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slovo primátora

Vážení občané,
chci vás s novým rokem pozdravit a 

popřát vám do něj hlavně hodně zdraví 
a štěstí a ujistit vás, že z radnice v tomto 
roce budou přicházet příznivé zprávy v po-
době konkrétních výsledků, které přinesou 
kroky, které jsme již realizovali a na které 
koncepčně navážeme dalšími opatřeními. 
Najdou se takoví, kteří už je vyčíslují v po-
době milionů na straně ztrát a klidně vše 
násobí čtyřmi lety, ačkoliv stojíme teprve na začátku volebního ob-
dobí a bylo by fér poskytnout potřebný čas i nám, aby se projevily 
kladné výsledky naší práce.

Místo toho jsou nám kladeny za vinu věci, které jsme nemohli 
ovlivnit. Například zveřejněná předběžná cena tepla, která rozhoř-
čila mnoho občanů. Tato cena byla stanovena společností Distep 
v listopadu 2014, kdy jsme teprve naše působení na radnici zahá-
jili. V této chvíli činíme všechny kroky pro to, aby konečná cena 
tepla pro rok 2015 byla nižší než společností Distep stanovená.

Nejen do této městské společnosti jsme vyslali lidi, aby se 
každodenní činností mohli věnovat hledání úspor v personálních 
i režijních nákladech a přípravě a průběhu avizovaných auditů. 
Všechny tyto kroky nebudou v konečném výsledku pro společ-
nosti finanční zátěží. Radnice v novém složení deklarovala snahu 
o změnu přístupu a jsme přesvědčeni, že se pozitivně odrazí v 
hospodaření i chodu města, ačkoliv se hned zkraje snaží někteří 
negativní kampaní tyto snahy zhatit. Chci vás ujistit, že se odradit 
nenecháme, uskutečníme změny, o nichž jsme přesvědčeni, že 
budou ku prospěchu města, dokážeme je dobře vysvětlit a vy – 
občané města – je oceníte.  Radim Vrbata

21. prosince byla druho-
ligovým hokejovým utkáním 
mezi domácím HC Frýdek-
-Místek a HC Technika Brno 
slavnostně otevřena nová 
multifunkční sportovní hala 
Polárka. Pokřtít vítězstvím se 
ji nepodařilo, zato hned na 
úvod mohlo být konstatováno 
– máme plný dům!

Hokejisté Frýdku-Místku ne-
dokázali v posledním zápase 
roku 2014 bodovat a novou halu 
tak vítězstvím nepokřtili. Diváci 
v zaplněných ochozech haly 
Polárka viděli vyrovnaný zápas, 
ve kterém se ze zisku tří bodů 
radovali hosté (2:3 – viz strana 
sportu). Za domácí barvy se jako 
první v nové domovské hale tre-
fil kapitán Michal Krutil. Ve 28. 
minutě se do hlediště haly Po-
lárka dostala oficiální informa-
ce, která potvrdila předchozí 
domněnky o tom, že by mohlo 
být vyprodáno. Skutečně se tak 
stalo. Frýdecko-místečtí hokejis-
té hráli před vyprodanou domácí 
sportovní halou.

„Že bylo plno až po střechu, 
to bylo určitě pro hokejisty pří-
jemné, a přeju jim, aby si za-
plněného hlediště užívali co 
nejčastěji, i když samozřejmě 
záležet bude i na jejich výko-
nech. Po ne úplně příjemných 
měsících, kdy se při výstavbě 
haly museli smířit s náročný-
mi podmínkami bez domovské 
arény, mají nyní naopak to nej-
lepší zázemí, na kterém může 
klub stavět. Věřím, že Polárka 
brzy zrodí další hvězdy, že se 
tady podaří vychovat z početné 
frýdecko-místecké líhně dalšího 
Paláta,“ připomněl náměstek 
primátora Michal Pobucký, že 
se Frýdek-Místek může pyšnit 
slavným odchovancem, který 
válí v NHL. 

Právě mládežníkům patřil 
začátek nedělního odpoledne 
a pak už přišel na řadu hlavní 
mač, který začal psát novou his-
torii haly, kde už si můžete od 
ledna zahrát také badminton a 
od poloviny měsíce bude k dis-
pozici rovněž sportovní střelnice. 

SLAVNOSTNÍ BULY: Kotouč hráčům k prémiovému zápasu před zaplněnými tribunami vhodil náměstek 
primátora Michal Pobucký.  Foto: Petr Pavelka

Polárka hned na úvod měla „plný dům“

Na bruslení veřejnosti můžete 
přijít ve víkendových dnech, pro 

Město Frýdek-Místek patří 
k těm, která drží tradici novo-
ročního ohňostroje, kterou ně-
které obce opouštějí nebo pře-
souvají do jiných časů. U nás 
jsme příchod nového roku 2015 
přivítali tradičně, a přesto jinak.

Bohatá podívaná byla od-

pálena přesně o půlnoci ze Sil-
vestra na Nový rok, ale tentokrát 
z nového odpaliště. Záplava ba-
rev, světel, neonů a led svítidel 
byla k vidění v tradičním směru, 
ale lidé svůj zrak upírali na dru-
hou stranu směrem k Sokolíku 
v parku u řeky Ostravice, tedy 

jen o několik desítek metrů dál 
proti proudu řeky, než byli slavící 
davy dosud zvyklé. 

„Stovky světelných raket, 
římských svící a kulových pum 
různých typů a barev budou vy-
tvářet na obloze různé obrazce 
s výškovým finále celých dva-
náct minut. Za příznivého počasí 
bude ohňostroj viditelný z celého 
města. Nejlépe si ale celou jeho 
choreografii lidé vychutnají při 
pohledu z pravého břehu řeky 
Ostravice, to znamená z oblasti 
kolem finančního úřadu a sou-
du,“ avizoval vedoucí odboru 
vnitřních věcí Radovan Horák. A 
hodně lidí bylo už při premiéře 
nového místa připraveno a sle-
dovalo neustále gradující show 
z okolí nového mostu. Zcela za-
plněna ovšem zůstala také esta-
káda, kde si lidé rovněž s prvními 
sekundami nového roku přáli 
štěstí a zdraví, v nadšení, které si 
přivezli s sebou, ale které podpo-
řila i zdařila světelná scenérie na 
půlnoční obloze.  (pp)

Novoroční ohňostroj bavil, i když
lidé museli otočit pohled jinam

SILVESTR 2014: Vítání nového roku na mostě u Sokolíku.
Foto: Petr Pavelka

rodiče s dětmi je vyhrazen čas 
od 8.30 do 9.30, ostatním pak 
v sobotu 10. ledna od 13.30 

do 14.45, v neděli od 17 do 
18.30. Rozpis ledové plochy na
www.hala-polarka.cz  (pp)
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krátce
Doprava 2015

Nejvýznamnějšími akcemi 
v rámci odboru dopravy bude re-
konstrukce ulice J. Hakena – S. 
K. Neumana (5 mil. korun), opra-
va komunikace Lískovec – 2. eta-
pa ul. K Sedlištím (2,5 mil. korun), 
oprava chodníku Anenská podél 
dopravního hřiště (600 tisíc), vý-
stavba chodníku naproti restaura-
ce U Gustlíčka na sídlišti Slezská 
(400 tis.), vybudování odstavného 
pruhu u 8. ZŠ (500 tis.), výstavba 
parkoviště na ulici Rokycanova-
-Bruzovská (750 tis.), na ulici 
Hasičská (1 mil. korun) a na ulici 
Mozartova (2,5 mil. korun).

Školství 2015
Odbor školství, kultury, mláde-

že a tělovýchovy má v zásobníku 
investičních akcí pro tento rok 
mimo jiné vybudování přírod-
ní zahrady v MŠ Mateřídouška 
a Sněženka (4,5 mil. korun), re-
konstrukci školní jídelny v MŠ Ma-
teřídouška (2,9 mil. korun), rekon-
strukci sociálního zařízení v MŠ 
J. Trnky (1,6 mil.), rekonstrukci 
kanalizace a ústředního topení v 
ZŠ Lískovec (3 mil. korun).

Tříkrálová sbírka
S Novým rokem se rozjel již 15. 

ročník Tříkrálové sbírky, která potr-
vá až do 14. ledna. V roce 2014 se 
Charitě podařilo díky všem koled-
níkům a dárcům vybrat krásných 
1 654 737 Kč. Sbírka má velký 
smysl nejen v získání financí pro 
charitativní účely, ale také v udrže-
ní tradice v podobě požehnání od 
Tří králů všem obydlím.

Podpora šachistů
Šeky převzali v Ostravě zá-

stupci celkem devíti projektů, 
které letos uspěly díky hlasům 
veřejnosti a rozhodnutí Rady re-
prezentantů programu Prazdroj li-
dem. Nechyběli ani zástupci Frýd-
ku-Místku – 112 tisíc korun získala 
Beskydská šachová škola na 36. 
ročník Turnajů šachových nadějí.

Farnost upozorňuje
Místecká farnost upozorňuje, 

že kromě obvyklého pořadu bo-
hoslužeb se v kostele sv. Jakuba 
u náměstí Svobody koná každou 
neděli v 11 hodin řeckokatolická 
liturgie, která má stejný význam 
jako římskokatolická mše svatá.  

Burza práce
Nemáte práci? Hrozí vám 

ztráta práce? Chcete změnit 
kvalifikaci? Hledáte brigádu? 
Udělejte si představu o pracov-
ních příležitostech. Poznejte 
možnosti rekvalifikačních kurzů 
v dělnických i technických profe-
sích, v administrativě i službách, 
vyslechněte si přednášky, jak 
uspět při hledání práce. Navštiv-
te Burzu práce a rekvalifikací s 
nabídkami poradenských cen-
ter na jednom místě. Akci opět 
pořádá DTO CZ Ostrava ve 
spolupráci s Úřadem práce ČR, 
Krajskou pobočkou Ostrava. 
Burza se připravuje na 5. února 
od 9 do 16 hodin v DTO CZ (Ma-
riánské náměstí 5, Ostrava-Ma-
riánské Hory, naproti bývalému 
Telecomu).  (pp)

Nejprve se zúčastnil pře-
dávání dárků na dětském 
oddělení frýdecké nemocnice 
spolu se zástupci místního 
házenkářského klubu v rámci 
akce, nad níž převzal záštitu, 
a poté primátor Radim Vrba-
ta oficiálně předal další kupu 
splněných přání a radosti 
speciálně na dětskou jednot-
ku intenzivní péče v rámci 
své soukromé aktivity.

„Pracuje tu má přítelkyně, 
která tuto sbírku každoročně 
zorganizuje. Oslovuje podnika-
tele a známé ve svém okolí a z 
vybraných prostředků díky jejím 
znalostem prostředí můžeme 
nakoupit dárky, které jsou zrov-
na zapotřebí,“ vysvětlil primátor 
Radim Vrbata, který poděkoval 
všem, kteří se podíleli na tom, 
že dětem, které v předvánočním 
čase byly upoutány na nemoc-
niční lůžko, nebylo tolik smutno.

„Mladší a starší dorostenci 
udělali mezi sebou peněžní 
sbírku, ke které se přidali také 
muži a přispělo i vedení klubu 
házenkářů. Za vybrané pe-
níze nakoupili ovoce a dárky 
pro hospitalizované děti, mezi 
kterými nechyběly stolní hry, 
panenky pro děvčata a autíčka 

Primátor naděloval na dětském oddělení

NA DĚTSKÉ JIP: Primátor Radim Vrbata a další lidé z jeho okolí se znovu postarali o štědřejší den na 
dětské intenzivní péči frýdecké nemocnice.   Foto: Petr Pavelka

pro chlapce,“ sdělili zástupci 
házenkářského klubu. 

Pozadu nezůstali ani fotba-
listé, kteří se rovněž, společně 
s jejich fanoušky, rozhodli ob-
darovat hospitalizované děti ve 
frýdecké nemocnici. 19. prosin-
ce je obšťastnili dvěma LCD te-
levizory a klubovými suvenýry. 
„Televizory byly zakoupeny z 

peněz, které jsme získali z če-
picové sbírky fanoušků v kotli 
a také z podílu z vybraného 
vstupného v rámci vyhlášené 
Vánoční sbírky při posledním 
domácím mistrovském utkání 
A týmu proti Sigmě Olomouc,“ 
prozradil Libor Koval.

„Bohužel ne všechny děti 
mohou oslavit vánoční svátky 

doma, v kruhu rodiny. Všem, 
kteří si v předvánočním čase 
vzpomněli na nemocné děti, 
přišli je navštívit do nemocnice 
a udělali jim tak radost, jménem 
dětského oddělení srdečně dě-
kujeme,“ ocenila všechny dárce 
vrchní sestra dětského oddělení 
Nemocnice Frýdek-Místek Mag-
da Czechová.  (pp)

„2. zasedání zastupitelstva 
města mělo jednoznačně pra-
covní charakter. Byly schváleny 
poslední změny v rozpočtu na 
rok 2014 a hlavně byl schválen 
nový rozpočet na rok 2015. Ten-
to rozpočet připravovalo ještě 
minulé vedení radnice a byl jen 
mírně upraven. V minulém vo-
lebním období jsem se zabýval 
sociálními záležitostmi města, 
a tak mě těší, že v této oblasti 
nedošlo k výrazným změnám 
navrženého rozpočtu. Byla také 
schválena žádost Statutárního 
města Frýdek-Místek o zařazení 
do dotačního programu Podpora 
terénní práce 2015 a zároveň 
s ní i spoluúčast SMFM při fi-
nancování této podpory, kterou 
vnímám jako velmi důležitou při 
práci v tzv. vyloučené lokalitě na 
ulici Míru. Byly schváleny a také 
vyhlášeny dotační programy na 
podporu projektů v oblasti zdra-
votnictví pro rok 2015 a dále i 
dotace pro Nemocnici ve Frýd-
ku-Místku na jí pořádané odbor-
né akce, tak jak bylo zvykem 
i v předešlých obdobích. Jako 
velmi důležité vidím i schválení 
dotací sportovním klubům, kte-
ré se starají o mládež našeho 
města. V závěrečné diskuzi o 
hazardu ve městě jsem zazna-
menal potěšující fakt, že ani 
nové politické subjekty zastou-
pené v zastupitelstvu města 
nemají zájem rušit či upravovat 
vyhlášky města, které zakazují 
provozování heren ve městě. 

A tak věřím, že se jednoho dne 
stane Frýdek-Místek městem 
bez těchto hazardních zařízení.“ 
Za klub KDU-ČSL Libor Koval

„Stěžejním výsledkem prosin-
cového zastupitelstva je schvá-
lení rozpočtu pro rok 2015, který 
umožní plynule navázat na před-
chozí období a zajistí dostateč-
nou podporu všem oblastem, od 
školství, přes kulturu, sport až 
k sociální sféře, jak bylo dopo-
sud zvykem. Podstatné jistě je, 
že město neplánuje v letošním 
roce čerpat žádný úvěr. Kam 
jsou finanční prostředky na-
směrovány, jste si mohli přečíst 
v minulém zpravodaji, i v tomto 
čísle na jiném místě. Věříme, že 
se podaří vše splnit podle plánu.

Radnici v novém složení je 
nutné dát určitý čas, aby sladila 
noty a mohla začít naplňovat re-
pertoár, ke kterému se zavázala 
voličům. Zvládli jsme v šibenič-
ním termínu připravit rozpočet 
pro rok 2015, který zastupitel-
stvo schválilo, máme rozpočtový 
výhled do roku 2018 a v nejbližší 
době také dokončíme další zá-
vazný dokument – Programové 
prohlášení Rady města Frýdku-
-Místku na nejbližší čtyři roky.“ 
Za klub ČSSD Michal Pobucký

„V rámci programu jednání 2. 
zasedání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku dne 15. 12. 2014 
jsme doplnili program o tyto návrhy: 

1) Nález Ústavního soudu o 
obcházení zákona z důvodu roz-
dílnosti mezi pravým bydlištěm a 

formálně nahlášeným trvalým po-
bytem u zastupitelů za hnutí ANO 

2) Aktuální situace a plánova-
né změny v městských společ-
nostech, a to zejména: 

a) Personální změny ve sta-
tutárních orgánech městských 
společností: TS a.s. – p. Cvik, p. 
Šimoňáková, Frýdecká skládka 
a.s. – p. Pachl, p. Herák, Distep 
a.s. – p. Valach, p. Vzientek, 
Sportplex s.r.o. – p. Řehová.

b) Jaké odměny budou nově 
jmenovaní členové předsta-
venstev měsíčně pobírat a jaká 
bude jejich pracovní náplň? Ho-
voří se o měsíčních odměnách 
v rozmezí 40 – 60 000,- Kč, při-
čemž není jasná pracovní náplň. 

c) Jaké dopady budou mít 
nově ohodnocené manažerské 
smlouvy na hospodaření spo-
lečností? Obáváme se, že dů-
sledky se velmi negativně pro-
jeví v hospodaření společností a 
bude se zvedat např. cena tepla 
nebo propouštět lidé.

3) Diskuze k ukončení hazardu 
ve městě F-M k 31. 12. 2014. 

V následné diskuzi bylo potvr-
zeno, že ANO dál vytváří nové 
trafiky a obchází zákon o volbách 
do obecních zastupitelstev.“

Za Hnutí Naše město
Marek Šimoňák

„Při druhém zasedání zastu-
pitelstva města Frýdku-Místku 
proběhlo klíčové schválení roz-
počtu města na rok 2015, takže 
město nebude muset fungovat 
v rozpočtovém provizoriu, na 

rozdíl od jiných měst. Bohužel se 
do jednání dostaly i body týkající 
se povolebního vyjednávání a již 
zastupitelstvem odhlasovaných 
změn ve vedení města.

Kritika počtu uvolněných čle-
nů zastupitelstva však přichází 
od hnutí, které má tyto pozice 
v koaliční smlouvě také a záro-
veň je podporovalo jako zefek-
tivnění kontroly nad fungováním 
vedení města. Pro naše hnutí je 
transparentnost prioritou stejně 
jako podpora opozice tak, aby 
byla kontrola co nejlepší a ku 
prospěchu města.

Tři dny po zasedání zastupi-
telstva proběhly valné hromady 
městských společností, za úče-
lem změnit organizační strukturu 
orgánů těchto společností. Od 
1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový 
zákon o obchodních korporacích, 
přičemž bylo nutné reagovat na 
zvýšení zodpovědnosti členů 
statutárních a kontrolních orgánů 
a nebylo tudíž možné zachovat 
dosavadní model. Pro lepší kon-
trolu a zefektivnění fungování 
městských společností byl sní-
žen počet členů představenstva, 
chceme však po jejich členech 
každodenní pracovní výkon a za 
to musí být náležitě odměněni. 
Jejich úkolem je zlepšit fungo-
vání společností, a tudíž na sebe 
vydělat. Celkem byl počet členů 
v orgánech společností vlastně-
ných městem snížen o 12 členů.“

Za hnutí ANO 2011
Jakub Míček

Reakce politiků na prosincové zasedání zastupitelstva
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městská policie
Nic neprasklo

21. 12. byla městská policie 
informována o prasklém vodo-
vodním potrubí. Strážníci ale na 
místě zjistili, že pouze vytéká 
voda z kádí u prodeje ryb. Voda 
nic a nikoho neohrožovala.

Úklid nad ránem
24. 12. o půl třetí ráno měst-

ská policie vyjela k muži, který se 
vrátil v podnapilém stavu domů a 
přitom převrátil vánoční stromek. 
Když uklízel nepořádek, který 
způsobil, tak si k tomu pustil 
hlasitě hudbu. „Strážníci mu do-
mluvili, aby nerušil sousedy,“ in-
formovala policejní preventistka 
Lenka Biolková.

Polonahý na hřišti
24. 12. dopoledne hlídka měst-

ské policie zasahovala u muže, 
který v podnapilém stavu, polona-
hý, pobíhal po dětském hřišti. Muž 
nebyl schopen dechové zkoušky 
a komunikace. S ohledem na jeho 
ochranu života a zdraví byl převe-
zen na protialkoholní záchytnou 
stanici k vystřízlivění.

Na Štědrý den byl bez klíčů
24. 12. v deset hodin večer 

bylo na linku 156 přijato ozná-
mení, že neznámý muž rozko-
pal bytové dveře. Po příjezdu 
hlídky na místo se muž prokázal 
nájemní smlouvou k bytu. Maji-
tel ztratil klíče od bytu, nemohl 
sehnat žádného zámečníka, a 
tak se rozhodl dveře vykopnout. 

Pes na střeše
24. 12. před jedenáctou ho-

dinou v noci na ulici Pekařská 
byli přivoláni strážníci k psovi, 
který se nacházel nad hlavním 
vchodem na stříšce. „Zřejmě 
někomu vyskočil z balkonu 
nebo okna. Stříška nad vcho-
dem byla ve výšce zhruba tři 
metry. Oznamovatelka mluvila 
se sousedy, kterým by mohl 
pes vyskočit z bytů, ale výsle-
dek byl negativní. Na místo byli 
přivoláni hasiči, kteří za pomoci 
techniky psa sundali. Následně 
byl pes předán do útulku,“ kon-
statovala Lenka Biolková.

Silvestr za volantem
1. 1., den po Silvestru, před 

šestou hodinou ráno městská 
policie ve Frýdku řešila případ ři-
diče vozidla, který způsobil do-
pravní nehodu dvou automobilů. 
Jelikož si řidič nenechal ujít osla-
vy konce roku a byl v podnapi-
lém stavu, snažil se z místa ne-
hody utéct. Při příjezdu strážníků 
se podrobil dechovým zkouš-
kám, s prvním výsledkem 2,35 
promile a při druhém výsledku 
nadýchal ještě více – 2,48. Celá 
událost byla předána Policii ČR 
k dořešení. (pp)

Město Frýdek-Místek kon-
cem roku znovu nezapomně-
lo ve spolupráci se Slezskou 
diakonií uspořádat pro lidi 
bez domova posezení u před-
vánočního guláše. V úterý 16. 
prosince se várnice s voňa-
vým obsahem dostaly k lidem 
v Azylovém domě Bethel, 
který poskytuje zázemí do-
spělým mužům bez přístřeší, 
a v Azylovém domě Sára, 
určeném pro matky s dětmi 
v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení.

V Bethelu bylo připraveno 
přes sto porcí, v Sáře zhru-
ba čtyřicet. „Jedná se o akci, 
kterou je zakončen celoroční 
projekt „Cesta k domovu“ za-
měřený zejména na osoby bez 
domova, ale i osoby po návratu 
z výkonu trestu. Cílem projektu 

je motivace k znovuzačlenění 
se do společnosti, budování 
důvěry k lidem, předcházení 
trestné činnosti a pomoc oso-
bám v kritické životní situaci 
související se ztrátou bydlení,“ 
vysvětlila Jarmila Kozlová, ve-
doucí odboru sociálních služeb, 
která navštívila azylový dům 
Sára spolu s náměstkem pri-
mátora Petrem Gajem a radním 
Jakubem Míčkem, kteří přinesli 
zdejším maminkám s dětmi 
ještě vánočku na přilepšenou. 
Ty slíbily, že si ji určitě dají ke 
snídani, a neměly ani problém 
ukázat, kde jsou „doma“. Oba 
členové vedení města si tak pro-
hlédli zázemí azylového domu, 
včetně společenské místnosti a 
komunitního centra, a dozvěděli 
se, že objekt vznikl v roce 2011 
přestavbou bývalého dětského 

domova s posláním poskytovat 
sociální služby, jejichž cílem je 
pomáhat v řešení okamžitých 
potřeb žen a matek v krizové si-
tuaci. „Dalo by se říct, že tu mají 
klienti dobré podmínky, že jim 
nic nechybí, ale je to samozřej-

mě relativní, zvlášť před Váno-
cemi, které jsou svátkem rodiny 
a pohody. Určitě je ale skvělé, 
že mají střechu nad hlavou, kte-
rá je jim oporou v řešení jejich 
situace,“ hodnotil náměstek pri-
mátora Petr Gaj.  (pp)

AZYLOVÝ DŮM SÁRA: Mužský faktor je zde ceněný element, jak se 
přesvědčil i náměstek primátora Petr Gaj.  Foto: Petr Pavelka

Guláše v azylových domech

Město pokračuje v moder-
nizaci a výstavbě dětských 
hřišť. Od roku 2002 zrekon-
struovalo podle přísných ev-
ropských norem 27 hřišť. Po-
slední z nich bylo uvedeno do 
provozu ještě před koncem 
roku na ulici Lesní v Místku. 

Jedná se o menší hřiště ur-
čené dětem do 12 let. Dosud 
zde byla pouze jedna prolézač-
ka. Nyní se děti mohou vyřádit 
na šplhací sestavě, skluzavce, 
houpačce zvané ptačí hnízdo, 
šlapadle nebo pružinové lavici a 
houpadle. Hrát si mohou také na 
zbrusu novém pískovišti.

„Herní prvky jsou převážně 

z akátového dřeva a kovu, tedy 
z materiálů odolnějších k zatíže-
ní i povětrnostním podmínkám. 
Případný pád tlumí povrch z lité 
gumy v kombinaci s pryžovými 
deskami. Hřiště bylo doplněno 
také novými lavičkami, odpado-
vým košem a okrasnými keři,“ 
upřesnil náměstek primátora Mi-
chal Pobucký s tím, že vybudová-
no bylo za necelé dva měsíce a 
náklady činily téměř milion korun.

V příštím roce hodlá město 
vybudovat dětské hřiště v lo-
kalitě Nová Osada ve Frýdku. 
V konečné fázi by mělo město 
provozovat 32 certifikovaných 
dětských hřišť.

Děti z ulice Lesní mají nové hřiště

HŘIŠTĚ NA LESNÍ ULICI: Počet moderních hřišť pro děti ve městě 
spěje ke třem desítkám.

Po návštěvě Distepu zavíta-
lo vedení města v novém slo-
žení také do sídla další měst-
ské společnosti – technických 
služeb TS a.s., kde mu byly 
představeny všechny čtyři 
stěžejní činnosti, ale prošlo si 
i jednotlivými provozy včetně 
návštěvy dispečinku.

Jednou z významných činností 
technických služeb je výstavba a 
rekonstrukce komunikací a chod-
níků. Předseda představenstva 
Jaromír Kohut mohl v polovině pro-
since informovat o aktuálním do-
končení parkoviště ve Skalici nebo 
říjnové výstavbě chodníku vedle 
nové sportovní haly Polárka. „Sta-
víme pro město také dětská hřiště, 
staráme se i o jejich údržbu. Tímto 
směrem šly v posledních letech 
velké investice a kolegové, tím 
myslím další členové sdružení ve-
řejně prospěšných služeb, vždycky 
při návštěvě našeho města konsta-
tují, že jsme na tom v tomto ohledu 

Vedení města v technických službách

NA DISPEČINKU: Technické služby TS a.s. slouží městu velmi dobře.  Foto: Petr Pavelka
velmi dobře. Výsadní postavení 
jsme roky měli také v oblasti ve-
řejného osvětlení, které udržujeme 
na vysoké úrovni, pouze stagnuje-
me v otázce vánoční výzdoby, kdy 
by si vedení města mělo říct, co 

v tomto směru dál, protože už by 
chtěla výrazněji oživit,“ vyjmenová-
val silné i slabé stránky Jaromír Ko-
hut. Ten připomenul také velký ob-
jem prací při opravách komunikací, 
kde technické služby těží z nové 

kvalitní techniky, jež nahradila ruč-
ní práci. „Největší pozitivum je, že 
drtivou většinu činností pokryjeme 
vlastními silami a nejsme odkázáni 
na subdodávky,“ vyzdvihl Jaromír 
Kohut.  (pp)
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FNL: Fotbalisté budou na jaře nahánět každý bod.  Foto: Petr Pavelka

Sport

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Chcete si zaběhat?
https://www.facebook.com/bezvabehfrydekmistek jsou nové

sportovní stránky zaměřené na běh ve městě a okolí.

Tuhý boj o holou záchra-
nu. Takhle stručně by se dalo 
charakterizovat momentální 
postavení druholigových fot-
balistů MFK Frýdek-Místek po 
nedávno skončeném podzi-
mu. Valcíři skončili po polovi-
ně soutěže v tabulce na dva-
nácté příčce, bodový odstup 
od sestupového pásma je 
minimální. Nejen o této situ-
aci jsme si povykládali s do-
savadním trenérem Frýdku-
-Místku Karlem Orlem, který 
k týmu přišel ve 12. kole, když 
po nevýrazných výkonech na-
hradil u kormidla slovenské-
ho stratéga Vladimíra Goffu.
Říká se, že druhá sezona bývá 
pro nováčka ještě těžší, než ta 
premiérová. Souhlasíte s tím 
po první polovině soutěže?

„Ano říká se to, ale já si myslím, 
že to až tak úplná pravda není. 

Záleží na mnoha a mnoha fakto-
rech, aby tomu tak bylo. Vždy je 
důležité, jak si v jednotlivém klubu 
s těmito faktory poradí.“
I z pohledu získaných bodů 
(valcíři jich letos na podzim 
nasbírali 18) bude jarní odvet-
ná část hodně těžká…

„To asi bude. Těch bodů po 
podzimu jsme chtěli mít více. 
Při vší úctě ke Kolínu, který s 
šesti body je téměř v neřešitel-
né situaci se záchranou, je nás 
tam dalších pět týmů, z kterých 
zřejmě asi jeden spadne. Musí-
me udělat maximum pro to, aby-
chom tuto hrozbu co nejdříve v 
jarní části zažehnali.“
Někdy je to o tom, že tým 
chytne bodovou šňůru a daří 
se mu. Vy jste ale měli spíš 
výkony jako na houpačce… 

„Přesně tak. Bohužel stabilita 
výkonů v jednotlivých zápasech 

Fotbalisté – tuhý boj o záchranuFotbalisté – tuhý boj o záchranu

Mostem, kde žádný tým nechtěl 
prohrát. Ve všech těchto zápa-
sech jsme podali velmi kvalitní 
kolektivní výkon, který jsme 
chtěli hrát a který nám přinesl již 
zmiňovaných důležitých sedm 
bodů. Ovšem derby v Třinci, to 
bylo právě po předchozích dob-
rých výkonech pro mě zklamá-
ní. Hráči by si měli sáhnout do 
svědomí, jak k tomuto zápasu 
přistoupili. Jako by si mysleli, 
že již všechno půjde samo, že 
nemusí být maximální koncent-
race, nasazení a touha po vítěz-
ství. Nebyla tam ta naše buldočí 
zarputilost, s kterou jsme v před-
chozích zápasech šli za úspě-
chem. Hráči si musí uvědomit, 
že bez těchto atributů my nemů-
žeme v naší situaci úspěšně hrát 
a nebudeme bodovat. A přesně 

tohle vše se potvrdilo v posled-
ním zápase doma s Olomoucí, 
kde to nasazení, zarputilost, 
touha získat nějaké body s vel-
kým favoritem tam byla a téměř 
se nám vyplatila, když jsme byli 
pět minut od toho, abychom ten 
kýžený bod získali.“

Co říkáte na fakt, že jste ani 
v jednom z regionálních derby 
neuspěli, navíc jste od svých 
rivalů dostali deset branek?

„Neúspěch v derby zápa-
sech? Sám na to nemám pat-
řičné vysvětlení. Možná to bude 
z naší strany vždy velké oče-
kávání, velká zodpovědnost s 
tlakem na výsledek od vedení, 
veřejnosti a médií. To vše sa-
mozřejmě souvisí s psychickou 
odolností jednotlivých hráčů, jak 
se s tím dokáží vyrovnat.“

byla hodně kolísavá. Za celý pod-
zim jsme měli jen dvě třízápasové 
série, ve kterých jsme vždy získali 
po sedmi bodech. A to je málo. 
Chybí mi tam pěti až šestizápa-
sová série bez prohry, ve které 
by se udělalo takových deset až 
dvanáct bodů. A to celky, které se 
pohybují ve středu tabulky, měly.“
Letošní druholigový kádr dá-
vali dohromady vaši předešlí 
trenérští kolegové. Vy jste ale 
u týmu byl celých šestnáct 
kol. Které příchody se z vaše-
ho pohledu povedly?

„Nechci konkrétně hodnotit 
příchody nových hráčů. Ale po-
sila se vždy hodnotí podle toho, 
jaký měla celkový přínos pro 
mužstvo, kolik dala gólů, na kolik 
přihrála, jak si počínala v obran-
né činnosti a tak dále. Z tohoto 
pohledu musím vyzdvihnout Mar-
tina Matůše, který je velmi zkuše-
ný hráč, velký bojovník a konec-
konců i nejlepší střelec mužstva.“
Po nástupu na trenérský post 
jste tým herně oživil. Získali 
jste cenných sedm bodů, to 
hodnocení ale asi stejně za-
stíní vaše poslední dvě poráž-
ky, zvláště ta v Třinci, že?

Bylo hodně důležité, že po 
debaklu s Karvinou jsme doma 
ubojovali vítězství 1:0 se Zno-
jmem. Myslím si, že kluci před 
tímto zápasem trochu změnili 
myšlení a přístup k utkání. Ná-
sledně jsme vyhráli pro nás 
klíčový zápas podzimu v Ústí 
nad Labem 3:2. Poté přišla do-
mácí bitva na těžkém terénu s 

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Zveme vás do nové skupiny začátečníků cvičení sestavy: 

Taoistické tai chi™ vnitřní umění pro zdraví 
Ukázková hodina proběhne ve středu 

28. ledna 2015 v 17.30 hodin
v tělocvičně 4. ZŠ, ul. Komenského 402

Pravidelná skupina bude probíhat každou středu od 17:30–19:00 hodin.
Bližší informace na www.taoist.cz nebo tel: 605 063 923.

Beskydská šachová ško-
la je úspěšným pořadatelem 
dvou největších šachových 
festivalů pro mládež v České 
republice. Vedle světozná-
mého „Turnaje šachových 
nadějí“ (již 36 ročníků) je tím 
druhým, zatím známým pře-
devším v Evropě, Talent CUP. 

8. ročník mládežnického fes-
tivalu se konal ve dnech 11.–14. 
prosince v Hotelu Petra Bezruče 
v Malenovicích. Pořadatelé na 
startu přivítali celkem 148 ša-
chistů z ČR, Polska a Slovenska. 
Festival se Beskydské šachové 
škole vydařil nejen pořadatelsky, 

ale také po sportovní stránce. 
Členové nejlepší šachové školy 
v ČR dokázali v mezinárodní kon-
kurenci obstát a získat dvě zlaté, 
jednu stříbrnou a čtyři bronzové 
medaile. Je potěšitelné, že trénin-
ková práce nese své ovoce napříč 
věkovými kategoriemi, a tak se 
zdá, že o sportovní budoucnost 
se BŠŠ bát nemusí. Gratulujeme 
našim medailistům k mezinárod-
nímu úspěchu – zlatým Tereze 
Beluské a Richardu Stalmachovi, 
stříbrnému Adamu Gebauerovi a 
bronzovým Kristýně Laurincové, 
Natálii Szuscikové, Patriku Štěpá-
novi a Adamu Frankovi.

Mezinárodní TALENT CUP

V Brně proběhlo 13. pro-
since MČR v bleskovém 
šachu 2014 a hned sedm zá-
stupců Beskydské šachové 
školy bylo nominováno na 
základě své výkonnosti Ša-
chovým svazem ČR. 

Reprezentovali Kristýna 
Novosadová a Martina Fusko-
vá v kategorii žen, v kategorii 
mužů IM Vojtěch Zwardoň a 
IM Cyril Ponížil, v mládeži Na-
tálie Kaňáková, Michael Ku-

bík a Jiří Kozel. Naši šachisté 
předvedli výborné výkony a 
dokázali se v silné konkurenci 
112 hráčů prosadit do popředí 
výsledkových listin. Výborným 
4. místem se prezentoval Cyril 
Ponížil mezi muži, skvělým 
způsobem si vedl i Michael Ku-
bík, který obsadil také 4. místo. 
Dalšími umístěními v první de-
sítce se prezentovali Kristýna 
Novosadová (6. místo) a Voj-
těch Zwardoň (9. místo).

MČR v bleskovém šachu

Vyprodaná hala Polárka 
byla svědkem vyrovnané dru-
holigové bitvy mezi Frýdkem-
-Místkem a Technikou Brno, 
na jejímž konci se však rado-
vali hostující hráči.

Do první šance se dostal 
domácí Lipina, který prověřil 
Chvátala v brance hostů. Souboj 
domácího Lipiny s brněnským 
brankářem pokračoval i nadále. 
Úvod zápasu tak patřil domácí 
družině. Po několika šancích 
udeřilo na druhé straně, kdy se 

prosadil Michal Brzobohatý – 
0:1. Inkasovaná branka frýdec-
ko-místecké hráče nezaskočila 
a i nadále se snažili dobýt bran-
ku soupeře. To se jim ale ani v 
těch nejvyloženějších šancích 
nepodařilo. 

Nástup do druhé periody měli 
domácí velmi vydařený, jenže 
gólově se neprosadili, i když 
od vyrovnání je dělily centime-
try. Po úvodních devětadvaceti 
vteřinách orazítkovala Samie-
cova teč brankovou konstrukci 

hostující branky. Stejně na tom 
o pár vteřin později ve vlastním 
oslabení Gogolka. Na konci 24. 
minuty už frýdecko-místečtí fa-
noušci a hráči slavili první gól 
v novém domácím prostředí, 
když se na hranici brankoviš-
tě nejlépe zorientoval kapitán 
domácích Michal Krutil – 1:1. 
Možnost strhnout vedení na do-
mácí stranu měla Kameníkova 
družina v šestadvacáté minutě, 
kdy na trestnou lavici zamířil 
hostující Koukal. Z početní výho-
dy domácí však vedoucí branku 
nevytěžili.

V polovině zápasu byl atako-
ván domácí brankář René Svo-
boda, jehož pobyt na ledě tak 
byl předčasně ukončen, když 
musel zamířit na ošetření, které 
ho už do dalšího dění nepustilo. 
Ve 32. minutě část diváků už za-
čala slavit vedoucí branku, jenže 
zbytečně. Brankový rozhodčí 
puk za brankovou čárou nena-
šel a stejného názoru byl i hlavní 
rozhodčí, který situaci sledoval 
zblízka a hned rozpažil. 

(Pokračování na str. 5)

HC F-M – VSK Technika Brno 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

DOMÁCÍ PREMIÉRA: Do branky toho moc nespadlo, ale lidé si 
zápas užili.  Foto: Petr Pavelka
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(Pokračování ze strany 4)
Třetí perioda nabídla od za-

čátku vyrovnaný hokej, ve kte-
rém se šance střídaly na obou 
stranách. Na konci sedmačty-
řicáté minuty využil hru s jed-
ním hráčem v poli navíc Michal 
Brzobohatý a Technika tak 
znovu vedla – 1:2. Z vede-
ní se hosté však radovali jen 
něco málo přes minutu hry. V 
početní výhodě vypálil tvrdou 
ránu Jakub Teper, který pro-
střelil všechno, co bylo potře-
ba, a letící puk se zastavil až v 

brance a zimní stadion se tak 
podruhé ponořil do tmy – 2:2. 
Hosté ale znovu strhli vedení 
na svou stranu a vyrovnání už 
nepřicházelo ani v početních 
výhodách ani posléze při hře 
bez brankáře.

Miroslav Kameník (trenér 
HC Frýdek-Místek): „Myslím, že 
jsme odehráli dobré utkání, kdy 
jsme nevyužili spoustu šancí. 
Chyběl nám větší tlak do brány. 
Kluci se chtěli před velkou ná-
vštěvou ukázat. Mrzí nás to kvůli 
divákům, chtěli jsme vyhrát.“

HC F-M – VSK Technika Brno

Třetí adventní víkend se v Beskydech nesl 
typicky ve volejbalovém duchu. Do haly 7. ZŠ 
se sjelo osm nejlepších týmů z celé Moravy, 
aby bojovaly o body do Českého poháru.

Podzimní část této prestižní soutěže absolvují 
všechny přihlášené turnaje ve dvou územních cel-
cích. V západní části letos hraje osmnáct družstev a 
ve východní „konferenci“ patnáct týmů. Prosincové 
turnaje pořádaly na Moravě pro první osmičku ŠSK 
Beskydy a pro druhou sedmičku Bojkovice. Do fi-
nálové části, která se bude hrát od ledna do března 
2015, postupuje z Moravy jedenáct a z Čech třináct 
celků. Všechny týmy první osmičky ve Frýdku-Míst-
ku měly sice již zajištěn postup do finálové části, 
přesto bylo o co hrát. Pro celkové umístění v Čes-
kém poháru totiž hodně záleží na tom, do které os-
mičky finálové části kdo postoupí. Právo postupu do 
elitní skupiny mají pouze první čtyři celky.

A právě postup mezi republikovou elitu byl cílem 
družstva trenérů Lukáše Drasticha a Radovana 
Podoly. Ten se jim podařilo i přes zranění někte-
rých klíčových hráčů splnit, když obsadili celkové 
3. místo na turnaji. „Kluci se neuvěřitelně semkli a 
předvedli výborný týmový výkon. Dopředu je hna-
la také výborná divácká kulisa, kterou tady naši 
fanoušci vytvořili,“ pochválil svůj tým i atmosféru 
domácího prostředí trenér Podola. Potěšujícím fak-
tem je i to, že v přímém souboji o postupové místo 
porazili beskydští žáci všechny své přímé soupe-

ře – Nový Jičín, Ostravu a Sokol Brno, což dodalo 
týmu potřebné sebevědomí.

První finálový turnaj se uskuteční v lednu 2015 
na půdě ČZU Praha. Starší žáci Beskyd spolu se 
svými trenéry tak mají zhruba měsíc na dopilování 
techniky a stanovení té správné vítězné strategie.

ŠSK Beskydy se v Českém poháru 
opět probojoval mezi republikovou elitu

Foto: L. Mazoch

FOTBAL MLÁDEŽE
PŘÍPRAVKA

ročník 2006 – turnaj v Neza-
myslicích (2. a 8. místo)

Výsledky FM bílí: - Bystřice 4:1 
(Deingruber 2, Mandys, Havran), 
- Svitavy 0:1, - FM modří 0:3, - 
Lužice 2:2 (R. Stalmach, Havran), 
- SK Líšeň 0:3, - HS Kroměříž 0:1, 
- Čelechovice 1:2 (Nalewajka).
Sestava FM bílí: Nalewajka, Mi-
chalík, Strack, Havran, Deingru-
ber, Mandys, R. Stalmach, P. 
Stalmach, Kožuch, Škopek.
Výsledky FM modří: - Bystřice 
1:0 (Stryja), - Svitavy 1:1 (Tomá-
nek), - FM bílí 3:0 (Tománek 2, 
Zelina), - Čelechovice 4:4 (Fol-
dyna, Zelina, Klimša, Zapalač), 
- Lužice 0:1, - HS Kroměříž 1:0 
(Zelina), - SK Líšeň 0:0.
Sestava FM modří: Šimeček, 
Stryja, Zelina, Tománek, Fol-
dyna, Klimša, Zapalač, Grygar, 
Karas, Pastrňák.

ročník 2007 – turnaj
v Brušperku - KZL

Výsledky FM: FM J - Sokol Hnoj-
ník C 0:6, FM K - Sokol Hnojník 
D 2:8, SK Brušperk P - FM J 8:1, 
SK Brušperk R - FM K 4:1, FM K 
- SK Brušperk P 4:7, FM J - SK 
Brušperk R 4:3, SK Nošovice X - 
FM K 4:1, 1. BFK Frýdlant n. O. 
F - FM J 10:0, 1. BFK Frýdlant n. 
O. F - FM K 8:1, SK Nošovice X - 
FM J 3:5, FM J - TJ Staré město 
H 0:6, FM K - Sokol Pustkovec F 
1:7, FM J - FM K 7:4. 
Sestava a branky FM: Gongol 

Adam (3), Kotásek Martin (5), 
Kyselovský Vojtěch (1), Nešetřil 
Rudolf (11), Raška Tobias (3), 
Strmiska Ondřej (3), Vykoupil 
Jiří (2), Dulava Vojtěch, Svobo-
da Štěpán, Němec Michal.

ročník 2007 – turnaj
v Zašové (5. místo)

Výsledky FM: - Dub nad Morav. 
A 0:2, - FC Rožnov p. R. 4:1, - 
Valašské Meziříčí 2:1, - Dub nad 
Morav. B 1:2, - FC Vsetín 0:3. 
Branky FM: Bojda 4, Volný 2, 
Krasula 1. Nejlepším hráčem tur-
naje byl vyhlášen náš Filip Volný.

ročník 2004 – turnaj v 
Brušperku - 2. kolo KZL

Výsledky FM: - Příbor 3:0 (A. 
Kowalczyk, Kaňák, Maloň), - SK 
Brušperk 3:1 (F. Kowalczyk 2, Ště-
tinský), - FK Nový Jičín 4:0 (Maloň 
3, Maléř) - zápas byl předčasně 
ukončen, - FK Staříč 4:0 (Maloň 2, 
A. Kowalczyk, Kaňák), - SK Bystři-
ce 10:0 (Maloň 4, A. Kowalczyk 2, 
Štětinský 2, Kaňák, Maléř).
Sestava FM: Kaňák, A. Kowal-
czyk, F. Kowalczyk, Maléř, Ma-
loň, Rek, Štětinský.

ročník 2005 – turnaj
ve Smilovicích - KZL

Výsledky FM B: - Staré Měs-
to E 7:1 (Kuboš 3, Konečný 2, 
Čapanda, Šrajer), - Sokol Stará 
Běla A 6:0 (Konečný 2, Hlosta 2, 
Jedlička, Šrajer), - TJ Smilovice 
D 2:0 (Kuboš, Konečný), - SK 
Brušperk H 0:2, - TJ Hlubina A 
2:1 (Jedlička, Hlosta).

Tatran Litovel – SKP F-M 26:30 (13:14) Sestava a branky SKP: 
Pyško (37 %), Šoltés - Bosák, Pomichálek 4, Meca, Mynář 4, Pet-

rovský 8/2, Kichner 5, Hečko 5, Gřešek, Petřík 1, Barvík, Krahulík 3.

V Českém poháru házené
postupuje SKP do čtvrtfinále

Z ATLETIKY
Skvěle na výšce v Kopřivnici

Skvělým způsobem si vedla čtveřice atletů Slezanu na 24. ročníku 
Kopřivnické laťky ve skoku vysokém. Přivezli totiž tři vítězství a jedno 
druhé místo.  V přípravce zvítězil Jakub Škapa výkonem 1.10 m, v mlad-
ších žačkách Eliška Kopcová velice dobrým výkonem 1.45 m a stejným 
výkonem vyhrála Soňa Lisníková dorostenky. Druhá skončila Daniela 
Jurečková v předžačkách, když si vylepšila osobní rekord o 9 cm a zdo-
lala laťku ve výšce 1.30 m. Ovšem stačilo to „jen“ na druhé místo, proto-
že vynikajících 1.42 m zdolala Natálie Paťavová z Valašského Meziříčí.

V sobotu 13. prosince ode-
hráli nejmenší frýdecko-mís-
tečtí florbalisté další turnaj 
ve Stonavě, kam ovšem jeli v 
opravdu malé účasti pouhých 
sedmi hráčů. Na bojovnos-
ti jim to ale vůbec neubralo, 
děti bojovaly opravdu od prv-
ní vteřiny až do té poslední.
Fbc BD STAV F-M – SFK TJ 

Slovan Havířov 2:2
Už v prvním zápase každý vě-

děl, že to bude náročné na fyzič-

ku, ale naši elévci nedali soupeři 
nic zadarmo. Prosadil se Ladi-
slav Zdržava a Patrik Vykoupil. 

Fbc BD STAV F-M – FBK 
Škorpioni Ostrava 0:6

Fbc BD STAV F-M – Florbal 
Torpédo Havířov 4:8

Třetí zápas měl být opravdu 
největší zkouškou našich nejmen-
ších, kdy nastoupili proti Torpédu, 
které přijelo v opravdu velké počet-
ní převaze – a hlavně byl znát vě-
kový rozdíl. Ale ani to hráče Frýdku 

nějak neodradilo soupeře potrápit. 
Fbc BD STAV F-M – SK 

Domaslavice 2:5
Trenéři ocenili předvedený 

výkon na turnaji, protože nej-
menší adepti tohoto sportu bo-
jovali a pracovali jako tým: „Náš 
florbal opravdu florbal připomíná 
a není to jen o jednom hráči, kte-
rý střílí góly, jako u jiných týmů.“

Sestava: Křístek, Hrišková, 
Zdržava, Vykoupil, Peřina, Vý-
vodová, Hriško

Nejmladší florbalisté ve Stonavě

HÁZENKÁŘI V NEMOCNICI: Hráči a klub SKP v předvánočním ob-
dobí mysleli i na charitu.  Foto: Petr Pavelka

Důležité vítězství vybojo-
vali házenkáři Dukly Praha 
ve Frýdku-Místku. Domácí 
nezachytili jejich nástup do 
zápasu a po deseti minutách 
hry prohrávali 2:5. Potom sice 
dotáhli na rozdíl jedné bran-
ky, čtyřbranková šňůra hostů 
mezi 18. a 23. minutou ale 
znamenala opětovné navýše-
ní náskoku Dukly na 11:6 a 
pětibrankové vedení si Praža-
né nesli i do druhé půle. 

Tam se jim navíc znovu vydařil 
nástup do poločasu, když prvních 
třináct minut druhé půlky zápa-
su vyhráli poměrem 8:2. Jejich 
náskok tak byl už jedenáctibranko-
vý a domácí se jen těžko vzmáhali 
k odpovědi (12:23). Na začátku 
poslední desetiminutovky zápasu 
prohrávali házenkáři Frýdku už 
čtrnáctibrankovým rozdílem, v zá-
věru utkání ale dovolili Dukle už 

jen jedinou trefu a manko mocně 
korigovali (17:31, 23:31). Víc než 
na kosmetickou úpravu skóre ale 
znovuprobuzeným hráčům Frýd-
ku-Místku čas nestačil, a tak před 
pětistovkou svých fanoušků utržili 
porážku 25:32.

Aleš Chrastina, trenér týmu 
SKP: „Od pohárového utkání v 
Karviné naše další zápasy neby-
ly to pravé ořechové. Dnes bylo 
všechno špatně, nemůžeme jít do 

zápasu s tím, že vedeme 6:0 nebo 
že Dukla sem přijela prohrát. V úto-
ku hrajeme bez pohybu, bez nasa-
zení v obraně. Dukla nás předčila 
hlavně bojovností. Plno míčů jsme 
jim dali svou nepřipravenou střel-
bou, v obraně jsme nebyli důrazní, 
naopak Dukla tohle všechno měla 
a zaslouženě vyhrála.“

Branky: Hečko 5, Strack 4, 
Kichner 4/1, Petrovský 4, Meca 
3, Bosák 2, Mynář 2, Vacula 1.

Nepovedený domácí zápas
SKP F-M – HC Dukla Praha 25:32
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Volba povolání 2014

Pro deváťáky, jejich rodiče a nejen pro ně
Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s Úřadem práce ČR ve Frýdku-Místku se dohodli na společném postupu, aby veřejnost byla informována

o současných trendech na trhu práce. Jde především o podporu vhodného výběru povolání a odpovídající profesní přípravy žáků ukončujících povinnou
školní docházku. V následující sérii článků se dočtete, které profese jsou v našem regionu dlouhodobě nejžádanější a čím se vyznačují.

Představujete si v souvislos-
ti se zámečníkem především 
zámky, klíče a otevírání bytů? 
Zámečnictví znamená práci i 
s jinými výrobky a servisem, 
souvisí s kovovýrobou.

Strojní zámečníky naleznete 
především v provozech spoje-
ných s obráběním kovů. Staveb-
ní zámečníci se specializují na 
montáže a opravy venkovních 
kovových konstrukcí. Umělečtí 
zámečníci vyrobí ozdobné mří-
že, ploty, zábradlí, apod.

Tuto profesi mohou vykoná-
vat ženy i muži.

Zámečník je šikovný řemesl-

ník. Montuje, demontuje, vymě-
ňuje součástky strojů.

Umí číst technické výkresy a 
vypracovávat náčrtky. Rozlišu-
je různé kovové materiály, zná 
jejich vlastnosti. Přeměřuje a 
kontroluje součástky. Používá 
ruční nářadí. Opracovává stroj-
ní součásti pilováním, řezáním, 
sekáním, rovnáním, ohýbáním, 
vrtáním a vystružováním, řeže 
závity. Různé součástky obrábí 
strojově – soustružením, frézo-
váním, broušením, apod. Sesta-
vuje části strojů a strojních za-
řízení spojováním šrouby, nýty, 
pájením, svařováním. Provádí 

funkční zkoušky strojů a zaříze-
ní. Ošetřuje používané nástroje, 
nářadí, stroje, své pomůcky jako 
pily, pilníky, nůžky na plech, 
ohýbačky, závitnice, kleště, klí-
če, šroubováky, atd. 

Zámečník vykonává práce 
související se sestavováním 
částí strojů a strojních zařízení, 
tedy především v zámečnických 
dílnách a ve výrobních provo-
zech, kde pracují stroje. Může to 
být i např. výrobní linka počíta-
čových komponentů nebo linka 
na výrobu jogurtů. Po získání 
praktických dovedností může 
samostatně podnikat.

Správný zámečník je prakticky 
a technicky zaměřený. Je soustře-
děný, zručný, přesný, umí samo-
statně rozhodnout, jak bude po-
stupovat ve své práci, je schopný 

improvizovat. Má rád práci s kovy. 
Lákají ho tradiční i nové techniky 
opracovávání. Ke své práci pou-
žívá ruční nářadí i speciální stroje. 

Požadované vzdělání pro 
tuto profesi je střední vzdělání 
s výučním listem v oboru 23-51-
H/01 Strojní mechanik. Některé 
školy u tohoto oficiálně uvádě-
ného názvu píší i známější ná-
zev Zámečník. 

Vyučený zámečník má široké 
možnosti uplatnění, například 
jako provozní zámečník, svářeč, 
opravář strojů a zařízení, mecha-
nik, montér ocelových konstrukcí. 
Kvízová otázka: K čemu se 

používá tzv. šuplera? 
- k ukládání nářadí

- k ukládání šroubků a matiček
- k měření

- k rýsování

Úkoly pro šikovné deváťáky:
Najdi ve svém okolí zámeč-

nickou dílnu.
V Atlase školství (www.at-

lasskolstvi.cz) vyhledej střední 
školu ve svém okolí, která tento 
obor vyučuje.

Využij „den otevřených dveří“ 
(DOD) a zajdi se podívat do dí-
len této školy.

Správná odpověď na otázku: 
„šuplera“ je posuvné měřítko, kte-
ré slouží k měření vnější a vnitřní 

délky nebo hloubky u malých 
součástek, používá se především 

ve strojírenské výrobě.
Připravil: Úřad práce ČR. 

Krajská pobočka v Ostravě, 
Kontaktní pracoviště Frýdek-
-Místek

Zdroj: www.istp.cz

Kdo je a co dělá: Strojní mechanik – Zámečník

Z v e m e 
rodiče před-
školáků, kteří 
mají zájem 
více poznat 

prostředí Základní školy Frý-
dek-Místek, Komenského 402 
(4. ZŠ), atmosféru v 1. třídě a 
formu výuky ve Tvořivé ško-
le na Týden otevřených dveří 
do 1. tříd, který bude probíhat 
26. – 29. 1., vždy od 8 do 10 hod.

Během vyučovacích hodin 
představíme rodičům předslabi-

kářové a předpočtářské období 
jako stěžejní etapu výuky v 1. roč-
níku. Zařadíme do vyučovacích 
hodin prvky činnostního učení 
s využitím vhodných a názorných 
pomůcek pro motivaci a procvi-
čování učiva. Vyučovací hodiny 
jsou obohaceny množstvím mo-
tivačních básniček, říkánek a po-
hybových rozcviček, které slouží 
k procvičování rytmizace, paměti 
a nenásilnou formou k udržování 
pozornosti během vyučování.

Výuka s využitím činnostního 

učení vede žáky k samostatné-
mu tvořivému myšlení, objevo-
vání nových poznatků, zapojení 
a rozvoji všech smyslů. Je při-
způsobena individuálním potře-
bám dětí, které jsou do vyučová-
ní aktivně zapojovány a všechny 
zažívají pocit úspěchu.

Přijďte mezi nás, seznámit se 
s prostředím školy, budoucími 
učitelkami vašich dětí a utvořit si 
svůj vlastní názor. Učitelé vám rádi 
odpoví na všechny vaše případné 
dotazy. Mgr. Radka Gebauerová

Týden otevřených dveří na „Čtyřce“
Lesy ČR, s. p. podpořily pro-

jekt ZŠ Jiřího z Poděbrad ve Frýd-
ku-Místku pod názvem Zdravé 
stravování a rozvoj pracovních 
kompetencí žáků, jehož výsled-
kem bylo připravit odbornou 
učebnu – cvičnou kuchyňku – pro 
žáky 1. a 2. stupně tak, aby moh-
la být ještě kvalitněji realizována 
výuka přípravy pokrmů, rozvíjení 
kladného vztahu ke zdravé výživě 
a zdravému životnímu stylu.

Díky finančnímu daru došlo v 
měsíci říjnu a listopadu k radikální 
modernizaci stávajícího stavu ku-
chyňky a děti se mohou těšit, až 
si vyzkoušejí své kuchařské umění 
v hodinách klasické výuky, ale i v 
rámci kroužků vedených školní 
družinou ZŠ Jiřího z Poděbrad. 
Tímto škola navazuje na další pro-
jekty školy Ovoce do škol a Volba 
povolání. Děkujeme Lesům ČR

za jejich krásné gesto.

Díky Lesům ČR zdravější 
stravování na Jedenáctce

Ve středu 26. 11. 2014 
se konala v galerii DUHA 
na 5. ZŠ moc hezká oslava. 
V dopoledních hodinách zde 
proběhl křest KALENDÁŘE 
pro rok 2015.

Tento vznikl z vítězných 
obrázků dětí, které se v loň-
ském školním roce zúčastnily 
výtvarné soutěže městských 
školních družin. Za doprovodu 
vychovatelek se sešli téměř 

Křest kalendáře školních družin

všichni malí nadějní výtvarníci. 
Nechybělo poděkování všem, 
kteří se na vzniku kalendáře 
podíleli, recitace, zpěv, tanec 
a samozřejmě šampaňské pro 
děti. Každý si svůj kalendář 
odnesl domů. Všem přítom-
ným se akce moc líbila a dě-
kovali za příjemně strávené 
dopoledne.

Kolektiv vychovatelek ŠD

Dne 3. prosince jsme se 
odpoledne sešli společně s 
rodiči na vánoční tvořivé díl-
ně, na které jsme vyráběli vá-
noční ozdoby na stromeček. 
Také jsme pekli perníčky na 
Jarmark a nezapomněli jsme 
ani na staroušky z Domu 
pokojného stáří, pro které 
jsme vyrobili krásný 
vánoční řetěz na vá-
noční stromeček. 

V celé školce pano-
vala veselá, pohodová 
a přátelská atmosféra. 
Vánoční čas nám při-
pomínala nejen vůně 
pečených perníčků, ale 
také vůně františka, 
který provoněl celou 
školku. Ve třídách hrály 
koledy a všichni jsme 
se tak v tom předvá-
nočním shonu zasta-

vili a prožili si krásné odpoledne. 
Děkujeme všem rodičům za spo-
lupráci a hlavně bychom chtěli 
poděkovat paní Nogolové, která 
nám připravila těsta a polevy na 
pečení perníčků a z velké části se 
podílela na zdobení perníčků. 

Paní učitelky z MŠ Pastelka
(http://mspastelkafm.unas.cz/)

Vánoční tvořivé dílny a pečení 
perníčků v mateřské škole Pastelka
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Od listopadu jsem přemýš-
lela, jak děti ve svém oddělení 
odměním. Po dlouhé úvaze 
jsem zavrhla hmotné dárky a 
zvolila něco nevšedního. 16. 
prosince uzrál čas, kdy došlo 
k „předání dárku“. Vydali jsme 
se na exkurzi. A že nebyla 
ledajaká! Co čeká nás u paní 
doktorky, to většinou víme, 
ale co tam čeká naše zvířecí 
kamarády? Jak to mají oni?

Na soukromé veterinární kli-
nice LÍSKOVKA nás přijala a 
velmi ochotně se nám věnovala 
paní MVDr. Jana Kouřilová. Děti 
zaujala nejen kamarádským pří-
stupem, ale poutavě, vtipně a 
srozumitelně jim podala výklad 
ke všemu, co zrovna prováděla. 

Začátek operace byl před-
veden na Míši, přípravu lékaře 

k operaci si vyzkoušel Jirka, kon-
trolu srdeční akce pomocí fonen-
doskopu na kocourkovi a chrtovi 
si vyzkoušeli všichni zájemci, ul-
trazvukovému vyšetření propůjčil 
své břicho Fanda a zástěru proti 
rentgenovému záření měli taky 
všichni zájem vyzkoušet.

Při práci jsme mohli také 
sledovat paní MVDr. Renatu 
Chmielovou a pana MVDr. Ja-
kuba Nowaka, kteří slovenské-
mu čuvači dělali rentgen kyčlí. 
Děti, coby veterinární odborníci, 
sledovaly výsledné snímky a ko-
mentovaly jejich kvalitu. 

Touto cestou bych ráda podě-
kovala týmu lékařů, kteří se nám 
ochotně věnovali a děti obdaro-
vali. Přeji jim mnoho spokojených 
zvířecích pacientů a jejich pánů. 
Jiřina Bujnošková, vychovatelka

Nevšední dárek formou exkurzeNevšední dárek formou exkurze

Senioři a zdravotně postižení občané, kteří 
jsou umístěni v zařízeních města a Charity, do-
stali i tentokrát vánoční dárky od žáků základních 
škol. Vyrobili je pro ně vlastníma rukama pod 
vedením učitelů a vychovatelek školních družin. 

„Výroba dárků pro seniory a zdravotně postiže-
né je již na našich školách tradicí. Děti se do této 
aktivity velice rády zapojují. Letos vyrobily na 500 
přání a dárků, mimo jiné dřevěné svícny, zvonečky 
z pedigu, keramické ozdoby, perníková PF, voňa-
vé pytlíčky, papírové andílky nebo vánoční kachle 
ozdobené ubrouskovou technikou,“ řekla vedoucí 
odboru školství Ilona Nowaková s tím, že žákům i 
pedagogům za to patří velké poděkování.

Dárky přispěly ke krásnější vánoční pohodě 
klientů v Domově pro seniory, v Domě pokojného 
stáří na Mariánském náměstí a v Oáze pokoje pro 
psychicky nemocné.

Děti vyrobily dárky pro seniory
a zdravotně postižené občany

Děti z Mateřské školy Frý-
dek-Místek, Anenská 656, p.o. 
zhlédly netypické divadelní 
ztvárnění dvou pohádek Dob-
ro a zlo a Duhové království. 
Vystupovali v něm sice známé 
pohádkové bytosti jako pan 
král, princezna, čaroděj, vlk a 
další, zvítězilo v nich dobro 
nad zlem, ale samotný průběh 

se od klasických divadelních 
představení zcela odlišoval. 

Bylo to tím, že s vystoupením 
za dětmi přijeli studenti z Gymná-
zia a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-
-Místek, kteří si pro ně připravili 
program pod vedením pana uči-
tele Mgr. Libora Lepíka v rámci 
projektu Mládež kraji, realizo-
vanému Radou dětí a mládeže 

MS kraje s podporou MŠMT a 
města Frýdek-Místek. Pohádky 
si studenti sami navrhli a zreali-
zovali tak, aby do děje byly za-
komponovány základní fyzikální 
a chemické zákonitosti. V průbě-
hu pohádek si děti mohly některé 
pokusy samy vyzkoušet. Cihelní 
pohádky tak dětem předaly nejen 
své základní poselství, že dobro 
vítězí nad zlem, ale například i 
poznatky o základních barvách a 
jejich míchání. 

Mateřská škola Frýdek-Mís-
tek, Anenská 656, p.o. spolupra-
cuje s Gymnáziem a SOŠ, Cihel-
ní 410, Frýdek-Místek již několik 
let prostřednictvím Klubu mla-
dých debrujárů. Toto netradiční 
setkání studentů a předškolních 
dětí bylo obohacující pro obě 
strany a zajisté nebylo poslední.

Stanislava Korcová,
Mateřská škola Frýdek-

-Místek, Anenská 656, p.o.

„Cihelní pohádky“ pro nejmenší

Studenti Gymnázia a SOŠ, Cihelní 410, Frýdek-Místek: Klára 
Mynářová, Monika Pistovčáková, Matěj Kresta, Kristýna Mamulová 
a Dorota Klegová.

V úterý 9. prosince se 
konal vánoční jarmark na 
naší škole. V tento den ško-
la ožila vánoční výzdobou i 
atmosférou. Děti si s rodi-
či mohli vyrobit ozdoby na 
vánoční stůl, poslechnout 
koledy v podání pěveckého 
sborečku a nasát atmosféru 

přicházejících svátků. 
Jako již tradičně byla účast 

dětí, rodičů i prarodičů hojná a 
jarmark „praskal ve švech“, ale 
stal se místem příjemných se-
tkání a zastavení.

Přejeme všem po klidném 
a radostném prožití vánočních 
svátků úspěšný nový rok 2015!

Tradiční vánoční jarmark na Pětce

Ve dnech 17.–18. 10. proběh-
la v arménském Jerevanu jedna 
z největších konferencí v historii 
– Chess in schools. Česká re-
publika vyslala také svého zá-
stupce, a to ředitele Beskydské 
šachové školy – Pavla Benča. 
Šachy do škol se začínají roz-
víjet v rámci celé České repub-
liky a také ve Frýdku-Místku se 
již začaly učit v novém školním 
roce šachy na 1. a 6. ZŠ. 

Konference dosahovala té 
nejvyšší úrovně, mezi účastníky 
byli delegáti z 30 států celého 
světa, včetně šachových velmo-
cí, jako je Čína, USA, Rusko, ale 
také celá řada zástupců z Afriky 
a Asie – Angoly, Zambie, Ca-
merunu, Laosu, Thajska a dal-
ších. Vážnost celé akce dodal 
také svou přítomností prezident 
mezinárodní šachové federace 
Kirsan Ilyumzhinov, který před-
nesl vizi, aby se počet ze sou-
časných 600 milionů šachistů na 
celém světě rozšířil na 1 miliardu 
šachistů. Toto bude mít pozitivní 
vliv na méně konfliktů, protože 
1 miliarda šachistů = 1 miliarda 
inteligentních lidí.

Na konferenci byly prezento-
vány studie mnoha významných 
profesorů a docentů z univerzit 
celého světa, které dokazují 
pozitivní přínosy šachové hry na 

rozvoj intelektu dětí. Jako nejvý-
znamnější přínosy byly prezen-
továny: rozvoj logického myšle-
ní, paměti, abstraktního myšlení, 
koncentrace, učení se prohrávat 
a vyhrávat, nést za své pochy-
bení odpovědnost, rozhodovat 
se v omezeném čase a další. 

Účastníci konference také 
navštívili základní školu v Jere-
vanu. Šachy jsou v celé Arménii 
povinným předmětem ve všech 
základních školách ve 2., 3., a 4. 
třídě. Předmět šachy se učí dva-
krát týdně, 45 minut. Prezident 
Arménie prohlásil, že nechce 
mít národ šachistů, ale kulturně 
vzdělaný a inteligentní národ, 
čemuž šachy jistě napomáhají.

Pro ČR to byly jistě přínosné 
informace, které budou prezen-
továny hlavním představitelům 
Šachového svazu ČR, ale také 
budou jistě přínosem pro to, 
abychom mohli tento projekt 
rozšířit na další školy ve Frýdku-
-Místku, který podporuje výuku 
šachu na základních školách.

Šachy do škol pronikají 
v celém světě
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V sobotu 13. prosince se 
v sále restaurace Sokolík ve 
Frýdku-Místku uskutečnilo 
Předvánoční setkání obyvatel 
sídliště Válcoven plechu. Na 
přípravách a realizaci akce 
se účastnili všichni členové 
Rady sídliště Válcoven ple-
chu a další obyvatelé. 

Setkání slavnostně zahájily 
členky Rady paní Jana Bon-
gilajová a Jana Šponiarová, 
společně s komunitní pracovni-
cí Hanou Žurovcovou. Všichni 
účastníci akce velmi ocenili 
účast náměstka primátora Petra 
Gaje, který v úvodu obyvatelům 
popřál dobrou zábavu a mnoho 
úspěchů v novém roce. Vyjádřil 
svou podporu činnosti Rady síd-
liště Válcoven plechu.

Dívky z ulice Míru, Hutní a 

Křižíkovy si připravily pod vede-
ním paní Jany Bongilajové taneč-
ní vystoupení, které předvedly na 
začátku setkání. Tancovaly s vel-
kým úspěchem tradiční romské i 
moderní tance. Na tanečním vy-
stoupení se podílelo 16 děvčat, 
která pravidelně nacvičují v pro-
storách centra Pramínek.

Výbornou zábavu a přátel-
skou atmosféru po celou dobu 
akce zajišťovala romská kapela 
Gipsy Orion, jejíchž šest členů 
hrálo tradiční romské písně pro 
obyvatele bez nároku na finanční 
odměnu. Pouze krátce je v prů-
běhu večera vystřídali mladí lidé 
ze sídliště, kteří vybrali a pouštěli 
moderní hudbu. O bezpečnost 
se na akci vzorně starali členové 
rady Rudolf Bongilaj, Petr Bongi-
laj a Ivan Bongilaj společně s pa-

nem Tomášem Balážem.
Velmi oceňujeme, že Před-

vánoční setkání obyvatel síd-
liště Válcoven plechu navštívili 
také terénní sociální pracovníci 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
paní Aranka Obodová a Miro-
slav Honěk a asistent prevence 
kriminality pan Daniel Vlačuha, 
se kterými rada spolupracuje.

V průběhu večera rozdali 
členové Rady sídliště Válcoven 
plechu 140 balíčků s občerstve-
ním dětem a mládeži. Balíčky 
s ovocem a sladkostmi zakou-
pila rada díky finanční podpoře 
projektu „Podpora sociálně vy-
loučených lokalit Moravskoslez-
ského kraje III“ a prostředkům 
odboru bezpečnostních rizik a 
prevence kriminality Magistrátu 
města Frýdku-Místku.

Děkujeme mnoha aktivním 

Předvánoční setkání obyvatel sídliště Válcoven plechu

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje výběrové dotační 
řízení na poskytnutí neinvestič-
ních dotací z rozpočtu statutár-
ního města Frýdku-Místku pro 
právnické a fyzické osoby na 
podporu projektů v oblasti zdra-
votnictví pro rok 2015.
Podporovanými oblastmi jsou:
1. Podpora a rozvoj zdravotní 

péče a následné péče
2. Podpora preventivních pro-

gramů vedoucích k výchově 

ke zdraví a zdravému způso-
bu života

3. Podpora celoroční pravidel-
né činnosti i individuálních 
akcí pro zdravotně postižené 
občany 

4. Vytváření podmínek pro inte-
graci zdravotně postižených 
občanů včetně rovných pod-
mínek

5. Podpora projektů zaměřujících 
se na poskytování mobilní pa-
liativní péče (mobilní hospic)

Oprávnění žadatelé o dotaci
Za oprávněné žadatele o 

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

(Pokračování na straně 9)

Dotační programy na podporu projektů
V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ PRO ROK 2015

První adventní nedělí byly 
v domově sv. Jana Křtitele, s. r. 
o. zahájeny přípravy na Vánoce. 
Obyvatelé společně s perso-
nálem pekli perníčky, vyráběli 
vánoční výzdobu a v pátek 5. 
prosince přivítali Mikuláše s an-
dělem a čertem, kteří je potěšili 
svými balíčky se sladkostmi.

Počátkem prosince navštívi-
li domov zástupci obchodního 

řetězce Makro Cash & Carry a 
v předvánočním čase obdarovali 
obyvatele našeho zařízení hod-
notnými dárky.

Pro zlepšení kvality života 
dostanou v období před Vánoci 
obyvatelé domova nové antide-
kubitní matrace, byly již zakoupe-
ny nové pračky a sušičky a další 
vybavení pro zkvalitnění péče.
Jan Liberda, jednatel, ředitel

Období adventu v Domově 
sv. Jana Křtitele, s. r. o.

Již od počátku prosince pro-
bíhala v Domově pro seniory 
Frýdek-Místek, p. o. příprava na 
Vánoce, a to jak v budově na ul. 
28. října 2155, tak v budově na 
ul. Školská 401.

Dne 5. prosince navštívil 
obyvatele domova Mikuláš a ná-
sledně je svým vystoupením po-
těšily děti z MŠ Sněženka, MS 
Myslivečka a žáci 7. ZŠ.

Uživatelé v době adventu 
pekli cukroví, zdobili prostory 
domova a s velikým nadšením 

tvořili výrobky na již tradiční 
Vánoční jarmark, který se usku-
tečnil ve středu 17. prosince za 
účasti cimbálové muziky Fojt 
z Brušperku.

Stejně jako v minulých letech 
proběhlo posezení s dobrovolní-
ky z ADRY, kteří již 10 let na-
vštěvují naše obyvatele a svými 
návštěvami jim zpestřují život 
v domově. Společně si zazpívali 
vánoční koledy, vyrobili svícny 
z jablíček a zavzpomínali na 
společně prožité chvíle.

Předvánoční čas v Domově
pro seniory Frýdek-Místek, p. o.

Modrý kříž v České repub-
lice je nezisková organizace 
s cílem pomáhat osobám 
závislým či ohroženým závis-
lostí změnit jejich nepříznivou 
životní situaci tak, aby mohli 
opět žít samostatným a „ne-
závislým“ životem.

Mimo poradenství pro závislé 
a jejich rodinné příslušníky na-
bízí frýdecko-místecká poradna 
pomoc klientům, kteří již udělali 
první krok k životu bez alkoholu 
či jiné návykové látky a podstou-
pili jakoukoliv formu léčby, nebo 
sami vydrželi abstinovat déle 
než tři měsíce.

V rámci Služby následné 
péče neboli doléčování pracu-
jeme s klienty na udržení pozi-
tivních změn v chování a život-
ním stylu a předcházení návratu 
k užívání alkoholu či jiných návy-

kových látek.
Klientům zprostředkováváme 

kontakty na veřejně dostupné 
služby, pracujeme na zlepše-
ní schopností a dovedností při 
zvládání běžných i náročných ži-
votních situací. Pomáháme najít 
uplatnění na trhu práce, násled-
ně si také pracovní pozici udržet 
a rozvinout schopnost nava-
zovat a budovat nové sociální 
kontakty. S klienty pracujeme 
individuálně a nabízíme také 
možnost docházet do terapeu-
tické skupiny.

Principy služby
Služba je poskytována bez-

platně osobám od 18 let. Pro 
návštěvu u nás není nutné mít 
žádné doporučení. Klademe 
důraz na mlčenlivost, individu-
ální přístup, odbornost a kvalitu 
služby. Naše služby poskytuje-

me s respektem k vaší osobě a 
vašim potřebám v bezpečném 
prostředí. Navštívit nás můžete 
v provozní době, kterou najdete 
na našich webových stránkách. 
Doporučujeme telefonické objed-
nání předem. Na setkání s vámi 

se těší tým poradny.
Kontakt:

Poradna Modrý kříž
Malý Koloredov 811, 738 01 

Frýdek-Místek
Tel.: 724 087 221, 595 534 445

www.modrykriz.org
Služby následné péče jsou posky-
továny v rámci projektu „Stabiliza-
ce a rozvoj sítě služeb následné 
péče v Moravskoslezském kraji“, 
který je financován z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a ze stát-
ního rozpočtu ČR.  

Od závislosti k nezávislosti

obyvatelům, kteří nám pomáhali 
uklidit sál po akci. Předvánoč-
ního setkání obyvatel sídliště 
Válcoven plechu se účastnilo 
zhruba 180 dětí, mládeže a do-
spělých z ulice Míru, Vantucha, 
Sokolské, Křižíkovy, Hutní a 
z dalších částí města Frýdku-
-Místku. Tato akce se mohla 
uskutečnit pouze díky finanč-

ní podpoře projektu „Podpora 
sociálně vyloučených lokalit 
Moravskoslezského kraje III“ a 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku. Věříme, že tato akce přispě-
la k podpoře vzájemných vztahů 
obyvatel sídliště Válcoven ple-
chu a dalších částí města Frýd-
ku-Místku a propagaci činnosti 
Rady sídliště Válcoven plechu.



9 Prosinec 2014Informace, inzerce

Dotační programy na podporu projektů
V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ PRO ROK 2015
(Pokračování ze strany 8)

Poskytování dotací
Poskytování a závěrečné vy-

účtování dotací se řídí Zásadami 
pro poskytování účelových dota-
cí z rozpočtu Statutárního měs-
ta Frýdku-Místku v působnosti 
odboru sociálních služeb (dále 
jen „zásady“), podmínkami vy-
hlášených dotačních programů 
a podmínkami smlouvy.

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

Podání žádosti
Žadatel se do výběrového 

řízení přihlašuje na základě žá-
dosti – Formulář č. 1 – Žádost 
o dotaci poskytnutou z rozpočtu 
Statutárního města Frýdku-
-Místku pro rok 2015, vyplněné 
za každý projekt samostatně. 

Nedílnou součástí žádosti jsou 
přílohy, které jsou uvedeny ve for-

muláři č. 1 – Žádost o dotaci.
Tyto požadované přílohy je 

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

Informace k výběrovému 
řízení

Výběrové řízení na poskyt-
nutí dotace na podporu projektů 
ve zdravotnictví zajišťuje odbor 
sociálních služeb Magistrátu 
města Frýdku-Místku (dále jen 
„MMFM“), se sídlem Radniční 
1149, 738 22 Frýdek-Místek.
Termíny výběrového řízení:
vyhlášení výběrového řízení: 

prosinec 2014
uzavření výběrového řízení:

27. 2. 2015
Dodržením lhůty pro podání 

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

Veškeré informace související 
s vyhlášeným výběrovým řízením 

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

Žadatel podává žádost o 
poskytnutí dotace v jednom po-
depsaném originále s přílohami 
v tištěné verzi doporučeně poš-
tou nebo osobně na podatelně 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
v obálce označené:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek
„NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O 
DOTACI – OSS“ (v levém 

horním rohu obálky).
Plný název či jméno žadatele o 

dotaci a adresa. 

„Přeji městu Frýdek-Místek, aby se znovu přiblížilo tomu, 
na co dlouhé roky čeká – tedy výstavbě obchvatu.

Uděláme maximum pro to, aby nezůstalo jen u přání.“
Za hnutí ANO 2011 Jakub Míček

„Do nového roku přejeme městu a jeho obyvatelům,
aby se ve Frýdku-Místku cítili co nejlépe a našli
v něm vše, co potřebují ke spokojenému životu.“ 

Za ČSSD Michal Pobucký

„Do roku 2015 bych chtěl popřát městu, aby vzkvétalo. Aby 
se již ráz města měnil jen ke spokojenosti nás, občanů. 

Městským společnostem i příspěvkovým organizacím přeji, 
ať se jim daří v jejich činnostech v prospěch občanů města, 
a hlavně, ať se jim vyhýbají ekonomické potíže. Nám všem, 

občanům města, bych chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, klidu, 
pohody a také město, které nám bude příznivě nakloněno.“

Za KDU-ČSL Libor Koval

„Do nového roku bychom chtěli občanům našeho města 
popřát, abychom jako jediná opozice museli co nejméně 
poukazovat na nepravosti a kontroverzní rozhodnutí rady 

města a vládní koalice.“
Za Hnutí Naše město Marek Šimoňák

Co přejí městu politikové
do nového roku 2015

PF 2015PF 2015
Vše nejlepšíVše nejlepší
do nového roku!do nového roku!
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Statutární město Frýdek-
-Místek bylo nuceno z důvo-
du legislativních změn změnit 
pravidla pro tradiční a oblí-
benou akci „Vítání občánků“. 
Pozváni na ni budou podle 
nových pravidel pouze ti zá-
konní zástupci dítěte, kteří 
vyplnili formulář se souhla-
sem k použití jejich osobních 
údajů pro tento účel. 

Formulář obdrží spolu s rodným 
listem dítěte na matrice v Místku. 
K dispozici ale budou také na odbo-
ru kanceláře primátora ve Frýdku a 

na webových stránkách v sekci Ob-
čan – vítání občánků. 

Ve formuláři rodiče uvedou 
jméno své a svého dítěte, datum 
narození dítěte, adresu trvalého 
bydliště a doručovací adresu. 
Město na základě tohoto for-
muláře bude moci využít jejich 
osobní údaje a zaslat jim násled-
ně pozvánku na Vítání občánků. 

„Město již nemůže získávat 
údaje z centrálního registru 
obyvatel. Podle nové legislati-
vy do něj nemůže nahlížet za 
účelem rozesílání pozvánek na 

různé jubilejní a podobné akce, 
včetně akce Vítání občánků. 
Tím město ztratilo možnost do-
stat se k potřebným údajům a 
bylo nuceno vymyslet způsob, 
jak získat potřebné údaje, aby 
mohlo v této akci pokračovat,“ 
shrnula důvody tohoto opatření 
radní města Eva Richtrová, kte-
rá má občanské záležitosti ve 
své kompetenci. 

Nejbližší „Vítání občánků“, 
které probíhá v obřadní síni Frý-
deckého zámku, je plánováno 
na leden 2014.

Vítání občánků má nová pravidla

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v budově č.p. 10 – objekt občanské vybavenosti na pozemku 
p.č. 18/1, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek o celkové výměře 

43,6 m2 (provozovna) – ul. Radniční.
Doporučená výše nájemného je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. 
Žádosti o pronájem s uvedením účelu nájmu a s nabízenou 

výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat – 
pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 10, k.ú. Frýdek, 

obec Frýdek-Místek“) zasílejte na adresu Magistrát města 
Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, 

maximálně do 16. 1. 2015 do 14 hodin. U nabídek podaných 
poštou rozhoduje datum poštovního razítka (datum poštovního 

razítka 15. 1. 2015).
V nabídce uveďte, zda jste plátcem DPH.

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 176, Bc. Lucie 
Křistková.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v objektu bez č.p./č.e. – podchodu mezi bývalým autobusovým 
stanovištěm a prodejnou Albert, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, 

o celkové výměře 14,02 m2 (prodejna). 
Výše nájemného v místě obvyklá je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. 
Žádosti o pronájem s uvedením účelu nájmu a s nabízenou výší 
nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat – pro-
nájem nebytového prostoru v objektu bez č.p./č.e. – podchodu 
mezi bývalým autobusovým stanovištěm a prodejnou Albert, 

k.ú. Místek“) zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, maximálně

do 14. 1. 2015 do 14 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (datum poštovního razítka 13. 1. 2015).

V nabídce uveďte, zda jste plátcem DPH.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174,

Ing. Hana Kavková.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna) v objektu bez č.p./č.e. – 
podchodu mezi bývalým autobusovým stanovištěm a prodejnou 

Albert, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek. 
Výše nájemného v místě obvyklá je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. 
Žádosti o pronájem s uvedením účelu nájmu a s nabízenou výší 
nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat – pro-
nájem nebytového prostoru v objektu bez č.p./č.e. – podchodu 
mezi bývalým autobusovým stanovištěm a prodejnou Albert, 

k.ú. Místek“) zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, maximálně

do 14. 1. 2015 do 14 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (datum poštovního razítka 13. 1. 2015).

V nabídce uveďte, zda jste plátcem DPH.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174,

Ing. Hana Kavková.

Už od poloviny roku 2012 
se můžete spolehnout na tzv. 
základní registry, které zajišťují, 
že už nemusíte obíhat všechny 
úřady a hlásit změnu na každém 
úřadě zvlášť. Většina úřadů si 
data, která potřebuje, předává 
díky registrům mezi sebou au-
tomaticky. Následujícím textem 
nás provede Jan Novák.

První krok – místně příslušný 
obecní úřad. Jan Novák se pře-
stěhoval. Jeho první zastávkou 
je obecní úřad v místě nového 
trvalého pobytu. Vyplní tam a 
podepíše přihlašovací lístek k 
trvalému pobytu. Předloží plat-
ný občanský průkaz a doklad, 
který ho opravňuje užívat byt 
nebo dům (např. výpis z katas-
tru nemovitostí, kupní smlouvu, 
nájemní smlouvu) anebo úřed-
ně ověřené písemné potvrzení 
oprávněné osoby (např. maji-
tele nemovitosti) o souhlasu s 
ohlášením změny místa trvalého 
pobytu a opět doklad, který to 
dokazuje (např. výpis z katastru 
nemovitostí). Úředně ověřené 
potvrzení se nevyžaduje v přípa-
dě, že oprávněná osoba potvrdí 
svůj souhlas na přihlašovacím 

tiskopisu přímo na úřadu a před-
loží i doklad o oprávněnosti uží-
vání bytu či domu.

Katastrální úřad
Na katastrální úřad nemusí 

Jan Novák nic oznamovat. 
Zdravotní pojišťovna

I když jsou k základním regist-
rům připojeny všechny tuzemské 
zdravotní pojišťovny, stále však 
platí pro Jana Nováka ozna-
movací povinnost dle zákona o 
veřejném zdravotním pojištění. 
Musí tedy do 30 dnů od přestě-
hování tuto změnu své pojišťov-
ně oznámit bez ohledu na to, zda 
pojišťovna provede změnu sama.

Finanční úřad
Všechny finanční úřady jsou 

k základním registrům napojeny. 
Řidičský průkaz a registr 

vozidel
Pokud Jan Novák mění adre-

su trvalého pobytu v rámci jedné 
obce, nemá povinnost tuto změ-
nu oznamovat. Jestli se však Jan 
Novák stěhuje z jedné obce do 
druhé (v praxi častější případ), 
musí tuto změnu nahlásit do pěti 
pracovních dnů na příslušném 
obecním úřadu obce s rozší-
řenou působností tam, kam se 

přestěhoval. Za změnu údajů v 
řidičském průkaze zaplatí správní 
poplatek ve výši padesáti korun.

Jestli Jan Novák vlastní au-
tomobil, bude ho čekat také 
cesta na registr vozidel a v pří-
padě stěhování do jiného kraje 
i výměna registračních značek. 
Změnu je potřeba nahlásit nej-
později do 10 pracovních dnů 
od doby změny adresy trvalého 
pobytu. Na správní poplatek si 
opět přichystá padesát korun. 
Následně bude vydáno nové 
osvědčení o registraci vozidla.

Při stěhování na území jiného 
kraje obdrží i nové registrační 
značky s danou krajskou pří-
slušností. Správní poplatky činí 
100 Kč (50 Kč za změnu pobytu 
a 50 Kč za změnu registrační 
značky). Samotné vydání regis-
tračních značek je pak zdarma.

Úřad práce
V oblasti státní sociální podpory 

(rodičovský příspěvek; přídavek na 
dítě; příspěvek na bydlení; porod-
né; pohřebné; dávky pěstounské 
péče; dávky pro osoby se zdravot-
ním postižením atd.) získávají úřa-
dy práce údaje automaticky – vše 
si zkontrolují a evidují sami.

Jestliže jde ale o další agen-
dy (pomoc v hmotné nouzi; pod-
poru v nezaměstnanosti apod.), 
tam má z technických důvodů 
Jan Novák povinnost nahlásit 
změnu příslušnému kontaktnímu 
pracovišti úřadu práce.

Živnostenský úřad
Živnostenskému úřadu ne-

musí Jan Novák, pokud podniká, 
žádnou změnu hlásit. 

Česká správa sociálního 
zabezpečení

V případě, že Jan Novák pobí-
rá důchod, musí změnu nahlásit 
sám. Způsob hlášení změny u 
příjemců důchodu závisí na způ-
sobu výplaty důchodu, tj. zda v 
hotovosti na pobočce pošty nebo 
na účet u peněžního ústavu.

Jan Novák musí změnu i 
nadále ohlašovat především 

nestátním (komerčním) 
subjektům.

Jde především o:
· banky (či jiné finanční společnos-
ti, kde má Jan Novák např. úvěr),
· dodavatele elektrické energie,
· plynárny,
· komerční pojišťovny, u kterých 
má pojistku,
· ošetřujícího lékaře, zubaře,
· zaměstnavatele či školu,
· poštu (v případě SIPO, placení te-
levizních a rozhlasových poplatků),
· telefonního operátora, atd.

Připravujeme možnost, že i 
komerční subjekty budou napo-
jeny na základní registry a obča-
nům se tak v případě změny ad-
resy trvalého pobytu zase o něco 
zjednoduší komunikace nejenom 
s orgány státní správy, ale rov-
něž i s komerčními subjekty.

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Kácení dřevin od listopadu přísnější
Vyhláška č. 189/2013 Sb., 

o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení, v platném znění, 
která umožňovala kácení dřevin 
na některých zahradách bez po-
volení orgánu ochrany přírody, 
byla novelizována. Od 1. listo-
padu 2014 se kácení dřevin na 
zahradách opět zpřísňuje.

Co zůstává stejné?
Povolení ke kácení dřevin, za 

předpokladu, že tyto nejsou sou-
částí významného krajinného prv-
ku nebo stromořadí, se podle § 8 
odst. 3 zákona o ochraně přírody 
a krajiny Zákon č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů a § 3 
vyhlášky nevyžaduje pro dřeviny 
o obvodu kmene do 80 cm měře-
ného ve výšce 130 cm nad zemí, 
pro zapojené porosty dřevin, 
pokud celková plocha kácených 
zapojených porostů dřevin nepře-

sahuje 40 m2 a pro dřeviny pěs-
tované na pozemcích vedených v 
katastru nemovitostí ve způsobu 
využití jako plantáž dřevin.

A co platí nově?
Od 1. listopadu není třeba po-

volení ke kácení dřevin, za před-
pokladu, že tyto nejsou součástí 
významného krajinného prvku 
nebo stromořadí, pro ovocné 
dřeviny rostoucí na pozemcích v 
zastavěném území evidovaných 
v katastru nemovitostí jako druh 
pozemku zahrada, zastavěná 
plocha a nádvoří nebo ostat-
ní plocha se způsobem využití 
pozemku zeleň. Mezi ovocné 
dřeviny patří např. kaštanovník 
jedlý, líska, kdouloň, smokvoň, 
ořešák vlašský, jabloň, třešeň, 
višeň, slivoň, hrušeň, broskvoň.

Pro ostatní nevyjmenované 
dřeviny a pro ovocné dřeviny 
rostoucí na pozemcích mimo za-

stavěné území nebo evidované 
v katastru nemovitostí jinak, než 
jak je uvedeno výše, platí, pokud 
jejich obvod kmene měřený ve 
výši 130 cm nad zemí přesáh-
ne 80 cm nebo celková plocha 
kácených zapojených porostů 
dřevin přesáhne 40 m2, je pro 
jejich kácení nutné povolení or-
gánu ochrany přírody. Kácení 
všech dřevin, jež jsou součástí 
významného krajinného prvku 
nebo stromořadí, je možné vždy 
jen s příslušným povolením.

Pokud si nejste jisti, zda ke 
kácení stromu na pozemku ve 
vašem vlastnictví je nebo není 
potřeba vyřídit povolení, informuj-
te se na Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, odboru životního pro-
středí a zemědělství, pracoviště 
Palackého 115, Frýdek-Místek, 
kancelář č. 423, tel. 558 609 489, 
e-mail: zivotni@frydekmistek.cz. 
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a 
nádvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 5139)
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna uzenin) 
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří – ul. 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)
nebytové prostory o výměře 31 m2, VIII. NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří – ul. 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) 
stavba č.p. 647 na pozemku p.č. 1543 zast. plocha a 
nádvoří – Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 
(provozovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 zast. plocha 
a nádvoří – tř. T. G. Masaryka 
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (kancelář) 
stavba č.p. 10 na pozemku p.č. 18/1 zast. plocha a 
nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba je 
součástí pozemku p.č. 18/1) 
nebytové prostory o celkové výměře 43,60 m2

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (hala pro 
garážování techniky) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí pozemku p.č. 3988/9) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 26,88 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí pozemku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-
tí pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 74,40 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 

(stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) – 
Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kancelář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3978/2 zasta-
věná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 
3978/2) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 297,20 m2 (sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č. 1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 89,42 m2,
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
III. NP, místnost 302 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,24 m2,
IV. NP, místnost 408 (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 501 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2,
V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky 
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezi-
patře (sklad)
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozem-
ku p. č. 922/4) – 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)
podzemní stavba se samostatným účelovým určením – 
podchod umístěný pod pozemní komunikací R 48, když 
komunikace se nachází na pozemku p.č.229/2, přičemž 
vyústění podchodu směrem k bývalému autobusovému 
nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění podcho-
du směrem k supermarketu Albert je na pozemku 
p.č.3047/3, vše v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 14,20 m2 (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 13 m2 (prodejna)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 151/3) 
– ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 15,28 m2 (garáž)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavě-
ná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174. 

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

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
Na vybraná parkoviště ve měs-
tě, kde pravidelně zajíždí mo-
bilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek 
Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné a velkoobjemové 
odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
jedlé oleje, zbytky barev, laků, 
ředidel, autobaterie a monočlán-
ky, použité obaly od postřiků a 
jiné chemikálie, prošlé a nepo-
třebné léky, zářivky a výbojky. 
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Elektrozařízení: Lednice, mraznič-
ky, sporáky, mikrovlnné trouby, 
myčky nádobí, vysavače, žehlič-
ky, pračky, varné konvice, monito-

ry, tiskárny, televizory, rádia, tele-
fony a ostatní domácí spotřebiče.

Termíny mobilní sběrny:
U prodejny Mountfield  20.-22. 1.
U krytého bazénu 27.-29. 1.
Parkoviště u Kauflandu 6.-8. 1.
Pod estakádou 13.-15. 1.

Provoz: Út-Čt 10:00-18:00
Sběrné dvory

Collo-louky, Slezská
Provoz: Po-Pá 8:00-18:00,

So 8:00-14:00
Na sběrných dvorech vykupuje-

me papír a železo.
Tel. kontakty:

Dispečink 558 440 066, 
 603 811 676
Skládka 558 940 074
Sběrné dvory – C: 725 223 912, 
S: 725 223 913, 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/

Pro výstrahu občanů možná 
postačí jeden smutný příklad 
z uplynulého měsíce. Nejme-
novaná seniorka ve věku 80 let 
byla telefonicky kontaktována 
prodejcem – obchodním zá-
stupcem firmy poskytující služ-
by elektronických komunikací, 
který jí nabízel změnu dosavad-
ního telefonního paušálu for-
mou nového „výhodného balíč-
ku“ s tím, že bude obdarována 
dokonce i novým telefonním pří-
strojem. Přestože žena žádnou 
službu nežádala, stačilo jen to, 
že byla ochotna nabídku až do 
konce vyslechnout a za pár dnů 
neodbytný prodejce zazvonil u 
dveří jejího bytu. Důvěřivá žena 
jej vpustila dovnitř a během 
pár minut podepsala tzv. „pro 
ni velice výhodnou smlouvu“ o 
poskytování telefonních služeb. 
Po získání jejího podpisu zane-
chal prodejce v bytě ženy téměř 
nečitelnou kopii smlouvy a 
urychleně s úsměvem na rtech 
zmizel. Ještě týž den navštívil 
tuto ženu její syn, a když zjistil, 
jak ve skutečnosti nevýhodnou 
smlouvu jeho matka podepsala, 
poštou telefonní přístroj druhý 
den vrátil a přesvědčil matku od 
smlouvy odstoupit. Ve skuteč-
nosti žena vlastně ani nečetla, 
co svým podpisem stvrzuje, 
k uzavření smlouvy jí postačilo 
jen pár přesvědčivých vět pro-
dejce, který přece vypadal tak 
věrohodně a sympaticky. Mož-
ná, že kdyby smlouvu přečetla, 
a to nejlépe s lupou, všimla by 
si věty psané drobným písmem, 
že „odstoupením od smlouvy 

se zákazník zavazuje uhradit 
poskytovateli těchto služeb jako 
odškodné 7000,- Kč ve lhůtě 15 
dnů. Nebude-li tato částka uhra-
zena, bude následně exekučně 
vymáhána.“ A tak se i stalo. Ani 
ne měsíc poté, co paní vrátila 
telefon a odstoupila od smlou-
vy, zaklepal na její dveře v brz-
kých ranních hodinách urostlý 
exekutor a dožadoval se pod 
výhrůžkami zaplacení dlužné 
částky ve výši 7.000 Kč na mís-
tě. Zvýšeným hlasem s účelem 
ženu dostatečně zastrašit vy-
křikoval, že „pokud tak neučiní, 
napaří jí dodatečně vysoké ná-
klady související s vymáháním 
pohledávky“. Žena zaplatila, 
neměla na výběr. 

Pravdou je, že se tito podo-
mní prodejci v mnohém podobají 
známým „Šmejdům“ z předvá-
děcích akcí. Nátlak se však ode-
hrává za dveřmi obydlí našich 
starších spoluobčanů, kde jsou 
bezbranní, zranitelní a lehce 
podlehnou agresivní manipulaci.

Na území našeho města je 
proti nim namířen Tržní řád, kte-
rý zakazuje podomní prodej pod 
pohrůžkou uložení pokuty. 

Nejlepší prevencí je nerea-
govat na telefonické nabídky, 
nepouštět si prodejce do bytu, 
nepřijímat dárky ani bonusy a 
hlavně nepodepisovat text bez 
důkladného přečtení, který je 
spotřebiteli předložen.

Jinak se může naplnit 
myšlenka z povídky Šimka 
s Grossmannem „nechci slevu 
zadarmo…“. Dárky tohoto typu 
se zcela určitě velmi prodraží. 

Senioři, pozor! Nezvěte 
si „Šmejdy“ do bytu

Žádosti k účasti ve výběro-
vém řízení na poskytnutí půjček 
z „Fondu rozvoje bydlení“ na 
území statutárního města Frý-

dek-Místek pro rok 2015 lze po-
dat na závazných formulářích na 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, Radniční 1148, odbor správy 

obecního majetku, ve lhůtě od 2. 
do 31. 1. 2015. Bližší informace 
na www.frydekmistek.cz, nebo 
tel. 558 609 172, 777 921 384.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území 
statutárního města Frýdek-Místek
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Když Josef Kleinwächter 
s vánoční výstavou betlémů 
v prostorách své tiskárny v 
roce 2003 začínal, ukazoval 
příchozím čtyři betlémy a 

pozornost se soustředila 
zejména na ten pohyblivý, 
se 108 figurami a čtyřmi-
nutovou projekcí, která je 
pojata jako den v Betlémě 

od rozednění po setmění. 
Letos se akce uskutečnila 
už podvanácté a betlémů je 
již devadesát.

„Výstava betlémů se stala 
ve Frýdku-Místku tradicí. Mám 
z toho velikou radost a jsem na 
ni hrdý,“ říká Josef Kleinwäch-
ter, který tisíce lidí po dva dny 
láká nejen na betlémy, ale i na 
živou barokní hudbu s klasic-
kým repertoárem koled a také 
na „live“ práci řezbářů, kteří 
v posledních letech vytvářejí 
před zraky příchozích další bet-
lém mimořádných rozměrů.

Betlémy jsou vyrobeny z 
lipového, olivového, cedrové-
ho dřeva, ze skla, keramiky, 
paličkované, ze sádry, textilu, 
překližky, papíru, včelího vosku, 
slonové kosti, malované a jiné. 

Vánoční atmosféra v tiskárně

HUDEBNÍ DOPROVOD: Campagnuollo Barok Ansamble.
Foto: Petr Pavelka

DLÁTA V AKCI: Návštěvníci obdivovali zručnost řezbářů.
Foto: Petr Pavelka

Jsou opatřeny průvodkami, tak-
že se návštěvník může snadno 
zorientovat, co má zrovna před 
sebou. Nejstarší betlém je z roku 
1880, nejdelší má tři metry, nej-
menší je vměstnán ve vlašském 
ořechu a v miniaturní náušnici.

Letos se pokračovalo také 

v myšlence, která se zrodila 
v roce 2012, kdy začal díky 
místním řezbářům vznikat Frý-
decko-místecký betlém, s metr 
vysokými figurami a reliéfem 
nejznámějších architektonických 
skvostů města v pozadí s Lysou 
horou.  (pp)

Na pultech knihkupectví 
se objevila těsně před Vá-
nocemi zbrusu nová kniha o 
Frýdku-Místku. Nabízí čtivé 
zpracování dějin města, za 
kterým stojí kolektiv autorů 
z řad historiků pod vedením 
Tomáše Adamce. 

Knihu vydalo Nakladatelství 
Lidových novin. Město na její 
vydání přispělo částkou 200 
tisíc korun. Kniha má přes pět 
set stran. Autoři se rozhodli 
zpracovat starší období dějin 
až do revolučního roku 1848 za 
každou lokalitu zvlášť, aby pod-
trhli komplikovaný a samostatný 
správní vývoj Frýdku a Místku. 

Následně kniha nabízí průřez in-
formacemi z politického života, 
ale také z oblasti školství, prů-

myslu a obchodu, zdravotnictví, 
sociální péče, ale i kultury až do 
současnosti.

Vyšla kniha o dějinách Frýdku-Místku

Mezinárodní festival ad-
ventních a vánočních zvyků, 
koled a řemesel Souznění 
opět ukázal svou přidanou 
hodnotu. A v kostele sv. Jana 
a Pavla ve Frýdku-Místku 
nabídl všem příchozím něco 
navíc. Něco, co předtím ni-
kde jinde nemohli slyšet. 
Vokální seskupení Societas 
Incognitorum totiž právě zde 
premiérově představilo čtyři 
dosud neprovedené skladby 
Giovanni Battisty Alouisiho 
(cca 1600–1665).  

„Ze zkoušek jsem měl otes-
továno, že tyto písně fungují a 
že jsou vděčné i posluchačsky, 
proto jsme je premiérově zařa-
dili. Na druhou stranu je pravda, 

že pro obsazení, jaké jsme tu 
měli, Alouisi zas tolik skladeb 
nenapsal,“ vysvětlil tenorista a 
umělecký vedoucí souboru Edu-
ard Tomaštík. 

Konkrétně se jednalo o sklad-
by „O dulcis Virgo Virginum“, 
„Missa Primi toni“, „Cantate Do-
mino“ a „Vocem iucunditatis“. 
Ostatně celý koncert hrály prim 
písně italského umělce, který 
přinesl na Moravu z Itálie nový 
hudební styl, později nazvaný 
baroko, Giovanni Battisty Aloui-
siho a jeho žánrového a dobové-
ho souputníka Adama Václava 
Michny (cca 1600–1676). 

Ačkoliv to nebyly písně kom-
pozičně složité, šlo po umělecké 
a pěvecké stránce o náročné 

skladby. Přitom je pojila 
určitá duševní čistota a 
srdceryvnost. Jako by k 
posluchači přicházely s 
otevřenou náručí. Místy 
se dalo konstatovat, 
že písně mají až léčivý 
a povznášející účinek. 
Skladby sice byly vede-
ny v poklidném, i když 
vnitřně procítěném, 
duchu, nicméně patrná 
byla i typická italská 
vášnivost a naléhavost. 
Platilo to například o 
zmíněných „Vocem iu-
cunditatis“ nebo „Can-
tate Domino“, jež svou 
náladou evokovala roz-
bouřenou řeku.

Zazněly také dvě 
instrumentální kompo-
zice. „Fuga suavissima“ 
od Carla Luythona na 
varhanní pozitiv Marka 
Čermáka a především 
„Bellerofonte Castaldi: 
Tasteggio Soave“, v níž 
měl sólo na specifický 
nástroj zvaný theorba 
Jan Čižmár. 

„Theorba je v zásadě velká 
loutna a je technicky podobná 
kytaře. Tento nástroj se používal 
jako doprovod zpěvu, v kombi-
naci s varhany, v 17. a 18. stole-
tí, a to především v Itálii, ale také 
ve střední Evropě. Specifičnost 
theorby oproti loutně nebo kyta-
ře je v tom, že má dlouhé struny, 
přičemž ty basové mohou být 
dlouhé až dva metry,“ upřesnil 
Jan Čižmár.

Jak Eduard Tomaštík přiznal, 
tak pátek 12. prosince byl vý-
znamný i pro samotné Societas 
Incognitorum. Totiž právě v ten-
to den přivedli na svět své zbru-
su nové CD. 

„Požehnávám tomuto hudeb-
nímu nosiči, všem těm, kteří jej 
nazpívali, také těm, co budou 
písně poslouchat, a rovněž těm, 
co to všechno vytvořili,“ uvedl 
během své řeči děkan místecké-
ho farního kostela Josef Maňák, 
který v úvodu přítomným dopo-
ručil, aby měli svá srdce vníma-
vá a otevřená. Vždy se to vypla-
tí. Třeba jako v případě Societas 
Incognitorum. 

Souznění v kostele sv. Jana a Pavla

Soubor Societas Incognito-
rum je v odborných kruzích ce-
něný také díky tomu, že vyhle-
dává a objevuje autory, jejichž 
život a tvorba souvisí s českým 
a moravským regionem, a při-
tom zůstávají širokému publiku 
takřka utajeni. V případě Gio-
vanni Battisty Alouisiho se bá-
dání jednoznačně vyplatilo.

„Zpívalo se nám fajn,“ shrnul 
závěrem Eduard Tomaštík.  

Societas Incognitorum vy-
stoupili v sestavě: Yvetta Fen-

drichová – soprán, Kateřina 
Šujanová – soprán, Ondřej 
Múčka – alt, Eduard Tomaštík – 
tenor, Martin Šujan – bas, Marek 
Čermák – varhany, Jan Čižmár 
– theorba, František Dvořák – 
violon (bas). 

Tento projekt je realizován 
mimo jiných i za podpory Statu-
tárního města Frýdek-Místek a 
je přidruženým členem prestižní 
celosvětové organizace CIOFF, 
podobně jako frýdecko-místecký 
Mezinárodní folklorní festival.

SOUZNĚNÍ 2014: 16. ročník festivalu znovu zavítal i do místeckého 
kostela sv. Jana a Pavla.

POZVÁNKY
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

KONCERTY
Čt 8. 1. v 19.00

Novoroční koncert s přípitkem/předplati-
telská skupina KPH

Gabriela Demeterová: Ludwig van Beetho-
ven – Hudba a duše génia 
Hlavní myšlenkou a obsahem recitálů s 
názvem „Ludwig van Beethoven – Hudba 
a duše génia” je přiblížit českému obecen-
stvu v netradičním pojetí jednoho z největ-
ších gigantů světové klasické hudby, jeho 
slavné sonáty pro housle a klavír, ale také 
jeho duši a lidský rozměr v dochované 
soukromé korespondenci interpretované 
neopakovatelným způsobem vynikajícím 
divadelním a filmovým hercem Otakarem 
Brouskem ml., kterého Gabriela Demetero-
vá přizvala exkluzivně ke spolupráci právě 
v rámci tohoto cyklu houslových recitálů. 
Slavné houslové sonáty se tak stanou me-
lodramem, který poodhalí pravou tvář L. v. 
Beethovena. Gabriela Demeterová svou 
osobitou interpretací a výjimečnými hosty 
zprostředkuje českému publiku nádheru 
a nesmrtelnost hudby tohoto německého 
velikána, který dodnes ovlivňuje lidstvo na 
celé planetě. Délka koncertu: 1 hodina 30 
minut. Vstupné 250 Kč.

FESTIVAL
Pá 16. 1. – Ne 18. 1. v 15.00

CYKLOCESTOVÁNÍ
PÁTEK 16. 1.

18:30 – 19:30 Milan Daněk – „Tarahumara 
– ti, kteří utíkají pěšky“ 

19:45 – 20:45 Milan Daněk – „Západní 
Papua – kde kolo ještě neviděli“ 

SOBOTA 17. 1.
Blok A: 

10:00 – 10:55 Jaroslav Král – „Český Šnek 
na cestě kolem světa“

11:00 – 12:00 Ivo Drahorád – „Irsko – na 
kole smaragdovým ostrovem“

12:10 – 12:30 Ivo Drahorád – vernisáž 
fotografií „Obrázky z cest“

Blok B:
13:00 – 13:45 Jiří Hon – „Cyklopěší toulky 

Poodřím ve čtyřech ročních obdobích“
13:50 – 14:30 Zbyněk Sovík – workshop o 

přírodě a její ochraně v CHKO Poodří
14:35 – 14:50 Stanislav Ubík – mobilní 

aplikace Poodří
Blok C:

15:15 – 16:15 Ruda Růžička – „Maroko 
aneb za Berbery na kole“

16:30 – 16:50 Simba hula watu – západoaf-
rické bubenické rytmy v evropském podání 

+ africká diashow
17:00 – 18:15 rodina Stillerova – „S 

mimčem v cyklovozíku napříč Francií až 
k Atlantiku“

Blok D:
18:45 – 19:15 křest knihy „Světem na kole“ 

a autogramiáda 
19:30 – 21:30 SPECIÁL – Claude Marthaler 

– „3 roky na kole napříč Afrikou a Asií“
NEDĚLE 18. 1.

Blok E: 
09:30 – 10:20 Martin Matěj – „Kam až 

dojedu na kole?“ 
10:30 – 11:30 Zdeněk Švec & Pavel Stříteský 
– „Lehokolmo z Barcelony do Vysokého Mýta“

Blok F:
12:00 – 13:15 Lucie Kratochvílová a Zbyněk 

Vintr – „Na kole do Číny... a ještě dál“
13:30 – 14:45 Broňa Nágel – „Od A do B 
aneb na tříkolce od Atlantiku do Brodu“

Blok G:
15:15 – 15:35 Martin Stiller – Aktivní víken-

dy pro rodiny s dětmi
15:45 – 16:05 Lea Vargovčíková – workshop 

o cestování na kole po Skandinávii
16:15 – 17:15 Lea Vargovčíková – „Lofoty - 

kolmo po ostrovech půlnočního slunce“
Podrobnější informace naleznete na:
www.cyklocestovani.cz nebo na fb.

PRO DĚTI
So 17. 1. v 15.00, Národní dům

DĚTSKÝ KARNEVAL
VÝSTAVY

Náladové malování 
Autor fotografií: Emilie Leipertová

DIVADLA
St 28. 1. v 19.00

Deštivé dny/předplatitelská skupina B
Americké drama je hrou o síle přátelství a 
zároveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci 
Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba 
strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou 
parťáky u chicagské policie. Richard Krajčo 
získal za ztvárnění role Dennyho cenu Thálie 
2012, David Švehlík se umístil v širší nominaci.
Délka představení: 1 hodina 35 minut
Vstupné 480 Kč/přístavky 450 Kč.

Čt 15. 1. v 19.00
V Paříži bych Tě nečekala, tatínku/diva-

dlo mimo předplatné
Výběrčí přímých daní ze zapadlého provinčního 
městečka se jednoho dne rozhodne, že překvapí 
svoji dceru a navštíví ji v Paříži. Starostlivý otec 
s podivem zjišťuje, že jeho milovaná dcera již 
nepracuje v pojišťovně, ale pohybuje se jako 
společnice ve světě velké politiky a obchodu, 
ve kterém se rázem ocitá i on. V tomto spleti-
tém prostředí se tatínek rychle zorientuje, a když 
okouzlí manželku svého nejvyššího šéfa, zcela 
to změní jeho život, budoucnost dcery a dokonce 
i složení vlády. Rozjede se uragán záměn a ko-
mických situací, které neberou konce. Komedie 
Jeana Barbiera (originální název Ma fille travaille 
a Paris) o pařížském dobrodružství sympatické-
ho venkovana ze Spáleného Poříčí nad Seinou 
nabízí dvě hodiny emocí a smíchu. V současné 
době nejznámější autor konverzačních komedií 
ve Francii je pokračovatelem tradice bulvárního 
divadla ve stylu Feydeaua a Labiche. Délka 
představení: 2 hodiny. Vstupné 420 Kč.

IMPROVIZAČNÍ SHOW
Čt 29. 1. v 19.00

Simona Babčáková a Ester Kočičková: 
dámská jízda/improvizační show

Improvizační jízda Simony Babčákové a 
Ester Kočičkové. Jedinečné představení, 
kde se prolíná hudební a herecká virtuozi-
ta na pozadí příběhu, který vzniká přímo 
před vámi. Vše se odehrává za doprovodu 
frontmana skupiny Hmm… Marka Doubravy 
a hudebníka Ondřeje Pečenky. Vstupné 220 
Kč předprodej/250 Kč na místě.

KINO
Út 6. 1. v 19.00

Hledání Vivian Maier
Vzrušující cesta za odhalením identity svérázné 
tajemné chůvy, která jen pro sebe do šuplíku 
nafotila přes 100 000 fotografií. Po jejich nedáv-
ném objevení ve veřejné aukci způsobilo dílo ve 
světě fotografie doslova zemětřesení a Vivian 
Maier se posmrtně stala jednou z nejuznáva-
nějších osobností fotografie 20. století. USA, 
dokument, 2D, 2013, režie: J. Maloof, Ch. Sis-
kel, přístupný, titulky, 83 min., Filmový klub.

St 7. 1. v 10.00
Pohádkář

Příběh muže mezi dvěma ženami, příběh o váš-
ni, touze, podvodu a lži a věčném odpouštění 
vznikl podle knihy populární spisovatelky Barba-
ry Nesvadbové. V hlavních rolích A. Geislerová, 
J. Macháček, E. Herzigová a další. ČR, moderní 
lovestory, 2D, 15+, 90 min., pro seniory.

St 7. 1. v 19.00
Pohádkář – Viz výše.
Čt 8. – Pá 9. 1. v 19.00

Sedmý syn
Síly dobra a zla odnepaměti svádějí válku 
o naši planetu. Příběh Sedmého syna se 
odehrává v dobách, kdy kladní hrdinové už 
skoro leželi na lopatkách a zoufale čekali na 
legendárního hrdinu, který by je spasil. Reži-
sér Sergej Bodrov natočil film jako napínavé 
epické fantasy, v němž proti mečům, odva-
ze a odhodlání stojí mocná černá magie a 
armáda nestvůr. USA, dobrodružný/fantasy, 
2D, přístupný, dabing, 120 min., premiéra.

Pá 9. 1. v 9.30
Pásmo filmových pohádek pro nejmenší
ČR, animovaný, přístupný, vstupné 20 Kč, 
Bijásek. Pro děti.

Pá 9. 1. v 17.00
Sněhová královna

Animovaný příběh natočený na motivy svě-
toznámé pohádky od Hanse Christiana An-
dersena. Rusko, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 80 min., pro děti.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Portréty

Autor: Miroslav Král
Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 

adrese vystavy.kulturafm.cz
TANEC

Pá 16. 1., 19.00 – 00.00
Tančírna absolventský ples

Vstup ve společenském obleku a obuvi. Při-
jďte si zopakovat své taneční kroky! Classic 

dance stage, Latin dance stage
Vstupné: 100 Kč

KURZY
Zahájení leden–únor 2015

TANEČNÍ KURZY 
Taneční pro manželské páry a dvojice – 

začátečníci a pokročilí
Určeno párům všech věkových kategorií, které 

se chtějí zdokonalit ve společenském tanci. 
Taneční budou ukončeny závěrečným plesem. 
Kurzovné: 2 000 Kč-pár/8 lekcí + závěrečná
Zahájení: pondělí 12. 1., 19.30-22.00 začá-
tečníci; středa 12. 1., 19.30-22.00 pokročilí

Orientální tanec
Proč tančit? Protože je to příjemný a zdravý 
pohyb pro každého! Břišní tanec přináší ra-
dost, uvolňuje od stresu… Kurzovné: 600 
Kč/10 lekcí, jednorázový vstup: 70 Kč. Za-
hájení: pondělí 12. 1., mírně pokročilí: 17.00-
18.00; čtvrtek 15. 1., začátečníci: 17.00-18.00 

Country tance pro seniory
„Tanec pro každého, tanec v každém věku“. 
Specialita těchto tanců je to, že tanečníci ne-
tančí pouze v párech, ale ve větších skupi-
nách – kruzích, řadách a dalších formacích. 
Kurz je určen jednotlivcům, ale mohou být 
i páry. Vede Barbara Jurišicová. Kurz je 
určen i jednotlivcům. Kurzovné: 400 Kč/10 
lekcí, jednorázové vstupy: 50 Kč. Zahájení: 
pátek 23. 1. 2015, 9.00 - 10.00

POHYBOVÉ KURZY
Powerjóga

Dynamické cvičení jógy moderní doby, které 
je zaměřeno na uvolnění, protažení a posíle-
ní celého těla. Kurzovné: 1.200 Kč/15 lekcí, 
jednorázový vstup: 90 Kč. Zahájení: středa 
21. 1., 16.30-18.00

Cvičení pro seniory
Skupinové rekondiční cvičení pomáhá zlep-
šit fyzickou kondici a načerpat novou energii. 
Kurzovné: 600 Kč/15 lekcí, jednorázový 
vstup: 50 Kč. Zahájení: čtvrtek 22. 1., 9.00-
10.00 

Cvičení pro zdraví s pilates
Hodina zdravotních cviků vedená formou 
Pilates tak, aby ji zvládli všichni. Kurzovné: 
600 Kč/15 lekcí, jednorázový vstup: 50 Kč. 
Zahájení: úterý 13. 1., 16.30-17.30

Cvičení pro zdraví
Je zaměřeno na protažení, rozpohybování 
a posílení kritických oblastí. Kurzovné: 600 
Kč/15 lekcí, jednorázový vstup: 50 Kč. Za-
hájení: čtvrtek 15. 1., 17.00-18.00 

OSTATNÍ KURZY
Šachový kurz pro děti, mládež dospělé

Šachy nejsou pouze hra, ale také neobyčej-
ně užitečná výzva pro lidský mozek, která 
stimuluje jeho rozvoj. Výuka šachu je efek-
tivní nástroj rozvoje dětského intelektu. Kur-
zy budou probíhat v prostorách Národního 
domu pod vedením profesionálních trenérů 
S. Berezjuka, T. Bogatkové a V. Tally z Me-
zinárodní šachové školy Interchess.
Kurzovné: děti 5 – 15 let – pokročilí 800 Kč/
leden - červen 
děti 5 – 15 let – začátečníci 720 Kč/12 lekcí
mládež 15 a víc 960 Kč/12 lekci
Zahájení: středa 14. 1. 2015, děti 5 – 15 let 
– pokročilí, 14.30 – 15.30
čtvrtek 15. 1. 2015, děti 5 – 15 let – začáteč-
níci, 15.00 – 16.00
středa 14. 1. 2015 mládež 15 a víc, 18.30 
– 20.00

Arteterapie
Máte chuť tvořit? Hledáte způsob relaxa-
ce? A zároveň byste se chtěli o sobě něco 
dozvědět? Toužíte po sebepoznání a se-
bevyjádření?… Arteterapeutická setkání by 
mohla být pro vás to pravé…! Kurzovné: 420 
Kč/7 lekcí, jednorázový vstup: 70 Kč
Zahájení: čtvrtek 19. 2., 17.45-19.15 
Přihlášky a informace k platbám naleznete 

na stánkách www.kulturafm.cz. 
Informace na tel.: 558 113 457 H. Janáčko-

vá a L. Hartenbergerová

So 10. 1. v 15.00
Tři bratři

Nová česká pohádka Jana Svěráka se 
spoustou dobrodružství, překvapivých situ-
ací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, 
včetně známých a oblíbených písniček, 
které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře. V hlavních rolích 
V. Dyk, T. Klus a Z. Piškula. ČR, pohádka, 
2D, přístupný, 88 min., Bijásek, pro děti.

So 10. – Ne 11. 1. v 17.00
Noc v muzeu: Tajemství hrobky

Připravte se na nejdivočejší a největší dob-
rodružství. Hlídač muzea Larry (Ben Stiller) 
seznámí naše oblíbené hrdiny s novými posta-
vami a zároveň se vydává na dobrodružnou 
cestu, aby zachránil jedno důležité kouzlo, dří-
ve než se navždy ztratí… USA/VB, komedie, 
2D, přístupný, titulky, 89 min., rodinný/pro děti.

So 10. – Ne 11. 1. v 19.00
Fotograf

Dámy, radím Vám ke klidu...!
V příběhu volně inspirovaném osudy světozná-
mého českého fotografa Jana Saudka (K. 
Roden) se vracíme k některým zásadním křižo-
vatkám života umělce obdařeného nejedním vý-
jimečným talentem, živelností a vášní. Všechny 
tyto vlastnosti mu přinesly slávu i odmítání, lásku 
i zradu, zástupy obdivovatelů i osamocení. ČR, 
tragikomedie, 2D, 15+, 133 min., premiéra.

Po 12. 1. v 19.00
Sama noci tmou

Po íránském Zkaženém městě, které dýchá 
jen smrtí a hříchem, se po nocích toulá mla-
dá osamělá upírka a s vlastním pojetím spra-
vedlnosti nastoluje pořádek. Vizuálně uhran-
čivý film íránské režisérky vznikl v americké 
produkci a vyniká svérázným humorem i 
ponurou hororovou atmosférou. USA, horor/
thriller/romance, 2D, 2014, režie: A. L. Amir-
pour, 12+, titulky, 99 min., Filmový klub.

Út 13. 1. v 19.00
Dva dny, jedna noc

Sandra pracuje v místní solární elektrárně a 
právě se zotavuje z depresí, které byly důvo-
dem její časté absence v práci. Vedení spo-
lečnosti nemá zájem o takovéto zaměstnan-
ce, avšak nechce vystupovat ve zlém světle. 
Finální rozhodnutí o Sandřině osudu tak ne-
chává na jejích kolezích, kteří mají určit, zda 
Sandra o práci přijde anebo ne. Pokud ano, 
budou si moci ponechat své roční bonusy ve 
výši 1000 eur, a pokud ne, tak o ně přijdou. 
Sandra se však nevzdává a během dvou dnů 
a jedné noci se ze všech sil snaží přesvědčit 
kolegy, aby se rozhodli v její prospěch. Sandři-
na prosba je jednoduchá: „Nelitujte mě! Jen se 
zkuste vžít do mé situace.“ Belgie/Francie/Itá-
lie, drama, 2D, 2014, režie: J. P. Dardenne, L. 
Dardenne, 15+, titulky, 95 min., Filmový klub.

St 14. 1. v 19.00
Hobit: Bitva pěti armád

Závěrečná část filmové trilogie natočené 
podle stále oblíbeného románu spisovatele 
J. R. R. Tolkiena Hobit. USA/Nový Zéland, 
dobrodružný/fantasy, 2D, přístupný, dabing.

Po 19. 1. v 19.00
Zmizelá

Nová adaptace celosvětového literárního 
hitu spisovatelky Gillian Flynnové vypráví o 
manželské dvojici Nicka (B. Affleck) a Amy 
(R. Pike), kterým na první pohled všechno 
dokonale klape do doby, než Amy při pá-
tém výročí beze stopy zmizí a hlavním po-
dezřelým se stává Nick. Je to nebezpečný 
vrah nebo na něj někdo ušil boudu? A kdo 
a proč? USA, drama/thriller, 2D, režie: D. 
Fincher, 15+, titulky, 145 min., Filmový klub.

15. 1. v 16.30 – pobočka Místek,
Modrý salonek

Óndra Łysohorský v kontextu polské menši-
nové literatury

přednáška Doc. Libora Martinka 
27. 1. v 18.00 – pobočka Místek,

Modrý salonek
Pavel Zubek: Průmyslový Ural

Cestovatelská přednáška
Změna provozní doby půjčovny pro dospělé 
čtenáře – ústřední knihovna, Jiráskova 506

Po, Út, Čt, Pá 8.00 až 18.00
St 12.00 až 18.00
So 8.00 až 13.00

Výpůjční doba ostatních provozů nezměněna.

Městská knihovna F-M
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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 kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

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

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

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
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 samo-
ozdravných procesů v těle.

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:

Ivana Pavlišová – obrazy
Ladislav Borák – dřevořezby

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

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

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

PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

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

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středověkých 

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

ROZEKVÍTEK
Montessori centrum

P. Holého 400, Frýdek-Místek (budova 
VOŠ Goodwill), Kontakt: MgA. Hana 

Pernická Tel: 774 161 802
Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz

Nabízíme pravidelné programy a akce pro 
rodiče s dětmi, dopolední školičku pro děti 
bez rodičů, odborné přednášky i semináře.
Montessori školička pro děti bez rodičů 
Montessori školička nabízí přívětivé a pečlivě 
připravené rodinné prostředí v úzkém kruhu 
maximálně 8 dětí. Vycházíme z principů Mon-
tessori pedagogického systému. Dětem je 
nabízeno podnětné a motivující prostředí, kde 
mohou naplňovat své přirozené vývojové po-
třeby. Mají možnost svobodné volby činností, 
které jsou přizpůsobeny jejich velikosti a síle. 
Naším cílem je vést děti k samostatnosti a 
zodpovědnosti při různých činnostech.
Věk: 2 – 4 roky. Nyní otevřeno i v pondělí od 
8.00 do 12.00 hodin.
Montessori pracovna pro děti bez rodičů 

od 3 do 6 let
Montessori pracovna nabízí dětem připrave-
né prostředí, kde mohou pracovat se smys-
lovým materiálem a procvičovat tak rozli-
šování, srovnávání, třídění a pojmenování. 
Budeme dále rozvíjet řeč a oblast jazyka, 
rozvíjet uvědomění matematických zákonů, 
v kosmické výchově objevovat svět. Součás-
tí Montessori pracovny jsou i aktivity praktic-
kého života, do kterých spadá péče o sebe, 
své okolí a společnost a rozvíjení sociálních 
vztahů. Termín: pondělí 16.30 - 18.00 hodin
Montessori pracovna pro rodiče s dětmi 

od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori pracov-
ny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet práci s 
Montessori pomůckami a materiálem. Věnu-
jeme se zde především aktivitám praktického 
života, rozvíjíme s dětmi smyslové vnímání, 
jemnou i hrubou motoriku, řečové, hudební i 
výtvarné dovednosti. Děti zde mají možnost 
zvykat si na kolektiv dětí a dospělých, rozvíjet 
komunikaci, své sociální kontakty a doved-
nosti. Termín: středa 16.30 - 18.00 hodin

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz, info@dancepoint.cz
tel.: 776 096 091

registrace možná emailem nebo telefonicky

FLOW JÓGA S MEDITACÍ – každou lichou stře-
du od 18.00 – 19.00 se na vás bude těšit lektorka 
Linda. Rezervace není nutná a možnost zapůjčení 
podložek. Cena 1 lekce/80 Kč, 10 lekcí 700 Kč
Stále se můžete přihlásit i do těchto kurzů:
TWERK – PO 18.30–19.30. Jedná se o nový 
provokativní a vyzývavý taneční styl určený 
pro ženy veškeré věkové kategorie. Světo-
vým fenoménem se stal díky slavným americ-
kým zpěvačkám, jako je Beyonce nebo Sha-
kira. Ideální pro formování celého těla.
FITNESS DANCE – ČT 17.30–18.30. Nená-
ročný tanec spojený s posilováním a kardio 
cvičením je určen pro ženy veškeré věkové 
kategorie. Ve srovnání se zumbou je fitness 
dance zaměřen více na tanec, který je navíc 
spojen s posilováním jednotlivých partií v 
rytmu známých tanečních songů. Ideální na 
spalování a formování vaší postavy.
KARIBIK A LATINA DANCE – ÚT 17.30–
18.30. Oblíbený kurz studia. Choreografie a 
krokové variace tohoto kurzu jsou přizpůso-
beny tak, aby se daly tancovat samostatně, 
bez partnera. Je to směs nádherných podma-
nivých tanců. Pro veškeré věkové kategorie.
LEKCE STREET DANCE – PO až ČT, ta-
neční styly: hip hop, hype, RnB, Wack, Vo-
gue, Dancehall, locking, progressive. Taneční 
KURZY: Začátečníci či mírně pokročilí. Kurzy 
jsou rozděleny zvlášť pro děti (8–11 let), junio-
ry (12–15 let) a dospělé (15 let a více). Taneč-
ní SKUPINA – je určena pro mírně pokročilé 
a pokročilé zájemce, kteří se chtějí tancování 
věnovat závodně. Tyto složky jsou rozděleny 
dle věku a pokročilosti do čtyř složek. K přijetí 
do těchto čtyř složek je zapotřebí pouze jed-
noroční zkušenost v taneční oblasti, taneční 
studio nebude vyhlašovat casting.
BREAK DANCE – ÚT nebo ČT, 18.30-19.30. 
Akrobatický hip hopový tanec. Pro všechny 
věkové kategorie. Kurz je rozdělen na začá-
tečníky a pokročilé.

KLUB a GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Foceno v ložnici/Čtverce/Černá

výstava fotografií Jakuba Nováka
„Jsem studentem posledního ročníku 

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

KENNY BABY CLUB
P. Holého 400, Frýdek-Místek

(budova VOŠ Goodwill) Tel.: 736 520 414
www.kenny.cz, info@kenny.cz

Rozpis programů od září:
MINIŠKOLKA: Goodwill

– pondělky a středy 8-12 hod.
PLAVÁNÍ: Olešná – úterky a pátky 8-10 hod.

11. ZŠ – pondělky a čtvrtky 16-18 h
Vaničky – úterky a pátky

CVIČENÍ: Goodwill – čtvrtky – dopoledne

Pro děti
Sobota 10. ledna v 15 hodin
Pohádky vánočních nocí

Dvě loutkové pohádky s vánoční tematikou 
– „Příběh noci štědrovečerní“ a „Příběh 

Centrum maminek Broučci, z.s.
Palackého 129, Frýdek-Místek

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

gymnázia Petra Bezruče a focením jsem se 
začal zabývat před dvěma léty. Loňského 

roku jsem začal projekt 365, což znamená, 
že fotíte každý den, a i přesto, že jsem tušil, 
že to nejspíš nebude možné časem skloubit 
se školou, pustil jsem se do tohoto projektu 
a jsem rád, neboť mě to posunulo o velký 

kus dopředu. Zajímá mě především portrétní 
fotografie, ale nebráním se ničemu novému. 
Chtěl bych poděkovat svému otci za zapůj-
čení jeho zrcadlovky a objektivů, dále panu 
Adamcovi, panu Popieluchovi a panu Fried-
lovi za příležitost vystavovat v Klubu a galerii 

U Černého kocoura,“ říká Jakub Novák.

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

pátek 9. 1. – Společenský ples Osmičky
Začátek v 19.00 hodin, informace na tel.: 

603 822 593.
sobota 17. 1. – Sportovní ples

Informace a předprodej vstupenek na tele-
fonním čísle 734 869 631,info – facebook/

Tomáš Hypl.
sobota 24. 1. – Společenský ples – Bes-

kydská šachová škola
pátek 30. 1. – Zpíváme a tančíme s Míšou

Karneval pro děti, předprodej v Kulturním 
domě Frýdek na tel. čísle: 730 870 615, 

začátek v 16 hodin, vstupné 110 Kč.

silvestrovské noci“ – hraje DUO – divadlo 
u Ostravice.

Vstupné 30 Kč.
Sobota 17. ledna v 15 hodin

O čarovném kameni
Činoherní pohádka o tom, jak lenivost a zbrk-
lost byla vyléčena bez čar a kouzel. Pro děti 

od 5 let – hraje DS KuKo Frýdek-Místek.
Vstupné 30 Kč.

Sobota 24. ledna v 15 hodin
Sněhurka a sedm trpaslíků

Výpravná pohádka s krásnými kulisami a 
kostýmy, vhodná pro celou rodinu – hraje 
hostující soubor Divadlo tety Chechtalíny.

Vstupné 50 Kč.
Pro mládež a dospělé

Sobota 17. ledna v 18 hodin
Fotr

Mafiánský epos plný napětí, odhodlání a touhy 
po pomstě – hraje ING Kolektiv Frýdek-Místek

Vstupné 100 Kč.
Sobota 24. ledna v 18 hodin

Darren Baker – Nohař
Česko-anglická bláznivá komedie s tlumočni-
cí. Kolem roku 1980 přijíždí do českosloven-
ské nemocnice americký lékař z Hollywoodu. 

Návštěva, které předchází velké přípravy, 
nakonec končí velkým překvapením – hraje 
divadelní soubor Enthemor Frýdek-Místek.

Vstupné 100 Kč.
Půjčování kostýmů v lednu:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

Změna pravidelného programu:
místo Cvičení s dětmi nabízíme Dopo-
ledne v pohybu. Tento program vždy 

přizpůsobíme věku dětí, aby ho zvládli i ti 
nejmenší. Součásti budou tanečky, říkán-
ky a jednoduché cvičení s pomůckami.

8. 1. HRÁTKY S RÝŽÍ
Program zaměřený na procvičení jemné moto-
riky a koordinace oko-ruka. Začínáme v 10 h.
9. 1. – CANISTERAPIE S FORRESTEM

Citlivě, formou hry, pomůžeme vašemu dítěti 
odbourat nezvladatelný strach ze psů, či potlačit 
neopodstatněné obavy z něj. Začínáme v 10 h.

Od 12. 1. – OCHUTNÁVKA VÝROBKŮ 
OLMA OLOMOUC

Zveme vás na ochutnávku jogurtů značky 
Olma, která bude probíhat od 12. 1. v Centru 
maminek Broučci.

13. 1. – JAKÉ JSOU VÝHODY LÁTKO-
VÝCH PLENEK?

Uvažujete o používání látkových plenek? 
Přijďte se informovat o jejich výhodách a 
způsobu používání. Budete mít možnost si 
plenky objednat. Začátek v 10 hodin.
16. 1. – CANISTERAPIE S FORRESTEM

Hrátky s pejskem začínají v 10 hodin.
20. 1. – POHÁDKA O PEJSKOVI A KOČIČCE
V úterý zahrajeme dětem krátkou pohádku 
O pejskovi a kočičce „Jak myli podlahu". Za-
čínáme v 10 hodin.
23. 1. – CANISTERAPIE S FORRESTEM

Hrátky s pejskem začínají v 10 hodin.
29. 1. – OBRÁZEK Z FOUKACÍCH FIX 

Děti budou pomocí šablony a foukacích fix 
tvořit barevný obrázek. Začátek v 10 hodin.
30. 1. – CANISTERAPIE S FORRESTEM

Hrátky s pejskem začínají v 10 hodin.
STÁLE PROBÍHÁ:

ORIENTÁLNÍ TANCE
Kurzy pro děti od 4 let a také nabídka kurzů 
pro dospělé. Bližší informace v Centru ma-
minek Broučci.

MASÁŽE LEWANS
Ve spolupráci s masážním studiem Lewans 
máme pro vás připravenou nabídku masáží za 
bezkonkurenční ceny v Centru maminek Brouč-
ci. Masáže budou probíhat každé úterý po před-
chozí rezervaci u paní Frydryškové, tel. 604 532 
694 v době 9.15–11.45 h. Hlídání děti zajištěno.

Pravidelný program:
10.00–10.30
pondělí – Zpívánky
úterý – Přednášky, pohádky, soutěže 
středa – Dopoledne v pohybu 
čtvrtek – Tvoření pro maminky a děti – hra-
jeme si s prstíčky 
pátek – Hrátky s pejskem 
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ŠKOLA JÓGY 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:
Filozofie a praxe jógy, zpevňování imunity, 
harmonizace a pozitivní ovlivňování fyzické, 
psychické a duševní stránky osobnosti, zpo-
malování stárnutí a mnohé další v pravidel-
ných, metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída – od začátečníků až po pokroči-
lé – jógová filosofie a praxe, tělesná cvičení, 
techniky vnitřní a vnější pránájámy – ovládání 
dechu a souboru energií, pozitivní ovlivňování 
mysli, techniky zlepšení koncentrace, statická 
a dynamická meditace, psychohygiena-rela-
xační techniky, cviky zaměřené na problémy 
s páteří, senioři, dynamické meditace – dle 
rozvrhu kurzů, který najdete aktuálně na na-
šich webových stránkách. Zkvalitňování života 
jak po stránce fyzické, psychické i duševní, po-
znatky, které vám předáváme na základě více 
než šedesátiletých zkušeností vůdčí osobnosti 
naší školy Zdeňka Šebesty i dalších osobností. 
8. 1. 2015 – Zápis do pravidelných kurzů na 

období LEDEN-DUBEN
13. 2. 2015 – ČAJ O PÁTÉ, na téma OB-

JEVTE SMYSL SVÉHO ŽIVOTA. 
Vyprávění nad šálkem čaje v kruhu přátel o 

nadčasovém tématu...
Připravujeme pro Vás v roce 2015 

ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY II.TŘ
- akreditované školení

JAK ZLEPŠIT PAMĚŤ – mozkový jogging
jednodenní seminář

ŽENA – ZDRAVÍ, MLÁDÍ, KRÁSA 
víkendový seminář

CESTOVÁNÍ S JÓGOU BESKYDSKÝMI 
HIMÁLAJEMI 

prodloužený víkend – spojení jógy a přírody
KAYA-KALPA 

týden s regeneračními a omlazovacími 
technikami

MEDITACE – CESTA K NAPLNĚNÍ VLAST-
NÍHO ŽIVOTA

víkendový seminář
ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA VLASTNÍHO 

NITRA
víkendový seminář

Programová 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

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 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
 čt 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
 so, ne, svátky 13:00-17:00 (listopad-duben)

MUZEUM BESKYD

V LEDNU SLAVÍ KLUB STOUN 20 LET!
9. 1. pátek NOVOROČNÍ HITY 18 PLUS – 
VSTUP ZDARMA!
PRVNÍ HITY SEZÓNY – DJ KAMIL
10. 1. sobota BASS INVASION – VSTUP 
JEN 20,-
PRVNÍ NOVOROČNÍ DNB AKCE
15. 1. čtvrtek SRAZ STOUŇÁKŮ
SRAZ VŠECH ZAMĚSTANANCŮ STOUNU 
ZA 20 LET!

16. 1. pátek PLES K 20! VÝROČÍ STOU-
NU – STYL 50. LÉTA ROCK ´N´ ROLL
TADY NESMÍŠ CHYBĚT! PLES VE STYLU 
50. a 60. LET A HLAVNĚ ROCK N ROLL – 
OBČERSTVENÍ
17. 1. sobota STOUN 20! LET PÁRTY – 
DJ WICH
TANEČNÍ PÁRTY K 20! LETŮM KLUBU DJ 
WICH A DALŠÍ… HH A DNB

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Středisko Charity Frýdek-Místek

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

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

KLUB NEZBEDA

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

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

galerie KAPITOLA
Knihkupectví na místeckém nám.

bývalý Librex (u křížového podchodu)
Náhorní Karabach – země, na kterou 
svět zapomněl – Ladislav Větvička

vernisáž a beseda ve středu 7. ledna v 17 h.

Politických obětí 117, F-M, tel: 724 773 861
info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

BERKANA
Centrum zdraví, energie a vitality

STÁLÉ EXPOZICE:
BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO

Výstavy:
Radujme se, veselme se v tomto novém 
roce… novoroční přání ze sbírek muzea

Výstava potrvá do 25. ledna.
Betlémy

Výstava potrvá do 11. ledna.

Už je to tak, vezeme do Bílé poslední vlak
Výstava k 50. výročí poslední jízdy vlaku na trati 
Ostravice-Bílá. „Projedeme“ si tuto trať od jejich 
počátků, až po poslední jízdu osobního vlaku 
11. ledna 1965. Nebude chybět ani zmínka o 
výstavbě přehrady Šance. Připomeneme si 
také zánik přírodního fenoménu Beskyd – je-
dinečného rašeliniště v Hutích pod Smrkem. 
Rostly zde takové rostlinné druhy, které tímto 
na území Beskyd vyhynuly nebo je najdeme jen 
ojediněle. Vernisáž výstavy v sobotu 10. ledna 
v 15 hodin ve výstavních síních Frýdeckého 
zámku. Výstava potrvá do 8. února.

Za vůní kávy
Na sklonku 16. století se Kryštof Harant 
z Polžic a Bezdružic a Heřman Černín z Chu-
denic jako první Češi seznámili s kávou, kterou 
měli možnost ochutnat při svých cestách. Do 
širšího povědomí se u nás dostala až o sto let 
později, kdy se její pití odehrávalo především 
ve šlechtických salónech. Kávě se v našich 
zemích začalo dařit až ve 20. století v období 
První republiky, kdy se jedním ze symbolů no-
vého životního staly kavárny. 2. světová válka 
přinesla úpadek kavárenského života, kvalitní 
káva byla nahrazena náhražkami jako cikor-
ka či melta a později populární „český turek“. 
Výstava Za vůní kávy návštěvníkům představí 
historii kávy, její přípravy a servírování. Přiblíží 
historii kavárenského života, dozvíme se, kde 
vznikla nejstarší kavárna a jak vypadal kavá-
renský život ve Frýdku a Místku. 
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 22. ledna v 17 
hodin ve výstavních síních Frýdeckého zám-
ku. Výstava potrvá do 31. května.

5. - 7. 1. Účast na Tříkrálové sbírce
13. 1. Kimovy hry

20. 1. Čajovna spojená s diskuzí na téma 
„Roční období“

29.-30. 1. Spaní v klubovně s tematickým 
programem k projektu „Dobrodružství času“
Bude-li dost sněhu, uspořádáme soutěže 

v lopatování, postavíme sněhuláka.
VŠEM DĚTEM PŘEJEME DO NOVÉHO 

ROKU 2015 JEN TO NEJLEPŠÍ!
KAŽDOU STŘEDU JE KONZULTAČNÍ DEN 
– den určený pro jednotlivce nebo skupinu, 
kteří si předem domluví doučování nebo 
téma, které chtějí s pracovnicí prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den najdete 
na webových stránkách: www.charitafm.cz

6. 1., 17.20-18.20
Tantrická jóga pro ženy – zahájení

1. lekce 6. 1., každé úterý pravidelně. Pro-
sím hlaste se: vlastakulova@seznam.cz, 
mob.: 730 605 277. Cena 800 Kč/8 lekcí 
nebo jednotlivé vstupné za 120 Kč.

6. 1., 19.00-20.00
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy

Přijďte se hluboce uvolnit a zharmonizovat 
ve zvukové lázni v blahodárných stavech 
mozkových vln alfa, theta a delta, při zvuku 
sady čtyř dešťových holí a dalších muziko-
terapeutických nástrojů. Ocitnete se v bez-
břehé a vše prostupující koupeli zvuků a sta-
vech čirého slastného bytí. E-mail: michal@
centrum-berkana.cz. Vstupné: 100 Kč

13. 1., 16.15-17.15
Klub Pěti Tibeťanů

– pravidelné cvičení (co 14 dní)
1 lekce pravidelného cvičení Pěti Tiběťanů 
a následné relaxace. Vede: Ivo a Eva Ber-
kana, mob.: 603 793 595, eva@centrum-
-berkana.cz

14. 1., 16.00-17.00
Toltécké magické pohyby

1 lekce, devítidílného kurzu tolteckých po-
hybů šamanů pro přeskupení energie a 
přivolání Záměru. Přihlášky a info: michal@
centrum-berkana.cz

16. 1., 17.00-20.00
Satsang 

Meditační setkávání a sdílení pro veřejnost
Cena 50 Kč. V ceně je čaj a program. Pro-
sím hlaste se na michal@centrum-berkana.
cz, mob.: 607 881 376

LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI MŠ
12. – 16. 1. 2015 – 1. turnus | místecké MŠ
26. – 30. 1. 2015 – 2. turnus | frýdecké MŠ
I v tomto školním roce jsme připravili tradič-
ní základní kurzy lyžování pro děti z mateř-
ských škol (od 4 let).
Lyžařský výcvik pro předškoláky je veden 
zkušenými instruktory. Těm, kteří budou 
na lyžích poprvé, dokážeme, že je to prima 
zábava, ze které nemusí mít vůbec strach. 
Začátečníci si osvojí základy lyžování i sa-
motnou jízdu na lyžařském vleku, zkušení 
lyžaři si vylepší svůj styl a naučí se novým 
prvkům. Děti budou rozděleny do družstev. 
Každé družstvo má svého lyžařského in-
struktora a pomocníka bez lyží. K dispozici 
máme chatu se sociálním zázemím. Místo: 
Visalaje – Zlatník. Cena: 2 000 Kč
Informace a přihlášky: Telefon: 558 111 777 
| E-mail: lyzovani@klicfm.cz

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídky kroužků a kurzů na školní 
rok 2014/2015 najdete na www.klicfm.cz.

Do kroužků a kurzů se můžete hlásit v prů-
běhu celého roku, nikdy není pozdě.

ZÁKLADY TECHNIKY | ZÁJMOVÝ ÚTVAR
V kroužku získáte přehled o základních 
technických materiálech a pracovních po-
stupech. Naučíte se používat jednoduché 
nářadí pro ruční opracování vybraných ma-
teriálů. Získáte dovednosti pro jednoduché 
montážní a opravárenské práce. Naučíte se 
zhotovit jednoduchý nákres součástí, podle 
kterého budete schopni zhotovit jednoduchý 
výrobek, provést jednoduchou opravu nebo 
montáž. Věk: 11 – 14 let. Cena: 400 Kč. Mís-
to a čas: Střední škola elektrostavební a dře-
vozpracující FM, Pionýrů 2069, Místek. Infor-
mace: Patrik Siegelstein | Telefon: 558 111 
761, 732 646 125 | E-mail: patrik@klicfm.cz

10. 1. PRINCEZNY NA CESTÁCH 
Naše milé princezny cestovatelky, v lednu se 
vypravíme do velmi blízké země. Je to vlast-
ně náš soused. Tato země přitahuje řadu 
turistů, především z České republiky. Většina 
z nich se vydává do Tater. V jejich kolibách 
a restauracích se vaří výborné halušky. Více 
už určitě nemusím prozrazovat. Vydejme se 
společně na cestu. Už se na vás moc těšíme. 
Věk: 5 – 8 let. Místo a čas: Rodinné centrum 
Klíček, Slezská 749, Frýdek, 9:00 – 17:00 
hodin. Cena: 220 Kč. Informace: Pavla Chro-
báková | Telefon: 558 111 749, 732 646 127 | 
E-mail: pavla@klicfm.cz

17. 1. MISTROVSTVÍ ČR V PEXESU
Přijď si zahrát pexeso a získej titul Mistr 
České republiky. Kategorie: 2004 a mladší, 
2003-1999, 1998 a starší. Místo a čas: SVČ 
Klíč FM, budova B, Pionýrů 764, Místek, 

8:45 – 15:00 hodin, Prezence: 8:45 – 9:15 
hodin. Cena: 50 Kč. Informace: Jiří Šnapka | 
Telefon: 558 111 773, 604 524 066 | E-mail: 
jirka@klicfm.cz. Do přihlášky uveďte jméno 
a příjmení soutěžícího a datum narození.

24.1. DOBROTY V SOBOTY
| SLANÉ DOBROTY

V novém roce přicházíme s novinkou. Po vá-
nočním cukroví je čas na změnu chutí. První 
slané dobroty vás jistě nadchnou. Upečeme 
si zakroucené, mákem zdobené preclíky, vý-
borné a jednoduché rohlíčky s náplní a křu-
pavé máslové tyčinky bohatě sypané sýrem. 
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 Fatr-
dlová | Telefon: 558 111 766, 736 150 088 | 
E-mail: martina@klicfm.cz

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.
28. 1. v 16:00

PŘÍPRAVA K PORODU
27. 1. v 16:00, 26. 2. v 16:00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
11. 2. v 16:00

MANIPULACE S NOVOROZENCEM, 
PÉČE O DÍTĚ
4. 2. v 16:15

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

Pondělí - 17:00, Úterý - 16:00
Čtvrtek - 16:00

POPORODNÍ CVIČENÍ
Úterý - 17:00

KURZ ŠÁTKOVÁNÍ MIMINKA
Vázání šátku – ZÁKLADNÍ KURZ

pro těhotné a maminky s dětmi ve věku 
0 - 6 měsíců

Středa 4. 2. - 10:00
Beseda moderní látkové plenky, šátky 

na nošení dětí
Středa 4. 2. - 12:00

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!
PRO DĚTI od 3 – 6 měsíců
3. 2., 10. 2., 17. 2. – 8:45 h

PRO DĚTI od 8 – 12 měsíců
3. 2., 10. 2., 17. 2. – 10:00 h
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

ZVEME VÁS NA NÁVŠTĚVU 
DO PORADENSKÉHO CENTRA MODRÉ PYRAMIDY

Nyní Moudré spoření s PRÉMIÍ 2000 Kč a zhodnocením 4,44 %

Detailní podmínky akce Moudré spoření s Prémií 2000 Kč najdete na www.modrapyramida.cz.
Modrá pyramida si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit. 

É PYRAMIDY

44 %

a.cz.

Navštivte naše poradenské centrum do 23. 12. 2014 
s tímto poukazem. Získáte od nás vánoční překvapení 
a Moudré spoření s Prémií 2000 Kč.

Těší se na Vás kolektiv Modré pyramidy.

Bližší informace:
Modrá pyramida, Nádražní 1088, Frýdek-Místek
Oblastní ředitel Aleš Kocur, tel. 608 47 42 47, email: ales.kocur@mpss.cz

Bruslení
pro veřejnost
www.hala-polarka.cz


