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slovo primátora
Vážení občané,
v minulém týdnu se v prostorách našeho 

magistrátu uskutečnilo výjezdní zasedání 
krajských radních, které jsme využili k vzá-
jemné debatě o některých tématech a problé-
mech. Jsme rádi, že se současnou politickou 
reprezentací umíme najít společnou řeč a 
máme společné cíle. Prioritou naší i kraje je 
jednoznačně zahájení výstavby obchvatu, 
která už má konečně pravomocné stavební 
povolení. Věřím, že společnými silami vytvo-
říme dostatečný politický tlak na vyšších místech, aby se na tuto stav-
bu vyčlenily potřebné finanční prostředky, podobně jako se to povedlo 
u frýdecké nemocnice, kde se realizuje významná investice v podobě 
nového pavilonu chirurgických oborů. I když je nemocnice krajským za-
řízením, snažíme se pomoci i z městských zdrojů, kdy jsme například 
v poslední době přispěli na zakoupení jednoho z nových sanitních vozů. 

Krajským zařízením je také Gymnázium Petra Bezruče, které 
ovšem sídlí v městské budově. V současnosti finišují přípravy pře-
vodu této nemovitosti na kraj, aby do ní mohl investovat významněj-
ší finanční prostředky, protože investice do cizího majetku jsou na 
všech úrovních problematické. My si naopak umíme představit, že 
bychom od krajské reprezentace získali Frýdecký zámek a starali 
se o něj, protože i v jiných městech tímto způsobem historické bu-
dovy tohoto typu fungují. Tato záležitost rozhodně není na spadnutí, 
ale obě strany projevily vůli o ní jednat. 

Zajímaly nás rovněž kroky v otázce zaměstnanosti, s ní souvise-
jící vzdělávání, které by mělo lépe odpovídat požadavkům trhu prá-
ce, i možná podpora vzniku dalších průmyslových zón. Samozřejmě 
ne ve všem nám může kraj okamžitě kývnout, má své vlastní pohle-
dy, priority a povinnosti, důležité ale je, že spolu o všem dokážeme 
komunikovat jako partneři, nikoliv soupeři.  Michal Pobucký

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Frýdek-Mís-
tek na svém tradičním slav-
nostním večeru v Národním 
domě odměňoval bezpříspěv-
kové dárce krve za jejich po-
moc společnosti. Za opako-
vané poskytnutí této vzácné 
tekutiny byli poděkovat i pri-
mátor města Michal Pobucký 

a radní Eva Richtrová, radni-
ce tento 34. ročník podpořila 
finančně i záštitou.

Frýdek-Místek patří na špič-
ku dárcovství v republikovém 
měřítku, proto už nepřekvapí, 
že za loňský rok získalo bron-
zovou medaili MUDr. Jana 
Jánského za 10 bezplatných 
odběrů 676 dárců, stříbrnou 

za dvojnásobný odběr 429 lidí 
a zlatou za čtyřicítku návštěv 
transfuzní stanice 276 dárců.

Zlaté kříže III. třídy za 80 
bezplatných odběrů patřily 93 
dárcům, odznaky II. třídy za 120 
odběrů si vysloužilo 36 dárců a 
hranice 160 pro I. třídu dosáhlo 
22 dárců. „Jsou to nádherná čís-
la a všem dárcům patří velký dík. 
Člověk nikdy neví, kdy může on 
sám nebo někdo z jeho blízkých 
krev potřebovat, proto věřím, že 
se ochotní dárci najdou i v bu-
doucnu,“ říká radní Eva Richtrová.

Krev hraje v současné medi-
cíně nezastupitelnou a stále ros-
toucí roli, protože ji nelze uměle 
vyrobit. Je jí třeba například při 
těžkých úrazech, v řadě operací, 
při léčbě otrav, ale i celoživot-
ně u lidí s umělou ledvinou, se 
zhoubnými nemocemi krve a po-
dobně. V průměru dostane kaž-
dý občan za svůj život čtyřikrát 
krevní transfúzi a dvanáctkrát 
preparát vyrobený z krve.  (pp)

OCENĚNÍ DÁRCŮ: Poděkování za záslužnou činnost na slavnost-
ním večeru v Národním domě.  Foto: Petr Pavelka

Dárci krve převzali ocenění

KRAJŠTÍ A MĚSTŠTÍ RADNÍ: Ve velké zasedací síni frýdecko-místecké radnice se debatovalo o problé-
mech města i kraje.  Foto: Petr Pavelka

Obchvat – společný problém města i kraje
Statutární město Frýdek-

-Místek hostilo první výjezdní 
zasedaní krajských radních 
v tomto roce.  Konalo se ve 
velké zasedací místnosti frý-
deckého magistrátu. Krajské 
radní v čele s hejtmanem 
Miroslavem Novákem přivítal 
primátor města Michal Pobuc-
ký, následovala krátká pre-
zentace města a před poled-
nem i setkání se členy Rady 
města Frýdku-Místku. 

Krajští radní nejprve zhlédli 
krátkou prezentaci města, ve 
které byli seznámeni s aktuální 
strukturou obyvatelstva měs-
ta, zazněly informace o zapl-
něných průmyslových zónách 
i firmách, které v nich sídlí a 
zaměstnávají stovky místních 
občanů, zmíněna byla dopravní 
problematika města v souvis-
losti s obchvatem, ale i projek-
tem MHD zdarma, a nechyběly 
informace o sportovních cent-
rech ve městě, o výjimečnosti 
rekreační zóny Olešná, ani za-
jímavostech města, které stojí 
zato navštívit.  Poté krajští radní 
pokračovali ve svém vlastním 
jednání a krátce před polednem 
se setkali se členy Rady města 

Frýdku-Místku, kteří měli připra-
veny dotazy i podněty k diskuzi.

V ní se ukázala jako jasná 
priorita výstavba obchvatu Frýd-
ku-Místku. „Na prioritě obchvatu 
se nic nemění, garantuji, že to 
bude znít jako jasný požada-
vek Moravskoslezského kraje 
i směrem k nové vládě,“ ujistil 
hejtman Miroslav Novák, který 
poděkoval městu za jeho aktivní 
přístup při jednáních o výkupech 
potřebných pozemků. Nepotěšil 
však v další otázce, kdy primátor 
Michal Pobucký sondoval mož-
nosti podpory kraje při vzniku 
dalších průmyslových zón. „Kraj 
na to přímo nemá finanční pro-
středky, miliardy korun spolkne 
například dopravní obslužnost 
nebo školství a nebýt evropských 
dotací, tak kraj nezahájil žádnou 
akci přímo z rozpočtu. Proto 
je kraj aktivní, aby nejrůznější 
projekty z ministerstva financí 
a sociálních věcí směřovaly do 
našeho regionu, kde je vysoká 
nezaměstnanost, i když samotný 
Frýdek-Místek dosahuje docela 
příznivých čísel,“ uvedl hejtman. 
Náznak uspokojení se součas-
ným stavem, i kvůli problematic-
ké budoucnosti Dolu Paskov, se 

příliš nelíbil radnímu Miroslavu 
Přádkovi, který vše shrnul do 
věty: „Jeden Hyundai nestačí.“ 
Vedení kraje reagovalo, že se 
snaží, aby byl kraj upřednostněn 
při příchodu nových velkých za-
hraničních investorů, a k budouc-
nosti horníků, jejichž propuštění 
by významně ovlivnilo míru ne-
zaměstnanosti i v našem městě, 
hejtman podotkl: „Bývalí ministři 
se blížili k dohodě s OKD, co se 
týče Dolu Paskov. Vůle státu tam 
je, věřím, že se na to naváže.“

Radní Miroslav Adam se za-
jímal o výhled dalšího fungová-
ní frýdecké nemocnice. Kromě 
klíčové výstavby chirurgického 
pavilonu se kraj chce postarat 
o obnovu lůžkového fondu, kdy 
by se z evropských peněz mělo 
zafinancovat 350 nových stan-
dardních lůžek. Další debata 
směřovala k možnosti převzetí 

Frýdeckého zámku pod křídla 
města. Dosud je totiž tato domi-
nanta a kulturní památka města 
v majetku kraje. Radnice v jed-
nání s krajem tak poněkolikáté 
dala najevo, že by se převodu 
zámku na město nebránila, i 
kdyby měla současně převzít i 
činnost Muzea Beskyd.

(Pokračování na straně 2)
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krátce

Pracovníci odboru sociál-
ních služeb magistrátu města 
Frýdku-Místku realizují kaž-
doročně před Vánoci sběr 
ponožek za účelem pomo-
ci osobám bez přístřeší, pro 
které je v sociálním šatníku 
právě v zimních měsících to-
hoto oblečení nedostatek. Na-
sbíranou várku pracovníkům 
Adry předali primátor Michal 
Pobucký a jeho náměstek Li-
bor Koval.

„Sběr probíhal zhruba čtrnáct 
dní a sešlo se nějakých 160 

párů, které jsme předali pracov-
nicím dobrovolnického centra 
Adry, které je spolu s Českým 
červeným křížem v rámci soci-
álního šatníku rozdají potřeb-
ným. Děkuji všem lidem z ma-
gistrátu, kteří si akci vzali za 
svou, a vůbec všem, kteří se 
rozhodli k nezištné pomoci,“ 
poděkoval náměstek primátora 
Libor Koval, který si prohlédl, 
jakým zbožím sociální šatník 
na Radniční ulici disponuje a co 
jde nejvíce na odbyt.

(Pokračování na straně 3)

Ponožky pro potřebné

Obchvat – společný 
problém města i kraje

(Pokračování ze strany 1)
Pod to ale spadá například i 

správa hradu Hukvaldy, proto by 
musely oba úřady řešit při pře-
vodu spoustu dalších otázek.

Náměstek primátora Libor 
Koval vznesl dotaz, podle jakého 
klíče se budou rozdělovat dotace 
poté, co sociální služby přejdou 
na financování krajem, ale proto-
že vše je zatím předmětem inten-
zivního vyjednávání mezi státem 
a kraji, konkrétnější návrhy budou 

k dispozici až v polovině roku. Ná-
městek Karel Deutscher násled-
ně poděkoval kraji za spolupráci, 
která umožnila rozšíření městské 
hromadné dopravy zdarma do 
okolních obcí, a primátor za to, 
že si krajští radní našli čas do 
Frýdku-Místku přijet a seznámit 
se přímo v místě s problémy měs-
ta. „Setkání s městskými radami 
jsou pro nás nesmírně přínosná 
a nejinak tomu bylo zde,“ uzavřel 
hejtman Novák.  (pp)

Navýšené poplatky
Obyvatelé Frýdku-Místku, 

kteří neuhradili včas poplatky za 
komunální odpad a poplatek ze 
psů za rok 2013, musí počítat se 
sankcemi. V lednu byly nedoplat-
ky vyměřeny hromadným před-
pisným seznamem, jehož pro-
střednictvím byly také nedoplatky 
navýšeny o dvojnásobek. Tento 
seznam je do 5. března zpřístup-
něn k veřejnému nahlédnutí, a to 
v budově frýdeckého magistrátu.

Přijďte na házenou,
podpoříte hospic

Základní část házenkářské 
extraligy vrcholí, družstvo SKP 
Frýdek-Místek bojuje o účast v 
elitní šestce, která v nástavbě 
svede boje o titul mistra ČR. Za-
tím naši házenkáři drželi 5. místo. 
Po domácím zápase se Zlínem se 
znovu představí před vlastním pu-
blikem v neděli 2. března v 13:50 
hod. v posledním 22. kole základ-
ní části proti HK Město Lovosice. 
Utkání bude přenášet v přímém 
přenosu ČT sport, ale oddíl při-
pravuje o důvod víc, abyste přišli 
fandit přímo do haly 6. ZŠ. Výtě-
žek ze vstupného se totiž rozhodl 
věnovat městskému hospici.

Dobrovolnictví oslaví
své desáté narozeniny

Frýdek-Místek je prvním měs-
tem v Česku, kde vzniklo 22. 
ledna 2004 pracoviště Dobrovol-
nického centra ADRA. Od slav-
nostního křtu otevření uplynulo 
deset let. Dobrovolnické cent-
rum za uplynulý čas proškolilo 
a vyslalo do 42 spolupracujících 
zařízení na 1700 dobrovolníků. 
Dobrovolnické centrum ADRA, 
jež sídlí na Radniční ulici ve Frýd-
ku, u příležitosti desátého výročí 
připravuje narozeninovou osla-
vu. Akce se uskuteční 20. února 
od 16 hodin v Nové scéně Vlast. 
Slavnostní odpoledne je určeno 
zejména aktivním dobrovolní-
kům, spolupracujícím organiza-
cím, zástupcům měst a dárcům.

Zdravotní cvičení
Každou středu od 5. března 

budete mít možnost navštěvovat 
zdravotní cvičení tradiční čínské 
medicíny Qi-Gong (Čchi Kung), 
které poskytuje jedinečnou mož-
nost, jak získat odpověď na příči-
ny vašich zdravotních problémů. 
Různé dýchací a zvukové cviky 
mnichů můžete vyzkoušet od 
18 hodin v tělocvičně aikido na 
Palackého ulici v budově SPŠS.

Problémy s distribucí
Frýdecko-místecká radnice 

v těchto dnech řeší několik pro-
blémů s distribucí městského 
zpravodaje s dodavatelem této 
služby – Českou poštou. Kromě 
opožděných dodávek také nepří-
pustné vkládání dalších reklam-
ních materiálů. V příštím čísle 
bychom měli zveřejnit konkrétní 
kontakty, kam se budete moci pří-
mo obracet s reklamacemi.  (pp)

Marta Kombercová se v pá-
tek 7. února stala druhou sto-
letou občankou Frýdku-Místku. 
Slavnostního aktu k tomuto je-
dinečnému jubileu se v Domě 
pokojného stáří u Panny Marie 
frýdecké zúčastnil i primátor 
Michal Pobucký s náměstkem 
Liborem Kovalem.

„Ještě jsme tu za patnáct let 
existence takovou slávu a udá-
lost neměli. Vždycky nám lidé, 
kterým se stovka blížila, bohužel 
odešli. Proto jsme rádi, že tu paní 
Kombercovou máme, i proto, že 
je milá, usměvavá a stále spole-
čenská,“ řekla Marie Bohaneso-
vá, ředitelka zařízení, kde rodač-
ka z Kutné Hory tráví poslední 

dva roky. Od její osmdesátky se 
o ni střídavě po půl roce staraly 
dvě její děti, takže pendlovala 
mezi Prahou a Frýdkem-Míst-
kem. Rodina už se jí rozrostla o 
pět vnoučat, sedm pravnoučat a 
dvě prapravnoučata. 

Podle údajů matriky mohou 
letos na stoletou metu dosáh-
nout čtyři občané, z toho pouze 
jeden muž. Počet těch, kteří v le-
tošním roce dovrší 90 let a star-
ších ve věku do 99 let včetně, je 
275, z toho 220 žen a 55 mužů.

„Paní Kombercová je na svůj 
věk velmi čilá, přejeme jí, aby jí 
to co nejdéle vydrželo,“ uzavřel 
návštěvu oslavenkyně Libor 
Koval.  (pp)

OSLAVENKYNĚ: Marta Kombercová oslavila s úsměvem na rtech 
sto let.  Foto: Petr Pavelka

Další stoletá občanka – blahopřejeme!Další stoletá občanka – blahopřejeme!

Zástupci vedení města při-
jali pozvání na den otevřených 
dveří Gymnázia Petra Bezruče 
ve Frýdku-Místku. Zde garanto-
vali pokračující snahu o převe-
dení budovy patřící městu na 
Moravskoslezský kraj, který je 
zřizovatelem této střední školy.

Historie gymnázia sahá až do 
19. století a ředitelka Olga On-
derková pobavila na úvod obje-
veným tablem 8. A z roku 1941. 
Dále však probírala se zástupci 
města spíše budoucnost, protože 
od převodu budovy si slibuje větší 
investice zřizovatele, které se mo-
hou projevit v lepším prostředí pro 
studenty i ve zkvalitnění vybavení 
školy. „Je pro nás smutnou sku-
tečností, že za základními škola-
mi, jejichž zřizovatelem je město, 
vybavením i prostředím výrazně 
zaostáváme. Místní základní ško-
ly jsou vyšperkované a pak k nám 

přijdou děti za dalším vzděláním 
a nestačí se divit,“ podotkla ředi-
telka, která provedla radniční ná-
vštěvu jednotlivými prostorami a 
učebnami. „Některé vypadají sku-
tečně nevesele, ale věříme, že se 
tento stav škole podaří zvrátit. I 
proto jako město vycházíme vstříc 
a chceme dát významnou budo-
vu ve městě k dispozici kraji jako 
zřizovateli, samozřejmě s tím, že 
bude nadále sloužit svému úče-
lu,“ vysvětlil náměstek primátora 
Petr Cvik. Ten spolu s kolegy 
zhlédl zajímavý a originální stu-
dentský film popisující výlet do 
Berlína, na dalších stanovištích se 
bavil hlavolamy či přesmyčkami a 
byl svědkem několika zajímavých 
pokusů i hudebního a divadelní-
ho vystoupení. Bylo vidět, že si 
všichni zúčastnění tento návrat 
do časů středoškolských náram-
ně užili.  (pp)

Gymnázium otevřelo dveře

GYMNÁZIUM P. BEZRUČE: Ředitelka Olga Onderková ukazuje ob-
jevené tablo gymnazistů z roku 1941.  Foto: Petr Pavelka

Beskydské informační 
centrum a Destinační mana-
gement se snaží rozproudit 
cestovní ruch a přiblížit jej co 
největšímu počtu lidí, a proto 
byla uspořádána pro veřej-
nost zábavná soutěž Dovole-
ná s fantazií, s cílem zvýšit 
povědomí o tom, co okolní 
Beskydy nabízejí.

„Beskydy jsou nádherným 
krajem s klidnými zákoutími, 
kde se stále dá najít kus ne-
dotčené přírody. Kromě toho 
v této oblasti najdeme nepře-
berné množství kulturních, 

historických i sportovních za-
jímavostí. Aby si je mohli ná-
vštěvníci dosyta užívat, vznikla 
postupem času po celé turistic-
ké oblasti Beskydy-Valašsko 
síť zařízení, která se starají o 
pohodlí, stravování a pestrý 
program aktivit. Pobyt na ho-
rách je pro každého, může být 
aktivní i odpočinkový,“ říká Lu-
cie Talavašková za Destinační 
management turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko. Podle ní se 
zájem turistů o strávení dovo-
lené v Beskydech díky soutěži 
prohloubil.  (pp)

Soutěž podpořila turistiku
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městská policie
Vyhrožoval rodině

Hlídka městské policie ve 
Frýdku-Místku byla přivolána 
k podnapilému muži, který vyhro-
žoval své rodině, že je podřeže 
nožem. Při příjezdu na místo byl 
muž agresivní i na strážníky, na 
které zaútočil i fyzicky, naštěstí 
se hlídce tento pokus podařilo 
odvrátit. „Jelikož podnapilý muž 
rovněž užil léky předepsané na 
depresi, kterou trpí, přivolaný lé-
kař rozhodl o jeho umístění na zá-
chytné protialkoholní stanici k vy-
střízlivění,“ informovala policejní 
preventistka Lenka Biolková.

Vloupání do tabáku
Ve tři hodiny ráno byla hlídka 

Městské policie Frýdek-Místek 
na základě telefonického ozná-
mení přivolána k podezřelému 
pohybu kolem prodejny tabáku. 
Za tři minuty oznamovatel ozná-
mil, že muž již vešel do prodej-
ny. Hlídka dorazila na místo, ale 
pachatel si jí všiml a začal utíkat. 
Strážníci ale ve světle baterky 
získali jeho popis, věděli, jak 
vypadá a jak je oblečený, takže 
i když se v první chvíli ztratil, byl 
po určité době nalezen. Jedna 
hlídka totiž zůstala u narušené-
ho objektu a další hlídky se jej 
vydaly hledat. „Celá událost i 
s pachatelem byla předána Po-
licii ČR,“ uvedla Lenka Biolková.

Vandalové v opojení
Hlídka městské policie ve 

Frýdku-Místku byla v nočních ho-
dinách vyslána také ke skupince 
výtržníků, kteří ničili zaparkovaná 
vozidla na ulici Sadová. Strážní-
kům se podařilo mladíky zadržet, 
a vrátili se k místu jejich řádění. 
Zaznamenali tak lámání regis-
trační značky, poškození zpět-
ných zrcátek a stěračů. Výtržníci 
byli předáni Policii ČR, a jelikož 
mladíci byli v podnapilém stavu, 
byli nakonec převezeni na proti-
alkoholní záchytnou stanici.  (pp)

MÍSTNÍ FIRMA

HANWHA: Korejští investoři plánují další rozšiřování výroby. Foto: Petr Pavelka

Hanwha plánuje vytvořit další pracovní místa
Vedení města Frýdku-Míst-

ku má za sebou další exkurzi 
do výrobního závodu, když 
tentokrát padla volba na zá-
vod společnosti Hanwha 
L&C Czech, s.r.o., situovaný 
v městské průmyslové zóně 
v Chlebovicích. Ten se spe-
cializuje na lisování termo-
plastů a výrobu technických i 
spotřebních dílů převážně pro 
automobilový průmysl.

„Mateřská firma má závody 
po celém světě v neuvěřitelně 
široké škále průmyslových od-
větví, od elektronických kompo-
nentů, přes chemický průmysl, 
loděnice, až po finančnictví a 
pojišťovnictví. Vážíme si toho, 
že k nám investoři z Jižní Kore-
je v roce 2007 přišli a že si vy-
brali právě naši zónu, kde nyní 
zaměstnávají přes dvě stovky 
kmenových zaměstnanců a 
dalších sedmdesát agenturních. 
Navíc je zde perspektiva další-

ho rozvoje a zaměstnanosti,“ 
shrnul primátor Michal Pobucký, 
který se se svými kolegy prošel 
provozem, ale nezapomněl ani 
zkontrolovat, jak vypadá po le-
tech strom, který byl zasazen 
u příležitosti zahájení zdejšího 
provozu. Je vitální, stejně jako 
tato firma, která postupně po-
stavila tři výrobní haly a chystá 
projekt čtvrté, kdy by na 3000 
metrech čtverečních měla vznik-
nout ještě jedna budova s uplat-
něním pro dalších šedesát 
zaměstnanců. Zákazníky jsou 
automobilky Hyundai, Kia, Audi, 
ale velký potenciál je i v dal-
ších značkách. Hanwha vyrábí 
nárazníky, absorbéry energie, 
boxy nářadí a další komponen-
ty ze speciálních plastů. Podle 
informací managementu je re-
klamováno pouze 15 z milionu 
výrobků, což svědčí o perfekt-
ních kontrolních mechanismech 
i umu zdejších zaměstnanců, 
kteří už se vyškolili, získali praxi 
a dokážou se vypořádat i s ná-

ročnými normami. Vedení města 
s vedením firmy probralo mimo 
jiné i stížnosti některých míst-
ních obyvatel. „Chápeme je, že 
tu předtím byly pole a louky a 
nyní tu stojí průmyslové budo-

vy, ale chceme mít s nimi dob-
ré sousedské vztahy a plníme 
velmi přísně stanovené limity 
pro naši výrobu,“ zaznělo od vr-
cholných manažerů společnosti 
Hanwha.  (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek upravilo nevyužívané 
prostory někdejší prádelny 
v suterénu ubytovny na ulici 
Sokolská ve prospěch dětí ze 
sociálně slabých rodin, kte-
ré mají problémy s učením. 
Vznikla zde příjemná místnost 
k jejich doučování. 

Jedná se o hmatatelný vý-
stup spolupráce města s Agen-
turou pro sociální začleňování 
Úřadu vlády ČR. „Na dvou pra-
covních skupinách se sešly dva 
podněty. Za prvé, jak využít dal-
ší prostory v tomto objektu, a za 
druhé, jak připravit zdejší děti co 
nejlépe na vyučování. Strašně si 
cením, jak rychle se vše podaři-
lo zrealizovat, svědčí to o dobré 
vůli na všech stranách, o dobré 
spolupráci partnerů. S takovým 
přístupem věřím ve spoustu 
dalších povedených aktivit,“ 
říká Marcela Bužgová, lokální 
konzultantka agentury. „Chtěl 

bych poděkovat všem odborům, 
kterých se vznik této místnosti 
týkal, a samozřejmě Adře, která 
se se studenty dobrovolnického 
centra postará o doučování dětí. 
Někteří rodiče přípravu do školy 
podceňují, jiní ji třeba ani nejsou 
schopni provádět, proto věřím, 
že se tato činnost ujme a bude 
vítána,“ říká náměstek primátora 
Libor Koval. 

Cílem projektu je zvýšit u dětí 
z této lokality přípravu do školy, 
což má vést k vylepšení jejich 
školního prospěchu a následně 
k jejich motivaci k dalšímu vzdě-
lávání a k touze něčeho v životě 
dosáhnout. „Doufáme, že se je 
podaří motivovat, aby vzdělává-
ní patřilo k jejich prioritám v živo-
tě,“ doplnila vedoucí odboru so-
ciálních služeb Jarmila Kozlová.

Doučování je určeno dětem 
prvního stupně základních škol, 
podle odezvy bude snaha rozší-
řit jej i na starší ročníky. Všichni 

V ubytovně na Sokolské vznikl prostor pro doučování dětí

NOVÉ PROSTORY: Na Sokolské ulici se rozbíhá doučování rom-
ských dětí.  Foto: Petr Pavelka

zainteresovaní věří, že vstřícný 
přístup dobrovolníků při doučo-
vání dětí v místnosti vymalova-
né veselými barvami, vybavené 
školními lavicemi a základními 
školními pomůckami přinese 
pozitivní výsledky. „Naše terénní 
sociální pracovnice připravily le-
ták s informacemi o zahájení do-
učování, který předávají rodičům 
dětí žijících v blízkosti ubytovny 
na ulici Sokolská a zároveň 
je vyzývají k tomu, aby děti na 
doučování poslali. Informová-
ny jsou také základní školy,“ 
vysvětlil další postup v lokalitě 
ulic Míru, Sokolská a Křižíkova 
náměstek Libor Koval.

Prostory pro doučování dětí 

jsou již druhou speciální míst-
ností v ubytovně na ulici So-
kolská. Koncem minulého roku 
zde vznikla kancelář právě pro 
Agenturu pro sociální začleňo-
vání Úřadu vlády ČR, která má 
za úkol snižovat napětí mezi 
majoritou a minoritami a posky-
tovat podporu obcím v procesu 
sociálního začleňování osob 
ohrožených sociálním vylouče-
ním. Kancelář je k dispozici také 
terénním pracovnicím a asisten-
tům prevence kriminality, kteří 
jsou tak blíž místním obyvate-
lům, což napomáhá k budování 
lepších vzájemných vztahů a 
následně i k efektivnější spolu-
práci.  (pp)

Ponožky pro potřebné

SBÍRKA PONOŽEK: Várku důležité části ošacení pro zimní období 
předal primátor Michal Pobucký s náměstkem Liborem Kovalem. 

Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 2)
„Přinést nám můžete praktic-

ky cokoliv, co už doma nemáte 
k potřebě a co byste třeba vyho-
dili. Oblečení rozdáváme a nej-

různější předměty prodáváme, 
čímž získává naše organizace 
další finanční prostředky pro ty, 
co to potřebují,“ říkají zástupci 
Adry.  (pp)
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Dne 23. ledna pořádala 
naše MŠ Pastelka ve školní 
jídelně 2. ZŠ Frýdek-Místek 
tradiční dětský karneval. Rodi-
če si s dětmi připravili nádher-
né masky a přišli se pobavit. 
Tak se setkali: pirát, Karkulka, 
princezny, vosa, šašek, čertice 
a mnoho jiných. O zábavu se 
stejně jako loni postarala p. 
Lena Freyová z agentury Lena. 
Ta měla se svými pomocnicemi 
pro děti připravený dvouhodi-
nový maratón písniček, soutěží 

a her. Do některých byli zapo-
jeni i rodiče, takže se všichni 
krásně vyřádili a večer to na 
dětech bylo opravdu znát. Vel-
ké díky patří všem p. učitelkám 
z naší mateřinky, které tuto 
akci zorganizovaly a připravily, 
paní Leně za bezvadný pro-
gram, rodičům, kteří se taky 
do příprav aktivně zapojili, a v 
neposlední řadě i dětem, které 
si to vše krásně užily. Už teď 
se budeme těšit na další akci...

Za rodiče Martina Kotásková

Začátkem února se ve 
dvanácti základních školách 
zřizovaných městem konaly 
zápisy dětí do 1. tříd. Dosta-
vilo se k nim 691 dětí (322 
dívek, 369 chlapců), což je v 
porovnání s minulým rokem o 
37 více. Nejvíce prvňáků bylo 
již tradičně zapsáno na 1. ZŠ, 
5. ZŠ a 8. ZŠ, tedy na školách, 
které se řadí ve městě k těm 
největším. 

Povinnou školní docházku 
musejí zahájit děti, které do 31. 
srpna 2014 dovrší věku šesti 
let, pokud jim nebyl povolen od-
klad školní docházky. „O odklad 
školní docházky požádalo 49 
zákonných zástupců dětí, což je 
o 9 méně, než v roce předchá-
zejícím,“ uvedla vedoucí odboru 

školství Ilona Nowaková s tím, 
že odklad je možný pouze při 
předložení dvou doporučujících 
posouzení, a to pedagogicko-
-psychologické poradny a od-
borného lékaře nebo klinického 
psychologa.

„Byli jsme se spolu s panem 
primátorem podívat na několika 
školách, jak zápisy probíhají. 
Někde jsme měli štěstí na děti, 
které byly velmi šikovné a zvlá-
daly už leccos z osnov první 
třídy, jiným dětem prvňáčkovské 
nadšení chybělo, ale jsem si jis-
tý, že na všech školách máme 
pedagogy, kteří všechny děti na-
vedou správným směrem,“ hod-
notil náměstek primátora Petr 
Cvik. Ten tímto děkuje všem uči-
telům, a leckde i starším žákům, 

„Karneval je moje potěšení,
chystejte mi šaška oblečení“

Ve městě přibudou dvě první třídy

kteří se podíleli na přátelské a 
slavnostní atmosféře na všech 
zápisech.

V příštím školním roce by 
mělo do lavic 1. tříd základních 
škol zřizovaných městem used-

nout 642 prvňáčků, což je ve 
srovnání s tímto školním rokem 
téměř o 40 více. „Od září proto 
město navýší celkový počet prv-
ních tříd z nynějších 28 na 30. 
Celkem tak přibudou dvě první 

třídy, a to na 5. a 6. ZŠ,“ doplnila 
Ilona Nowaková. 

V současné době navštěvuje 
základní školy 4 960 žáků. Od 
září se bude v základních školách 
vzdělávat přes 5 000 žáků.  (pp)

1. ZŠ: Vedení města stihlo vždy probrat s řediteli i celkovou situaci na jednotlivých školách. Foto: Petr Pavelka

7. ZŠ: Zápisy jsou často pohádkovou záležitostí.  Foto: Petr Pavelka

U ZÁPISU: Náměstek primátora Petr Cvik se byl na několika školách podívat, jak si se slavnostním dnem 
poradily.  Foto: Petr Pavelka
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Děvčata naší minibasket-
balové školy ukončila úspěš-
ně nejen školní pololetí, ale 
také to sportovní – basketba-
lové, s předměty, jako je ob-
ratnost, přihrávka, rychlost, 
driblink. Že se na něm objevi-
ly jedničky, o tom není vůbec 
pochyb. Vždyť se na začátku 
školního roku sešla výborná 
partička, která to s basketba-
lem myslí opravdu vážně. 

Tato tréninková skupina, kte-
rou tvoří převážně dívky třetích 
tříd, začala pilně trénovat hned 
začátkem září. Tvoří ji tato děv-
čata: Heidy Cholevová, Anička 
Wicherková, Kristýna Kožušní-
ková, Sára Studená, Helenka 
Holasová, Nikolka Hnidziková, 
Magda Kovářová, Anička Miná-
řová, Radka Stavinohová, Ema 
Vojkovská, Andrea Pavlíková, 
Sára Voleníková, Zuzana Wi-
cherková, Natálie Motlochová, 
Markéta Mrkvová, Nikol Zusčí-
ková, Natálie Foldynová. Tyto 

basketbalové naděje trénují pod 
vedením vedoucího trenéra Mgr. 
Jiřího Karáska a Mgr. Pavly Mi-
turové. Oba jsou pedagogové 
školy a také bývalí hráči frýdec-
ko-místeckého basketbalu. Další 
trenérkou je Markéta Schäfero-
vá, která je úspěšnou hráčkou 
současného družstva žen BK 
Frýdek-Místek. Tréninky jsou 
zaměřeny na všeobecný těles-
ný a pohybový rozvoj s vlože-
nými základními prvky herních 
činností basketbalu. Rozvíjíme 
sílu, rychlost, obratnost a také 
základní dovednosti manipulace 
s basketbalovým míčem. Nechy-
bí různé soutěže, kdy o sladkou 
odměnu není nouze. Nejen, že 
pilně trénujeme, ale také jsme se 
zapojili do celostátního projektu 
Basket do škol, který probíhá bě-
hem celého školního roku. Pod 
vedením Mgr. Hany Bekárkové 
si v této soutěži úspěšně vedou 
také žáci čtvrtých a pátých tříd. 
Informace o průběžných výsled-

Basketbalové vysvědčení na 1. ZŠ

cích najdete na www.basketdo-
skol.cz. Všichni se těšíme na 
druhé pololetí, kdy nás již čekají 
první skutečná basketbalová 
utkání. Škola minibasketbalu 
pracuje od roku 2009. Díky spo-
lečnému projektu naší školy a 
BK Frýdek-Místek jsou v úspěš-
ných dívčích ligových družstvech 
basketbalového klubu děvčata, 

která právě v minibasketbalové 
škole s basketbalem začínala. 
V průběhu měsíce února bude 
naše škola organizovat okresní 
finále základních škol a vícele-
tých gymnázií v basketbale v ka-
tegorii chlapců i dívek. Netajíme 
se tím, že bychom do krajského 
kola rádi postoupili. Věříme, 
že se v naší minibasketbalové 

škole budou rodit další nové 
talenty, které se budou podílet 
na úspěších dívčího basketbalu 
v našem městě a možná nejen 
v něm. Další informace o dění 
v basketbale najdete na strán-
kách BK Frýdek-Místek www.
basketfm.net a stránkách školy 
www.1zsfm.cz/skolni-sport. 

 Mgr. Jiří Karásek

Od poloviny ledna můžete 
navštívit interaktivní výstavu 
s názvem hADRAčky, která je 
výsledkem další spolupráce 
1. ZŠ s ADROU.

Vernisáž zahájilo vystoupení 
školního sboru Podsováček několi-
ka písničkami a přednesem básni-
ček a pohádek na téma Hadračky, 
které napsaly žákyně 5. A a 3. A.
Úvodní slovo pronesli zástupci 
ADRY, města a naší školy. Ta 
se stala „patronkou“ obchůdku 
ADRY na Radniční ulici. Cílem 
naší spolupráce je zvýšit ná-
vštěvnost obchůdku a přispět tak 
k úspěšné realizaci celé akce. A 
v čem naše spolupráce spočívá?

Rodiče s dětmi donesou do 
obchůdku tašku doma již ne-
používaných věcí, za kterou 
dostanou kartičku s panenkou 
Hadračkou. Tyto Hadračky rov-
něž vyrobili žáci naší školy. Třídy 
soutěží mezi sebou v počtu na-
sbíraných kartiček.

V hodinách pracovní a výtvar-
né výchovy vznikaly další látko-
vé výrobky na téma Hadračka. 
Z těchto výrobků jsme uspořá-
dali výstavu. Ty nejlepší z nich 
pak posloužily jako předlohy pro 
pohlednice, které reprezentují 
naši školu. 

Návštěvníci výstavy si také 
mohou přečíst básničky a po-

hádky o Hadračce, vytvořené 
našimi žáky.

Důležitou součástí výstavy se 
stal také Hahat – hadovo hadro-
vé triko, jehož tělo se skládá 
z nasbíraných triček, která mo-
hou návštěvníci výstavy navlékat 
na motouz a tím hada prodlužo-
vat. Po skončení výstavy bude 
had Hahat předán do obchůdku.

Pokud nestihnete výstavu 
navštívit, můžete si výrobky pro-
hlédnout na: http://www.1zsfm.cz/
pozvanka-na-vystavu-hadracky

Mgr. Pavla Miturová,
Mgr. Kateřina Stavinohová

Výstava hADRAček v Galerii pod sovou

VÝSTAVA HADRAČEK: 1. ZŠ dlouhodobě spolupracuje s Adrou a 
učí děti pomáhat potřebným.  Foto: Petr Pavelka

První únorový týden se tře-
ťáci z Dvojky proměnili v malé 
vodníky. Od pondělí do pátku 
plnili vodnické úkoly. Úkol 
prvního dne zněl – naučit se 
vodnickou básničku, vyrobit 
si vodnický klobouk a pak 
jak jinak než skočit do vody – 
našim vodníkům právě začal 
plavecký výcvik. 

Druhý den se vodníci rozdělili 
do skupin. Zvolili si vodnická jmé-
na a na každý den určili hlavního 
hastrmana, který poctivě rozdával 
a hlídal pracovní listy, neboť kaž-
dý splněný úkol znamenal jednu 
pentličku. Vodníci do připrave-
ných rybníčků házeli slovesa a 
podstatná jména, psali vodnický 
diktát, chytali do sítí vyjmenovaná 
slova ukrytá v hrníčcích. V ma-
tematice dokonce chytili přímo 
chobotnici. V hudební výchově si 
zazpívali písně o vodě.

Třetí den se objevil další ryb-
níček – tentokrát vodníci házeli 
do barevných rybníčků podstat-
ná jména podle rodu – mužský, 

ženský, střední. Poté je čekal, 
jak v češtině, tak v angličtině, 
popis vodníka. V matematice 
opět vodnické počítání a zao-
krouhlování dušiček.

Čtvrtý den si vodníci vybarvili 
vodního hada s pády a pak vy-
razili do knihovny na vodnické 
pohádky. Po návratu si ještě 
ve třídě povídali o vodnících a 
zhlédli pohádku.

Pátý den bylo slavnostní vy-
hlášení výsledků – počítání pent-
liček. Všichni malí hastrmánci 
se moc snažili, a tak si odnesli 
nejen medaili se svým jménem, 
ale i diplom za svědomité plnění 
úkolů ve vodnickém týdnu.

A jak jinak mohl skončit vod-
nický týden? Ne jinak než u 
vody. Naši malí vodníci vědí, že 
není FAIR – PLAY, aby kolem 
řeky Morávky bylo tolik rozhá-
zených odpadů, které znečišťují 
okolí. Proto nelenili a všichni 
se dobrovolně a s ochrannými 
pomůckami na rukou rozhodli 
pomoct naší přírodě.

Vodnický týden u třeťáků na Dvojce 

Byla jednou jedna hračka, 
která se jmenovala Hadrač-
ka. Panenka byla milá, ale 
nikdo ji neměl rád, protože 
nosila obyčejné hadry. Po-

tom si našla kamarádku, 
která se jmenovala Hadřínka. 
Taky nosila obyčejné šaty. 
Jednou šly na procházku 
a uviděly obchůdek ADRA. 

Vešly dovnitř a našly si tam 
hodně nových kamarádek. A 
všichni jim to záviděli. A od 
té doby nezáleží na tom, jak 
kdo vypadá. 

Pohádka o Hadračce 
(Sára Kadlecová, Kateřina Marenčáková, 5. A)

Hadračka
(Radka Stavinohová,

Sára Studená, Ema Vojkovská, 
Natálie Foldynová 3. A)

Do Adry když dáme hračky,
dostaneme za to Hadračky. 

Hadráčky a Hadráci, 
udělají dobrou práci. 

Do Adry když vkročíme, 
celý svět rozzáříme.

Adra pomáhá dětem,
cestuje celým světem.



6 Únor 2014Sport

Slezanští mladí atleti si ve-
zou z bratislavské haly Elán, 
kde proběhlo v sobotu 1. úno-
ra halové Mistrovství Moravy 
a Slezska, celkem osm medai-
lí, dva oddílové a řadu osob-
ních rekordů. A vzhledem k 
tomu, že pro dost závodníků 
to byly první opravdu velké 
závody, posbírali také řadu 
zkušeností. 

Nejvíce se nám dařilo na trati 
800 m. V dorostenkách zvítězila 
v pohodě běžící Helena Benčo-
vá za 2:21.62 minuty, před Ive-
tou Raškovou, která si vylepšila 
osobní rekord na 2:22.35 min. 
Sbírku zkompletovala bronzem 
Katka Krtková za 2:29.20 min. 
Také závod juniorek ovládla 
naše děvčata, když vyhrála Kat-
ka Siebeltová ve svém halovém 
maximu 2:19.70 min, před Ver-
čou Siebeltovou za 2:21.25 min. 

Verča pak jasně ovládla závod 
na 1500 m, kde si s obrovským 
náskokem doběhla pro zlato v 
čase 5:03.30 min. Stříbro přidala 
mezi dorostenkami Helena Ben-
čová na 400 m v novém oddílo-
vém rekordu 60.81 s a bronz v 
juniorkách na stejné trati Katka 
Siebeltová za 61.37 s. Ta ještě 
zvládla vylepšit halový oddílový 
rekord na 200 m na 28.22 s, což 
stačilo na 7. místo. Jaké byly 
další umístění a výkony našich? 
Kromě medailí na 800 m doběh-
la Iveta Rašková na 6. místě 
na 400 m za 62.36 s a Katka 
Krtková na 10. místě za 64.11 
s. Dorostenka Soňa Lisníková 
skončila na 4. místě v trojsko-
ku výkonem 9.57 m a 7. místo 
jí patří v dálce za 4.71. Na 1500 
m žaček doběhla na 5. místě 
Julie Rampírová za 5:18.69 min. 
a na 9. místě ve svém prvním 

Z Bratislavy vezeme tři tituly a osm medailí

Z Mistrovství Moravy a Slezska v hale v Bratislavě. 

závodě Tereza Kotásková za 
5:51.58 min. Při své premiéře v 
hale doběhla Eliška Kopcová na 
800 m na 11. místě za 2:39.93 
min. a stejné místo patři junio-
rovi Danielu Raškovi na 3000 m 
za 10:02.80 min. Do výčtu nám 
schází ještě závody na 300 m, 
kde se naše žačky seřadily od 9. 
do 12. místa – 9. Katka Šprocho-
vá 47.68 s, 10. Tereza Bencová 
47.77 s, 11. Eliška Kopcová 

48.67 s, 12. Adéla Lojkásková 
48.83 s. V závodě na 150 m byla 
Katka Šprochová v čase 21.49 s 
na 8. místě, hned za ní Tereza 
Bencová 21.51 s a na 12. mís-
tě skončila Adéla Lojkásková 
21.87 s. Tomáš Szymala si dva-
krát vylepšil osobní rekord – nej-
prve na 300 m, které zaběhl za 
41.83 s a skončil na 10. místě, a 
potom na 150 m, které zvládl za 
19.50 s a bylo z toho 14. místo. 

Takže jediným negativem vyda-
řené soboty bylo zranění Jana 
Tesarčíka, kterého v posledním 
kole závodu na 1500 m při zá-
věrečném finiši poslal soupeř k 
zemi a odneslo to koleno pra-
vé nohy. Honza si v tu dobu již 
běžel pro zlatou medaili, ovšem 
nedoběhl… Snad se stihne dát 
do mistrovství republiky do po-
řádku. Všem našim atletům bla-
hopřejeme.

Po hubené výhře nad třetili-
govým Prostějovem zdolali naši 
A muži stejným rozdílem i olo-
mouckou rezervu. V soubojích 
mezi Lipinou a rezervou Sigmy 
moc branek nepadá (v MSFL 
jsme doma vyhráli 1:0 a venku 
0:0). A jinak tomu nebylo ani na 
umělce v Olomouci. 

V úvodu se v několika šan-

cích ocitl ostravský odchovanec 
Staško. MFK F-M se dostal do 
vedení až ve 22. minutě. Krajní 
obránce Švrček si zopakoval 
gólovou přihrávku z utkání s 
Prostějovem a Hynek Prokeš 
se mohl radovat z první letošní 
branky – 0:1. Naši hráči byli dále 
aktivní, jen ta koncovka! 

Ve 47. minutě po centru Ta-

liána trefuje Jiří Prokeš hlavou 
břevno. V závěru utkání si ale i 
domácí vypracovali dvě dobré 
příležitosti. Od vyrovnání nás 
zachránil skvělý zákrok Hlaváče 
a v 82. minutě nám pomohla tyč.

Lídra MSFL jsme tak na jeho 
půdě, v utkání dvou rozlišných 
poločasů, porazili tím nejtěsněj-
ším výsledkem 1:0.

Hubená výhra nad olomouckým béčkem
SK SIGMA OLOMOUC B – MFK F-M 0:1 (0:1)

Český pohár je nejvyšší ce-
lorepublikovou soutěží ve vo-
lejbale starších žáků a tým ŠSK 
Beskydy je jeho již tradičním 
účastníkem. V letošním roce o 
sobě nechávají svěřenci trené-
rů Lukáše Drasticha a Radova-
na Podoly čím dál více slyšet. 

Po podzimních kvalifikačních 
bojích se soutěž přehoupla do fi-
nálových kol. Hostitelem prvního 
finálového turnaje byla v polovi-
ně ledna Praha. Naši borci pojali 
svou volejbalovou misi za body 
nejen sportovně, ale také spo-
lečensky. Termín turnaje byl v 
době, kdy si připomínáme výročí 

upálení Jana Palacha. Celý tým 
proto zapálil na počest odváž-
ného studenta svíčku u jeho po-
mníčku na Václavském náměstí.

Pak už ale přišly na řadu 
sportovní souboje mezi nejlep-
šími osmi týmy ČR. A v těch si 
družstvo ŠSK Beskydy vedlo na 
výbornou. Svou koncentrovanou 
a kvalitní týmovou hrou vyvá-
dělo soupeře z míry. Konečné 
třetí místo za vítěznou Příbramí 
a druhým Znojmem je napros-
to zasloužené a je to velkým 
příslibem pro další kolo, které 
proběhne na domácí půdě ve 
Frýdku-Místku v polovině února.

Starší žáci ŠSK Beskydy si v Praze 
vydobyli respekt svých soupeřů

Během pololetních prázdnin 
uspořádala Městská policie 
Frýdek Místek ve spolupráci se 
Sportovním klubem Městské 
policie Frýdek-Místek 6. ročník 
turnaje v sálové kopané – O 
pohár ředitele Městské policie 
Frýdek-Místek, který se konal 
pod záštitou primátora města 
Michala Pobuckého.

Turnaje se zúčastnilo osm 
týmů, z toho sedm týmů byly 
složky integrovaného záchran-
ného systému (MP Frýdek-Mís-
tek, MP Třinec, MP Olomouc, 
PČR Frýdek-Místek, PČR Vra-
timov, Hasičský záchranný sbor 
Frýdek-Místek a Zdravotnická 
záchranná služba Frýdek-Mís-
tek) a jeden tým byl tvořen spon-
zorem firmou Leemon.

Hrálo se systémem každý s 
každým na 12 minut a v poli s 

hráčským složením 
4+1 (se čtyřmi ná-
hradníky na lavič-
ce). Jednoznačným 
a zaslouženým 
výhercem letošního 
turnaje byl velmi 
sehraný a technic-
ky vyspělý tým fir-
my Leemon, který 
až na jednu remízu 
s HZS F-M všech-
ny zápasy vyhrál. 
Krásné druhé místo vybojoval 
tým HZS F-M a na třetím místě 
se umístil loňský vítěz tým MP 
Olomouc. 

Celkové umístění:
1. Leemon
2. HZS Frýdek-Místek
3. MP Olomouc
4. MP Třinec
5. ZZS Frýdek-Místek

Městská policie pořádala turnaj

6. PČR Frýdek-Místek
7. MP Frýdek-Místek
8. PČR Vratimov
Po skončení turnaje bylo vy-

hlášeno konečné pořadí, každé 
mužstvo obdrželo upomínkové 
předměty, první čtyři mužstva 
získala poháry a věcné ceny od 
sponzorů. Zároveň byla vyhod-
nocena individuální ocenění.
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z atletiky

fotbal mládeže

Z mistrovství republiky chodci vezou tři medaile
První Mistrovství České re-

publiky se nám velice vydařilo. 
Chodecký šampionát mládeže 
proběhl v hale ve Stromovce a 
naši chodci vezou z Prahy tři me-
daile, vše na tratích 3000 m. Mezi 
juniorkami vybojovala stříbrnou 
medaili Veronika Siebeltová ča-
sem 17:37.57 minuty a pro bronz 

si došla Kateřina Siebeltová vý-
konem 17:50.69 minuty. Monika 
Čaganová si došla pro bronzo-
vou medaili mezi dorostenkami v 
osobním rekordu 19:24.91 minuty. 
Hned tři závodnice jsme měli v 
žákyních a všechny si vylepšily 
osobní rekordy. Julie Rampírová 
došla na 5. místě v čase 18:07.67 

minuty, hned za ní Taťána Barví-
ková v čase 19:54.53 minuty a na 
8. místě nejmladší účastnice Deni-
sa Pánková za 20:40.49 minuty. 
Mezi žáky došel Lukáš Skotnica 
na 8. místě v oddílovém rekordu 
mladšího žactva 21:34.20 minuty. 
Všem blahopřejeme a děkujeme 
za výbornou reprezentaci.

DOROST
mladší dorost U16 – starší 

žáci U15 4:5 (3:2) 
U15: Kičin 2, Pánek, Mrkvička, 

Janša
mladší dorost U17 – Staré 

Město muži 1:0 (1:0) 
Kahánek

Fotbal Třinec – mladší do-
rost U17 6:0 (4:0) 

Fotbal Třinec – mladší do-
rost U16 2:0 (1:0) 

ŽÁCI
Nový Jičín – mladší žáci U12 

5:5 (1:1, 2:3, 2:1) 
Bystřičan 2, Byrtus, Wojat-

schke, Mohyla
starší žáci U15 – halový 

turnaj v Korni – (3. místo)
starší žáci U14 – FK Bytča 

7:0 (2:0) 
Hajnoš (Ostrák), Plewa (Buchlov-
ský), Holub (Kožušník), Srubek 

(Buchlovský), M. Fukala (Ostrák), 
Kožušník, Plewa (Srubek)

mladší žáci U13 – FK Bytča 
5:1 (1:0) 

Fulnek 2, Kováč, Strouhal, Kiša
mladší žáci U13 – Stará Bělá 

18:1 (11:0) 
Krajčo 4, Kováč 2, Song 2, 

Andreas Akritidis 2, Fulnek 2, 
D. Maceček, Kiša, Koval, Alex 

Akritidis, Forch, Šimek
mladší žáci U12 – miniturnaj v 
Novém Jičíně – (1. a 3. místo)
MFK FM modří - Nový Jičín 2:1 
(Byrtus, Koliba), MFK FM bílí - 
SK Hranice A 2:1 (Wojatschke 
2), SK Hranice B - Nový Jičín 
0:4, MFK FM modří - SK Hranice 
A 1:3 (Hrušovský), MFK FM bílí - 
SK Hranice B 8:0 (Wojatschke 2, 
Ruml 2, Šigut, Packo, Niesner, 

Hodula), SK Hranice A - Nový 
Jičín 3:2, MFK FM bílí - Nový Ji-
čín 4:2 (Šigut 2, Wojatschke 2), 
SK Hranice B - MFK FM modří 
1:5 (Hrušovský 2, Kolář, Zrůnek, 
Koliba), MFK FM bílí - MFK FM 
modří 3:5 (Hrušovský 3 - Wojat-
schke 3, Ruml, Šigut), SK Hrani-
ce A - SK Hranice B 6:0.

PŘÍPRAVKA
ročník 2004 – přátelsky v hale 

FC Baník Ostrava modří – 
MFK FM 1:0

FC Baník Ostrava bílí – MFK 
FM 1:4

(Kaňák 2, Šponer, Žáček)
FCB modří – MFK FM 1:3

(Kaňák, Šponer, Žáček)
FCB bílí – MFK FM 2:2 

(Kaňák,Žáček)
FCB modří – MFK FM 2:1

(Kaňák)
FCB bílí – MFK FM 0:2 
(Kaňák, A. Kowalczyk)

ročník 2005 – KZL v Brušper-
ku (2. místo)

Výsledky FM: - Tošanovice 5:1, 
- 1. BFK Frýdlant 0:1, - Sokol 
Fryčovice 2:1, - SK Brušperk 

5:2, - SK Nošovice 3:0, - Sokol 
Pustkovec 10:0.

Sestava a branky: Mařík, 
Kalina 3, Roman 2, Hofírek 1, 

Rašovský 2, Ježík 2, Šimíček 1, 
Hlosta 1, Málek 13.

ročník 2006 – halový turnaj v 
Karviné (2. místo)

Výsledky FM: - Slavia Orlová 
10:0 (R. Stalmach 2, Stryja 2, 
Deingruber 2, Tománek 2, Gry-
gar 2), - SFC Opava 1:1 (Dein-
gruber), - Slavia Opava 4:0 (R. 
Stalmach 2, Deingruber 2), - 
MFK Ružomberok 1:5 (Klimša), 

- SK Dětmarovice 0:2, - MFK 
Karviná 6:3 (Deingruber 3, Ha-
vran 2, R. Stalmach). 
ročník 2004 – halový turnaj v 

Šumperku (1. místo)
Výsledky FM - FK Šumperk C 
5:4 (Závodný 2, Pešek, Koutný, 
Maloň), - Rovensko 6:0 (Pešek 
2, Bartek 2, Závada, Koutný), - 
FK Mohelnice 1:2 (Bartek), - FK 
Šumperk A 2:1 (Pešek, Závada). 
Semifinále: MFK FM - FK Šum-
perk B 6:1 (Pešek 4, Bartek, 
Závodný). Finále: MFK FM - FK 
Mohelnice 6:1 (Pešek 5, Maloň).
Nejlepší hráč turnaje: Richard 
Pešek (MFK FM).
ročník 2006 – HLP ve Smilo-

vicích (6. místo)
Výsledky FM: - MŠK Žilina 1:2 
(Rašovský), - SFC Opava 0:3, 
- Horní Žukov 1:3 (Stryja), - Al-
brechtice 4:1 (Rašovský, Zapalač, 
Stryja, Foldyna), - Jastrzebie 1:1 
(Rašovský), - Fotbal Třinec 0:2.
Sestava FM: Matěj Karas, De-
nis Rašovský, David Deingru-
ber, Jáchym Foldyna, Adam 
Škopek, Jakub Zapalač, Patrik 
Stryja, Lukáš Strack.
ročník 2007 – KZL v Brušperku 
Výsledky FM F: - SK Brušperk K 
0:7, - Sokol Hukvaldy C 1:1 (Strna-
del), - Sokol Hukvaldy D 0:5, - BFK 
Frýdlant F 0:6, - FM G 5:6 (Podola 
3, Hlavatík 2), - TJ Hlubina B 0:3.
Výsledky FM G: - Sokol Huk-
valdy C 9:2 (Bojda 4, Gnojek 3, 
Rodek, Hrtoň), - FM F 6:5 (Bojda 
5, Gnojek), - SK Brušperk K 1:6 
(Bojda), - TJ Hlubina B 2:7 (Bojda 
2), - BFK Frýdlant F 4:6 (Gnojek 
2, Bojda, Rodek), - Stará Bělá D 
8:0 (Bojda 6, Gnojek 2).

V sobotu 8. února vyjel 
Plavecký oddíl F-M na jedny 
z mála závodů, které jsou 
určeny nejmladším plavcům 
– Zimní okresní přebor nej-
mladšího žactva 2014, který 
se uskutečnil v Kopřivnici.

Náš oddíl reprezentovalo de-
vět benjamínků a nejlépe se da-
řilo Katce Fukové, která je naší 
nejzkušenější závodnicí v této 
věkové kategorii. Ta suverénně 
vyhrála disciplíny 50 metrů vol-
ným způsobem a 50 metrů mo-
týlek. Nejsilnější obsazení jsme 
měli v ročníku 2005, kde kromě 
Katky Fukové závodily další naše 
malé plavkyně: Míša Tůmová 
se umístila 3. na 50 metrů volný 
způsob a byla 2. v disciplíně 50 
metrů prsa, Lucka Blahutová 
byla 3. v disciplíně 50 metrů prsa.

V kategorii mladších závodní-
ků v ročníku 2006 naše děvčata 

ovládla všechny stupně vítězů v 
disciplíně 25 metrů prsa v pořadí 
Helenka Lednická, Alenka Ch-
lopčíková a Amálka Tkadleco-
vá. V disciplíně 25 metrů volný 
způsob se prosadily rovněž dvě 
naše závodnice, druhá skončila 
Amálka Tkadlecová a třetí byla 
Alenka Chlopčíková.

Závodů se zúčastnily i naše 
nejmladší naděje z ročníku 2007. 
Apolenka Fuková a Tomášek 
Mrázek vyhráli disciplínu 25 me-
trů prsa, Apolenka byla navíc 
třetí v disciplíně 25 metrů znak a 
Tomášek byl třetí v disciplíně 25 
metrů volný způsob. Nejvíce ra-
dosti měli naši plavci z disciplíny 
štafeta 4x25 metrů volný způsob, 
kterou vyhrálo družstvo našich 
děvčat ve složení Michaela Tů-
mová, Verunka Fránková, Lucie 
Blahutová a Katka Fuková.

Vojtěch a Jiřina Mrázkovi

15 medailových umístění plavců15 medailových umístění plavců

V rámci zimní přípravy od-
cestovali v neděli 12. ledna 
žáci Klasiku do polských Žor, 
kde se zúčastnili halového 
turnaje pořádaného tamějším 
klubem Gepardů. V průběhu 
turnaje odehráli dohromady 
čtyři utkání, přičemž ani v je-
diném z nich nenašli přemoži-
tele, a proto si po zásluze při-
vezli do Frýdku-Místku pohár 
a diplom za první místo.

Osmička zúčastněných druž-
stev (šest z Polska a dva z ČR 
- Klasik a Arrows Ostrava) byla 
nalosována do dvou skupin, ve 
kterých se utkala systémem kaž-
dý s každým. Následně se hrály 
zápasy o celkové umístění. Tur-

naj byl navíc dvakrát proložen 
soutěžemi družstev v baseballo-
vých dovednostech. Dosažené 
výsledky v dovednostních disci-
plínách se nakonec započítávaly 
do celkového pořadí.

O vítězství v turnaji jsme se 
poprali s vítězem druhé skupiny 
– domácími Gepardy Žory I. V 
utkání nás trochu zklamala pál-
ka, naštěstí jsme se stále mohli 
spolehnout na výbornou obranu 
a vyhráli jsme 7:2. Ani v doved-
nostních disciplínách se Klasi-
kům nevedlo nejhůře, celkově v 
nich skončili druzí. Nejlepším pál-
kařem celého turnaje se stal Ma-
tyáš Kozel, když v jeho průběhu 
odpálil dohromady tři homeruny.

Klasik z Polska přivezl zlato

Šachová Extraliga družstev 
má za sebou odehranou polo-
vinu soutěže a tým Beskydské 
šachové školy Frýdek-Místek 
stále drží výborné 2. místo. 
V posledních utkáních se na-
šemu týmu dařilo tak „napůl“. 

Vítězství nad Turnovem a po-
rážka s obhájcem mistrovského 
titulu a aktuálním vítězem Ev-
ropského klubového poháru No-
vým Borem. Jak viděl obě utkání 
kapitán družstva Pavel Benčo? 
„Zápas proti Turnovu je vždy 
složitý, Turnov disponuje velmi 
dobrým kádrem. I tentokráte proti 
sobě nastoupili vyrovnaní soupeři, 
avšak po dvou hodinách hry byla 
iniciativa na naší straně a zápas 
začal nabírat jednostranný směr. 
Nakonec jsme po pěti hodinách 
hry zvítězili zaslouženě 5,5:2,5, 
přičemž jsme neprohráli žádnou 
partii. Myslím, že to byl nejlepší 
výkon proti Turnovu v dosavadní 
historii, někdy to prostě vyjde.“ 
A jaké byly šance Frýdku-Míst-

ku v souboji aktuálně prvního 
s druhým celkem Extraligy? „Byli 
jsme si vědomi síly soupeře, pře-
ci jenom aktuálně nejlepší klub 
Evropy s kompletní reprezentací 
ČR a ještě vyšperkovanou o další 
reprezentanty Slovenska, Litvy a 
Indie, to nepotkáte každý den. Po 
zahájení na některých šachovni-
cích vznikly nestandardní pozice, 
snažili jsme se soupeře zaskočit. 
Avšak Nový Bor zcela dostál své-
mu jménu, jeho hráči jsou oprav-
du jedni z nejlepších v celé Evro-
pě. Tam, kde jsme měli miniaturní 
šance na vítězství, skončily partie 
maximálně remízou a všechny vý-
hody proměnili Novoborští v celé 
body a vyhráli zaslouženě 6:2. 
Odjížděli jsme sice s porážkou, 
ale s vědomím, že jsme dali do 
zápasu vše, co jsme mohli. 

Beskydská šachová škola 
průběžně drží 2. místo za suve-
rénem 1. Novoborský ŠK, na 3. 
místě jsou Pardubice. Cíl bojovat 
o medailové umístění stále trvá.

Extraligová BŠŠ F-M na 2. místě
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Pro volební období 
2010-2014 se koalice 
tvořená zástupci ČSSD, 
VV a KDU-ČSL zavazuje 
plnit programové pro-
hlášení rady města tak, 
aby naše město bylo i 
nadále místem, kde stojí 
zato žít, a to nejen v cen-
tru obce, ale i v okrajo-
vých částech. Inspirací 
je pro nás také evropská 
úroveň standardu v čin-
nosti municipality.

Budeme postupně rekonstruovat městské hřbitovy ve všech částech města Budeme postupně rekonstruovat městské hřbitovy ve všech částech města 

Na území města Frýdku-
-Místku se nachází přes 80 
tisíc metrů čtverečních vy-
mezených k poslednímu od-
počinku. O co nejdůstojnější 
prostředí se radnice stará na 
šesti městských hřbitovech 
– na centrálním hřbitově ve 
Frýdku, v Chlebovicích, v 
Lysůvkách, ve Skalici a v Lís-
kovci, kde se nachází evange-
lický a katolický hřbitov.

„Těmto pietním místům se 
věnujeme průběžně a snažíme 
se každým rokem kromě ob-
vyklé údržby investovat další 
peníze především s ohledem na 
maximální bezpečnost v tomto 
prostoru, ale také vylepšujeme 
provozní podmínky a estetickou 
stránku. Celková atmosféra 
hřbitova je samozřejmě záleži-
tostí pozůstalých, kteří se o hro-
by, většinou příkladně, starají, 
za což jim patří dík. My se na-
opak snažíme, aby jejich práce 
nepřišla vniveč, a tak například 
v exponovaném čase Dušiček 

posilujeme v těchto lokalitách 
ostrahu,“ shrnul přístup města 
primátor Michal Pobucký.

Na všech hřbitovech ve 
městě se průběžně vylepšují 
podmínky, často v navazují-
cích etapách. Například v roce 
2010 byla dokončena I. etapa 
rekonstrukce chodníků na ve-
řejném pohřebišti ve Frýdku, ve 
2. pololetí 2011 byly opraveny 
poškozené asfaltové chodníky, 
které byly už v hodně špatném 
stavu, a na letošní rok se plá-
nuje další etapa, kdy by další 
metry čtvereční popraskaného 
asfaltu měla nahradit zámko-
vá dlažba. V loňském roce zde 
byla dokončena dokumentace 
potřebná pro rozšíření urnového 
háje v západní části hřbitova, 
od května se tu začnou budovat 
nová urnová místa. Už v roce 
2010 na frýdeckém hřbitově, 
stejně jako na veřejných pohře-
bištích v Lysůvkách, v Chlebovi-
cích a ve Skalici, došlo k revizi 
a opravám vodovodních šachtic.

Město rozhodně nezapomíná 
ani na hřbitovy v okrajových čás-
tech. V květnu roku 2012 byla 
například dokončena investiční 
akce „Vodovodní přípojka včet-
ně rozvodů vody pro veřejné 
pohřebiště v Lískovci – katolický 
hřbitov“, kdy celkové náklady na 
realizaci překročily milion korun. 

Před lískoveckým katolickým 
hřbitovem v loňském roce došlo 
k vybudování nového chodníku 
a opravě vstupní budovy. V této 
části města, ale před evangelic-
kým hřbitovem, byla v roce 2010 
vybudována nová parkovací 
místa a prostor pro umístění kon-
tejneru na hřbitovní odpad. Na 
veřejném pohřebišti v Lysůvkách 
proběhla ve více etapách rekon-
strukce oplocení, stejně jako ve 
Skalici, kde se realizovaly rov-
něž terénní úpravy pro zlepšení 
vzhledu a zamezení další eroze, 
výsadba zeleně a v roce 2011 
byla opravena i vstupní rampa 
a odběrné místo na vodu. „Vyšli 
jsme tehdy vstříc požadavkům 

občanů a nechali jsme zde vy-
budovat nové odběrné místo na 
vodu z odběrného stojanu, proto-
že dosud byli občané nuceni vy-
užívat provizorní vyústění vody, 
přičemž mnozí z nich si stěžovali 
na jeho špatnou přístupnost,“ 
uvedl primátor Pobucký.

Na hřbitově v Chlebovicích 
byly v souvislosti se zlepšová-
ním vzhledu hřbitova provedeny 
terénní úpravy a v roce 2011 zde 
byl opraven plot v severní a v již-
ní části hřbitova. 

Loňský rok se na městských 
hřbitovech nesl ve znamení 
rozsáhlých úprav zeleně, přede-
vším s ohledem na vyhodnocení 
provozní bezpečnosti dřevin, a 

na jaře 2014 na vše naváže vý-
sadba dřevin nových. Postupně 
se také opravují lavičky, napří-
klad loni v červenci bylo ve Frýd-
ku opraveno dvanáct laviček, 
v roce 2014 je plánována opra-
va dalších bezmála dvou desítek 
kusů. Město zlepšuje vzhled 
samotných veřejných pohřebišť, 
ale také jejich okolí, kde vznikají 
nové chodníky i parkovací mís-
ta. Velkým oříškem stále zůstá-
vá vstupní portál na frýdeckém 
hřbitově s narušenou statikou, 
který měl být po stavebně tech-
nickém průzkumu zdiva stržen a 
nahrazen novou stavbou, město 
ale stále hledá způsoby, jak pů-
vodní portál zachránit.  (pp)

PŘED A PO: Takto prokoukl vstup na katolický hřbitov v Lískovci. 

Chlebovice.Na skalickém hřbitově budou letos rekonstruovány chodníky.

Lysůvky.
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tak jako pracovníci a hosté hos-
půdky U Datla u frýdeckého ná-
městí, kde se koledníci ke zpěvu 
známé písně „My Tři králové 
jdeme k vám“ přidali i s hous-
ličkami a flétničkami. Přidali se 
také hudebníci a zpěváci na Tří-
králových koncertech, které se 
letos konaly v Palkovicích a na 
Pražmě,“ přiblížila letošní akce 

spojené se sbírkou hlavní koor-
dinátorka pro Tříkrálovou sbírku 
Charity F-M Mgr. Renáta Zboři-
lová. Letošní výtěžek sbírky na 
území města Frýdku-Místku činí 
365 952 Kč.

Tímto děkujeme všem, kteří 
se sbírky zúčastnili, a hlavně 
těm, kteří přispěli a podpořili tak 
dobré dílo Charity.  Pavel Hrtús

Tříkrálové koledování 2014
Jako již každým rokem se 

na začátku ledna vydali dob-
rovolníci a pracovníci Charity 
Frýdek-Místek do ulic naše-
ho města, aby roznášeli do 
domovů pokoj a radost a zá-
roveň prosili o příspěvek do 
kasiček Tříkrálové sbírky. 

Díky těmto prostředkům může 
Charita F-M financovat své sociál-
ní služby, které pomáhají dětem, 
mládeži, dospělým, seniorům a 
psychicky nemocným nejen z na-
šeho města. Z prostředků se také 
financují projekty diecézní charity 
a některé zahraniční mise. Nej-
větší část prostředků ale zůstává 
Charitě Frýdek-Místek.

„Lidé si již na sbírku zvykli a 
většina z nich štědře na potřeb-
né přispívá. I představitelé ma-
gistrátu sbírku podporují, stejně 

Hlásí se Domovinka – centrum denních služeb
Táhnou se vám dny? Neba-

ví vás sedět u televize nebo 
se dívat z okna? Máte pocit, 
že si s příbuznými nemůžete 
dostatečně popovídat, proto-
že jsou v „jednom kole“? Pak 
pozorně čtěte!

Centrum denních služeb 
umožňuje seniorům a osobám 
se zdravotním postižením podpo-
rovat a prodlužovat jejich aktivitu, 
posilovat jejich samostatnost a 
soběstačnost, zprostředkovat 
kontakt se společenským pro-
středím a napomáhat překlenout 
samotu, a přitom nemusí trvale 
opustit své přirozené domácí pro-
středí. Rodinným příslušníkům 
nabízí pomoc ve formě celoden-
ního dohledu nad jejich blízkými 
z důvodu věkem se zhoršující pa-
měti. Služby centra jsou poskyto-

vány v pracovní dny, v době od 
7.00 do 15.30 hodin, na adrese 
J. Lady 1791, Frýdek-Místek. 

A co jsme třeba v loňském 
roce stihli? Naši uživatelé si 
zatancovali na svém plese, 
navštívili ZOO Lašský dvůr v 
Hodoňovicích, užili si grilování 
na zahradě, kde máme příjemné 
posezení. Hráli hry, věnovali se 
výtvarným a rukodělným činnos-
tem, cvičili tělo i paměť. Také se 
aktivně nebo jako fandové účast-
nili Her pro seniory a někteří si 
vyšlápli na Pochod pro seniory, 
který naše organizace pořádá 
dvakrát do roka. Ti unavenější a 
méně akční mohli jen odpočívat 
nebo meditovat v relaxační míst-
nosti Snoezelen. Ale hlavně se 
v Domovince všichni dobře bavili, 
cítili se příjemně, poznali nové lidi 

(někteří i kamarády), věci.
Přidejte se k nám nebo si přijďte 

Domovinku alespoň prohlédnout. 
Každou POSLEDNÍ STŘEDU 
V MĚSÍCI máme den otevřených 
dveří (tj. 26. 2., 26. 3.,30. 4., 28. 
5. a 25. 6.). Zaměstnanci se vám 
budou věnovat a provedou vás za-
řízením v době od 7.00 do 15.30 h.

Srdečně zveme seniory, je-
jich rodinné příslušníky, ale i 
všechny ostatní, které článek 
zaujal. Mohou pak parafrázovat 
klasika: „Přišel jsem, viděl jsem 
a dám o Domovince vědět.“

Srdečně a upřímně se na vás 
těší přátelský a veselý kolektiv 
Domovinky.

Informace najdete také na 
www.psfm.cz nebo získáte na 
tel. 558 434 359.

Adéla Kotásková

Škola života – denní staci-
onář pro lidi s mentálním po-
stižením – byla založena v září 
roku 1991. Od 1. ledna letošní-
ho roku jsme z důvodu změn 
v občanském zákoníku založili 
nástupnickou organizaci:

HANDICAP CENTRUM 
ŠKOLA ŽIVOTA FRÝDEK-MÍS-
TEK, o.p.s., která přebírá veške-
ré poskytované služby v nezmě-
něné podobě jako dosud.

Vzhledem k rozšíření pro-
stor zařízení můžeme přijmout 
další nové zájemce o naše 
služby. Ty jsou určeny zájem-
cům, a to nejen mládeži s han-
dicapem po ukončení základní 
povinné školní docházky, ale 
i lidem starším, kteří již delší 
dobu nevyužívali služeb stacio-
nářů a pobývali pouze v domá-
cím prostředí. 

Základním cílem naší služby je 
předcházet sociální izolaci a zvý-
šit kvalitu života našich uživatelů 
a podpořit jejich reálné možnosti 
integrace do společnosti. Tyto 
cíle jsou naplňovány individuální 
prací s jednotlivými uživateli po-
dle druhu zdravotního postižení 
při zachování jejich lidské důstoj-
nosti v náležité kvalitě.

Využijte sociálních služeb 
našeho zařízení, které má 23le-
tou tradici a které za sportovní, 
kulturní, společenské a jiné ak-
tivity získalo spoustu okresních, 
krajských i celostátních ocenění.

Nabízíme:
výchovně aktivizační služby 

(celoživotní vzdělávání)
ergoterapeutické dílny (kera-

mická, tkalcovská, košíkářská, 
výtvarná, šicí, smaltovací, výro-
ba svíček a mýdel)

integrační program (nácvik 
sebeobslužných prací, začlenění 
do života ostatních spoluobčanů)
Okruh osob, pro které je námi po-
skytovaná sociální služba v HAN-
DICAP CENTRU ŠKOLA ŽIVOTA 

Frýdek-Místek, o.p.s. určena:
Osoby s mentálním postižením 
Osoby s kombinovaným posti-
žením 
Věková hranice uživatelů: Po 
ukončení základní školní do-
cházky do věku 64 let

Provoz Handicap centra
Škola života: 

pondělí až pátek 6:00 – 15:00 hod.
(případné změny dle domluvy 

s uživateli soc. služeb)
Adresa: Mozartova 2313, 

Frýdek-Místek 738 01
Tel.: 558 434 126, 721 50 94 30
Kontaktní osoba: ředitel – Ku-

boň Gűnther, 603 516 727
E-mail: skolazivota@seznam.cz
Web: www.skolazivotafm.wbs.cz

Výše finanční spoluúčasti uži-
vatele za poskytování sociálních 
služeb je sjednána ve Smlouvě 
o poskytnutí soc. služby dle vy-
hlášky č.505/2006 Sb a odvíjí 
se od stupně závislosti a doby 
poskytované péče.

Kdykoli můžete naše zařízení 
navštívit, prohlédnout si jej a po-
hovořit s výchovnými pracovníky 
i uživateli. Dana Vaňková

Handicap centrum Škola života

Potřebujete zajistit péči 
rodičům, dědečkovi, babičce 
nebo jinému členu rodiny, kte-
rý nutně potřebuje asistenci 
při zvládání denních aktivit? 
Chcete, aby váš blízký mohl 
zůstat doma a předejít umís-
tění do ústavní péče? Nebo 
pouze potřebujete doprovod 
pro vaše dítě do školy? Chce-
te, ať je o vaše blízké pečová-
no s lidským a profesionálním 
přístupem? Pomůžeme vám, 
nabízíme možnost využít služ-
bu OSOBNÍ ASISTENCE.

Je to služba, která je poskyto-
vána podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. V 
praxi se jedná například o pomoc 
při hygieně, podávání stravy, péči 
o domácnost, doprovodech k lé-
kaři či do školy, nákupech. Může 
zahrnovat také asistenci při výuce 
ve škole, aktivizaci klienta, polo-
hování, cvičení či jen společnost 

apod. Asistent se stává očima, 
ušima, rukama či nohama klienta 
a pomáhá mu prožívat život tak 
kvalitně, jak jen to jde. Asistent 
pomáhá klientovi překonávat a 
zvládat jeho omezení a zapojit se 
tak do běžného života. 

Rozsah služby je upraven dle 
přání klienta. Osobní asistence 
je poskytována celoročně, pře-
vážně v pracovních dnech od 7 
do 20 hodin. Podle potřeb klien-
ta i mimo tyto hodiny, o víken-
dech a státních svátcích. Jedná 
se o službu částečně hrazenou 
klienty ve výši od 60 Kč/hodinu 
podle platného ceníku. 

Službu poskytuje osobní asi-
stent, který splňuje zákonem 
předepsané vzdělání. Osobní 
asistenti jsou tedy profesioná-
lové, kteří si neustále prohlubují 
a doplňují svou kvalifikaci tak, 
aby byli schopni poskytovat co 
nejkvalitnější služby. Provázejí 

klienta v domácím prostředí, ve 
školách a na dalších místech a 
jsou mu oporou při zvládání běž-
ných životních situací.

Služba osobní asistence je po-
skytována ve městě Frýdek-Mís-
tek i okolních obcích a je vhodná 
pro seniory, osoby s tělesným, 
smyslovým, mentálním či kom-
binovaným postižením, osoby 
s chronickým onemocněním či 
osoby v rekonvalescenci po úra-
zech, osoby s některými typy psy-
chického onemocnění a podobně.

Bližší informace vám rádi 
podáme na tel. 558 431 889 
nebo e-mailu czp.hajflerova@
czp-msk.cz. Informace jsou také 
dostupné na našich webových 
stránkách www.czp-msk.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené Moravsko-

slezského kraje o. p. s. 
Mgr. Hana Hajflerová, Dis., 

sociální pracovnice

Osobní asistence k denním aktivitám

Středisko EFFATHA hledá sběrače!
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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).

Upozorňujeme všechny po-
platníky místního poplatku za 
komunální odpad a místního po-
platku ze psů, že v těchto dnech 
dochází k vyměření nedoplat-
ků, včetně navýšení, na těchto 
místních poplatcích za rok 2013 
prostřednictvím hromadného 
předpisného seznamu. 

Místní poplatky budou navýše-
ny o dvojnásobek (např. poplatek 
za komunální odpad činí 492 Kč, 
navýšení 984 Kč, celkem nedo-
platek ve výši 1.476 Kč, poplatek 
ze psů např. při sazbě 1.500 Kč, 
navýšení 3.000 Kč, celkem nedo-
platek 4.500 Kč).

Veřejná vyhláška o vyhotove-

ní hromadného předpisného se-
znamu bude vyvěšena na úřední 
desce Magistrátu města Frýdku-
-Místku a bližší informace podají 
správci poplatků, tj. Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, od-
dělení místních daní a poplatků, 
v kanc. č. 104 – místní poplatek 
ze psů a v kanc. č. 104, 106-109 
– místní poplatek za komunální 
odpad (rozdělen podle písmen).

Zároveň upozorňujeme, že 
v případě nedoplatku za starší 
období je správce poplatku povi-
nen každou platbu, tzn. i platbu 
z roku 2013, posunout na tento 
nejstarší nedoplatek. 

Upozornění pro poplatníky

Byt č. 5 v domě čp. 1335, ul. Dlouhá, k.ú. Frýdek
Byt č. 69 v domě čp. 158, ul. Frýdlantská, k.ú. Místek

Byt č. 23 v domě čp. 799, ul. Československé armády, k.ú. Místek
Byt č. 58 v domě čp. 799, ul. Československé armády, k.ú. Místek
Dlužná částka po předchozím nájemci u každého bytu je 60.000 Kč.

Svůj zájem o pronájem uvedených bytů nahlásí zájemce
do 20. 2. na OSOM, Radniční 10, kanc. č. 208, (tel. 558 609 181).

Bližší informace a podmínky pronájmu jsou uvedeny
na stránkách www.frydekmistek.cz

Nabídka na pronájem 4 standardních obecních bytů 
o velikosti 1 + 2 s dluhem po předchozím nájemci

Na zasedání zastupitelstva 
dne 9. 12. 2013 byl schválen 
„Střednědobý plán rozvoje soci-
álních služeb ve městě Frýdek-
-Místek na období 2014-2018“. 
Jedná se již o třetí plán rozvoje 
sociálních služeb v našem měs-
tě, jehož záměrem je nastavení 
oblastí podpory sociálních slu-
žeb tak, aby byly pokryty po-
třeby občanů našeho města, ať 
už se jedná o seniory, osoby se 
zdravotním postižením, osoby 
ohrožené sociálním vyloučením 
nebo děti, mládež a rodinu. 
Hlavním cílem tohoto dokumen-
tu je vytvoření kvalitní a dostup-
né sítě sociálních služeb na úze-
mí města Frýdku-Místku, která 

bude odpovídat potřebám 
obyvatel města a bude podpo-
rována efektivně vynaloženými 
finančními zdroji. 

Dovolte nám poděkovat 
všem, kteří se do procesu roz-
voje sociálních služeb zapojují 
– pracovníkům přímé péče, so-
ciálním pracovníkům u poskyto-
vatelů služeb i v rámci ostatních 
institucí za obětavý a empatický 
přístup. Děkujeme také vedením 
organizací pracujících v oblasti 
sociálních služeb za zajištění 
financí a provozu služeb, což 
je nedílnou součástí jejich kva-
litního fungování. Věříme, že síť 
sociálních a návazných služeb 
na území našeho města pomá-

há řešit problémy a nepříznivé 
situace, ve kterých se mohou 
ocitnout ti, kteří si neumějí nebo 
nemohou pomoci sami. Nikdo z 
nás neví, kdy bude sám potřebo-
vat podat pomocnou ruku nebo 
kdy pomoc bude potřebovat ně-
kdo z našich blízkých. 

Zároveň se Střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb 
byl vydán aktualizovaný Adresář 
poskytovatelů sociálních služeb 
a souvisejících aktivit ve Frýdku-
-Místku. Oba dokumenty jsou ve-
řejnosti přístupné na webových 
stránkách města www.frydek-
mistek.cz, v sekci sociální služby, 
komunitní plánování. 

Odbor sociálních služeb

Zastupitelstvo schválilo strategický 
dokument v oblasti sociálních služeb

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
FRÝDEK-MÍSTEK

pronajmout nebytový pro-
stor-garáž nacházející se v ob-
jektu bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 151/3, ul. Hlavní, k.ú. Mís-
tek, obec Frýdek-Místek, na 
základě výsledku „dražby výše 
nájemného“ (dále jen „Dražba“) 
v souladu s „Postupem při pro-
nájmu garáží nacházejících se 
v objektech ve vlastnictví statu-
tárního města Frýdek-Místek“.
Den konání „Dražby“: 6. 3. 2014
Místo konání „Dražby“: Ma-
gistrát města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 10, III. NP (zaseda-
cí místnost)
Hodina konání „Dražby“: 14:00 h
Garáž je umístěna v objektu bez 
č.p./č.e na pozemku p.č. 151/3, 
ul. Hlavní, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek.
Celková výměra garáže je 18,48 m2.

Vyvolávací cena je stanove-
na ve výši minimálního ročního 
nájemného na 1 m2 plochy gará-
že a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.

Prohlídku garáže je možno 
domluvit na tel. č. 558 609 174 
– Ing. Hana Kavková.

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

vu o užívání služebního vozidla 
k soukromým účelům.

Účastníkem dražby nemůže 
být fyzická osoba, která v před-
cházejících 3 letech přede dnem 
konání dražby užívala byt nebo 
nebytový prostor ve vlastnictví 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek bez právního důvodu, nebo 
byla dlužníkem vůči Statutární-
mu městu Frýdek-Místek. Splně-
ní této podmínky potvrdí účast-
ník dražby podpisem čestného 
prohlášení při zápisu k dražbě.

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení zá-
pisu účastníků k dražbě uhradila 
zálohu na úhradu nákladů dražby 
na účet města ve výši 5 000 Kč a 
která nejpozději při zápisu účast-
níka k dražbě předložila doklad o 
zaplacení zálohy na úhradu ná-
kladů dražby (kauce), č.ú.: 6015-
928781/0100, VS 3250002.

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

Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 let.

Další informace je možné zís-
kat na tel. č. 558 609 174 nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 315.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek rozhodlo o prodeji níže uve-
deného vozidla formou nabídko-
vého licitačního řízení:

- speciální požární vozidlo 
AVIA A-30K, DVS 12, rok výroby 
1980. Nejnižší nabídnutá cena 
může být 15.000 Kč.

Prodej formou nabídkového 
licitačního řízení se uskuteční 
dne 12. 3. 2014 ve 13 hodin v 
zasedací místnosti v budově 
Magistrátu města Frýdek-Mís-
tek, Radniční č. 10, Frýdek-
-Místek. Účastník nabídkového 
licitačního řízení se před jeho 
konáním prokáže platným ob-
čanským průkazem. Kupní 

cena musí být zaplacena před 
podpisem kupní smlouvy. Bliž-
ší informace na odboru správy 
obecního majetku MMFM, tel. 

558 609 177. Prohlídku výše 
uvedeného vozidla možno do-
mluvit s Ing. Papřokem na tel. 
558 609 300.

Nabídkové licitační řízení
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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 (Místecká 
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 bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 – objekt 
C1 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 74,40 m2 (sklad)
objekt č.p. 811, ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, II. NP, 
místnost 206 (kancelář) 
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 45,17 m2, IV. NP, 
místnost 407 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, 
místnost 502 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, 
místnost 503 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, V. NP, 
místnost 509 (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 
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)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3, ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 18,48 m2 (garáž)

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) 
objekt č.p. 10, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (ul. Radniční)
nebytové prostory o celkové výměře 31,75 m2 (prodejna) 

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

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

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

Termíny:
U prodejny Mountfield 25.-27. 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-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

- budova č.p. 34 na pozem-
ku p.č. 5139 zast.pl. a nádv. a 
pozemek p.č. 5139 zast. pl. a 
nádv. o výměře 545 m2 včetně 
všech součástí a příslušenství, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek, nejnižší na-
bídková cena 1.312.000 Kč 

- budova č.p. 752 na pozem-
ku p.č. 1723 zast. pl. a nádv. 
a pozemek p.č. 1723 zast.pl. 
a nádv. o výměře 330 m2, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (Pi-

onýrů), nejnižší nabídková cena 
4.891.000 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 5. 3. 2014.

ve 14.00 h. budova č.p. 34, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku

ve 14.30 h. budova č.p. 752, 
k.ú. Místek

v zasedací místnosti odboru 
správy obecního majetku Magis-
trátu města Frýdku-Místku, ul. 
Radniční 10. 

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským prů-
kazem a dokladem o zaplacení 
jistoty. Jde-li o právnickou osobu, 

je účastník povinen předložit výpis 
z obchodního rejstříku a písemné 
zmocnění k tomu, že je oprávněn 
jednat jménem právnické osoby, 
nejde-li o statutární orgán.

Výše jistoty je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny 
a je splatná nejpozději dne
3. 3. 2014 na účet Statutárního 
města Frýdek-Místek, č.ú. 6015-
928781/0100, var. symbol: 
budova č.p. 34, k.ú. Lískovec u 
Frýdku-Místku VS 361334
budova č.p. 752, k.ú. Místek
 VS 3613752

Příklepem licitátora vzniká 
zájemci s nejvyšší nabídkou 

právo na uzavření kupní smlou-
vy k prodávané nemovitosti za 
nejvyšší nabídkovou kupní cenu. 
V případě, že zájemce s nejvyš-
ší nabídkou nezaplatí nejvyšší 
nabídnutou kupní cenu ve lhůtě 
60 dnů ode dne konání nabíd-
kového licitačního řízení, vzniká 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek nárok na smluvní pokutu ve 
výši složené jistoty. Ostatním 
účastníkům se jistota vrací.

Bližší informace – Magistrát 
města F-M, tel. 558 609 172, 
558 609 175, 558 609 171.

Ing. Bc. Hana Kalužová,
vedoucí odboru SOM

Nabídkové licitační řízení nemovitostí
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Taneční skupina Funky 
Beat zahájila letošní sezónu 
více než úspěšně. Všichni ta-
nečníci mají již za sebou ce-
lou řadu soutěží a nutno říct, 
že na všech z nich si vedli 
opravdu skvěle. Proto se je-
jich chlouba opět rozrostla 
o spoustu dalších medailí a 
pohárů, na které je trenérka 
Kristýna Blahutová společně s 
jejími svěřenci náležitě pyšná. 

 Jako první se Funky Beat 
vypravil do města Kopřivnice, 
kde se konalo semifinálové kolo 
soutěže „Děti fitness aneb spor-
tem proti drogám“. Funky Beat 
se této soutěže již pravidelně 
zúčastňuje a vždy zde dosahu-
je neuvěřitelných úspěchů. A 
stejně tak tomu bylo samozřej-
mě i letos. Ze všech kategorií 
frýdecké skupiny však nejvíce 
zazářila kategorie těch nejmen-
ších a nejmladších, tedy dětí ve 
věku od 7 do 11 let. Zcela všich-
ni se tak právem probojovali do 
republikového kola a sladkou 
třešničkou bylo získání mnohých 
nádherných umístění – 6. místo 
si vytancovala Klárka Kanalíko-
vá, na 5. místě se umístila Nela 
Gaudynová, 4. místo získala 
Nela Starůstková a zlatou me-

Úspěch taneční skupiny Funky Beat

daili si domů hrdě odnesla talen-
tovaná Sára Kupčáková.

Druhá a poněkud odlišná sou-
těž se konala v Olomouci, kde se 
tanečníci mnoha skupin a crew 
utkali pouze v jejich freestylu, 
a to jak v kategorii jednotlivců, 
tak v duech. Po napínavém a 
dlouhém boji se v kategorii mini 
nakonec na krásném 4. místě 
umístila Terezka Maralíková a 
v kategorii dětí si vytancovala 
Nela Gaudynová dokonce bron-
zovou medaili. Děti byly velice 
úspěšné rovněž v kategorii dua, 
neboť si zde Vendula Bystroňová 
a Nela Starůstková vybojovaly 
stříbrnou pozici a Klaudie Kaša-
jíková společně s Viktorií Petero-

vou obsadily 5. místo. Ani kate-
gorie juniorů se však nenechala 
zahanbit a skvělá dvojka Karo-
líny Rožkové a Natálie Stokové 
si tak domů odnesla pomyslnou 
bramborovou medaili. Rovněž 
následující kategorie mládeže 
nezůstala pozadu a všichni se 
protancovali až do finále, od-
kud si Sára Zlámalová odnesla 
6. místo a Barbara Hrachy pak 
místo páté. Stejně tak prorazili 
se svým duem i Jarek Matal a 
Jan Huvar, kteří přesvědčili po-
rotu nejen svou nápaditostí, ale 
i vynikajícím synchronem, díky 
čemuž obsadili překrásné 5. 
místo. O navazujících úspěších 
zase příště…

22. února od 18 hodin 
v Nové scéně Vlast uvede 

divadelní soubor Komorní 
scéna 21 divadelní adaptaci 
románu F. M. Dostojevského 
– Běsi, v režii Norberta Zá-
vodského.

Komorní scéna 21 funguje od 
roku 2010 a tvoří neodmyslitel-
nou součást divadelní scény ve 
Frýdku-Místku. Třebaže jste ještě 
nikdy nenavštívili jejich předsta-
vení, jistě jste již ve městě nara-
zili na plakát divadelní inscenace 
s číslovkou „21“. Ano, to jsou oni!

Komorní scéna 21 začala 
jako amatérský divadelní spolek 
tvořený především ze studen-
tů Frýdku-Místku pod názvem 
soubor 21 gramů. Během let 

změnila několikrát svou domácí 
scénu od Čtyřlístku přes Soko-
lík až k Nové scéně Vlast, kde 
momentálně působí jako domácí 
divadelní scéna spolupracující s 
KulturouFM. Od prvních pokusů 
mladých nadšených studentů o 
divadlo nebo autorskou hru se 
Komorní scéna 21 vypracovala 
do jednoho z nejpřednějších di-
vadel zde ve městě se snahou 
o co největší profesionalitu, čímž 
se liší od zbytku zdejších ama-
térských divadel. 

Komorní scénu 21 najdete na 
stránkách www.facebook.com/
Komorniscena21.cz nebo na 
www.dvacetjedna.cz

Běsi – divadelní adaptace Dostojevského

27. února od 19 hodin v Nové scéně Vlast uve-
de KulturaFM divadelní představení Divadla A. 
Dvořáka Příbram – Dáma s kaméliemi – příběh 
kurtizány, která poznala pravou lásku, ale kvůli 
pokrytecké morálce společnosti i vinou svého 
podlomeného zdraví ji nemohla naplno prožít.

Romanticko-tragický příběh Alexandra Dumase 
inspiroval v dějinách umění již mnohé autory – nyní 
nejnověji byl dramatizován ve Francii autorem 
Reném de Ceccatty. Divadlo A. Dvořáka Příbram 
uvedlo premiéru této hry na jaře 2012 v režii Milana 
Schejbala. V titulní roli se Sabinou Laurinovou. 

„Sabina je pro roli hlavní hrdinky, krásné paříž-
ské kurtizány Markéty Gautierové, ta nejvhodnější. 
Když jsem si text přečetl, první, koho jsem v té roli 
uviděl, byla Sabina,“ uvedl při premiéře sám re-
žisér. A nemýlil se. Sabina Laurinová za postavu 

Markéty byla nominována na cenu Thálie 2012 za 
mimořádný jevištní výkon.

Nenechte si proto ujít tento osudový příběh s ex-
celující Sabinou Laurinovou a Jiřím Vojtou, který je 
divákům znám z televizního seriálu Ulice.

Hudba: Ondřej Brousek

Divadelní představení Dáma s kaméliemi

6. února se ve výstavních 
síních Muzea Beskyd Frýdek-
-Místek uskutečnila vernisáž 
výstavy nazvané „Znáte svůj 
rodokmen?“. 

Na úvod zazněla skladba 
Jožky Matěje Sonáta pro housle 
a klavír v provedení pedagogů 
Základní umělecké školy Jožky 
Matěje v Brušperku Tomáše Tu-
láčka a Jiřiny Řezankové. Další 
skladby pak zahráli Kateřina Ka-
rasová, Klára Bekerová, Klára 
Kurasová a Markéta Pituchová.

Výstavu je možno považovat 
jako určitou pomůcku a návod, 
jak si správně sestavit svůj ro-
dokmen, kde všude se dají najít 
informace o našich předcích a 
jakou podobu takto získané in-
formace mají. Výstava je věno-
vána tomu, co je genealogie, co 
nám odhalí rozbor DNA o našem 
původu, jak správně sestavit 
rodovou a rodinnou kroniku, vě-
nuje se rovněž původu našich 
příjmení a tomu, co znamenají. 

Na výstavě jsou také předsta-
veny dva rody, jejichž členové se 
výrazným způsobem zapsali do 

minulosti našeho regionu. Jedním 
z nich je rod Landsbergerů, který 
ovlivnil nejen podobu města a ži-
vot lidí v něm výstavbou textilních 
podniků, ale také svoji aktivitou 
v rámci společenského a kultur-
ního života. Druhým rodem je rod 
Peterů. Jeho příslušníci byli aktiv-
ní především v rámci rozvíjejícího 
se národnostního života ve měs-
tě, stáli u zrodu a rozvoje mnoha 
spolků a institucí, ať už se jednalo 
o Sokol, Národní dům nebo o čes-
ké peněžní ústavy ve městě. Jako 
výrazná osobnost tohoto rodu je 
uveden Augustin Peter, známý 
frýdecký lékař a lidumil.

V rámci výstavy probíhají 
lekce pro školy nazvané Znáte 
svůj rodokmen? a Znáte rodové 
erby? Tyto lekce má na starosti 
lektor Muzea Beskyd Mgr. Ma-
rek Weissbrod.

Výstava Znáte svůj rodokmen? 

Fotosoutěže se mohou zúčastnit fotografové z Frýdku-Místku 
a okolí, jejichž věk v roce 2014 nepřesáhne 25 let. Fotografie mo-
hou být černobílé nebo barevné formátu minimálně 13x18 cm li-
bovolného tématu. Fotografie musí být na zadní straně označeny 
názvem fotografie, dále jménem autora, jeho adresou a rokem 
narození. Do každé zásilky je nutno vložit seznam zaslaných fo-
tografií a e-mailovou adresu.

Vyhodnocení fotografií provede odborná porota sestavená 
pořadatelem.

Nejlepší autoři získají hodnotné ceny.
Uzávěrka soutěže: 30. 4. 2014

Fotografie do soutěže zasílejte na adresu:
Fotoklub Art Collegium

Obchodní akademie
Palackého 123

738 01 Frýdek-Místek
Soutěž probíhá za podpory Statutárního města Frýdek-Místek

a Nadace OKD.

17. ročník fotosoutěže pro mladé autory

WORKSHOPY
K ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ ZDARMA

TERMÍN: od 11. 3. 2014
MÍSTO: Restaurace Na Fojství,

Jamnická 11, Frýdek-Místek
TÉMATA: Krok za krokem k zahájení SVČ, Marketing, 

Business plán, Ekonomika, daně a účetnictví

VÝUKA OD 8:00 DO 16:00. ÚČAST A CELODENNÍ 
CATERING ZDARMA.

Registrace a více informací na: aktivne.arr.cz
Kontaktní osoba: L. Švajčáková,

T.: 595 691 261, E.: svajcakova@arr.cz
Výuka je hrazena z Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu 

Lidského zdroje a zaměstnanost. 
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz
vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

DIVADLO
So 22. 2. v 18.00 Nová scéna Vlast

Běsi – M. F. Dostojevskij
Divadelní soubor

„Komorní scéna 21“
Divadelní adaptace románu F. M. 
Dostojevského/tváří tvář manipula-
ci/zlo má mnoho podob/když prší, 
i ten nejkrutější člověk si zaslouží 
deštník/Stavrogin je Ďábel!/tváří v 
tvář posedlosti/milovat je zakázáno!/
tváří v tvář posledním zbytkům citu.
Scénografie: Gimonfu. (Ondřej 
Bělica, Jan Adamus)
Hudba: Mirai Navrátil
Vstupné 100 Kč/mimo předplat-
né/online předprodej zahájen na 
www.kulturafm.cz nebo na poboč-
kách BIC.

Čt 27. 2. v 19.00
Dáma s kaméliemi

/předplatitelská skupina A
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Nová francouzská dramatizace 
slavného románu Alexandra Du-
mase. Velký romantický příběh 
kurtizány, která poznala pravou 
lásku, ale kvůli pokrytecké morál-
ce společnosti a také vinou svého 
podlomeného zdraví ji nemohla 
naplno prožít.
Vstupné 400 Kč/předplatitelská 
skupina A/online předprodej zahá-
jen na www.kulturafm.cz nebo BIC.

PRO DĚTI
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 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.

Út 18. 2. v 19.00
Sviňák

Snímek podle předlohy spisova-
tele Irvina Welshe, autora Trains-
pottingu nebo Acid Housu. Hlavní 
hrdina – skotský zkorumpovaný 
policista, je posedlý sexem a ko-
kainem. Měl by vyšetřovat vraždu, 
ale překáží mu vlastní podivínství, 
zvyk zahrávat si s kolegy a oprav-
du miluje ženy. Velká Británie, 
drama/komedie, 2D, 2013, režie: 
Jon S. Baird, 15+, titulky, 97 min., 
vstupné 110 Kč/pro členy FK 90 
Kč. Filmový klub.

St 19. 2. v 10.00
Něžné vlny

Nová česká komedie Jiřího Vejděl-
ka navazuje na úspěšné příběhy 
o lásce a naději. Něžné vlny jsou 
příběhem první osudové lásky na 
sklonku totality. ČR, komedie, 2D, 
přístupný, 103 min., vstupné 60 
Kč. Pro seniory.

St 19. 2. v 18.00
Něžné vlny

Nová česká komedie Jiřího Vejděl-
ka navazuje na úspěšné příběhy 
o lásce a naději. Něžné vlny jsou 
příběhem první osudové lásky na 
sklonku totality. ČR, komedie, 2D, 
přístupný, 103 min., vstupné 80 
Kč, Dámská jízda.

Pá 21. a Ne 23. 2. v 17.00
Univerzita pro příšerky

Mike Wazowski a James P. Su-
llivan tvoří nerozlučnou dvojici, 
přestože tomu tak vždy nebylo. 
Od chvíle, kdy se tyto dvě rozdíl-
né příšerky potkaly, nemohly se 
navzájem vystát. Univerzita pro 
příšerky odhaluje příběh, jak Mike 
se Sulleyem překonali své rozdíly 
a stali se nejlepšími přáteli. USA, 
animovaný, 2D, přístupný, dabing, 
109 min. Pro děti.

Pá 21. a Ne 23. 2. v 19.00
Po 24. a Út 25. 2. v 16.30

Babovřesky 2
Pokračování úspěšné české ko-
medie Zdeňka Trošky. ČR, kome-
die, 2D, přístupný, 120 min., vstup-
né 140 Kč. Premiéra.

Po 24. 2. v 10.00
Prázdniny – Hurá do kina: 

Mrňouskové
Celovečerní film Mrňouskové nám 
představí kouzelný animovaný 
svět a my poznáme všední i svá-
teční dny našich hmyzích hrdinů. 
Digitální parodie na lidský svět, za-
sazená do reálné přírody, pro děti 
i dospělé, potěší všechny znalce 
stejnojmenného seriálu! Francie/ 
Belgie, animovaný, 2D, přístupný, 
česká verze beze slov, 80 min., 
vstupné 100 Kč. Pro děti.

Po 24. 2. v 19.00
Zachraňte pana Bankse

Hlavní hrdinkou filmu je spisovatel-
ka P. L. Travers, o jejíž knihu Mary 
Poppins má hodně velký zájem 
studio Walta Disneyho. A tak se 

tahle dáma vydává z Londýna do 
Los Angeles, aby se s šéfem stu-
dia setkala a vyjednala podmínky, 
za nichž by mohl vzniknout jeden 
z nejslavnějších příběhů pro děti 
všech dob. USA/ VB/ Austrálie, 
životopisná komedie, 2D, 2013, 
režie: John Lee Hancock, přístup-
ný, titulky, 125 min., vstupné 160 
Kč/pro členy FK 140 Kč, Filmový 
klub. Premiéra.

Út 25. 2. v 10.00
Prázdniny – Hurá do kina: 

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

Út 25. 2. v 19.00
Adele

Film se silným tématem o milost-
ném vztahu mezi dvěma mladými 
ženami. V 15 letech Adele nic ne-
zpochybňuje: dívky zkrátka chodí 
s kluky. Adelin život se však obrátí 
vzhůru nohama, když potká Emmu, 
mladou ženu s modrými vlasy...
Francie, drama/romance, 2D, 
2013, režie: Abdellatif Kechiche, 
15+, titulky, 179 min., Filmový klub.

St 26. 2. v 15.00
Prázdniny – Hurá do kina: 

Letadla 3D
Nová akční animovaná disneyov-
ka. V hlavní roli práškovací letadlo 
s velkým srdcem a ještě větším 
snem stát se závodníkem. USA, 
animovaný, 3D, přístupný, dabing, 
92 min., vstupné 130 Kč. Pro děti.

St 26. 2. v 17.00
Prázdniny – Hurá do kina: Niko 2
Sobík Niko se spolu s přáteli vy-
dává na další záchrannou misi, 
na které samozřejmě potkávají 
spoustu nových přátel, se kterými 
není nouze o legraci. Musí přijít s 
plánem na záchranu, podaří se jim 
zdolat všechny překážky? Finsko/
Německo/ Dánsko/ Irsko, animo-
vaný, 2D, přístupný, dabing, 75 
min., vstupné 90 Kč. Pro děti.

St 26. 2. v 19.00
Jack Ryan: V utajení

Jack Ryan právem patří do elitní 
ligy tajných agentů, kteří mají v 
náplni práce zachraňovat svět, i 
když není takový lamač srdcí jako 
James Bond, ani tak drsný jako 
Jason Bourne. USA, thriller, 2D, 
15+, titulky, 100 min., vstupné 110 
Kč. Premiéra.

Pá 28. 2. v 15.00
Prázdniny – Hurá do kina: Niko 2
Sobík Niko se spolu s přáteli vy-
dává na další záchrannou misi, 
na které samozřejmě potkávají 
spoustu nových přátel, se kterými 
není nouze o legraci. Musí přijít s 
plánem na záchranu, podaří se jim 
zdolat všechny překážky? Finsko/
Německo/ Dánsko/ Irsko, animo-
vaný, 2D, přístupný, dabing, 75 
min., vstupné 90 Kč. Pro děti.

Pá 28. 2. v 17.00
Velká oříšková loupež

Veverčák Surly a jeho krysí kama-
rád Buddy mají něco za lubem. 

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

18. 2. Hrátky s origami
24. 2. Jarní prázdniny – dopolední 

provoz 9- 14 hod.
Bližší informace na

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.
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

28. 2. VÝLET DO OSTRAVY | 
JARNÍ PRÁZDNINY

Pojďte se podívat na nejznámější 
stavbu Ostravy, největší radniční 
komplex a nejvyšší radniční věž 
v České republice.
Věk: 7-15 let. Místo a čas: SVČ 
Klíč FM, budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 8:45 – 13:00 hodin. Cena: 
120 Kč. Informace: Martin Kocur, 
telefon: 558 111 763, 732 224 966, 
e-mail: martin@klicfm.cz

Zima se blíží a oni přemýšlí, kde 
ve městě nashromáždí zásoby. 
Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, 
a proto se společně se svými kum-
pány pokusí vykrást obchod s oříš-
ky. Nic ale není tak jednoduché, 
jak se jim na první pohled zdálo.
Kanada/ Jižní Korea, animovaný, 
3D, přístupný, dabing, vstupné 
130 Kč. Pro děti. Premiéra.

Pá 28. 2. v 19.00
Památkáři

Film podle skutečné historie vy-
práví o největším lovu pokladů v 
historii. Památkáři jsou méně zná-
mou vojenskou jednotkou, která 
působila během světové války. 
Jejím úkolem bylo najít, zachrá-
nit a vrátit evropské umělecké 
poklady, které naloupili nacisté v 
jimi obsazených zemích – od děl 
Michelangela a Da Vinciho až po 
van Eycka a Vermeera. Hrají: M. 
Damon, G. Clooney, C. Blanchett 
a další. USA, válečný, 2D, 12+, 
titulky, 112 min., vstupné 120 Kč. 
Premiéra.
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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

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
Beskydy – země šelem 

(10. 10. 2013 – 23. 3. 2014)
Výstava pořádaná při příležitosti 40. vý-
ročí vyhlášení CHKO Beskydy představí 
nejen všechny zdejší šelmy, ale také 
samotné beskydské pohoří. Chybět zde 
nebudou ani vlk s rysem a medvědem, je-
likož se pouze v této oblasti České repub-
liky vyskytují všichni tři pohromadě. K vi-
dění budou exponáty a materiály z Muzea 
Beskyd Frýdek-Místek, Slezského zem-
ského muzea v Opavě, Správy 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 Frýdeckého zámku konala verni-
sáž 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, zákoutí Frýdku 
– především Mariánský kostel a jeho okolí, 
krajinu Beskyd, jak ji Josef Lang zachytil 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 Lan-
govi, betlém, dále fotografie, skicáky, ba i 
knihu, kterou o Josefu Langovi vydali jeho 
přátelé v Kanadě. Výstava potrvá do 27. 4.

Znáte svůj rodokmen?
Co je genealogie? Co nám odhalí rozbor 
DNA o našem původu? Kde najdeme infor-
mace o svých předcích? Co je genealogic-
ký strom? Jak se sestavuje rodová a rodin-
ná 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 předmě-
tů, které dokreslují dobový kolorit města.
Výstava potrvá do 27. dubna 2014.

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ 
AKCE:

Čtvrtek 20. února v 19 hodin v Rytířském 
sále Frýdeckého zámku

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

Vjačeslav Grochovskij

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY:

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 
průběhu industrializačního procesu, vel-
koplošná socialistická přestavba města, 
nesourodé dostavby po roce 1989 pro-
střednictvím historických map, plánů, 
studií a dobových pohlednic a fotografií. 
Srovnání historických záběrů se součas-
nou podobou konkrétních míst na území 

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

Dancepoint. Na výběr můžete mít z těch-
to kurzů a lekcí: 

KARIBSKÉ TANCE A SALSA
– pro jednotlivce 

Každé úterý od 19:00 do 20:00, cena 
790,-/10 lekcí

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

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

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

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

skoamerické hudby.
- Pro všechny věkové kategorie.

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

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

LEKCE STREET DANCE
 – pondělí až pátek

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

Taneční KURZY – jsou určeny pro za-
čátečníky či mírně pokročilé zájemce. Přijí-
máme všechny již od 8 let a výš. Do kurzu 

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

kročilé zájemce, kteří se chtějí tancování 
věnovat závodně.

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

všechny věkové kategorie.

Městská knihovna F-M

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 
nutná, vstupné činí 60 Kč za každou do-
spělou osobu. Pro vstup do sálu, který se 
nachází v přízemí za restaurací, použijte 
vchod ze zahrady. 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 h. si společně s dětmi nakreslí-
me 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

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 
Vjačeslavem Grochovským, klarinetistou 
Felixem Slováčkem jr. a violoncellistou 
Petrem Nouzovským. Soubor je pojme-
nován po slavném českém skladateli a 
dirigentovi Eduardu Nápravníkovi. Re-
pertoár 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 
turné Tria a v roce 2014 čeká soubor tur-
né po Americe a řada koncertů v České 
republice.
Vstupné 150 Kč/80 Kč/předplatitelská 
skupina Zámecké koncerty/online před-
prodej 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 
vstupenky zůstávají v platnosti. Vstupné/I. 
sektor – 390 Kč (1. – 9. řada)/II. Sektor – 
370 Kč (10. – 18. řada)

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 

Pohybem ke zdraví klasicky i trochu jinak 
Divadelní škola

Arteterapie
Aktuální program na www.kulturafm.cz

VÝSTAVY
SŠ INFOTECH: PAŘÍŽ

18. února v 18.00 
Modrý salonek, knihovna Místek, Hlavní 111
Jiří Pasz – Barma – radostná nejistota
Tajemství barmské transformace, cesto-

vatelská přednáška

Taneční studio Dancepoint vás zve na 
další taneční pololetí do tanečního studia 

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO

Frýdku-Místku. Doplněno dataprojekcí.
PŘIPRAVUJEME:

Neděle 9. března v 15 hodin
Výstava ke 100. výročí narození

Jaroslava Olšáka
V dubnu si připomeneme 100. výročí na-
rození významné osobnosti města Frýd-
ku-Místku – Jaroslava Olšáka. V rámci 
Zámeckého okruhu budou prezentovány 
jeho umělecké knižní vazby, šperkovnice, 
kazety s drahými kameny, obrazy, grafi-
ky, dřevoryty. Jaroslav Olšák ovládal řadu 
unikátních pracovních postupů a starých 
technik, zabýval se tvorbou šperkovnic, 
věnoval se grafice a od 70. let 20. století 
také malbě. Jeho dílo je spjaté s prostře-
dím 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

Rozekvítek poskytuje zázemí pro setká-
vání maminek a tatínků na rodičovské 

dovolené, dětí a dalších rodinných 
příslušníků. Nabízí pravidelné programy a 

akce pro rodiče s dětmi.
Školička pro rodiče s dětmi

Tematicky zaměřené lekce plné říkánek 
a písniček, ve kterých se učíme poznávat 
svět kolem nás. Zpíváme za doprovodu 

jednoduchých nástrojů. Hrajeme si a tvo-
říme. Na závěr lekce mají děti možnost 

volné hry a dovádění v herně.
Věk: 1,5 – 3 roky

Termín: pondělí, středa 10.00 – 11.30
Hodinka s pohádkou

Všichni milovníci pohádek jsou zváni na 
interaktivní dílnu pro rodiče s dětmi. Bu-
deme společně číst, hrát si s pohádkou, 
tvořit na námět dané knihy a ještě nám 
zbude dostatek času si volně pohrát.

Věk: 2 – 6 let
Termín: pátek 7. 3. od 16 do 18 hodin.

Rezervujte si prosím místo.



15 Únor 2014Programová nabídka

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:

POPRVÉ S BŘÍŠKEM 
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

18. 2. v 16:00
PŘÍPRAVA K PORODU

24. 2. v 16:00
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

18. 3. v 17:00
MANIPULACE S NOVOROZENCEM, 

PÉČE O DÍTĚ
19. 2. 2014 v 16:15, 26. 3. 2014 v 16:15

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 

s epidurálem
27. 2. 2014 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 16:00, Středa - 16:00, Čtvrtek - 10:00

Pro děti
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 22. února v 18 hodin 
Arnošt Goldflam 
Dámská šatna 

Komedie, kde půjde nejen o pohled do 
divadelního zákulisí, ale taky do duše 
čtyř hereček oblastního divadla – hraje 
divadelní soubor KuKo Frýdek-Místek, 

vstupné 100 Kč.
Předprodej vstupenek vždy v úterý a čtvr-
tek od 15 do 17 hod na aktuální páteční 
či sobotní představení a 1 hodinu před 

představením! 
Půjčování kostýmů v lednu:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

St 19. 2. STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ D´N´B POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…
Pá 21. 2. NO!SE – DNB PÁRTY
SPECIAL GUEST A STOUN DJS
So 22. 2. HOUSE IN STOUN – VSTUP 
ZDARMA
CELÝ VEČER KVALITNÍ HOUSE MUSIC, 
DJS: PIRI A DALŠÍ.
St 26. 2. STOUNDRUM – SPECIÁL
ZÍTRA JSOU PRÁZDNINY!! PRAVIDELNÁ 
STŘEDEČNÍ D´N´B POSLECHOVKA PO-

KRAČUJE…
Pá 28. 2. KICK THE HITS: 3:80PARADOX 
(HIP-HOP (FRANCE)
BJALY, LOFI A DALŠÍ, JAKO PŘEKVAPENÍ 
SKVĚLÝ HIP-HOP Z FRANCIE!
PŘIPRAVUJEME:
15. 3. MŇÁGA A ŽĎORP
28. 3. KOSHEEN (UK) – BONVER ARENA
4. 4. HORKÝŽE SLÍŽE
11. 4. DIVOKEJ BILL – FRÝDECKÝ KD
18. 4. TOMÁŠ KLUS – FRÝDECKÝ KD
26. 4. XINDL X

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 

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

Tel.: 724 773 861

Berkana
Centrum zdraví, energie a vitality

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!

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.

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

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ LEKTORŮ 
JÓGY II. TŘÍDY

Přijímáme přihlášky. 

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 
TĚHOTNÉ

Pondělí 17. 2. - 15:15
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 

MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst 

(obsahová náplň: praktické nácviky manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí). 
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
4. 3., 11. 3., 18. 3. – 8:45 h

II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
4. 3., 11. 3., 18. 3. – 10:00 h

III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let
4. 3., 11. 3., 18. 3. – 11:15 h

18. 2., 4. 3., 19:00-20:00
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy
Ocitnete se v bezbřehé a vše prostupující 
koupeli zvuků a stavech čirého slastného 
bytí. Uslyšíte: Skupinu čtyř vylazených 
deštných sloupů, čínský chrámový gong, 
tanpuru, rotující vlny, didgerido, srutibox, 
tibetské mísy, steeldrum, zvonkohry a 
alikvotní zpěv. Přijďte se hluboce uvolnit, 
zharmonizovat a dobít baterky ve zvuko-
vé lázni a relaxovat v blahodárných sta-
vech mozkových vln alfa, theta a delta, při 
zvuku sady čtyř dešťových holí. Vstupné: 
100 Kč, michal@centrum-berkana.cz

21. 2., 17:00-20:00
Meditační setkávání a besedování

pro veřejnost
Podpůrná komunikační zóna, pro lidi se 
zájmem o celkový růst, duchovní poznání, 
zdravý a pravdivý životní styl a sdílení al-
ternativních úhlů pohledu, na různé životní 
otázky a témata. Praxe meditace a vizua-
lizace, jako součást programu. Sdílení po-
hledů a názorů skupiny, na různé životní 
otázky a témata. Příležitost seznámit se 
nejen s novými lidmi, ale najít i nové přátele 
nebo budoucí partnery s podobnými zájmy 
či hodnotami. Projekce zajímavých doku-
mentů a filmů + následná beseda a sdílení.
To vše a nebo ještě víc, v příjemném pro-
středí Berkany s posezením u čaje.
Setkávání budou pravidelně, 2x měsíčně, 
1. a 3. pátek v měsíci, od 17:00 do 20:00
Pokud vás zajímá pouze meditace, můžete 
využít pouze první hodinu setkání a pak odejít.
Cena 50 Kč – v ceně je čaj a program.
Prosím hlaste se na email: michal@cent-
rum-berkana.cz
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SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

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

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

LUKÁŠ OBODA
2003 – 2013


