9, učí se fotomontáže a 
koláže. Například umístit vlastní 
obličej do těla superhrdinů.

Počítačový kroužek máme 
naplněn především žáky 3. roč-
níků. Zaměřujeme se především 

na výukové programy. Mimo jiné 
zkoušíme i práci ve Wordu, pra-
cujeme s obrázky apod.

Kroužek anglického jazyka je 
pro děti 1. a 2. ročníku a společně 
se učí angličtinu poznávat, učí se 
základní pozdravy, důležitá ang-
lická slovíčka, jednoduché věty, 
ale také zpívají, hrají spoustu her 
a pracují s interaktivní tabulí. Čin-
nostní výuka je nezbytnou součás-
tí tohoto zájmového útvaru. Děti 
získávají základy pro rozvoj ang-
lického jazyka a dosahují skvělých 
výsledků. Každý týden spolu tráví 
jednu vyučovací hodinu, aby byly 
lépe připraveny do 3. ročníku, kde 
je tento cizí jazyk už povinný.

Jsou u nás taky mladí spisova-
telé, kteří se každoročně účastní 
mezinárodní soutěže „Tvoříme 
vlastní vydavatelství“. Jiní zase 
tvoří redakční tým a vydávají škol-
ní časopis „Čtverák“, do kterého 
přispívají naši žáci a učitelé a kte-
rý vychází čtyřikrát ročně.

Žáci školy sklízejí úspěchy 
v celé řadě soutěží, na které se 
připravují se svými učiteli. 

Samozřejmě, že zde není 
možné udělat výčet všech čin-
ností. Při návštěvě školy si ale 
jistě můžete utvořit svůj názor. 
Učitelé vám rádi odpoví na 
všechny vaše případné dotazy. 

 Mgr. Radka Gebauerová

poděkování

Poděkování za přání a dárky 
Byli jsme potěšeni vstřícným postojem pedagogů, kteří podobně 

jako v minulých letech i před Vánocemi 2013 se svými žáky vyrobili 
krásné dárky a přání pro obyvatele Domova pro seniory, Domu po-
kojného stáří a Oázy pokoje.

Při pohledu na rozličné dárečky a přání si pokaždé uvědomí-
me, že nápaditost učitelů a vychovatelek školních družin nezná 
hranic. Se svými žáky při jejich výrobě využívají nejrozmanitější, 
někdy zcela nové, materiály a výtvarné techniky. Vážíme si času, 
který všichni věnují s cílem udělat radost a zpříjemnit sváteční čas 
starším a nemocným spoluobčanům v městských a charitních zaří-
zeních. Za to jim patří náš vděk a poděkování.

 Ilona Nowaková, vedoucí OŠKMaT

Před vánočními svátky 
přišly všechny děti a paní 
učitelky do MŠ Kouzelný svět 
převlečené za andílky. Než do 
naší „školky“ zavítal Ježíšek 
se spoustou dárků, měly děti 
připravenou ochutnávku cuk-
roví, které samy přinesly.

Paní učitelky si pro děti při-
pravily krátké divadelní předsta-
vení a poté děti zkoušely věštit 

pomocí lodiček a rozkrojeného 
jablíčka, ve kterém se nám mi-
mochodem pokaždé objevila 
hvězdička. Na závěr si děti roz-
balily dárky, ze kterých měly sa-
mozřejmě velkou radost.

Tento den se velice vydařil 
a už se všichni těšíme na kar-
neval, kde se opět proměníme 
v něco kouzelného.

Kolektiv MŠ Kouzelný svět

Andělské posezení u stromečku

Základní škola a mateřská škola Naděje
Frýdek-Místek, Škarabelova 562, www.specskolynadeje.cz

vyhlašuje Zápis do 1. tříd
3. a 4. února 2014 od 13:00 – 17:00 hod. 

budova Škarabelova 562
s sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte

Dvanáct měsíčků na Dvojce
Třeťáci z Dvojky si již tře-

tím rokem opět zvolili jako ce-
loroční projekt „POHÁDKY“ . 
Pohádky milují všechny děti 
na světě a ty ze 3. A je rády 
poslouchají, čtou, chodí na 
ně do divadla nebo do kina.

Letos již děti navštívily velmi 
pěknou pohádku Kocour Modro-
očko v Divadle loutek v Ostravě. 
Dětem se moc líbila, a tak se 
rozhodly, že zkusí taky nacvičit 
pohádku. Vybraly si klasickou 
pohádku od B. Němcové O dva-
nácti měsíčkách. Měsíc ji pilně 
nacvičovaly, pozvaly maminky, 
tatínky, sestřičky a bratříčky, ba-
bičky a dědečky, naše prvňáčky 
a samozřejmě pana ředitele a 

paní zástupkyni.
20. prosince ve třídě provoně-

né vánoční atmosférou přivítali 
naši vypravěči všechny hosty. 
Všichni se usadili k teplému čajíč-
ku nebo kávě a naši malí herci za-
čali hrát. Pohádka se jim moc po-
vedla, Maruška přinesla Holeně a 
maceše fialky, jahody i jablka. 

Maruška v podání Kateřiny 
Divišové byla tak hodná, že 
usedla za klavír a s dětmi si za-
zpívala koledy. 

Celé krásné pohádkové do-
poledne nemohlo skončit jinak 
než nadělením drobného dárku 
pro každého a společným přá-
ním hezkých svátků strávených 
nejen u pohádek.
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Spádová škola:
- Základní škola národního 

umělce Petra Bezruče, Frýdek-
-Místek, tř. T. G. Masaryka 454  

web: www.1zsfm.cz
Školský obvod je vymezen ulice-
mi: Akátová, Bruzovská, Cihelní, 
Dolní, Dr. Vančury, Farní, Hasič-
ská, Hluboká, Horymírova, Hu-
sova, Jana Švermy, Jeronýmo-
va, Jiráskova, Josefa Hory, Joži 
Uprky, Karolíny Světlé, Klicpero-
va, Legionářská, Mánesova, Na 
Blatnici, Na Půstkách, Podlesní, 
Prokopa Holého, Příčná, Rad-
niční, Řeznická, Smetanova, 
Střelniční, Těšínská, tř. T. G. Ma-
saryka, Třanovského, Zámecká, 
Zámecké nám., Žižkova.

Spádové školy:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek,
Jana Čapka 2555

web: www.2zsfm.cz
- Základní škola Frýdek-Místek,

Jiřího z Poděbrad 3109
 web: www.11zsfm.cz

Školský obvod je vymezen ulicemi: 
Bavlnářská, Bedřicha Václavka, 
Černá cesta, Dobrovského, Dr. M. 
Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, Hlavní 
třída, J. Božana, Jana Čapka, Ji-
řího Mahena, Jiřího z Poděbrad, 
Josefa Kavky, Kostikovo náměstí, 
Kpt. Nálepky, Krátká, Lipová, M. 
Chasáka, Malá, Mikoláše Alše, Na 
Poříčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, Na 
Výsluní, Nádražní, Na Podvolání, 
Národních mučedníků, Nové Dvo-
ry-Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, 
Nové Dvory-Podhůří, Nové Dvory-

-Vršavec, Novodvorská, Ó. Łyso-
horského, Okružní, Panské Nové 
Dvory, Pekařská, Pod Zámečkem, 
Potoční, Přemyslovců, Příkrá, 
Růžová, Sadová, Slavíčkova, 
Slezská, Sokola Tůmy, Spojovací, 
Staroměstská, Svatoplukova, Šeří-
ková, Těšínská, tř. T. G. Masaryka, 
Třešňová, V Zahradách, Viléma 
Závady. 
Do školského obvodu Základní 
školy a mateřské školy Frýdek-
-Místek, Jana Čapka 2555 a Zá-
kladní školy Frýdek-Místek, Jiřího 
z Poděbrad 3109 patří také místní 
část Skalice s výjimkou vzdělává-
ní na prvním stupni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek,
El. Krásnohorské 2254

web: www.5zsfm.cz 
Školský obvod je vymezen ulicemi: 
2. května, Antala Staška, Bratří 
Šlapetů, Bruzovská, Čs. červe-
ného kříže, Divišova, Dlouhá, Dr. 
Jánského, El. Krásnohorské, Eliš-
ky Servátkové, Františka Krasla, 
Fügnerova, Gajdošova, Gogolova, 
H. Salichové, Habrová, Heyduko-
va, Horní, Hutní, I. J. Pešiny, I. P. 
Pavlova, J. E. Purkyně, J. Kaluse, 
Jabloňová, Jaroslava Haška, Ja-
roslava Olšáka, Javorová, Jiřího 
Hakena, Josefa Kajetána Tyla, Jo-
sefa Skupy, K Hájku, K Lesu, Kři-
žíkova, Lískovecká, Lubojackého, 
Mariánské náměstí, Maryčky Mag-
donové, Maxe Švabinského, Míru, 
Na Aleji, Na Bažinách, Na Kopci, 
Na Podlesí, Na Stráni, Na Štěpni-

ci, Nad Lipinou, Nad Mostárnou, 
Nad Rybníkem, Nad Stadionem, 
Olbrachtova, P. Jilemnického, 
Petra Cingra, Pod Školou, Pod Vo-
dojemem, Puškinova, Resslova, 
Revoluční, Rokycanova, Růžový 
pahorek, Rybnická, Skautská, 
Slunečná, Sokolská, Stanislava 
Kostky Neumana, Střelniční, Ška-
rabelova, Tichá, Tolstého, Topolo-
vá, U Nemocnice, U Zavadilky, V. 
Vantucha, Vřesová, Zátiší.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 
škola Naděje, Frýdek-Místek, 

Škarabelova 562
web: www.specskolynadeje.cz

Školský obvod tvoří území statu-
tárního města Frýdku-Místku.

Spádová škola: 
- Základní škola Frýdek-Mís-

tek, Komenského 402
web: www.4zsfm.cz

Školský obvod je vymezen ulicemi: 
4. května, Beskydská, Bezručova, 
Bohuslava Martinů, Družstevní, 
Emy Destinové, F. Čejky, Františka 
Linharta, Frýdlantská, Havlíčkova, 
J. Jabůrkové, Janáčkova, Josefa 
Lady, Jungmannova, K Olešné, 
Komenského, Kvapilova, Květná, 
Lesní, Luční, Malé náměstí, Maxi-
ma Gorkého, Na Hrázi, Nad Poto-
kem, Nad Přehradou, Nerudova, 
Nová, Palkovická, Pavlíkova, Pod 
Letištěm, Podpuklí, Polní, Příbor-
ská, Rudolfa Vaška, Rybářská, 
Svazarmovská, Školská, U Náho-
nu, Vojtěcha Martínka, Zborovská, 
Zdeňka Štěpánka, Zelená.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Mís-

tek, Pionýrů 400
web: www.sestka-fm.cz

Školský obvod je vymezen ulice-
mi: 8. pěšího pluku, Anenská, An-
tonínovo náměstí, Dvořákova, Er-
benova, Farní náměstí, Hálkova, 
Hlavní třída, J. Opletala, Jarosla-
va Lohrera, Josefa Václava Slád-
ka, Karla Hynka Máchy, Libušina, 
Malé náměstí, Malý Koloredov, 
Na Příkopě, náměstí Svobody, 
Ostravská, Pionýrů, Pivovarská, 
Riegrova, Spořilov, Stará cesta, 
Štursova, Tržní, U Staré pošty, 
Vojanova, Wolkerova, Zahradní.
Do školského obvodu Základní 
školy Frýdek-Místek, Pionýrů 
400 patří také místní části Chle-
bovice, Lysůvky a Zelinkovice 
s výjimkou vzdělávání na prvním 
stupni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Mís-

tek, 1. máje 1700 
web: www.7zsfm.cz 

Školský obvod je vymezen ulice-
mi: 1. máje, 28. října, Bahno-Hlí-
ny, Bahno-Příkopy, Bahno-Rov-
ňa, Beethovenova, Bezručova, 
Březová, Čelakovského, Druž-
stevní, Fráni Šrámka, Frýdlant-
ská, Gagarinova, Josefa Mysli-
večka, Josefa Suka, Ke Splavu, 
Křížkovského, Mozartova, My-
slbekova, Na Konečné, Nad Ci-
helnou, Palackého, Politických 
obětí, Říční, Stará Riviera, Sva-
topluka Čecha, Třebízského, 
U Ostravice, Václava Talicha.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek,
Československé armády 570

web: www.osmicka.cz
Školský obvod je vymezen ulice-
mi: 17. listopadu, Bahno-Štandl, 
Beskydská, Boženy Němcové, 
Brožíkova, Březinova, Collo-
-louky, Čajkovského, Českoslo-
venské armády, Dr. Antonína 
Vaculíka, Fibichova, Foerstrova, 
Foglarova, Jiřího Trnky, Kolaříko-
va, Kollárova, Lidická, Marie Ma-
jerové, Marie Pujmanové, Ondrá-
šova, Ostravská, Piskořova, Pod 
Štandlem, Příborská, Raisova, 
Vítězslava Nezvala, Vrchlického.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Lísko-

vec, K Sedlištím 320  
web: http://info.skola.liskovec.cz
Školský obvod tvoří místní část 
Lískovec.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek – Chle-
bovice, Pod Kabáticí 107, 
příspěvková organizace
web: www.zschlebovice.cz

Školský obvod tvoří místní části 
Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice.

Spádová škola: 
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek – Skalice 
192, příspěvková organizace

web: www.skolaskalice.cz
Školský obvod tvoří místní část 
Skalice.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2014/2015
Vážení rodiče (zákonní zástupci) budoucích prvňáčků,
zápis do 1. ročníku základního vzdělávání v základních 

školách zřizovaných Statutárním městem Frýdek-Místek 
proběhne v pondělí 3. 2. a v úterý 4. 2. 2014.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chle-
bovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace, využije 
k zápisu pouze pondělí 3. 2. 2014 a Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organi-
zace, bude zapisovat pouze v úterý 4. 2. 2014.

K zápisu je potřebný rodný 
list dítěte a občanský průkaz zá-
konného zástupce dítěte. Bližší 
informace oznámí ředitelé dot-
čených základních škol způso-
bem v místě obvyklým.

Podle školského zákona je 
zákonný zástupce povinen při-
hlásit dítě k zápisu k povinné 
školní docházce. Povinná škol-
ní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šes-
tého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Není-li dítě po 
dovršení šestého roku věku 
tělesně nebo duševně přiměře-
ně vyspělé a požádá-li o to pí-
semně zákonný zástupce dítěte 
do 31. 5., odloží ředitel školy 
začátek povinné školní docház-
ky o jeden školní rok, pokud je 

žádost doložena doporučujícím 
posouzením pedagogicko-psy-
chologické poradny a odborné-
ho lékaře nebo klinického psy-
chologa. Začátek povinné školní 
docházky lze odložit nejdéle do 
zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku.

Pro školní rok 2014/2015 se za-
pisují děti narozené od 1. 9. 2007 
do 31. 8. 2008, k plnění povinné 
školní docházky může být přijato 
také dítě narozené od 1. 9. 2008 
do 30. 6. 2009, je-li přiměřeně tě-
lesně i duševně vyspělé a požá-
dá-li o to jeho zákonný zástupce. 
Podmínkou přijetí dítěte narozené-
ho v období od 1. 9. 2008 do 31. 
12. 2008 k plnění povinné školní 
docházky je také doporučující vyjá-
dření pedagogicko-psychologické 
poradny, podmínkou přijetí dítěte 

narozeného od 1. 1. 2009 do 30. 
6. 2009 jsou doporučující vyjádření 
pedagogicko-psychologické po-
radny a odborného lékaře, která 
k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Obec stanoví podle školské-
ho zákona školské obvody spá-
dových škol (Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2013). Do spádové 
školy jsou přednostně přijímáni 

žáci s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu, a 
to do výše povoleného počtu žáků 
uvedeného ve školském rejstříku. 
Zákonný zástupce může pro žáka 
zvolit jinou než spádovou školu. 
V takovém případě však nemusí 
být žák vždy přijat, důvodem ne-
přijetí je především naplnění nej-
vyššího povoleného počtu žáků 

školy zapsaného v rejstříku škol 
a školských zařízení. Rozhodnutí 
o přijetí k základnímu vzdělávání 
se oznamuje na veřejně přístup-
ném místě ve škole a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Zve-
řejněním seznamu se považují 
rozhodnutí, kterými se vyhovuje 
žádostem o přijetí ke vzdělávání, 
za oznámená.

U ZÁPISU: Většinou se ke slovu dostanou i pastelky.  Foto: Petr Pavelka



6 Leden 2014Sport

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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.

2. července 1934 je datum, 
kdy vznikl tenisový klub Kar-
lova huť, spolek, který během 
své 80leté historie prodělal 
mnoho změn, jak v názvech, 
tak v začlenění ve společnos-
ti, prožíval léta ohromného 
rozkvětu, hlavně v končícím 
období první republiky, ale 
taky „bídné“ časy při normali-
zaci komunistickým režimem.

Novodobá historie se začala 
psát v roce 2003, kdy po výraz-
ném úpadku začal nový nárůst 
členů, obnovila se sportovní a 
závodní činnost, nábory mládeže 
a celkově došlo k restartu tohoto 
tradičního sportovního stánku ve 
Frýdku-Místku. Areál po přecho-
du do soukromého vlastnictví 
prodělal částečnou rekonstrukci 
v duchu zachování původních 
rysů tohoto sportoviště.

Tenisový klub patřil a stále 
patří mezi významné pořadatele 
turnajů, v minulosti zde vyhrál 
jeden z nejlepších hráčů všech 
dob Ivan Lendl, v současnosti je 
klub pověřován pořádáním těch 
nejprestižnějších akcí kategorie 
A Českého tenisového svazu. 
V posledním desetiletí jsme vy-
chovali mistry České republiky 
a přední hráče žebříčků, v mlá-
dežnických týmových soutěžích 

bojují naši hráči v I. a II. ligách. 
Na sto adeptů „bílého“ sportu 
se připravuje pod vedením dvou 
profesionálních (I. a II. třídy) a 
čtyř smluvních trenérů.

Od roku 2012 je TK TENNIS-
POINT FM členem Centra sportu 
města Frýdku-Místku a získané 
prostředky věnuje na motivační a 
sociální podporu svých mládež-
nických členů. Je nutno městu 
za významnou podporu poděko-
vat, neboť v situaci, kdy tenisté 
nemají své vlastní sportoviště a 
jsou nuceni platit komerční ná-
jmy, stává se tenis jedním z nej-
dražších sportů.

Kdybychom měli zmínit nej-
větší sportovní úspěchy a výsled-
ky našich hráčů či odchovanců, 
patří zde 3. místo Terezy Kolářo-
vé na mistrovství ČR žen v hale 
2013/2014 a její 200. místo na 
světovém juniorském žebříčku, 
oporami jsou Krmaschek (ma-
ximum 39. místo celostátního 
žebříčku) a Pavelka (nejlíp 35. 
místo), mladší žáci postoupili do 
nejvyšší soutěže týmů, starší žáci 
a dorost hrají druhou ligu, do tý-
mových soutěží vyšleme v roce 
2014 celkem 12 týmů. Nejlepšími 
hráči klubu za rok 2013 byli vy-
hodnoceni Krmaschek, Pavelka, 
Pacák a Rusňák. 

Tenisový klub Tennispoint oslaví 80. výročí

STARŠÍ ŽACTVO: Vlevo Patrik Pavelka i Valerie Ungersböcková.  Foto: Jiří Vykoukal

Aktuálně pořádal TK TE-
NNISPOINT FM o Vánocích „A“ 
turnaj starších žáků, kde se sjelo 
sedm hráčů z první desítky ČR 
včetně reprezentantů Jedličky a 
Forejtka. Po celou dobu turnaje 
byla k vidění špičková utkání, 
ústící ve finálový duel Štylera 
s Forejtkem, dvou hráčů I. ČLTK 
Praha, kde úspěšnější byl po 
setech 6/2, 6/1 Štyler, ten získal 

double, když s novojičínským 
Jermářem ovládli i čtyřhru 6/7, 
6/3, 10/2 proti Jedličkovi s Fo-
rejtkem. Součástí povánočních 
turnajů byla i „céčková“ klání 
starších žáků a dorostu, kde 
domácí Valerie Ungersböcko-

vá dosáhla na singlové finále a 
deblové vítězství mezi žačkami 
a semifinále a finále mezi doros-
tenkami, Patrik Pavelka vyhrál 
žákovský turnaj a v dorostenec-
kém se probil až do čtvrtfinále 
stejně jako Kryštof Krmaschek.

Po náročném soustředění v 
Beskydech naši fotbalisté za-
slouženě porazili MFK Karviná 
3:1 a připsali si tak do tabulky 
Tipsport ligy první tři body.

Po dvou našich šancích (Sou-
kup a Vavrík) se už v 11. minutě 
měnilo skóre tradičně vyheco-
vaného utkání. Bohužel nová 
akvizice ze Slavie Praha, stoper 
Neuberg, chyboval a zkušený 
Halaška trestal - 0:1! Vyrovnání 
ale po šancích Soukupa, Mozola 

a zvlášť Hynka Prokeše nepři-
cházelo. A tak početná skupina 
našich věrných fandů se dočkala 
vyrovnávací branky až ve 36. mi-
nutě, ale ta stála za to! Z dobrých 
25 metrů napřáhl Venca Mozol a 
pavučiny z Pindrochovy svatyně 
byly vymeteny – 1:1! Poločas tak 
končí vyrovnaným stavem a do 
druhé půle vyběhla v modrých 
dresech zcela jiná sestava a ta 
byla rovněž hladová po fotbale! 
Výborně hrající Talián (nejlepší 

Na úvod přípravy výhra nad Karvinou
MFK KARVINÁ - MFK F-M 1:3 (1:1) hráč miniturnaje minulou sobo-

tu) vybojoval na půlící čáře v 52. 
minutě míč, ale svou individuální 
akci nezakončil. Pak ale centr 
Szaba sklepl Kovařík pro Milu-
noviče a ten chladnokrevně otáčí 
skóre utkání na 2:1! V 85. minutě 
to opět s důrazem přehnal v po-
kutovém území kapitán Mikula, 
který nesmyslně fauloval Kovaří-
ka a nařízenou penaltu bezpečně 
proměnil Vrťo! 

Na to, že hráči měli v nohách 
ze soustředění téměř 100 km, je 
jejich výkon i výsledek vynikající.

5. ročník REGION BESKY-
DY amatérské volejbalové 
ligy smíšených družstev s 
mezinárodní účastí dorazil do 
své poloviny. Tohoto ročníku 
se účastní celkem 35 druž-
stev, z toho v Lize A hraje 16 
družstev, ostatní účastníci 
tvoří dvě skupiny Ligy B.

Po první polovině si nejlépe v 

Lize A vede družstvo z polských 
Wadowic těsně před obhájcem 
loňského prvenství družstvem 
AntiFértým, Skokany, VK OB-
-NOVA a Veterány. Vyrovnaný 
střed průběžné tabulky tvoří 
družstva Sokola Vsetín, BVC 
Čadca, Šenova, VT Sinusoida 
(Turzovka). Následují Raško-
vice, Hukvaldy, Rintintin (Tur-

zovka), Vendryňáci, S.T.O.H., 
Sokol Frenštát p. R a Radegast.

Ligu B tvoří dvě skupiny a 
po odehrání utkání ve skupi-
nách si nejlépe vedlo družstvo 
STS Chvojkovice Brod, daří se 
Pupíkům, Osmičce, ČSAD FM, 
Ostravičce, dále družstvu Mam-
ma Mia, Nováčci, Q Team, TUX 
Team a Pohoda. Tato družstva 
tvoří finálovou skupinu o 1.-10. 
místo. Ostatní družstva se musí 
pro letošní ročník spokojit pouze 
se zápasy o umístění na 11.-19. 
místě (Plum Stars, Vojkovice, 
Šestky, Volejbalíci, MTR Hnojník, 
Dapsáci, Dan Team, Remedi-
cum Niedosyt a Tornádo Pržno).

Amatérská volejbalová liga

Ve 14. kole UNIQUA Ex-
traligy žen TJ Sokol Frýdek-
-Místek na své domácí půdě 
hostil volejbalový klub Ostra-
va. Sokolky chtěly soupeřkám 
oplatit porážku z 5. kola, kdy 
na ostravské palubovce těsně 
podlehly 2:3 na sety. 

„Začátek utkání byl jako vždycky 
trošičku nervózní, ale díky stanove-
né taktice, kterou jsme dodržova-
ly, koncovka prvního setu patřila 
nám. V druhém dějství jsme se s 
Ostravou tahaly do stavu 18:18 o 
každý bod. Poté jsme zabojovaly a 
dotáhly druhou sadu do vítězného 
konce. Třetí sada už jednoznačně 

patřila nám, kdy jsme soupeře pře-
hrály ve všech herních činnostech. 
Utkání s Ostravou pro nás bylo 
velmi důležité, nejen, že nás v ta-
bulce posunulo na třetí příčku, ale 
zajistily jsme si místo v první pětce,“ 
ohlédla se za zápasem s Ostravou 
Veronika Závodná.

Nejvíce bodů: Kubová 20, 
Gambová 17, Vašinová 10.

Prostějov – Sokol F-M 3:1 
(17, 12, -21, 13)

Sokolky povzbuzené postu-
pem na třetí příčku následně 
měřily síly se suverénním lídrem 
tabulky z Prostějova.

(Pokračování na straně 7)

Mistra obraly jen o set
Sokol F-M – Ostrava 3:0 (19, 22, 12) 

VÁNOČNÍ TURNAJ: Již tradiční 34. ročník turnaje ve stolním teni-
se uspořádala na Štěpána TJ Slezská – 2. ZŠ F-M. Zúčastnilo se 
16 mužů a 5 žáků. V mužích zvítězil Libor Kolář (na snímku upro-
střed), na druhém místě se umístil Jan Odvářka a na třetím místě 
nejstarší účastník Andrej Mudrik. V žácích zvítězil Erik Stankov a 
na všechny čekaly díky štědrému sponzorovi hodnotné ceny.
„Zveme mladé zájemce (9-15 let) do našich řad, hrajeme každý 
pátek od 17:30 do 19:30 hodin v tělocvičně ZŠ na ulici J. Čapka,“ 
využívá příležitosti k náboru Petr Soural, předseda TJ.
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z atletiky

fotbal mládeže

Zahajovací závody žactva
Do tunelu ve Vítkovicích vyra-

zila početná skupina staršího a 
mladšího žactva na první halové 
závody letošního roku. Nejlépe si 
vedly mladší žákyně, když Adéla 
Lojkásková si vylepšila osob-
ní rekord na 60 m překážek na 
10.69 s a vybojovala druhé mís-
to. Stejná příčka jí patří i v běhu 
na 60 m časem 8.80 s a přidala 
5. místo v dálce 4.01 m a sed-
mé ve výšce za 1.35 m. Eliška 
Kopcová vybojovala druhé místo 
v dálce za 4.12 m, třetí místo 
ve výšce za výkon 1.40 m a na 
60 m překážek za 11.10 s. Na 
dvě pátá místa se prosadil mezi 
mladšími žáky Patrik Lučan – 
na 60 m za 9.36 s a v dálce za 
3.92 m. Ve starším žactvu byla 
nejlepší Martina Biolková na 5. 
místě v dálce za 4.22 m. Tereza 
Bencová vyhrála B finále na 60 
m v čase 9.03 s, sekundovala 
jí Kateřina Šprochová za 9.05 
s. Mezi chlapci se rovněž do B 

finále prosadili Michal Němec za 
8.47 s a Tomáš Szymala 8.53 s.

Zahajovací závody
dorostu a juniorů

Na zahajovací závody do-
rostu a juniorů vyrazila do 
vítkovického tunelu nakonec 
pouze tři děvčata. V premiéře 
mezi juniorkami zvládla Veroni-
ka Siebeltová 60 m za 8.69 s, 
60 m překážek za 10.52 s, do 
výšky skočila 1.45 m a do dál-
ky 4.45 m. Mezi dorostenkami 
absolvovaly první závod Kate-
řina Krtková a Iveta Rašková. 
Katka zaběhla velice dobře 60 
m překážek v osobním rekordu 
10.27 s, hladkých 60 m uběhla 
za 8.81 s a do dálky skočila 4.26 
m. Iveta Rašková může být nej-
více spokojená s výškou, kde si 
vylepšila osobní rekord na 1.45 
m, v dálce dolétla na 4.53 m a 
60 m zaběhla za 8.65 s.

Zimní běh Kobeřicemi
Skupinka našich běžců se 

vypravila na další ročník Zimní-

ho běhu Kobeřicemi. Na startu 
se za téměř jarního počasí sešla 
více než stovka závodníků. V zá-
vodech mládeže zvítězila mezi 
mladšími děvčaty na trati 850 m 
Hana Maštalířová a mezi starší-
mi na 1300 m Petra Pavlásková. 
Pro ženy byla připravena kopco-
vitá trať dlouhá 4,7 km a v počet-
ném startovním poli žen se naše 
děvčata neztratila. Verča Siebel-
tová vybojovala třetí místo v čase 
18:11 minuty a Katka Siebeltová 
doběhla hned za ní na čtvrtém 
místě za 18:56 min. a Klára Maš-
talířová na 15. místě za 22:42 
min. Na muže čekaly okruhy 
dva, tedy 9,4 km, a Daniel Raš-
ka je zvládl za 35:52 minuty a 
doběhl na 5. místě. Stejné místo 
obsadil Josef Nejezchleba mezi 
muži nad 50 let v čase 43:30 
minut, Zdeněk Martinák doběhl 
v čase 48:24 min. na 10. místě. 
Zdeněk Martinák mladší, který 
se rozhodl běžet Kondiční běh, 
doběhl na 7. místě za 18:42 min.

ŽÁCI
starší žáci U15 - starší žáci 

U14 7:0 (4:0)
Janša 3, Pánek 2, Mrkvička 2

mladší žáci U12 – halový 
turnaj v Polsku (5.-8. místo)

FM modří - Lech Poznaň 0:2, - 
Zaglebie Sosnowiec červení 2:2 
(Jurga, Byrtus), - Stadion Ślaski 
Chorzow 0:2, - Rów Rybnik 6:0 
(Byrtus 2, Ruml 2, Hrušovský 2).
FM bílí: - Wisla Krakow 0:1, - 
Zaglebie Sosnowiec zelení 7:0 
(Gogola 2, Šmiga 2, Zrůnek 2, 
Šigut), - Korona Kielce 0:1, Ruch 
Chorzow 2:1 (Šigut, Šmiga).
Čtvrtfinále: Wisla Krakow - FM 
modří 1:1 (pk 4:3) - Byrtus, pk 
FM: Byrtus, Hrušovský, Ruml. 
Stadion Ślaski Chorzow - FM 
bílí 1:1 (pk 3:2) - Bystřičan, pk 
FM: Šigut, Šmiga.

mladší žáci U12 – KZL
v Brušperku

Výsledky FM: - Kunín B 2:0 (Bo-
rák, Kolář), - Jablunkov 1:2 (Ho-
dula), - SK Brušperk D 1:1 (Kolář), 
- Brušperk 01 0:5, - Baník Ostrava 
holky 0:0, - FC Kozlovice 0:0.

PŘÍPRAVKA
ročník 2004 – halový turnaj 

ve FM (1., 2. a 5. místo)
ročník 2006 - halový turnaj 

ve FM (sobota 11. 1. - hala 
1. ZŠ ve Frýdku)

Výsledky FM bílí: - FM modří 
7:3, - Olšany 2:2, - Baník Ostra-
va 2:0, - SK Hranice 5:1,
FM modří: - MFK FM bílí 3:7, - 
Baník Ostrava 2:6, - SK Hrani-
ce 0:2, - Olašany 0:2.
MFK FM modrobílí: - Fotbal Tři-
nec 0:4, - SFC Opava 0:5, - MFK 
Vítkovice 0:8, - Nový Jičín 0:10.
Utkání o 9.-10. místo: MFK FM 
modří - MFK FM modrobílí 5:1.
Finále: MFK FM bílí - TJ Nový 
Jičín 1:7.
Pořadí: 1. TJ Nový Jičín, 2. 
MFK FM bílí, 3. MFK Vítkovice, 
4. FC Baník Ostrava, 5. SFC 
Opava, 6. Olšany, 7. Fotbal Tři-
nec, 8. SK Hranice, 9. MFK FM 
modří, 10. MFK FM modrobílí. 
Sestavy – FM bílí: David Dein-
gruber (3 branky), Marek Ha-
vran (9), Jáchym Foldyna, Patrik 
Strya (2), Patrik Kubáň, Maxmi-
lián Grygar (2), Jakub Zapalač. 
FM modří: Vojtěch Klimša (1), 
Matěj Karas (1), Ondřej Krasula 
(2), Josef Mařík, Jakub Tomá-
nek (4), Martin Makovička, Filip 
Zámorský, Lukáš Strack, Lukáš 
Fajkus. FM modrobílí: Petr Stal-
mach, Robin Gulkas, Christián 

Kožuch, Bruno Volný, Adam 
Škopek (1), Jakub Švec, Matěj 
Otýpka, Michal Ivan, Petr Ivan.
ročník 2007 – KZL v Brušperku 
Výsledky FM F: - Řepiště B 
3:6 (Klekar, Němec, Raška), 
- Hnojník A 2:9 (Klekar, Svo-
boda), - Sedliště E 0:0, - Stará 
Bělá D 2:1 (Klekar, Svoboda).
Sestava FM F: Oliver Klekar, 
Tobias Raška, Michal Němec, 
Štěpán Svoboda, Igor Holas.
Výsledky FM G: - Vítkovice C 1:3 
(Šmiga), - Řepiště B 2:0 (Šmiga 
2), - Hnojník A 0:3, - Sedliště E 
1:2 (Nešetřil), - Hukvaldy D 0:7.
Sestava FM G: Jakub Šmiga, 
Matyáš Hrtoň, Matouš Rodek, 
Michal Stolarik, Rudolf Nešet-
řil, Jakub Váňa.

ročník 2006 – KZL
v Palkovicích

Výsledky FM: - SK Nošovice 0:5, 
- SK Brušperk 1:7 (Havran), - TJ 
Tošanovice 3:4 (Grygar 2 a ?), 
- FC Kozlovice 2:5 (Havran, Dein-
gruber), - TJ Pustkovec 1:5 (Mařík). 
Sestava MFK FM: Marek Ha-
vran, David Deingruber, Josef 
Mařík, Jakub Tománek, Petr 
Stalmach, Richard Stalmach, 
Maxmilián Grygar, Vojtěch Kli-
mša, Ondřej Krasula.

Mistrovství světa mláde-
že v letošním roce hostilo ve 
dnech 17.-28. prosince město 
Al-Ain ve Spojených arab-
ských emirátech. Hrálo celkem 
1806 hráčů ze 121 zemí světa! 
Beskydskou šachovou školu 
reprezentovalo pět hráčů: Mar-
tina Fusková, Natálie Kaňáko-
vá, Kristýna Laurincová, Lucie 
Fizerová a Petr Gnojek.

Naše pětice si vybojovala 
právo startu na nejprestižněj-
ší mládežnické šachové akci 
zásluhou 1. nebo 2. místa ve 
svých kategoriích na národním 
mistrovství. Již jen účast na mis-
trovství světa je pro naše naděje 
velkým sportovním a společen-
ským zážitkem, ale hlavní moti-
vací byla hra samotná a koneč-
ný sportovní výsledek.

Jednou větou vyjádřeno – ni-
kdo nezklamal, ba naopak! Nejlé-
pe se umístila Natálie Kaňáková, 
která v konkurenci 126 hráček z 
63 zemí v kategorii dívek do 14 
let obsadila pěkné 16. místo! Na-
tálie opět potvrdila, že má na to 
se pasovat se světovou špičkou 
a při poctivém tréninku a dostatku 
herní praxe se i ve světové špičce 
usadit. Ve velmi dobrém světle se 
představila i Kristýna Laurincová 
v kategorii dívek do 10 let, skon-
čila na 25. místě v konkurenci 140 
šachistek z 61 zemí světa. Martina 
Fusková v kategorii dívek do 16 let 

měla určitě ambice na lepší umís-
tění, ale turnaj ji nezastihnul v ide-
ální formě, a tak z toho bylo 63. 
místo (116 hráček 58 zemí). Naši 
nejmladší benjamínci startující 
v kategorii do 8 let museli nejdříve 
překonat nástrahy premiérového 
startu na světovém šampionátu, 
aby posléze ukázali svou pravou 
šachovou sílu. Lucie Fizerová ob-
sadila 75. místo (117 hráček 55 
zemí) a Petr Gnojek se umístil na 
93. místě (193 hráčů! 61 zemí).

Děkujeme všem našim šachis-
tům spolu s vedoucím výpravy 
Pavlem Benčem za skvělou re-
prezentaci naší šachové školy a 
Frýdku-Místku v šachovém světě 
a přejeme mnoho dalších úspěš-
ných vystoupení na sportovních 
akcích světového významu!

Mistrovství světa mládeže v šachu

Beskydská šachová škola 
obdržela od Šachového svazu 
ČR prestižní ocenění „Výroční 
cenu ŠSČR 2013 za práci s mlá-
deží“. Byť se nejedná o měřitel-
ný sportovní výsledek, tak je se 
čím pochlubit. Naše šachová 
škola předčila další nominova-
né z Prahy, Pardubic či Vlašimi. 
Cena v sobě zahrnuje nejen 
sportovní výsledky jednotlivců 
a družstev, ale také propagaci 
šachové hry na veřejnosti. 

Ve všech zmíněných atribu-
tech frýdecko-místecká šachová 
škola v roce 2013 vynikala, stačí 
si jen připomenout. Soutěže druž-
stev – 1. místo v Extralize dorostu 
a 2. místo na MČR mladších žáků. 
V soutěžích jednotlivců Mistrov-
ství světa mládeže – 16. Natálie 
Kaňáková, 25. Kristýna Laurinco-
vá, Mistrovství Evropské unie – 1. 
místo Natálie Kaňáková, 5. místo 
Kristýna Laurincová, 6. Zuzana 
Gřesová, 7. Richard Stalmach, 
8. Lucie Fizerová, MČR mládeže 
– 1. místo Natálie Kaňáková, 1. 
Kristýna Laurincová, 2. Martina 
Fusková, 5. Tereza Beluská, 8. 

Klára Zemková, 9. Zuzana Gře-
sová, MČR dětí do 8 let – 1. místo 
Petr Gnojek, 2. Lucie Fizerová, 7. 
Adam Frank, 9. Pavlína Dudová, 
10. Kateřina Fárková, MČR mlá-
deže v rapid šachu – 1. místo 
Kristýna Laurincová, 2. Natálie 
Kaňáková, 2. Zuzana Gřesová, 2. 
Radek Halamíček, 5. Petr Gnojek, 
7. Tereza Beluská, MČR doroste-
nek – 2. místo Martina Fusková, 
6. Natálie Kaňáková., MČR juni-
orek – 3. místo Martina Fusková, 
7. Natálie Kaňáková. A celá řada 
sportovních úspěchů na národ-
ních a mezinárodních šachových 
turnajích. Trenéři a lektoři BŠŠ 
vedou šachové kroužky na ma-
teřských, základních školách a v 
SVČ Klíč, které navštěvuje přes 
500 dětí. Ročně je pořadatelem 
desítky turnajů, z nichž dva mají 
silný mezinárodní zvuk – Turnaje 
šachových nadějí a Talent CUP.

Děkujeme všem členům, hrá-
čům, trenérům, funkcionářům, 
hlavnímu partneru Městu Frý-
dek-Místek, partnerům a přízniv-
cům Beskydské šachové školy, 
neb je to vaše zásluha!

BŠŠ získala prestižní ocenění

(Pokračování ze strany 6)
Mistrovský celek však dokáza-

ly obrat pouze o jeden set. Tři kola 
před koncem základní části je jas-
no ve složení obou výkonnostních 

skupin. Frýdek-Místek bude v té 
elitní ve společnosti Brna, Prostě-
jova, Olympu a Olomouce.

Nejvíce bodů: Gambová 13, 
Kubová 10, K. Vašinová 7.

Mistra obraly jen o set

Mezinárodní turnaj žactva se uskutečnil 28.-29. pro-
since v ostravské hale Sareza, kde domácí volejbalisté 
VK Ostrava hrají i zápasy Ligy mistrů. Pro hráče VK Bes-
kydy bylo prostředí inspirativní a v konfrontaci s uměním 
hráčů jiných zemí uspěli. Na dvoudenní mezinárodní 
akci se sjelo deset týmů tří států – ČR, Polska a Sloven-
ska. Jediná porážka našich volejbalistů přišla až ve finá-
le. Celkově byl turnaj velmi dobrou přípravou, když do-
stali šanci všichni hráči a zapojili se i hráči z „B“ družstva.

Pořadí: 1. Ostrava, 2. VK Beskydy, 3. Rybnik (Pol-
sko), 4. Žilina (Slovensko)

Mezinárodní volejbal žactvaMezinárodní volejbal žactva
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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.

Důležité stavby provedeme také v našich okrajových částech:Důležité stavby provedeme také v našich okrajových částech:
V Lysůvkách opravíme ulici Rovenskou (ale pilně se opravovalo V Lysůvkách opravíme ulici Rovenskou (ale pilně se opravovalo 
i v dalších lokalitách)i v dalších lokalitách)

Jedním z významných hodno-
tících kritérií spokojenosti občanů 
bývají opravy místních komuni-
kací. V druhé polovině loňského 
roku byl v tomto směru vykonán 
úctyhodný kus práce – konkrétně 
23 834 metrů čtverečních asfalto-
vé plochy. Tento objem prací rea-
lizovaly technické služby TS a.s. 
od srpna do konce roku, přičemž 
poslední investiční akce byla v lo-
kalitě Pod Zámečkem doslova 
vánočním dárkem, protože byla 
dokončena těsně před Štědrým 
dnem. „Druhá polovina roku bývá 
v tomto segmentu prací intenziv-
nější, také nám přálo počasí, 
takže jsme v mnoha lokalitách 
mohli potěšit lidi vyspraveným 
povrchem. Jelikož průběh zimy 
je nadále příznivý, na místních 
komunikacích se to odráží mno-
hem menším počtem výtluků. 
Uvidíme, jak to bude dále pokra-
čovat,“ shrnul ředitel technických 
služeb TS a.s. Jaromír Kohut. 
Podle něj se na rozsahu realizo-
vaných prací projevilo i rozšíření 
strojového parku TS a.s., které 
nyní mohou pro město realizovat 
i opravy většího rozsahu, protože 
mohou využívat stroj určený pro 

pokládku živice na plochy střední 
velikosti, tzv. finišer, s rozsahem 
pokládky do čtyř metrů, a další 
související techniku. „S tímto fini-
šerem můžeme provádět většinu 
oprav místních komunikací ve 
městě a jeho místních částech 
kvalitněji, s větší mírou zhutnění, 
větší rovinatostí a přesností, ale 
i větší rychlostí. Řidiči, ale i oby-
vatelé žijící v blízkosti nově opra-
vených komunikací oceňují nejen 
to, že je povrch bez nerovností a 
výtluků, ale i to, že nový asfaltový 
koberec je méně hlučný a praš-
ný,“ zopakoval výhody ředitel 
technických služeb.

Ve městě se ve druhém 
pololetí loňského roku realizo-
vala například ulice Pekařská, 
Na Podvolání, také celoplošná 
oprava části chodníku na ulicích 
ČSA, Malý Koloredov a Pionýrů 
(před hotelovým domem), napil-
no měly technické služby také 
v okrajových částech. V Lís-
kovci konkrétně od č.p. 256 do 
260 a od ulice Dlouhá kolem 
zahrádek, pracovalo se také 
v Chlebovicích, například v hor-
ní části ulice Vodičné, téměř 
5000 metrů čtverečních nového 

asfaltu přibylo v Zelinkovicích, 
včetně ulice Rovenská, která 
byla přímo uvedena v progra-
movém prohlášení. 7200 metrů 
vylepšilo situaci v lokalitě Pod 
Zámečkem, oprava komunikace 
většího rozsahu pomohla také 
ulici Pod Štandlem a části ulice 
Hraniční. Přes tisíc metrů potěši-
lo rovněž obyvatele ulic Horní a 
Na Bažinách.

Opravy na mnoha místech 
navazují na úseky opravené 
v minulých letech v rámci jiných 
etap, takže síť místních komu-
nikací se stále vylepšuje. V po-
slední vlně město investovalo do 
oprav místních komunikací okolo 
13,5 milionu korun.

Text a foto: Petr Pavelka
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V neděli 5. ledna v zámec-
ké kapli sv. Barbory zahájil ře-
ditel Muzea Beskyd Stanislav 
Hrabovský výstavu Josefa 
Langa k jeho 90. narozeni-
nám, které přítomný umělec 
oslavil příští den. A kdo je 
pan Josef Lang? My, co jej 
známe, víme, že je to milý a 
nesmírně pokorný člověk. 
Díky hodnotám, jimiž žije a 
které vyznává, dokázal pře-
konat mnoho těžkých období. 
Nezatrpknul, ač říká: „Věřte, 
že můj život nebyl růžový.“ 

I když se Josefu Langovi ne-
dostalo odborného výtvarného 
vzdělání, postupně zdokonalil 
svůj malířský projev. Sám o 
sobě říká, že v obecné škole 
neuměl nakreslit ani hrušku. 
Se systematickou kresbou kraji-
ny, památek a zákoutí ve Frýdku 
započal v roce 1953 díky aka-
demickému malíři Bedřichu Ho-
láčkovi, jehož výtvarný kroužek 
v Domě kultury Válcoven plechu 
navštěvoval. 

V červenci 2014 to bude 20 
let, co v jeho rodném domě na 
konci Hluboké ulice proběhla 
první vernisáž v Galerii Langův 
dům. Rozhodnutím sourozenců 
Marie a Josefa Langových, po-
tomků Ludvíka Langa (poslední 
majitel domu do doby konfiska-
ce v roce 1945), objekt domu 
nadále slouží muzejním účelům 
a prostory galerie rozšířily vý-
stavní možnosti v našem městě. 
A pan Lang léta zůstal nenápad-
ným a vděčným hostem výtvar-
ných vernisáží „ve svém domě“. 

Po uspořádaných výstavách 

v roce 2000 v Ostravě a v Sed-
lištích se uskutečnila ve Frýd-
ku-Místku v muzejní učebně 
začátkem roku 2001 zásluhou 
zaměstnance Muzea Beskyd 
Jaromíra Poláška výstava s ná-
zvem Josef Lang na přelomu 
tisíciletí. Výtvarník se dočkal 
samostatné výstavy ve městě, 
které je trvalým námětem jeho 
tvorby. 

U příležitosti 80. narozenin 
Josefa Langa vznikly dvě výsta-
vy. V lednu 2004 byla zahájena 
v muzejní učebně výstava přibli-
žující Langovu celoživotní tvor-
bu s motivy beskydské krajiny, 
dřevěných kostelíků, památek 
a uliček našeho města. V květ-
nu přišli přátelé a obdivovatelé 
výtvarného umění za jubilantem 
do galerie nesoucí jeho jméno. 
Galeristka Libuše Olšáková vy-
brala ty nejlepší z kreseb, maleb 
a dokumentačních materiálů, 
aby uspořádanou výstavou vyjá-
dřila úctu k nezištnosti a životní 
skromnosti výtvarníka.

Činorodého malíře a někdej-
šího vášnivého turistu Josefa 
Langa jsme ještě donedávna 
vídali s hůlkou, o kterou se ani 
moc neopíral. Jenže čas je ne-
úprosný. Co se nemění, je jeho 
jasná mysl, s níž přibližuje stříp-
ky svého života. Střípky proto, 
že nerad mnoho hovoří, hlav-
ně ne o tom, co bylo těžké. Ve 
vzpomínkách však neopomene 
na frýdecké betlémy, s nimiž 
byl jeho rod spojený už v dáv-
né minulosti. Nejstarší a nej-
cennější dochované betlémské 
figurky přivezl do Frýdku z Ful-

neku praděd pana Langa. Jeho 
tatínek Ludvík Lang se vyučil 
stolařem v Mnichově u svého 
strýce a po I. světové válce se 
trvale usadil v rodném Frýdku. 
Zakoupil si nájemní dům č. p. 54 
na Hluboké ulici se stolařskou 
dílnou. Proslul jako řezbář krás-
ných betlémů, které vystavoval 
i mimo FrýdekMístek. V roce 
1935 jimi obohatil výstavu Bez-
ručova kraje. Z betlémů však 
zůstalo po požáru u zámku jen 
torzo, které pan Lang uchoval a 
v 90. letech zapůjčil Muzeu Bes-
kyd. Později zachráněné figurky 
muzeu daroval a nyní jsou již 
součástí muzejních sbírek. 

Také u příležitosti letošní zahá-
jené výstavy v zámecké kapli jsme 
měli možnost vidět vystavenou 
betlémskou scenérii. Dýchá z ní 
řád a klid, stejný, jaký čiší z vy-
stavených obrázků vnímavého 
tvůrce. Všechny pečlivě datoval, 
na zadní straně opatřil popisem 
místa, aby bylo možné s určitostí 
identifikovat třeba i postupem času 
zmizelé stavby a zákoutí.

Spolu s katalogem k výstavě 
Josefa Langa vydalo Muzeum 
Beskyd Frýdek-Místek dvě re-
produkce kreseb. Nechybí na 
nich bazilika minor Navštívení 
Panny Marie, v jejíž kryptě mů-
žeme vidět i Langovy rozměrné 
lunety s historickými výjevy frý-
deckých poutí. Není divu, že ba-
zilika je pro jubilanta nejmilejší 
inspirací, vždyť pohled na ni ob-
divoval již jako chlapec z okna 
svého rodného domu.

 Anna Nováková,
kronikářka města

Co znamená stát se ručitelem
Ve chvíli, kdy se uvolíme 

svým blízkým, kamarádům 
nebo komukoliv stát se ruči-
telem na půjčce, úvěru, hypo-
téce a podobně, stáváme se 
spoludlužníkem se všemi dů-
sledky z toho plynoucími. Po-
kud dlužník řádně splácí, jsou 
věřitel, dlužník i ručitel spoko-
jeni. Situace se změní, jakmile 
dlužník neplní své závazky. 

Věřitel má právo uspokojit 
v plném rozsahu svou pohledáv-
ku za kterýmkoli společně zavá-
zaným dlužníkem nebo požado-
vat plnění od dlužníkova ručitele, 
a to v co nejkratší lhůtě. 

Kam až může zajít příběh 
ručitele, popíšeme v konkrétním 
případu klienta, s nímž jsme se 
setkali a dovolil nám jej v hru-
bých rysech popsat. Přišel sym-
patický, mladý pán. Psychické 
vypětí bylo na něm patrné od 
první chvíle. Že si neužívá života 
a bezstarostnosti jeho věku, ale 
řeší velmi vážné životní problé-
my, bylo jasné. Před osmi lety 
podepsal úvěrovou smlouvu 
s peněžním ústavem. Svolil 
ručit kamarádovi na úvěr k po-
řízení bydlení. Kamarád řádně 
splácel. Náš klient mezitím na-
byl majetek, rodiče mu převedli 
starší domek, v němž oni i klient 
bydleli, a vzal si hypotéku na 

opravu rodinného domu. Hy-
potéku pravidelně splácel. Vše 
bylo v pořádku. Před dvěma lety 
však došlo ke změně. Kamarád 
dostal v zaměstnání výpověď 
pro nedostatek práce. Přestal 
splácet úvěr. A protože nezvlá-
dal plnit závazky vůči všem vě-
řitelům, podal návrh na povolení 
oddlužení. Soud rozhodl o povo-
lení oddlužení a nyní splácí dle 
splátkového kalendáře pohle-
dávky nezajištěným věřitelům, 
mezi které patří i zde uvedený 
peněžní ústav. S tímto plněním 
se peněžní ústav nespokojil a 
podal na klienta (ručitele) žalobu 
k soudu na úhradu pohledávky 
vyplývající ze smlouvy o úvěru, 
kde ručitel převzal na sebe po-
vinnost závazek vůči peněžnímu 
ústavu splnit. Následovalo exe-
kuční řízení, byl postižen klien-
tův účet, mzda a v neposlední 
řadě nemovitý majetek (rodinný 
dům). Klient čelí dražbě rodin-
ného domu, kde bydlí společně 
s rodinou.

Paradoxně nic nezískal, o 
všechno může přijít. Stát se ručite-
lem, je stejně závažné rozhodnutí, 
jako stát se dlužníkem. Je potřeba 
zvážit všechna hrozící rizika.

Oddělení terénní práce 
s nezaměstnanými a rodinou 

odboru sociální péče

Nezůstávejte se svým problémem sami
Zadluženost občanů je 

v poslední době často disku-
tované téma. Stejně jako před-
váděcí akce. Pokud máte pro-
blémy s dluhy, nejste v tom 
sami. Z médií se každou chvíli 
dozvíte, kolik je dlužníků a jak 
obrovskou sumu peněz dluží.

Radnice ve Frýdku-Místku 
k tomuto problému není lhostej-
ná. Sociální pracovníci, vyškolení 
v dané oblasti, poskytují radu a 
pomoc již dva roky. Jejich stano-
visko musí být perfektní a spolehli-
vé. Za tímto účelem hodně složité 
případy mají možnost konzultovat 
i s odborníky dané oblasti, na kte-
ré si po dvou letech praxe vytvořili 
kontakty. V případě potřeby zpro-
středkují klientovi přímý kontakt. 
To vše bezplatně. Můžeme říci, 
že od počátku roku 2012, kdy tato 
činnost vznikla, vstoupila již do 
povědomí veřejnosti a klienti si ji 
našli. Zpravidla však přicházejí 
s problémem už hodně kompliko-
vaným, dlouhodobě neřešeným. 
Z tohoto důvodu i tentokrát opa-

kujeme – nezůstávejte se svým 
problémem sami, přijďte včas.

Po natočení filmu Šmejdi se 
rozvinula i diskuze o předvádě-
cích akcích a ohrožení občanů 
především důchodového věku. 
Již o rok dříve uskutečnilo zdejší 
oddělení přednášky pro seniory, 
aby upozornilo na úskalí spo-
jená s předváděcími akcemi a 
varovalo, na co si dávat pozor.

Oddělení vyvíjí a do budoucna 
připravuje také programy preven-
tivní, které spočívají především 
v informovanosti. Existují pravidla, 
kdy si půjčit a kdy ne, s jakými 
nekalými praktikami je možno se 
setkat, na co 
si dát pozor, 
aby z vašich 
peněz nepro-
fitovali pod-
vodníci. Pro 
děti a mládež 
pak odděle-
ní připravuje 
zvládání fi-
nanční gra-

motnosti, protože informovaný 
člověk se naučí zacházet s penězi 
ke svému prospěchu. Je připrave-
ný orientovat se v náporu nejrůz-
nějších lákavých nabídek, z nichž 
může mít prospěch někdo jiný než 
on. Orientuje se ve finančních pro-
duktech, umí si vybrat. Ví, čeho se 
vyvarovat a co odmítnout.

Oddělení terénní práce 
s nezaměstnanými a rodinou 

odboru sociální péče
Místek, Palackého 115,

II. poschodí
E-mail: socpece@frydekmistek.cz
Tel.: 558 609 606, 558 609 690, 
558 609 671, 558 609 694

V roce 2014 i nadále probíhá 
příjem materiální pomoci

Poradna pro ženy a dívky 
přijímá potřeby pro miminka 
do jednoho roku věku dítěte 
od dárců ve Frýdku-Místku a 
blízkém okolí. 

Bezplatná služba materiální 
výpomoci pro maminky, potaž-
mo jejich děti, koordinovaná 
Poradnou pro ženy a dívky, má 
již několikaletou tradici. Pra-
covnice poradny přijímají pri-
oritně kočárky. Dále pak také 
postýlky, autosedačky, vanič-
ky, zavinovačky, nánožníky, 
kojenecké oblečení... Prostě 
vše, co je při péči o novorozen-
ce a kojence nezbytné. Potře-
by jsou pak cíleně půjčovány 
na dobu určitou dle potřebnosti 
těhotným ženám či matkám, 
které se nacházejí v hmotné 
nouzi. Maminkám se tak v ob-
tížné životní situaci výrazně 
uleví, neboť materiální potřeby 
jejich dítěte jsou zajištěny. 

Příjem i výdej materiální 
pomoci probíhá v prostorách 
poradny v níže uvedených ote-
víracích hodinách. Výjimečně 
mohou pracovnice po individu-
ální domluvě osobně zajistit vy-
zvednutí potřeb v místě bydliště 
dárce, pouze však ve Frýdku-
-Místku a jeho blízkém okolí. 

Poradna pro ženy a dívky po-
skytuje kromě materiální výpo-
moci také bezplatné a anonym-
ní odborné sociální poradenství 
a vztahové poradenství. Posky-
tuje rovněž preventivní před-
náškovou činnost v základních 
i středních školách ve Frýdku-
-Místku a okolí. 

Pracovnice poradny touto 
cestou ještě jednou a srdečně 
děkují všem dárcům, kteří v mi-
nulém roce potřeby pro mimin-
ka věnovali, protože bez nich by 
tato služba byla velice obtížně 
realizovatelná.

Otevírací doba poradny: 
Po: 7:30-17:00,

Út-Čt: 7:30-15:30,
Pá: pouze pro objednané. 

Kontakty: 
Poradna pro ženy a dívky, 

Palackého 131, Frýdek-Místek 
738 01

Tel.: 558 434 961
frydek@poradnaprozeny.eu 

Sociální pracovnice a koordi-
nátorky materiální výpomoci:

Tel: 731 492 840,
731 078 299

E-mail:
michaela.pracovni@seznam.cz,

lenka.pracovni@ seznam.cz 
Bc. Michaela Hrušková

Výstavy roku 2014 zahájila tvorba Josefa Langa
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Zastupitelstvo města Frýdku-Místku se na svém 16. 
zasedání dne 9. 12. 2013 usneslo vydat na základě § 
14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Statutární město Frýdek-Místek touto vyhláškou 
zavádí místní poplatek za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

2. Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor správy obecního majetku, oddělení míst-
ních daní a poplatků (dále jen „správce poplatku“).1)

Čl. 2
Poplatník

1. Poplatek platí 2):
a) fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců 

na území České republiky povolen trvalý pobyt 
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na 
území České republiky pobývá na území České 
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana po-
dle zákona upravujícího azyl nebo dočasná 
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou 
ochranu cizinců,

b)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur-
čenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k 
individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu 
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit po-
platek společně a nerozdílně.

5. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek 
platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném 
nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník 
nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fy-
zických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit 
jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození 
osob, za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik 
své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode 
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, 
případně doložit existenci skutečností zakládajících 
nárok na osvobození nebo úlevu od poplatkové po-
vinnosti.

2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen 
ohlásit správci poplatku jméno, případně jména, a 
příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro 
doručování.

3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povi-
nen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby 
určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; 
není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo 
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo po-
zemku, na kterém je tato stavba umístěna. V přípa-
dě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo 
popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo 
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud 
nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se 
byt nachází, označena orientačním nebo popisným 
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na 
kterém je umístěna stavba s bytem.

4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci 
povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplat-
kové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu 
nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

5. Poplatník, který nemá bydliště na území členského 
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcar-
ské konfederace, uvede také adresu svého zmoc-
něnce v tuzemsku pro doručování.3)

6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je 
poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit 
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4)

Čl. 4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 
písm. a) a b) této vyhlášky činí 492 Kč a je tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b)  z částky 242 Kč za kalendářní rok. Tato částka je 

stanovena na základě skutečných nákladů obce 
předchozího kalendářního roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu za poplatníka 
a kalendářní rok.

2. Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komu-
nálního odpadu činily za rok 2012 25.376.552 Kč a 
byly rozúčtovány takto:
Náklady 25.376.552 Kč děleno 64.088 (60.629 po-
čet osob s pobytem na území obce + 3.459 počet 
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a ro-
dinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba) = 395,96 Kč. Z této částky je 
stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) 
vyhlášky ve výši 242 Kč. 

3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny 
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, 
se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu 
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v přísluš-
ném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců 
rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.5)

Čl. 5
Splatnost poplatku

1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1. písm. a) 
bodu 1 a 2 a písm. b) této vyhlášky je splatný:
a)  jednorázově, a to nejpozději do 31. 5. příslušného 

kalendářního roku, 
b)  je-li poplatek u bytových domů odváděn pro-

střednictvím společného zástupce (správce nebo 
vlastníka bytového domu), ve čtyřech splátkách 
vždy nejpozději do 15. 4., 15. 7., 15. 10. přísluš-
ného kalendářního roku a 15. 1. následujícího ka-
lendářního roku.

2. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) 
bodu 3 a 4 této vyhlášky je splatný do 15 dnů od 
uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti.

3. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 
uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpoz-
ději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, 
ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději 
však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

1. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci uvedeni v čl. 
2 odst. 1 písm. a)
a)  v případě, že se jedná o rodinu s počtem dětí vyš-

ším než 3, se poplatek za 4. a další dítě neplatí 
(dítětem se pro účely této vyhlášky rozumí každý 
občan do 18 let).

b)  po dobu pobytu v Domově pro seniory Frýdek-
-Místek, příspěvková organizace, 28. října 2155, 

Frýdek-Místek, v Domě pokojného stáří u Panny 
Marie Frýdecké, Mariánské náměstí č.p. 146, Frý-
dek-Místek, v příspěvkové organizaci Náš svět, 
pobočka Frýdek-Místek, J. Lohrera č.p. 779, Frý-
dek-Místek a poplatníci, kteří nejméně 6 měsíců 
(po sobě jdoucích) v příslušném kalendářním roce 
pobývali v zařízeních sociální a zdravotnické péče 
(např. rehabilitační ústavy, psychiatrické léčebny), a 
to po dobu pobytu v těchto zařízeních. O počátku a 
ukončení pobytu v těchto zařízeních jsou tyto osoby 
povinny správci poplatku předložit příslušný doklad.

c)  po dobu výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody 
v délce 9 měsíců a více v příslušném kalendářním 
roce, a to v případě, že tato doba bude doložena 
příslušnými doklady Vězeňské služby.

d)  kteří studují a jsou ubytováni mimo území statutár-
ního města Frýdku-Místku. Tyto osoby jsou povin-
ny správci poplatku předložit příslušný doklad o 
začátku a ukončení studia (např. potvrzení školy) 
a doklad o ubytování (např. potvrzení vysoko-
školské koleje, internátu nebo nájemní smlouvu). 
Osvobození se neposkytuje za období od 1. 7. do 
31. 8. kalendářního roku.

e)  jedná-li se o právě narozené dítě, a to za měsíc, 
ve kterém se narodilo.

f)  po dobu pobytu v ústavním zařízení pro děti a mlá-
dež (např. dětské domovy, zařízení pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc).

2. Poplatníci uvedeni v čl. 2 odst. 1 písm. a), starší 70 
let platí poplatek ve výši 252 Kč.

3. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci uvedení v čl. 
2 odst. 1 písm. b), kteří mají na území statutárního 
města Frýdku-Místku stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlá-
šena k pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají 
na území statutárního města Frýdku-Místku trvalý 
pobyt ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a).

Čl. 7
Navýšení poplatku

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas 
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplat-
ku poplatek platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem.6)

2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo 
část těchto poplatků správce poplatku zvýší o dvoj-
násobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7)

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

1. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit po-
platek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku 
tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a 
nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém přípa-
dě stejné procesní postavení jako poplatník. 

2. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný 
zástupce, vyměří správce poplatku poplatek jedno-
mu z nich.

Čl. 9 
Přechodné ustanovení

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní 
obecně závazné vyhlášky.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů ze dne 3. 12. 2012.

Čl. 11
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 
dne 1. 1. 2014.

Obecně závazná vyhláška č. 03/2013 Statutárního města Frýdek-Místek o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

4) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5) § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
6) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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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 dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení:
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-

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.

Termíny:
Pod estakádou 21.-23. 1.
U prodejny Mountfield 28.-30. 1.

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/

Statutární město Frýdek-Místek oznamuje, 
že Rada města Frýdku-Místku na své schůzi 
konané dne 17. 12. 2013 rozhodla o tom, že 
Statutární město Frýdek-Místek nebude jako 
pronajímatel činit právní úkony směřující k jed-
nostranné úpravě výše nájemného v důsledku 
uplatnění inflační doložky z uzavřených smluv o 
nájmu nebytových prostor, nájmu pozemků, ná-
jmu ostatních objektů, staveb, stožárů veřejné-
ho osvětlení, popř. jejich částí a nájmu movitých 
věcí ve vlastnictví Statutárního města Frýdku-
-Místku v roce 2014.

 Odbor správy obecního majetku

Neuplatnění inflační doložky
z uzavřených nájemních smluv

Ministerstvo životního pro-
středí a Moravskoslezský kraj 
vyhlašují 4. výzvu k předkládá-
ní žádostí o poskytnutí podpory 
ze Společného programu na 
podporu výměny kotlů. Obyva-
telé Moravskoslezského kraje již 
mohli v rámci předchozích výzev 
získat na dotacích na výměnu 
starých kotlů na nové ekologické 
celkem 220 milionů korun. 

Cílem Programu je snížení 
znečištění ovzduší z malých 
spalovacích zdrojů do tepelného 
výkonu 50 kW, tzv. lokálních to-
penišť využívajících tuhá paliva. 

Alokace na tuto výzvu je 
celkem 60 mil. Kč, 30 mil. Kč z 
resortu životního prostředí a 30 
mil. Kč z prostředků Moravsko-
slezského kraje.

Podpora se bude poskytovat 
na výměnu stávajících ručně pl-
něných kotlů na tuhá paliva za 
nové účinné nízkoemisní tepel-

né zdroje v Moravskoslezském 
kraji. Výše podpory se odvíjí od 
typu pořízeného kotle. Stejně 
jako v předchozí výzvě mohou 
žadatelé vybírat mezi kotlem 
na tuhá paliva s automatickým 
dávkováním paliva 3. nebo 4. a 
vyšší emisní třídy dle ČSN EN 
303-5, zplyňovacím kotlem na 
tuhá paliva emisní třídy 4 a vyšší 
či atmosférickým nebo konden-
začním kotlem na zemní plyn.

Oprávnění žadatelé mohou 
předkládat žádosti o podporu z 
Programu od 2. ledna 2014 až 
do 30. června 2014 nebo do dne 
vyčerpání alokace.

Spolu s vyhlášením výzvy byl 
Program aktualizován vydáním 
příslušného dodatku ke Směrni-
ci Ministerstva životního prostře-
dí č. 6/2010, Přílohy XIII: 

ht tps: / /www.sfzp.cz/sek-
ce/690/prilohy-xiii---spolecny-
-program-na-vymenu-kotlu/ 

Dotace na výměnu kotlů

Ceny tepelné energie pro rok 2014
Stejně jako v předcházejících 

letech i v roce 2014 platí, že ceny 
tepelné energie jsou regulovány – 
podléhají věcnému usměrňování 
cen. V praxi to znamená, že do cen 
tepelné energie lze v kalendářním 
roce promítnout pouze ekonomicky 
oprávněné náklady, přiměřený zisk 
a DPH. Energetický regulační úřad 
(ERÚ) pak ve svých Cenových 
rozhodnutích stanovuje závazný 
postup při kalkulaci ceny tepelné 
energie. Pro rok 2014 platí Cenové 
rozhodnutí ERÚ č. 2 /2013 ze dne 
1. listopadu 2013. 

Kalkulace cen tepelné ener-
gie dle tohoto předpisu fungují 
na principu předběžné a výsled-
né ceny. Cena dodané tepelné 
energie, stanovená na začátku 
kalendářního roku, je tedy cenou 
předběžnou a do její kalkulace 
vstupují plánované náklady a 

předpokládané prodeje tepla 
v daném roce. Teprve po uplynutí 
příslušného roku se na základě 
prodaného množství tepelné 
energie a skutečných ekonomicky 
oprávněných nákladů vypočítává 
výsledná cena tepelné energie.

Tímto postupem Distep a. s. 
stanovil předběžné ceny pro rok 
2014 bez DPH takto:

Cena tepelné energie pro 
ústřední vytápění na patě a přípra-
vu teplé vody v OPS: 560,20 Kč/GJ

Cena tepelné energie pro přípra-
vu teplé vody v PS: 509,80 Kč/GJ

Předběžné ceny pro letošní 
rok byly vzhledem k předběžným 
cenám předcházejícího roku sní-
ženy, a to o 0,5% v prvém a o 1,6 
% v druhém případě.

(PS – Předávací stanice, 
OPS – Objektová předávací sta-
nice) DISTEP a. s.
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Karneval pro děti
26. 1. od 15 hodin se v Ná-

rodním domě Frýdek-Místek 
uskuteční Karneval aneb zá-
bavná show pro děti.

Kdy jindy se plní sny malých 
holčiček stát se princeznou a 
chlapci dostávají sílu Spiderma-
na? Kde jinde si mohou děti na-
plno užít svět svých oblíbených 
hrdinů, když ne na karnevalu? 

KulturaFM zve srdečně 
všechny rodiče s dětmi na jedi-

nečnou Karnevalovou show pro 
děti různého věku. Celým pořa-
dem budou provázet dva veselí 
klauni, kteří vtáhnou všechny 
do karnevalového reje masek 
na poutavé písničky, proložené 
soutěžemi a kvízy.

Fantazii při výrobě kostý-
mu se meze nekladou. Přijďte 
tedy spolu s dětmi a užijte si 
společně karnevalové nedělní 
odpoledne.

Tuž sem sě tak zamyslila, že 
každy rok cosi vymyšlam, abych 
vos poštenkrovala a nalakala na 
tyn naš bal. Ale už ani něvim, co 
pisať. Vitě, že budu hroť přepěk-
ne muzičky. V tym roku to kromě 
tradični naši Ostravice budu tež: 
CM Stanislava Gabriela z Babic 
(to budě šupa!), potem zme an-
gažovali ostravsku cimbalovku 
Fogáš. Hraju fajně a veduci je 
naš byvaly taněčnik Jindra. 

Začnime zas o te pul osme, 
bo to je taka sympaticka hodi-
na, co? Cosi Ostravica potan-
cuje, potem zas se potkomy na 
poloneze – vitě, jak je taky ten 
pruvod všeckych, jak se pot-

kovomy a furt se špacirujemy 
na placu. No a potem oblibene 
učeni našich tradičnich taňcuv. 
Tuž abystě něvypadali jak bulati 
na tym parketě. Pulnočni pře-
kvapeni vos němině. Budě to 
…. ta jak dycky. Mi se zdo, že 
to momy rok od roku překvapi-
vějši, no uviditě, či se něvybulitě 
z teho. Svrbi mě huba, ale… tuž 
němožu to vyslepičit, bo vitě… 
Šak už jak vlezetě do salu, tak… 
NEMOŽU NIC ŘEKNUŤ!

A jak sym už pisala minuly 
rok – kulturak budě vypulirova-
ny, sklinky na stolach se budu 
blyščeť, chlopi v Harendě budu 
vybiglovani, děvuchy ve Vyva-

řovni vymydlene – tuž všecko 
čeko na vos! A do Pekla něza-
pomnitě jakusi handru s sebu, ať 
se možetě poutirat, bo v Pekle 
se hajcuje a jak se budětě pučit 
k sebě u taňca… Nějiztě v cha-
lupě, bo u nas momy fajnovosti 
do břucha, tež dobre vinečko, 
gořolku, abystě byli veseli a zpi-
voli ež do rana. 

No a listky možetě kupiť 
v mistecky BICu – enem tam, ať 
je to take, vitě na jednym fleku. 
Zapiště sě do ajpeda, že sě pro-
duju od 20. 1. 

Přirychtujtě sě a 8. unora 
v kulturaku Frydek na placu!

Vaša Ostravica

A je tu zas naš fajny, už 26. Lašsky bal

V neděli 5. ledna proběhla 
první z řady vernisáží, které 
zahájí výstavy tohoto roku 
v Muzeu Beskyd ve Frýdku-
-Místku. Literární historička 
PhDr. Kateřina Janásova ji 
viděla následovně: 

V nezvykle teplém lednovém 
nedělním odpoledni se sešli 
známí, přátelé, ale i náhodní 
návštěvnici muzea na vernisáži 
výstavy z tvorby Josefa Lan-
ga, který se dožil úctyhodného 
věku devadesáti let. Slavnostní 
odpoledne zpříjemnilo hudební 
vystoupení učitelek a žáků Zá-
kladní umělecké školy duchovní 
hudby z Frýdku-Místku, zazněla 
slova A. Wenigerové z knihy 
Josef Lang, vydané v Kanadě 
v roce 2011. Pan Lang přijímal 
všechny gratulace s dojetím, ne-
odmítl nikoho s žádostí o podpis 
na reprodukce jeho dvou obráz-

Výstava Josefa Langa k devadesátinám

Vystoupení s virtuózní kytarou

ků, které Muzeum Beskyd vyda-
lo spolu s katalogem k výstavě. 

V prostorách kaple sv. Bar-
bory a sakristie jsou instalová-
ny akvarely, pastely, ale i oleje 
nebo dřevěné reliéfy tohoto 

skromného umělce a pokorného 
člověka. Díla zachycují místa, 
krajinu, která má Josef Lang rád 
a která mu přinášejí potěšení. 

Před několika dny zahájená vý-
stava potrvá do neděle 27. dubna.

V pátek 24. ledna v 19 ho-
din vystoupí v Hudební hos-
půdce U Arnošta legenda 
českého folku, písničkář Ja-
roslav Samson Lenk.

Vynikající kytarista, textař, 
činorodý skladatel a vydavatel, 
zakladatel Rádia Samson, mimo 
jiné i autor známých večerníčko-

vých hitů (Madla a Ťap, Vydrý-
sek, Méďové, Ježek Aladin atd.).

Věčně usměvavý muzikant, 
kterého známe také z trampské 
kapely „Hop Trop“, z formace 
„Samson a jeho parta“ nebo 
z folkového tria „Redl-Samson-
-Janoušek“ si po letech u nás 
opět střihne svůj sólový koncert.

Jaroslav Samson Lenk u Arnošta

V pátek 31. ledna ve 20 hodin 
vystoupí v hudební Hospůdce u 
Arnošta Tony Ackerman (USA). 
Americký virtuózní kytarista a 
pedagog žije v České republi-
ce třicet let. V jazzovém duu s 
Martinem Kratochvílem odehrál 
tisíce koncertů nejen u nás, ale 
po celé Evropě, v USA a na 
blízkém Východě. Spolu mají 
nahráno devět LP. 

Tony je rovněž celoživotní uči-
tel, a to nejen kytaru, ale i hudeb-
ní historie a teorie; je držitelem 
doktorátu v hudbě a v současné 
době vyučuje v hudebním oddě-
lení areálu pražské New York 
University. V Hospůdce u Arnoš-
ta Ackerman představí fascinující 
sólový večer na pěti akustických 
kytarách. V první polovině ve-
čera čerpá ze svých hudebních 
kořenů v různých amerických 
stylech – folk, bluegrass, blues 
a ragtime. V druhé části večera 
pokračuje klasickou kytarou, bra-
zilskou bosanovou, a na závěr 

hraje své originální skladby a im-
provizace, které jsou inspirovány 
hudebními styly z celého světa.

Tento světoběžník narozený 
v Římě (1950) strávil mládí v 
Kalifornii a s hudbou se nejvíce 
sžil v bostonském univerzitním 
p ř e d m ě s t í 
C a m b r i d g i . 
Už od dětství 
vedl dvojí hu-
dební život: 
vážnou hudbu 
hrál na housle 
a klavír, jako 
kytarista se 
už ve dvanácti 
letech aktiv-
ně podílel na 
mohutné vlně 
obnoveného 
zájmu o folk. 
Svůj stylový 
záběr postup-
ně dále rozšířil 
na bluegrass 
(jako hráč na 

banjo a mandolínu), na ragtimo-
vé kytarové instrumentálky, na 
blues a nevynechal ani elektric-
ký rock a free jazz. Po tři roky 
pak studoval v Římě klasickou 
kytaru a po návratu do USA se 
věnoval kompoziční práci.
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz
vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

KINO
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 
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

Čt 23. 1. v 19.00
Dvanáct rozhněvaných mužů

Východočeské divadlo Pardubice
Vinen, či nevinen? Soudní drama 
za zavřenými dveřmi… jasný případ 
vraždy nevzbuzuje zpočátku žádné 
pochybnosti. Přesto se mezi dva-
nácti „spravedlivými“ najde jeden, 
jemuž tíha ortelu rozhodujícího o 
elektrickém křesle připadá příliš 
veliká na to, aby bylo možné vyř-
knout verdikt bez diskuse. Zdánlivě 
formální a zbytečná šance na obha-
jobu však vede k pochybnostem. 
Fakta ztrácejí svou jednoznačnost, 
jakmile padnou nové otázky či se 
objeví další souvislosti. Důkazy viny 
začínají svědčit pro nevinu. Souboj 
dvanácti mužů rozhněvaných pro 
pravdu, vlastní ješitnost, sobectví, 
etické i přízemní egoistické zájmy 
obrací naši pozornost od obžalova-
ného k životům a povahám těch, 
kteří soudí a kteří nejen, že nejsou 
bez viny, ale kterým nechybí mno-
ho, aby svévolně „hodili kamenem“.
Režie: Petr Kracik j.h.,
Hrají: Petr Kostka j.h., František 
Švihlík j.h., Petr Dohnal, Josef Pej-
chal, Ladislav Špiner, Jan Musil, Ra-
dek Žák, Josef Vrána, Jan Hyhlík, 
Pavel Novotný, Jiří Kalužný, Alexan-
dr Postler, Jindřich Kratochvíl j. h.
Vstupné 400 Kč doprodej/předpla-
titelská skupina B.
FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ

Tradiční specializovaná přehlídka 
cestopisných besed a promítání 
o „cyklocestování“ a cykloturisti-
ce. Tato nevšední akce je určena 
nejen pro všechny „cyklocestova-
tele“, kteří vyrážejí na své cesty po 
světě s kolem, ale i pro všechny 
příznivce nenáročné cykloturistiky, 
cestování a pohybu v přírodě. Le-
tos opět v kině Vlast a v termínu 
24. - 26. 1. V programu je plno no-
vých tváří, a tak se můžeme těšit 
na další dobrodružství, sportovní 
výkony a spoustu krásných foto-
grafií. Samozřejmostí je fajn nála-
da a jako vždy bohatá tombola a 
další doprovodné programy.

PROGRAM FESTIVALU:
PÁTEK 24. 1.

19:00 – 21:00 Radomír Krupa – 
„Handbikeři na trase Brémy-Gib-
raltar a jako bonus on-line přenos 
z Gambie z projektu Kola pro Afriku“

SOBOTA 25. 1.
Blok A: 10:00 – 11:00 Martin 
Leschinger – „Cyklovýlety po Čes-
ku 2“ 11:15 – 12:30 Rudo „dobro-

druh“ – „Tibetskou náhorní ploši-
nou 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 Innskou cyklostezkou“
15:30 – 16:45 Pavel Kadlíček – 
„Patagoniabike“ 
Blok C: 17:00 – 18:30 SPECIÁL: 
Michał Sałaban – „North-South: 
Na kole z Arktidy do Jižní Afriky“
18:45 – 19:45 talkshow Marka Ša-
landy a jeho hostů
Extraprogram: od 20:00 koncert 
Pavla Kadlíčka a jeho kapely D.U.B.

NEDĚLE 26. 1.
Blok D: 10:00 – 11:15 Renáta Lori-
šová – „Kapverdy – dámská jízda po 
Šťastných ostrovech“ 11:30 – 12:00 
Martin Stiller – „Cyklovíkend pro ro-
diny s dětmi & Kočárky na vrcholy“
12:15 – 13:30 Jan Evják – „Na kole 
střední Amerikou – Nicaragua, Be-
lize, Costa Rica“
Blok E: 13:45 – 15:00 Honza Galla 
– „Se solárními koly z Francie do 
Kazachstánu“ 15:15 – 16:15 To-
máš Rusek – „Za přírodními a etnic-
kými skvosty severního Vietnamu“
16:30 – 17:30 Honza Vlasák – 
„Craft 1000 miles Adventure – 
čundr nebo závod?“
Vstupné/Zlevněné vstupné:
pátek – neděle – permanentka – 
250 Kč/190 Kč sobota – celodenní 
– 190 Kč/150 Kč neděle – celo-
denní – 150 Kč/120 Kč
pátek, jednotlivé bloky – 90 Kč/70 Kč
koncert – 50 Kč
Koncert kapely D.U.B. pro držitele 
permanentek a celodenních vstu-
penek (sobota, neděle) – ZDARMA
Zlevněné vstupné (důchodci, stu-
denti do 26 let, ZTP) Děti do 10 let 
– zdarma (bez nároku na sedadlo 
v případě plného sálu)
Předprodej od 6. 1. 2014.

PRO DĚTI
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

PŘIPRAVUJEME
St 5. 2. v 19.00

HVĚZDA – Eva Holubová
Studio DVA

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

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 sou-
těží – otevřeno od 9 do 14 hodin
Bude-li dost sněhu, uspořádáme 
soutěže v lopatování, postavíme 

sněhuláka…

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 středo-
věkou tematikou s vystoupením 
středověkých tanečnic, šermířů 

a kejklířů, každou sobotu od 
19:00 do 21:15 h.
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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 konala 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 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

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

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

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

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

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 
pro maminky, miminka i sourozence

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

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, 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) 

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 taneční pololetí do tanečního studia 
Dancepoint. Na výběr můžete mít z těch-

to kurzů a lekcí: 
KARIBSKÉ TANCE A SALSA

– pro jednotlivce 
Každé úterý od 19:00 do 20:00, cena 

790,-/10 lekcí
- Karibské tance – choreografie i krokové 
variace tohoto kurzu jsou přizpůsobeny 
tak, aby se daly tancovat samostatně, 
bez partnera. Je to směs nádherných 
a podmanivých tanců jako mambo, 

kizomba, cumbia, bachata, merenque a 
reaggeton. Do karibských tanců se zapo-

juje celé tělo, a proto si při jejich tanci i 
nádherně zformujete postavu.

- Salsa – je to tanec, který představuje 
vyjádření emocí pohyby těla v rytmu latin-

skoamerické hudby.
- Pro všechny věkové kategorie.

OPEN CLASS 
každou středu 18:30-19:30, vstup: 50,-/1 
lekce, členové Dancepointu: 39,-/1 lekce
Máme pro vás speciální novou nabídku 
open class lekcí. Máte chuť si zrovna 

přijít zatančit, odreagovat se či naučit se 
něco nového? Pak tato hodina je přesně 
pro vás. Nemusíte se vázat na celé po-
loletí, prostě si zaplatíte vstup na danou 
hodinu a pak už tančíte s naším skvělým 
lektorem. Lekce jsou určeny pro všechny 
věkové kategorie a i stupně pokročilosti. 

LEKCE STREET DANCE
 – pondělí až pátek

- Taneční styly: House, hiphop, wack, 
progressive, hype, R´n´b, dancehall, 

locking.
Taneční KURZY – jsou určeny pro za-

čátečníky či mírně pokročilé zájemce. Přijí-
máme všechny již od 8 let a výš. Do kurzu 

se lze registrovat během celého roku.
Taneční SKUPINA – je určena pro po-

kročilé zájemce, kteří se chtějí tancování 
věnovat závodně.

BREAK DANCE – čtvrtek 18:30-19:30
- Akrobatický hip hopový tanec. Pro 

všechny věkové kategorie.

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 
samoozdravných procesů v těle.

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

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM
V pravidelných programech vždy zvolíme 

téma daného programu, které přizpů-
sobujeme 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.
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, poznává-
ní přírody zážitkovou formou, rozvíjení 
kognitivních 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 po-
povídat si u čaje. Kapacita herny je 10 dětí.

Věk: 1 – 4 roky
Cena: 50 Kč/dítě

Rezervujte si prosím místo v herně.
Astropsychologie aneb Jak vychovávat 

dítě podle znamení 
Astropsychologie vám pomůže vaše dítě 
motivovat a směřovat tak, aby maximálně 
využilo všech svých schopností, které mu 
příroda nadělila. Naučíte se, jak rozvíjet 
vrozené dary vašeho dítěte. Dozvíte se 
informace o jednotlivých znameních a 

jejich dispozicích pro zvládání problémů 
v běžném životě, zejména pak, jak tyto 

znalosti uplatnit ve výchově dětí. 
Termín: pondělí 27. 1. od 16 do 18 hodin 

Rezervujte si prosím místo do 24. 1. 2014.
Cena: 110 Kč

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 kvízy. Do reje jsou během 
programu vtaženi i rodiče. Věková skupi-
na 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

sobota 18. 1. – Sportovní ples
sobota 25. 1. 

Společenský ples – pořádá
Hnutí ANO 2011
PŘIPRAVUJEME:

Sobota 8. 2.
TRADIČNÍ LAŠSKÝ BÁL

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo ELLA 

každý poslední pátek v měsíci
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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

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

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

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

- Laktační poradna
- Prodej aromaterapeutických produktů 

v bio kvalitě
TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:

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

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

18. 1. ve 14:00, 28. 1. v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

4. 2. v 17:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
29. 1. v 16:15, 26. 2. v 16:15

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 

s epidurálem
27. 2. v 15:30

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

Úterý - 16:00, Středa - 16:00, Čtvrtek - 10:00
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 

TĚHOTNÉ
Pátek 24. 1. 2014 – 10:45

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst (ob-
sahová náplň: praktické nácviky manipulace 
s dítětem, masáže kojenců, metodika správ-
ného krmení, relaxační polohy pro zklidnění 

nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
28. 1., 4. 2., 11. 2. – 8:45 h

II. BLOK PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
28. 1., 4. 2., 11. 2. – 10:00 h

III. BLOK PRO DĚTI OD 1 - 3 let
28. 1., 4. 2., 11. 2. – 11:15 h

Městská knihovna F-M

Pro děti 
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.

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

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!!!

So 25. 1. HELL Ń ROLL – INSANIA!
DALŠÍ Z ŘADY METALOVÝCH MINIFESTI-
VÁLKŮ, HEADLINER : INSANIA!
Po 27. 1. LISTOVÁNÍ – INFERNO (DAN 
BROWN) Club
DALŠÍ LISTOVÁNÍ, TENTOKRÁT I S PRO-
DEJEM PODEPSANÝCH KNIH DANA 
BROWNA.
St 29. 1. STOUNDRUM club
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ D´N´B POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…
Pá 31. 1. NO!SE – DNB PÁRTY 
So 1. 2. HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS! HOL-
KY VSTUP ZDARMA!!!
DJ KAMIL A MATTES A NESMRTELNÉ 
HITY
PŘIPRAVUJEME:
15. 3. Mňága a Žďorp
28. 3. KOSHEEN (UK) – BONVER ARENA
4. 4. HORKÝŽE SLÍŽE
11. 4. DIVOKEJ BILL
26. 4. XINDL X
5. 5. TOMÁŠ KLUS – FRÝDECKÝ KD

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. 
Novinky v galerii:

Karel Demel, Jiří Slíva, Iva Hüttnerová.

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 tradič-
ní základní kurzy lyžování pro děti z mateř-
ských škol (od 4 let).
Lyžařský výcvik pro předškoláky je veden zku-
šenými 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 samostatnou jízdu na 
lyžařském vleku, zkušení lyžaři si vylepší svůj 
styl a naučí se novým prvkům. Děti budou roz-
děleny do družstev. Každé družstvo má svého 
lyžařského instruktora 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

25. 1. MARSHMALLOWS | DOBROTY
V SOBOTY

Znáte ty nadýchané růžovobílé bonbóny ve 
tvaru lehoučkých polštářků, které se dají opé-
kat nad ohněm a jmenují Marshmallows? Tak 
takové si vyrobíte v naší kuchařské dílně. Fan-
tazii se meze nekladou. Čekají vás Marshma-
llows různých tvarů, příchutí, barev i vůní.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 767, Místek, 9:00 – 12:00 hodin a 14:00 
– 17:00 hodin.
Cena: 80 Kč
Informace: Martina Fatrdlová, Telefon: 
736 150 088, E-mail: martina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 23. 1. 2014.
30. – 31. 1. ČARODĚJNÁ NOC V KLÍČI 2 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Opět se na vás těší vaše dvě staré známé 
čarodějnice Kazimíra a Krutimíra, které si 
pro vás připravily nové receptury lektvarů, 
kouzel a zaříkávání. K ochraně pro následu-
jící den si vytvoříme kouzelný amulet. Večer 
si pustíme čarodějnou muziku pro naše reje 
a na druhý den se vydáme do Palkovic po 
stopách místního černokněžníka, který má 

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 zakoupit 
denně od 16h v hospůdce U Arnošta. Vstupen-
ka není považována za místenku, vhodné místo 
si zajistěte výhradně včasným příchodem na 
koncert. Rezervace míst nepřijímáme. V 18:45h 
budou neobsazená místa předem zakoupe-
ných vstupenek poskytnuta 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
Tel.: 607 720 251, 737 617 841

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.
31. 1. - ČAJ O PÁTÉ – Setkání s INDIÍ 

Vyprávění o pobytu v jižní Indii, v Ramana 
ašrámu v Tirruvannamalai u hory Aruná-
čaly. Začátek v 17h.
AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ LEKTORŮ 

JÓGY II. TŘÍDY 
Přijímáme přihlášky.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Zdeněk Tichopád / Přesýpací hodina

od 8. ledna do 18. února

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

Neformální spolek lidí vyznávajících hor-
skou turistiku. Aktuální akce na webu.

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 nastávající 
rodiče a rodiče s dětmi.
Něžná náruč rodičů

Poradna o psychomotorickém
vývoji dítěte

Cílem je informovat rodiče o tom,
co, kdy a jakým způsobem by se mělo 

dítě naučit a proč. 
Upozornění na odchylky kvalitního vývoje 

dítěte, odhalení příčiny, prevence a 
nápravná opatření.

Miniškolička pro děti bez rodičů
PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE na téma 

SOUROZENECKÉ KONSTELACE
jak ovlivní pořadí, kdy jsme se narodili – 

první? druhý? třetí?
jaký vliv má sourozenecká konstelace na nás 

dospělé v partnerství, rodičovství i kariéře
Středa 29. 1. od 15:30 

přednáší dětská psycholožka
Mgr. Barbara Kiedroń 

Na všechny programy je třeba se předem 
telefonicky objednat!

21. 1. v 18.00 hodin
Cestovatelská přednáška: 
Radim Ptáček – Arménie 

Modrý salonek, Místek, Hlavní 112

do 19. 1. 2014
Výstava obrazů

Petr Rumian, Vít Rumian
Místek, Hlavní 112 – prostory studovny

svou sluji ukrytou ve zdejších hůrkách. Dá-li 
počasí, zasáňkujeme si.
Věk: 7 – 15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek | Začátek: 30. 1. v 17:00 hodin 
| Ukončení: 31. 1. v 16:00 hodin
Cena: 260 Kč
Informace: Ivana Kulhánková, 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 27. 1. 2014.

31. 1. BLUDIŠTĚ
POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Pokud vám nechybí odvaha a fantazie, máte 
sportovního ducha a trochu štěstí, tak přijďte a 
prožijte páteční prázdninový den s námi. Bude-
me soutěžit a bavit se podle známého pořadu 
pro děti Bludiště. Vyzkoušíme si, co zvládneme!
Věk: 6 – 13 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 8:00 - 16:00 hodin
Cena: 240 Kč
Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 29. 1. 2014.
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REVIZE
A OPRAVY

PLYNOVÝCH
KOTLŮ

776 355 555 Pro inzerci volejte 603 249 743Pro inzerci volejte 603 249 743

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456,

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
Kontakt: miluse.pacikova@ssosfm.cz

Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující v oborech:

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin
Přihlášky ke studiu přijímáme průběžně.

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

www.cistenikobercumilata.estranky.cz Vážení voliči,
jsem ráda, že vás ko-
nečně mohu pozvat na 
návštěvu do své posla-
necké kanceláře. Od 
doby mého zvolení jsem 
hledala vhodné prosto-
ry, které by byly v části 
města, která je dobře do-
stupná nejen autem, ale 
především MHD, a hlav-
ně byly přístupné i pro 
občany s tělesným po-
stižením. Podařilo se mi 
to sice jen částečně, ale déle jsem už čekat nemohla. 
Od února každé pondělí se od 14 do 18 hodin 
budu těšit na vaši návštěvu v poslanecké kanceláři
na adrese J. V. Sládka 37, Místek.
Pokládám za důležité omluvit se vám všem za to, že 
otevření mé poslanecké kanceláře trvalo tak dlouho, 
a také vás chci ujistit, že fi nanční prostředky za pro-
nájem mé kanceláře, které hradí Poslanecká sněmov-
na, zůstanou – od mého zvolení v říjnu 2013 do kon-
ce ledna 2014 – v rozpočtu Poslanecké sněmovny.

Vážení voliči, 
ve volbách jste mi dali svou důvěru. Vaše podněty a 
připomínky mě zajímají, vaše problémy vám chci po-
moci řešit.  Ing. Pavlína Nytrová

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

LUKÁŠ OBODA
2003-2013,

ANEB NEVSTOUPÍŠ
DVAKRÁT

DO STEJNÉHO
STROMU

OD 31. 1. 2014


