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slovo primátora
Vážení občané,
vzhledem k tomu, že došlo k rozpadu 

koalice mezi hnutím ANO a ČSSD, svolá-
vám na pátek 6. února od 8 hodin zasedání 
zastupitelstva, které by mělo vyřešit sou-
časnou situaci na radnici. 

Protože dosud není známa žádná 
nová koalice, byl navržen tento program: 
1. Zahájení, v rámci kterého bude schvá-
len program zasedání, určí se ověřovatelé 
zápisu a bude zvolena volební komise. 2. Informace o změnách 
po jednání volebních stran. 3. Návrh změn, tedy stanovení počtu 
dlouhodobě uvolněných členů ZMFM a počtu členů Rady města 
Frýdku-Místku pro volební období 2014-2018 a projednání změn 
ve výborech ZMFM. Program může být doplněn na základě doho-
dy nových koaličních partnerů o další body, které budou aktuálně 
projednány. Zasedání bude samozřejmě veřejné.  Radim Vrbata

Může vás zajímat:
• Téma: radnice a fauna-

park (str. 2)
• Výnos sbírky Vánoční 

strom  (str. 2)
• Přínos Beskydy card  (str. 3)
• 140 t posypu za tři dny

   (str. 3)
• Hluk v Lysůvkách  (str. 3)

Radnice provedla změny v DistepuRadnice provedla změny v Distepu

RADA MĚSTA: Radní uskutečnili změny v městské společnosti Distep. Foto: Petr Pavelka

Hnutí ANO a ČSSD se 
dohodli na dalším postupu 
v městské společnosti Distep, 
který byl realizován v rámci 
zasedání rady města 27. led-
na. Oproti minulému voleb-
nímu období nakonec klesne 
počet členů představenstva 
z pěti na jednoho a v dozorčí 
radě z šesti na pět osob.

Na jednání Rady města Frýd-
ku-Místku, jako jediného společ-
níka – akcionáře při výkonu pů-
sobnosti řádné valné hromady 
obchodní společnosti DISTEP 
a.s., byli odvoláni členové před-
stavenstva Milan Valach (ANO) 
a Jiří Vzientek (ČSSD), s účin-
ností od 5. února. 

Radní dále vzali na vědo-
mí odstoupení Petra Jonase 
z funkce člena a předsedy 
představenstva obchodní spo-
lečnosti  DISTEP a.s. Novým 

členem představenstva ob-
chodní společnosti DISTEP 
a.s. je ke dni 6. února zvolen 
Svatopluk Eliáš. Radní součas-
ně měnili stanovy společnosti, 
v souvislosti se změnou struk-
tury rozhodování a zvýšení 
efektivity obchodního vedení. 
Nově představenstvo, které je 
statutárním orgánem, jenž řídí 
činnost společnosti, bude mít 
pouze jednoho člena – prá-
vě Svatopluka Eliáše, který 
působí ve společnosti Distep 
na různých pozicích od roku 
1998 a v letech 1992-1998 byl 
ředitelem státního bytového 
podniku Teplo Frýdek-Místek. 
Od roku 1993 je odborným zá-
stupcem podniku pro autoriza-
ci a následně licenci na výrobu 
a distribuci tepelné energie. 
Může tedy nabídnout odpoví-
dající znalost problematiky tep-

lárenství i zajistit další rozvoj a 
konkurenceschopnost městské 
společnosti zabývající se tepel-
ným hospodářstvím.  (pp)

Běžkaři z Frýdku-Místku 
a okolí mohou ve sněhově 
příznivých dnech vyrazit na 
okruh kolem přehrady Oleš-
ná, kde bývají strojově upra-
vovány dvě bílé stopy, pro 
každý směr jedna. Běžecké 
stopy upravují v návaznosti 
na sněhové a povětrnostní 
podmínky technické služby. 

„Stav obou stop průběžně 
monitorujeme, pokud padá sníh, 

počítáme s následnou strojovou 
údržbou. Věřím, že frýdecko-
-místečtí občané aktuální příleži-
tosti vyrazit si na běžky využívají 
a budou s připravenou tratí spo-
kojeni,“ uvedl předseda předsta-
venstva TS a.s. Jaromír Kohut. 

Běžecká lyžařská trasa kolem 
přehrady Olešná v délce 4,5 km 
vede po vybudované cyklostezce, 
kterou v létě využívají cyklisté a 
in-line bruslaři. Podél trasy se na-
chází letní a krytý aquapark, ne-
chybí ani restaurační zařízení „U 
Toma“, hotel Terasa. V blízkosti 
trasy je i restaurace Muroňka. 

K běžecké trase kolem pře-
hrady Olešná zájemci mohou 
dojet také autobusem městské 
hromadné dopravy, například 
linkou číslo 5, 6 nebo 16, s mož-
ností využití MHD zdarma.  (pp)

Na běžkách kolem Olešné

Zástupci Krajské rady se-
niorů Moravskoslezského 
kraje navštívili frýdecko-mís-
teckou radnici, podobně jako 
jiná statutární města, kde se 
snaží zastřešovat zájmy se-
niorů. Frýdek-Místek označili 
za vzor, i proto, že u nás jako 
v dosud jediném městě už 
místní rada seniorů funguje.

„Navázali jsme na již zave-
dený model, kdy je ve Frýdku-
-Místku rada seniorů poradním 
orgánem primátora. Zajímá nás 
pohled starší generace na měs-
to, chceme vědět, co pro ně mů-
žeme udělat, aby se ve městě 
cítili dobře. Chceme udělat ma-
ximum pro to, aby mohli trávit 

svůj čas aktivně a v příjemném 
prostředí. Proto je naší prioritou 
realizace Domu pro seniory. 
Dále probíráme otázky bezpeč-
nosti, vzdělávání, volnočasové 
aktivity a podobně,“ zasvětil pri-
mátor Radim Vrbata předsedu 
Krajské rady seniorů Moravsko-
slezského kraje Milana Fabiána. 
„Víme, že jste taková vlajková 
loď v této oblasti, že tu také jako 
jediní na severní Moravě máte 
zřízen Seniorpoint, a o to více 
nás zajímají vaše zkušenosti, 
které bychom chtěli aplikovat i 
v jiných městech, protože pro-
blémů je celá škála a důchod-
ci to díky různým šmejdům a 
podobným nástrahám nemají 

jednoduché. Určitě můžeme 
spolupracovat na společných 
celokrajských projektech,“ uvedl 
Fabián. Jen v tomto roce jeho 
organizace může nabídnout 
místním participaci na Sportov-
ních hrách v Havířově, přehlídce 
uměleckých dovedností v Ostra-
vě nebo při oslavách 70. výročí 
osvobození České republiky. 
Projekt Poznáváme svůj kraj, 
který má za cíl představovat 
okresy „krajským cizincům“, na-
víc letos míří právě na Frýdec-
ko-Místecko. „Jsme připraveni 
podporovat seniory v jejich akti-
vitách, např. zajištěním dopravy 
na celokrajské akce. Senioři už 
svou práci pro společnost od-
vedli, a proto bychom jim to měli 
umět vracet,“ potvrdil, že Frý-
dek-Místek chce zůstat v práci 
se seniory vzorem, náměstek 
primátora Petr Gaj.  (pp)

V práci se seniory jsme vzorem

JEDNÁNÍ SE SENIORY: Krajská reprezentace seniorů se o přístupu 
města k této věkové kategorii vyjadřovala v superlativech.
 Foto: Petr Pavelka
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krátce
Obnovení žádosti
o pronájem bytu

Upozorňujeme všechny ob-
čany, kteří mají podanou žádost 
o pronájem obecního bytu u 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, na nutnost jejího obnovení 
do 31. 3. Toto lze provést pou-
ze písemnou formou (formuláře 
jsou k dispozici na informacích 
v budově Magistrátu města, na 
ul. Radniční 1148, příp. na inter-
netových stránkách statutárního 
města). Pokud tak žadatel neu-
činí, jeho žádost bude z eviden-
ce vyřazena.

Prevence kriminality 
Rada města doporučuje za-

stupitelstvu města schválit dílčí 
projekty Programu prevence 
kriminality, a to Asistent pre-
vence kriminality, Seniorská 
akademie, Motivačně vzdělá-
vací letní tábor pro děti, KOM-
PAS – komunikace, partnerství 
a spolupráce, Rodičovská abe-
ceda, Forenzní značení jízdních 
kol a Aktivizační letní tábor.

Šetření energiemi
Rada města schválila Politiku 

energetického managementu 
Statutárního města Frýdku-Míst-
ku, což v podstatě znamená 
systematickou snahu o co nej-
efektivnější hospodaření s ener-
giemi v objektech v majetku 
města. Efektivní snižování spo-
třeby energie se docílí souborem 
opatření, od monitoringu přes 
realizaci změn až po jejich vy-
hodnocování. Naplňováním této 
politiky přispěje město nejen ke 
snižování spotřeby a efektivní-
mu využívání energií, ale i k udr-
žitelnému přístupu k čerpání 
zdrojů surovin a snižování emisí, 
což jsou jedny z nejcitlivějších 
oblastí ochrany životního pro-
středí našeho města.

Parkoviště ve Skalici
U hřbitova ve Skalici byla 

upravena plocha a vybudováno 
13 nových parkovacích míst, 
protože původně v daném pro-
storu žádná nebyla. Celkové 
náklady na tuto investiční akci 
převýšily tři miliony korun, zahr-
novaly také výstavbu příjezdové 
komunikace, veřejného osvětle-
ní, odvodnění i terénní úpravy.

Dotace knihovně
Rada města souhlasila s při-

jetím účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje na rok 2015 pro příspěvko-
vou organizaci Městská knihov-
na Frýdek-Místek ve výši jedno-
ho milionu korun. Tato částka 
bude použita na zabezpečení 
regionální funkce knihovny.

Lidové misie
Římskokatolická farnost Frý-

dek zve ve dnech od 7. do 15. 
února na Lidové misie. Podrob-
nosti na www.farnostfrydek.cz 

(pp)

„Zástupci Spolku pro fauna-
park ve Frýdku-Místku nás se 
svým záměrem v areálu bývalé-
ho ředitelství společnosti Slezan 
u řeky Ostravice seznámili a 
možnosti případné spolupráce 
jsme si již sdělili. Projekt malé 
kontaktní zoo, které by mělo 
zahrnovat i přírodní dětské hřiš-
tě, botanickou stezku, naučnou 
fotografickou stezku o historii 
daného místa, edukační cent-
rum, malou kavárnu s venkovní 
terasou a veřejnou knihovničkou, 
jsme připraveni podpořit finančně 
i jinými způsoby, ale jako hnutí 

ANO preferujeme, aby město ne-
bylo přímo provozovatelem.“

Za hnutí ANO Jakub Míček

„Se zástupci Spolku pro 
faunapark ve Frýdku-Místku 
jsme jednali už před volbami, 
stejně jako se zástupci Sleza-
nu, které v této snaze nelze 
opomenout. Myšlenka se nám 
líbí, můžeme ji označit i jako 
společnou, takže jsme připra-
veni tento projekt podporovat. 
Otázkou zatím zůstává konkrét-
ní forma, která bude záviset na 
všech zúčastněných. My jsme 

připraveni na všechny možnosti 
– tedy jak příspěvek na provoz, 
tak třeba investiční dotace nebo 
výpomoc formou služeb, jako 
je například přistavení a pravi-
delný vývoz kontejnerů, údržba 
zeleně a podobně. Vše musí 
být správně nastaveno, protože 
bohužel už známe z jiných částí 
republiky případy, kdy podobné 
záležitosti, jakási minizoo, ne-
skončily dobře. Vedení spolku 
je ale zdravě zapálené, takže 
věříme, že se faunapark podaří 
vybudovat i smysluplně provo-
zovat. Vytipovaná lokalita k po-

dobné aktivitě přímo vybízí svým 
biokoridorem, lze jej navázat na 
nedaleké parky, které už jsou 
vybudovány, takže skutečně 
může vzniknout velmi zajímavá 
odpočinkově-naučná zóna.“

Za ČSSD Michal Pobucký

„Pozemky bývalého zooparku 
před areálem ředitelství Sleza-
nu nejsou využívány již dlouhou 
dobu, snad od roku 1976. Každé 
takové zanedbané místo ve měs-
tě si zaslouží úpravu a využití ve 
prospěch občanů našeho města.

(Pokračování na straně 3)

Koncem roku se ve Frýdku-
-Místku konala tradiční veřej-
ná sbírka Vánoční strom, jejíž 
výtěžek byl určen pro místní 
jesle, které zajišťují hlídání a 
péči o děti ve věku od 1 do 
3 let. Občané i návštěvníci 
města byli opět štědří. Na účtu 
sbírky a v pokladničce umís-
těné pod Vánočním stromem 
na náměstí Svobody v Místku 
bylo celkem 35.750 korun. 

„Vybrané peníze investuje-
me do zatraktivnění zahrady. 
Zakoupíme za ně tři netradiční 
dřevěné lavičky ve tvaru pejska. 
Následně je umístíme na tera-
sách jednotlivých oddělní nebo 
u pískovišť,“ řekla ředitelka jeslí 
Dagmar Zemanová. 

Všem lidem, kteří přispěli na 
dobrou věc, patří velké poděkování. 

Účel sbírky Vánoční strom v 
předchozích letech: 

Rok 2008: 86.723 korun – 
Pečovatelská služba Frýdek-
-Místek – na zakoupení kompen-
začních pomůcek pro zdravotně 
postižené občany (např. serví-
rovací stolky, invalidní vozíky, 
chodítka, atd.).

Rok 2009: 35.127 korun – 
Jesle Frýdek-Místek – na nákup 
herních pomůcek k rozvoji pohy-
bových aktivit a motoriky dětí.

Rok 2010: 40.607 korun 
– Centrum zdravotních a soci-
álních služeb Frýdek-Místek – 
na zakoupení kompenzačních 

Veřejná sbírka Vánoční strom vynesla téměř 36 tisíc korun

JESLE: Malé děti jsou venku rády a pejsci jsou jejich oblíbeným zvířetem.
která poskytuje zrakově postiže-
ným službu sociální rehabilitace.

Rok 2013: 47.480 korun – 

Azylový dům Bethel – na za-
koupení matrací, ložního prádla 
a gumových podložek.

Město Frýdek-Místek spo-
lečně s turistickou oblastí 
Beskydy prezentovali v polo-
vině ledna nabídku cestovní-
ho ruchu na největším veletr-
hu cestovního ruchu v České 
republice Regiontour Brno.

„Základem nabídky na brněn-
ském výstavišti byla turistická 
lákadla v českých a moravských 
regionech – památky, kulturní 
akce a festivaly, ski areály, lázně 
aj. V centru pozornosti bylo téma 
aktivní dovolená a především 
cykloturistika,“ informovala Lu-
cie Talavašková z Beskydského 
informačního centra. To prezen-
tovalo nabídku města Frýdek-
-Místek prostřednictvím nově 
vydaného tištěného materiálu 
Visit Frýdek-Místek, s pozvánkou 
do města, a to nejen za památ-
kami, ale také za gastronomií, 
zábavou a sportem. Současně 
byli návštěvníci veletrhu zváni do 
blízkých Beskyd společně s part-
nerskými informačními centry z 
Frenštátu pod Radhoštěm, No-

vého Jičína a Kopřivnice. Před-
stavili jim tak ucelenou nabídku 
lyžařských areálů, různých atrak-
tivit, za kterými mohou turisté jak 
pěšky, tak na kole. Návštěvníky 
naší expozice zaujal nový pro-
dukt Regionální návštěvnická 
karta Beskydy Card, díky které 
mohou turisté a návštěvníci čer-
pat řadu výhod od partnerů nabí-
zejících své služby v Beskydech.

Město Frýdek-Místek bylo pre-
zentováno na expozici Morav-
skoslezského kraje v rámci turis-
tické oblasti Beskydy-Valašsko, 
do jehož území spadá. Nabídku 
celého veletrhu si během čtyř 
dnů prohlédlo 30 tisíc návštěv-
níků, profesionálů v cestovním 
ruchu i koncových klientů.

Na konci ledna bude Frýdek-
-Místek a jeho okolí představen 
na veletrhu ITF Slovakiatour v 
Bratislavě, následovat budou 
veletrhy Tourism Expo v Olo-
mouci, Holidayworld v Praze, 
Dovolená a region v Ostravě a 
Infotour v Hradci Králové.  (pp)

Frýdek-Místek na Regiontour Brno

NÁVŠTĚVA EUROPOSLANCE: Pavel Telička navštívil frýdecko-
-místeckou radnici a hlavním tématem nemohlo být nic jiného než 
obchvat města Frýdek-Místek.  Foto: Petr Pavelka

pomůcek pro zlepšení péče o 
imobilní klienty v hospicovém 
zařízení.

Rok 2011: 40.861 korun – 
Azylový dům pro matky s dětmi 
SÁRA – na zakoupení vybavení 
pro výchovně-vzdělávací aktivity 
a sociální práci, které povedou 
ke zkvalitnění života dětí a ma-
tek v azylovém domě.

Rok 2012: 39.332 korun – 
Kafira o. s. – na zakoupení PC 
sestavy včetně speciálního soft-
waru, židlí a skříní v rámci vyba-
vení pobočky ve Frýdku-Místku, 

Téma: Do jaké míry by mělo město spolupracovat na vzniku a provozu faunaparku?
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městská policie
Předváděli se

11. 1. ve večerních hodinách 
byla hlídka městské policie při-
volána k podnapilým mladíkům, 
kteří se se chtěli vyfotit u před-
váděcích vozidel. Jeden z nich si 
chtěl sednout na kapotu a druhý 
se opřel o auto, které nebylo za-
jištěné a popojelo. „Žádná škoda 
na vozidle nevznikla, ale stráž-
níci mladíky vyzvali k opuštění 
prostoru,“ uvedla policejní pre-
ventistka Lenka Biolková.

Zraněný na hlavě
14. 1. byla hlídka přivolána 

k mladíkovi, který šel po stezce 
kolem řeky a slovně napadal 
kolemjdoucí. Strážníci zjistili, 
že mladík je po pádu na obrub-
ník zraněný na hlavě. Přítom-
nost alkoholu byla vyloučena, 
přesto byl mladík dezoriento-
vaný. Na místo přijela rychlá 
záchranná služba, která si mla-
díka převzala do své péče.

Zamčená na balkoně
17. 1. požádali městskou po-

licii o spolupráci hasiči, protože 
malé dítě uzamklo maminku na 
balkoně a ona vařila na sporáku 
oběd. Strážníci společně byt ote-
vřeli a ženu pustili z balkonu. Dítě 
i maminka byli v pořádku.  (pp)

Téma: Do jaké míry by mělo město spolupracovat na vzniku a provozu faunaparku?
(Pokračování ze strany 2)

Jednoznačně podporujeme 
obnovu zooparku nebo vybudo-
vání botanické zahrady. Město 
by mělo pokračovat v jednání 
s vlastníkem a společnými sila-
mi zahájit práce na rekultivaci 
tohoto území. Už se také našli 
nadšenci, kteří by byli ochotni 
podílet se na provozu budou-
cího, jak uvádějí, faunaparku, 
a vznikl Spolek pro Faunapark 
ve Frýdku-Místku. Bez ohledu 
na název podle našeho názoru 
nic nebrání tomu usednout spo-
lečně k jednomu stolu s cílem 
rozdělit si úkoly, kdy vlastník po-
skytne pozemek a vše, co se na 

tomto pozemku nachází, město 
zajistí financování (např. formou 
dotace), dohodne se vlastní 
provoz, na kterém se bude ur-
čitě podílet i zmíněný spolek, a 
údržbu zeleně může zajišťovat 
městská společnost TS a.s.“

Ivan Vrba za klub KSČM 

„Město Frýdek-Místek by 
mělo spolupracovat se Spolkem 
pro faunapark ve Frýdku-Místku 
v co nejširší míře, protože tato 
aktivita má všeobecnou podporu 
veřejnosti. Z hlediska právní jis-
toty by bylo nejlepší, kdyby areál 
patřil městu nebo v nějaké formě 
přímo spolku. Další pomoc by 

mohla směřovat od poradenství 
s projekty na zvelebení areálu 
až po přímou dotaci z rozpočtu 
města na pořízení vybavení atd. 
Jistým úskalím může být finan-
cování provozu. Vše bude zále-
žet na vůli zastupitelstva a nové-
ho vedení města. Doufejme, že 
to bude brzy.“ Marek Šimoňák 

za hnutí Naše město

„Otázka ZOO ve Frýdku-Míst-
ku je věc, kterou se určitě za-
bývat chceme a musíme. Již ve 
volebním programu KDU-ČSL 
jsme se zavázali, že vznik zo-
oparku ve Frýdku-Místku určitě 
podpoříme. Jsem toho názoru, 

že by město mělo založit pří-
spěvkovou organizaci, například 
s názvem ZOO Frýdek-Místek, a 
podílet se na chodu této organi-
zace tak, jak se podílí na provo-
zu škol, sociálních zařízení nebo 
Národního domu v Místku. Ve-
dení ZOO by samozřejmě mu-
selo také pracovat na získávání 
dotací ze státního či krajského 
rozpočtu a jiných dotačních ti-
tulů, sponzorských darů atd. 
Město si určitě takovou atrakci 
zaslouží. Na stole k jednání jsou 
však ještě další projekty, jako je 
například založení Muzea sou-
kenictví a textilního průmyslu 
ve Frýdku-Místku, s tímto také 

spojená obnova a provoz ži-
dovského hřbitova na Slezské. 
Zde jsou pochováni zakladatelé 
textilek ve Frýdku a Místku, kteří 
se takto zasloužili velkou měrou 
o rozvoj těchto měst jak v oblasti 
sociální, tak i v oblasti kulturní a 
společenské. Již minulé vede-
ní města navázalo kontakty se 
spolkem pro obnovu zooparku a 
vedením Slezanu, kterému býva-
lý pozemek se ZOO patří, a také 
se židovskou obcí a já věřím, že 
i nové vedení města, které by 
mělo vzniknout na zastupitelstvu 
6. února, se bude těmito otázka-
mi velmi seriózně zabývat.“

Za KDU-ČSL Libor Koval

Náměstek primátora Ka-
rel Deutscher, coby garant 
okrajové části Zelinkovice, 
navštívil jednání místního 
osadního výboru, kde pro-
bral s jeho členy například 
omezené možnosti územní-
ho plánu, požadavky, které 
se podařilo loni realizovat, i 
problémy, které na vyřešení 
čekají. Nejpalčivější je přitom 
hluk z dopravy na silnici R 48 
v Lysůvkách.

Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě přitom již na 
základě měření dopravního 
hluku prováděného na přelomu 
září a října potvrdila, že hlukové 
limity zde byly v noční době pro-
kazatelně překročeny. Ředitel-
ství silnic a dálnic koncem roku 
podalo žádost o prodloužení 
časově omezeného povolení 
pro provoz nadlimitně hlučné ko-

munikace R 48 v úseku Rychal-
tice – Frýdek-Místek do konce 
roku 2019 s tím, že do té doby 
plánuje zpracovat projektovou 
dokumentaci, vyřídit územní 
rozhodnutí a stavební povolení 
protihlukových stěn včetně je-
jich realizace. Jsou navrhovány 
dvě stěny při krajnici komuni-
kace – ve směru od Rychaltic 
stěna o výšce 5 m, délce 335 m 
a navazující stěna o výšce 3 m 
a délce 77 m. Celkové náklady 
jsou odhadnuty na 13 milionů. 
Krajská hygienická stanice ří-
zení přerušila do konce února a 
vyzvala ŘSD, aby navrhlo rych-
lejší, byť dočasné protihlukové 
opatření. „Pro místní je důležité, 
že už není debata o tom, zda 
stěny budou postaveny, ale kdy 
budou postaveny. To je zásadní 
věc. My jako město nabídneme 
ŘSD součinnost, aby termín re-
alizace mohl být co nejkratší,“ 

Stížnosti na hluk v Lysůvkách jsou oprávněné

OSADNÍ VÝBOR: Hluk z rychlostní komunikace je v Zelinkovicích-Lysůvkách stále téma. Foto: Petr Pavelka

ujistil náměstek primátora Karel 
Deutscher. 

Místní obyvatele dále trápí, 
že se Zelinkovice dnes praktic-
ky nemají kde rozvíjet, což při 

dnešním trendu, kdy mladí lidé 
nechtějí bydlet s rodiči a volí 
výstavbu vlastního bydlení, zna-
mená, že utíkají za stavebními 
parcelami do jiných obcí.  (pp)

Zimní údržbu silnic ve Frýd-
ku-Místku provádí technické 
služby. Od sobotního rána 
24. ledna, kdy začalo sněžit, 
reagovaly naplno a do terénu 
vyrazila veškerá technika.

„Ve městě se komunikace 
prohrnují pluhy a udržují posy-
povou solí, v místních částech a 

lokalitách je využíván také inertní 
posyp. Od soboty do dnešního po-
ledne jsme spotřebovali na údržbu 
silnic 109 tun soli a 30 tun strus-
ky,“ hlásil v pondělí Jaromír Kohut, 
předseda představenstva TS a.s. 
Připomněl, že v podobných mimo-
řádných situacích se mohou obča-
né obracet na stálou dispečerskou 

službu zimní údržby, a to na tele-
fonním čísle 558 443 213. 

Zimní údržba je prováděna 
podle operačního plánu schvále-
ného magistrátem města. V tom-
to plánu je seznam jednotlivých 
tras plužení vozovek, technolo-
gie zimní údržby vozovek i pořadí 
důležitosti komunikací. Vozovky 
jsou rozděleny do čtyř katego-
rií. Jako první jsou ošetřovány 
komunikace s hromadnou veřej-

nou dopravou, příjezdové místní 
komunikace ke zdravotnickým 
zařízením a další významné 
místní komunikace. Podobně 
to je i s chodníky, které jsou dle 
důležitosti rozděleny do čtyř ka-
tegorií. Od stupně důležitosti se 
následně odvíjí doba, ve které 
má být zabezpečena sjízdnost 
komunikace. Tu stanovuje zákon 
o pozemních komunikacích.

(Pokračování na straně 8) 

Technické služby spotřebovaly za tři dny 140 tun posypu

JE TO I O ŘIDIČÍCH: Technické služby se snaží udržovat parkovací 
místa i při sněhových přídělech, ale někdy se jejich snaha mine účinkem.

Foto: Petr Pavelka

Novinka užitečná i pro 
vás – Beskydy Card

Ředitelka destinační spo-
lečnosti Beskydy-Valašsko 
Monika Konvičná, která sou-
časně vede Beskydské infor-
mační centrum, vysvětluje 
v rozhovoru nový produkt, 
který může být velmi užiteč-
ný i pro občany Frýdku-Míst-
ku. Co je tedy cílem projektu 

Beskydy Card? 
„Projektem Beskydy Card 

chceme dosáhnout zvýšení zá-
jmu návštěvníků o naši turistic-
kou oblast Beskydy-Valašsko, 
zvýšit tak návštěvnost a pro-
dloužit dobu přenocování v uby-
tovacích zařízeních.

(Pokračování na straně 8)
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

sportovní stránky zaměřené na běh ve městě a okolí.

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.

Extraliga házené – základní část, domácí utkání
Neděle 8. 2. 2015 v 17.00  SKP Frýdek-Místek – HCB OKD Karviná 
Neděle 22. 2. 2015 v 17.00  SKP Frýdek-Místek – Tatran Litovel
Sobota 7. 3. 2015 v 18.00 SKP Frýdek-Místek – HK A.S.A. Lovosice

Volejbaloví žáci z Beskyd v Praze nezklamali
Starší žáci, kteří hájí barvy 

volejbalového Školního spor-
tovního klubu Beskydy, se díky 
svým výborným podzimním 
výkonům zařadili v prestižním 
Českém poháru mezi nejlep-
ších osm celků z celé ČR. 

Na první finálový turnaj Čes-
kého poháru starších žáků, který 
se uskutečnil v Praze, odjížděli 
žáci ŠSK Beskydy přece jen tro-
chu s obavami. Neznali totiž sílu 
čtyř nejlepších českých týmů, 
které spolu s elitní moravskou 
čtyřkou postoupily do osmi-
členné finálové skupiny. Avšak 
cíl trenérů Lukáše Drasticha a 
Radovana Podoly zněl jasně 
– umístění do 4. místa. Pouze 
takovýto výsledek na všech 
finálových turnajích totiž zajiš-
ťuje přímý postup na žákovské 
Mistrovství ČR ve volejbale, na 
kterém v loňském roce dosáhli 

Beskydští na stříbrnou příčku.
Avšak cesta vedoucí k na-

plnění cíle nebyla jednoduchá. 
Hned v prvním utkání se projevi-
la síla soupeřů, když beskydský 
tým po prvním vyhraném setu s 
domácí Prahou další dva sety 
nezvládl v koncovkách a utkání 
prohrál. Právě tohle ztracené 
utkání bohužel nakonec stálo 
tým celkové druhé místo na tur-
naji, jak později ukázaly koneč-
né součty.

Do dalších utkání ale druž-
stvo nastupovalo mnohem kon-
centrovaněji a nakonec dosáhlo 
svého cíle. „Za předvedený vý-
kon je potřeba kluky vyzvednout 
a pochválit. Největší pochvalu 
si však za tento turnaj zaslouží 
jednoznačně Jan Pospíšil, který 
na sebe ve všech utkáních bral 
odvážně osobní zodpovědnost a 
snažil se družstvo strhnout k ještě 

lepším výkonům,“ zhodnotil výko-
ny svých svěřenců trenér Podola.

Stejně dobré, a nebo možná 

ještě lepší, umístění se kluci po-
kusí dosáhnout ve dnech 7. a 8. 
února, kdy druhý finálový turnaj 

Českého poháru žáků pořádá 
v hale SPŠ ve Frýdku-Místku prá-
vě Školní sportovní klub Beskydy.

V Brně se konaly ve dnech 
24.–25. ledna mezinárodní 
plavecké závody pro nejmlad-
ší plavce „Brněnský tučňá-
ček“. Náš klub reprezentovali 
Sára Hladíková, Anna Studén-
ková, Matyáš Novotný, Tobi-
as Raška a Daniel Venglář a 
všichni si vedli velmi dobře. 

Největší radost nám udělala 
Anička, která se v disciplíně 
50 m prsa umístila v konku-
renci 62 plavkyň na skvělém 
3. místě a k tomu ještě přida-
la své nové osobní maximum 
v disciplíně 50 znak. Sáře se 
povedly především 50 m znak 
a 50 m volný způsob, jsou z 
toho slušné osobáky  – děvča-
tům posíláme velkou gratulaci! 
Avšak ani kluci se nenechali 
zahanbit a v řadě disciplín si 
své rekordy na 25 metrů tak-
též vylepšili.

Ve výborné formě se převedli 
naši zástupci také na 2. ročníku 
„Karvinského AQUATLONU“ v 

Úspěšný vstup LSKF-M do nového rokuÚspěšný vstup LSKF-M do nového roku
sobotu 24. ledna. Šestičlenná 
výprava ve složení Anna Fia-
lová, Beáta Gazdová, Kateřina 
Lasotová, Jakub Haman, On-
dřej Chovanec a Matěj Pajtl se 
poprala s těžkými podmínkami a 
předvedla pěkné výkony a díky 
Matěji Pajtlovi si odváží i medai-
lové ocenění.

Gratulujeme Matěji Pajtlovi k 
výbornému 2. místu v kategorii 
H16 a všem našim závodníkům 
děkujeme za reprezentaci klubu!

Jarní část druhé volejbalo-
vé ligy mužů začal frýdecko-
-místecký tým Beskyd proti 
dosavadnímu lídrovi soutěže 
Bučovicím ve velkém stylu. 
Svědčí o tom i fakt, že tamější 
regionální tisk jej označil jako 
„Nejčernější víkend klubu za 
celé devítileté ligové období“.

První zápas byl doslova in-
farktovou bitvou a svou kvalitou 
by nezapadl ani v první lize. 
Bojovalo se doslova o každý 
míč. Hráči předváděli nesku-
tečné zákroky jak útočné, tak 

obranné, za což byli odměněni 
fantastickou atmosférou místní-
ho publika. Do tie-breaku měli 
lépe nakročeno domácí, když 
vedli 4:0 a 5:2. Ale ani to nesta-
čilo, Beskydy využily sérii chyb 
domácího družstva a srovnaly 
výsledek. Následná mečbolová 
smršť, ve které Bučovice nevyu-
žily sedm nabízených možností 
zvítězit, pak dopadla šťastněji 
pro Beskydy, které ukončily 
zápas neskutečným poměrem 
25:23. Ve druhém zápase sice 
domácím chyběl zraněný býva-

lý reprezentant Ivo Dubš, ale to 
nikterak nesnižuje váhu vítěz-
ství Beskyd 3:0.

Tým vedený hrajícím trené-
rem Přemkem Kubalou, frýdec-
ko-místeckým olympionikem, 
zvládl začátek roku opravdu 
výborně. Pro samotného tre-
néra je však kromě bodového 
zisku velmi důležitý také fakt, 
že tohoto výkonu dosáhlo jeho 
družstvo i s mladými hráči, kteří 
odehráli v základní sestavě celý 
zápas, což je velkým příslibem 
do budoucna.

Skvělý start volejbalových mužů

Středopolař Václav Mozol 
si splnil svůj dětský sen, když 
uspěl na testech v prvoligových 
Teplicích, které o třiadvacetile-
tého fotbalistu projevily v zim-
ním přestupním období zájem. 
Koncem ledna naopak začal s 
druholigovými valcíři trénovat 
zkušený záložník Petr Wojnar.

Odchovanec hlučínské ko-
pané Mozol odchází do šesté-
ho celku Synot ligy na přestup. 
„Jak jsme již avizovali, nechce-

me klukům v jejich dalším fotba-
lovém růstu bránit. Ta nabídka 
musí být ale zajímavá nejen pro 
samotného hráče, ale samo-
zřejmě i pro oba kluby. Teplice 
byly v jednání velmi korektní,“ 
sdělil předseda frýdecko-mís-
teckého klubu Radomír Myška. 
„Vaškovi bychom rádi za jeho 
odvedenou práci pro náš klub 
moc poděkovali a přejeme mu 
v novém angažmá mnoho spor-
tovních úspěchů,“ dodal.

Odchovanci třinecké ko-
pané Petru Wojnarovi v zimě 
skončilo angažmá ve sloven-
ském prvoligovém celku z 
Bánské Bystrice. Šestadva-
cetiletý středopolař si ve své 
kariéře prošel všemi mládež-
nickými reprezentacemi. V se-
niorské kategorii si zahrál na-
příklad první ligu v ostravském 
Baníku či Mladé Boleslavi. To, 
jestli nakonec technicky dobře 
vybavený fotbalista posílí val-
cíře v jarních odvetách, ukáží 
nejbližší dny.

Mozol pryč, přijde Wojnar?
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FOTBAL MLÁDEŽE

Z 64 ŠACHOVÝCH POLÍ
12. Víkendový turnaj BŠŠ

Pěkných sportovních úspěchů dosáhli členové Beskydské šachové 
školy na domácích šachovnicích v konkurenci šachistů z CZE, POL a SVK 
v mezinárodním šachovém turnaji 12. Víkendový turnaj BŠŠ. V turnaji „A“ 
se zápočtem na FIDE ELO zvítězil se 100% bodovým ziskem 5,0 bodů ta-
lent BŠŠ Patrik Štěpán, v „B“ turnaji obsadili medailová místa jen členové 
BŠŠ v pořadí 1. David Mavrev, 2. Kateřina Janotková, 3. Oldřich Janotka.

Blitz Grand Prix Brno
V Brně se uskutečnil 7. ledna mezinárodní turnaj v bleskovém šachu 

Blitz Grand Prix Brno. V jedenáctikolovém klání reprezentoval Frýdek-
-Místek a BŠŠ mezinárodní mistr Vojtěch Zwardoň. Vedl si výborně a 
po zásluze si z Brna odváží nejen zisk 9,0 bodů, ale především 1. místo.

DOROST
SK Kravaře – starší dorost 

U19 3:4 (0:3)
Kahánek 2, vlastní 2

mladší dorost U17 – SFC 
Opava 2:4 (1:3)

Velička, Gold
mladší dorost U16 – SFC 

Opava 6:0 (3:0)
Janša 2, Kusyn, Šohaj, Ciesarík

ŽÁCI
starší žáci U15 – FK Púchov 

7:0 (5:0)
Kopecký 2, Šimeček 2, Plewa, 

Straka, Kubala
Na těžkém terénu jsme soupeře 
od začátku přehrávali a zaslou-
ženě vyhráli. Kluci si zahráli s 
chutí a předvedli spoustu krás-
ných kombinačních akcí, které 
zakončili i brankami. Dnes po-
chvala celému týmu.
starší žáci U14 – FK Púchov 

9:0 (4:0) 
6. Forch, 16. Kubáň, 17. Kováč, 
27. Alex Akritidis, 43. Nezhoda, 

54. Alex Akritidis, 62. D. Ma-
ceček, 67. D. Maceček, 69. D. 

Maceček.
mladší žáci U12 – halový 

turnaj ve Frýdku-Místku – (3. 
a 6. místo)

Výsledky FM bílí ve skupině: 
- SK Hranice 9:0 (Murín 3, M. 
Mikulenka 2, Bongilaj 2, Reh-
wald, Kulhánek), - Fastav Zlín 
3:1 (Bongilaj, Jurga, M. Mikulen-
ka), - Kysucké Nové Mesto 5:0 
(Bongilaj, Rehwald, M. Mikulen-
ka, Jurga, Marciňa). Semifinále: 
- FC Kopřivnice 1:2 (Murín), o 3. 
místo: - Fastav Zlín 2:1 (Jurga, 
Klimeš).

Výsledky FM modří ve skupině: 
- FC Kopřivnice 2:3 (Šeba, Ra-
čev), - SFC Opava 1:4 (Šeba), 
- MFK Vítkovice 3:1 (Hrabec 2, 
Březina). O umístění: - SK Hra-
nice 2:1 (Cempírek, Šeba), o 5. 
místo: - Kysucké Nové Mesto 
2:3 na pk (Šeba, Březina). 
Sestava FM: Bongilaj, Březina, 
Hrabec, Cempírek, Chovančík, 
Jurga, Kavka, Klimeš, Kulhánek, 
Legorský, Marciňa, Mikulenka, 
Murín, Račev, Rehwald, Šeba, 
Šilák, Vyvial.

PŘÍPRAVKA
ročník 2004 - turnaj v Porubě 

– (1. místo)
Výsledky FM: - TJ Raduň 7:3 
(Barčák 4, Bartek 3), - Fotbal 
Poruba 5:0 (Bartek 2, Rek, Bar-
čák, Chodura), - TJ Sokol Pust-
kovec 10:0 (Bartek 4, Poloch 3, 
Barčák 2, Chodura), - FC Ostra-
va-Jih 3:2 (Šponer, Bartek, Po-
loch), - SK Slavia Třebovice 8:0 
(Bartek 3, Chodura 3, Barčák, 
Poloch), - MFK Vítkovice U10 
3:0 (Bartek, Barčák, Šponer). 
Konečné pořadí: 1. MFK Frý-

dek-Místek, 2. MFK Vítkovice 
U10, 3. TJ Raduň, 4. Fotbal Po-
ruba, 5. FC Ostrava-Jih, 6. TJ 
Sokol Pustkovec, 7. SK Slavia 
Třebovice.
Sestava FM: Závodný - Barčák, 
Bartek, Chodura, Poloch, Rek, 
Šponer.
Nejlepší střelec turnaje: Jan Bar-
tek (MFK FM)
ročník 2005 – turnaj ve Smi-

lovicích – KZL (2. místo)
Výsledky FM ve skupině: - SFC 
Opava 2:0 (Cudzik, Hlosta), - FK 
Fotbal Třinec 1:0 (Šimíček), - 
MFK Havířov 4:0 (Rašovský 2, 
Ježík, Konečný), - MOSiR Jastr-
zebie 2:2 (Cudzik, Konečný). Fi-
nále: MFK FM - MŠK Žilina 0:1.

ročník 2004 – triangl ve 
Vítkovicích

MFK FM - MFK Vítkovice 10:6 
(Kaňák 4, Štětinský 2, Pešek, 
Hrubý, Ryška, Jiříček)
MFK FM - Stará Bělá 26:0 
(Pešek 9, Hrubý 5, Štětinský 4, 
Kaňák 3, Jiříček 3, Chlebek 2) 
Sestava FM: Hrubý, Chlebek, 
Jiříček, Kaňák, Pešek, Ryška, 
Štětinský.

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ: Nela Ručková (16), Kristýna Vojkovská (18) a 
benešovská Veronika Míková (23) se soustředí před doskokem při 
střelbě trestného hodu.  Foto: Milan Míka

Družstvo kadetek U17 Bas-
ketbalového klubu Frýdek-
-Místek při dvou lednových 
domácích utkáních na domá-
cí palubovce nezaváhalo a 
zaslouženě dvakrát porazilo 
svoje pražské soupeře.

BK Frýdek-Místek – Sokol 
Nusle Praha 76:64

Čapatá 32, Hyplová 18, Ruč-
ková L. 7, Vinohradská 6, Milo-
tová a Kučná po 2.
BK Frýdek-Místek – BA Spar-

ta Praha B 89:36
Čapatá 23, Ručková L. 17, 

Šimíčková 13, Kučná 12, Hyplo-
vá a Vinohradská po 8, Zubková 
6, Nevrlá 2.

Sobotní zápas dorostenecké 
ligy proti velice kvalitnímu soupeři, 
pražskému Sokolu Nusle, byl veli-
ce bojovný a hráčky si před plným 
hledištěm sáhly až na samé dno 
svých sil. Trenér Miroslav Char-
vát ocenil výkon svých svěřenkyň 
slovy: „Musím pochválit všechny 
naše hráčky. Střelecký koncert 
Čapaté, ke které se přidala Hy-
plová, a velice kvalitní ubránění a 

zároveň vyfaulování nejlepší hráč-
ky soupeřek, o které se zasloužila 
aktivní Milotová, vedly k úspěchu 
v tomto utkání.“

Nedělní utkání proti Spartě již 
bylo volnější, zahrály si v něm 
všechny hráčky, některé jejich 
akce byly velice pěkné a skóre 
navyšovaly především díky rych-
lým protiútokům. 

Svoje první dvě letošní střet-
nutí mají za sebou i ligové mlad-
ší žákyně U14, které za svými 
soupeři musely tentokrát křížem 
krážem procestovat celou re-
publiku. Zatímco v sobotu odpo-
ledne sehrály v Benešově vyrov-
nané utkání, nedělní ranní zápas 
v Kyjově byl spíše pohromou.

BC Benešov – BK Frýdek-
-Místek 58:51

Ručková N. 19, Maříková 7, Kr-
maschková 6, Ptáčníková a Kubě-
nová po 5, Vojkovská 4, Zátopko-
vá a Bačová po 2, Skořepová 1. 
TJ Jiskra Kyjov - BK Frýdek-

-Místek 114:49
Ručková N. 14, Zátopková 

10, Vojkovská a Maříková po 

6, Ptáčníková 4, Bačová, Kr-
maschková, Skořepová a Kubě-
nová po 2, Nyklová 1.

Druhý tým mladších minižá-
kyň U12 překvapil a z nedale-
kého Příboru si v sobotu přivezl 
dvě cenná vítězství.
BK Příbor – BK Frýdek-Mís-

tek B 26:52 a 25:49
Baierová 24, Muchová 18, 

Konečná 17, Podracká 14, Mu-
ráriková 10, Kahánková 8, Han-
ková 6, Smítalová 4, Sabo 0.

Frýdecko-místecké basket-
balistky podaly týmový a sou-
středěný výkon a všechny za-
slouží velkou pochvalu. Zcela 
jistě udělaly radost i rodičům, 
přítomným v hledišti, a mohly jim 
dvakrát s radostí předvést své 
oslavné tanečky.

A tým mladších minižákyň 
U12 hrál pro změnu doma a 
v nedělních zápasech s Rožno-
vem dosáhl na jednu výhru.

BK Frýdek-Místek A – TJ 
Rožnov pod Radhoštěm 

54:23 a 39:43.
(kot)

Basketbalové kadetky vítězí v dorostenecké lize

1. Prostějov 16 16 0 48:3 1284:906 48
2. Olymp Praha 16 12 4 38:17 1283:1079 36
3. Frýdek-Místek 16 9 7 32:22 1244:1152 28
4. KP Brno 16 9 7 29:26 1214:1152 26
5. Ostrava 16 8 8 29:27 1239:1216 24
6. Olomouc 16 8 8 27:27 1151:1201 24
7. Přerov 16 5 11 20:36 1207:1310 16
8. Šternberk 16 4 12 16:40 1085:1309 11
9. SG Brno 16 1 15 6:47 910:1292 3

Tabulka po základní části
volejbalové extraligy žen

V sobotu 10. ledna se 
v Havířově uskutečnil již třetí 
turnaj pětidílného „Krajské-
ho přeboru mládeže v rapid 
šachu“ v kategoriích do 10, 
12, 14 a 18 let, děvčata a 
chlapci. Mládežníci Beskyd-
ské šachové školy navázali 
na svá výborná vystoupe-
ní z předchozích turnajů a 
v konkurenci 131 šachistů 
z 14 klubů se předvedli ve vý-
borném světle. Posuďte sami:

Dokázali získat hned 3 zlaté, 5 
stříbrných a 3 bronzová umístění. 
1. místo – Tereza Beluská, Natá-
lie Szusciková, Martin Vašínek, 
2. místo – Zuzana Gřesová, Lu-
cie Fizerová, Radek Halamíček, 
Martin Vašínek, Matyáš Kaňák, 
3. místo – Kateřina Janotková, 

Petr Gnojek, Filip Halamíček.
V průběžném pořadí po tře-

tím turnaji se mohou pochlubit 
medailovým umístěním U8 – 
1. Martin Vašínek, 2. Matyáš 
Kaňák, 3. Marek Fizer, D10 – 1. 
Natálie Szusciková, 2. Lucie Fi-
zerová, 3. Pavlína Dudová, H10 
– 1. Petr Gnojek, 2. Michal Gřes, 
D12 – 1. Kateřina Janotková, 
H12 – 2. Radek Halamíček, 3. 
Tobiáš Krejčok, D14. – 2. Zuza-
na Gřesová, H14 – 3. Lucian 
Vantuch, D18 – 1. Tereza Belus-
ká. Do konce seriálu zbývají po-
slední dva díly a je jistě v silách 
všech jmenovaných si medailo-
vá místa udržet či ještě vylepšit.

Děkujeme členům Beskyd-
ské šachové školy za vynikající 
reprezentaci Frýdku-Místku.

Beskydská šachová škola 
potvrdila svou dominanci

Frýdecko-místečtí hokejis-
té v zápase 35. kola na ledě 
břeclavských Lvů nedokázali 
využít spoustu šancí a po ne-
vydařené třetí třetině se vrátili 
bez bodů.

Miroslav Kameník (trenér 
Frýdku-Místku): „V utkání jsme 
určitě nebyli horším týmem, nao-

pak. Rozhodly individuální chyby 
v obraně a neproměňování na-
šich šancí, to ale říkáme každý 
zápas. Když už se nám podařilo 
dostat znovu do zápasu, dosta-
neme zbytečně čtvrtý gól. To nás 
srazilo do kolen a rozhodlo.“
Branky: 11. Ivan (Krutil), 29. Go-
golka, 31. Matějek (trestné střílení).

Bez bodů z Břeclavi
HC LVI Břeclav – HC F-M 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
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Volba povolání 2015

Pro deváťáky, jejich rodiče a nejen pro ně
Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s Úřadem práce 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 ná-

sledující sérii článků se dočtete, které profese jsou v našem regionu dlouhodobě poptávané a čím se vyznačují.

Zdravotnický asistent je 
střední odborný zdravotnický 
pracovník. Pracuje pod dohle-
dem zdravotní sestry nebo lé-
kaře, poskytuje základní a spe-
cializovanou ošetřovatelskou 
péči dospělým nebo dětským 
pacientům. Profese je vhodná 
pro ženy i pro muže.

Pracovní náplní zdravotnic-
kého asistenta může být např. 
sledování a kontrola zdravotní-
ho stavu pacientů, dodržování 
diet a pitného režimu. Podá-
vání předepsaných léčebných 
přípravků. Ošetřování akutních 
ran, obvazování. Příjem paci-

entů do ordinace. Příprava pa-
cientů k léčebným procedurám. 
Jednoduchá vyšetření pacientů, 
odběr krve a jiného biologického 
materiálu. Pomoc pacientům le-
žícím, s omezenou pohyblivostí. 
Rehabilitační cvičení s pacienty. 
Sterilizace a dezinfekce použí-
vaných pomůcek a vybavení. 
Vedení potřebné evidence pa-
cientů, lékařských a zdravotnic-
kých úkonů. Spolupráce s jinými 
zdravotnickými zařízeními. 

Mezi jeho odborné znalosti 
patří základy první pomoci a 
zdravověda, hygienické před-
pisy, měření a sledování život-

ních funkcí (krevní tlak, puls…), 
struktura a funkce lidského těla, 
ošetřovatelství, desinfikování, 
ukládání léků, základy psycho-
logie a komunikace.

Jaký je to člověk? Trpělivý, 
pečlivý, vytrvalý, spolehlivý, 
ochotný a také důsledný. Chce 
pomáhat druhým, pečovat o ně, 
starat se o jejich pohodlí. Pro 
nemocného nebo zdravotně 
handicapovaného člověka je 
nepostradatelný.

Požadované vzdělání pro 
tuto profesi je střední vzdělá-
ní ukončené státní maturitní 
zkouškou v oboru 53-41-M/01 
Zdravotnický asistent. Na toto 
studium je vhodné navázat na 
vysoké škole studiem některé-
ho zdravotnického oboru, jako 
např. Všeobecná sestra, Porod-

ní asistentka, Zdravotnický zá-
chranář atd. nebo pokračovat ve 
studiu na vyšší odborné škole.

O zdravotního asistenta po 
ukončení vysokoškolského 
studia nebo po získání vyššího 
odborného vzdělání je velký zá-
jem. Může pracovat v nemocnič-
ních i ambulantních provozech, 
v ordinacích praktických lékařů, 
ve stacionářích a v domácí péči, 
ve zdravotnických zařízeních, 
zařízeních sociální péče a také 
v terénní péči. Řada pracovišť je 
s nepřetržitým provozem.
Kvízová otázka: K čemu se 

používá fonendoskop? 
- k vyšetření srdce
- k vyšetření zubů
- k vyšetření plic
- k vyšetření zraku

Úkoly pro šikovné deváťáky:

Najdi zdravotnické zařízení 
nejblíže svému bydlišti a zjisti, 
jaké služby poskytuje.

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 této školy.
Správná odpověď na otázku: 
„fonendoskop“ je lékařský ná-
stroj, který zvyšuje intenzitu zvu-
ku. Jeden konec se přikládá k tělu 
pacienta, druhý, zdvojený konec, 
slouží k poslechu. Nejčastěji se 
používá k vyšetření srdce (šeles-
ty, tlukot srdce) a plic (dýchání).
Připravil: Úřad práce ČR. Kraj-
ská pobočka v Ostravě, Kon-
taktní pracoviště Frýdek-Místek

(Zdroj: www.istp.cz; WIKIPE-
DIE, Otevřená encyklopedie.)

Kdo je a co dělá: Zdravotnický asistent

Základní škola a mateřská 
škola Naděje byla děkanem 
PdF OU v Ostravě doc. Tomá-
šem Jarmarou, Ph.D. uvedena 
mezi Fakultní instituce OU na 
slavnostním předávání statutu 
v prosinci 2014 v prostorách 
Pedagogické fakulty OU. Titul 
získala škola na tři roky. Po tuto 
dobu se bude škola věnovat a 
podílet se na vzdělávání budou-
cích učitelů – speciálních peda-
gogů, bude vytvářet podmínky 
pro praxi – náslechy, hospitace 
a rozbory praktikovaných vyučo-
vacích hodin studentů speciální 
pedagogiky a studentů dalších 
fakult OU. Jako Fakultní insti-
tuce bude škola spolupracovat 
s Pedagogickou fakultou také 
v oblastech dalšího směrování 
přípravy studentů na budoucí 
povolání učitele a bude přispívat 
k připravenosti mladých lidí na 
učitelskou profesi. Vedení školy 

i učitelé mají zájem se podílet na 
přípravách seminářů a konzulta-
cích pro studenty PdF OU. Vě-
řím, že škola statut obhájí i pro 
další období.

Studenti Pedagogické fakulty 
OU budou v rámci recipročních 
aktivit pomáhat organizovat 
sportovní, společenské nebo dal-
ší kulturní akce pro žáky školy, 
budou realizovat zájmové vzdě-
lávání pro žáky nebo doučovat či 
hlídat žáky podle potřeby školy.

Získání statutu Fakultní insti-
tuce je pro školu závazkem, že 
ve své vzdělávací činnosti a re-
alizovaných metodách a formách 
práce i nadále bude uplatňovat 
inovační trendy, že škola bude 
realizovat podpůrná opatření pro 
žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a nadále bude aktivně 
rozvíjet a uvádět do života pro-
jekty Pedagogické fakulty OU.

Dana Zemánková

ZŠ a MŠ Naděje byl udělen statut Fakultní 
instituce Ostravské univerzity v Ostravě
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Dne 15. ledna se žáci naší 
5. ZŠ zúčastnili krajského kola 
v šachu. 1. stupeň reprezento-
valo družstvo ve složení Nytra 
Ondřej, Miča Marek, Dudová 
Pavlína, Gřes Michal a dosáhlo 
vynikajícího výsledku. 

Z turnaje si odvezli zlato a 
postupují na Mistrovství České 
republiky, které se bude konat na 

jaře. Ani družstvo našich starších 
žáků z 2. stupně se nenechalo 
zahanbit a tým ve složení Žídek 
Daniel, Gřesová Zuzana, Mavrev 
David, Marciňa Jan obsadil výbor-
né 3. místo. Uspěli ve skutečně 
kvalitní konkurenci, neboť soupeři 
jim byli studenti víceletých gymná-
zií. Všem blahopřejeme a držíme 
palce do dalších soutěží!

Žáci v ZŠ LÍSKOVEC jsou 
vychováváni k ochraně život-
ního prostředí v návaznosti 
na situace v běžném životě. 
Jsme EKOŠKOLA a na jaře 
budeme obhajovat 4. ekotitul. 

V rámci ekoškoly se zabý-
váme pěti základními tématy – 
energie, voda, odpady, doprava 
a zeleň. Žáky učíme prostřednic-
tvím školních a mezinárodních 
projektů, jak šetřit s energií a 
vodou, jak se starat o zeleň, jak 
správně třídit… 

Ve školním roce 2014/2015 
se zaměřujeme důkladněji na 
téma odpady:

Pro žáky 1. stupně si připravili 
lektoři z EKOKOMU přednášku 
o správném třídění.

Děti z družiny se mohly zá-
bavnou formou seznámit s pro-
blematikou odpadů na SLAV-
NOSTI LÍSKOVÝCH OŘÍŠKŮ.

V dubnu nás čeká EKOKON-
FERENCE, kdy si žáci pro spo-
lužáky, učitele a hosty připraví 
různé scénky, přednášky, pre-
zentace apod. o odpadech. Poté 
bude následovat DEN ZEMĚ 
– ekotým vytvoří stanoviště, na 
kterých žáci školy budou soutě-

žit ve znalostech o odpadech. 
Účastníme se i v projektu 

RECYKLOHRANÍ, které je za-
měřeno nejen na třídění odpadů 
(baterie, tonery…)

Také jsme zapojeni do kam-
paně LITTER LESS, kde se 
učíme minimalizovat množství 
odpadů (pitné láhve, svačinkové 
boxy, látkové tašky…)

Pozorovat a rozumět přírodě se 
snažíme v mezinárodním progra-
mu GLOBE, jehož každoročním 
vyústěním jsou GLOBE GAMES.

Žáci šestého ročníku vytváří 
Lesní deník v programu LES VE 
ŠKOLE – ŠKOLA V LESE.

Snažíme se zkrášlovat zeleň 
v okolí školy. Vybudovali jsme si 
svépomocí i s pomocí odporníků 
arboretum, skalku, altán, jezírko, 
meteorologickou budku. 

Oslavili jsme DEN STRO-
MŮ zasazením borovice a také 
celoškolní literární a výtvarnou 
soutěží. Aktivně spolupracuje-
me se SDRUŽENÍM TEREZA, 
která zastřešuje výše zmíněné 
programy.

Nejsme lhostejní ke svému 
životnímu prostředí. Přidejte se 
k nám. Mgr. Petr Jaroš

V Lískovci děláme ekologii
Přestože venku už bílo ne-

bylo, v MŠ Kouzelný svět se 
v úterý 13. ledna začaly všech-
ny děti scházet v bílé barvě. 
Probíhal zde „Bílý den“.

Do MŠ k nám zabloudily také 

vílí sestry – Bílá Víla a Víla Bílá. 
Ty provázely děti celým dnem. 
Děti pro ně hledaly cestu domů 
na mapě, navrhovaly pro ně nové 
bílé šaty i šperky a připravily pro 
ně jídlo pouze z bílých potravin. A 

protože se venku víly ušpinily od 
bláta, tak jim dokonce pomohly 
děti vyprat šaty, aby byly zase 
bílé. Za všechno, co děti pro víly 
udělaly, dostal každý kousek čo-
kolády – a jaké jiné, nežli bílé.

Bílý Kouzelný svět

Obrovský úspěch ve flor-
bale zaznamenala 14. ledna 
Základní a mateřská škola, J. 
Čapka 2555, Frýdek-Místek. Za 
přispění trenérů místního flor-
balového oddílu FbC BD STAV 
Frýdek-Místek, se kterým 2. ZŠ 
již několik let úzce spolupracu-
je, se dětem z prvního stupně 
podařilo získat prvenství v kraji.

Turnaje Think Blue Cup, kte-
rý organizuje Česká florbalová 
unie, se letos v Moravskoslez-
ském kraji zúčastnilo celkem 81 
družstev. Dvojka pořádala 13. 
listopadu okresní kolo, v němž 
naši chlapci zvítězili a vydali se 
14. ledna vstříc Krajské elimi-
naci, do níž prošlo 12 družstev. 

Pod vedením zkušeného trené-
ra Daniela Řehy přijel tým „Lionit 
Dvojka“ obhajovat alespoň dru-
hé místo z loňského ročníku.

Ve skupině na frýdecký tým 
čekala ZŠ Jugoslávská z Ostravy 
a ZŠ Pionýrská z Kopřivnice, třetí 
soupeř z Opavy nedorazil. Naše 
družstvo odehrálo tedy s každým 
soupeřem po dvou utkáních, 
Kopřivnici porazili chlapci dva-
krát 3:1 a 2:0, s Ostravou rovněž 
získali plný bodový zisk po vý-
sledcích 4:1 a 3:2. Ze skupiny B 
postoupila ZŠ Petrovice a céčko 
ovládly Hladké Životice. Náš tým 
přidal další dvě výhry, když si 
nejprve s vítězem béčka poradil 
hladce 6:3 a poté porazil i Životi-

ce 4:1. Bez ztráty bodu se škola 
z okraje Slezské představila jako 
nejlepší florbalová škola v regionu 
pro první stupeň a v bojích Think 
Blue Cup 2015 bude družstvo 
z Frýdku-Místku dále reprezen-
tovat naše město a kraj v celore-
publikových bojích.

„Dvojku“ reprezentovali žáci 
3.A - 9 Dominik Šimíček (1+0), 
3 Ondřej Šimík (0+0), 4.A - 5 
Dominik Göttlicher (0+0), 11 Ro-
bin Lazík (0+0), 10 Michal Šena 
(0+1), 5.A - 2 Kamil Chalachan 
(6+5), 6 Tomáš Chlebek (3+1), 
8 Matouš Matloch (12+3), 5.B - 7 
Tomáš Biedroň (0+0), G Vojtěch 
Kaňák pod vedením trenérů Da-
niela a Petra Řehových.

Florbalisté z Dvojky jsou v kraji nejlepší

„Ve znamení solidarity: Zají-
máme se, nebojíme se a sdílíme“ 
– takové je téma letošní soutěže 
školních projektů přeshranič-
ní spolupráce. Už poosmé tak 
zve projekt aces – Akademie 
středoevropských škol učitele 
a studenty, aby vytvářeli a rea-
lizovali projekty spolu se svými 
mezinárodními partnery. Návrhy 
projektů lze posílat od 15. ledna 
do 15. dubna 2015. Školy s nej-
lepšími nápady získají grant.

Vzdělávací iniciativu aces 
zahájila v roce 2006 Nadace 
ERSTE a koordinuje ji vídeňské 

Interkulturelles Zentrum ve spo-
lupráci s bratislavskou organiza-
cí VČELÍ DOM. Jejím cílem je 
podpořit výměnu a mezikulturní 
dialog mladých lidí. Do této sítě, 
která je aktivní ve střední a jiho-
východní Evropě a kterou pod-
porují ministerstva školství ve 
všech zúčastněných zemích, se 
již zapojilo více než 25 tisíc žáků 
a 36 tisíc učitelů z 15 zemí. 

Z České republiky, která je 
součástí projektu od jeho počát-
ku, se zúčastnilo 24 škol, několik 
z nich i opakovaně (http://www.
aces.or.at/schoolnetwork).

Akademie středoevropských škol

Úspěch šachistů z Pětky
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Technické služby spotřebovaly za tři dny 140 tun posypu
Zimní údržbou pozemních ko-

munikací se rozumí zmírňování 
závad, které vznikly povětrnostní-
mi vlivy a podmínkami za zimních 
situací na místních komunikacích 
a průjezdních úsecích silnic.

TS a.s. zajišťují zimní údržbu 
352 kilometrů místních komunika-
cí, které patří do správy statutár-
ního města Frýdek-Místek, včetně 

komunikací v místních částech 
Lískovec, Skalice, Panské Nové 
Dvory, Chlebovice, Zelinkovice, 
Lysůvky, ale také v lokalitách Ba-
ranovice, Gajerovice, Bahno.

Technické služby nezajišťují 
zimní údržbu na silnicích ve vlast-
nictví Moravskoslezského kraje 
nebo státu. Jejich údržbu provádí 
Správa silnic MS kraje.

Krajské silnice – ul. Bruzov-
ská, Lískovecká, Revoluční, J. 
Opletala, 17. listopadu, část 
ulice Ostravská (od křižovat-
ky U Rady ve směru na Sviad-
nov), Staroměstská, Slezská, 
Obchodní, Palkovická, Podpuklí.

Silnice ve vlastnictví státu – 
ul. Hlavní, Janáčkova, Příborská 
a Beskydská.

Pořadí důležitosti
Lhůta pro zmírňování závad
ve sjízdnosti místních komunikací

vozovky

1. 4 hod.

2. 12 hod.

3.
po ošetření 1. a 2. pořadí,
nejdéle pak do 48 hod.

4. neošetřují se

Novinka užitečná i pro 
vás – Beskydy Card

(Pokračování ze strany 3)
...Konkurence je dnes ob-

rovská, proto jsme společně 
s partnery přemýšleli o pro-
duktu, kterým bychom naši 
oblast nabídkou odlišili a zvidi-
telnili před jinými destinacemi. 
Tento cíl má plnit projekt Bes-
kydy Card, regionální návštěv-
nický systém.“

Co přinese Beskydy Card 
poskytovatelům služeb?

„Poskytovatelé služeb, jak 
ubytovatelé, tak provozovatelé 
atraktivit, zapojením do projek-
tu zvýší povědomí a zájem o 
jejich zařízení. Díky masivní a 
dlouhodobé propagaci projek-
tu Beskydy Card na internetu, 
v tištěných médiích či na propa-
gačních akcích se zvýší výskyt 
informací o jejich službách a 
přiblíží se tak jejich zákazní-
kům. Samozřejmě ten největší 
efekt je zvýšení návštěvnosti. 
Je však třeba počítat s tím, že je 
to dlouhodobý proces.“

Jak Beskydy Card zájemce 
získá?

„Beskydy Card získá zdar-
ma, pakliže se ubytuje u smluv-
ních ubytovatelů, a to vždy 
minimálně při ubytování na 
dvě noci. Jejich seznam, který 
se neustále rozrůstá, získá na 
portále www.beskydycard.cz. 
Mysleli jsme také na jednoden-
ní návštěvníky, kteří mají mož-

nost zakoupit si Beskydy Card 
prostřednictvím e-shopu na 
webových stránkách www.bes-
kydycard.cz nebo ve vybraných 
informačních centrech turistické 
oblasti Beskydy-Valašsko.“

Co přinese Beskydy Card 
návštěvníkovi?

Karta Beskydy Card je ur-
čena návštěvníkům, kteří ak-
tivně tráví čas při cestování, 
sportu či odpočinku v turistic-
ké oblasti Beskydy-Valašsko. 
Díky kartě tak mohou získat 
řadu benefitů, a to po dobu 
platnosti Beskydy Card, což 
je 12 měsíců od data vydání. 
S kartou získají bezpočet fan-
tastických zážitků a poznání. 
Výhody Beskydy Card uživatel 
karty sleduje na www.besky-
dycard.cz nebo v doprovodné 
tištěné brožuře, kterou obdrží 
společně s kartou.“

Pro úspěch projektu je pod-
statné, aby držitelé Beskydy 
Card mohli čerpat maximum 
nabízených služeb v Besky-
dech, proto je důležité, aby se 
do projektu zapojilo maximum 
provozovatelů atraktivit. Zá-
jemci o zapojení do projektu 
Beskydy Card mohou kontak-
tovat Destinační management 
turistické oblasti Beskydy-Va-
lašsko, o.p.s., p. Renatu Kota-
lovou, tel. 739 203 933, e-mail: 
dm@beskydy-info.cz 

Magistrát města Frýdku-
-Místku vynakládá každoročně 
nemalé finanční prostředky na 
úklid odpadků, které lidé odha-
zují mimo odpadkové koše a 
kontejnery. Za likvidaci černých 
skládek, úklid odpadu kolem po-
pelnic, převážně starého nábyt-
ku a podlahových krytin, ale také 
úklid odpadků z městské zeleně 
zaplatilo loni město přes jeden 
milion osm set tisíc korun. 

V loňském roce město zlik-
vidovalo osmdesát pět černých 
skládek. Odvezlo z nich téměř 
šedesát dva tun odpadu, což 
stálo městskou kasu více než sto 
sedmdesát osm tisíc korun. „Čer-
né skládky se vyskytují všude, 
nejen v okolí řeky nebo v lesních 
porostech, jak si mnozí myslí, 
objevují se také na sídlištích. 
Z černých skládek odvážíme pře-
vážně papír, plasty, oblečení, ale 
také rozebrané ledničky, televize 
a podobně,“ řekl vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství 
Jaroslav Zezula. 

Další peníze, přes půl milionu 
korun, si vyžádal úklid odpadu 
kolem popelnic. Lidé k nim čas-
to odkládají starý a nepotřebný 
nábytek, koberce nebo sanitární 
techniku. Takové jednání se ale 
považuje, stejně jako v případě 
zakládání černých skládek, za 
přestupek. Je možné za něj uložit 
pokutu až do výše 50 tisíc korun. 

Město loni v rámci úklidu od-
padků vynaložilo největší částku, 
přes jeden milion korun, za úklid 
papírků, PET lahví, papírových 
krabic, nedopalků a podobně 
z prostranství veřejné zeleně, 
včetně dětských hřišť. Technické 
služby musí vynaložit dost prá-
ce na to, aby tato místa udržela 
čistá, a při procházce městem 
lze konstatovat, že se jim to daří. 
Není to ovšem zadarmo. Jen pro 
zajímavost, při jedné z loňských 
akcí, kdy technické služby jeden 
týden neuklízely prostranství na 
sídlišti Slezská, bylo nasbíráno 
20 velkých igelitových pytlů od-
padků, což je asi 300 kg odpadu. 

Lidé by měli mít vlastní zá-
jem na tom, aby prostředí, ve 
kterém žijí, bylo příjemné. Po-
kud uvidí, že někdo vyhazuje 
odpad mimo kontejnery, měli 
by kontaktovat městskou poli-
cii, která takovéto chování po-
stihne. Odkládání jakýchkoli 
odpadů vedle kontejnerů je 
považováno za přestupek, za 
který může být ve správním 
řízení uložena pokuta až 50 
tisíc korun. 

Odpad patří do popelnice. 
Starý nábytek, podlahové kryti-
ny, ale také vysloužilé elektro-
spotřebiče lze zcela ZDARMA 
odevzdat do sběrných dvorů, 
které se nachází v lokalitě Col-
lo-louky za Tescem v Místku, 
dále na sídlišti Slezská v ulici 
Jana Čapka a také v lokalitě 
Panské Nové Dvory. Pravidelně 
jsou pořádány jarní a podzimní 
úklidy, kdy jsou po městě umís-
ťovány velkoobjemové kontej-
nery. Město pravidelně objíždí 
také mobilní sběrna.

Úklid volně pohozených odpadků a likvidace 
černých skládek stáli město přes 1,8 mil. korun

Plasty patří do žlutého kontej-
neru. V popelnici zabírají nejvíc 
místa ze všech odpadů, proto je 
důležité nejen třídění, ale i sní-
žení jejich objemu, které můžete 
provést sešlápnutím či zmačká-
ním před vyhozením.

Do kontejneru na plasty pa-
tří: fólie, sáčky, plastové tašky, 
sešlápnuté PET láhve, obaly od 
pracích, čistících a kosmetických 
přípravků, kelímky od jogurtů, 
mléčných výrobků, balící fólie od 
spotřebního zboží, obaly od CD 
disků a další výrobky z plastů.

Plastové odpady nemusí být 
dokonalé čisté. Drobné znečiš-
tění plastových obalů nevadí. 
Je však dobré mít na paměti, že 
mastnota a zbytky obsahu ome-
zují recyklaci vytříděných obalů 
a také znepříjemňují život obslu-
ze dotřiďovacích linek. Naopak 
se není třeba bát do tříděného 
odpadu vyhodit prázdné obaly 
od mýdel nebo šamponů a další-
ho běžného drogistického zboží.

Do kontejneru na plasty ne-
patří: obaly se zbytky potravin, 

obaly od žíravin, barev a jiných 
nebezpečných látek, komunální 
odpad, uhynulá zvířata, barvy, 
zkažené maso, použité pleny či 
injekční stříkačky!!!

Tyto odpady dokážou 
znehodnotit obsah celého 
svozového auta a plast ne-
může být zcela vytříděný 
a v některých případech 
skončí jeho velká část na 
skládce odpadů nebo ve 
spalovně odpadů.

Frýdecká skládka, 
a.s. provádí sběr plasto-
vých odpadů ve městě 
Frýdek-Místek a přileh-
lých obcích pro více než 
100 tisíc občanů. Čet-
nost vyvážení sběrných 
nádob a umístění určují 
obce a města. Plastové 
odpady jsou sváženy 
na třídírnu v Lískovci u 
Frýdku-Místku. Zde je 
prováděno třídění na jed-
notlivé druhy, které jsou 
pak dál expedovány ke 
zpracovatelům k jejich 

dalším úpravám. U zpracovate-
le je opětovně plast přetříděn a 
zpracován na drť, která se dá vy-
užít jak v potravinovém, tak i ve 
stavebním či textilním průmyslu.

Plasty, plastové odpady a jejich třídění
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Nemocnice ve Frýdku-Místku ve spolupráci s organizací 
ADRA hledá dobrovolníky na oddělení následné péče

Frýdecko-místecká nemoc-
nice ve spolupráci s Dobrovol-
nickým centrem ADRA hledá 
dobrovolníky na oddělení ná-
sledné péče. Oddělení poskytu-
je především péči rehabilitační 
a hlavní věkovou skupinu pa-
cientů představují pacienti nad 

65 let. Jedná se o zcela nový 
program, jehož cílem je zpestřit 
a ukrátit čas, který tráví dlouho-
době hospitalizovaní pacienti 
v nemocnici během své léčby. 
Vstupní školení pro zájemce 
proběhne 17. února od 16 do 19 
hodin v nemocniční jídelně.

Nemocnice spolupracuje s 
dobrovolníky ADRA od roku 2010, 
a to na dětském oddělení, kam 
docházejí dobrovolníci od pondělí 
do neděle. Před půlrokem vznikla 
myšlenka zprostředkovat dobro-
volné společníky také pro geri-
atrické pacienty hospitalizované 
na oddělení následné péče, kteří 
se vyrovnávají s následky zdra-
votních obtíží déle. Přáním zdra-
votníků je, aby se geriatrickým 
pacientům dostalo během jejich 
léčby pozornosti dobrovolných 
společníků a zkrátil se jim tak čas, 
než odejdou zpět do domácího 
prostředí nebo k další rehabilitaci.

„Frýdecko-místecká nemocnice 
disponuje v rámci oddělení násled-
né péče 32 lůžky, kam jsou překlá-
dáni pacienti hospitalizovaní dříve 
na jiných odděleních nemocnice,“ 
uvedla Jarmila Dostálová, náměst-
kyně pro ošetřovatelskou péči.

„Na oddělení se tak léčí pře-

devším pacienti po zlomeninách 
krčku stehenní kosti, páteře, pa-
cienti po amputacích, po cévních 
mozkových příhodách. Délka je-
jich hospitalizace se pohybuje 
od jednoho týdne do tří měsíců. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o 
dlouhé období strávené v limitu-
jících nemocničních prostorech, 
je naším cílem zpříjemnit pa-
cientům pobyt prostřednictvím 
proškolených dobrovolníků,“ 
dodala náměstkyně Dostálová.

K dobrovolnické činnosti se 
může přihlásit kdokoliv starší 18 
let, kdo rád pomáhá, je komu-
nikativní a najde si 1-2 hodiny 
týdně pro návštěvu v nemocnici, 
a to v dopoledních či odpoled-
ních hodinách. Během návštěvy 
může oslovit jednoho nebo i více 
pacientů. Smyslem je si s hos-
pitalizovanými popovídat, něco 
přečíst nebo zahrát karty. V jiném 
případě potěší otření zpoceného 

čela, podání nápoje a vyslech-
nutí, oč si pacient například dělá 
starosti. Podmínkou k zahájení 
činnosti je doložení čistého výpi-
su z rejstříku trestů, doporučení 
od praktického lékaře a absolvo-
vání vstupního školení. 

Zájemcům o tuto činnost dopo-
ručujeme absolvovat vstupní po-
hovor s koordinátorkou dobrovol-
níků Lenkou Hájkovou ve středy 
4.2., 11.2. (14.00-18.00). Během 
pohovorů jim bude vysvětlena 
detailněji náplň činnosti dobrovol-
níků, zároveň se zájemci dozví in-
formace o vstupním školení, které 
proběhne 17. února v jídelně ne-
mocnice v čase 16.00–19.00.

Kontakt pro zájemce
o dobrovolnictví, DC ADRA:

Bc. Lenka Hájková
zástupce vedoucího

a koordinátorka dobrovolníků
734 693 785

lenka.hajkova@adra.cz

Centrum maminek Broučci Vás zve na přednášku Josefa Ulehly
GEOPATOGENNÍ ZÓNY TROCHU JINAK

Tematický obsah je zaměřený na zdraví dětí a problémy v tě-
hotenství. Jak a kde spí děti, kde si přes den hrají. (Děti si tato 
místa vybírají pocitem). Proč se děti budí, proč na ně působí úpl-
něk, proč jsou nemocné při deštivém počasí, alergie. Jak působí 
spodní voda na těhotenství. Pokud žena i muž jsou lékařsky v po-
řádku, a přesto se jim nedaří otěhotnět (ani umělým oplodněním), 
může být příčina i jinde. Jak se projevuje spodní voda na zdraví 
lidí a zvířat, jak působí na stromy a rostliny. Domy a duchovní 
problémy. Osobní svědectví: moje cesta k Bohu a víře.
KTERÁ SE KONÁ v úterý 10. března na ulici Palackého 129 
Frýdek Místek. ZAČÁTEK v 10 HODIN

Informace na tel. 602 707 953 www.ulehla-josef.cz

REKVALIFIKACE
Máte ještě možnost rekvalifikace s akreditací MPSV na Pracovníka v sociálních službách se zamě-
řením na osobní asistenci od 23. do 25. 5. 2015 a na Pečovatelku o děti ve věku 0-15 let s akreditací 
MŠMT v době od 2. 3. do 18. 5. 2015. Oba kurzy budou probíhat na Obchodní akademii, Palackého 
123 ve Frýdku-Místku. Kontakt: 732 349 654 www.vzdelavaci-kurzy.eu Zn. Kvalita

PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ?
CYKLUS PEČUJ DOMA OD 7. BŘEZNA VE FRÝDKU-MÍSTKU

Diakonie ČCE pořádá cyklus 
kurzů Pečuj doma, určený laickým 
pečujícím starajícím se zejména o 
seniory. Na kurzech získají po-
třebné rady a informace, vymění 
si zkušenosti, prakticky nacvičí 
ošetřovatelské techniky. Obdrží 
také soubor příruček k pečování a 
DVD s instruktážními videi. Cyklus 
je pro účastníky zdarma.

Koná se v Domě pokojného 
stáří u Panny Marie Frýdecké, 
Mariánské náměstí 146, Frýdek-
-Místek, v soboru 7. března od 
10 od 15 hodin přednáška Do-
provázení nemocného v závěru 
života, v pátek 13. března od 10 
do 15 hodin přednáška Sociálně-
-právní minimum, o sobotách 
21. března od 8.30 do 18.30 a 

28. března od 8.30 do 13.30 Ná-
cvikové ošetřovatelské kurzy. 

Přihlášky a více informací na 
telefonu 730 816 756, e-mai-
lu vasakova@diakonievm.cz 
nebo na stránkách www.pecu-
jdoma.cz.

Odkaz na akci: http://www.
pecujdoma.cz/akce/kurzy-pe-
cuj-doma-ve-frydku-mistku

Vysoká škola sociálně správ-
ní, Institut celoživotního vzdělá-
vání Havířov, o.p.s. realizovala 
v období červenec 2012 až 
leden 2015 projekt s názvem 
„Systém celoživotního učení pro 
podporu efektivní veřejné sprá-
vy“, který byl financován z pro-
středků Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR. 

Jedná se o projekt Operač-
ního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Výstu-
pem projektu bylo vytvoření uce-
leného souboru 12 vzdělávacích 
modulů v systému celoživotního 
učení pro cílovou skupinu projek-
tu, tj. úředníky orgánů územní sa-

mosprávy a státní správy v Mo-
ravskoslezském kraji. Celkově 
bylo do projektu zapojeno 79 
osob, přičemž úspěšně podpoře-
no bylo 62 úředníků z Magistrátu 
města Havířova, Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, Městského 

úřadu v Orlové a Městského úřa-
du ve Studénce. Nejvíce prefe-
rovaným tématem byla Etika ve 
veřejné správě, naopak nejméně 
navštěvovaným seminářem bylo 
téma Manažerské informační 
systémy. Dne 2. prosince 2014 
se konala na VŠSS, ICV Havířov 
závěrečná konference projek-
tu, které se zúčastnilo 26 osob. 
Více informací na www.incev.cz 

Úředníci se vzdělávali hlavně v etice
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ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

pronajmout nebytový prostor 
– garáž o velikosti 15,28 m2 
nacházející se v objektu 
bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 151/3 zastavěná plocha a 
nádvoří, ul. Hlavní, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek, na zákla-
dě výsledku „dražby výše ná-
jemného“ (dále jen „Dražba“) 
v souladu s „Postupem při pro-
nájmu garáží nacházejících se 
v objektech ve vlastnictví statu-
tárního města Frýdek-Místek“.
Den a hodina konání „Dražby“: 
11. 2. 2015 ve 14.00 hodin
Místo konání „Dražby“: 
Magistrát města Frýdek-Mís-
tek, ul. Radniční 10, III. NP 
Vyvolávací cena je stanovena 
ve výši minimálního ročního ná-
jemného na 1 m2 plochy garáže 
a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.
Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 let.
Úplné znění textu naleznete 
na úřední desce statutárního 
města Frýdek-Místek: www.
frydekmistek.cz
Další informace je možné získat 
na telefonním čísle 558 609 174, 
Ing. Hana Kavková nebo osob-
ně na Magistrátu města Frýdek-
-Místek, odboru správy obecní-
ho majetku, ul. Radniční 10, III. 
NP, dveře č. 315. 

Nabídka na pronájem standardního 
obecního bytu o velikosti 1 + 2 s 
dluhem po předchozím nájemci

Byt č.: 63 v domě čp. 159, ul. Komen-
ského, k. ú. Místek
Dlužná částka po předchozím nájemci je 
59.323 Kč.
Prohlídka bytu je možná po telefonické 
domluvě na č. 558 609 364 (558 609 363). 
Po prohlídce nahlásí žadatel svůj zá-
jem o pronájem bytu do 20. 2. 2015 na 
OSOM, Radniční 10, kanc. č. 208, tel. 
558 609 181.
Bližší info a podmínky pronájmu jsou uve-
deny na stránkách www.frydekmistek.cz

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK

pronajmout nebytový prostor 
– garáž o velikosti 25 m2 na-
cházející se v objektu č.p. 146 
na pozemcích p.č. 2155/23 
zastavěná plocha a nádvoří 
a p.č. 2155/44 zastavěná plo-
cha a nádvoří, ul. 17. listopa-
du, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek, na základě výsledku 
„dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v soula-
du s „Postupem při pronájmu 
garáží nacházejících se v ob-
jektech ve vlastnictví statutár-
ního města Frýdek-Místek“.
Den a hodina konání „Dražby“: 
11. 2. 2015 ve 14.30 hodin.
Místo konání „Dražby“: 
Magistrát města Frýdek-Mís-
tek, ul. Radniční 10, III. NP.
Vyvolávací cena je stanovena 
ve výši minimálního ročního ná-
jemného na 1 m2 plochy garáže 
a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.
Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 let.
Úplné znění textu naleznete 
na úřední desce statutárního 
města Frýdek-Místek: www.
frydekmistek.cz
Další informace je možné získat 
na telefonním čísle 558 609 174, 
Ing. Hana Kavková nebo osob-
ně na Magistrátu města Frýdek-
-Místek, odboru správy obecní-
ho majetku, ul. Radniční 10, III. 
NP, dveře č. 315. 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor – garáž o veli-
kosti 25 m2 nacházející se v objektu č.p. 146 
na pozemcích p.č. 2155/23 zastavěná plo-
cha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plo-
cha a nádvoří, ul. 17. listopadu, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek, na základě výsledku 
„dražby výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) 
v souladu s „Postupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Místek“.
Den a hodina konání „Dražby“: 11. 2. 2015 
v 15.00 hodin.
Místo konání „Dražby“: Magistrát města Frý-
dek-Místek, ul. Radniční 10, III. NP.

Vyvolávací cena je stanovena ve výši mini-
málního ročního nájemného na 1 m2 plochy 
garáže a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.
Smlouva o nájmu garáže bude uzavřena na 
dobu 2 let.
Úplné znění textu naleznete na úřední desce 
statutárního města Frýdek-Místek:
www.frydekmistek.cz

Další informace je možné získat na telefon-
ním čísle 558 609 174, Ing. Hana Kavková 
nebo osobně na Magistrátu města Frýdek-
-Místek, odboru správy obecního majetku, 
ul. Radniční 10, III. NP, dveře č. 315.
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INFORMACE o ODPADECH

Odbory

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  17.-19. 2.
U krytého bazénu  24.-26. 2.
Parkoviště u Kauflandu  3.-5. 2.
Pod estakádou  10.-12. 2.

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/

Kam volat, když…
Pro dokonalejší orientaci Frýdecká 
skládka, a.s. poskytuje kontaktní 
čísla s provozní dobou, kdy se dá 
dovolat a zjistit potřebné informace.

Potřebujete znát cenu za 
uložení jednotlivých druhů 
odpadů na skládku? Zajímá 

vás cena za materiály (štěrky, 
písky, zemina apod.)?

Kontaktní čísla: 558 440 077, 
558 440 074, 603 881 670
Na daná čísla se dovoláte Po-
-Čt od 6.30 do 17.00 a Pá-So od 
6.30 do 14.00
Potřebujete přistavit kontejner 
(1m3, 5m3, 7m3, 14m3, 20m3)? 
Chcete znát cenu za přepravu 

jednotlivých kontejnerů?
Kontaktní čísla: 558 440 066, 
558 440 067
Na daná čísla se dovoláte Po-Pá 
od 6.00 do 14.00
Máte rozbitou popelnici a potře-
bujete novou? Jste podnikatel 
a potřebujete nové popelnice?
Kontaktní osoba: Lucie Pundová 
tel.: 558 440 070
Na dané číslo se dovoláte Po-Pá 
od 6.00 do 14.00

Potřebujete vědět termíny 
svozů papíru, plastů a skla?

Kontaktní osoba: Iva Ivánková 
tel.: 558 440 068
Na dané číslo se dovoláte Po-Pá 
od 6.00 do 14.00

Nevíte, kam odvézt papír, 
plast a sklo? Chcete znát 
cenu za výkup papíru?

Kontaktní čísla: 595 174 058, 
736 422 259
Na daná čísla se dovoláte Po-Pá 
od 6.00 do 14.15
Potřebujete znát cenu za ne-
bezpečné odpady? Nevíte, 
zda můžete váš odpad ode-
vzdat na sběrný dvůr? Po-

třebujete zjistit, jaké odpady 
jste odevzdali na Frýdeckou 
skládku? Nevíte, kde se na-
chází mobilní sběrna či jed-
notlivé sběrné dvory?
Kontaktní osoba: Dagmar Štajgro-
vá tel.: 558 440 062, 604 285 775
Na daná čísla se dovoláte Po-Pá 
od 7.00 do 15.00
Kontakty na jednotlivé sběr-
né dvory a mobilní sběrnu:

SD Collolouky (u hypermarketu 
TESCO) tel.: 725 223 912
SD pod estakádou (vedle sta-
dionu Slezan) tel.: 725 223 913
Na daná čísla se dovoláte Po-Pá 
od 8.00 do 18:00, So 8.00 do 14.00
SD PND na Panských Nových 
Dvorech (vedle skládky) tel.: 
725 223 911
Na dané číslo se dovoláte Po-Pá 
od 6:00 do 14:00

Jste občanem města a 
potřebujete přistavit novou 

popelnici na komunální nebo 
separovaný odpad?

V tomto případě musíte volat na 
magistrát města odbor životního 
prostředí a zemědělství. 
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš 
Peter, tel.: 558 609 498, referent 
odpadového hospodářství.

Upozorňujeme všechny poplat-
níky místního poplatku za komu-
nální odpad a místního poplatku 
ze psů, že v těchto dnech dochází 
k vyměření nedoplatků, včetně na-
výšení, na těchto místních poplat-
cích za rok 2014 prostřednictvím 
hromadného předpisného sezna-
mu (dále jen „HPS“). 

Místní poplatek za komunální 
odpad bude navýšen o dvojná-
sobek (poplatek činí 492 Kč, 
navýšení 984 Kč, celkem nedo-
platek ve výši 1.476 Kč), místní 
poplatek ze psů bude navýšen 
o 0,25 násobek (např. při sazbě 
1.500 Kč, navýšení 375 Kč, cel-
kem nedoplatek 1.875 Kč).

Veřejná vyhláška o vyhotove-
ní HPS bude vyvěšena na úřední 
desce Magistrátu města Frýdku-
-Místku a bližší informace podají 
správci poplatků, tj. Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, od-
dělení místních daní a poplatků, 
v kanc. č. 104 – místní poplatek 

ze psů a v kanc. č. 104, 106-109 
– místní poplatek za komunální 
odpad (rozdělen podle písmen).

Zároveň upozorňujeme, že 
v případě nedoplatku za starší 
období je správce poplatku povi-
nen každou platbu, tzn. i platbu 
z roku 2014, posunout na tento 
nejstarší nedoplatek. 

Upozornění pro občany – místní poplatky
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Začátek roku ve Stounu již 
pravidelně patři legendární 
ska kapele Sto zvířat. V pátek 
20. února zavítá tato partička 
do frýdecko-místeckého hu-
debního klub Stoun. „Zvířata 
letos slaví dvacet pět let fun-
gování a k této události vyráží 
na velké turné a my jsme ne-
smírně rádi, že Stoun je také 
jeho součástí. Kapela slibuje, 
že po celé turné budou hrát ty 
největší zvířecí hity, které kdy 
složili,“ komentuje celou akci 
šéf klubu Stoun Kamil Rudolf.

Historie této legendy sahá 
do roku 1990, kdy vznik-
la na troskách studentského 
rock'n'roll bandu Matěj Čech. 
V průběhu doby prošla skupina 
mnoha personálními změnami a 
za tu dobu vyšlo kapele 10 CD, 
2-DVD, 1 CD singl a 1 EP vinyl, 
1 MC (kazetu) nepočítaje. Velmi 
úspěšné CD „Hraju na klavír v 
bordelu“ vydala skupina v roce 

2012. Na podzim tohoto roku sli-
bují Zvířata vydat novou desku 
s názvem Dvacet pět.

Sto zvířat jsou asi jedinou 
tuzemskou kapelou, jejíž popu-
larita soustavně už skoro dvaa-
dvacet let stoupá a která si zá-
roveň i na deváté desce udržuje 
vysokou kvalitu, a to hudební i 
textovou. Na posledních dvou 
albech navíc hrají ve výtečné se-
stavě a formě, takže je to oprav-
du radost poslouchat. Desítka 
muzikantů je dobře sehraná a 
aranžmá má dostatek disciplíny 
na to, aby nikdo z nich zbytečně 
netrčel z harmonického celku. 

„Zvířata“ jsou velmi spontán-
ní uskupení. Vytrvale se věnují 
muzice, jež třeská v rytmech 
ska, swingu nebo rocksteady. 
Jsou to vlastně lidovkové songy, 
které se obsahem dotýkají nej-
různějších témat – erotiky (CD 
Postelový scény), posledních 
věcí člověka (Rozptýlení pro po-

Do Stounu přijede Sto zvířatDo Stounu přijede Sto zvířat

zůstalé – 2007) a dalších koutů 
lidské existence.

„Kdo má rád kvalitní ska-čko 
s chytlavými melodiemi a inteli-
gentními texty, ten by si neměl 
koncert Sto zvířat 20. února ne-
chat ujít,“ říká dramaturg Stounu 

Kamil Rudolf a pokračuje: „Sa-
mozřejmě zveme nejen skalní 
fandy, ale i milovníky kvalitní 
muziky, kteří na koncertě této 
skvělé partičky ještě nebyli.“

Vstupenky na koncert v ceně 
190 Kč jsou k dostání v před-

prodeji v Beskydském informač-
ním centru. Dále se vstupenky 
prodávají v klubaru Pavlač a 
ve Stounu ve dnech, které jsou 
uvedeny v programu, a to vždy 
od 18 hodin. Online předprodej 
na eventim.cz 

Podvečer ve čtvrtek 22. 
ledna patřil na Frýdeckém 
zámku Muzea Beskyd Frýdek-
-Místek kávě, která patří po 
vodě a čaji k nejoblíbenějším 
nápojům. Slavnostní vernisá-
ží v Rytířském sále byla zahá-
jena výstava „Za vůní kávy“, 
kterou připravila historička 
Mgr. Slavěna Jurčíková. Za 
doprovodu hudby v podání 
Evy Běrské, Zdeny Kalové, 
Karly Kaiserové a student-
ky Základní umělecké školy 
Leoše Janáčka Frýdlant nad 
Ostravicí měli možnost ná-
vštěvníci ochutnat klasického 
českého turka, rozpustnou 
kávu či zavzpomínat na dět-
ská léta s hrnečkem melty a 
samozřejmě rakvičkami se 
šlehačkou. 

Ale proč vlastně výstava „Za 
vůní kávy“? Dramaturgie výstavy 
odpovídá: „Lahodný šálek dobré-
ho kávového moku si rád vychut-
ná nejeden z nás. Bez ranní kávy 
či příjemného posezení s přáteli 
v kavárně si mnozí neumí před-
stavit svůj život. Odkud pochází 
onen hnědočerný prášek, jakou 
cestu urazí kávovníkové zrnko a 
káva? Jaká byla cesta od rost-
liny k šálku kávy? Zjistíme, jak 
si kávu připravovali naši předci, 
jak si ji můžeme připravit dnes. 
Výstava, kterou z větší části 
tvoří předměty z vlastních sbírek 
muzea a zapůjčené předměty 
soukromých osob, nabízí řadu 
unikátních pražiček, mlýnků na 
kávu, konvic na přípravu tohoto 
lahodného nápoje či ukázky por-
celánových servisů.“

Nejstarším exponátem je neú-
plný kávový servis s květinovým 

dekorem z poloviny 19. století, 
který byl vyrobený v nedalekém 
městě automobilů Kopřivnici. 
Jedná se o ručně malovanou 
keramiku. Při prvním pohledu 
se zdají být všechny květinové 
dekory totožné. Po bližším pro-
zkoumání však návštěvník zjistí, 
že každá malba je trošku jiná. 
Takže i dvě na první pohled stej-
né růžičky vypadají ve skuteč-
nosti každá trošku jinak. 

Dalším zajímavým exponátem 
jsou servisy, které maloval Ferdiš 
Duša v letech 1919 až 1924, či 
servis ELKA navržený Jarosla-
vem Ježkem v roce 1957, který 
je řazen mezi 100 ikon českého 
designu, poprvé prezentováno 
na EXPO BRUSEL 1958. 

„Nahlédneme do prvorepub-
likové kavárny, kde dáma nad 
šálkem dobré kávy očekává 
svou společnost. Můžeme také 
nakouknout do obývacího pokoje 
70. let 20. století, kde manželská 
dvojice tráví nedělní odpoledne 
nad šálkem pravého českého 
turka. Nejeden návštěvník za-
vzpomíná nad dobovými foto-
grafiemi frýdeckých a místeckých 
kaváren a odnese si třeba recept 
na svůj oblíbený nápoj. Výstava 
Za vůní kávy, která se koná ve 
výstavních síních Muzea Beskyd 
ve Frýdku-Místku do 31. května 
2015,“ uvedla Dominika Gryga-
rová z Muzea Beskyd.

Do muzea za vůní kávy
Terezie Palková, která 13. 

února vystoupí v Hospůdce U 
Arnošta, je všestranná umělkyně 
– herečka, zpěvačka, klavíristka, 
klaunka, autorka textů a hudby. 
Vystudovala pražskou konzer-
vatoř – obor klavír a brněnskou 
JAMU – činoherní herectví. 

Palková prošla několika diva-
dly: Divadlem AHA!, Polárka, 7 
a půl, Husa na provázku a Zá-
padočeským divadlem v Chebu. 
V pražském divadle Archa se 
podílela na představení Grimm 
Grimm v režii Mina Tanaky. 

V prosinci 2005 mělo v praž-
ském divadle Rubín premiéru její 
autorské představení Na měsíč-
ním srpku, se kterým pak hosto-
vala v Brně, Chebu a ve Vídni. 
Od roku 2008 pracuje také jako 
zdravotní klaunka.

Od roku 2007 vystupuje se 
svými písněmi, ke kterým si píše 
vlastní texty a hudbu. Doprovází 
se na klavír a akordeon. V listo-
padu 2009 vydala své debutní 
CD „Pif haf mňau“. V březnu 
2011 vychází její druhé CD 
„Moje první tango“.

Všestranná umělkyně u Arnošta

TEREZIE PALKOVÁ: Koncert 
13. února ve 20 hodin v Hospůd-
ce U Arnošta.

Po minulém vyprodaném 
koncertě zavítá naše přední fol-
ková písničkářka Pavlína Jíšo-
vá 11. 2. opět k Arnoštovi. Spo-
lečně s ní vystoupí její dcera 
Adéla Jonášová, představitelka 
nastupující folkové generace.

Českobudějovická písničkář-
ka Pavlína Jíšová má na svém 
kontě osm alb. Na veřejnosti se 
prezentuje s kapelou Pavlína 
Jíšová a přátelé. Patří k výraz-
ným zpěvačkám české hudební 
scény a bývá médii označována 
jako první dáma folku.

Úspěchy a ocenění:
• jako členka bluegrassové ka-

pely Sem Tam dvojnásobná dr-
žitelka Porty z osmdesátých let

• Zlaté klíče za zpěvačku roku 
v čtenářské anketě časopisu 
Folk&Country šestkrát po sobě

• držitelka řádu Rytíř českého a 
moravského folku z festivalu 
Folkový kvítek

• zakládající ex-členka formace 
Žalman a spol.

• bývalá členka skupin Minne-

sengři, Nezmaři
• sólově vystupovala s kapelami 

Weekend, … a basta, CS Band
• spolupráce s významnými hu-

debními osobnostmi – Pavel 
Lohonka Žalman, Michal Tuč-
ný, Věra Martinová, Robert 
Křesťan, Pavel Bobek.
Ženský element ve skupině 

rozšířila Pavlínina dcera Adéla 
Jonášová. Její barva vokálu a hu-
dební cítění dokresluje a podtrhuje 
matčin výraz. Na hudební scéně 
se tak objevuje nevšední pěvecká 
dvojice tvořená matkou a dcerou.

Úspěchy a ocenění:
• Zpěvačka, kytaristka, klaví-

ristka, hráčka na irské flétny, 
mandolínu. Autorka hudby, 
autorka textů.

• Finalistka autorsko-interpre-
tační soutěže Folkový Kvítek. 

• Studuje Pedagogickou fakultu 
v Českých Budějovicích, obor 
psychologie.

• Jako modelka nafotila kalendář 
na rok 2011 pro hotely Morris. 

• Hostuje na albech Aleše 

Brichty, Tlusté Berty a P. Lo-
honky Žalmana.

• V minulosti se objevila na al-
bech P. Jíšové Láska je ná-
dech a Andělé jsou s námi.

• Od ledna roku 2009 je stálou 
členkou kapely P. Jíšová a 
přátelé. S touto sestavou nato-
čila dvě poslední alba Blázen 
tančí dál a To si piš. 

• Ve filmu „Můj vysvlečenej de-
ník“ byla obsazena do vedlejší 
role Kláry. Film měl premiéru 
na jaře roku 2012.
V repertoáru jsou písničky ze 

studiových projektů Pavlíny Jíšo-
vé i písně, které zpěvačka natočila 
v minulosti s různými formacemi. 
Předprodej zahájen v hospůdce u 
Arnošta, cena 150 Kč.

Folk v podání dvou generací
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NOVÁ SCÉNA VLAST

DIVADLA
Út 3. 2. v 19.00

1984/předplatitelská skupina C
Dramatizace slavného antiutopického románu 
s prvky sci-fi, ve kterém jeho autor výmluvně 
odhalil a vystihl principy totalitních režimů sto-
jících na děsivé manipulaci s lidskou myslí. 
Ačkoli od doby vzniku románu uplynulo více 
než šedesát let, dílo neztratilo svou aktuálnost 
a až mrazivě rezonuje s nedávnou minulostí a 
dokonce i současností nejen naší země...
Uvádí: Divadlo Petra Bezruče 
Délka představení: 2 hodiny 40 minut

Čt 19. 2. v 19.00
Nekorektní skeče – TROS BOYS/divadlo 

mimo předplatné
Groteskní skeče jsou dobrá věc, ale nekorekt-
ní groteska je ještě lepší. Bez servítek a bez 
obalu. Chirurgický humor, který míří na komo-
ru a operuje bez ohledu. Není čas na citečky. 
Současnost se řítí příliš rychle a kulhajících 
spoluobčanů je čím dál víc. Nekorektno je 
jedinečný způsob, jak reagovat na nekorektní 
dobu. Ale nebojte se, smích vás ochrání. Přijď-
te si tedy konečně oddychnout – a nabrat sil.
Skeče s velkolepou grácií hrají tři komici – 
TROS BOYS – za doprovodu skvěle vyšinuté-
ho pianisty, který dodá všemu správnou šťávu.

TALK SHOW
St 25. 2. v 19.00

TALK SHOW Karla Šípa s hostem
J. A. Náhlovským

Po úspěchu zábavného programu Všechno-
partička, Karel Šíp – hudebník, textař, komik, 
moderátor a bavič, známý z televizní show 
Všechnopárty z České televize, pro vás připra-
vil nový zábavný program Minipartička spolu s 
komikem Josefem Náhlovským. Humor a im-
provizovaná zábava přímo před vašima očima.

PRO DĚTI
Ne 15. 2. v 15.00   Byla jednou koťata

Dobrodružství kocourků Macourka a Can-
fourka a jejich kamarádky Pacičky. V pohád-
ce plné písniček můžeme sledovat, jakými 
způsoby se dá léčit bolavý Canfourkův zub, 
jak se vyhnout neustálému mytí, které po 
koťatech vyžaduje Teta Micka, jak se dají 
prodávat kočičí ouška a krky kocouru Mou-
rovi, jak se hledá kočičí koření…
Pohádka pro děti od 3 let. Vstupné: 60 Kč

Ne 22. 2. v 15.00 Kouzelné klaunice
Návštěva pod barevným cirkusovým šapitó 
nabízí vždy nějaké překvapení. Zárukou 
toho je i setkání s Kouzelnými klaunicemi, 
Růženou Trefenou a Žofií Poťouchlou. Žong-
láž s míčky a kuželkami, párová akrobacie, 
tanec s hula hoopem a na závěr 40minu-
tového klaunského vystoupení je k vidění 
opravdové kouzlo. Cirkus trochu jinak. Pro 
děti od 3 let. Vstupné: 60 Kč.

KINO
St 4. 2. v 10.00   Jak jsme hráli čáru

Rodinný film se pohybuje na pomezí drama-
tu a komedie. Hlavním hrdinou je Petr, chla-
pec, který se stal rukojmím českosloven-
ského státu, protože jeho rodiče v polovině 
šedesátých let emigrovali do Rakouska a on 
nyní vyrůstá u dědy a babičky. Kamarádství, 
první velké objevy, lásky, souboje znepřáte-
lených band a velká očekávaní se střetávají 
s realitou dospěláckého světa.
ČR/SK, rodinný/dobrodružný, 2D, přístupný, 
102 min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

Pá 6. – So 7. 2. v 15.00 a 17.00
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu

Když všehoschopný pirát ukradne Sponge-
Bobovi a jeho kámošům tajný recept, musí se 
mořští parťáci vydat na velmi nebezpečnou 
výpravu – rozuměj na souš – aby mu ho vy-
rvali z pazour a vrátili svůj svět do rovnováhy.
USA, animovaný/rodinný/komedie, 3D, pří-
stupný, dabing, vstupné 140 Kč/ děti do 15 
let 120 Kč. Premiéra. Pro děti.

Pá 6. 2. v 19.00
E.A. Poe: Podivný experiment

Napínavý thriller vznikl podle povídky otce ho-
roru a detektivky Edgara Allana Poea „Metoda 
doktora Téra a profesora Péra“ a její překvapivé 
vyústění je jen jedním z nečekaných zvratů filmu.
USA, thriller, 2D, 12+, titulky, 112 min., 
vstupné 110 Kč. Premiéra.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

So 7. – Ne 8. 2. v 19.00  Hodinový manžel
Čtyři plavci – hráči vodního póla se po pro-
hraném zápase octnou na dně. Ti zoufalci 
i na dně bazénu dokonce bydlí. Aby se za-
chránili, zkusí provozovat pochybnou živ-
nost „hodinový manžel“ a opravdu opravují 
domácnosti rozličným dámám, ale jak se 
časem ukáže nejen domácnosti. Co se ko-
lem toho vyvine a jak na to zareagují jejich 
partnerky, sledujte v nové české komedii…
ČR, komedie, 2D, 100 min., vstupné 100 Kč.

Ne 8. 2. v 17.00
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu

Když všehoschopný pirát ukradne Sponge-
Bobovi a jeho kámošům tajný recept, musí se 
mořští parťáci vydat na velmi nebezpečnou 
výpravu – rozuměj na souš – aby mu ho vy-
rvali z pazour a vrátili svůj svět do rovnováhy.
USA, animovaný/rodinný/komedie, 2D, pří-
stupný, dabing, vstupné 125 Kč/ děti do 15 
let 100 Kč. Premiéra. Pro děti.

Po 9. 2. v 19.00   Hvězdy nám nepřály 
Nejvtipnější smutná lovestory podle světo-
vého knižního bestselleru J. Greena, která 
vypráví o tom, jak zábavné, vzrušující a tra-
gické je žít a být zamilovaný. 
USA, romantický/drama, 2D, 2014, režie: J. 
Boone, 12+, titulky, 125 min., vstupné 100 
Kč/ pro členy FK 80 Kč, Filmový klub.

Út 10. 2. v 19.00   Chlapectví 
Něžný, vtipný, chytrý a melancholický film 
plný krásy a lidskosti. Film, jenž nemá v 
dějinách kinematografie obdoby. Nesmírně 
talentovaný a citlivý režisér Richard Linklater 
natočil neobyčejně obyčejný příběh o dospí-
vání jednoho chlapce. Herec Ellar Coltrane 
se poprvé postavil před kameru, když mu bylo 
šest, a svou roli opustil o dvanáct let později. 
Revoluční metoda mohla dopadnout všelijak, 
ale diváci i kritici se vzácně shodují na tom, 
že výsledkem je ZÁZRAK, neuvěřitelný film o 
věcech, které všichni důvěrně známe. 
USA, drama, 2D, 2014, režie: R. Linklater, 
12+, titulky, 166 min., vstupné 100 Kč/pro 
členy FK 80 Kč, Filmový klub.

St 11. 2. v 18.00   Romeo a Julie
Tragický příběh osudem pronásledovaných 
milenců: Hluboce dojemný balet Kennetha 
MacMillana patří ke klasice 20. století. Romeo a 
Julie se setkají na plese a okamžitě se do sebe 
vášnivě zamilují. Avšak jejich rodiny jsou zne-
přáteleny, dělí je prudký svár. Dokáží milenci 
společně odolat vzájemné zášti a odporu?
Původní znění bez titulků, 155 min., vstupné 
250 Kč/zlevněné vstupné 200 Kč (ZTP, seni-
oři, studenti, děti), záznam baletu.

Pá 13. 2. v 15.00    Paddington
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o 
osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru, 
který přijede vlakem na nádraží Padding-
ton v Londýně, kde se ho ujmou manželé 
Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se 
začnou dít neuvěřitelné věci. Inspirováno 
známou knižní sérií, která byla poprvé vydá-
na v roce 1958. Medvídek Paddington je pro 
anglické děti něco jako pro ty české Krteček.
Velká Británie, rodinný, 2D, přístupný, da-
bing, 98 min., vstupné 100 Kč, pro děti.
Pá 13. a Ne 15. 2. v 17.00, So 14. 2. v 15.00

Zvonilka a tvor Netvor
Dalším strhujících dobrodružství Zvonilky a 
jejích vílích kamarádek. Veselá a talentovaná 
víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit 
růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru 
dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem, 
který je podle prastarých legend známý jako 
tvor Netvor. Zatímco Zvonilka a její vílí kama-
rádky nevědí, co si mají o záhadném zvířeti 
myslet, strážci Hvězdné roklinky, vílí Skauti, 
se rozhodnou magického tvora ulovit dřív, než 
přivolá na jejich společný domov zkázu. Fauna 
musí poslechnout své srdce a zariskovat, aby 
s pomocí svých vílích kamarádek záhadného 
tvora Netvora zachránila. USA, animovaný, 
2D, přístupný, dabing, 76 min., vstupné 140 
Kč/děti do 15 let 110 Kč. Premiéra. Pro děti.

Pá 13. a Ne 15. 2. v 19.00
Valentýn – So 14. 2. v 17.00 a 19.00

Padesát odstínů šedi
Filmový přepis stejnojmenného knižního best-
selleru. Anastázie je plachá a křehká student-
ka, Christian je záhadný a závratně bohatý 
byznysmen. Jejich setkáním se začne odvíjet 
mimořádný milostný příběh, který otevírá tabui-
zované kouty erotiky. USA, drama/romantický, 
2D, 15+, titulky, vstupné 130 Kč. Premiéra.

TANEC
So 14. 2. v 19.00 – 00.00
Valentýnská tančírna

Vstup ve společenském obleku a obuvi. K 
tanci bude hrát kapela Big blast! Band

KURZY
Divadelní škola

Zahájení letního semestru.
Kurzovné: 720 Kč/12 lekcí 

Zahájení mladší: úterý 17. 2., 14.30
Zahájení starší: úterý 17. 2., 16.30

Arteterapie
Máte chuť tvořit? Hledáte způsob relaxace? 

A zároveň byste se chtěli o sobě něco 
dozvědět? Toužíte po sebepoznání a 

sebevyjádření?… 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
KONCERTY

Čt 5. 2. v 19.00 Rytířský sál Frýdeckého zámku
Lenka Dusilová a Beata Hlavenková/před-

platitelská skupina Zámecké koncerty
Lenka Dusilová je vzácná a výrazná osob-
nost, rocková básnířka a vynikající zpěvačka.
S klavíristkou a skladatelkou Beatou Hlaven-
kovou, držitelkou ceny Anděl 2013 v kategorii 
Jazz a blues, úzce spolupracuje již od turné 
k albu Mezi světy. Toto úžasné muzikantské 
partnerství přináší nezapomenutelné hudební 
chvíle a zážitky. 1 hodina 30 minut

Čt 12. 2. v 19.00 Národní dům
Jiří Bárta a Terezie Fialová a Základní 

umělecká škola Frýdek-Místek/předplati-
telská skupina KPH

podtitul: violoncello a klavír
Jiří Bárta je přední violoncellista své generace.
Jeho nahrávky byly časopisem Harmonie 
dvakrát vyhodnoceny jako nejlepší ve svých 
kategoriích (Ceny Harmonie 1995, 1999). 
Jiří Bárta spolupracoval i s Magdalenou Ko-
ženou na jejím albu Songs oceněném Gra-
mophone Award v r. 2004.
Terezie Fialová patří k nejtalentovanějším 
klavíristům nastupující generace. Koncerto-
vala ve většině států Evropy, v USA, Japon-
sku, a na mnoha významných festivalových 
pódiích. S Eben triem natočila tři CD, která 
vzbudila zaslouženou pozornost mezinárod-
ní kritiky. 1 hodina 30 minut

PROJEKT 12
So 22. 2. v 17.00, sál TJ Sokol Frýdek-Mís-

tek, Novodvorská ul. 
Pravěk kinematografie

Projekt 12 je cyklus dvanácti samostatně 
fungujících kulturních akcí, které během 
jednoho roku spojí nejrůznější umělecké 
směry v kombinaci se zapomenutými pro-
story města Frýdek-Místek. Ve výsledku tak 
vznikne neopakovatelný kulturní zážitek v 
netradičním prostoru typu site-specific. 
Frýdecká sokolovna ve své historii kromě 
sportovních aktivit sloužila i k promítání fil-
mů v době, kdy naše město ještě nemělo 
stálý kinosál. Přijďte s námi obnovit historii 
prostoru! Čeká vás komentované promítání 
starých filmů, výstava historických kamer 
či kreativní dílna, kde si můžete vyzkoušet 
princip camera obscura. Vstupné: dětský: 40 
Kč, dospělý: 60 Kč, rodinný: 80 Kč.

VÝSTAVY
Průřez Virtuálními výstavami 2014

Autor fotografií: kolektiv autorů
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

Portréty
Autor: Magdaléna Smékalová

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

Městská knihovna F-M
10. 2. / 18.00

Cestovatelská přednáška – Silvestr 
Tkáč – Íránská dobrodružství 

pobočka Místek, Hlavní 112, Modrý salonek 
10. 2. / 12.00-16.00

Valentýnská výtvarná dílna pro děti
pobočka Slezská (11. ZŠ, J. z Poděbrad) 

16. 2. / 17.30
Autorské čtení Evy Juřenové-Ondráčkové 
pobočka Místek, Hlavní 112, Modrý salonek 

19. 2. / 18.00 
Autorské čtení Pavlíny Kollárové 

Frýdek, Jirásková 506 
24. 2. / 18.00 

Promítej i ty. Film z festivalu Jeden svět 
pobočka Místek, Hlavní 112, Modrý salonek 

Do 25. 2. 
Výstava – Anna Borská, Rostislav Jaroš 

obrazy 
Pobočka Místek, Hlavní 112 

27. 2. 
17.00 – vernisáž výstavy (výstavní prostory 

– studovna)
17.45 – beseda (Modrý salonek)

Cestou polskými horami
sdružení polských fotografů Indygo – verni-
sáž výstavy a následná beseda s autory s 

promítáním 
Pobočka Místek, Hlavní 112

HOSPŮDKA U ARNOŠTA
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217, 604 382 517 

hospudka@uArnosta.cz
www.uArnosta.cz

4. 2. (st) od 17h – V-klub FM
Pravidelná schůzka klubu frýdecko-místec-
kých výtvarníků.

5. 2. (čt) od 21h – Jam Session
Pravidelné hudební svobodné jamování. 
Většinou hrají: David, Matěj, Majkl, Víťa, 
Piny..., či kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát. 
Nejedná se o koncert. 

11. 2. (st) od 19h – Pavlína Jíšová &. 
Adéla Jonášová (KONCERT MĚSÍCE)

Po minulém vyprodaném koncertě zaví-
tá naše přední folková písničkářka opět k 
Arnoštovi. Společně s ní vystoupí Adéla 
Jonášová, coby představitelka nastupující 
folkové generace. Předprodej zahájen v 
hospůdce u Arnošta, cena 150 Kč.
12. 2. (čt) od 19h – Robin LIPO „Punku Yatray“
Projekce krátkometrážního dokumentárního 
filmu Punku Yatray, který natočil Robin Lipo 
(FM) při svém cestování po Jižní Americe. 
Po projekci bude autor pokračovat prezenta-
cí fotografií s povídáním o Peruánské oblasti 
deštného pralesa a především pak o rituálu 
Ayahuasca, o kterém je jeho dokument.

13. 2. (pá) od 20h – Terezie Palková
Páteční večer nám přijede zpříjemnit pražská 
písničkářka Terezie Palková se svým hlasem, 
akordeonem a pianem. Vstupné dobrovolné.
18. 2. (st) od 18h – MIROSLAV LYSEK – 

Dřevěné kostelíky na Slovensku
Přednáška známého frýdeckého fotografa 
spojená s projekcí. Vstupné 50 Kč.
20. 2. (pá) od 20h – Bonzo Radványi & 
Ľuboš Beňa &. Emil Ferenc, Acoustica

Syrové a opravdové blues v nenapodobitel-
ném podání tria Bonzo, Ľuboš a Emil. Dále 
vystoupí ostravská kapela Acoustica, která 
předvede světové hudební hitovky v akus-
tickém provedení pro hlasy, kytaru a basu. 
25. 2. (st) od 18h – LADISLAV KULA – Norsko
Splněný sen jednoho dobrodruha. 7 měsíců 
strávených v Norsku na bio-dynamické far-
mě Fokhol Gaard s návštěvou západního 
pobřeží a třídenním přechodem NP Ronda-
ne. Přednáška s projekcí fotografií.
26. 2. (čt) od 19h - Folk &. Country Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné hudební jamová-
ní příznivců muziky vonící dálkami, ohněm a přá-
telstvím. Nejedná se o koncert. Vstup zdarma.
Aktuální výstavy: Lenka Jelínková – ALPY
Prodejní výstava fotografií z cest po alp-
ských oblastech Tyrolsko, Schladming, Go-
sau, Monte Baldo, Lago di Garda. Výstava 
potrvá do 28. 2.

Po 16. 2. v 19.00 Divoké historky 
Šest divokých historek spojuje téma drob-
ných i větších nespravedlností a křivd, 
kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li 
překročit hranice zákona či dobrých mravů. 
Černá komedie koprodukovaná bratry Al-
modóvarovými si podmanila diváky festivalu 
v Cannes i Karlových Varech. Argentina/
Španělsko, černá komedie, 2D, 2014, režie: 
D. Szifron, 12+, titulky, 122 min., vstupné 
100 Kč/pro členy FK 80 Kč, Filmový klub.
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Programová nabídka

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.

tttttttttt 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

ŠKOLA JÓGY KARAKAL

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
NOVINKA!!! FLOW JÓGA S MEDITACÍ
každou lichou středu od 18.00 do 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. Světovým fe-
noménem se stal díky slavným americkým zpě-
vačkám, jako je Beyonce nebo Shakira. Ideální 
pro formování celého těla. Kurzem vás bude 
provázet certifikovaná lektorka Twerku Monika 
Šotlíková. Pro veškeré věkové kategorie.
NOVINKA!!! DANCEHALL – ČT 17.00-18.00. 
Tento atraktivní taneční styl vznikl na Jamajce 
a vyznačuje se izolovanými pohyby pánve a 
boků, je plný dynamiky a zároveň u něj spálíte 
nemálo kalorií. Lektorkou kurzu je Monika Šot-
líková. Pro veškeré věkové kategorie.
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), juniory 
(12-15 let) a dospělé (15 let a více). 
Taneční SKUPINA – je určená pro mírně 
pokročilé a pokročilé zájemce, kteří se chtějí 
tancování věnovat závodně. Tyto složky jsou 
rozděleny dle věku a pokročilosti do tří sku-
pin. K přijetí je zapotřebí pouze jednoroční 
zkušenost v taneční oblasti.
NOVINKA!!! OPEN CLASS STREET DANCE 
– ČT 18.00-19.00. Jedná se o otevřené hodiny 
street dance, kde se můžete naučit techniky a 
krokům populárního hip hopu, housu, poppinu, 
lockinu nebo wacku. Nemusíte zde platit kur-
zovné na celý půlrok dopředu, můžete si zde 
zajít bez registrace pouze s jednorázovou úhra-
dou za lekci. Pro veškeré věkové kategorie.
BREAK DANCE – ÚT, 18.30-19.30. Akroba-
tický hip hopový tanec. Pro všechny věkové 
kategorie. Kurz je rozdělen na začátečníky 
a pokročilé. Pro veškeré věkové kategorie.

KLUB a GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Foceno v ložnici/Čtverce/Černá

výstava fotografií Jakuba Nováka
„Jsem studentem posledního ročníku 

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.

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 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.

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

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:
Filosofie a praxe jógy, zpevňování imunity, 
harmonizace a pozitivní ovlivňování fyzic-
ké, psychické, a duševní stránky osobnosti, 
zpomalování stárnutí a mnohé další v pravi-
delných, metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída – od začátečníků až po pokroči-
lé – jógová filosofie a praxe, tělesná cvičení, 
techniky vnitřní a vnější pránájámy – ovládá-
ní dechu a soboru energií, pozitivní ovlivňo-
vání mysli, techniky zlepšení koncentrace, 
statická a dynamická meditace, PSYCHO-
HYGIENA-RELAXAČNÍ TECHNIKY, cviky 
zaměřené na problémy s páteří, SENIOŘI, 
DYNAMICKÉ MEDITACE – dle rozvrhu kur-
zů, který najdete aktuálně na našich webo-
vých stránkách. 

13. 2. – ČAJ O PÁTÉ, na téma OBJEVTE 
SMYSL SVÉHO ŽIVOTA
Vyprávění nad šálkem čaje v kruhu přátel o 
nadčasovém tématu...
28. 2. – JAK ZLEPŠIT PAMĚŤ – mozkový 
jogging
Jednodenní seminář plný inspirace pro zkva-
litnění naší osobnosti a prevenci Alzheimero-
vy choroby. 
6.-8. 3. – ŽENA – ZDRAVÍ, MLÁDÍ, KRÁSA 
Regenerační a relaxační víkendový semi-
nář pro ženy. Chcete žít dlouho, být zdravá, 
hezká a šťastná? V našem omlazovacím 
a zkrášlujícím salónu vám oči nenalíčíme 
barvami. Naším cílem je oči rozjasnit a roz-
zářit úplně jinak a nabídnout jim i nové úhly 
pohledu. Abychom se líbily, ale zejména 
abychom se cítily dobře po těle i na duši.
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS V ROCE 2015 

ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY II.TŘ
akreditované školení

CESTOVÁNÍ S JÓGOU BESKYD - SKÝMI 
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

10. 2. JAK SI UDRŽET ŠŤASTNÝ A SPO-
KOJENÝ PARTNERSKÝ VZTAH

Srdečně vás zveme na přednášku o partner-
ských vztazích. Budeme si povídat s Bc. Ivanou 
Grussmannovou, pracovnicí poradny pro ženy 
a dívky ve Frýdku-Místku. Začátek v 10 hodin.

18. 2. PESTRÉ HRANÍ
Milé maminky, srdečně vás i vaše děti zve-
me na společné setkání na téma Pestré hra-
ní, hry rozvíjející psychomotoriku u dětí od 2 
let. Programem nás bude provázet speciál-
ní pedagožka a poradkyně rané péče Mgr. 
Jana Macečková. Začátek v 10 hodin.

24. 2. VYNÁŠENÍ MORANY
Milé maminky, zveme vás spolu s dětmi na 
vynášení Morany k řece Ostravici. Budeme 
se loučit se zimou a těšit se na příchod dlou-
ho očekávaného jara. Sraz v Broučcích v 10 
hodin. Společně půjdeme do parku k řece.
27. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL S BROUČKY
Zveme vás na dětský karneval, který se koná 
v pátek 27. 2. v době od 16 do 18 hodin v sále 
Národního domu v Místku. Rezervace není 
nutná, vstupné činí 60 Kč za každou dospělou 
osobu. Pro vstup do sálu, který se nachází v pří-
zemí za restaurací, použijte vchod ze zahrady.

sobota 7. 2. Tradiční Lašský bál
pátek 13. 2. Společenský ples

Gymnázia Petra Bezruče
neděle 15. 2., začátek v 9 hodin

Výroční schůze ČRS
sobota 21. 2. Společenský ples –

PřimMat soukromá škola

Pro děti
Sobota 7. února v 15 hodin

Pohádky z pokojíčku
Pásmo veršovaných pohádek Františka 
Hrubína s trochou poučení. Pohádkami 
děti provedou kamarádi Ospalín, Trdlína 
a Šmodrchél – skřítci, kteří možná žijí i ve 
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JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00,
PÁ a SO 18:00 - 04:00 ZAČÁTKY AKCÍ v 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

6. 2. pátek HITY 18 PLUS – HOLKY 
VSTUP ZDARMA!!!
HOLKY VSTUP ZDARMA A TY NEJLEPŠÍ 
HITY VŠECH DOB
7. 2. sobota ROCKOTÉKA
BOBESH A ESTET TO ZASE POŘÁDNĚ 
ROZJEDOU
9. 2. pondělí GOODWILL PARTY
PÁRTY MÍSTNÍ VOŠ NEJEN PRO GOOD-
WILLÁKY

13. 2. pátek BASS INVASION
STOUN DJS A DNB HELL PARTY, DO 
21.00 VSTUPJEN 40,-
14. 2. sobota HELAX PARTY
DJS, MODERÁTOŘI A SKVĚLÉ TANEČNÍ 
PECKY V REŽII NEJVĚTŠÍHO LOKÁLNÍ-
HO DANCE RÁDIA
20. 2. pátek STO ZVÍŘAT – LIVE
NEJLEPŠÍ ČESKÁ SKA-KAPELA NAŽIVO 
VE STOUNU!! AFTERPARTY SKA-PÁRTY

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

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

BERKANA
Centrum zdraví, energie a vitality

STALÉ EXPOZICE:
BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
UŽ JE TO TAK, VEZEME DO BÍLÉ PO-

SLEDNÍ VLAK
Výstava potrvá do 8. února 2015

ZA VŮNÍ KÁVY
Výstava potrvá do 31. května 2015

STOPA
Putovní výstavu Stopa, věnovanou mo-
derním metodám v kriminalistice, připra-
vilo Mendelovo muzeum MU v Brně. Na 
návštěvníky čeká fiktivní kriminální případ, 
který budou moci sami vyřešit a odhalit pa-
chatele. Během řešení se neotřelou a zábav-
nou formou seznámí s moderními metodami 
vyšetřování. Chybět nebudou ani překvapivé 
informace z oblasti dějin kriminalistiky. 
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 5. února v 17 ho-
din ve výstavních síních Frýdeckého zámku. 
Výstava potrvá do 22. března 2015.

AKCE:
Čtvrtek 5. února v 19 hodin v Rytířském sále

IV. Zámecký koncert
LENKA DUSILOVÁ

A BEATA HLAVENKOVÁ 
Lenka Dusilová je výrazná osobnost, rocko-
vá básnířka a vynikající zpěvačka. S klaví-
ristkou a skladatelkou Beatou Hlavenkovou 
úzce spolupracuje již od turné k albu Mezi 
světy a následně pak na všech projektech. 
Toto muzikantské spojení přináší nezapo-
menutelné hudební zážitky.
Čtvrtek 12. února v 16.30 h. v Zeleném domě
PŘEDNÁŠKA FRÝDECKÉ A MÍSTECKÉ 

PODZEMÍ
Existují tajné chodby ve Frýdku a Místku? Co 
se ukrývá v podzemí místeckého Štandlu, 
podzemí Baziliky minor Navštívení Panny 
Marie, krypty ve frýdeckých a místeckých 
kostelech, podzemí Frýdeckého zámku?
Pátek 13. února v 17 hodin v Rytířském sále

II. ročník VALENTÝNSKÝ FESTIVAL
Koncertní vystoupení žáků ze Základní umě-
lecké školy Frýdek-Místek, Základní umělecké 
školy duchovní hudby Frýdek-Místek, Základní 

6. 2. Nezbednický karneval
10. 2. Pečení pizzy
20. 2. Kvízové a luštitelské odpoledne
27. 2. Zimní hra ve městě
Každou středu je konzultační den – den ur-
čený 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/
nezbeda

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
V kroužku získáte přehled o základních tech-
nických materiálech a pracovních postupech. 
Naučíte se používat jednoduché nářadí pro 
ruční opracování vybraných materiálů. Zís-
káte dovednosti pro jednoduché montážní 
a opravárenské práce. Naučíte se zhotovit 
jednoduchý nákres součásti, podle kterého 
budete schopni zhotovit jednoduchý výrobek, 
provést jednoduchou opravu nebo montáž.
Věk: 11–14 let
Cena: 400 Kč
Místo: Střední škola elektrostavební a dře-
vozpracující FM, Pionýrů 2069, Místek
Informace: Patrik Siegelstein | Telefon: 558 111 
761, 732 646 125 | E-mail: patrik@klicfm.cz

BRAZILSKÉ JIU JITSU (MLADŠÍ)
Bojové umění, úpolový sport a sebeobranný 
systém. Tento kroužek je věnovaný vše-
strannému rozvoji pohybových schopností, 
mezi něž patří i základní gymnastická prů-
prava. Výuka probíhá především skrze hru. 
Děti se naučí respektu k ostatním dětem a 
k trenérovi jakožto vyšší autoritě. Uvědomí 
si hodnotu vlastního zdraví a vybudují si ná-
vyky zdravého způsobu života. V neposlední 
řadě dítě získá výborné návyky pro sebe-
obranné situace.
Věk: 3–7 let

Cena: 750 Kč | 1 x týdně
Místo: Distep | Mánesova 3320, Frýdek | 
modrá budova naproti knihovny
Informace: Radka Kulhánková | Telefon: 558 
111 763, 737 421 058 | E-mail: radka@klicfm.cz

BRAZILSKÉ JIU JITSU (STARŠÍ)
Bojové umění, úpolový sport a sebeobranný 
systém. Děti jsou vedeny k disciplíně a rozvoji 
základních pohybových schopností a doved-
ností na gymnastické a atletické bázi. Kromě 
jiného se děti naučí sebeobraně. Výuka 2 
hodiny týdně směřuje k tomu, aby dítě mohlo 
své schopnosti a dovednosti zúročit na závo-
dech pro děti. Díky tomu, že BJJ je bezúde-
rové bojové umění, není dítě vedeno k agresi.
Věk: 8–13 let
Cena: 1 500 Kč | 2 x týdně
Místo: Distep | Mánesova 3320, Frýdek | 
modrá budova naproti knihovny
Informace: Radka Kulhánková | Telefon: 558 
111 763, 737 421 058 | E-mail: radka@klicfm.cz
16. 2. KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ | KURZ
Keramika pro dospělé je určena všem zá-
jemcům o tuto tvorbu – začátečníkům i těm 
zkušenějším. Můžete tvořit dle vlastní fanta-
zie nebo dle instrukcí. Naučíte se pracovat s 
plátem, modelovat, odlévat, glazovat a může-
te si vyzkoušet i práci na hrnčířském kruhu.
Věk: 18–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 17:00 – 19:00 hodin
Cena: 550 Kč/5 lekcí (1lekce: 120 minut)
Informace: Ivana Kulhánková | Telefon: 558 
111 765, 731 167 010 | E-mail: iva@klicfm.cz

AKCE
7. 2. ČLOVĚČE, NEZLOB SE | 7. ROČNÍK 
Přijďte si zahrát „Člověče, nezlob se“ a do-
pravte do domečku co nejvíce figurek. Nej-
lepší 4 hráči budou odměněni diplomem a 
věcnou cenou a ten úplně nejlepší si odnese 
pohár a titul Mistr F-M.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, Místek | Prezence: 8:45 – 9:15 hodin 
Cena: 50 Kč za 1 hráče
Informace: Jiří Šnapka | Telefon: 558 111 
773, 604 524 066 | E-mail: jirka@klicfm.cz
12. 2. ŠPERKY Z VITRÁŽE | ATELIÉR DEA
Zajímá vás, jak se postupuje při výrobě 
skleněné vitráže? Přijďte si vyrobit originál-
ní šperk s využitím této techniky. Naučíte se 
řezat a brousit sklo a skládat kousky skla k 
sobě pomocí pásky, cínu a pájky.
Věk: 14–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 16.00 – 19.00 hodin
Cena: 150 Kč
Informace: Ivana Kulhánková | Telefon: 558 
111 765, 731 167 010 | E-mail: iva@klicfm.cz
14. 2. DOBROTY V SOBOTY | DOBROTY 

S LÁSKOU
14. únor je nejen dnem, kdy se můžete tě-
šit na další Dobroty v soboty, ale i svátkem 
svatého Valentýna. Nemůžeme proto jinak 
a budeme péct s láskou. Každý účastník si 
odnese malý ořechový dortík ve tvaru srdce 
s karamelovým krémem zdobený marcipá-
novými květy.
Věk: 6–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, Místek, 9.00 – 12.00 hodin
Cena: 80 Kč
Informace: Martina Fatrdlová | Telefon: 558 
111 766, 736 150 088 | E-mail: martina@
klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 11. 2. 2015

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).

Naše centrum má jako jediné těhotenské 
centrum ve F-M uzavřené smlouvy se 

zdravotními pojišťovnami, čímž garantujeme 
nejvyšší kvalitu nabízených služeb!

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

3. a 17. 2., 19.00 – 20.15
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy 

Prosím hlaste se michal@centrum-berkana.cz
mob.: 607 881 376, cena 100 Kč.

6. a 20. 2., 17.00 – 20.00
Satsang – Meditační setkávání a sdílení

pro veřejnost
Prosím hlaste se michal@centrum-berkana.cz

mob.: 607 881 376, cena: 50 Kč
V ceně je čaj a program.

6. 2., 19.00 – 20.30
Za Hranicemi ticha

Koncert alikvotní skupiny
michal@centrum-berkana.cz

mob.: 607 881 376, cena 150 Kč.
13. 2., 17.00 Indie

Promítání a beseda o cestování Indií.
Vstupné dobrovolné.

21. 2., 9.00 – 11.00 Intu k nitru
Ukázková lekce zdarma, k pětidílnému 

workshopu intuitivních her.
Intuitivní hry, tělem k sobě, bytí v přítomnos-
ti, sebeléčení a bubnování pro spojení sám 

se sebou.
Prosím hlaste se michal@centrum-berkana.cz

mob.: 607 881 376
První ochutnávková lekce zdarma.

vašem pokojíčku. Pro děti od 3 let hraje ING 
Kolektiv – dámská sekce. Vstupné 30 Kč.

Sobota 14. února v 15 hodin
O víle Modřence

Činoherní pohádka, ve které Janek pro 
lásku k víle Modřence musel málem život 

položit. Pro děti od 5 let – hraje DS Čtyřlís-
tek Frýdek-Místek. Vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 14. února v 18 hodin

Darren Baker Nohař
Česko-anglická bláznivá komedie s 

tlumočnicí. Kolem roku 1980 přijíždí do 
československé nemocnice americký lékař 
z Hollywoodu. Návštěva, které předchází 

velké přípravy, nakonec končí velkým 
překvapením – hraje divadelní soubor En-
themor Frýdek-Místek. Vstupné 100 Kč.

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

umělecké školy Leoše Janáčka Frýdlant nad 
Ostravicí, Základní umělecké školy Třinec a 
Základní umělecké školy Frenštát pod Rad-
hoštěm. Hudební večer na zámku.
Čtvrtek 19. února v 16.30 h. v Zeleném domě

PŘEDNÁŠKA PŘIJDE VELKÁ VODA,
PŘIJDE…

Přednáška o hrozivých povodních na řece 
Ostravici a Morávce, které v minulosti zasáh-
ly Frýdek a Místek. Doplněno videosnímkem 
a datovou projekcí.
Čtvrtek 26. února v 16.30 h. v Zeleném domě

PŘEDNÁŠKA KOČKA DOMÁCÍ
– DOMÁCÍ TYGR

Na každém kroku potkáváme kočky domácí – 
elegantní šelmy, které v sobě nezapřou duši 
divokého tygra. Jejich osudy zejména v měst-
ském prostředí nebývají jednoduché. Připra-
veno ve spolupráci s První společností za 
práva koček – First Society for the Cat Rights.

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
POPRVÉ S BŘÍŠKEM 

ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.
PŘÍPRAVA K PORODU

26. 2. 2015 v 16.00
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

11. 2. 2015 v 16.00
MANIPULACE S NOVOROZENCEM, 

PÉČE O DÍTĚ
4. 2. 2015 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 (ob-
sahová náplň: praktické nácviky manipulace 
s dítětem, masáže kojenců, metodika správ-
ného krmení, relaxační polohy pro zklidnění 

nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

3. 2., 10. 2., 17. 2. – 8.45
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

3. 2., 10. 2., 17. 2. – 10.00
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

LIKVIDUJEME AUTOVRAKY
ROZEBRANÉ, NEKOMPLETNÍ TAKY

606 78 11 11, 558 655 144
www.stuchla.cz


