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slovo primátora
Vážení občané,
každoročně touto dobou máme k dispo-

zici statistiky týkající se počtu obyvatel na-
šeho města, z nichž lze leccos vyvodit, ale 
určitě nemají charakter jakéhosi vysvěd-
čení. Je faktem, že občanů Frýdku-Místku 
postupně mírně ubývá, což je dáno mnoha 
faktory, na které většinou samotná radnice 
nemá vliv. Naším úkolem samozřejmě je, 
abyste se v našem městě cítili co nejlépe 
a měli co nejméně důvodů poohlížet se po 
bydlení v jiných obcích. Děláme pro to maximum, ale při stávající 
věkové struktuře obyvatelstva města těžko můžeme zvrátit trendy, 
jako je stále klesající porodnost a naopak stoupající úmrtnost oby-
vatel. Město také nemá nijak závratné možnosti, aby rozhodujícím 
způsobem ovlivnilo nezaměstnanost, která se podílí na migraci lidí 
za prací, což ale není v dnešní globalizované době ničím výjimeč-
ným. My podporujeme komerční podnikatelskou sféru, městské 
průmyslové zóny máme nyní plné, a proto hledáme nové lokality 
vhodné pro podnikání, které by mohly přinést další nová pracovní 
místa. V tomto směru má ale město své limity, otázku nezaměstna-
nosti, ale i porodnosti, musí řešit v prvé řadě stát. My investujeme 
do rekonstrukce budov, do školství i do dopravy, zavedli jsme MHD 
zdarma. Upravujeme prostory na sídlištích i v samotném centru 
města, úklid a výsadba zeleně jsou běžnou činností. Podporujeme 
sport a kulturu, v letních měsících nabízíme i desítky zajímavých 
akcí pod širým nebem. Děláme zkrátka vše pro to, aby se lidé cí-
tili ve městě příjemně a bezpečně, což jsou jedny ze základních 
psychologických potřeb pro spokojený život. Soudě podle statistik 
ukazujících jen mírný úbytek obyvatel a v kontextu výsledků jiných 
měst se dá konstatovat, že Frýdek-Místek je městem, kde lidem 
stojí zato žít. A to jsme samozřejmě rádi.  Michal Pobucký

Počet obyvatel statutár-
ního města Frýdku-Místku, 
včetně jeho příměstských 
částí Chlebovice, Lískovec, 
Lysůvky, Skalice a Zelinkovi-
ce, se od roku 2010 postupně 
a pomalu snižuje. Důvodem 
je zejména pokulhávající pro-
ces reprodukce obyvatelstva, 
tedy přirozený proces obnovy 
obyvatelstva – porodnost. 

K 1. lednu 2014 mělo měs-
to podle statistických údajů 
58.304 obyvatel, z toho je 
1.399 cizinců. V porovnání 
s rokem předchozím (k 1. 1. 
2013 – 58.716 obyvatel) to je 
pokles o 412 obyvatel. Histo-
ricky první pokles počtu obyva-
tel pod šedesátitisícovou hrani-
ci byl zaznamenán k 1. lednu 
2010. Od té doby mají počty 
obyvatel spíše sestupnou ten-
denci, i když v roce 2011 přiby-
lo zhruba pět set obyvatel, hra-
nice šedesátitisícového města 
dosažena nebyla.

Jedním z důvodů úbytku 
obyvatel je stále klesající porod-
nost a naopak stoupající úmrt-
nost obyvatel. V roce 2011 se 

narodilo 1252 dětí, o rok později 
jich přišlo na svět 1.170, což je 
o 82 méně, a v loňském roce 
se narodilo 1.116 dětí, což je 
v porovnání s předchozími léty 
další pokles v porodnosti. Čísla 
naopak stoupají v úmrtnosti. V 
roce 2011 zemřelo 897, v roce 
2012 to bylo 949 obyvatel a v 
loňském roce bylo evidováno 
1.002 úmrtí. Z porovnání údajů 
z let 2012 a 2013 vyplývá, že 
se narodilo o 54 dětí méně a 
umřelo o 53 lidí více, což je v 

konečném důsledku „přirozený“ 
úbytek o 107 obyvatel.

„Velký podíl na odlivu obyva-
tel z měst má skutečnost, že lidé 
touží po větším klidu. Nechtějí žít v 
přelidněných a rušných městech 
a stěhují se do přilehlých obcí, 
které ale také postupně zalidňu-
jí. Potvrzují to i statistické údaje. 
Od roku 2011 přibylo Bašce 140 
obyvatel, Sviadnovu 130, Dolním 
Domaslavicím 89, Krmelínu 78 a 
Bruzovicím 70 obyvatel,“ upozor-
nil primátor Michal Pobucký.

Obyvatel města mírně ubylo

DAVY LIDÍ: I kulturními akcemi udržujícími pospolitost se město sna-
ží, aby se lidé ve Frýdku-Místku cítili dobře.  Foto: Petr Pavelka

Město bojuje s vandalismemMěsto bojuje s vandalismem
Určitě lze nalézt v regionu 

spoustu podobných objektů 
v mnohem horším stavu, přes-
to se město rozhodlo v sou-
vislosti se stavem podchodu 
Českých drah posílit opatření, 
která by měla vést ke snížení 
v něm páchaném vandalismu i 
větší bezpečnosti občanů.

„Podchod není majetkem měs-
ta, ale měli jsme velký zájem na 
jeho vybudování, a protože nešlo 
o zrovna malou investici, zaváza-
li jsme se v jeho části k údržbě. 
Neznamená to ovšem absolutní 
zodpovědnost města za jeho stav. 
My se staráme o pravidelný úklid, 
včetně odstraňování vandalských 
nápisů, ale poškození typu uraže-
ný schod nebo poškozená skelní 
výplň, to je v kompetenci Správy 
železniční dopravní cesty, kterou 
na závady pravidelně upozorňu-
jeme,“ vysvětlil primátor Michal 
Pobucký, který se sešel v minulém 
týdnu na místě samém se zástup-
ci technických služeb i městské 
policie, aby společně hledali způ-
soby, jak situaci v daném prostoru 

změnit. Jde o to, že odstraňování 
sprejerských poškození je sisyfov-
ská práce, kdy po vyčištění záhy 
přibývají nová „díla“ tohoto druhu. 
„Vnitřní část podchodu, kde je 
kamerový systém, je v mnohem 
lepším stavu než výchozí ramena. 
Proto se pokusíme přidat kamery i 
na další místa, abychom měli vět-
ší šanci sprejery přistihnout. Také 
technické služby přijmou jiný režim 
čištění, zřejmě i s aplikováním spe-
ciálního nátěru, který jim usnadní 
udržet stěny v čistotě. Každopád-
ně řešení si vyžádají určitý čas, 
protože například kamery musíme 
instalovat v součinnosti s Českými 
drahami, také současné roční ob-
dobí některým opatřením nenahrá-
vá,“ řekl náměstek primátora Karel 
Deutscher, který upozornil, že 
graffiti je jako poškozování cizí věci 
trestný čin, který městská policie 
řeší ve spolupráci se státní policií.

Vandalské činy ve městě spo-
lykají spoustu peněz, které by 
radnice mohla použít jinde, proto 
by veřejnost neměla být k tako-
vým projevům netečná a infor-

movat urychleně městskou poli-
cii, pokud je něčeho podobného 
svědkem. Občané jsou v tomto 
směru poměrně aktivní, i díky nim 
řešila městská policie loni okolo 
dvou stovek přestupků, kdy do-
cházelo k poškozování laviček, 
dětských prvků, veřejného osvět-
lení, kanálů, sloupků, odpadko-
vých košů, dopravního značení a 

podobně. Technické služby mu-
sely loni kvůli vandalům a zlodě-
jům investovat například 60 tisíc 
do nových nádob na posypový 
materiál a přes 300 tisíc na nové 
kanálové vpusti. „Těmito kráde-
žemi jsou občané vystavování 
velkému nebezpečí, významně 
se zvyšuje i riziko hmotných škod 

u poškozených vozidel. V nepo-
slední řadě to ztěžuje i práci za-
městnancům TS a.s., kteří musí 
operativně místa zabezpečit a 
následně nahradit novými po-
klopy, mnohdy zcela atypický-
mi, jejichž výroba je zdlouhavá 
a nákladnější,“ sdělil ředitel TS 
a.s. Jaromír Kohut.  (pp)

PODCHOD ČESKÝCH DRAH: Vandalismus je problémem i ve Frýdku-Místku.  Foto: Petr Pavelka
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krátce
Setkání s občany

Vedení statutárního města Frýd-
ku-Místku ve spolupráci s Osadním 
výborem Panské Nové Dvory při-
pravuje na středu 26. března od 16 
hodin setkání s občany Panských 
Nových Dvorů, které se uskuteční 
v restauraci U Hučky.

Záštita festivalu
Rada města souhlasila s pře-

vzetím záštity primátora Michala 
Pobuckého nad jubilejním 20. 
ročníkem Mezinárodního folklor-
ního festivalu CIOFF/IOV Frýdek-
-Místek 2014, který se uskuteční 
ve dnech 17.–23. 6. ve Frýdku-
-Místku a okolí.

Propagace na Slovensku
Rada města vyslala náměstky 

primátora Karla Deutschera  a 
Dalibora Hrabce na jubilejní 20. 
mezinárodní veletrh cestovní-
ho ruchu ITF SLOVAKIATOUR 
2014, který se konal na přelomu 
ledna a února v Bratislavě. Tato 
největší akce svého druhu na 
Slovensku patří mezi nejvýznam-
nější akce v regionu střední Evro-
py. Město se prezentovalo v rám-
ci Moravskoslezského kraje.

Pohádka za humny
Beskydské informační cent-

rum, které se stará o turistický 
ruch ve Frýdku-Místku i okol-
ních Beskydech, potěšila zpráva 
prestižního britského deníku The 
Guardian, který láká turisty do 
Beskyd. Ten ve svých tipech na 
cestování láká turisty do různých 
lokalit světa a Moravskoslezské 
Beskydy tentokrát dostaly největ-
ší prostor ze všech nabízených 
tipů. Článek doslova vyzývá 
čtenáře, aby na Pustevnách pro-
žili svou vlastní pohádku. Britský 
The Guardian oceňuje na Bes-
kydech především nádhernou 
přírodu s čistým ovzduším a ma-
lebný ráz horských vesnic.

Teplo z biomasy
Energetická zařízení skupi-

ny Dalkia, která dodává teplo 
i městské společnosti Distep, 
prochází neustálou moderniza-
cí za účelem zvýšení účinnosti 
výroby a snížení emisí. Loni byl 
napříkald zahájen provoz nové 
bioelektrárny ve Frýdku-Místku, 
kterou Dalkia posléze převzala 
do svého provozu. Nový zdroj na 
spalování biomasy vyrábí koge-
nerační výrobou teplo a elektřinu 
a nahrazuje třicet procent dodá-
vek tepla ze stávající teplárny.

Hubněte s lékařem
Lidé s nadváhou jsou často 

omezeni zdravotně, společen-
sky, esteticky a někdy i kariérně. 
Zázračné diety nepomáhají, či 
pomohou pouze krátkodobě. 
Na místě je vyhledat odbornou 
zdravotnickou pomoc obezitolo-
ga a zahájit neprodleně léčbu. 
Ve Frýdku-Místku se připravuje 
tříměsíční skupinový kurz sni-
žování nadváhy pod lékařským 
dozorem od 7. dubna na 8. ZŠ. 
Přihlášky a bližší informace na 
www.prozit.cz.  (pp)

Leden až březen je již tra-
dičně dobou, kdy vyráží turi-
stická oblast Beskydy-Valaš-
sko na veletrhy cestovního 
ruchu, aby návštěvníky nalá-
kala do naší destinace. Město 
Frýdek-Místek v její propagaci 
hraje významnou roli.

Turistická oblast Beskydy-
-Valašsko se jako první před-
stavila na veletrhu Regiontour 
v Brně od 16. do 19. ledna. 
„Jedná se tradičně o největší 

prezentaci průmyslu cestovní-
ho ruchu s akcentem na regi-
ony ve střední Evropě. Veletrh 
Regiontour je tak nosným pro-
jektem na podporu domácího 
cestovního ruchu a incomingu 
v České republice,“ říká Lucie 
Talavašková z Destinačního 
managementu turistické oblas-
ti Beskydy-Valašsko. Zástupci 
informačních center na expo-
zici Moravskoslezského kraje 
dávali ty nejlepší tipy na výlety, 

atraktivity, relax a wellness či 
ubytování, které byly doplněny 
o pobytové balíčky certifiko-
vaných ubytovacích zařízení v 
Beskydech. Jako novinka zde 
byl představen také nový turis-
tický průvodce Frýdku-Místku. 
S nabídkou se mohou návštěv-
níci setkat také následně na ve-
letrhu Slovakiatour v Bratislavě, 
Holidayworld v Praze, Dovole-
ná a region v Ostravě a Infotour 
v Hradci Králové.  (pp)

Město na veletrzích cestovního ruchu

Město Frýdek-Místek pokra-
čuje v aktivitách v rámci In-
tegrovaného operačního pro-
gramu, z něhož se podařilo na 
základě Integrovaného plánu 
rozvoje města získat 5,25 mil. 
eur na revitalizaci problema-
tického sídliště Slezská.

„Máme zarezervováno ještě 
okolo 65 milionů korun, které 
na Slezské město proinvestuje 
v rámci II.-IV. etapy revitalizace a 
na vylepšení kamerového systé-
mu,“ uvedl Pavel Osina, vedoucí 
oddělení ekonomického rozvoje. 
Na závěrečném projednávání 
projektové dokumentace k dru-
hé etapě se ještě dolaďovaly 
některé detaily úprav především 
lokality ulice Dobrovského a u 
obchodního domu Tesco. Právě 
zde by se měla omezit prašnost 
vznikem nových čtyřiceti parko-
vacích míst. Naplánované akce 
vždy zahrnují i vegetační úpravy, 
s ohledem na velmi zasíťované 
území je ovšem úspěchem do-
slova každý strom.

„Projekt řeší vybudování 
dalších parkovacích ploch a 
chodníků, určitě dojde znovu ke 
zvýšení estetického standardu a 
životní úrovně zdejších obyva-
tel. Zkulturnění a zatraktivnění 
prostředí sídliště se projeví na 
zlepšení komfortu bydlení,“ ujiš-
ťuje náměstek primátora Karel 
Deutscher.  (pp)

Chystá se další etapa revitalizace Slezské

PROJEKTY NA SLEZSKÉ: Závěrečné projednávání projektové dokumentace.  Foto: Petr Pavelka

Přijďte nahlédnout do života hospice

HOSPIC: Představy lidí o tom, co se děje v této budově, jsou různé. O realitě se mohou zájemci přesvědčit 
v rámci únorové přednášky v tomto zařízení.  Foto: Petr Pavelka

Hospic ve Frýdku-Místku 
poskytuje své služby již tře-
tím rokem. Z opakovaných 
reakcí klientů a jejich rodin 
ale vyplývá, že povědomí o 
hospicové péči je stále neúpl-
né a mnohdy zkreslené. Názo-
ry, že hospic je „dům smrti“, 
„místo, odkud už nevyjdete“ 
ostře kontrastují s reakcemi 
pacientů, kteří na základě své 
zkušenosti litují, že nevyužili 
služeb tohoto zařízení dříve.

„Cítíme v této souvislosti 
jako potřebné seznámit širokou 
veřejnost s posláním hospicové 
péče a představit hospic jako 
místo, kde lze prožít zbývající 
úsek života co nejkvalitněji. Bez 
bolesti a jiných tělesných strá-
dání, navíc v přítomnosti nej-
bližších,“ vysvětlil, proč zařízení 
chystá na 26. února od 16 ho-
din přednášku o hospicové péči 
v budově Hospice Frýdek-Mís-
tek (J. Pešiny 3640), náměstek 
primátora Libor Koval.

Příchozí budou seznámeni 
se základními principy paliativní 
péče, což je termín pro péči o 
nevyléčitelně nemocné a umí-
rající. Dozví se, kteří nemocní 
mají z paliativní péče prospěch a 

které kroky je třeba podniknout 
v případě zájmu o hospicovou 
službu. Samozřejmostí je pro-
hlídka budovy, aby lidé pochopili 
základní myšlenku hospicové 
péče – umožnit člověku prožít 
jeho poslední dny, týdny, měsí-
ce co nejplněji. „Rozhodnutí přijít 
do hospice je pochopitelně vel-
mi těžké. Ale jsou situace, kdy 
ani milující rodina není schopna 
zvládnout péči o těžce nemoc-
ného v domácím prostředí. Ne-

zbývá, než se svěřit do rukou 
těch, kteří svoji práci vnímají 
jako službu člověku. A nejedná 
se jen o něžnou a laskavou péči 
o nemocné tělo, ale neméně dů-
ležitá je péče o duši. Nemocný 
a umírající člověk se potřebuje 
obklopit nejdůležitějšími lidmi 
svého života. Chce opakovaně 
cítit a slyšet, že ho máte rádi a 
že ho v nejtěžších chvílích neo-
pustíte. Aby rodina splnila úlohu 
ze všech nejbolestnějších, má 

k dispozici oporu našeho hospi-
cového týmu. Přijde-li nemocný 
do hospice včas, zjistí, že se 
tady hodně usmíváme, máme 
čas si popovídat, ale také vyře-
šit dosud nevyřešené,“ ujišťuje 
ředitel zařízení Jan Jursa. Jeho 
kolektiv chce únorovou akcí při-
blížit slova Cecily Saundersové, 
zakladatelky prvního hospice na 
světě: „Hospic je až do poslední 
chvíle o životě. A ten může být 
delší a hezčí, než čekáte.“  (pp)
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městská policie
Chytili pachatele

23. 1. okolo třetí hodiny nad 
ránem strážníci ve Frýdku-
-Místku zadrželi dva pachatele, 
kteří se vloupali do poštovního 
novinového stánku. „Vozidlo 
městské policie projíždělo po 
ulici Viléma Závady, kde si 
strážníci všimli dvou postav, 
které se daly na útěk, když za-
hlédly vozidlo. Popis osob byl 
předán druhé hlídce, která si 
těchto osob všimla, provedla 
kontrolu a předala Policii ČR, 
která si celou událost převzala 
k dořešení,“ informovala policej-
ní preventistka Lenka Biolková.

Chtěla se zabít
26. 1. odpoledne oznámila na 

linku 156 ve Frýdku-Místku žena, 
že se chce zabít, protože ji nikdo 
nemá rád. „Žena uvedla adresu 
a zavěsila telefon. Strážníci tuto 
událost oznámili Policii ČR. Ná-
sledně se ženě pokusili zpětně 
dovolat s tím, že strážník se před-
stavil jako kamarád, kterého žena 
zná. Touto lstí se podařilo zjistit, 
kde se oznamovatelka nachází. 
Druhá hlídka vyjela na uvede-
né místo, kde na lavičce seděla 
žena a popíjela alkohol. Žena 
po konzultaci s policií a lékařem 
byla převezena na protialkoholní 
záchytnou stanici k vystřízlivění 
a následně k lékařské pomoci,“ 
uvedla Lenka Biolková.

Ne-přimrzlé labutě
26. 1. byla hlídka městské 

policie přivolána na přehradu 
Olešná, kde měly být k vodní 
hladině přimrzlé labutě. Hlídka 
na místě zjistila, že labutě pouze 
odpočívají. Po konzultaci se zá-
chrannou stanici v Bartošovicích 
(Nový Jičín) byli strážníci poučeni 
odborníky, že labutě by v případě 
přimrznutí k vodní hladině byly 
nervózní a snažily by se vzlét-
nout. Toto by si mohli pamatovat i 
občané, kteří na podobné případy 
budou chtít upozornit.

Záznam pomohl
25. 1. prodavačka z večer-

ky požádala o pomoc, protože 
v prodejně měla zákaznici, kte-
rá tvrdila, že zaplatila tisícikoru-
nou a prodavačka jí vydala jen 
do pětisetkoruny. Při příjezdu 
se na místě nacházel i majitel, 
který hlídce pustil videozáznam, 
jenž dokázal, že se žena mýlila 
a platila skutečně pouze pěti-
setkorunovou bankovkou.  (pp)

Provizorní hala skončí v březnu
Hokejový klub HC Frýdek-

-Místek oznámil, že aktivity 
v provizorní hokejové hale 
postavené na parkovišti fot-
balového hřiště ve Stovkách 
ukončí 23. března, kdy bude 
demontována. Současně počí-
tá s tím, že v hokejové sezóně 
2014/2015 už podobnou stav-
bu nevyužije, protože práce na 
nové hale Polárka díky teplé 
zimě výrazně postoupily.

„Stavební firma dohnala 
skluz a je dnes v předstihu, 
takže s trochou štěstí může 
dojít k otevření Polárky dříve, 
než je plánováno. I tak ale na-
stane období, kdy družstva HC 
budou muset za ledem dojíždět 
do některých z hal v okolních 
městech. Samozřejmě budeme 
zajišťovat dopravu autobusy, 
kterými by mladí hráči jezdili 
na tréninky a na zápasy,“ slíbil 
Lukáš Vích, který poděkoval 
městu za pětimilionový příspě-
vek na zřízení a provoz provi-
zorní haly. „Děkuji zastupitelům, 
bez jejich schválení této částky 
by provizorní hala nemohla být 
postavena. A také děkuji pri-
mátorovi Michalu Pobuckému, 
že se za halu postavil,“ děkoval 
za vstřícnost Lukáš Vích, který 
oceňuje také vstřícný přístup 

frýdecko-místeckých fotbalistů, 
na jejichž parkovišti hala stojí. 
„Nejde jen o to, že nám umožnili 
postavit halu na svém parkoviš-
ti, ale mohli jsme využívat záze-
mí fotbalového klubu, za což pa-
tří velký dík fotbalistům a jejich 
předsedovi Radomíru Myškovi,“ 
zdůraznil prezident HC Frýdek-
-Místek Lukáš Vích. „My jsme 
především rádi, že oba kluby 
dokázaly nalézt společnou řeč, 
tak by to mělo být,“ komentoval 
soužití letního a zimního sportu 
náměstek primátora Petr Cvik.

Pokroky na stavbě haly 
Polárka mohou už lidé sledo-
vat nejen v reálu, ale také na 
webových stránkách www.ha-
la-polarka.cz, kde se například 
k 20. lednu mohli dozvědět: 
„Stavba dohnala malé zpož-
dění, způsobené déle trvají-
cími pracemi na přeložkách 
vysokonapěťových elektrických 
kabelů, a nyní je prováděna 
dle původního harmonogramu 
prací. Poté, co byly dokonče-
ny práce odehrávající se na 
inženýrských sítích a nebyly 

pro veřejnost viditelné, „vy-
lezla“ stavba nad zem a nyní 
jsou už dobře patrné přírůstky 
na severní tribuně a práce na 
spodních izolačních vrstvách 
jižní tribuny. Zde se bude po-
kračovat podzemní střelnicí.“

Provizorní hala bude ještě 
zhruba dva měsíce žít svým či-
lým životem, i když její provoz 
není úplně jednoduchý. „Led 
v této hale musí mít -7 stupňů 
Celsia. Když bylo venku tepleji, 
museli jsme více mrazit. Na-
opak když v mrazech venkovní 
teplota klesla více než pod -7 
stupňů, zapojili jsme přímotopy, 

abychom dosáhli požadované 
teploty,“ vylíčil Lukáš Vích. Pře-
devším v době zápasů zažívají 
zvýšený dopravní ruch obyva-
telé nedaleké Lískovecké ulice. 
„Vím, že to může být pro někoho 
nepříjemné, proto se lidem byd-
lícím v okolí haly omlouváme a 
děkujeme za toleranci,“ dodal 
prezident HC Frýdek-Místek. 

 (pp)

Architektonický návrh nové haly Polárka.

Město Frýdek-Místek zís-
kalo významný majetek, když 
na něj přechází vlastnická 
práva z majetku České re-
publiky do vlastnictví obce 
dle příslušných zákonů na 
rozsáhlé lesní pozemky v 
lokalitě bývalých kasáren na 
ulici Palkovické.

„Jsme rádi, že se nám po-
dařilo tyto lesy získat, protože 
nám to dává v dané lokalitě 
další možnosti. Dosud jsme se 
museli zabývat výhradně my-
šlenkami na využití bývalých 
kasáren ve smyslu zóny, která 
může přinést nová pracovní 
místa, nyní můžeme přemýšlet 

i o rekreačním využití v tomto 
území,“ uvedl náměstek primá-
tora Dalibor Hrabec.

Město už počátkem loňské-
ho roku komunikovalo se stá-
tem, aby tyto „vojenské lesy“ 
přešly jako tzv. historický maje-
tek na Statutární město Frýdek-
-Místek. V srpnu žádost projed-
nala vláda a v lednu tohoto roku 
se podepsaly příslušné doku-
menty, které povedou k zápisu 
v katastru nemovitostí, v němž 
se město stane majitelem úcty-
hodné výměry přes 130 hektarů 
lesních pozemků v lokalitě ko-
lem bývalých místeckých kasá-

ren na ulici Palkovické.
V tomto prostoru město už 

na zhruba 26 hektarech vlastní 
nemovitosti, které pronajímá při-
bližně sedmi desítkám subjektů 
převážně jako sklady a garáže. 
Město zde také nabízí pozemky 
investorům pro realizaci jejich 
podnikatelských záměrů, při-
čemž prioritou je lehká výroba 
s přínosem pracovních míst. 
„Území je možno využít jak pro 
průmyslové účely, tak pro by-
dlení či volnočasové aktivity,“ 
vysvětlil široké možnosti lokality 
náměstek primátora Karel Deu-
stscher.  (pp)

Město získalo dalších 130 hektarů lesa

KÁCENÍ KVŮLI OBCHVATU: V lokalitě ulice 17. listopadu smě-
rem na Olešnou dochází ke kácení stromů, které je předzvěstí vý-
stavby obchvatu města. Ředitelství silnic a dálnic už provádí úpravy 
na trase budoucí stavby.  Foto: Petr Pavelka

Část rozsáhlých lesů v okolí bývalých kasáren, které město získalo 
do svého vlastnictví.
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poděkování
Správné rozhodnutí

Psal se minulý školní rok, syn končil 1. stupeň ZŠ Naděje a my 
pro něj hledali vhodnou základní školu, do které by se mohl inte-
grovat. Ze dvou vyhlédnutých zvítězila ta nejbližší – 6. ZŠ. Nebu-
du lhát, když napíši, že s obavami jsme vstoupili v září do třídy. 
Postupně jsme zjišťovali, že největší problém není v dětech, ale 
v předsudcích některých rodičů. 

Syn byl přijat až neuvěřitelně vřele a to pomohlo a urychlilo jeho 
adaptaci v novém prostředí. Naše obavy se začaly rozptylovat. Kdy-
koliv něco potřeboval, nikdo z pedagogů syna nikdy neodbyl, vždy ho 
vyslechli a s ochotou poradili, pomohli, půjčili. Osobně do školy zaví-
tám často – na různé akce, pro DÚ apod. a vždy se učitelé usmívají. A 
není to jen profesionálně nahozený úsměv, je vřelý, upřímný a vůbec 
se synovi nedivím, že si okamžitě všechny své vyučující oblíbil. Je 
vidět, že učitelé na 6. ZŠ jsou opravdoví profesionálové, vynikající ve 
svém povolání a hlavně jsou to „lidé“. Velký dík patří paní asistentce 
Sklářové za mateřskou starostlivost, paní třídní učitelce Šáchové za 
diplomatické řešení všech situací, panu řediteli Synkovi za důvěru, 
kterou do syna vložil, paní češtinářce Rzymanové a paní tělocvikářce 
Mynářové, které chápou, že nikdo není dokonalý a snaha se cení! 
Omlouvám se zbytku pedagogického sboru, které jsem nejmenovala 
– jste prostě všichni skvělí! Teď už víme, že integrace nemusí bo-
let, když jsou správní lidé na správném místě. Máme ještě druhého 
syna, kterého s klidným a čistým svědomím svěříme jako budoucího 
prvňáčka profesionálům z 6. ZŠ. Kdybychom měli tuto školu hodnotit 
známkou – u nás má obrovskou 1.  Mgr. Radmila Veverková

Mateřská škola Naděje na 
ulici K Hájku je již druhým 
rokem zapojena do progra-
mu Světové zdravotnické 
organizace „Škola podporují-
cí zdraví“. Jedná se o jeden 
z alternativních směrů přístu-
pu, výuky a vzdělávání dětí. 
Životní styl a chování, které 
zdraví podporují, je třeba vy-
tvářet již v předškolním věku 
dítěte, kdy se návyky a posto-
je upevňují nejtrvaleji.

Zdraví je pro nás nejcennější 
a zvláště v dnešní uspěchané 
době je důležité začít pro ně 
dělat to nejlepší již od dětství. 
Zaměřujeme se na zdravý vývoj 
dítěte po všech jeho stránkách 
– tělesné, duševní i sociální. Je 
pro nás důležité, aby se dítě 
cítilo ve školce příjemně, bez-
pečně, aby se do ní těšilo na své 
kamarády a paní učitelky.

V naší školce klademe důraz 
nejen na zdravou stravu a pitný 
režim, ale také dbáme na dosta-
tek volného pohybu pro děti a 
střídání činností. Umožňujeme 
dětem spontánní hru a učíme je 
formou prožitku.

Děti mají možnost zapojit se do 
odpoledních zájmových činností, 

které jsou zaměřeny na rozvoj řeči, 
estetického cítění a pohybových 
dovedností. Dále mohou děti na-
vštěvovat šachový kroužek a krou-
žek na výuku anglického jazyka.

V mateřské škole máme vě-
kově smíšené třídy, které mají vý-
znam pro jejich vzájemné kontakty. 
Mladší děti se učí od těch starších 
a starší děti se učí odpovědnosti ve 
vztahu k mladším. Samozřejmostí 
je integrace dětí s různým druhem 
zdravotního postižení.

Nabízíme třídy s menším po-
čtem dětí s možností asistenta 
pedagoga. Uplatňujeme speci-
ální metody – bazální stimulaci, 
senzomotorickou a psychomoto-
rickou stimulaci, Metodu dobrého 
startu, ergoterapii, alternativní 
komunikaci, metodu strukturova-
ného učení a logopedickou péči.

Do dění mateřské školy zapo-
jujeme také rodiče dětí. Společně 
zajišťujeme mikulášskou nadílku, 
rodiče se podílejí na společných 
akcích v MŠ (na podzim připra-
vujeme uspávání zahrady, na 
jaře společný výlet s rodiči a 
v létě zahradní slavnost).

V naší MŠ panuje pohoda a 
příjemná atmosféra. Paní uči-
telky přistupují k dětem indivi-
duálně s láskou a pochopením. 
Vytváříme prostředí, kde se děti 
cítí bezpečně a zažívají pocity 
jistoty.  Věra Flachsová

Zdravá mateřská škola

PŘEDNÁŠKA NA ZŠ LÍSKOVEC: V pondělí 20. ledna navštívila lískoveckou školu Hana Svobodová ze 
Sdružení TEREZA Praha, se kterou proběhla konzultace plnění závěrů z auditu Ekoškola. Příští rok ško-
lu čeká již čtvrtá obhajoba tohoto mezinárodního titulu. Nezůstalo jen u konzultace, ale žáci si vyslechli i 
velmi zajímavou a poučnou besedu o fauně a flóře cizokrajných ekosystémů, především o ochraně moř-
ských želv, které se Hana Svobodová přímo osobně účastní pravidelně již poněkolikáté v Indonésii.

Stejně jako vloni i letos 
jsme pro děti naší školy (5. 
ZŠ) uspořádali lyžařský kurz 
na Bílé „Lyžujeme se Sluníč-
kem“. Zájem ze strany rodi-
čů byl velký, o čemž svědčí 
i 100% nárůst účastněných 
oproti loňsku. Celkem 80 dětí 
z prvních a druhých tříd na-
stupovalo 16. 12. odhodlaně 
na svůj první den lyžařského 
výcviku a 20. 12. se hrdě vra-
cely s medailemi na hrudích.

Každý den jsme na Bílou do-
jížděli. Zde se o děti celé dopo-
ledne výborně starali kvalifiko-
vaní instruktoři, kteří si hned od 
začátku s dětmi dobře rozuměli. 
Ač je to skoro nemožné – vzhle-
dem k dosavadnímu špatnému 
počasí, podmínky pro lyžování 
jsme měli skoro ideální.

Moc se nám líbil celý areál 
SKI-Bílá. Naši mladí lyžaři nad-
šeně používali různé pomůcky 

ke zlepšení svého lyžařského 
stylu a umění. Děti jsme pak na 
svazích mohli vidět s volanty, s 
hady, s padáky atd.

Samozřejmě velkým finále 
výcviku byl závod skoro jako u 
opravdových lyžařských závod-
níků. Všechny děti, které se zá-
vodu účastnily, překážky zvládly 
a projely cílovou páskou.

Pětka opět lyžovala

Děti z MŠ Pohádka v základní škole
„Pss, pss….tiše děti, za tě-

mito dveřmi se vyučuje…a tady 
za těmito dveřmi se také velcí 
školáci učí.. a tady také…“ 

Přesně taková slova a věty 
slyšeli předškoláci z mateřské 
školy Pohádka na ul. Gogolova, 
kteří ve čtvrtek 16. ledna na-
vštívili Základní školu na ul. El. 
Krásnohorské v den jejích ote-
vřených dveří. A bylo na co se 
dívat. Děti si div oči nevykouka-
ly. Ve třídě ticho, mluvila jen paní 
učitelka, žáci nevykřikovali, hlá-
sili se, usmívali se na p. učitelku. 
Svým mladším kamarádům uká-
zali své žákovské knížky, sešity 
a učebnice, dokonce jim vyrobili 
i drobné dárečky. Vůbec se nad 
předškoláky nevytahovali!

I děti z Pohádky na ul. Třa-
novského neseděly v tento den 
„doma“. Přijaly pozvání na diva-
delní představení, které pro ně 
připravili žáci Základní školy nár. 
umělce Petra Bezruče. Poutavý 
příběh arabské pohádky Kou-
zelný strom vlasů, krásné kulisy 
i výkony malých herců zaujaly 
všechny přítomné. Po předsta-
vení si předškoláci vyzkoušeli 
kromě hry na drumbeny a Orfo-
vy nástroje i sezení ve školních 
lavicích 1. třídy. Společně se 
školáky si zazpívali, zarecitovali 

a vyrobili maskota školy – sovu.
Děti obou mateřinek se vra-

cely do Pohádky nejen plné do-
jmů, ale i bez obav ze zápisu do 

1. třídy, který se kvapem blíží.
Děkujeme školám a těšíme 

se na další spolupráci.
 Učitelky MŠ Pohádka
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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.

ŽÁDNÝ STRACH: Paní učitelky dětem pomáhají, aby se projevily.  Foto: Petr Pavelka 
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16. kolo volejbalové UNIQA 
extraligy žen Sokol Frýdek-
-Místek odehrál 18. ledna ve 
zcela zaplněné hale proti týmu 
SK UP Olomouc. Byl to přímý 
souboj o průběžné třetí místo v 
tabulce a diváci tomuto utkání 
připravili skvělou atmosféru.

„První set, ve kterém jsme 
od začátku soupeře dotahovali, 
se lámal kolem druhého tech-
nického time-outu. Díky sérii 
kvalitních servisů Pauly Kubové 
jsme se poprvé v setu dostali do 
vedení 17:14. Hosté sice ještě 
srovnali na 18:18, ale koncovka 
patřila nám. Odskočili jsme na 
22:20 a první set jsme ukončili 
se skóre 25:22,“ referovala Mar-
tina Mukařovská.

Olomoucký tým, v němž 
se představilo několik hráček 
s frýdecko-místeckou minulostí, 

rozhodně nechtěl prohrát, do 
druhého setu vstoupil důrazně 
a vedl 12:5. Za tohoto velmi ne-
příznivého stavu naskočila do 
zápasu Denisa Kavková a svým 
výkonem znovu nastartovala 
tým. Přesto set skončil 22:25.

Dramatický zápas pokračuje, 
domácí získaly vedení 2:1 na 
sety v těsné koncovce 26:24. 
A stejně úspěšné byly i v další 
sadě, tentokrát 27:25.

„V průběhu celého zápasu 
jsme předváděly velmi bojovný 
výkon, hrály skvěle na příjmu i 
v poli. Soupeř měl sice procen-
tuálně lepší útok než my, v čem 
jsme ale olomoucké volejbalistky 
převyšovaly, byl servis. Ten byl z 
naší strany velmi kvalitní s mini-
mem chyb, zatímco soupeř nám 
touto činností daroval 17 bodů,“ 
rekapitulovala Mukařovská.

Dramatický duel s OlomoucíDramatický duel s Olomoucí

KRÁSNÝ SOUBOJ: Domácí volejbalistky rozhodly těsný zápas pro sebe.  Foto: Petr Pavelka

V šestém letošním příprav-
ném utkání jsme v Opavě na-
razili na druhý celek MSFL, 
který na jaře bude usilovat o 
návrat do FNL.

Trenérská trojice Duhan – 
Orel – Blahuta postrádala v 
tomto utkání zraněné Cigánka, 
Mozola, H. Prokeše a dlouho-
době mimo hru Soukupa se Sil-
veirou. Už ve druhé zkoušce se 
představil střelec jediné branky 
proti Znojmu Makowski a přibyl 
k němu jeho krajan Jankowski. 
Téměř do roka a do dne se 
opakovalo utkání v Opavě a i 
tentokrát vyhrál tým z MSFL, a 
to stejným poměrem 2:1. První 
branku průměrného utkání vsítil 
z dobrých 30 metrů v 17. minutě 
Zapalač, ale to bylo z naší strany 
téměř vše v úvodním dějství.

Druhý poločas byl díky obě-

ma týmům zajímavější a Lipina 
mohla a měla své vedení navý-
šit. Jenže po akci Kovaříka v 50. 
minutě trefuje Zapalač přilehlé 
domy, to samé předvádí o tři 
minuty později i Vašenda. Jen s 
tím rozdílem, že opavští sklenáři 
mají co dělat – Dalibor totiž vy-
sklil okno. V 55. minutě Milunovič 
vystihuje malou domů jednoho 
z opavských beků, ale místo 
jednoduché kličky a gólu do 
prázdné branky, trefuje srbská 
akvizice jen opavského brankáře 
Květona. A jak už to v posled-
ních utkáních bývá, naši chybu 
soupeř trestá! V 60. minutě zkrat 
Coufala, chytrost Mrázka a stav 
utkání je 1:1. Domácí Opava tou-
ží po vítězství více. V 74. minutě 
nás ještě zachránilo břevno, ale 
v 82. minutě Komenda stanovuje 
konečný výsledek na 2:1.

S Opavou jsme vysklili okno
SFC OPAVA – MFK F-M 2:1 (0:1)

Na brněnské umělce jsme 
v boji o umístění v Tipsport 
lize narazili na ligového no-
váčka – 1. SC Znojmo.

V týmu trenéra Duhana se 
představila další možná posila 
Piotr Makowski z Polska (GKS 
Szombierki Bytom). A byl to prá-
vě on, který v 18. minutě otevřel 
skóre utkání. Lipina ani v tomto 
utkání nepředváděla příliš po-
hlednou kopanou, naštěstí Znoj-
mo toho v první půli taky moc 

nepředvedlo. Závěr poločasu 
jsme takticky nezvládli, po zby-
tečném rohu se k odraženému 
míči dostal stoper Odehnal a 
srovnal na poločasových 1:1.

Do všech utkání s ligovými 
celky v letošní přípravě (Slovác-
ko, Baník, Znojmo) jsme vstu-
povali do druhého poločasu za 
stavu 1:1. I tentokrát jsme pře-
skupili naše řady, hra se přeci 
jen zlepšila, ale skóre se měnilo 
už jen v náš neprospěch. Le-

tošní účinkování v Tipsport lize 
jsme tak zakončili vysokou po-
rážkou, ale víc mrzí předvedená 
hra, která nebyla nejlepší.

„Dostali jsme během dvou po-
sledních utkání osm branek a to 
je varující. V dnešním utkání sne-
se přísnější měřítko pouze Zapa-
lač, ostatní střídali lepší momenty 
s horšími, ale těch horších bylo 
bohužel více. Na zlepšení je ještě 
ale dostatek času,“ řekl po utkání 
asistent trenéra Martin Blahuta.

Ligista udeřil po změně stran
1. SC ZNOJMO – MFK F-M 4:1 (1:1)

Na výroční členské schůzi byli 
vyhlášeni nejlepší atleti roku 2013. 
Konečné pořadí: 1. místo Helena 
Benčová (800 m), 2. Veronika 
Siebeltová (1500 m překážek), 3. 
Jan Tesarčík (1500 m překážek), 
4. Kateřina Siebeltová (800 m), 
5. Natálie Závorková (chůze), 6. 
Petra Pavlásková (1500 m), 7. šta-
feta dorostenek 4x 400 m, 8. Iveta 
Rašková (800 m). Ceny nejlepším 
předávala nejlepší dálkařka v his-
torii oddílu Marie Vlčková-Pokludo-

vá (osob. rek. 6.40 m). Všem bla-
hopřejeme a přejeme minimálně 
stejně úspěšnou i letošní sezónu.

Výroční členskou schůzi atletic-
ký oddíl TJ Slezan tentokrát uspo-
řádal ve velkém sále Národního 
domu, ale nakonec ani ten nestačil 
a byl úplně plný. Přítomní si vy-
slechli od předsedkyně oddílu Kláry 
Maštalířové zprávu o činnosti oddí-
lu za loňský rok, ocenili potleskem 
nejlepší družstva i nejlepší atlety od-
dílu. Ovšem největší a bouřlivý po-

tlesk od více než dvě stě padesáti 
účastníků obdržel František Zikeš, 
který se rozhodl ve svých 86 letech 
ukončit závodní činnost. Legenda 
slezanské atletiky absolvovala na 
Hornické desítce svůj poslední 
běžecký závod. Na výroční člen-
ské schůzi oddílu obdržel z rukou 
předsedkyně oddílu Kláry Mašta-
lířové a místopředsedy Českého 
atletického svazu Oldřicha Zvolán-
ka pamětní plaketu za dlouholetou 
reprezentaci oddílu. 

Vyhlášeni nejlepší atleti roku 2013

V sobotu 11. ledna se 
v Havířově uskutečnil již třetí 
turnaj pětidílného „Krajského 
přeboru mládeže v rapid ša-
chu“ v kategoriích do 10, 12, 
14 a 18 let děvčata a chlapci. 
Mládežníci Beskydské šacho-
vé školy navázali na svá vý-
borná vystoupení z předcho-
zích turnajů a předvedli se ve 
znamenitém světle. 

Dokázali získat hned 6 zla-
tých, 4 stříbrné a 2 bronzová 
umístění. 1. místo – Natálie 
Kaňáková, Zuzana Gřesová, 
Lucie Fizerová, Jiří Kozel, Filip 
Walek, Richard Stalmach, 2. mís-

to – Kristýna Laurincová, Pavlína 
Dudová, Petr Gnojek, Richard 
Stalmach, 3. místo – Natálie Szu-
sciková, Ondřej Nytra. 

V průběžném pořadí po tře-
tím turnaji se mohou pochlubit 
medailovým umístěním U8 – 1. 
Richard Stalmach, 2. Martin Va-
šínek, 3. Michal Gřes, D10 – 1. 
Lucie Fizerová, 2. Natálie Szus-
ciková, 3. Pavlína Dudová, H10 
– 1. Tobiáš Krejčok, 3. Marek 
Miča, D12 – 1. Zuzana Gřesová, 
2. Kristýna Laurincová, H12 – 
Dominik Musial, D18 – 1. Natálie 
Kaňáková, 3. Tereza Beluská, 
H18 – 1. Jiří Kozel.

Beskydská šachová škola 
potvrdila svou dominanci
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z atletiky

fotbal mládeže

V Bratislavě se naši neztratili
V bratislavské hale Elán se 

konal v sobotu mezinárodní ha-
lový mítink Olympijské naděje 
za účasti mladých závodníků ze 
Slovenska, Maďarska, Rakous-
ka, Slovinska a České republiky. 
Nechyběla ani skupinka našich a 
výsledkem soubojů s kvalitní kon-
kurencí jsou dvě vítězství, jedno 
druhé, dvě třetí místa, jeden 
oddílový a dva osobní rekordy. 
Vítězství vybojovala mezi juni-
orkami na 800 m Veronika Sie-
beltová solidním časem 2:21.56 
minuty. Druhé vítězství přidal 
na stejné trati mezi dorostenci 
Jan Tesarčík v osobním rekordu 
2:03.60 minuty. V dorostenkách 
doběhla druhá na 600 m Helena 

Benčová za 1:41.88 minuty a třetí 
na 800 m Iveta Rašková, těsně 
za osobním rekordem 2:24.55 
minuty. Kateřina Krtková zvládla 
osmistovku za 2:29.96 minuty, 
což ji zařadilo na 7. místo. Na 
trati 1500 m se představila mezi 
juniorkami Kateřina Siebeltová 
a bylo z toho druhé místo v od-
dílovém rekordu 4:56.80 minuty. 
Daniel Raška zvládl stejnou trať 
za 4:40.10 minuty a doběhl mezi 
juniory na 8. místě.

Katka Siebeltová vítězí
v Grymově

Skupinka našich běžců vyra-
zila na Zimní běh okolo Bečvy 
do Grymova u Přerova. Ovšem 
ani zdaleka se nejednalo o zim-
ní běh, více než 130 běžců totiž 

přivítala slunečná obloha a veli-
ce příjemné, teplé počasí. Trať 
rovinatá na obrátku, takže pro 
všechny naše to bylo po náročné 
výroční schůzi opravdu příjemné 
proběhnutí. Nejvíce se prosadila 
Katka Siebeltová, která zvládla 
desetikilometrovou trať za 42:19 
minuty a stala se absolutní vítěz-
kou mezi ženami. V mužské čás-
ti si nejlépe vedl Daniel Raška, 
který dosáhl času 36:47 minuty 
a doběhl na 11. místě. Zdeněk 
Martinák mladší to zvládl na 34. 
místě za 42:37 min a na 45. mís-
tě doběhl Sergej Tkach za 48:44 
min. Mezi muži nad 50 let byl 
na 10. místě Josef Nejezchleba 
za 44:02 a na 19. místě Zdeněk 
Martinák 51:54 min.

DOROST
starší dorost U19 – Baník 

Ostrava 0:5 (0:2)
starší dorost U19 – Frýdlant 

muži 2:4 (0:1)
Panák, Glembek

SK Hranice – mladší dorost 
U17 3:2 (1:1) 

Kahánek, Hutník
Zápas s množstvím nevyužitých 

šancí na obou stranách. Více 
štěstí měl soupeř. Naším nejlep-
ším hráčem byl Radim Šafner.
SK Hranice – mladší dorost 

U16 1:4 (1:3) 
Wojčík, J. Hruška, Otipka, 

Velička (pk)
ŽÁCI

mladší žáci U13 – halový 
turnaj v Hlučíně (8. místo)

Výsledky FM: - Hradec n. Mor. 
1:4 (Wojatschke), - SFC Opava 
2:2 (Kováč, Nezhoda), - MFK 
Vítkovice 2:3 (Dudek, Šostý), 

- Slavia Opava 2:3 po pk. 
(Kováč, Wojatschke).

V turnaji s o rok staršími hráči naši 
A mladší žáci, i když to výsledkově 
nevypadá, herně obstáli.

PŘÍPRAVKA
ročník 2006 – halový turnaj v 

Novém Jičíně (7. místo)
Výsledky MFK FM: - TJ Valaš-

ské Meziříčí 1:3 (Stryja), - TJ 
Nový Jičín A 0:3, - FC Kozlovi-
ce 3:3 (Stryja 2, R. Stalmach), 
- MFK Vítkovice 0:5, - TJ Nový 
Jičín 4:0 (Volný, Mařík, Stryja, 
R. Stalmach), - FC Hlučín 1:0 
(R. Stalmach), - Zašová 0:4.
ročník 2005 – miniturnaj

v Ostravě
V sobotu 25. ledna jsme se zú-
častnili trojutkání Baník Ostrava 
- MFK Vítkovice - MFK Frýdek-
-Místek v Ostravě. Zápasy se 
odehrály dvoukolově. Kluci se 
předvedli kvalitní hrou, které ne-
chybělo nasazení, a díky svým 
výkonům ani jednou neprohráli.
Výsledky: Baník Ostrava mod-
ří - MFK Frýdek-Místek 0:2 a 1:1, 
MFK Vítkovice - MFK Frýdek-Mís-
tek 1:4 a 1:2, Baník Ostrava bílí - 
MFK Frýdek-Místek 0:7 a 1:3.
ročník 2005 – turnaj v Kozlo-
vicích u Přerova (6. místo)

Výsledky FM: - Lipník n. B. 3:0 
(Kuboš, Cudzik, Lazík), - FK 
Nové Sady 3:0 (Kuboš, Cudzik, 
Konečný), - FK Kozlovice u Pře-
rova 0:0, - FK Zlín-Paseky 1:3 
(Málek), - Radslavice 1:1 (Má-
lek) na pokutové kopy 2:1 a na-
konec o celkové umístění - TJ 
Valašské Meziříčí 0:3. 

Ligové juniorky U19 Basket-
balového klubu Frýdek-Místek 
pokračovaly ve výborných le-
tošních výkonech a po dvou 
vítězstvích nad favorizovaným 
Brnem a Tišnovem už jsou na 
čtvrtém místě.
BK F-M – SŠMH Brno B 83:62

Folvarčná 31, Štupáková a L. 
Riegerová po 13, Milotová 10, Lu-
kácsová 7, Ručková 4, Čapatá 3, 
Faranová 2.

BK F-M – SKB Tišnov 68:54
Milotová 16, L. Riegerová 14, 

Lukácsová a Čapatá 12, Štupá-
ková 8, Šebestová 4, Ručková 2.

Do víkendových zápasů na-
stupoval domácí tým značně 
oslabený nemocemi a zraněními. 
Přestože se již po zranění vrátila 
do sestavy Štupáková, stači-
ly mezitím onemocnět Káňová 
s Vojkovskou a trenéři neměli jed-
noduchou práci poskládat tým pro 
náročná ligová utkání. 

„V sobotu jsme na hřišti přivíta-
li soupeře z horní části tabulky. V 
minulosti jsme právě s Brnem pro-
hrávali značným rozdílem. Začali 
jsme nebojácně a byli jsme to my, 
kdo se ujal vedení. Výborně zahá-
jila utkání Folvarčná, která se chytila střelecky a pod 
košem kralovala také herně. Poločas byl stejně jako 
hra vyrovnaný a skončil 40:43. Takový stav nasvěd-
čoval tomu, že je šance obávaného soupeře porazit. 
Po přestávce nastoupila naše děvčata jako vymě-
něná. Nastal koncert famózně hrající Folvarčné. Ta 
dala 26 bodů ze hry, proměnila všech 5 trestných 
hodů, přidala 3 podkošové asistence a 8 doskoků. 
Byla tak jasně nejlepší hráčkou utkání,“ komentoval 
průběh zápasu asistent trenéra Bohumír Přebinda.

Nedělní utkání bylo poznamenáno ještě větší 
absencí hráček základní sestavy, když s ostrav-
ským extraligovým týmem odcestovala Folvarčná. 
Tíha hry v podkošovém prostoru proto spočívala na 
mladších posilách.

Družstvo žen si poradilo se svým protivníkem 
z Havířova a postoupilo na vedoucí příčku oblast-
ního přeboru. 

BK F-M – Slavia Havířov 76:57
Čapatá 20, Džumelová 19, Schäferová 16, Bon-

ková 11, Olejníková 3, Vojkovská 3, Janošcová 2, 

U19: Jana Folvarčná (v bílém dresu), nejlepší hráčka utkání ligy juniorek 
mezi BK F-M a SŠMH Brno, při střelbě.  Foto: Martina Riegerová

Juniorky BK F-M stoupají tabulkou

Šebestová 2.
Ve čtvrteční předehrávce se domácím hráčkám 

podařil vskutku famózní nástup do utkání, díky kte-
rému si získaly větší bodový náskok. Ten se pro 
další vývoj ukázal jako naprosto rozhodující. Hráč-
ky dokonale oplatily Slavii dvoubodovou prohru z 
podzimu a díky většímu počtu odehraných utkání 
se dostaly do čela tabulky soutěže.

Další výsledky:
Liga U15: 

Basket Pastelka Mladá Boleslav – BK F-M 53:46
Šimíčková 11, Ručková a Kučná po 8, Sommerová 7, 
Kučerová 6, Hudcová, Zubková a Zmeškalová po 2.

BSK Continental TJ Jičín - BK F-M 79:39
Ručková 11, Zubková 10, Kučerová a Staňurová 

po 6, Sommerová, Kučná a Hudcová po 2.
Oblastní přebor U12: 

SBŠ Ostrava B – BK F-M 4:85 a 13:80
Oblastní přebor U13: 

BK Panter Javorník – BK F-M 3:53 a 22:61
(kot)

Ve dnech 25.-26. ledna se 
plavci z Lašského sportovního 
klubu zúčastnili v Brně mezi-
národních plaveckých závodů 
v kategorii ročník 2004 a kate-
gorii 2005 a mladší. Za účasti 
více než třiceti oddílů z ČR, 
Slovenska a Maďarska se 
v každé disciplíně představilo 
přes 70 dětí, které bojovaly o 
tzv. Brněnského tučňáčka. 

Tento sportovní podnik je 
považován za největší srov-
návací plavecký závod pro 

nejmenší. Z našich členů se 
nejvíce dařilo desetiletému 
Tobiáši Šimčákovi, jenž v zá-
vodě na 50m motýlek obsadil 
konečné třetí místo a ve zby-
lých třech disciplínách, které 
absolvoval, skončil do osmého 
místa v nových osobních re-
kordech. Na dvanáctém místě 
v závodě 50m prsa se umísti-
la rovněž desetiletá Kristýna 
Lancová, která taktéž ve všech 
svých startech zlepšila osobní 
rekordy. Mezi startujícími naše 

město dále repre-
zentovali Štěpán 
Surma, který si ve 
čtyřech startech 
zlepšil svá ma-
xima a 22. místo 
na 50m VZ je ve-
lice ceněno, dále 
v nejmladší kate-
gorii trio děvčat 
Sára Hladíková, 
Romana Grunová 
a Lada Kamení-
ková, které taktéž 
ukázaly bojovné 
srdíčko a osobní-
mi rekordy ozdo-
bily svou účast na 
těchto závodech. 
Všem gratuluje-
me za vzornou 
reprezentaci a 
přejeme všem 
členům LSKF-M 
zdar v celém roce 
2014.

Úspěšný vstup do nového roku
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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.

Rozšíříme aktivity Beskydského informačního centraRozšíříme aktivity Beskydského informačního centra

Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek, p.o. je regi-
onální agenturou pro informace 
a služby cestovního ruchu, kte-
rá místním občanům a turistům 
poskytuje své služby již od roku 
1999. Svou centrálu má v Míst-
ku na náměstí Svobody 6, s po-
bočkami se můžete setkat na 
Zámeckém náměstí ve Frýdku, 
ve Frýdlantě a velmi úzce spolu-
pracuje s informačním centrem 
v Ostravici. Zájem o poskytova-
né služby informačního centra 
se rok od roku zvyšuje.

„Celková návštěvnost pobo-
ček Beskydského informační-
ho centra byla v loňském roce 
39 798 návštěvníků, což je ná-
růst o 11,4 % oproti roku 2012. 
Nejvíce návštěvníků zavítalo do 
Místku, kde bylo zaznamenáno 
15 763 návštěvníků, následova-
la frýdlantská pobočka s 12 571 
návštěvníky, frýdecká pobočka 
s 6 245 návštěvníky a ostravická 
s 5 219 návštěvníky. Pracovníci 
informačních center však neod-
povídají na dotazy pouze lidem, 
kteří fyzicky navštíví informační 
centrum, ale komunikují s nimi 
také prostřednictvím telefonu, 
e-mailu a facebooku,“ zrekapi-
tulovala ředitelka Beskydského 
informačního centra Monika 
Konvičná. Právě neustálé rozši-
řování aktivit centra se podílí na 

zvýšeném zájmu o jeho služby i 
u místních občanů, kteří nejčas-
těji požadují zakoupení vstupe-
nek na kulturní akce. Tuzemští 
turisté, kteří nejvíce služeb 
informačních center využívají 
v letní sezóně, se dotazovali na 
možnost návštěvy Frýdeckého 
zámku, baziliky minor, kapličky 
v Hájku, ale také na kulturní a 
sportovní zařízení ve městě.

Informační centra jsou otevře-
na každý všední den, v hlavní tu-
ristické sezoně také o sobotách. 
Výjimku tvoří státní a vánoční 
svátky. Otevírací doba je při-
způsobena požadavkům klientů, 
které Beskydské informační cen-
trum v průběhu let monitorovalo.

Aby poskytované služby byly 
podávány kvalitně, prochází 
všechny pobočky Beskydského 
informačního centra tzv. my-
stery shoppingem. V praxi to 
znamená, že informační cent-
rum navštíví v utajení pracovníci 
agentury Czechtourism, kteří 
provedou kontrolu. Chovají se 
jako běžní turisté a po ukonče-
ní návštěvy vyhodnotí chování 
pracovníků, jejich vstřícnost, 
objem a kvalitu informací, které 
zde získali, rychlost, s jakou byli 
obslouženi, vybavení infocentra. 
„Mystery shopping je součás-
tí procesu certifikace, kterým 
prochází Beskydské informační 

centrum Frýdek-Místek pravi-
delně. Za rok 2013 nám utajená 
kontrola přiřkla 86,6 % z mož-
ných 100% (jedná se o průměr 
za všechny tři pobočky). Přitom 
za výborný výsledek je pova-
žováno již získání 80%. Velmi 
nás to potěšilo a doufáme, že 
i v tomto roce obhájíme nebo 
dokonce vylepšíme získaná pro-
centa,“ dodává ředitelka Bes-
kydského informačního centra 
Monika Konvičná.

I když je největší zájem o 
předprodej vstupenek na kulturní 
a sportovní akce, občané si zde 
mohou rezervovat také místa v 
cyklobusech či skibusech. Na 
všech pobočkách si můžete také 
vybrat z široké nabídky suvenýrů 
s tématikou Beskyd a Frýdku-
-Místku. Z doplňkových služeb 
můžete využít kopírovací služby 
a fotosběrnu. Pobočka Beskyd-
ského informačního centra ve 
Frýdku pak slouží jako sběrné 
místo plakátů pro společnost 
Rengl, které je jediným sběrným 
místem ve Frýdku-Místku.

Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek také pořádá 
již tradiční komentované prohlíd-
ky historických částí měst Frýdku, 
Místku a Frýdlantu, které jsou 
doplněny o vánoční či velikonoční 
Den s průvodcem. I letos bude 
připraven seriál komentovaných 
výstupů na Lysou horu s názvem 
Lysohorská nej… aneb co jste 
ještě nevěděli a v sobotu 23. srp-
na je v plánu šestý ročník akce 
Beskydské rekordy. Právě tato a 
další akce ze seriálu Beskydské 
Veseléto mohou být trvalým lá-
kadlem nejen pro místní občany, 
ale i návštěvníky z okolních obcí 
a turisty. „My připravujeme uce-
lenou kampaň, která si klade za 

NOVÁ STRATEGIE: Vedení města s Beskydským informačním centrem hledá nové cesty, jak přilákat do 
města další návštěvníky.  Foto: Petr Pavelka

cíl v dlouhodobějším horizontu 
zvýšit povědomí o Frýdku-Místku, 
zvýšit jeho atraktivitu a turistický 
ruch. Jsme dnes vnímáni spíše 
jako malé průmyslové město 
u Ostravy se špatným život-
ním prostředím a průtahem, ale 
přes špatné hodnocení většina 
respondentů Frýdek-Místek ne-
navštívila a město jako takové 
vlastně nezná. Negativní mediál-
ní zprávy spojené s Ostravou se 
vztahují automaticky i na nás,“ in-
formoval náměstek primátora Ka-
rel Deutscher o připravovaném 
konceptu, který má městu přinést 

další návštěvníky, podobně jako 
projekt MHD zdarma, který se 
rozšiřuje do okolních obcí.

Z novinek Beskydské infor-
mační centrum připravuje na 
květnový termín akci Město na 
kole – den pro všechny, kdy 
bude probíhat bohatý doprovod-
ný program v areálu přehrady 
Olešná na podporu cyklistické 
sezony. Dalším novým projek-
tem je Beskydský obchůdek se 
suvenýry a omalovánky, které 
zábavnou a vzdělávací formou 
ukazují zajímavosti města a jeho 
okolí.  (pp)
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Skončilo tříleté volební ob-
dobí pro vedení MěO Svazu 
důchodců, takže se 14. ledna 
konala „Výroční schůze“ s vol-
bou nového výboru organiza-
ce, našich zástupců v krajské 
a ústřední radě, delegátů na 
jejich výroční zasedání.

Jednání zahájila paní Pavel-
číková, která přivítala přítomné 
a hosty – paní senátorku Evu 
Richtrovou, náměstka primátora 
pana Libora Kovala za vedení 
města, dále předsedkyni krajské 
rady SD paní Zlatušku Paršovou 

a Oldřicha Pospíšila, předsedu 
Ústřední rady SD ČR. Jako host 
se tohoto jednání zúčastnila 
předsedkyně ostravské organi-
zace a za Svaz bojovníků za svo-
bodu paní Jaroslava Kapsová.

Po projednání organizač-
ních záležitostí se slova ujal 
dosavadní předseda městské 
organizace Dalibor Kališ, který 
seznámil přítomných 350 členů 
s dosavadní činností městské 
organizace, kde shrnul aktivity, 
které slouží k naplnění hesla 
Svazu důchodců „Aby člověk 

nikdy nebyl sám“. Připomněl 
také, že se významně zvýšil po-
čet členů MěO SD na bezmála 
1300 členů, čímž se řadí mezi 
největší organizace v rámci ČR. 
Za loňský rok byla frýdecko-mís-
tecká organizace vyhodnocena 
krajskou Radou seniorů jako 
nejaktivnější mezi seniorskými 
organizacemi. 

Po zprávě předsedy násle-
dovala zpráva o hospodaření 
organizace a rozpočet. Tolik 
oceňovaná aktivita organizace 
by nemohla být tak bohatá a 
pestrá, nebýt finančních do-
tací a osobní podpory vedení 
města, sponzorských darů Frý-
decké skládky, Distepu a paní 
senátorky.

Hosté ve svých vystoupeních 
ocenili aktivity seniorů města a 

Členové Svazu důchodců hodnotili

přislíbili další podporu. Po dis-
kuzi a dotazech následovala 
volba nového výboru a delegátů. 
Schválené usnesení obsahuje 
vedle zpráv a rozpočtu také nové 
složení výboru městské organi-
zace. V něm budou po další tři 
roky pracovat Miloslava Černá, 
Dalibor Kališ, který byl následně 

zvolen předsedou, Květa Kapla-
nová, Helena Michnová, Fran-
tišek Nytra, Alena Pavelčíková, 
zvolená místopředsedkyní, Marta 
Poláková, Eva Slánská, Věra 
Silvestrová, Ladislav Steininger, 
Marta Šinclová, Anna Škarabelo-
vá a Jiřina Vašíčková.

  Ladislav Steininger

Frýdek-Místek je prvním měs-
tem v Česku, kde vzniklo pra-
coviště Dobrovolnického centra 
ADRA. Letos v lednu tomu bylo 
přesně deset let. Na začátku 
stála skupinka nadšenců, dnes 
tvoří dobrovolnické centrum 
čtyři stovky lidí, kteří chodí bez 
nároku na odměnu do domovů 
důchodců, nemocnice, hospice 
nebo dětských domovů.

Centrum založil Michal Čan-
čík, který dnes vede českou 
pobočku organizace ADRA v 
Praze. Když Michal Čančík před 
deseti lety zakládal dobrovolnic-
ké centrum, jeho žena Milena 
mu pomáhala. Později se začala 
věnovat sociálnímu šatníku a 
posléze charitativním obchůd-
kům. Stala se tak průkopnicí 
v získávání nových zdrojů, které 
umožňují této organizaci finan-
covat řadu programů. 

Zmiňované frýdecko-místecké 
centrum za dobu svého působe-
ní vyslalo na 1700 dobrovolníků 
a stálo u zrodu spolupráce se 
42 zařízeními. Postupný zájem 
organizací o dobrovolnictví vedl 
k tomu, že frýdecko-místecké 
pracoviště se postupně rozvinulo 
v další filiálky. V roce 2009 díky 
vstupnímu zázemí a metodické 
podpoře vzniklo pracoviště v Os-
travě, v roce 2013 v Havířově. 

Co se týče nynějších aktivit 

Dobrovolnic-
kého centra 
ADRA na 
území města 
Frýdku-Míst-
ku, má veřej-
nost možnost 
docházet do osmi organizací, 
které vítají spolupráci s občany 
ve formě dobrovolnické služ-
by. Centrum spolupracuje také 
s dobrovolníky při realizaci vlast-
ních projektů – Sociální šatník, 
Charitativní obchody ADRA a 
Studentský dobrovolnický klub. 
V letošním roce centrum připra-
vuje otevření dalšího charitativ-
ního obchůdku v Místku, na ulici 
Hlavní (nový objekt naproti Ná-
rodního domu). Připravuje nový 
projekt doučování dětí ze soci-
álně vyloučených lokalit města 
Frýdku-Místku ve spolupráci se 
studenty z řad členů Student-
ského dobrovolnického klubu. 

U příležitosti 10. výročí Dobro-
volnického centra proběhne 20. 
února setkání zaměstnanců, dár-
ců, význačných hostů, spolupra-
cujících organizací a dobrovolníků 
od 16 hodin v Nové scéně Vlast, 
v rámci kterého si frýdecko-mís-
tecké pracoviště připomene úspě-
chy uplynulých deseti let a ocení 
nejvytrvalejší dobrovolníky.

Bc. Lenka Hájková, 
zástupce vedoucího DC ADRA

Dobrovolnické centrum
ADRA slaví 10. narozeniny

Poměrně početnou skupinu 
klientů Podaných rukou – Pro-
jektu OsA tvoří děti s nejrůzněj-
šími handicapy. Již třináctým 
rokem poskytujeme terénní so-
ciální službu osobní asistenci 
dětem se specifickými vzdělá-
vacími potřebami, s mentálním 
postižením různého stupně, 
s poruchou autistického spek-
tra nebo kombinovanými va-
dami v podobě doprovodů do 
školských zařízení, sportovních 
a zájmových kroužků, kniho-
ven, podporou při volnočaso-
vých aktivitách aj. 

Díky osobní asistenci se sna-
žíme umožnit dětem se zdravot-
ním handicapem aktivně trávit 
jejich volný čas či docházku 
do speciální školy. Empatické 
osobní asistentky formou her 
podporují rozvoj osobnosti dítěte, 
posilují sebevědomí a sebeu-
vědomování, rozvíjejí motorické 
funkce a komunikaci. Nácvikem 
běžných samoobslužných do-
vedností (jako např. zapnout si 
bundu na zip, správně si nazout 
boty, sám si umýt ruce) podpo-
ruje asistence u dětí osamostat-
nění. To vše v závislosti na jejich 
handicapu. Volnočasové aktivity 

umožňují dětem se zdravot-
ním postižením nácvik soci-
álních dovedností. Naučit se, 
jak si v autobuse koupit jíz-
denku, jak a koho pozdravit, 
umět si sám koupit oblíbenou 
dobrůtku, to jsou pro mnohé 
dětské klienty obtížné úkoly. 
Mnohé vady nejsou na první 
pohled viditelné a někdy se 
asistentky v terénu setkávají 
s nepochopením spěchající 
veřejností. Starším dětem po-
máhá asistence při seberea-
lizaci a také při začleňování 
do společnosti i do kolektivu 
vrstevníků. Návštěva cukrárny 
s asistentkou a povídání si s ní 
jako s kamarádem je pro handi-
capované dítě nedocenitelným 
přínosem, stejně jako účast 
v soutěžích. V loňském roce se 
čtyři naši dětští klienti za dopo-
mocí osobních asistentek zapojili 
do výtvarné akce nadace NROS 
a Raiffeisenbank a.s. Malovali, 
lepili a dle svých možností umě-
lecky ztvárnili, jak jim „KUŘE se 
záchranným kruhem“ pomáhá 
a v jakých aktivitách je jim asi-
stentka oporou. Obrázky byly 
vystaveny a následně vydraženy 
v prostorách centrály Raiffeisen-

S osobní asistencí hurá do školy a za zábavou 

bank a.s. v Praze. Obrovské sna-
žení dětí bylo oceněno dárečky, 
ze kterých měly velikou radost. 
Z úspěchu se těšili i zaměstnanci 
naší neziskovky.

Novinkou letošního roku v 
naší organizaci Podané ruce – 
Projekt OsA je vícečetná asis-
tence v družině ZŠ a MŠ Naděje 
pro děti se specifickými potřeba-
mi, kterou můžeme realizovat i 
díky finanční podpoře z projektu 
Pomozte dětem organizované-
ho a Českou televizí a Nadací 
rozvoje občanské společnosti.

Každý náš klient má svůj pří-
běh, který je jedinečný tak, jako 
je jedinečná osobnost každého 
z nás. Proto volíme individuál-
ní přístup ke každému z nich a 
podporujeme ho v jeho harmo-
nickém vývoji. Sdílíme jeho ra-
dosti i starosti. V každodenním 
setkávání a pravidelné podpoře 
se radujeme i z drobných úspě-
chů, kterých naši dětští klienti 
dosáhnou. Jejich postižení jsou 
tak specifická, že nám sami 
mnohdy nemohou vyjádřit, jako 
moc jim služba osobní asistence 
dělá radost a jak jim pomáhá.

Mgr. Ivana Mikulcová,
sociální pracovnice
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Upozorňujeme všechny fy-
zické osoby, které mají ve 
vlastnictví stavbu určenou 
k rekreaci, byt nebo rodin-
ný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fy-
zická osoba, že musí splnit 
svou ohlašovací povinnost dle 
obecně závazné vyhlášky č. 
3/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování ko-

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

bytu nebo rodinného domu, 
žádáme Vás o: 

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

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

a data narození uvedené osoby. 
Tiskopisy „Prohlášení typu 

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

Upozornění na místní poplatek za komunální odpad

Ministerstvo životního pro-
středí a Moravskoslezský kraj 
vyhlašují 4. výzvu k předklá-
dání žádostí o poskytnutí pod-
pory ze Společného progra-
mu na podporu výměny kotlů. 
Obyvatelé Moravskoslez-
ského kraje již mohli v rámci 
předchozích výzev získat na 
dotacích na výměnu starých 
kotlů na nové ekologické cel-
kem 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 
plněných kotlů na tuhá paliva 
za nové účinné nízkoemisní 

tepelné zdroje v Moravskoslez-
ském kraji. Výše podpory se 
odvíjí od typu pořízeného kotle. 
Stejně jako v předchozí výzvě 
mohou žadatelé vybírat mezi 
kotlem na tuhá paliva s auto-
matickým 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 kondenzačním 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

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v objektu křížového podchodu (ve 
směru na ul. Janáčkova), k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek, o celkové výměře 
24,70 m2 (prodejna). 

Výše nájemného v místě obvyklá je
2 400 Kč/m2/rok bez DPH. Žádosti o pro-
nájem s uvedením účelu nájmu a s na-
bízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné 
obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem 
nebytového prostoru v objektu křížového 

podchodu (ve směru na ul. Janáčkova), 
k.ú. Místek“) zasílejte na adresu Magis-
trát města Frýdek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radniční 1148, maxi-
málně do 11. 2. 2014 do 14 hodin. U na-
bídek podaných poštou rozhoduje datum 
poštovního razítka (datum poštovního 
razítka 10. 2. 2014).
Případné dotazy na telefonním čísle 

558 609 174, Ing. Hana Kavková.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v objektu č.p. 647, Kostikovo nám., 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, o cel-
kové výměře 113,79 m2 (ateliér, kance-
lář, příslušenství) 

Výše nájemného v místě obvyklá je 
900 Kč/m2/rok bez DPH. Žádosti o pro-
nájem s uvedením účelu nájmu a s nabí-
zenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné 
obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem 
nebytového prostoru v objektu č.p. 647, 

Kostikovo nám., k.ú. Frýdek“) zasílejte 
na adresu Magistrát města Frýdek-Mís-
tek, odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148, maximálně do 11. 2. 
2014 do 14 hodin. U nabídek podaných 
poštou rozhoduje datum poštovního ra-
zítka (datum poštovního razítka 10. 2. 
2014).
Případné dotazy na telefonním čísle 
558 609 176, Bc. Lucie Křistková.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v objektu bez č.p./č.e. – podchodu 
mezi bývalým autobusovým stanovištěm 
a prodejnou Albert, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek, o celkové výměře 14,02 m2 
(prodejna). 

Výše nájemného v místě obvyklá 
je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. Žádosti 
o pronájem s uvedením účelu nájmu a 
s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zape-
četěné obálce s nápisem „Neotvírat – 
pronájem nebytového prostoru v objektu 

bez č.p./č.e. – podchodu mezi bývalým 
autobusovým stanovištěm a prodejnou 
Albert, k.ú. Místek“) zasílejte na adresu 
Magistrát města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 
1148, maximálně do 11. 2. 2014 do 14 
hodin. U nabídek podaných poštou roz-
hoduje datum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 10. 2. 2014).
Případné dotazy na telefonním čísle 

558 609 174, Ing. Hana Kavková.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
nabízí k pronájmu nebytové prostory
v objektu č.p. 158, ul. Frý-

dlantská, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek, o celkové vý-
měře 10,40 m2 (prodejna).

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 1 600 Kč/m2/rok 
bez DPH. Žádosti o proná-
jem s uvedením účelu nájmu 
a s nabízenou výší nájmu 
(zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pro-
nájem nebytového prostoru v 
objektu č.p. 158, ul. Frýdlant-

ská, k.ú. Místek“) zasílejte 
na adresu Magistrát města 
Frýdek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radniční 
1148, maximálně do 11. 2. 
2014 do 14 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhodu-
je datum poštovního razítka 
(datum poštovního razítka 
10. 2. 2014).
Případné dotazy na telefon-

ním čísle 558 609 174,
Ing. Hana Kavková.

Nabídkové licitační řízení 
na pronájem standardních bytů o velikosti 1+3 a 1+4

Byt č.: 43 v domě čp. 3062, ul. Novodvorská, 
k.ú. Frýdek, podlaží 10.
Podlahová plocha bytu pro výpočet nájemného: 
66,41 m2

Nejnižší nabídková cena (min. výše nájemného 
za m2 podlahové plochy bytu za měsíc): 78,56 Kč
Záloha za poskytované služby za 1 měsíc pro 
3 osoby a poplatek za vybavení bytu: 2.535 Kč 
(v případě jiného počtu osob v bytě se záloha 
úměrně snižuje nebo navyšuje)
Zálohu na úhradu nákladů NLŘ ve výši 5.000 Kč 
je nutno složit před konáním NLŘ 
na účet č. 6015-928781/0100, VS: 325306243.
Byt č.: 2 v domě čp. 2320, tř. T. G. Masaryka, 
k.ú. Frýdek, podlaží 2.
Podlahová plocha bytu pro výpočet nájemného: 
98,61 m2

Nejnižší nabídková cena (min. výše nájemného 
za m2 podlahové plochy bytu za měsíc): 78,56 Kč
Záloha za poskytované služby za 1 měsíc pro 
3 osoby a poplatek za vybavení bytu: 1.080 Kč 

(v případě jiného počtu osob v bytě se záloha 
úměrně snižuje nebo navyšuje)
Zálohu na úhradu nákladů NLŘ ve výši 5.000 Kč 
je nutno složit před konáním NLŘ 
na účet č. 6015-928781/0100, VS: 3257232002.
Byt č.: 47 v domě čp. 799, ul. Českosloven-
ské armády, k.ú. Místek, podlaží 7.
Podlahová plocha bytu pro výpočet nájemného: 
72,63 m2

Nejnižší nabídková cena (min. výše nájemného 
za m2 podlahové plochy bytu za měsíc): 68,09 Kč
Záloha za poskytované služby za 1 měsíc pro 
3 osoby a poplatek za vybavení bytu: 3.369 Kč 
(v případě jiného počtu osob v bytě se záloha 
úměrně snižuje nebo navyšuje)
Zálohu na úhradu nákladů NLŘ ve výši 5.000 Kč 
je nutno složit před konáním NLŘ 
na účet č. 6015-928781/0100, VS: 3257079947.
Prohlídku bytu si lze domluvit telefonicky na č. 
558 609 363 nebo 558 609 364. 

Datum, místo a čas NLŘ: 26. 2. 2014, Magistrát města Frýdku-Místku (MMFM) – Radniční 10,
místnost č. 323, 14:00 hod. – byt 3062/43, 14:30 hod. – byt 2320/2, 15:00 hod. – byt 799/47

Účastníci NLŘ jsou občané státu EU s trvalým pobytem v ČR.
Další informace o účastnících NLŘ, podmínkách pro účast v NLŘ, podmínkách pro zápis k NLŘ
a uzavření smlouvy o nájmu bytu jsou zveřejněny na Úřední desce MMFM a na internetových

stránkách města (www.frydekmistek.cz).

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v objektu bez č.p./č.e. – podchodu 
mezi bývalým autobusovým stanovištěm 
a prodejnou Albert, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek, o celkové výměře 34,10 m2 
(prodejna). 

Výše nájemného v místě obvyklá 
je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. Žádosti o 
pronájem s uvedením účelu nájmu a 
s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zape-
četěné obálce s nápisem „Neotvírat – 
pronájem nebytového prostoru v objektu 

bez č.p./č.e. – podchodu mezi bývalým 
autobusovým stanovištěm a prodejnou 
Albert, k.ú. Místek“) zasílejte na adresu 
Magistrát města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 
1148, maximálně do 11. 2. 2014 do 14 
hodin. U nabídek podaných poštou roz-
hoduje datum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 10. 2. 2014).
Případné dotazy na telefonním čísle 

558 609 174, Ing. Hana Kavková.
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INFORMACE O ODPADECH

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

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

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

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

Kam volat, když …

Odbory

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 (Místec-
ká kasárna)
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
10b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 101,08 m2 (sklad)
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 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 bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/8 – objekt 
9 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 100,70 m2 (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
B10 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 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, II. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář)
objekt č.p. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2, II. NP (kancelář)
objekt č.p. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (ate-
lier, kancelář, příslušenství) 
objekt č.p. 2299, (tř. T. G. Masaryka)
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, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, autobaterie 
a monočlánky, použité obaly od 
postřiků a jiné chemikálie, prošlé a 
nepotřebné léky, zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, pouze 
kompletní – nerozebrané: lednice, 
mrazničky, sporáky, pračky, mikro-

vlnné trouby, fritovací hrnce, vařiče, 
myčky nádobí, vysavače, žehličky, 
váhy, monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Termíny:
U prodejny Mountfield 25.-27. 2.
U krytého bazénu  4.-6. 2.
Parkoviště u Kauflandu 11.-13. 2.
Pod estakádou 18.-20. 2.

Sběrné dvory:
Collo-louky, Slezská

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

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

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 měs-
ta 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 jednostranné 
úpravě výše nájemného v důsledku uplatnění inflační doložky 
z uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor, nájmu po-
zemků, nájmu ostatních objektů, staveb, stožárů veřejného 
osvětlení, popř. jejich částí a nájmu movitých věcí ve vlastnic-
tví Statutárního města Frýdku-Místku v roce 2014.

 Odbor správy obecního majetku

Neuplatnění inflační doložky
z uzavřených nájemních smluv
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Po více než čtyřech letech 
zavítá populární česká kapela 
Divokej Bill v rámci svého vel-
kého turné i do Frýdku-Místku. 
Tento koncert se bude konat 
11. dubna v kulturním domě 
Válcoven plechu v produkci 
hudebního klubu Stoun.

„Jsme opravdu moc rádi, že 
se nám podařilo dostat kluky i 
do našeho města a věříme, že si 
tento jedinečný koncert fanoušci 
nenechají ujít,“ věří Kamil Ru-
dolf, šéf Stounu.

Úvalská parta Divokej Bill, 
která letos oslavila 15 let na scé-
ně novým, vřele přijatým albem 
15, přichystala pro své fanouš-
ky hned několik novinek. První 
z nich je klip k novému singlu 
DOLSIN.

Další novinky se pak týkají 
koncertní šňůry pojmenované 
Možná přijde i pekelník. Klipo-
vou novinku, která pozpátku 
detailně dokumentuje hromad-
nou hospodskou rvačku, ka-
pela natočila během jednoho 
dne a noci v jisté hospodě. 
„Na začátku jsme do tohoto 
moc nezasahovali. Supraphon 
nás seznámil s POPOJEDEM, 
Lukáš a kluci přišli se třemi 
hrubými nápady, jak by to mělo 
vypadat, my vybrali, co se nám 
líbí nejvíc, a to se pak dál rozví-
jelo. Jediný zadání od nás bylo, 
aby to nebylo o lásce. No a bit-
ka byla ideální,“ říká k námětu 
frontman Vašek Bláha, jenž je 
v klipu tím, kdo celou rvačku 
neúmyslně vyprovokuje.

Jako kapela se pak Billové po-
prali prý jen jednou, když chránili 
svého tehdejšího manažera. Nic to 
ale nemění na tom, že do natáčení 
se všichni pustili s pořádnou vervou 
a v zájmu co největší autenticity 
si někteří členové Divokýho Billa 
odnesli dokonce i pár šrámů. „Hro-
madný bitky byly docela vostrý, ka-
meraman vždycky křičel stop, stop 
už to máme, ale jak tam byl rachot, 
všichni se mydlili ještě pěknou chvíli 
potom. Byla to ale sranda veliká a 
nikomu se nic hroznýho nestalo,“ 
vzpomíná na natáčení Vašek.

Vstupenky v předprodeji 
za cenu 300 Kč lze zakoupit 
v Beskydském informačním 
centru na místeckém či frýdec-
kém náměstí, dále ve Stounu a 
klubaru Pavlač.

Divokej Bill zavítá do Frýdku-Místku

„Vyrůstal jsem na Depeche 
Mode nebo Front 242, kteří remi-
xovali každý singl, a proto jsem 
rád, že i kytaroví Downbelow mají 
své zástupce. Ostatně jak říká 
náš producent Amak Golden. Pís-
nička musí být silná i na akustické 
kytaře u táboráku. Pak jí můžeš 
dát libovolnou formu, klidně tech-
no a to sdělení zůstane pořád 
stejný,“ vysvětluje baskytarista 
DOWNBELOW Lukáš Horký.

Příběhy o lásce, smíření i ne-
naplněné svobodě, doplněné o 
vizuální filmové projekce. To vše 
představí DOWNBELOW na jedi-
nečném koncertu spolu s frýdec-
ko-místeckými Meybe a Petrem 
Kružíkem z jesenických Priessnitz.

Předprodej za 90 Kč (na mís-

tě 120 Kč) v klubu Stolárna a 
Hospůdce u Arnošta.

DOWNBELOW křtí ve Stolárně novinku
8. února od 19:30 v klubu 

Stolárna ve Frýdku-Místku 
kapela Downbelow pokřtí své 
nové remixové EP, které vy-
jde v luxusní limitované dvou-
diskové edici. Kromě skvělé-
ho hudebního zážitku na vás 
bude čekat speciální pódium, 
zvuk, světla, velkoplošné pro-
jekce a několik hostů. 

Frýdecko-místecká kytarovka 
Downbelow připravila novou re-
mixovou nahrávku, na kterém se 
podílí autoři současné nezávislé 
scény. Každý track představuje 
osobitý pohled na DOWNBE-
LOW. Sunshine, Priessnitz, 
Super Tuzex Bros, to jsou na-
mátkou kapely, jejichž členové 
se na remixech podíleli.

Navázat na tradice cimbá-
lové muziky Ostravica se sna-
ží cimbálovka Satina vedená 
primášem Jiřím Adámkem 
pořádáním hudebních podve-
čerů spojených s folklórem.

V chlebovickém Fojtství se 
v sobotu 15. února od 18 hodin 
uskuteční posezení u cimbálu 
s cimbálovou muzikou Satina. 
Kromě písniček z Lašska, jižní 
Moravy a moravsko-slovenského 
pomezí se můžete těšit na dobré 
víno a pohoštění. Vstupenky si 
mohou zájemci o folklór zakoupit 
v Beskydském informačním centru 
v Místku na náměstí Svobody. Re-
zervace je možná na telefonním 
čísle 558 646 888 nebo prostřed-
nictvím emailu info@beskydy-info.
cz. Cena vstupenky je 100 Kč.

Na sobotní setkání se těší 
muzikanti cimbálovky Satina

Posezení
u cimbálu
se Satinou

Taneční sezóna je opět 
tady. Máme tady nový rok a 
s ním i začátek nového polo-
letí. K tomu v tomto období 
neodmyslitelně patří i pleso-
vá sezóna. A taneční skupina 
Dancepoint se na nejednom 
plese určitě objeví. Rozpis, 
kde všude budeme vystupo-
vat, můžete sledovat na jejím 
webu. Co je však podstatnější, 
je začátek nového pololetí a 
pokračování tanečních kurzů. 

Pokud vás třeba popadla prá-
vě teď nová touha, či přání splnit 
si své předsevzetí a začít něco 
dělat, taneční studio Dancepoint 
je tu pro vás. Stále jsou zde pro 

vás otevřeny kurzy street dance 
tance pro všechny věkové kate-
gorie a stupně pokročilosti, break 
dance a opět v únoru se přede-
vším dámy mohou těšit na znovu-
otevření kurzů karibských tanců 
a salsy. Novinkou v naší nabídce 
v druhé polovině školního roku 
budou open class hodiny, kdy si 
můžete přijít zatančit podle libosti 
a aktuální nálady. Zde se neplatí 
žádné kurzovné předem, ale vždy 
na dané lekci. Tyto lekce na sebe 
nenavazují, takže kdykoliv přijde-
te, něco nového se jistě naučíte. 
Takže rozhodně se nebojte, ne-
seďte doma a vyrazte za námi do 
studia. Miluj a tancuj.

Taneční kurzy Dancepointu

Taneční skupina Funky Beat 
uspořádala před koncem roku 
již čtvrtý ročník velmi oblíbe-
né „X-mas párty“. Přestože se 
akce stala ve Frýdku-Místku již 
tradicí, byl tento ročník něčím 
výjimečný a přinesl řadu novi-
nek i příjemných změn.

Organizátoři uspěli, když se 
rozhodli úplně poprvé uspořádat 
taneční battly i pro kategorii dětí, 
aby tak dali příležitost zasoutěžit 
si úplně všem. Dětské battly jsou 
navíc pořádány jen velice zřídka 
a v našem městě takový typ sou-
těže není vůbec. „Kids battle“ se 
konaly ve stejný den již v odpo-
ledních hodinách a všem dětem i 
jejich fanouškům se podařilo vy-
tvořit skvělou atmosféru i nesku-
tečnou podívanou. Porota měla 
značně nelehký úkol, přesto však 
se po dlouhých a napínavých 
soubojích na 4. místě umístila 
Klaudie Kašajíková, bronzovou 
medaili získala Vendula Bystro-
ňová a do samotného finále se 
protancovala Nela Gaudynová 
a Viktorie Peterová. Obě dívky 
předvedly strhující výkon a nutno 
uznat, že boj byl opravdu velmi 
vyrovnaný, nicméně si nakonec 
titul vítězky i velmi hodnotné ceny 
vytancovala Nela Gaudynová.

V pozdějších hodinách pak 
probíhaly již klasické battly do-
spěláků, stejně jako je tomu kaž-
dý rok. Organizátorky však letos 
na tuto dlouho očekávanou pár-
ty pozvaly krom frýdeckých sku-
pin i mnoho dalších tanečních 
crew i z okolních měst, a proto 
byla letos konkurence ještě o 
něco tvrdší, podívaná mnohoná-
sobně zajímavější a atmosféra 
pak doslova nepřekonatelná. 
Nakonec vzešel jako vítěz David 
Janáček (JayJay), který se ve fi-
nálovém battlu utkal s Karolínou 
Dufkovou (Žampión). 

Samozřejmě na žádné X-
-mass párty nemůže kromě 
battlů chybět ani vystoupení ta-
nečníků Funky Beat, bez kterých 
by tato párty nikdy nevznikla. 
Jako obvykle bylo připraveno 
ve vánočním duchu a oživením 
byly nesčetné vtipné hlášky a ko-
mické scénky, takže již tradičně 
publikum doslova řvalo smíchy 
a všichni si dance revue náležitě 
užili a vychutnali. K tomu všemu 
nám hrál jen ty nejlepší pecky DJ 
Boruf, díky němuž bylo na parke-
tě stále plno a všichni účastníci 
se protancovali až do ranních 
hodin. Na této party Funky Beatu 
se ukázalo zhruba 600 lidí!

Perfektní párty 
skupiny Funky Beat
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz
vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

DIVADLO
St 5. 2. v 19.00

Hvězda/předplatitelská skupina B
Původní česká one woman show 
věnovaná Evě Holubové. Komedie o 
fiktivní seriálové herečce se odehrá-
vá během nejdivočejšího týdne jejího 
života. HVĚZDA s humorem odkrývá 
zákulisí českého showbyznysu a s 
nadhledem líčí osobní problémy ne-
známé herečky, která po pětatřiceti 
letech u oblastního divadla nečekaně 
zazáří v televizním seriálu.
Hraje: Eva Holubová
Vstupné 400 Kč/předplatitelská sku-
pina B/náhrada za divadelní před-
stavení Válka Roseových/ online 
předprodej zahájen na www.kultu-
rafm.cz nebo na pobočkách BIC.

PRO DĚTI
Ne 9. 2. v 15.00 

Sněhurka a sedm trpaslíků
Divadelní soubor Bambules

Příběh, který znají snad všichni – 
po smrti laskavé královny matky 
si přivádí hodný král domů zlou 
macechu, která nedokáže snést 
krásu své nevlastní dcery. A když 
zemře i král, je jí mladá Sněhurka 
vydána zcela na milost a nemilost. 
Krásná pohádka v podání dětské-
ho divadelního souboru Bambules. 
Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 16. 2. v 15.00
Čert a Káča
Divadlo Duha

Lidová pohádka o Káče, která se 
chtěla vdát třeba i za čerta! Diva-
delní představení plné písniček a 
překvapivých scén v podání herců 
divadla DUHA z Polné. Účinkuje 
Divadlo DUHA Polná. Pro děti od 
3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 23. 2. v 15.00 
Zima, zima, zimička – Pejsek 

a kočička 
Divadelní agentura Křesadlo

Příběh o kočičce Bubli a pejskovi 
Fukovi. Kočičku, která ráda mlsá, 
bolí zub. A na pejska zase přišla 
zlá bába chřipka, protože v zimě 
líže sníh a teple se neobléká. Vý-
chovná pohádka, která vede děti k 
dodržování hygienických návyků. 
Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
Jakub a Zdeňka Kuncovi: ÍRÁN

Vernisáž výstavy:
pondělí 3. února od 17.00.
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

Markéta Svobodová 
fotografie zvířat

Virtuální výstavy jsou k vidění na 
webové adrese vystavy.kulturafm.cz

KINO
Po 3. 2. v 19.00

Miniprofil režiséra Larse von 
Triera: Nymfomanka – I. část

Dlouho očekávaný nový snímek 
dánského „enfant terrible“ Lars 
von Triera. V jeho eroticky ladě-
ném filmu se objeví v hlavní roli 
Charlotte Gainsbourg, které budou 
sekundovat Willem Dafoe, Stellan 
Skarsgård a Shia LaBeouf. Chybět 
nebude ani Uma Thurman!
Dánsko, drama, 2D, 2013, režie: 
Lars von Trier, 18+, titulky, 110 
min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 
80 Kč, Filmový klub.

Út 4. 2. v 19.00
Miniprofil režiséra Larse von 
Triera: Nymfomanka – II. část

Otevřená studie ženské sexuality 
podle kontroverzního dánského 
režiséra Larse von Triera.
Dánsko, drama, 2D, 2013, režie: 
Lars von Trier, 18+, titulky, 130 
min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 
80 Kč. Premiéra, Filmový klub.

St 5. 2. v 10.00
Klauni

Příběh kdysi slavného tria komiků, 
jež se záhadně rozpadne a znovu 
sejde až po letech s návratem jed-
noho z nich z pařížské emigrace. 
Oldřich Kaiser a Jiří Lábus ve filmu 
podle scénáře Petra Jarchovského. 
ČR, hořká komedie, 2D, 12+, 120 
min., vstupné 60 Kč. Pro seniory.

Pá 7. – Ne 9. 2. v 17.00
Lego příběh

První celovečerní animovaný film 
vytvořený z prvků dánské stavebni-
ce, která baví děti na celém světě 
více než osmdesát let. Zaskočený 
a nepřipravený antihrdina je povo-
lán do týmu, jenž se postaví hrozí-
címu tyranovi. Tým je plný komik-
sových spasitelů, nechybí Batman, 
Superman, ale ani Han Solo z 
Hvězdných válek. USA, animova-
ný, 3D, přístupný, dabing, vstupné 
130 Kč. Premiéra. Pro děti.

Pá 7. – Ne 9. 2. v 19.00
Dědictví aneb Kurva se neříká

Pokračování kultovního snímku 
Dědictví aneb Kurvahošigutntág je 
tady! Bohumil Stejskal, který zjistil, 
že za prachy se kamarádi koupit 
nedají, ale člověk si může pořídit 
třeba kolotoč, se teď vrací. V hlavní 
roli se pochopitelně objeví B. Polív-
ka a dorazí i M. Donutil, I. Chýlková 
nebo K. Gott. Režie Robert Sed-
láček. ČR, komedie, 2D, 12+, 106 
min., vstupné 140 Kč. Premiéra.

Po 10. 2. v 19.00
Kapitán Phillips

Film je komplexní studií přepade-
ní americké nákladní lodi Maersk 
Alabama somálskými piráty, ke 
kterému došlo v roce 2009. Režisér 
P. Greengrass nám v něm svým 
unikátním pohledem nabízí kombi-
naci napínavého thrilleru a pohled 
na širokou škálu důsledků globali-
zace. USA, thriller, 2D, 2013, režie: 
Paul Greengrass, 15+, titulky, 134 
min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 
80 Kč. Filmový klub.

Út 11. 2. v 19.00
Projekt 100: Koyaanisqatsi

Kultovní filmový esej nabízející jen 
pomocí obrazů a uhrančivé hudby 
Phila Glasse apokalyptickou vizi 
střetu dvou světů. Ocenění: MFF 
São Paulo 1984 – Cena diváků, 
MFF Varšava 1988 – Cena diváků. 
USA, enviromentální dokument, 
2D, 1982, režie: Godfrey Reggio, 
přístupný, bez dialogů (pouze krát-
ké české titulky na konci filmu), 86 
min., vstupné 90 Kč/pro členy FK 
70 Kč. Premiéra, Filmový klub.

Pá 14. 2. v 9.30
Pásmo filmových pohádek pro 

nejmenší
ČR, animovaný, přístupný, 65 min., 
vstupné 20 Kč. Pro děti. Bijásek.

Pá 14. 2. v 17.00
Zataženo, občas trakaře 2

Pokračování vtipného, originálního 
animáku pro celou rodinu. Invaze 
mluvícího jídla je na spadnutí!
USA, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 96 min., vstupné 70 Kč. 
Pro děti.

Pá 14. 2. v 19.00
Valentýn: Zimní příběh

V mýtickém prostředí New York City 

se více než jedno století odehrává 
příběh filmu plný zázraků, nebla-
hých osudů a odvěkého konfliktu 
dobra a zla. V hlavních rolích C. 
Farrell a J. B. Findlay. USA, roman-
tický/ fantasy/ mysteriózní, 2D, 12+, 
titulky, vstupné 100 Kč. Premiéra.

So 15. 2. v 15.00
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., vstupné 80 
Kč. Pro děti. Bijásek.

So 15. – Ne 16. 2. 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, 3D, pří-
stupný, dabing, 85 min., vstupné 
100 Kč. Pro děti.

So 15. – Ne 16. 2. v 19.00
Vampýrská akademie

Hlavní hrdinka je napůl člověk a 
napůl upír a patří k partě, která si 
říká Moroi. Jejím úkolem je chránit 
kamarády před upíry, kteří svou 
magii a duši vyměnili za nesmr-
telnost. USA, fantasy, 2D, 12+, 
titulky, vstupné 110 Kč. Premiéra.

Po 17. 2. v 19.00
Rozkoš

Hlavním tématem filmu je posed-
lost. Posedlost láskou, posedlost 
uměním, posedlost originalitou, po-
sedlost úspěchem, posedlost iluzí 
vztahu. Nový film Jitky Rudolfové. 
Hrají: Jana Plodková, Martin Myšič-
ka, Jaroslav Plesl, Jan Budař a dal-
ší. ČR, tragikomické melodrama, 
2D, 2013, režie: Jitka Rudolfová, 
15+, 111 min., vstupné 110 Kč/pro 
členy FK 90 Kč. Filmový klub.

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

7. 2. Nezbednický karneval
11. 2. Čajovna spojená s diskuzí 

na téma „kamarádství“
14. 2. Valentýnské odpoledne – 

prožitkové hry
18. 2. Hrátky s origami

24. 2. Jarní prázdniny – dopolední 
provoz 9- 14 hod.

Bližší info www.fm.charita.cz/nezbeda

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 vystoupe-
ním středověkých tanečnic, 
šermířů a kejklířů, každou 

sobotu od 19:00 do 21:15 h.

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

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

SVČ KLÍČ

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
24. – 28. 2.

TÝDEN SE ŠMOULY | PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOR

Šmoulové jsou modří skřítci vyso-
cí dva palce. Často říkají cokoli se 
slovem šmoula, aniž by bylo přes-
ně jasné, co tím myslí. Pojďme si 
tedy zašmoulovat s nimi. Čeká 
nás šmoulí týden her, soutěží a 
tvoření s kamarády. Více už ne-
budeme prozrazovat. Přihlaste se 
raději včas.
Věk: 6-12 let. Místo a čas: Rodinné 
centrum Klíček, Slezská 749, Frý-
dek | Denně 8:00 – 16:00 hodin | 
Hlídání dětí zajištěno od 6:30 hodin. 
Cena: 1 250 Kč / týden | 250 Kč / 
den. Informace: Pavla Kozáková, 
telefon: 732 646 127, 558 111 749, 
e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 19. 2. 2014.
8. 2. KARNEVAL | VELKÝ MAŠ-

KARNÍ KABARET
Zveme všechny děti na maškarní 
karneval, kterým vás provedou 
Klauni z Balónkova. Hry a soutě-
že, pravá maškarní nálada, kouzla 
a zábava vyčarují úsměv na tváři 
každého návštěvníka. Čekají vás 
kouzla a čáry, drezura balónko-

vých zvířat a zvířátek v maskách, 
DJ Bambula, velký barevný ba-
lónkový souboj masek, tombola. 
Samozřejmě nebude chybět pro-
menáda masek, hudba a tanec.
Místo a čas: ZŠ Pionýrů 400, Mís-
tek (6. ZŠ, tělocvična), 14:00 – 
17:00 hodin. Vstupné: 60 Kč. S se-
bou: Přezůvky. Informace: Ivana 
Kulhánková, telefon: 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz
Vstupenky zakoupíte v budovách 
SVČ Klíč FM v předprodeji nebo 
přímo na místě.
8. 2. ČLOVĚČE, NEZLOB SE | 

6. ROČNÍK
Přijďte si zahrát Člověče, nezlob 
se a získat titul přeborníka města 
Frýdek-Místek.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek | 8:45 – 16:00 
hodin (Prezence: do 9:15 hodin). 
Cena: 50 Kč za hráče. Informace: Jiří 
Šnapka, telefon: 558 111 773, 604 
524 066, e-mail: jirka@klicfm.cz

8. 2. VALENTÝNSKÁ ŠKOLA 
PRO PRINCEZNY

Opět je tady naše Škola pro princez-
ny. Tentokrát valentýnská. Ve zna-
mení srdíček, lásky a ohleduplnosti.
Věk: 5-8 let. Místo a čas: Rodinné 
centrum Klíček, Slezská 749, Frý-
dek, 9:00 - 17:00 hodin. Cena: 230 
Kč. Informace: Pavla Kozáková, 
telefon: 732 646 127, 558 111 749, 
e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 5. 2. 2014.

14. – 16. 2. S KLÍČEM NA 
HORÁCH

Jeden únorový víkend si vychut-
náme na horách. Dá-li počasí, 
užijeme si sněhu a nejen zimních 
radovánek. Páteční večer bude 
věnovaný Valentýnu – vyrobíme 
si dáreček, upečeme si valentýn-
ské muffiny a připravíme si disko-
téku. Sobota se ponese v duchu 
masopustu. Vyrobíme si masky 
a vyrazíme v nich na Prašivou. 
Večer si upečeme masopustní 
koblihy, vyrobíme si hudební ná-
stroje a uspořádáme masopustní 
veselici. Nebojte, v neděli se taky 
nudit nebudeme.
Věk: 7-15 let. Místo a čas: TZ Viš-
ňovka, Vyšní Lhoty | Sraz: Nádraží 
ČD v 16:15 hodin | Ukončení: Ná-
draží ČD v 15:20 hodin. Cena: 490 
Kč. Informace: Ivana Kulhánková, 
telefon: 731 167 010, 558 111 765, 
e-mail: iva@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 10. 2. 2014.
20. 2. DRÁTKOVÁNÍ | ATELIÉR DEA
Pojďme se spolu naučit staré tech-
nice drátenictví, kterou můžete 
využít nejen ke zdobení různých 
předmětů, ale i k výrobě samo-
statných výrobků. Naučíte se zá-
kladní drátkovací vzory, kterými si 
vyzkoušíte ozdobit láhev, vajíčko a 
vyrobíte si věšák na klíče.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 16:30 – 
19:00 hodin. Věk: od 12 let, dospě-
lí. Cena: 110 Kč. Informace: Ivana 
Kulhánková, telefon: 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 18. 2. 2014.
22. 2. DOBROTY S LÁSKOU | 

DOBROTY V SOBOTY
Únor přeje lásce a zamilovaným. 
Pro všechny, kteří mají něko-
ho rádi a chtějí někomu udělat 
radost sladkou dobrůtkou, jsou 
tady Dobroty s láskou. Upečeme 
si zamilovaný muffin, piškotový 
hřbet s tajným vyznáním lásky a 
na svačinku si připravíme dvou-

barevné jablíčko.
Věk: 6-99 let. Místo a čas: SVČ 
Klíč FM, budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9:00 – 12:00 hodin. Cena: 
80 Kč. Informace: Martina Fatrdlo-
vá, telefon: 736 150 088, e-mail: 
martina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 20. 2. 2014.

JARNÍ PRÁZDNINY
24. 2. VÝLET | MALÝ SVĚT TECH-

NIKY U6 | JARNÍ PRÁZDNINY
Aby nám o prázdninách hlava 
nezahálela, vydáme se do světa 
vynálezů a technických vymože-
ností, které budete mít možnost si i 
sami vyzkoušet. Cestou nás bude 
doprovázet Jules Verne.
Věk: 7-15 let. Místo a čas: SVČ 
Klíč FM, budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 8:00 - 15:00 hodin. Cena: 
120 Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 
111 765, e-mail: iva@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 20. 2. 2014.
25. – 26. 2. OLYMPIÁDA V KLÍ-

ČI | JARNÍ PRÁZDNINY
I my žijeme olympiádou. Pojď-
te si s námi užít tak trochu jinou 
olympijskou atmosféru v Klíči. 
Ve vlastnoručně vyrobených dre-
sech a vlajkou změříme své síly v 
olympijských sportech. Olympiádu 
zakončíme slavnostním ceremo-
niálem. Druhý den vyrazíme na 
rozhlednu Panorama na Kabátici 
v Chlebovicích, naobědváme se u 
přehrady Olešná a den zakončíme 
bowlingem u Flinstounů.
Věk: 7-15 let. Místo a čas: SVČ 
Klíč FM, budova B, Pionýrů 764, 
Místek | Začátek: 25. 2. v 8:00 ho-
din, Ukončení: 26. 2. v 15:00 hodin
Cena: 290 Kč. Informace: Martina 
Fatrdlová, telefon: 736 150 088, e-
-mail: martina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 20. 2. 2014.

27. 2. VÝLET NA BAŠKU | 
JARNÍ PRÁZDNINY

Program: Pojďte s námi k vodní 
nádrži Baška, kde se dozvíme in-
formace jejího vzniku a využití.
Věk: 7-15 let. Místo a čas: SVČ 
Klíč FM, budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9:00 – 13:00 hodin. Cena: 
40 Kč. Informace: Antonín Surma, 
telefon: 558 111 763, 728 855 086, 
e-mail: tonda@klicfm.cz
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ROZEKVÍTEK

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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. 
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 Frýdec-
kého zámku konala vernisáž výstavy z tvorby 
tohoto skromného a pokorného muže, který 
svými akvarely a pastely přináší lidem radost 
a potěšení. Na výstavě si mohou návštěvníci 
prohlédnout obrázky dřevěných kostelů, zá-
koutí Frýdku – především Mariánský kostel a 
jeho okolí, krajinu Beskyd, jak ji Josef Lang za-
chytil při svých cestách po horách. Veřejnost 
také uvidí poštovní 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.
Čtvrtek 6. února v 17 hodin vernisáž výstavy

Znáte svůj rodokmen?
Co je genealogie? Co nám odhalí rozbor 
DNA o našem původu? Kde najdeme infor-
mace o svých předcích? Co je genealogický 
strom? Jak se sestavuje rodová a rodinná 
kronika? Jak si můžeme sestavit rodinný 
erb? Odkud má původ naše příjmení a co 
znamená? To jsou jen některé z otázek, na 
které se pokusí odpovědět tato výstava.
Výstava potrvá do 6. dubna 2014.
Čtvrtek 20. února v 17 hodin vernisáž výstavy

Zmizelý Frýdek a Místek
Slavnostní zahájení stejnojmenné výstavy, 
která přibližuje proměny Frýdku a Místku v 
posledních sto letech prostřednictvím pro-
fesionálních a amatérských fotografií, do-
bových pohlednic, reklam a také předmětů, 
které dokreslují dobový kolorit města.
Výstava potrvá do 27. dubna 2014.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE:

Středa 12. února v 16 hodin v Rytířském 
sále Frýdeckého zámku

Vlčí hory – promítání filmu
Beseda s autorem filmu Erikem Balážem. Dopro-

vodná akce k výstavě Beskydy – země šelem.
Pátek 14. února v 17 hodin v Rytířském sále 

Frýdeckého zámku
Valentýnský festival

Mladí nadějní interpreti ze základních umě-
leckých škol kraje mezi městy Frýdlant nad 
Ostravicí a Frýdek-Místek. Pořádá ZUŠ 
Leoše Janáčka z Frýdlantu nad Ostravicí a 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek.
Čtvrtek 20. února v 19 hodin v Rytířském 
sále Frýdeckého zámku

4. Zámecký koncert
Felix Slováček jr., Petr Nouzovský a Vjače-

slav Grochovskij
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY:
Čtvrtek 13. února v 16:30 hodin v Zeleném 

domě Muzea Beskyd na Zámecké ulici
Fryčovice – jedna z nejstarších obcí

v Pobeskydí
Podnět k založení této osady dal kolem roku 
1255 olomoucký biskup Bruno ze Schaum-
burka. Nejstarší minulostí Fryčovic a mo-
ravského severovýchodu, možnou existencí 
šlechtického sídla a také historií farního kos-
tela Nanebevzetí P. Marie se bude zabývat 
přednáška, doplněná promítáním.

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.

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 těchto 

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 va-
riace 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 zapojuje celé tělo, a proto si při jejich tanci i 

nádherně zformujete postavu.
- Salsa – je to tanec, který představuje 

vyjádření emocí pohyby těla v rytmu 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 vá-
zat na celé pololetí, prostě si zaplatíte vstup na 
danou hodinu a pak už tančíte s naším skvě-
lým lektorem. Lekce jsou určeny pro všechny 

věkové kategorie a i stupně pokročilosti. 
LEKCE STREET DANCE

 – pondělí až pátek
- Taneční styly: House, hiphop, wack, pro-
gressive, hype, R´n´b, dancehall, locking.

Taneční KURZY – jsou určeny pro začáteč-
níky či mírně pokročilé zájemce. Přijímáme 
všechny již od 8 let a výš. Do kurzu se lze 

registrovat během celého roku.
Taneční SKUPINA – je určena pro pokročilé 
zájemce, kteří se chtějí tancování věnovat 

závodně.
BREAK DANCE – čtvrtek 18:30-19:30

- Akrobatický hip hopový tanec. Pro všech-
ny věkové kategorie.

4. 2. POHÁDKA O ČERVENÉ KARKULCE
V úterý v 10 hodin vám zahrajeme maňásko-
vou pohádku O Červené Karkulce.

11. 2. ZVÍŘÁTKOVÝ DEN
Zveme všechny děti na zvířátkový den. Budou 
připraveny jednoduché úkoly na motivy zvířá-
tek a sladké odměny. Začátek v 10 hodin.

14. 2. MÁ MANŽELSTVÍ
V DNEŠNÍ DOBĚ SMYSL?

V pátek vás zveme na přednášku o part-
nerských vztazích. Budeme si povídat s Bc. 
Ivanou Grussmannovou, pracovnicí Poradny 
pro ženy a dívky ve Frýdku-Místku.
21. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL S BROUČKY
Zveme vás na dětský karneval, který se 
koná v pátek 21. 2. v 16 hodin v sále Ná-
rodního domu v Místku. Rezervace není nut-
ná, vstupné činí 60 Kč za každou dospělou 
osobu. Pro vstup do sálu, který se nachází v 
přízemí za restaurací, použijte vchod ze za-
hrady. Těšíme se na Vás!

Z důvodu Dětského karnevalu,
bude v pátek 21. 2. v Broučcích zavřeno!

28. 2. MALOVÁNÍ NA PLÁTNO
V pátek v 10 hodin si společně s dětmi nakres-
líme obrázek na plátno temperovými barvami.

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.

Karneval v Rozekvítku
Milé děti a rodiče, přijďte si k nám do Rozekvít-
ku užít karnevalového veselí. Budeme tančit, 
soutěžit a hrát si, na děti čeká i tombola.
Karneval je určen pro děti od 1 roku do 6 let. 
Cena: 150 Kč. Termín: pátek 7. a 14. 2. od 
16 do 18 hodin
Na akci je třeba se přihlásit. Rezervujte si, 
prosím, včas své místo.

Cvičeníčko pro tělíčko
Pohybové hrátky jsou zaměřeny na rozvoj hru-
bé a jemné motoriky, mechanické a pohybové 
paměti, základů rytmické a pohybové výchovy 
dle psychomotorického vývoje dítěte.

DIVADLO
Čt 6. 2. v 19.00 – Národní dům

Dobytí severního pólu
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

Dobytí severního pólu Čechem Karlem Něm-
cem 5. dubna 1909. Severské drama.
Režie: Ladislav Smoljak
Vstupné 400 Kč/mimo předplatné/online 
předprodej zahájen na www.kulturafm.cz 
nebo na pobočkách BIC.

KONCERTY
Čt 20. 2. v 19.00 Rytířský sál Frýdeckého 

zámku
Eduard Nápravník Trio/předplatitelská 

skupina Zámecké koncerty
Eduard Nápravník Trio je mladý soubor, který 
byl založen v roce 2012 klavíristou Vjače-
slavem Grochovským, klarinetistou Felixem 
Slováčkem jr. a violoncellistou Petrem Nou-
zovským. Soubor je pojmenován po slavném 
českém skladateli a dirigentovi Eduardu 
Nápravníkovi. Repertoár souboru tvoří nejen 
hudba klasiků nebo romantiků (Beethoven, 
Schumann, Nápravník), ale i skladby lehčích 
žánrů (E. Morricone, H. Mancini aj.). Na jaře 
roku 2013 se uskutečnilo první zahraniční tur-
né Tria a v roce 2014 čeká soubor turné po 
Americe a řada koncertů v České republice.
Vstupné 150 Kč/80 Kč/předplatitelská skupina 
Zámecké koncerty/online předprodej zahájen 
na www.kulturafm.cz, nebo na pobočkách BIC.

St 26. 2. v 19.00 – Kino Petra Bezruče
Koncert Hany Zagorové

Náhradní termín koncertu. Zakoupené vstu-
penky zůstávají v platnosti. Vstupné/I. sektor 
– 390 Kč (1. – 9. řada)/II. Sektor – 370 Kč 
(10. – 18. řada)

PRO DĚTI
So 8. 2. v 15.00 – Kino Petra Bezruče

Michal na hraní
„MICHAL NA HRANÍ“ je představení o tom, jak 
si hrát s Michalem podle návodu. Michal umí 
běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzel-
ný Michal je první hračkou na světě, která se 
může vybrat svého majitele. Předností před-
stavení „MICHAL NA HRANÍ“ je aktivní zapo-
jení dětí, a to nejen v prvních řadách, množství 
nečekaných překvapení, komičnost protago-
nisty, cit pro vyjádření, práce s netradičními 
samolepícími pásky Mr. Tapeman, které rozvíjí 
fantazii, lehkost žánru a legrace. Pro děti od 3 
let. Vstupné 165 Kč/83 Kč ZTP/děti do dvou 
let mají vstup zdarma bez nároku na sedadlo.

TANEC
So 22. 2. v 19.00 – Národní dům

Tančírna 
Vstupné: 100 Kč
PŘIPRAVUJEME

Čt 13. 3. 19.00 – Národní dům
Petr Malásek & František Kop Quartet

předplatitelská skupina KPH
Podtitul: Slavný pianista a skladatel
Čt 27. 3. v 19.00 – Nová scéna Vlast

Na vaše riziko
předplatitelská skupina B

Divadlo Ungelt
Chantal Poullain a Jiří Schmitzer v pouta-

vém psychologickém příběhu. 
Út 11. 3. 18.30 – Kino Petra Bezruče

JAN KRAUS aneb hvězdy, jak je neznáte
KURZY

Cvičení rodičů s dětmi 2-5 let
Zdravotní cvičení nejen pro seniory a Pohy-

bem ke zdraví klasicky i trochu jinak 

Divadelní škola
Arteterapie

Aktuální program na www.kulturafm.cz
VÝSTAVY

SŠ INFOTECH: PAŘÍŽ

Čtvrtek 27. února v 16:30 hodin v Zeleném 
domě Muzea Beskyd na Zámecké ulici

Zmizelé ulice a zákoutí ve Frýdku-Místku
Proměny města od začátku 20. století v prů-
běhu industrializačního procesu, velkoplošná 
socialistická přestavba města, nesourodé 
dostavby po roce 1989 prostřednictvím histo-
rických map, plánů, studií a dobových pohled-
nic a fotografií. Srovnání historických záběrů 
se současnou podobou konkrétních míst na 
území Frýdku-Místku. Doplněno dataprojekcí.

PŘIPRAVUJEME:
Neděle 9. března v 15 hodin

Výstava ke 100. výročí narození
Jaroslava Olšáka

V dubnu si připomeneme 100. výročí naroze-
ní významné osobnosti města Frýdku-Míst-
ku – Jaroslava Olšáka. V rámci Zámeckého 
okruhu budou prezentovány jeho umělecké 
knižní vazby, šperkovnice, kazety s drahými 
kameny, obrazy, grafiky, dřevoryty. Jaroslav 
Olšák ovládal řadu unikátních pracovních po-
stupů a starých technik, zabýval se tvorbou 
šperkovnic, věnoval se grafice a od 70. let 
20. století také malbě. Jeho dílo je spjaté s 
prostředím rodného Valašska a Pobeskydím.
Výstava potrvá do 22. června 2014.

Neděle 23. března v 15 hodin
Promítání filmu divoČINA

Beseda s autorem filmu Janem Svatošem v 
Rytířském sále Frýdeckého zámku
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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

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

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

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

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 způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

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

III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
4. 2. v 17:00

IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

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

Městská knihovna F-M

Pro děti
Sobota 8. února v 15 hodin

Jaroslav Koloděj 
Ježibaby z Babína 

Pohádka pro malé i velké děti o tom, kde se 
skrývá štěstí, o dvou čarodějnicích bydlících 
v lesích atd. Hraje SERUM Frýdek-Místek, 

vstupné 30 Kč.
Sobota 22. února v 15 hodin 

Jan Krulikovský 
O líném Honzovi 

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

vstupné 30 Kč.
Pro mládež a dospělé 

Sobota 8. února v 18 hodin 
Únorový smileING 

V komponovaném představení uvidíte mimo jiné 
burlesku Hra o hovně a novou jednoaktovou 
satiru z manažerského prostředí OZIS – hraje 
ING Kolektiv Frýdek-Místek, vstupné 100 Kč.

Sobota 22. února v 18 hodin 
Arnošt Goldflam 
Dámská šatna 

Komedie, kde půjde nejen o pohled do diva-
delního zákulisí, ale taky do duše čtyř hereček 

oblastního divadla – hraje divadelní soubor 
KuKo Frýdek-Místek, vstupné 100 Kč.

Předprodej vstupenek vždy v úterý a čtvrtek 
od 15 do 17 hod na aktuální páteční či sobot-
ní představení a 1 hodinu před představením! 

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

Po 3. 2. LISTOVÁNÍ-KUCHAŘKA
DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ KNIHY LUKÁŠE 
HEJLÍKA A ALANA NOVOTNÉHO, TENTO-
KRÁTE NAKRMÍ CELÝ STOUN.
St 5. 2. STOUNDRUM
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE + LOCAL DJS.
Pá 7. 2. HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS – 
HOLKY ZDARMA
DJS KAMIL, MATTES A MARTIN, HOLKY 
VSTUP ZDARMA A TY NEJLEPŠÍ HITY!
So 8. 2. BASS CONTACT – MESSENJAH-
-LIVE!
DNB, RAGGA, JUNGLE, TEK PARTY: ME-
SSENJAH (TRUNTOV), MOM A DALŠÍ.
OH V LEDNÍM HOKEJI VE STOUNU

St 12. 2. OH V HOKEJI – ČESKO-ŠVÉD-
SKO, STOUNDRUM
ZAHAJOVACÍ ZÁPAS OH V LEDNÍM HO-
KEJI, POTÉ STOUNDRUM.
Pá 14. 2. ČOKOVOKO – LIVE & HITY 
18PLUS!
ČOKOVOKO – SKVĚLÁ PSEUDORAPO-
VÁ FORMACE S GENIÁLNÍMI TEXTY, 
POTÉ HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS (VSTUP 
ZDARMA).
So 15. 2. ČESKO-ŠVÝCARSKO, NUCLEAR 
BUNKER – TECHNO PARTY
VSTUP ZDARMA! PO DLOUHÉ DOBĚ SE 
VRACÍ TECHNO DO STOUNU!!! OD 18:00 
PROJEKCE OH V HOKEJI ČESKO-ŠVÝ-
CARSKO.

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

Aktuální výstava:
Lukáš HORKÝ – Deníky

Výstava fotografií frýdecko-místeckého foto-
grafa, grafika a hudebníka Lukáše Horkého. 
Jeho výstava s názvem Deníky se pokouší 
zachytit autorovy vzpomínky, útržky z deníků 
a věci, co se staly, nebo možná ani nestaly. 
Jako kdyby si lepil život na zdi svého dětské-
ho pokoje mezi zašlé plakáty... 
Výstava potrvá do 28. 2.

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
1. až 7. třída – od začátečníků až po nároč-
né – jógová filozofie a praxe, tělesná cvičení, 
psychohygiena – relaxační techniky, cviky 
zaměřené na problémy s páteří, senioři, dle 

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Zdeněk Tichopád / Přesýpací hodina

do 18. února

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

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 náprav-
ná opatření.

Miniškolička pro děti bez rodičů
PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE na téma 

SOUROZENECKÉ KONSTELACE
jak ovlivní pořadí, kdy jsme se narodili – prv-

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

dospělé v partnerství, rodičovství i kariéře
Na všechny programy je třeba se předem 

telefonicky objednat!

Knihovna dokořán... 
Přijďte si vyrobit náušnice! Krásný dárek 

pro maminku, kamarádku nebo sestru. Vše 
nám ukáže a naučí nás šikovná Sabinka 

Fiurášková z páté třídy. 
pátek 7. února od 12:30 do 15:00 

pobočka na 11. ZŠ
Valentýnská výtvarná dílna 

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče 
na výtvarnou dílnu, která se bude konat v 
pondělí 10. 2. od 12.30 do 16.00 v oddělení 
pro děti a mládež na ulici Jiráskova. Čeká nás 
výroba přáníček ke dni svatého Valentýna.

Sobota 8. 2. - Tradiční Lašský bál
Pátek 14. 2. - Společenský ples 

– Gymnázium P. Bezruče
Pátek 21. 2. - Adrenalin Bál

Neděle 23. 2. - Výroční schůze – ČRS
Klubovna č. 15 KD Frýdek

aktuálního rozvrhu kurzů. Zkvalitňování života 
jak po stránce fyzické, psychické i duševní.
14.-16. 2. – PROTANČETE SE DO NEBE

Přijímáme přihlášky na seminář dynamic-
kých meditací, kapacita je omezená.

21. 2. – ČAJ O PÁTÉ – Kouzlo ČAJE
Vyprávění nejen o čaji a čajovém obřadu. 

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ LEKTORŮ 
JÓGY II. TŘÍDY

Přijímáme přihlášky. 

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
4. 2., 11. 2. – 8:45 h

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

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

Cvičení je vedeno zábavnou formou plnou her, 
hudby, říkánek s využitím nejrůznějšího náčiní 
(balanční míče, malé míčky, drátěnky, stužky, 
šátky, kužele, kroužky, švihadla, obruče).
Věk: 1-3 roky. Termín: úterý 10.30 – 11.30 
hodin. Cena: 1000 Kč/10 lekcí

Volná herna
Každý čtvrtek od 9.00 do 11.30 hodin je 
v našem centru otevřena volná herna. Může-
te si k nám přijít s dětmi pohrát a popovídat si 
u čaje. Kapacita herny je 10 dětí.
Věk: 1-4 roky. Cena: 50 Kč/dítě
Rezervujte si, prosím, místo v herně.
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Pro inzerci volejte 603 249 743Pro inzerci volejte 603 249 743

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

LUKÁŠ OBODA
2003 – 2013

NOSTRA safety s.r.o. Staroměstská 1077, F – M
mobil: 777 66 55 08

Výuka hudby
Nabízím výuku hudby 
na hudební nástroje: 

domru, klasickou
kytaru i klavír. 

Kontakt:
Larisa Dorn,

tel. 720 505 684,
emila@seznam.cz


