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Vážení občané,
Klub zastupitelů České strany soci-

álně demokratické ve Frýdku-Místku 
se rozhodl vypovědět koaliční smlou-
vu s hnutím ANO a únorové jednání 
zastupitelstva schválilo nové vedení 
města, již bez zástupců tohoto hnutí.

Od vzniku koalice ANO a ČSSD se 
sociální demokracie snažila neustále 
ustupovat požadavkům hnutí ANO s 
tím, že doufala, že tato koalice bude ve výsledku přínosem 
pro město Frýdek-Místek a jeho obyvatele. Bohužel po dvou 
měsících spolupráce s hnutím ANO jsme dospěli k závěru, že 
tomuto uskupení nejde až tak o blaho občanů, jako spíše o bla-
ho některých jeho členů. Nemohli jsme souhlasit s personální 
politikou hnutí ANO, kdy se rozhodlo postupně zaměstnávat 
své stranické funkcionáře. Problémem byla hlasovací převaha 
hnutí ANO v radě města, díky níž se realizovaly některé kro-
ky bez ohledu na náš názor. Postupně jsme se dostali do stadia, 
kdy už členy ANO náš názor ani nezajímal, neboť chtěli roz-
hodovat direktivně jako ve fi rmě, bez ohledu na ostatní, kteří 
ale měli být pod těmito rozhodnutími podepsáni.

Proto jsme po rozpadu koalice hledali dohodu s jinými poli-
tickými stranami, která by byla postavena na tom, že ve vedení 
města nebude mít nikdo převahu, ale budeme hledat shodu a 
pro své záměry širší podporu. Jsem rád, že jsme našli pro tuto 
cestu dostatek pochopení, a věříme, že bude pro město přínos-
ná. Chci také znovu zdůraznit, že rozhodně nemáme obavy z 
transparentnosti města a městských společností, že provedeme 
audity a jejich výsledky zveřejníme.  Michal Pobucký

Téma: Únorové zasedání 
zastupitelstva (str. 2)

Jak je to s automaty
ve městě (str. 3)

K zápisu do 1. tříd
přišlo 682 dětí (str. 3)

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolupráci s 
Českou komorou architek-
tů před časem vyhlásilo 
architektonickou soutěž o 
návrh Rekonstrukce a mo-
dernizace kina P. Bezruče 
ve Frýdku-Místku s cí-
lem nalezení optimálního 
způsobu a míry přestavby 
budovy na multifunkční 
kulturní centrum. Od-
borná porota již rozhodla 
o výsledcích, kterými se 
bude dále zabývat rada 
města a v nejbližší době 
je zveřejní. S návrhy bude 
seznámena i veřejnost for-
mou výstavy.

„Od rekonstrukce ob-
jektu město jako vyhla-
šovatel očekávalo nejen 
obnovu v jeho společen-
sko-kulturním využití, 
nýbrž i zdůraznění archi-
tektonického a urbanistic-
kého významu této stavby 
zasazené v sídlištní lokali-
tě Riviéra,“ uvedl primá-

tor Michal Pobucký.
Kino Petra Bezruče bylo 

postaveno v roce 1972 a 
bylo provozováno 36 let, 
přičemž za tuto dobu ne-
bylo nikdy plně rekonstru-
ováno. Od července 2008 v 
budově neprobíhají žádná 
fi lmová představení, fi l-
mová projekce byla přesu-
nuta do Nové scény Vlast. 
Kino je dnes využíváno 
pro kulturní akce pouze v 
omezeném rozsahu. Svou 
kapacitou je sál předurčen 
zejména pro větší akce, 
např. akademie škol, zá-
bavné programy, folklorní 
vystoupení, koncerty. 

„Účastníci soutěže se 
museli vypořádat s tím, že 
vyhlašovatel v objektu plá-
nuje divadelní představení, 
koncerty moderní i vážné 
hudby, kongresy, konferen-
ce, přednášky, semináře s 
využitím projekčního za-
řízení a výstavy. Rozho-
dovala kvalita celkového 

Architekti se zabývali zchátralým kinem

OBJEKT VOLÁ PO REKONSTRUKCI: Jak si s Kinem Petra Bezruče poradili archi-
tekti?  Foto: Petr Pavelka

Únorové zasedání frý-
decko-místeckého za-
stupitelstva rozhodlo o 
změnách ve vedení města, 
ačkoliv po rozpadu koali-
ce ANO-ČSSD nevznikla 
žádná nová koalice s nad-
poloviční většinou hlasů 
v zastupitelstvu. Tři stra-
ny z pěti zastoupených 
v zastupitelstvu (ČSSD, 
Naše město, KDU-ČSL) 
se však dokázaly dohod-
nout na základních spo-
lečných bodech, pro které 
hledaly na zastupitelstvu 
širší podporu. A našly.

„Chceme ukončit sou-
časný pat bezvládí, který by 
mohl vyústit v hrozící pro-
vizorium a omezení chodu 
města a všech činností fi -
nancovaných z městské po-
kladny. Shodli jsme se na 

tom, že provedeme nezbyt-
né kroky k zachování všech 
funkcí města, že stabilizu-
jeme městské společnosti 
a vytvoříme programové 
prohlášení, které bude ob-
sahovat, kromě průniků 
volebních programů, i tyto 
základní body:
1. Podpora obchvatu města
2. Transparentní zadávání 

veřejných zakázek a ná-
sledné zveřejňování smluv

3. Péče o seniory, např. zří-
zení Centra pro seniory

4. Více strážníků v ulicích 
a rozšíření kamerového 
systému

5. Audity ve všech měst-
ských společnostech

6. Stabilní podpora sportu 
a kultury
Žádám tímto všechny od-

povědné zastupitele, aby se 

rozhodovali podle svého vě-
domí a svědomí, pokud sou-
hlasí s tímto řešením a zále-
ží jim na řádném fungování 
města, aby podpořili námi 
předkládaný program dneš-
ního jednání a aby podpořili 
naše společné návrhy,“ vy-
zval za ČSSD, Naše město 
a KDU-ČSL ve společném 
prohlášení náměstek primá-
tora Michal Pobucký.

V následujícím progra-
mu byl odvolán dosavadní 
primátor Radim Vrbata 
(ANO) a staronovým pri-
mátorem se stal Michal 
Pobucký (ČSSD). Jeho ná-
městkem byl zvolen Jiří 
Kajzar (Naše město), ve 
funkcích náměstků zůsta-
li Karel Deutscher a Pavel 
Machala (oba ČSSD).

(Pokračování na str. 4)

Zastupitelstvo rozhodlo o změnách ve vedení města

architektonického řešení 
stavby, kvalita technologic-
kého a provozního řešení a 
hospodárnost a ekonomic-
ká přiměřenost zvoleného 
řešení,“ přiblížil náměstek 
primátora Jiří Kajzar.  (pp)
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„Voliči v komunálních 
volbách rozdali karty tako-
vým způsobem, že výsled-
né hry s nimi baví média, 
méně však už politiky a 
jistě ještě méně i občany, 
kteří by raději viděli, jak 
se zastupitelé věnují práci 
pro město, nikoliv neustá-
lým politickým vyjedná-
váním či přetahováním. 
Jazýček na vahách je však 
příliš citlivý, a tak i únoro-
vé zasedání zastupitelstva 
mohlo dopadnout jakkoliv. 
My jsme velmi rádi, že se 
podařilo jednoznačně pato-
vou situaci na radnici ale-
spoň nějakým způsobem 
vyřešit, a věříme, že se na-
příč zastupitelstvem najde 
dostatek zastupitelů, kteří 
dají větší časovou perspek-
tivu modelu, v němž jsou 
politici nuceni hledat sho-
du v tom, co je pro Frýdek-
-Místek prospěšné.“

Karel Deutscher
za Klub ČSSD

„Všichni členové Zastu-
pitelstva SMFM na ustavu-
jícím zasedání složili slib: 
Slibuji věrnost České re-
publice. Slibuji na svou čest 
a svědomí, že svoji funkci 
budu vykovávat svědomitě, 
v zájmu města a jeho obča-
nů a řídit se Ústavou a zá-
kony České republiky. Platí 
zásada, že svůj mandát vy-
konává zastupitel osobně a 
v souladu se svým slibem 
a není přitom vázán žádný-
mi příkazy. Tímto slibem 
v souladu s uvedenou zása-
dou se řídí všichni členové 
Klubu zastupitelů KSČM. 
Naším cílem je splnění co 
největšího počtu bodů na-
šich volebních programů 
(velký volební program, 
malý volební program, 
tzv. desatero a volební pro-
gramy pro místní části) 
pro volební období 2014 
až 2018 – blíže viz www.
kscmfm. Naší zásadou při 
jednáních o možné koalici 
bylo a je – pokud by měla 
být KSČM součástí koa-
lice, tak jenom jako plno-
hodnotný člen této koalice. 
Nepřichází v úvahu skrytá 
podpora formou tajného 
hlasování. Abychom zabrá-
nili prodlužování patového 
stavu po rozpadu koalice 
hnutí ANO/ČSSD, který 
znamenal pro občany měs-
ta a úředníky magistrátu 
nejistotu, ohrožení důvěry 

ve vedení města, obavy 
z budoucnosti a neodhad-
nutelné, časově neomezené 
fungování magistrátu, roz-
hodli jsme se všemi šesti 
hlasy, které jsme získali 
na základě hlasů voličů 
v komunálních volbách, 
podpořit kandidáty ČSSD 
a u dalších dvou subjektů, 
kandidujících do rady měs-
ta, jsme se dohodli hlaso-
vat tzv. „na volno“, kdy se 
každý zastupitel KSČM při 
veřejném hlasování sám 
rozhodne „na svou čest a 
svědomí“, jak bude hlaso-
vat. Jsme přesvědčeni o 
tom, že naše hlasy pomo-
hou při budování našeho 
města ve prospěch jeho 
občanů a že budoucnost 
potvrdí správnost našeho 
rozhodnutí při hlasování na 
únorovém zastupitelstvu.“ 

Ivan Vrba
za Klub KSČM 

„Páteční den únorového 
zastupitelstva lze s jistotou 
brát jako konec demokra-
cie a počátek znovuobno-
vených praktik. Během 
hodiny bylo podle jasného 
a předem připraveného 
scénáře hnutí ANO 2011 
posláno do opozice volným 
uskupením tří politických 
subjektů NMFM, ČSSD 
a KDU-ČSL s podporou 
hlasů KSČM. Tuto koali-
ci bereme jako nestabilní 
pro město Frýdek-Místek. 
I přes neustálou kritiku 
ze stran předešlé opozice 
(Hnutí NMFM) k uvolně-
ným funkcím: předseda 
kontrolního výboru a před-
sedy fi nančního výboru, 
nebyly současným uskupe-
ním tyto pozice zrušeny, i 
přesto, že jsme dali návrh 
na zrušení. Teď se koneč-
ně ukázalo, kdo na zřízení 
těchto uvolněných pozic 
doopravdy trval. Vymysleli 
je, kritizovali je a nezruši-
li je. Vzhledem k tomu, že 
již nejsme ve vedení měs-
ta, nemůžeme dohlédnout 
na dokončení a zveřejnění 
auditů v jejich plném znění 
a zaručit tak, že současné 
vedení udělá řádné kroky 
k nápravě. Jeden audit je již 
hotov a čeká se na zveřej-
nění jeho výsledků valnou 
hromadou. Hnutí ANO 
2011 si je vědomo velké 
odpovědnosti vůči voli-
čům, kteří jej delegovali do 
ZMFM, a při prosazování 

volebního programu bude-
me postupovat v souladu s 
morálními a etickými prin-
cipy Hnutí ANO. Jako další 
ukázku síly už můžeme od 
současného vedení měs-
ta očekávat, že bude chtít 
posunout termín řádného 
zasedání zastupitelstva, 
aby se předešlo veřejné 
diskuzi, jako tomu bylo na 
únorovém zasedání.“

Za hnutí ANO
Jakub Míček

„6. února proběhlo 
mimořádné jednání Za-
stupitelstva města F-M. 
Důvodem bylo ukončení 
spolupráce ČSSD a hnutí 
ANO, vypovězením jejich 
koaliční smlouvy začátkem 
ledna. Téměř tři týdny pro-
bíhala nová koaliční jed-
nání všech stran a hnutí k 
vytvoření nové funkční ko-
alice, která by byla schopna 
řídit město. Varianta no-
vých voleb, kterou bychom 
přivítali, je právně možná, 
ale reálně nedosažitelná. 
Musely by s ní souhlasit 
všechny strany a některé 
nechtějí riskovat ztrátu zís-
kaných mandátů. Hnutí 
Naše Město F-M postupně 
jednalo s KDU-ČSL, ANO 
a ČSSD. Jednání s novým 
vyjednávacím týmem ANO 
byla dlouhá, ale bez reál-
né možnosti vzniku koa-
lice, jelikož si ANO svým 
usnesením samo zabloko-
valo spolupráci s KDU-
-ČSL. Proto jsme přijali 
nabídku ČSSD na vznik 
koalice ČSSD, NMFM a 

KDU-ČSL za podmínky, že 
ČSSD nebude mít většinu v 
Radě města F-M a všechny 
návrhy se budou schvalovat 
společnou většinou. Vznik 
této koalice však překazila 
ing. Richtrová vystoupením 
z klubu ČSSD, když zřej-
mě nebyla uspokojena její 
ambice být opět primátor-
kou města. Její frustrace je 
natolik silná, že jsou naši 
zastupitelé haněni dodnes. 
Když následně selhal i po-
kus o koalici ANO s KSČM 
a p. Richtrovou a hrozila 
další patová situace, roz-
hodli jsme se jít na zastupi-
telstvo jako volné uskupení 
tří politických subjektů s 
21 mandáty bez koaliční 
smlouvy a požádat o pod-
poru při hlasování o novém 
vedení města, jak ANO, tak 
KSČM. Naše nabídka byla 
plnit některé společné body 
volebních programů všech 
pěti politických subjektů, 
od obchvatu až po audity, 
a realizovat naše smyslupl-
né programové prohlášení. 
Samotné jednání zastupi-
telstva skončilo zvolením 
nového vedení bez zástupce 
KDU-ČSL. Budeme dále 
jednat o podpoře ostatních 
stran a hnutí nově zvolené-
mu vedení města, protože 
jiná varianta není, pokud 
nechceme bezvládí a chaos.“

Za hnutí Naše město 
Jiří Kajzar

„Co napsat o zasedání 
zastupitelstva města, o kte-
rém píšou i celostátní dení-
ky? O zasedání, které při-

táhlo zájem žurnalistů, jak 
bylo i kolemjdoucím patrné 
z přítomnosti přenosového 
vozu se satelitní anténou 
zaparkovaného před budo-
vou magistrátu?

Lze říci, že mimořádné-
mu zájmu médií o mimo-
řádné únorové zasedání 
frýdecko-místeckého za-
stupitelstva předcházely 
mimořádné lednové medi-
ální výstupy částí dnes již 
bývalé koalice, se kterými 
prostřednictvím kanálu 
ČT24 seznámili snad ce-
lou zemi.

Z pohledu zastupitelů 
KDU-ČSL se domníváme, 
že je třeba efektivně pra-
covat pro město, a nikoli 
jen řešit zbytečné problémy 
v médiích. Proto jsme také 
na únorovém zasedání za-
stupitelstva podpořili vý-
znamné změny v radě měs-
ta. Město totiž potřebuje 
takovou správu, která bude 
schopná navzájem komuni-
kovat a řešit běžnou agen-
du na magistrátu i u měst-
ských společností. Správu 
kontrolovanou fi nančním 
výborem a kontrolním vý-
borem zastupitelstva.

Město nemůže pět měsí-
ců po volbách ztrácet čas, 
musí řešit nejen každo-
denní úkoly, ale také svůj 
rozvoj jako například pře-
stavbu Kina Petra Bezruče. 
A chystat se na významné 
události. Vždyť už za dva 
roky si připomeneme 750. 
výročí založení města!“
Za zastupitele KDU-ČSL

Miroslav Přádka

Téma: Únorové zasedání zastupitelstva města

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Zastupitelé dokázali zvolit nové vedení města.
Foto: Petr Pavelka
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Zatopené garáže
21. 1. bylo na městskou 

policii nahlášeno prasklé 
potrubí na ulici Slezská, 
kde byly zatopeny garáže 
pod domem. „Na místo byl 
přivolán technik Severomo-
ravských vodáren a kanali-
zací a hasiči,“ informovala 
Lenka Biolková, manažer 
prevence kriminality.

Odemčený vůz
21. 1. o půlnoci hlídka 

Městské policie ve Frýd-
ku-Místku projížděla po 
ulici Nad Lipinou, kde si 
všimla vozidla, které sjelo 
z řady zaparkovaných vo-
zidel. Při bližší kontrole si 
strážníci všimli, že vozi-
dlo je odemčené. Pomocí 
lustrace se podařilo zjistit 
majitele, který uvedl, že 
vozidlo uzamkl. Na místo 
byla přivolána Policie ČR, 
jelikož se jednalo o pokus 
odcizení vozidla.  (pp)

městská policie

Statutární město Frý-
dek-Místek je zřizovatelem 
12 základních škol. Začát-
kem února se v nich konaly 
zápisy dětí do 1. tříd pro 
školní rok 2015/2016. Do-
stavilo se k nim 682 dětí 
(314 dívek, 368 chlapců), 
což je v porovnání s minu-
lým rokem o 9 dětí méně. 
Nejvíce prvňáků bylo již 
tradičně zapsáno na 1. ZŠ, 
5. ZŠ a 8. ZŠ, tedy na ško-
lách, které se řadí ve městě 
k těm největším. 

Kapacity frýdecko-mís-
teckých základních škol 
jsou dostačující, ředitelé 
přijali všechny děti ze své 
spádové oblasti a také děti 
z jiných spádových škol 
dle kapacitních možností. 
Pouze u dvou škol (1. ZŠ a 
Lískovec) došlo k převisu a 
11 dětí z jiných spádových 
škol nebylo přijato. 

Povinnou školní docház-
ku musejí 1. září 2015 za-
hájit děti, které do 31. srpna 
2015 dovrší věku šesti let, 
pokud jim nebyl povolen 

ředitelem školy odklad. „O 
odklad školní docházky 
požádalo 76 zákonných zá-
stupců dětí, což je o 27 více 
než v roce předcházejí-
cím,“ uvedla vedoucí odbo-
ru školství Ilona Nowaková 
s tím, že odklad je možný 
pouze při doložení dvou 
doporučujících posouzení, 
a to příslušného školského 
poradenského zařízení a 
odborného lékaře nebo kli-
nického psychologa.

V současné době navště-
vuje 1. třídy základních 
škol 632 žáků. V příštím 
školním roce by mělo do 
1. tříd základních škol na-
stoupit okolo 600 prvňáč-
ků, což znamená mírný po-
kles. Přesná čísla budeme 
znát až v září. 

V základních školách se 
nyní vzdělává 5 094 žáků, 
vzhledem k tomu, kolik 
žáků povinnou základní 
docházku v probíhajícím 
školním roce dokončí, by 
od září mělo dojít k mírné-
mu navýšení.  (pp)

K zápisu do 1. tříd přišlo 682 dětí

U ZÁPISU: Počínání budoucích prvňáčků sledoval také primátor Michal Pobucký s vedou-
cí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Ilonou Nowakovou.  Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frý-
dek Místek má zájem o co 
možná největší omezení 
hazardu na území města. 
V roce 2011 vydalo vy-
hlášku, která zakazuje 
provozovat výherní hrací 
přístroje na všech veřejně 
přístupných místech na ce-
lém území města. Od roku 
2013 není ve městě jediný 
výherní hrací automat po-
volený městem. Nyní jsou 
zde pouze herny a kasína, 
ve kterých jsou provozo-
vány videoloterijní termi-
nály a jiná technická her-
ní zařízení, včetně „živé 
hry“, povolené minister-
stvem fi nancí. Provozo-
vány jsou ale v rozporu s  
městskou vyhláškou, pro-
to vedení města vyvíjí tlak 
na ministerstvo fi nancí, 
aby povolení zrušilo.

„Upozornili jsme minis-
terstvo na skutečnost, že ve 
městě jsou provozovány her-
ny a kasína v rozporu s měst-
skou vyhláškou, a požádali 
jsme ho o okamžité zjednání 
nápravy. Jak dlouho bude 
ministerstvu trvat, než zruší 
všechna vydaná povolení, 
lze jen těžko určit. Chceme 
věřit, že tak učiní co nej-
rychleji,“ řekla Hana Kalu-
žová, vedoucí odboru správy 
obecního majetku, s tím, že 
provozovatelé heren a kasín 
mohou proti zrušení povole-
ní podat takzvaný rozklad, 

o kterém rozhoduje ministr 
fi nancí a který má odkladný 
účinek, což znamená, že do 
doby, než ministr s koneč-
nou platností rozhodne o 
zrušení povolení, můžou být 
herny a kasína v provozu. 
Nelze tak v žádném případě 
odhadnout, kdy minister-
stvo fi nancí ukončí správní 
řízení o zrušení povolení k 
provozování loterií. Herny 
a kasína tedy ve městě ještě 
nějakou dobu budou.

Začátkem roku bylo ve 
městě podle údajů minis-
terstva fi nancí 399 platných 
povolení na provozování 
videoterminálů (automatů) 
v hernách, ale také napří-
klad rulety, karetních her 
nebo kostek v kasínech.  
V minulých dnech minis-
terstvo fi nancí informovalo 
město o tom, že již zahájilo 
17 správních řízení o zruše-
ní rozhodnutí týkajících se 
povolení k provozování sáz-
kových her na území města. 
Současně přislíbilo, že vy-
naloží veškeré úsilí směřují-
cí k uvedení stavu do soula-
du s vyhláškou města. 

„Město může a také při-
pravuje kontroly heren a 
kasín v souvislosti s dodr-
žováním městské vyhlášky. 
V první fázi se zaměříme na 
to, zda v provozovnách již 
opravdu nejsou „automaty“, 
které v minulosti povolova-
lo město a jejichž povolení 

vypršelo v roce 2012. Poté, 
co budou městu minister-
stvem fi nancí doručeny roz-
hodnutí o zrušení povolení 
na provoz videoloterijních 
terminálů i živé hry, bude-
me kontrolovat, zda oprav-
du provozovány nejsou. Na 
dodržování vyhlášky do-
hlédnou strážníci městské 
policie,“ uvedl primátor Mi-
chal Pobucký.  (pp)

Ve městě jsou již jen automaty 
povolené ministerstvem fi nancí

Jiří Kajzar zastával 
řadu funkcí ve státní 
správě i samosprávě a 
věří, že v nově zvolené po-
zici náměstka primátora 
zúročí své zkušenosti ve 
prospěch města, jehož je 
velkým patriotem.

Jak dlouho už jste vlast-
ně veřejně činný?

„V roce 1991 jsem byl 
vedoucí místního hospo-
dářství, dopravy a obchodu 
Městského úřadu ve Frýd-
ku-Místku, v zastupitelstvu 
města jsem působil už v de-
vadesátých letech, pak v ob-
dobí 2002-2006 a od roku 
2010 nepřetržitě. Mezitím 
jsem pracoval na pozici ře-
ditele místecké polikliniky, 
třinecké nemocnice, také 

jako přednosta okresu, kdy 
jsem byl spoluzakladatelem 
Regionu Beskydy a později 
Euroregionu Beskydy. An-
gažuji se, protože mi není 
jedno, jak to ve městě vypa-
dá, chci, aby tu lidé mohli 
dobře žít.“

Jaké máte hlavní cíle pro 
své působení na radnici?

„Jde nám hlavně o per-
manentní kultivaci veřej-
ného prostoru. Hnutí Naše 
město má rozpracovaný 
program ve všech oblas-
tech města, chceme řešit 
neduhy, které přináší tato 
doba. Od prostředí, ve kte-
rém žijeme, veřejná pro-
stranství, mobiliář, zeleň, 
až po historické budovy, 
které je třeba chránit a 
zachovat. Chceme dohléd-
nout na strategické věci 
jako obchvat, stavby Sleza-
nu, podílet se na zdravém 
rozvoji města tak, aby z něj 
lidé neměli důvod odchá-
zet jinam.“

Jaké byly podle vás nej-
větší chyby radnice pod ve-
dením ANO?

„Politika ANO je hodně 
podobná řízení fi rmy...

(Pokračování na str. 4)

Jiří Kajzar chce zúročit 
své zkušenosti
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Jiří Kajzar chce zúročit 
své zkušenosti

(Pokračování ze str. 3)
... Z města a městských 

společností chtěli udělat 
fi rmu ANO, což je nesluči-
telné s řízením města, které 
je o kompromisu, hledání 
průniku názorů atd. Město 
zkrátka není fi rma. Navíc 
přišly chyby v řízení, špat-
ná komunikace, kdy jeho 
členové neměli potřebu se 
s nikým radit a po dosažení 
většiny v radě dosáhli poci-

tu, že město zcela ovládají 
a nepotřebují slyšet další 
názory. Proto jsme refl ek-
tovali nabídku, kdy v radě 
nebude mít ČSSD většinu a 
budou se hledat kompromi-
sy a společná řešení. Musí-
me se na všem domluvit, to 
je naprosto stěžejní. ANO 
diktovalo, co se bude dě-
lat, jak se bude dělat. Pou-
žívalo válce, místo komu-
nikace.“  (pp)

(Pokračování ze str. 1)
Z rady města byli odvo-

láni zástupci hnutí ANO 
Jaromír Horký, Jakub Mí-
ček, Boleslav Otipka, Mi-
lan Valach, Petr Gaj a také 
Eva Richtrová (ČSSD). 
Nově byli do rady města 
zvoleni Silvie Schäfero-
vá, Marek Šimoňák (Naše 
město) a Tomáš Benedikt 
Zbranek (ČSSD).

Nové kompetence
vedení města

primátor Michal Pobucký 
na úseku:

- fi nancí a rozpočtu, vnější 
a vnitřní kontrolní činnos-
ti, požární ochrany, organi-
začně technického zabez-
pečování jednání orgánů 
města, zahraničních styků, 
ochrany veřejného pořád-
ku, životního prostředí a 
zemědělství, publicity čin-
nosti města, prevence kri-
minality a městské policie;

Protože dosud nebylo 

obsazeno místo jednoho 
náměstka primátora, spa-
dají pod primátora i tyto 
oblasti: sociální péče, so-
ciální služby a zdravotnic-
tví, protidrogové aktivity, 
prevence kriminality.

náměstek primátora Jiří 
Kajzar na úseku:

- majetkoprávních vztahů 
města, útvaru hlavního ar-
chitekta, investičním;
náměstek primátora Karel 

Deutscher na úseku:

- územního plánování a 
ekonomického rozvoje, 
stavebně správních čin-
ností, podnikání, dopravy 
a silničního hospodářství, 
silničního obchvatu města;
náměstek primátora Pavel 

Machala na úseku:
- školství, mládeže, tělový-
chovy a sportu, výchovy a 
vzdělávání, vědy a kultur-
ního rozvoje, informačních 
technologií, vnitřních věcí 
a správy;

Zastupitelstvo rozhodlo o změnách ve vedení města

BÝVALÉ VEDENÍ MĚSTA: Zástupci hnutí ANO byli ze 
svých funkcí odvoláni.  Foto: Petr Pavelka

Ve středu 25. února v 17 hodin v knihku-
pectví Kapitola u místeckého náměstí bude 
pokřtěna nová kniha „Frýdek-Místek – histo-
rie, kultura, lidé“. Na slavnostní akci budou 
přítomni jak její autoři z řad historiků v čele 
s Tomášem Adamcem, tak i zástupci města, 
které přispělo nemalou částkou na její vydání. 

„Město dosud nemělo knihu, která by uce-
leně informovala o historii obou částí města, 
a to jak slezského Frýdku, tak moravské-
ho Místku. Poslední kniha o historii města 
byla věnována pouze Frýdku, o historickém 
Místku se téměř nepsalo. Všeobecně historii 
města nebyla v minulosti ze strany historiků 
věnována přílišná pozornost. Proto jsem při-
vítal návrh na vydání knihy, který vzešel od 
Tomáše Adamce, jednoho z autorů publikace. 
Zamlouval se i kulturní komisi, která dala do-

poručení radě města, aby vydání nové knihy 
o historii Frýdku-Místku fi nančně podpořila 
a přispěla k šíření informací o dějinách ce-
lého města. Těší mě, že o knihu je zájem, i 
když se neřadí mezi nejlevnější. Autoři v ní 
zpracovali starší období dějin až do revoluč-
ního roku 1848 za každou lokalitu zvlášť, aby 
podtrhli komplikovaný a samostatný správní 
vývoj Frýdku a Místku. Následně kniha na-
bízí průřez informacemi z politického života, 
ale také z oblasti školství, průmyslu a obcho-
du, zdravotnictví, sociální péče, ale i kultury 
až do současnosti. Kniha je dle mého nejen 
velmi dobře zpracovaná, ale je také čtivá, což 
je důležité pro to, aby čtenáře zaujala,“ řekl 
náměstek primátora Michal Pobucký. 

Město Frýdek-Místek přispělo na vydá-
ní knihy částkou 200 tisíc korun.

S VEDENÍM MĚSTSKÝCH SPOLEČNOSTÍ: Radnice 
v novém složení seznamovala s plánovanými kroky.

Foto: Petr Pavelka 

Nové vedení města chce 
uskutečnit další perso-
nální změny v městských 
společnostech tak, aby se 
vrátila praxe, kdy je bu-
dou řídit profesionálové 
– odborníci a politikům 
bude vyhrazena pouze 
kontrolní funkce.

V městské společnosti 
Distep byl již tento pro-
blém vyřešen, také měst-
ská společnost Sportplex 
už funguje bez prokurist-
ky z řad politiků. „Setkali 
jsme se s řediteli městských 
společností, abychom je se-
známili s naší fi lozofi í, sla-
dili postupy v jednotlivých 
společnostech a rovněž 
s nimi probrali otázku při-

pravovaných auditů a také 
strategické plány do bu-
doucna,“ vysvětlil primátor 
Michal Pobucký. Současné 
vedení města trvá na tom, 
že politici budou fi gurovat 
pouze v dozorčích radách 
kvůli kontrolní funkci. Je-
jich počet v jednotlivých 
městských společnostech 
bude ještě předmětem dal-
šího jednání mezi politic-
kými stranami. „My jsme 
byli velkými kritiky po-
stupu radnice pod vedením 
ANO v městských společ-
nostech, protože vznikalo 
jejich duplicitní řízení,“ 
uvedl náměstek primátora 
Jiří Kajzar, proč jsou další 
změny nutností.  (pp)

V městských společnostech 
přijdou další změny

Radní města rozhodli o 
výměně další části schodiš-
tě lávky pro pěší mezi halou 
Polárka a objektem společ-
nosti ČEZ na Riegrově uli-
ci, která má čtyři schodiště 
a dvě nájezdové rampy.

V loňském roce bylo 
vyměněno jedno schodiš-
tě z každé strany. Nyní je 
z důvodu havarijního stavu 

nutné vyměnit také druhé 
schodiště na frýdecké stra-
ně směrem k bývalému ře-
ditelství společnosti Slezan.

Staré schodiště bude 
odstraněno a nahrazeno 
celoocelovým schodištěm 
s ocelovými rošty. Práce by 
měly být zahájeny na jaře. 
Náklady jsou vyčísleny na 
420 tisíc korun. 

Lávka pro pěší u haly Polárka 
se dočká nového schodiště

Festival partnerských měst 
bude s udělením Cen města

Město Frýdek-Místek 
připravuje na pátek 11. 
září na Zámecké náměstí 
ve Frýdku Festival part-
nerských měst 2015, který 
bude mimo jiné spojen i 
s udělením Cen statutární-
ho města Frýdku-Místku, 
které se obvykle předávaly 
v březnovém termínu. 

V kulturním programu 
se na pódiu představí sou-
bory a hudební skupiny 
z Frýdku-Místku i partner-
ských měst. „Ve druhém 
roce konání festivalu jsme 
se rozhodli posunout jeho 
začátek až na odpolední 
čas, aby program mohli vi-

dět všichni občané města, 
kteří budou chtít vystou-
pení zhlédnout. Součás-
tí festivalu partnerských 
měst bude v letošním roce 
rovněž předání Ceny města 
za rok 2014. Předání Cen 
města se doposud konalo v 
objektu Nová scéna Vlast v 
den, kdy jsme si připomí-
nali pietním aktem ozbro-
jený odpor vojáků 8. pěšího 
pluku slezského v březnu 
1939. Budeme se snažit, 
aby jednotlivá města měla 
na náměstí také své infor-
mační stánky, ve kterých 
mohou návštěvníci získat 
informace a tipy k návštěvě 

partnerských měst a zají-
mavých míst v jejich oko-
lí,“ informoval náměstek 
primátora Pavel Machala. 
Podle něj budou partnerská 
města rovněž požádána, 
zda by se mohla prezen-
tovat svými regionálními 
potravinami, stejně tak by 
se měli ve stáncích s ob-
čerstvením prezentovat i 
místní farmáři a dodava-
telé. „Věříme, že se do na-
bídky zapojí i restaurace a 
bary, které na frýdeckém 
náměstí mají své provozov-
ny a mohou se tak přímo 
prezentovat,“ dodal Pavel 
Machala.  (pp) 

Křest nové knihy o Frýdku-Místku
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Zapomenutá a nepřístupná místa:
Ve Frýdku-Místku tam dělají kulturu

Jsou na odpis. Kdysi 
to uvnitř nich žilo, dnes 
se tudy prohánějí myši. 
Anebo slouží jinému 
účelu, než o jakém vy-
právějí kroniky. Ve Frýd-
ku-Místku je spousta 
prostor, které měly kdysi 
svůj význam. Dnes jsou 
opomíjené nebo se mají 
bourat. Národní dům 
spustil v říjnu ojedinělý 
projekt – do výjimečných 
nebo zapomenutých míst 
přivádí kulturu.

Protiatomový kryt pod 
5. základní školou je běžně 
uzavřený, málokdo ví, že 
se tady nachází. Spleť ka-
takomb a trubek nevypadá 
jako místo pro kulturu. Ale 
uskutečnila se tady tříden-
ní výstava děl frýdecko-
-místeckých umělců. Plát-
na na betonových zdech 
udělala z bunkru originální 
galerii.

Podobně působivou at-
mosféru zažili návštěvníci 
v říjnu při promítání fi lmu 
Gottland v budově bývalé 
tkalcovny Slezanu na Tě-
šínské ulici. „I ta je dnes 
možná odsouzena k de-
molici. Je to velká škoda. 
Kdybychom ji uměli smys-
luplně využít, stálo by roz-
hodně za to ji ponechat. I 
to je vzkaz, který Projekt 
12 nese,“ vysvětluje ředi-

tel příspěvkové organizace 
Národní dům Jakub Tichý. 

Dejte si rande 
dle našich babiček

Nejbližší akce Projektu 
12 přivede hosty 22. úno-
ra do frýdecké sokolovny. 
Akce má název Pravěk ki-
nematografi e. Místo kdysi 
sloužilo k promítání fi lmů 
v době, kdy naše město 
ještě nemělo stálý kinosál. 
„Kino ve frýdecké soko-
lovně bylo zřízeno záslu-
hou sokolů. Zpočátku se do 
tohoto úkolu nikdo příliš 
nehrnul, neboť panovaly 
obavy, že bude provoz kina 
zbytečnou zátěží a omezí 
sportovní aktivity Soko-
la,“ popisuje počátky ki-
nematografi e v sokolovně 
historik Jaromír Polášek, 
shodou okolností také syn 
bývalého okresního vedou-
cího kin a promítače z kina 
Slovan Waltra Poláška.

Poprvé se podle jeho 
slov promítalo 31. 8. 1938 a 
promítalo se i po obsazení 
ČSR Německem. V listo-
padu zabral celou sokolov-
nu Wehrmacht a sokolové 
museli vše vyklidit. Kino 
přestalo promítat. O rok 
později sokolovnu sokolům 
vrátili, kino opět fungova-
lo. „V dubnu 1940 došlo k 
zastavení činnosti České 
obce sokolské, frýdecká so-

kolovna a loutkové 
divadlo byly zape-
četěny. Kino nako-
nec zůstalo v provo-
zu. Kino promítalo 
od 50. let až do 80. 
let minulého století, 
i když přeci jenom 
postupně omezeně,“ 
upřesňuje historik. 

Dnes je v soko-
lovně hospůdka. 
V létě slouží k od-
počinku hlavně 
vášnivým tenistům, 
kteří sem chodí do-
plnit energii po zá-
pase na vedlejších 
kurtech.

Projekt 12 přivede veřej-
nost do doby, kdy byl v so-
kolovně plný sál. Návštěv-
níky čeká komentované 
promítání starých fi lmů, 
výstava historických ka-
mer či kreativní dílna pro 
děti, kde mohou vyzkoušet 
princip camera obscura.

Na akci „Pravěk kinema-
tografi e“ jsou již vstupenky 
v prodeji.
Vstupné: dětský: 40 Kč,
dospělý: 60 Kč, rodinný 
(1 dosp. + 1 dítě): 80 Kč
Začátek: 17.00

Barvy a tóny
v podchodu

Jako protipól k exkurzi 
do minulosti chystá Ná-
rodní dům festival street 

dance v křížovém podcho-
du v Místku. Místo už loni 
v rámci akce United Colour 
„vybarvili“ nejlepší grafi -
ci a sprejeři z okolí. Letos 
chtějí organizátoři navázat 
akcí ze stejného streetar-
tového soudku. Národní-
mu domu se tak podařila 
hned dvojí věc: představit 
veřejnosti stále poněkud 
opomíjené umění a záro-
veň pomohl městu vyřešit 
dlouholetý problém s pro-
storem, který se nedařilo 
udržet upravený.

Odvážné plány 
na odvážné akce

Projekt 12 počítá i s dal-
šími netradičními místy, 
některá jsou stále v jedná-
ní. „Není jednoduché se 
tam dostat. Jednu z akcí 

bychom chtěli uspořádat i 
v budově bývalé Moravia 
Banky, která je již mnoho 
let opuštěná,“ prozrazuje 
hlavní organizátorka Pro-
jektu 12 Hana Magdoňová 
z Národního domu.

Projekt 12 je cyklus dva-
nácti samostatně fungují-
cích kulturních akcí, které 
během jednoho roku spojí 
nejrůznější umělecké smě-
ry v kombinaci se zapo-
menutými prostory města 
Frýdek-Místek.

Ve výsledku tak vznik-
ne neopakovatelný kultur-
ní zážitek v netradičním 
prostoru typu site-specifi c. 
Projekt 12 byl zahájen v říj-
nu a jeho jednotlivé akce 
se uskutečnily již na šesti 
místech. 

Hudební klub Stoun 
sliboval, že nás v roce 
2015 čeká spousta kon-
certů, a jak jde vidět, tak 
své slovo drží. „V únoru 
jsme připravili dva skvělé 
koncerty, a to Sto Zvířat 
a Rocky Leon z USA, a 
hned 7. března zavítá do 
klubu slovenská stálice 
Horkýže Slíže! Kapela 
k nám jezdí pravidelně 
rok co rok již řadu let a 
nikdy nepřestane své fa-
noušky překvapovat. Mi-

nulý rok zahráli v rámci 
svého HS ON THE ROAD 
v africkém stylu, tak jsem 
zvědavý, čím nás pře-
kvapí tento rok,“ zve na 
akci šéf hudebního klubu 
Stoun Kamil Rudolf. 

Horkýže Slíže v roce 
2011 vyšlo album největ-
ších hitů s názvem „V dob-
rej viere (2001–2011)“. Ob-
sahuje 17 hitovek a jednou 
z nich je i všem hodně dobře 
známý singl „Mám v p… na 
lehátku“. Na videoportále 

youtube.com se videoklip 
k tomuto songu stal doslova 
kultem. Úsměvný video-
klip zachycující typickou 
rodinou situaci při živých 
televizních fotbalových 
přenosech zhlédlo už více 
než 1,6 milionu českých 
a slovenských fanoušků. 
V roce 2012 vychází kape-
le zatím poslední album St. 
Mary Huana Ganja, v rám-
ci kterého jeli velké turné 
s velkou výpravou zamě-
řenou na velkolepou show 
v podobně hippies stylu.

V posledních letech se se-
stava skupiny Horkýže Slíže 
stabilizovala ve složení: Pe-
ter Kuko Hrivňák (zpěv, ba-
sová kytara), Mário Sabotér 
Sabo (kytara), Juraj Doktor 
Štefánik (kytara) a Marek 
Vandel Viršík (bicí). Dvacet 
let života skupiny komen-

tuje s typickým nadhledem 
frontman Kuko: „Charak-
teristika textov sa menila 
vekom. Alkoholické nápoje 
prešli z piva cez tvrdý alko-
hol až po dnešné víno…“ Se 
stejným espritem komentuje 
i širší kontexty slovenské hu-
dební scény (které lze jistě 
bez větších zádrhelů apliko-
vat i pro naše končiny): „Hu-
dobná scéna na Slovensku sa 
nemení, iba každý chvíľku, 
ťahá pilku. Všetko tu bolo, 
je a bude, iba v inom pomere 
a v inej kvalite.“

V roli předkapely se 
představí domácí MadFalls 
v punk-rockovém rytmu. 
Tato parta působí na frýdec-
ko-místecké scéně již 7 let a 
za svou dobu vydala dvě řa-
dová alba, několik EP a v ne-
poslední řadě jejich nejzná-
mější song, ke kterému se 

váže videoklip Love Song.
Shrnuto a potrženo, fa-

noušci Horkýže Slíže si 
tento koncert, který pro-
běhne 7. 3. ve Frýdku-Míst-
ku v klubu Stoun, nemohou 
nechat ujít. Klub bude otví-
rat v 19 hodin a koncert za-
čne ve 20.00. „Po skončení 
koncertu Horkýže Slíže 
bude následovat rockotéka 
až do ranních hodin,“ do-
dává pořadatel koncertů a 
šéf hudebního klubu Stoun 
Kamil Rudolf.

Vstupenky na koncert 
v ceně 240 Kč jsou k dostá-
ní v předprodeji v Beskyd-
ském informačním centru. 
Dále se vstupenky prodá-
vají v klubaru Pavlač a ve 
Stounu ve dnech, které jsou 
uvedeny v programu, a to 
vždy od 18 hodin. Online 
předprodej na eventim.cz

Horkýže Slíže zahrají ve Stounu

KŘÍŽOVÝ PODCHOD: Street art.  Foto: Petr Pavelka



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  6  – Sport

kam za sportem a relaxací

z atletiky

Chcete si zaběhat?
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 
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 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

Domácí zápasy jarní části FNL:
MFK FM - Graffi n Vlašim 14.30 h (Stovky) 14. 3. 
MFK FM - FK Pardubice 15.00 h (Stovky) 28. 3.
MFK FM - FC Fastav Zlín 16.30 h (Stovky) 11. 4. 
MFK FM - Baník Sokolov 17.00 h (Stovky) 25. 4. 
MFK FM - Ústí nad Labem 17.00 h (Stovky) 13. 5. 

MFK FM - FK Fotbal Třinec 17.00 h (Stovky) 24. 5. 

Tělocvična střední školy 
na ulici Pionýrů hostila v pá-
tek 30. ledna 7. ročník turna-
je v sálové kopané O pohár 
ředitele Městské policie Frý-
dek-Místek, který se konal 
pod záštitou náměstka pri-
mátora Michala Pobuckého.

Turnaje se již tradičně 
účastnilo osm mužstev, tvo-
řených převážně zástupci 
složek sboru integrovaného 
záchranného systému. Síly 
mezi sebou změřili policis-
té, strážníci, hasiči, ale také 
záchranáři z Frýdku-Míst-
ku, Olomouce, Vratimova a 
Třince. Hrálo se podle pra-

videl malé kopané – čtyři 
hráči v poli, jeden brankář 
a čtyři náhradníci. 

Výsledky:
1. PČR Frýdek-Místek
2. sponzorský tým Leemon
3. HZS Frýdek-Místek
4. MP Frýdek-Místek
5. MP Třinec
6. MP Olomouc
7. ZZS Frýdek-Místek
8. PČR Vratimov
Nejužitečnější hráč: Kova-
lík Tibor – Leemon
Nejlepší gólman: Čečotka 
Petr – HZS Frýdek-Místek
Nejlepší střelec: Byrtus 
Ondřej – MP Třinec

Strážníci změřili síly s policisty, záchranáři i hasiči

FUTSAL: Uniformovaní v dresech.  Foto: Petr Pavelka

I v dalším přípravném 
zápase naši muži uspěli, 
když si poradili s prvo-
ligovým slovenským tý-
mem z Podbrezové.

Trenér Orel si v utkání 
vyzkoušel jiné rozestavení, 
a to: 4-2-3-1. Už ve druhé 
minutě Pančík nabil ke stře-
le Galovi, ale ten netrefi l 
branku. Lipina ani se změ-
něným rozestavením nemě-
la problém a byla v utkání 
lepším týmem. To potvrdil 
hlavou uzdravený Matúš 
po rohu Bella, když ve 23. 
minutě překonal svého bý-
valého spoluhráče z Dunaj-
ské Stredy (Penksu). Osmý 

celek první slovenské ligy 
mohl srovnat po půlhodině 
hry Šlapákem, ale proti byl 
na brankové čáře Vašenda, 
který gólovou střelu hlavou 
vyrazil do bezpečí. Hosté 
se přeci jen nezaslouženého 
vyrovnání dočkali. V 39. 
minutě Richmánek po při-
strčení Nworaha nedal Pre-
pslovi šanci – 1:1. Na pěti-
minutovou pauzu mohli jít 
Frýdečtí za vedení 2:1, jen-
že kanonýr valcířů Matúš 
hlavou po centru Staška 
nepochopitelně z malého 
čtverce selhal.

I druhý poločas se hrál 
podle našich not a v 63. mi-

nutě po standardce Bella se 
hlavou trefi l kapitán Lite-
rák – 2:1. Pojistku cenného 
vítězství přidal v 86. minu-
tě Jurišić, který se trefuje 
po centru falešného levého 
křídla Literáka – 3:1.

Sestava: Prepsl – Švrček 
(46. Ilko), Literák, Žídek, 
Mehremić - Staško (46. 
Hykel, 64. Staško), Vašen-
da, Ďuriška (60. Coufal), 
Bello, Just - Matúš (46. Ju-
rišić). Trenér: Karel Orel.

Další cenná výhra nad ligovým celkem
MFK FRÝDEK-MÍSTEK – ŽP PODBREZOVÁ 3:1 (1:1)

„Mohlo to být lepší…“ – i 
těmito slovy by se daly hod-
notit výkony extraligového 
družstva Beskydské šacho-
vé školy z posledních kol. 
Devět bodů za výhry s Po-
labinami, Třincem, Karvi-
nou a prohra s Pardubice-
mi, je to dost či málo?!

V 5. kole Extraligy ČR 
družstev nastoupil extrali-
gový tým BŠŠ Frýdek-Mís-
tek v Kongresovém sále 
Hotelu Centrum proti celku 
2222 ŠK Polabiny (Pardu-
bice). Naši hráči potvrdili 
úlohu favorita a zvítězili 
6,0 - 2,0. Své partie vyhrá-
li: Anton Korobov, Sergei 
Azarov, Aleksei Fedorov 
a Vojtěch Zwardoň, remi-
zovali Igor Rausis, Vojtěch 
Rojíček, Sergej Vesse-
lovsky a Stanislav Jasný. 
Utkání mělo jednoznačný 
průběh, když naši hráči si 
vynutili, že soupeři se jen 
bránili, a bylo jen otázkou, 
o kolik vyhrajeme. Nakonec 
je výsledek pro soupeře ješ-
tě přijatelný, neb na šachov-
nicích naši šachisté několik 
nadějných pozic promarnili.

V 6. kole sehrál náš ex-

traligový tým na domácích 
šachovnicích zápas s druž-
stvem Rapid Pardubice. V 
napínavém duelu byli na-
konec šťastnější hosté, když 
zvítězili 4,5 - 3,5. Vyhrál 
Aleksei Fedorov a remizo-
vali: Anton Korobov, Sergei 
Azarov, Igor Rausis, Cyril 
Ponížil a Stanislav Jasný. 
Bohužel jsme zůstali bez 
bodu, ale chybělo k němu 
opravdu jen málo. V posled-
ní partii po šestihodinovém 
boji náš velmistr Igor Rau-
sis prošel ve věžové koncov-
ce třikrát kolem výhry, ale 
naneštěstí správný postup 
nenašel a partie skončila re-
mízou a zápas prohrou.

V 7. kole v okresním der-
by s týmem TŽ Třinec byl 
náš tým mírným favoritem, 
ale protože se jednalo o der-
by, tak na místě byl spíše 
„trojtip“. V minulosti to byla 
utkání vždy trochu nervózní 
s poměrně častými chybami, 
a tak hlavním úkolem trené-
rů bylo tým uklidnit a Třinec 
porazit. A to se po velmi pěk-
ném sportovním představení 
našim hráčům povedlo a 
odměnou pak bylo vítězství 

5,0 – 3,0. Své partie vyhráli 
Andrey Zhigalko, Igor Rau-
sis, Vojtěch Zwardoň, remi-
zovali Sergei Azarov, Cyril 
Ponížil, Sergei Vesselovsky 
a Stanislav Jasný.

V 8. kole náš celek nastou-
pil v Karviné proti tamnímu 
šachovému klubu s jedno-
značným cílem, potvrdit roli 
favorita, vítězstvím získat tři 
body a trochu si vylepšit skóre, 
což může ve vyrovnané tabul-
ce hrát při konečném účtování 
důležitou roli. Celý tým BŠŠ 
postupně na všech šachovni-
cích dokazoval, že roli favo-
ritů bere vážně, a své soupeře 
přehrával. Konečný výsledek 
5,0 – 3,0 nesplňuje očekávání 
trenérů a vedení družstva, ale 
tři body jsou doma a to je nej-
důležitější. Vyhráli Aleksei 
Fedorov, Cyril Ponížil, Ser-
gei Vesselovsky, remizovali 
Sergei Azarov, Andrey Zhi-
galko, Igor Rausis, Vojtěch 
Zwardoň.

Průběžně patří ve dva-
náctičlenné tabulce Bes-
kydské šachové škole 5. 
místo a rozhodně je v silách 
týmu v dalších kolech se 
propracovat na vyšší příčky.

Extraliga šachových družstev

Juniorky desáté v Evropě
Našemu družstvu juniorek patří desáté místo v Evropě. 

Na Poháru mistrů evropských zemí ve španělské Guadala-
jaře se čtveřice našich děvčat určitě neztratila. V nedělním 
dopoledni se poměrně citelně ochladilo a na juniorky čekaly 
tři okruhy na velice náročné, kopcovité trati. Přesně v 10 ho-
din vyrazilo početné startovní pole téměř sedmdesáti junio-
rek na rozbahněnou trať. Zpočátku se v čelní, velice početné 
skupině držela také naše Veronika Siebeltová, ostatní holky 
běžely v zadní části dlouhého hadu běžkyň. V průběhu dru-
hého kola se začala dopředu propracovávat Natálie Závor-
ková a nakonec doběhla z našich nejlépe, a to na 35. místě v 
čase 16:49 min. Veronika doběhla čtyřicátá druhá za 16:58 
min. Kateřina Siebeltová doběhla padesátá druhá za 17:54 
min. a hned za ní se ztrátou jedné sekundy Iveta Rašková.
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fotbal mládeže
DOROST

starší dorost U19 – Ky-
sucké n. M. 3:7 (3:5) 

Curylo 2, Šafner
MŠK Žilina U17 – mladší 

dorost U17 13:0 (4:0) 
MŠK Žilina U16 – mladší 

dorost U16 3:1 (2:0) 
Šohaj (Dočkalík)

ŽÁCI
Slovan Bratislava – starší 

žáci U15 8:3 (4:0)
M. Fukala 2, Plewa

Slovan Bratislava – starší 
žáci U14 3:2 (2:2) 

Andreas Akritidis, Forch
starší žáci U15 – MŠK 
Žilina U14  10:1 (4:0) 
1., 11., 21., 28. a 48. M. 

Fukala, 38. Plewa z pen., 
54. Hajnoš, 57. Kubala, 66. 
Šimeček, 69. Buchlovský
starší žáci U14 – MŠK 
Žilina U13  9:2 (5:1) 

Alex Akritidis (Kubáň), 
Kubáň, Kubáň, Krajčo 

(Křenek), Krajčo, D. Ma-
ceček, D. Maceček, Kře-

nek (Kubáň), D. Maceček.
mladší žáci U12 – MFK 

Vítkovice 5:2 
Jurga 2, D. Śmiga, Marci-

ňa, Legorský
mladší žáci U13 - MFK 

Vítkovice 6:2 (2:0)
J. Mikulenka 2, Mohyla 2, 

Ruml, Niesner
PŘÍPRAVKA

ročník 2004 – turnaj ve 
Vítkovicích (2. místo)

Výsledky FM (základní 
skupina): - FK Drnovice 7:1 
(Kaňák 3, M. Málek 2, Pešek 
2), - MFK Vítkovice B 6:1 
(M. Málek 3, Maloň 3), - FC 
Baník Ostrava 3:4 (Kaňák, 
Maloň, Pešek), - FŠ RH Mo-
ravany 4:2 (Maloň 2, Jiříček, 
Kaňák). Semifi nále: FM - 
AC Sparta Praha 4:1 (Kaňák 
2, M. Málek, Maloň). Finále: 
FM - FC Baník Ostrava 2:6 
(M. Málek, Pešek). 

Konečné pořadí: 1. FC Ba-
ník Ostrava, 2. MFK Frý-
dek-Místek, 3. AC Sparta 
Praha, 4. MFK Vítkovice 
A, 5. FŠ RH Moravany, 6. 
FK Krnov, 7. MFK Vítko-
vice B, 8. MOSiR Jastrze-
bie Zdroj, 9. FK Drnovice, 
10. FC Vsetín. 
Nejlepší hráč turnaje: Voj-
těch Kaňák (MFK FM), 
nejužitečnější hráč týmu 
FM: Richard Pešek. 
Sestava FM: Štětinský - J. 
Jiříček, Kaňák, M. Málek, 
Maléř, Maloň, Pešek.
SFC Opava – ročník 2004 

4:5
Závodný - Chlebek, Chodu-
ra (1), Kiš (1), Koutný (2), 
A. Kowalczyk, F. Kowal-
czyk, Šponer, Šrubař (1).

ročník 2005 – turnaj v 
Třinci (1. místo)

Výsledky FM: - MOSiR 
Jastrzebie 0:0, - Fotbal Tři-
nec modří 2:0 (Ježík, Ku-
boš), - FC Hlučín 1:0 (Ku-
boš), - Kysucké Nové Mesto 
3:0 (Konečný, Kunčík, Hlos-
ta), - Fotbal Třinec červení 
3:0 (Kuboš, Hlosta, Cudzik).
Celkové skóre 9:0, navíc 
jsme ke zlatým medailím 
přidali i cenu pro nejlep-
šího brankáře, kterým byl 
vyhlášen Radim Řeha.

ročník 2006 – turnaj v 
Brušperku (1. a 2. místo) 

– KZL
Výsledky FM červení: - FM 
modří 2:1 (Švorčík, Foldy-
na), - Sokol Pustkovec 3:1 
(Michalík 2, Nalewajka), 
- SK Brušperk B 3:0 (Fol-
dyna, Nalewajka, Švorčík), 
- Staré Město 11:0 (Foldyna 
4, Nalewajka 2, Klimša 2, 
Michalík, Kubáň, Švorčík), 
- SK Brušperk A 0:1.
Výsledky FM modří: - FM 
červení 1:2 (Deingruber), 
- SK Brušperk A 1:0 (Ro-

man), - Staré Město 9:0 (Ro-
man 3, Karas 2, Deingruber 
2, Tománek, Zelina), - So-
kol Pustkovec 2:0 (Roman, 
Deingruber), - SK Brušperk 
B 2:0 (Roman, Karas).

ročník 2007 – turnaj v 
Kozlovicích – KZL

Výsledky FM: - Sp. Jablun-
kov 0:6, - FC Kozlovice D 
1:4, - FC Kozlovice E 0:7, 
- Sokol Hukvaldy 1:1.
Válek, Bartoš 1, Závodný, 
Rodek, Raška, Němec, Ko-
tásek 1

ročník 2007 – turnaj v 
Karviné (1. místo)

Výsledky FM: - MFK Kar-
viná 1:0, - MFK Vítkovice 
3:1, - FK Bohumín 4:2, - 
SK Dětmarovice 6:0, - Or-
nontowice (PL)  2:0, - SFC 
Opava 0:3
Moravec 6, Fr. Vegh 6, Fi. 
Vegh 2, J. Śmiga 1, Švrček 1, 
Volny, Majer, Cader, Uhlař

ročník 2008 – turnaj v 
Brušperku – KZL

Výsledky FM G: - TJ Praž-
mo-Raškovice 2:4, - TJ 
BD-STAV Sedliště 4:3, 
- MFK Vítkovice A 1:7, - 
MFK Vítkovice B 1:7, - TJ 
Beskyd Frenštát p. R. 4:5, - 
SK Brušperk D 1:11. 
Mohelník 6, Alfery 4, Žál-
ková 1, Solčan 1, Sochor 1.
Výsledky FM H: – TJ BD-
-STAV Sedliště 2:1, - MFK 
Vítkovice A 1:7,- MFK Vítko-
vice B 1:3, - MFK FM L 2:6, 
- TJ Pražmo-Raškovice 5:1. 
Gryžbon 2, Hrtoň 4, Janík 
3, Kijonka 2, Vaculík 2.
Výsledky FM L: - Beskyd 
Frenštát n. O. 6:0, - TJ 
Pražmo-Raškovice 6:2, - 
MFK Vítkovice A 1:7, - TJ 
BD-STAV Sedliště 11:1, 
- MFK FM H 6:2, - SK 
Brušperk 4:0. 
Tengler 18, Hypl 12, Gur-
ňák 4, Wilk, Duda. 

Starší žáci ŠSK Besky-
dy si dlouhodobě udržují 
vysokou úroveň a téměř již 
pravidelně se umisťují na 
předních příčkách nejvyš-
ších republikových soutěží. 
Tento trend opět potvr-
dili, když se na druhém 
fi nálovém turnaji Českého 
poháru umístili svěřenci 
trenérů Lukáše Drasti-
cha a Radovana Podoly na 
třetím místě za tradičními 
velkokluby z Prahy a Brna.

Na domácí palubovce 

v hale SPŠ ve Frýdku-Místku 
se o víkendu 7.-8. 2. odehrály 
boje o medaile v prestižním 
Českém poháru. A právě do-
mácí prostředí, které se zdá-
lo být výhodou pro tým ŠSK 
Beskydy, mladé hráče zpo-
čátku velmi svazovalo. Po 
nervózním začátku a prohře 
s velkým rivalem – týmem 
ČZU Praha – však postupně 
začínalo družstvo opět na-
bírat svou ztracenou jistotu 
a začalo předvádět výkony, 
které se od něj očekávaly. Po 

Další medailové umístění žáků ŠSK Beskydy

Hráčky rezervy mladších 
minižákyň U12 Basketba-
lového klubu Frýdek-Mís-
tek pokračovaly ve zlepše-
ných výkonech a ve dvou 
utkáních v Ostravě suve-
rénně vysoko zvítězily.

Basket Ostrava – BK 
Frýdek-Místek B 13:78 

a 17:78
Baierová 45, Muchová 

40, Konečná 22.
Frýdecko-Místecké bas-

ketbalistky předvedly v Os-
travě výkon, který se určitě 
všem přítomným divákům 
velice líbil. Vzhledem k blíží-
cí se kvalifi kaci je jejich zlep-
šená hra velkým příslibem. 

Ligové mladší žákyně 
U14 napravily bodový vý-
padek z minulého dvojkola a 
zaznamenaly dvě vítězství, 
která znamenají jejich vze-
stup v tabulce žákovské ligy.

BK Frýdek-Místek – 
Sokol Hradec Králové B 

49:39
N. Ručková 22, Zátopko-

vá, Bačová a Kuběnová po 
5, Maříková, Krsmaschko-
vá a Vojkovská po 4. 
BK Frýdek-Místek – SŠB 

Pardubice 65:35
N. Ručková 14, Kuběno-

vá 10, Martynková a Ma-
říková po 8, Bačová 6, Zá-
topková 5, Krmaschková 
4, Riedelová, Ptáčníková a 
Jeništová po 2.

V sobotu se v tělocvičně 
1. ZŠ utkaly mladší žákyně 
s pro ně dosud neznámým 
soupeřem z Hradce Králové. 
Zápas nezačaly vůbec dobře, 
nebránily, najížděly mezi 
dvě nebo tři hráčky soupeře 
a navzájem se na hřišti nevi-
děly. Zlepšení nastalo až po 
poločase, kdy třetí čtvrtinu 
vyhrály 21:13, což byl také 
rozhodující náskok, který 
jim umožnil zvítězit. V ne-

děli čekal na domácí hráčky 
další neznámý soupeř z Par-
dubic. Trenéři je od začátku 
zápasu nabádali k tomu, aby 
bránily po celém hřišti natěs-
no a nenechaly své soupeřky 
si mezi sebou nahrávat. To se 
jim dařilo a tak mohly dávat 
jednoduché koše. 

Kadetkám U17 nedělní 
soupeř z Pardubic kvůli one-
mocnění jeho hráček nepřijel, 
sehrály proto pouze sobotní 
duel proti favoritu z Jičína. 
Ve vyrovnaném utkání ke 
konci mocně dotahovaly, na 
vítězství ale nedosáhly.

BK Frýdek-Místek – 
BSK TJ Jičín 48:52

L. Ručková 11, Hyplová 
10, Čapatá 9, Milotová 6, 
Šimíčková 4, Vinohradská, 
Kučná, Hlavová a N. Ruč-
ková po 2.

Družstvo žen se opět po 
delší přestávce představi-
lo na domácí palubovce a 
celkem snadno si poradi-
lo se svými soupeřkami 
z Ostravy. Nejlepší výkon 
předvedla hrající trenérka 
Markéta Schäferová.
BK Frýdek-Místek - Bas-

ket Ostrava 56:28, 
Schäferová 14, Džumelo-

vá 10, Bonková 8, Janošcová 
8, Liberdová 5, Šimoňáková 
4, Jakobová 3, Olejníková 2, 
Pěchuvková 2.

Začátek utkání byl v po-
dání obou týmů velice vlaž-
ný, domácí basketbalistky si 
proti zónové obraně nedoká-
zaly vytvořit dobré střelecké 
pozice. Ve druhé čtvrtině 
už hrály odvážněji, roztáh-
ly obranu soupeřek a dravě 
pronikaly až pod jejich koš. 
Příjemným překvapením byl 
návrat Gabriely Šimoňáko-
vé, která je čtyři měsíce ma-
minkou. Hrát basketbal roz-
hodně nezapomněla.  (kot)

Mladé basketbalistky dělají 
radost sobě i trenérům

dvoudenním zápasovém ma-
ratonu tak nakonec obsadili 
žáci ŠSK Beskydy bronzo-
vou příčku. Stejné umístění 
patří týmu také v celkovém 
hodnocení.

Závěrečný fi nálový 
turnaj proběhne tradičně 
v Hradci Králové ve dnech 
13.-15. 3. a hráči ŠSK Bes-
kydy jedou s jediným vel-
kým cílem – být „na bed-
ně“ a vybojovat si přímý 
postup na Mistrovství ČR.

Průběžné pořadí Čes-
kého poháru 2014/2015:

Volejbal Brno a.s. 48 bodů
Sokol Česká Třebová II
 44 bodů
ŠSK Beskydy 43 bodů

ČZU Praha 42 bodů
TJ Lokomotiva Česká Lípa
 41 bodů
Sokol Brno I 40 bodů
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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 informová-
na o současných trendech na trhu práce. Jde především o podporu vhodného výběru povolání a odpovídající profesní přípravy žáků ukončujících 

povinnou školní docházku. V následující sérii článků se dočtete, které profese jsou v našem regionu dlouhodobě poptávané a čím se vyznačují. 

Informační technolo-
gie (anglicky information 
technology, zkratka IT) je 
technické odvětví, které se 
zabývá způsobem, jakým 
fungují počítače, tedy hard-
ware a software. Zároveň je 
to také souhrnné označení 
pro tyto technologie.

Informační technologií je 
každý elektronický přístroj 
schopný zpracovávat nějaké 
informace (neboli provádět 
algoritmus), tedy přijmout 
nějaká vstupní data, samo-
statně s nimi provést nějaké 
operace a vydat příslušná 
data výstupní (popřípa-
dě část této technologie). 
Obor informační techno-
logie hledá nejefektivnější 
řešení, jak taková zařízení 
vytvořit, sestavit, propo-
jit, zdokonalit, vynalézají 
se programy, které zajistí 
komunikaci s dalšími pro-
gramy, které bude používat 
uživatel přístroje (aplikace-
mi nebo softwarem).

Informační a komuni-

kační technologie, zkráceně 
ICT (z anglického Infor-
mation and Communication 
Technologies), zahrnují veš-
keré informační technologie 
používané pro komunikaci 
a práci s informacemi. Pů-
vodní koncept informačních 
technologií (IT) byl doplněn 
o prvek komunikace, kdy 
mezi sebou začaly komuni-
kovat jednotlivé počítače či 
uzavřené sítě. ICT ovšem 
nejsou jen hardwarové prv-
ky (počítače, servery…), ale 
také softwarové vybavení 
(operační systémy, síťové 
protokoly, internetové vy-
hledávače…)

Lidé, kteří pracují v ob-
lasti IT (nebo ICT), se zkrá-
ceně nazývají informatici. 

„Když mi v práci na 
počítači něco nejde, zavo-
lám našemu informatikovi 
Honzovi,“ říká paní An-
drea, která v jedné české 
fi rmě pracuje už desátý 
rok. „Jako účetní nemůžu 
rozumět všemu, co si můj 

počítač umane,“ vysvětluje 
a dodává: „Honza je poho-
dář a kliďas, je sice pořád 
takový vážný a málomluv-
ný, ale s mým problémem 
mi vždycky pomůže“. Ano, 
pracovníci IT či ICT oddě-
lení musí být velmi trpěliví 
a soustředění, a to nejen při 
komunikaci s jinými za-
městnanci, ale i při hledání 
a řešení problémů s PC.

Oproti představám pre-
zentovaným v komediál-
ním seriálu „IT Crowd“, 
v české verzi „Ajťáci“, je 
práce IT specialisty odpo-
vědná, pro fi rmu velmi dů-
ležitá, a proto také ceněná. 

Při své práci např. zajiš-
ťují bezporuchové fungo-
vání výpočetní techniky vč. 
periferních zařízení (sca-
ner, tiskárna, modem…) a 
sestavují ji podle požadav-
ků uživatelů, diagnostiku-
jí a odstraňují technické 
poruchy počítačů a jiných 
komponentů, upgradují, 
hledají chyby ve fungování 
počítačových programů a 
sítí, testují navrhované pro-
gramy, instalují programo-
vá vybavení vč. operačních 
systémů a upravují je podle 

potřeb uživatelů, zaškolují 
uživatele pro používání no-
vých programů a techniky, 
provádí složitější zpraco-
vání dat, zajišťují bezpeč-
nost dat, aplikují antivirové 
programy, udržují webové 
stránky dle požadavků za-
davatele. Umí poradit při 
nákupu či prodeji výpočet-
ní techniky.

Tito lidé často zastupují 
tzv. IT fi rmy, které jiným 
fi rmám a třeba i domácnos-
tem nabízejí služby souvi-
sející s fungováním jejich 
fi remní/domácí výpočetní 
techniky. Nebo pracují v od-
děleních ICT větších fi rem a 
institucí. Je velmi obvyklé, 
že samostatně podnikají. 
Mnozí pracují z domova. 
V této činnosti mohou být 
stejně úspěšní muži i ženy. 
Dobrý počítačový technik je 
na trhu práce velmi žádaný.

Vhodným vzděláním 
pro uplatnění v tomto obo-
ru je studium čtyřletého 
maturitního oboru 18-20-
M/01 Informační tech-
nologie nebo 26-41-M/01 
Elektrotechnika na střední 
škole. Následovat může vy-
sokoškolské studium.

Kvízová otázka: Jak se 
nazývá nejmenší jednot-

ka informace? 
- ZJI
- DPI
- bit
- byte (bajt)

Úkoly pro
šikovné deváťáky:

1. Pojmenuj jednotlivé čás-
ti svého počítače.

2. V Atlase školství (www.
atlasskolstvi.cz) vy-
hledej střední školu ve 
svém okolí, která vyuču-
je zmíněné obory.

3. Na www stránce vyhle-
dané školy najdi podrob-
nosti o těchto oborech. 
V čem se tyto obory liší?
Správná odpověď na 

otázku: Bit (z anglické-
ho binary digit – dvojková 
číslice; angl. bit = dro-
bek, kousek) je základní 
a současně nejmenší jed-
notkou informace, použí-
vanou především v číslico-
vé a výpočetní technice.

Připravil: Úřad prá-
ce ČR, Krajská pobočka 
v Ostravě, Kontaktní pra-
coviště Frýdek-Místek
(Zdroj: www.istp.cz; Wikipe-
die, Otevřená encyklopedie.)

Kdo je a co dělá: Technik IT

Děti z MŠ Pastelka na karnevale
„Ve čtvrtek jdu na karneval,
abych si tam zatancoval.
Bráchu s sebou nevezmu,
přebral by mi princeznu.“

Celý čtvrtek jsme se my 
děti těšily na karne-
val. V 16 hodin byl 
sraz s kamarády, 
rodiči a prarodiči ve 
školní jídelně II. ZŠ 
J. Čapka.

Dospěláci ze ško-
ly a školky se činili 
moc a moc, výzdobu 
zvládli na jedničku. 
Byla moc pěkná. 
Naše maminky se 
zase postaraly o dob-
roty, a když někomu 
vyhládlo, bylo čím 
se posilnit. Program 
zajistila agentura 
„Lena“. Celým odpo-
lednem nás provázela 
se svými pomocni-
cemi. Líbilo se nám 
tančení, soutěžení, 

ale nejlepší bylo zapojení 
rodičů do dětských činnos-
tí. Všichni měli masky, ale 
žádná kamarádka nebyla 
za princeznu. Takže kdyby 

dnes šel se mnou brácha na 
karneval, s princeznou by 
si určitě nezatancoval. Tak 
snad příště.    Děti a rodiče 
MŠ Pastelka, Slezská 2011

Naše základní škola na 
ulici 1. máje 1700 (7. ZŠ) 
se v posledním lednovém 
týdnu aktivně zapojila do 
projektu organizace Kola 
pro Afriku a gymná-
zia v Ostravě-Hrabůvce 
s názvem „Sněhuláci pro 
Afriku“ (www.snehulaci-
proafriku.cz), do kterého 
se přihlásilo přes 300 škol 
i fi rem a neziskových or-
ganizací z celé republiky.

Účastníci mají za úkol 
postavit co nejvíce co nej-
originálnějších sněhuláků 
a za každého sněhuláka 
zaplatit startovné ve výši 
50 Kč. Vybraná částka 
bude věnována na podpo-
ru vzdělání dětí v africké 
Gambii, a to konkrétně na 
přepravu shromážděných 
kol, bez nichž tamější děti 
nejsou schopny překonat 
mnohakilometrové vzdá-
lenosti do školy.

Fantazie dětí neměla kon-
ce – vznikali sněhuláci růz-
ných tvarů, velikostí i barev.

Tato akce zaujala nejen 
děti, ale i jejich rodiče, kte-
ří projekt fi nančně podpo-
řili. A naši žáci měli dobrý 
pocit, že pomohli formou 
hry a zábavy dětem, které 
nemají tak snadný přístup 
ke vzdělání jako ony.

Sněhuláci pro Afriku na 7. ZŠ
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V prvním lednovém týd-
nu vyjíždělo 42 dětí 7. ZŠ 
od 1. do 5. ročníku na Bílou 
do Beskyd. V krásném are-
álu pod vedením zkušených 
instruktorů lyžařské školy 
SunOutDoor podnikaly prv-
ní krůčky nebo se zdokona-

lovaly ve svém lyžařském 
umění. Počasí nám přálo – 
modrá obloha, hromady sně-
hu – prostě paráda. V pátek 
za asistence rodičů vypukly 
závody, kde děti předvedly 
své pokroky. Ohlasy dětí po 
lyžáku: „Bylo to fajn, naučili 

jsme se lyžovat.“ „Byl to ten 
nejlepší lyžák.“ „Měli jsme 
super závody.“ „Chtěli jsme 
tam ještě zůstat.“

Už se těšíme, že příští 
rok pojedeme zas!

Mgr. Jana Buksová, 
Mgr. Jana Bartončíková

Sedmička „Lyžovala se sluníčkem“

Děvčata naší minibas-
ketbalové školy ukončila 
úspěšně nejen školní po-
loletí, ale také sportovní. 
Na basketbalovém vysvěd-
čení se objevily úplně jiné 
předměty. Například: rych-
lost, obratnost, přihrávka, 
driblink, střelba na koš. O 
tom, že na vysvědčení byly 
jen samé jedničky, není vů-
bec pochyb. Vždyť se na 
začátku školního roku se-
šla výborná partička holek, 
která to myslí s basketba-
lem opravdu vážně.

Tato tréninková skupina, 
kterou tvoří převážně dív-
ky druhých tříd, začala pil-
ně trénovat hned začátkem 
září. Mezi ně patří tato děv-
čata: Valerie Sikorová, Ka-
rolína Kaňoková, Zuzana 
Wicherková, Vendula Va-
něčková, Alex Karásková, 
Stela Klimánková, Marie 
Mrázová, Tereza Galajdo-
vá, Kateřina Stuchlíková, 
Laura Vávrová, Kristý-
na Kalanošová, Kristýna 
Krumpochová, Kristýna 
Čerňanská, Tereza Bosáko-

vá, Kristýna Zuzaníková, 
Žaneta Šárková, Micha-
ela Fridrichová. Z 11. ZŠ 
s námi trénuje Kristýna 
Recmanová, Hana Vebero-
vá a Markéta Šobrová. Tyto 
basketbalové naděje trénují 
pod vedením vedoucího 
trenéra Mgr. Jiřího Karás-
ka a Mgr. Pavly Miturové. 
Oba jsou pedagogové školy 
a bývalí hráči basketbalu. 
Další trenérkou je Mgr. 
Markéta Schäferová, která 
je úspěšnou hráčkou sou-
časného družstva žen BK 
Frýdek-Místek. Tréninky 
jsou zaměřeny na všeobec-
ný tělesný a pohybový roz-
voj s vloženými základní-
mi prvky herních činností 
basketbalu. Rozvíjíme sílu, 
rychlost, obratnost a také 
základní dovednosti cvi-
čení s basketbalovým mí-
čem. Nechybí různé soutě-
že, kdy o sladkou odměnu 
není nouze. Nejenže pilně 
trénujeme, ale také jsme 
se zapojili do celostátního 
projektu „Basket do škol“, 
který probíhá během celé-

ho školního roku. Pod ve-
dením Mgr. Hany Bekárko-
vé si v této soutěži úspěšně 
vedou také žáci čtvrtých 
a pátých tříd. Informace 
o průběžných výsledcích 
najdete na www.basketdo-
skol.cz. Všichni se těšíme 
na druhé pololetí, kdy nás 
již čekají první skutečná 
basketbalová utkání. Škola 
minibasketbalu u nás pra-
cuje od roku 2009. Díky 
společnému projektu naší 
školy a BK Frýdek-Místek 
jsou v úspěšných dívčích 
ligových družstvech bas-
ketbalového klubu děvča-
ta, která právě v minibas-
ketbalové škole na 1. ZŠ 
začínala. Věříme, že se 
zde budou rodit další nové 
talenty, které se budou po-
dílet na úspěších dívčího 
basketbalu v našem městě 
a určitě i mimo něj. Infor-
mace o dění v basketbale 
najdete na stránkách BK 
Frýdek-Místek www.bas-
ketfm.net a stránkách ško-
ly www.1zsfm.cz/skolni-
-sport.  Mgr. Jiří Karásek

Basketbalové vysvědčení na 1. ZŠ 

Rok se s rokem sešel a 
tělocvičny naší školy opět 
ožily maskami, dětský-
mi úsměvy a hromadou 
zábavy. Sešla se spousta 
princezen, víl, čaroděj-
nic, klaunů, kašpárků 
různých zvířátek a mno-
ho jiných opravdu krás-
ných a nápaditých masek.

Ti všichni za doprovo-
dů rodičů, prarodičů, ka-
marádů se přišli pobavit, 
zasoutěžit si a do sytosti 
se vydovádět ke klaunům 
z Balónkova. Nechybělo 

ani posezení s občerstve-
ním, na kterém měly veliké 
zásluhy naše paní kuchař-
ky, které do „bufítku“ opět 
připravily nejen vynikající 
chlebíčky, ale i výborné 
zákusky. Zvláštní poděko-
vání patří rodičům, kteří 
zásobili tombolu hezkými 
dárky! V neposlední řadě 
pak velký dík za pomoc a 
spolupráci patří našemu 
panu školníkovi Chalupko-
vi, panu Novákovi a všem 
paním uklízečkám.

Vychovatelky ŠD

Velké karnevalové 
veselení na Pětce

Ve čtvrtek 5. února 
se třída téměř patnácti-
letých vydala za novým 
poznáním. Před osmou 
hodinou ranní byl každý 
žák donucen odložit ko-
vové předměty, mobilní 
telefony a jiné nevhodné 
věci, aby mohl projít de-
tektorem kovů do budo-
vy Okresního soudu ve 
Frýdku-Místku. 

Žáci 8. A z Dvojky se na 
tři hodiny stali přísedící-
mi posluchači tří soudních 
líčení. Vyslechnout si ob-
žaloby, obhajoby, samotný 
průběh líčení a rozhodnutí 
trestných činů, nad který-

mi mnohým z nás zůstá-
vá rozum stát, nás přiměl 
alespoň na nějakou chvíli 
zamyslet se nad naším sou-
časným i budoucím vlast-
ním chováním a jednáním. 
Zvědavci z řad našich žáků 
se během volných chvil 
mezi procesy mohli na co-
koli z oblasti soudnictví 
zeptat pana soudce Mgr. 
Jiřího Nezhody, který je 
velmi ochotně přijal a hez-
ky srozumitelně jim na vše 
odpovídal. Jemu zejména 
patří náš velký dík za zcela 
jedinečně strávené dopo-
ledne, ze kterého jsme si 
mnohé do života odnesli.

8. A z Dvojky 
u soudních procesů
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Zápis dětí do mateřských škol
Vážení rodiče/zákonní zá-

stupci, zápis dětí k předškolní-
mu vzdělávání v mateřských 
školách zřizovaných Statutár-
ním městem Frýdek-Místek 
pro celý následující školní rok 
2015/2016 proběhne v úterý 
12. 5. 2015 a ve středu 13. 5. 2015 

od 8.00 do 16.00 hodin. Mateř-
ské školy Chlebovice a Skalice 
budou zapisovat děti pouze 
12. 5. 2015. Žádosti o přijetí 
do konkrétní mateřské školy po-
dávají jen zákonní zástupci dětí, 
které nejsou do této mateřské 
školy dosud přijaty.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční

V souladu se školským 
zákonem se předškolní vzdě-
lávání organizuje pro děti ve 
věku zpravidla od tří do šesti 
let. Ředitel mateřské školy 
rozhoduje ve správním říze-
ní o přijetí dítěte do mateřské 
školy. Rozhodnutí, kterým 
se vyhovuje žádosti o přijetí 
ke vzdělávání, se oznamují 
zveřejněním seznamu ucha-
zečů pod přiděleným regis-
tračním číslem s výsledkem 
řízení u každého uchazeče. 
Seznam se zveřejňuje na 
veřejně přístupném místě ve 
škole, a to alespoň na dobu 
15 dnů. Zveřejněním sezna-
mu se považují rozhodnutí, 
kterým se vyhovuje žádos-
tem o přijetí ke vzdělávání, 
za oznámená. Zákonní zá-
stupci nepřijatých dětí obdr-
ží rozhodnutí o nepřijetí.

K předškolnímu vzdělává-
ní se přednostně přijímají děti 
v posledním roce před zaháje-
ním povinné školní docházky. 

Další kritéria pro přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání 
stanoví ředitel mateřské školy. 

K předškolnímu vzdělává-
ní je možno přijmout pouze 
dítě, které se podrobilo sta-
noveným pravidelným očko-
váním, má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se ne-
může očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci. 

O přijetí dítěte se zdravot-
ním postižením rozhodne 
ředitel mateřské školy na zá-
kladě písemného vyjádření 
školského poradenského za-
řízení, popřípadě také regis-
trujícího praktického lékaře 
pro děti a dorost. 

Dítě může být přijato k 
předškolnímu vzdělávání i v 
průběhu školního roku, pokud 
má škola volnou kapacitu. 

Bližší informace o zápisu 
dětí k předškolnímu vzdělá-
vání zveřejní ředitelé dotče-
ných mateřských škol způ-
sobem v místě obvyklým.

v mateřských školách na těchto místech

ZŠ a MŠ FM,
Jana Čapka 2555
web: www.2zsfm.cz

MŠ FM, Slezská 770
(zde se zapisují děti i pro MŠ 
FM, Bavlnářská 455)
MŠ FM, Slezská 2011

ZŠ a MŠ FM,
El. Krásnohorské 2254
web: www.5zsfm.cz

MŠ FM, Lískovecká 2850

ZŠ a MŠ FM, Lískovec,
K Sedlištím 320
web: http://info.skola.liskovec.cz

MŠ FM, Lískovec,
K Sedlištím 182

ZŠ a MŠ FM – Chlebovice, Pod Ka-
báticí 107, příspěvková organizace
web: www.zschlebovice.cz

MŠ FM, Chlebovice,
Pod Kabáticí 193

ZŠ a MŠ FM – Skalice 192,
příspěvková organizace
web: www.skolaskalice.cz

MŠ FM, Skalice 192

MŠ Pohádka, FM,
Třanovského 404
web: www.mspohadkafm.cz

MŠ FM, Třanovského 404 
(zde se zapisují děti i pro MŠ 
FM, Gogolova 239)

MŠ Beruška, FM,
Nad Lipinou 2318
web: www.msberuska.cz

MŠ FM, Nad Lipinou 2318 
MŠ FM, Olbrachtova 1421

MŠ Sněženka, FM,
Josefa Lady 1790
web: www.mssnezenka.cz

MŠ FM, Josefa Lady 1790
MŠ FM, 8. pěšího pluku 821
MŠ FM, Svatopluka Čecha 170

MŠ Mateřídouška, FM,
J. Božana 3141
web: www.msmateridouska.cz

MŠ FM, J. Božana 3141

MŠ FM,
Josefa Myslivečka 1883
web: www.jmyslivecka.cz

MŠ FM, Josefa Myslivečka 1883
MŠ FM, F. Čejky 420
MŠ Lysůvky, Příborská 37

MŠ FM, Anenská 656,
příspěvková organizace
web: www.msanenska.cz

MŠ FM, Anenská 656
MŠ FM, Jiřího Trnky 63

ZŠ a MŠ Naděje, FM, Škarabelova 562
web:www.specskolynadeje.cz
web: http://nadejems.webnode.cz/

MŠ FM, K Hájku 2972

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej 
níže uvedené nemovité věci formou nabídkového 
licitačního řízení:
pozemek p.č. 1723 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 330 m², jehož součástí je stavba č.p. 752 ob-
čanská vybavenost, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(Pionýrů), nejnižší nabídková cena činí 4.891.000 Kč.
Prodej se uskuteční formou nabídkového licitač-
ního řízení, které proběhne dne 18. 3. 2015 v 15 
hodin, v zasedací místnosti odboru správy obec-
ního majetku Magistrátu města Frýdek-Místek,  
ul. Radniční 10, dv. č. 323. Zápis k účasti v na-
bídkovém licitačním řízení je ve 14.45 hodin.
Účastník nabídkového licitačního řízení se před 
jeho konáním prokáže platným občanským průka-
zem a dokladem o zaplacení jistoty. Jde-li o právnic-
kou osobu, je účastník povinen předložit výpis z ob-
chodního rejstříku, příp. z jiného veřejného rejstříku 
a písemné zmocnění opatřené úředně ověřeným 
podpisem zmocnitele k tomu, že je oprávněn jednat 
jménem právnické osoby, nejde-li o statutární or-
gán. Písemné zmocnění opatřené úředně ověřeným 
podpisem zmocnitele musí být doloženo též v přípa-
dě zastoupení fyzické osoby zmocněncem. Zmocně-
ní musí zahrnovat oprávnění zmocněnce k právní-
mu jednání jménem zmocnitele zejména k účasti na 
nabídkovém licitačním řízení, činění nabídek kupní 
ceny, uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 
podpisu protokolu o nabídkovém licitačním řízení a 
sdělení čísla účtu pro vrácení složené jistoty.

Výše jistoty je stanovena na 10 % z nejnižší nabíd-
kové ceny a je splatná nejpozději dne 16. 3. 2015 na 
účet Statutárního města Frýdek-Místek, č.ú. 6015-
928781/0100, variabilní symbol 324 0081.
Příklepem licitátora vzniká zájemci s nejvyšší 
nabídkou právo na uzavření kupní smlouvy k pro-
dávané nemovitosti za nejvyšší nabídnutou kupní 
cenu. Bezprostředně po ukončení nabídkového li-
citačního řízení bude se zájemcem s nejvyšší na-
bídkou sepsán protokol o nabídkovém licitačním 
řízení a bude mu předložena k podpisu smlouva o 
budoucí kupní smlouvě s tím, že kupní smlouva 
bude s účastníkem uzavřena po zaplacení 100 % 
zálohy na kupní cenu. V případě, že zájemce s nej-
vyšší nabídkou nezaplatí nejvyšší nabídnutou kupní 
cenu ve lhůtě 60 dnů ode dne konání nabídkového 
licitačního řízení, vzniká Statutárnímu městu Frý-
dek-Místek nárok na smluvní pokutu ve výši slože-
né jistoty. Ostatním účastníkům bude jimi složená 
jistota vrácena do 5 pracovních dnů ode dne konání 
nabídkového licitačního řízení na číslo účtu písem-
ně sdělené účastníkem, bez zbytečného odkladu po 
konání licitačního řízení.
Bližší informace je možno získat u Bc. Kateřiny 
Kozelské na tel. č. 558 609 175, e-mailem kozelska.
katerina@frydekmistek.cz nebo osobně na Magis-
trátu města Frýdku-Místku, odboru správy obecní-
ho majetku, ul. Radniční 10, III.NP, č. dv. 324.
Prohlídka nemovitosti je možná po telefonické do-
hodě s Ing. Pavlínou Žídkovou, tel. 558 609 361.



–  11  – Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuOdbory

Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

INFORMACE o ODPADECH

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a ná-
dvoří, (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 (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – 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)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m², II. 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 ná-
dvoří (stavba č.p. 647 je součástí pozemku p.č. 1543) 
– Kostikovo náměsí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m² (provo-
zovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 3062 na pozemku p.č. 1831/100 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 3062 je součástí pozemku p.č. 
1831/100) – Novodvorská
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m² (provozovna)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku 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 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku 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 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku 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 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 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. 3992/4 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 14,85 m² (sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č. 1856/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku 
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 25,80 m², 
II. NP, místnost 207 (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 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 plo-
cha a nádvoří – ul. J. Trnky 
nebytové prostory o celkové výměře 40 m², v mezipatře (sklad)
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozemku 
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 au-
tobusovému nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění 
podchodu směrem k supermarketu Albert je na pozem-
ku 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 zastavěná plo-
cha 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 zastavěná 
plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a ná-
dvoří, 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. 

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Na vybraná parkoviště 
ve městě, kde pravidelně 
zajíždí mobilní sběrna, a 
na sběrné dvory může ob-
čan města Frýdek Místek 
bezplatně přinést tyto ne-
bezpečné a velkoobjemové 
odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Ma-
zací a motorové oleje, olejo-
vé fi ltry, jedlé oleje, zbytky 
barev, laků, ředidel, autoba-
terie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, prošlé a nepotřebné 
léky, zářivky a výbojky. 

Velkoobjemové odpady: 
Skříně, ostatní nábytek, 
koberce, matrace.

Elektrozařízení: Led-
nice, mrazničky, sporáky, 
mikrovlnné trouby, myčky 
nádobí, vysavače, žehličky, 

pračky, varné konvice, mo-
nitory, tiskárny, televizory, 
rádia, telefony a ostatní do-
mácí spotřebiče.
Termíny mobilní sběrny:

U prodejny Mountfi eld
17.-19. 2.

U krytého bazénu 
24.-26. 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 vyku-
pujeme 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

Kam volat, když…
Pro dokonalejší orientaci Frý-
decká skládka, a.s. poskytuje 
kontaktní čísla s provozní do-
bou, kdy se dá dovolat a zjistit 
potřebné informace.

Potřebujete znát cenu za 
uložení jednotlivých druhů 
odpadů na skládku? Zajímá 
vás cena za materiály (štěr-
ky, 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 jednot-

livých 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 potřebujete 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 Iván-
ková 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 
Štajgrová tel.: 558 440 062, 
604 285 775
Na daná čísla se dovoláte 
Po-Pá od 7.00 do 15.00

Kontakty na jednotlivé 
sběrné dvory a mobilní 

sběrnu:
SD Collolouky (u hypermar-
ketu 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 po-
třebujete 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 odpado-
vého hospodářství.

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

Občanům, kteří v tomto 
roce neuhradí poplatek za 
odpad, budou stanoveny 
mnohem nižší sankce než 
v minulosti. Nedoplatky 
budou oproti původnímu 
dvojnásobku navýšeny jen 
o 0,25násobek. Uvádí se to 
ve vyhlášce města, kterou 
v loňském roce schválili 
zastupitelé a která nabyla 
účinnosti 1. ledna 2015.

„Máme za to, že snížení 
sankcí povede k lepšímu vý-
běru nedoplatků. V minulos-
ti činila sankce téměř jeden 
tisíc korun, nyní je to něco 
málo přes sto korun. Lidé už 
nebudou muset kvůli včas 
nezaplacenému poplatku 
za odpad sahat hluboko do 
kapsy, což je může motivovat 
k tomu, aby dlužnou částku 

uhradili a vyhnuli se tak 
vymáhání nedoplatků exe-
kučně,“ řekl primátor Michal 
Pobucký s tím, že snížená 
sankce se vztahuje na nedo-
platky až od roku 2015.

Poplatek za odpad se ne-
mění, činí 492 korun za osobu 
a rok. Lidé starší sedmdesáti 

let zaplatí ročně 252 koru-
ny. „Výše poplatku za svoz a 
likvidaci odpadu je již něko-
lik let stejná. V souladu se zá-
konem jsme mohli poplatek 
navýšit až na 668 korun, ale 
neudělali jsme to. Nechceme 
zatěžovat peněženky obča-
nů,“ doplnil primátor.

Město snížilo sankce za neuhrazené poplatky

Nabídka na pronájem standardního
obecního bytu o velikosti 1 + 2

s dluhem po předchozím nájemci
Byt č.: 63 v domě čp. 159, ul. 
Komenského, k. ú. Místek
Dlužná částka po předcho-
zím nájemci je 59.323 Kč.
Prohlídka bytu je možná po 
telefonické domluvě na č. 
558 609 364 (558 609 363). 
Po prohlídce nahlásí žada-

tel svůj zájem o pronájem 
bytu do 20. 2. 2015 na 
OSOM, Radniční 10, kanc. 
č. 208, tel. 558 609 181.
Bližší info a podmínky 
pronájmu jsou uvedeny 
na stránkách www.fry-
dekmistek.cz
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Statutární město Frýdek-Místek hledá účetní na finanční odbor Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ:00296643

Druh práce: fi nanční účetní
Místo výkonu práce: Město Frý-
dek-Místek
Platová třída: 8 (platový stupeň 
podle délky uznané praxe v souladu 
s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě; mož-
nost postupného přiznání osobního 
příplatku dle zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozděj-
ších předpisů)
Pracovní poměr: doba neurčitá
Předpokládaný nástup:
1. 3. 2015, popř. dle dohody
Požadované předpoklady:
1. středoškolské vzdělání ekonomic-

kého směru
2. časová fl exibilita, komunika-

tivnost, kreativita, schopnost 
týmové práce

3. znalost problematiky územně 
samosprávných celků výhodou

4. znalost 
• legislativy:

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, pro některé 
vybrané účetní jednotky
- České účetní standardy pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhláš-
ky č. 410/2009 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů
- vyhláška č. 323/2002 Sb., o roz-
počtové skladbě, ve znění pozděj-
ších předpisů
- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z při-
dané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů
• uživatelská znalost práce s PC – 
Word, Excel, Power Point, elektro-
nická pošta

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu

- číslo občanského průkazu nebo čís-
lo dokladu o povolení k pobytu, jde-
-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno doložit mj. 
tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstnáních a o od-
borných znalostech a dovednostech 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání. 
Přihlášky na místo účetní s požado-
vanými doklady zasílejte v zalepené 
obálce s označením „Účetní – fi -
nanční odbor – neotvírat“ a s uvede-
ním adresy podavatele do 19. 2. 2015 
na adresu:

Magistrát města
Frýdku-Místku
Ing. Iva Šilarová

Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

V přihlášce uveďte i číslo telefonu, 
popř. e-mailovou adresu, abychom 
Vás mohli aktuálně informovat.

Jehlička, Krtek a karneval, Krtek a 
autíčko, Vodník ve mlýně, Jak pejsek 
s kočičkou myli podlahu.
ČR, animovaný, přístupný, 60 min., 
vstupné 20 Kč, Bijásek, pro děti.

Pá 20. 2. v 17.00
Noc v muzeu: Tajemství hrobky

Připravte se na nejdivočejší a největší 
dobrodružství. Hlídač muzea Larry 
(Ben Stiller) seznámí naše oblíbené 
hrdiny s novými postavami a zároveň 
se vydává na dobrodružnou cestu, aby 
zachránil jedno důležité kouzlo dříve, 
než se navždy ztratí…
USA/VB, komedie, 2D, přístupný, 
dabing, 89 min., vstupné 100 Kč, pro 
děti/rodinný.

Pá 20. 2. v 19.00
Jupiter vychází

Nové dobrodružné sci-fi  sourozen-
ců Lany a Andyho Wachowských. V 
hlavních rolích Channing Tatum a 
Mila Kunis.
USA, sci-fi /akční, 3D, 12+, titulky, 
vstupné 130 Kč, premiéra.

So 21. 2. v 15.00
7 trpaslíků

7 trpaslíků, 18. narozeniny, 2 draci, 
polibek nebo 100 let spánku… a po-
hádka může začít… 
Princezna Rose je na oslavě svých 18. 
narozenin zakleta zlou čarodějnicí Del-
lamortou do ledového spánku. A s ní i 
celý zámek. Jen trpaslíci vědí, jak ji pro-
budit … přeci polibkem z pravé lásky.
USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 88 min., vstupné 80 Kč, Bijásek, 
pro děti.

So 21. – Ne 22. 2. v 17.00
Velká šestka

Nové dobrodružství o malém geniál-
ním konstruktérovi robotů jménem 
Hiro Hamada, který se naučí využí-
vat svůj talent. Film se inspiruje stej-
nojmenným komiksem od společnosti 
Marvel a je plný nejen komiksové 
akce, ale i humoru a emocí, jaké jsme 
si zvykli od Walt Disney Animation 
Studios očekávat.
USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 102 min., vstupné 100 Kč, pro děti.

So 21. – Ne 22. 2. v 19.00
Babovřesky 3

Nové, již třetí pokračování divácky 
úspěšné letní komedie Zdeňka Trošky.
ČR, komedie, 2D, přístupný, 103 
min., vstupné 100 Kč.

Po 23. 2. v 19.00
Birdman

… aneb nečekané kouzlo lhostejnosti
Černá komedie oceňovaného režisé-
ra Alejandra Iñárritu vypráví příběh 
herce Riggana Thomsona (Michael 
Keaton), který se v minulosti pro-
slavil fi lmovou postavou kultovního 
ptačího superhrdiny Birdmana a nyní 
se s vypětím sil snaží o svůj divadelní 
debut na Broadwayi.
USA, černá komedie, 2D, 2014, režie: 
A. G. Iñárritu, 15+, titulky, 119 min., 
vstupné 100 Kč/ pro členy FK 80 Kč. 
Premiéra. Filmový klub.

Út 24. 2. v 19.00
Slídil

Příběh vypráví o mladíkovi Lou Bloo-
movi (Jake Gyllenhaal), který se sna-
ží prosadit jako novinář. Nedaří se 
mu najít uplatnění v již zavedených 
agenturách, a tak se vrhne na vlastní 
pěst do pátrání po stopách zločinu. 
Pro atraktivní novinářský materiál se 
neštítí udělat cokoliv. 
USA, thriller/drama, 2D, 2014, re-
žie: D. Gilroy, 12+, titulky, 117 min., 
vstupné 120 Kč/ pro členy FK 100 Kč. 
Premiéra. Filmový klub.

TALK SHOW
St 25. 2. v 19.00

TALK SHOW Karla Šípa s hostem
J. A. Náhlovským

Po úspěchu zábavného programu 
Všechnopartička, Karel Šíp – hudeb-
ník, textař, komik, moderátor a bavič, 
známý z televizní show Všechnopár-
ty z České televize, pro vás připravil 
nový zábavný program Minipartička 
spolu s komikem Josefem Náhlov-
ským. Humor a improvizovaná zába-
va přímo před vašima očima.

PRO DĚTI
Ne 22. 2. v 15.00 Kouzelné klaunice
Návštěva pod barevným cirkusovým 
šapitó nabízí vždy nějaké překvapení. 
Zárukou toho je i setkání s Kouzelný-
mi klaunicemi, Růženou Trefenou a 
Žofi í Poťouchlou. Žongláž s míčky a 
kuželkami, párová akrobacie, tanec s 
hula hoopem a na závěr 40minutové-
ho klaunského vystoupení je k vidění 
opravdové kouzlo. Cirkus trochu ji-
nak. Pro děti od 3 let. Vstupné: 60 Kč.

KINO
Út 17. 2. v 19.00

Interstellar 
Vypravěčsky bohatá a obrazově čistá, 
téměř tříhodinová sci-fi  podívaná od 
tvůrce Temného rytíře Ch. Nolana. V 
hlavních rolích oscaroví M. McCo-
naughey a A. Hathaway. 
USA/VB, sci-fi /dobrodružný, 2D, 2014, 
12+, titulky, 169 min., Filmový klub.

St 18. 2. v 10.00
12 let v řetězech

Silný emotivní příběh o svobodě. 
Pravdivý příběh o svobodném newy-
orském černochovi, který byl však v 
roce 1841 unesen na plantáž v Lousi-
aně, kde byl zotročen a až po dvanácti 
letech se mu podařilo získat pomoc. 
Film oceněný třemi Oscary: pro nej-
lepší fi lm, herečku ve vedlejší roli a 
nejlepší scénář.
USA, životopisný/drama, 2D, 2013, 
režie: Steve McQueen, titulky, 134 
min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

Pá 20. 2. v 9.30
Krakonoš a mistr

Pásmo fi lmových pohádek pro nej-
menší. Pohádky: Krakonoš a mistr 

Syrové a opravdové blues v nenapodo-
bitelném podání tria Bonzo, Ľuboš a 
Emil. Dále vystoupí ostravská kapela 
Acoustica, která předvede světové hu-
dební hitovky v akustickém 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 farmě Fokhol Gaard s 
návštěvou západního pobřeží a tříden-
ním přechodem NP Rondane. Před-
náška s projekcí fotografi í.
26. 2. (čt) od 19h - Folk &. Country 

Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné hudeb-
ní jamování příznivců muziky vonící 
dálkami, ohněm a přátelstvím. Nejed-
ná se o koncert. Vstup zdarma.
Aktuální výstavy: Lenka Jelínková 

– ALPY
Prodejní výstava fotografi í z cest po 
alpských oblastech Tyrolsko, Schlad-
ming, Gosau, Monte Baldo, Lago di 
Garda. Výstava potrvá do 28. 2.

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

DIVADLA
Čt 19. 2. v 19.00

Nekorektní skeče – TROS BOYS/
divadlo mimo předplatné

Groteskní skeče jsou dobrá věc, ale 
nekorektní groteska je ještě lepší. 
Bez servítek a bez obalu. Chirurgic-
ký humor, který míří na komoru a 
operuje bez ohledu. Není čas na ci-
tečky. 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. Při-
jďte si tedy konečně oddychnout – a 
nabrat sil.
Skeče s velkolepou grácií hrají tři 
komici – TROS BOYS – za doprovo-
du skvěle vyšinutého pianisty, který 
dodá všemu správnou šťávu.

Městská knihovna F-M

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 – 
vernisáž výstavy a následná beseda s 

autory s promítáním 
Pobočka Místek, Hlavní 112

2. 3. / 17.00 
Od astrologie přes Hvězdnou cestu 

k měření aura a čaker
přednáška Milana Gelnara 

Frýdek, Jiráskova 506 
10. 3. / 18.00 

Jak se z Frýdku-Místku dostat nejen 
do časopisu National Geographic 

Cestovatelská přednáška – Hynek 
Adámek

pobočka Místek, Hlavní 112, Modrý 
salonek 

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

18. 2. (st) od 18h – MIROSLAV 
LYSEK – Dřevěné kostelíky na 

Slovensku
Přednáška známého frýdeckého foto-
grafa spojená s projekcí. Vstupné 50 Kč.
20. 2. (pá) od 20h – Bonzo Radvá-
nyi & Ľuboš Beňa &. Emil Ferenc, 

Acoustica
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Čt 26. 2. v 19.00
Focus

Nová romantická krimikomedie s 
Willem Smithem a Margot Robbie v 
hlavních rolích.
USA, komedie/krimi, 2D, 12+, titul-
ky, premiéra.

Pá 27. – So 28. 2. v 17.00
Ovečka Shaun

Ovečka Shaun se vydává na plátna kin 
ve svém novém celovečerním bijáku. 
Tentokrát se ovečka Shaun připlete do 
hodně velkého dobrodružství a rov-
nou mimo svůj milovaný trávník.
Velká Británie/Franice, animovaný, 
2D, přístupný, dabing, vstupné 110 
Kč, premiéra, pro děti.

Pá 27. – So 28. 2. v 19.00
Padesát odstínů šedi

Filmový přepis stejnojmenného kniž-
ního bestselleru. Anastázie je plachá a 
křehká studentka, Christian je záhad-
ný a závratně bohatý byznysmen. Je-
jich setkáním se začne odvíjet mimo-
řádný milostný příběh, který otevírá 
tabuizované kouty erotiky.
USA, drama/romantický, 2D, 15+, ti-
tulky, vstupné 130 Kč, premiéra.

VÝSTAVY
URBEX: Opuštěné budovy

(Vítězka virtuální výstavy 2014)
Autor: Kateřina Čajanová

NÁRODNÍ DŮM

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2,
www.kulturafm.cz

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, jednorázo-
vý 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. 
Janáčková a L. Hartenbergerová

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

Frýdek-Místek, Novodvorská ul. 
Pravěk kinematografi e

Projekt 12 je cyklus dvanácti samo-
statně fungujících kulturních akcí, 
které během jednoho roku spojí 
nejrůznější umělecké směry v kom-
binaci se zapomenutými prostory 
města Frýdek-Místek. Ve výsledku 
tak vznikne neopakovatelný kulturní 
zážitek v netradičním prostoru typu 
site-specifi c. 
Frýdecká sokolovna ve své historii 
kromě sportovních aktivit sloužila 
i k promítání fi lmů v době, kdy naše 
město ještě nemělo stálý kinosál. Při-
jďte s námi obnovit historii prostoru! 
Čeká vás komentované promítání 
starých fi lmů, výstava historických 
kamer či kreativní dílna, kde si může-
te vyzkoušet princip camera obscura. 
Vstupné: dětský: 40 Kč
dospělý: 60 Kč, rodinný: 80 Kč.

VÝSTAVY
Průřez Virtuálními výstavami 2014

Autor fotografi í: kolektiv autorů

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Portréty

Autor: Magdaléna Smékalová
Virtuální výstavy jsou k vidění na 

webové adrese vystavy.kulturafm.cz

CENTRUM MAGNOLIE 

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 

73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program 
pro regeneraci po porodu, miminka 

s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga 

pro pevné tělo, bdělou mysl a dobrou 
funkčnost vnitřních orgánů

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

rozence
Kurzy masáží dětí a miminek – 

jemné techniky pro zdraví a pohodu 
vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní 
a semiprivátní kurzy dle individuál-

ních 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. UKÁZ-
KOVÁ HODINA ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 
cvičení pro jedinečné bytosti

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení 
pro psychický a fyzický rozvoj vaše-
ho 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 – pohy-
bový program pro léčbu, regeneraci 
a prevenci poruch páteře a pohybo-
vého aparátu zejména v důsledku se-
davé 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 hlu-
boce relaxační technika pro podpoře-
ní samoozdravných procesů v těle.

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 dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné než materi-
ální hodnoty

HORSKÝ KLUB TOMBI

http://horskyklub.blog.cz
Neformální spolek lidí vyznávajících 

horskou turistiku. Aktuální akce 
na webu.

HOTEL CENTRUM

TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo 
ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

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

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 grafi ka, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky v galerii:

Ivana Pavlišová – obrazy
Ladislav Borák – dřevořezby

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

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 ME-
DITACÍ – 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 ta-
neční styl určený pro ženy veškeré vě-
kové kategorie. Světovým fenoménem 

se stal díky slavným americkým zpě-
vačkám, jako je Beyonce nebo Shaki-
ra. Ideální pro formování celého těla. 
Kurzem vás bude provázet certifi ko-
vaná lektorka Twerku Monika Šotlí-
ková. 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 spálí-
te nemálo kalorií. Lektorkou kurzu je 
Monika Šotlíková. Pro veškeré věko-
vé kategorie.
KARIBIK A LATINA DANCE – 
ÚT 17.30-18.30. Oblíbený kurz stu-
dia. Choreografi e a krokové variace 
tohoto kurzu jsou přizpůsobeny tak, 
aby se daly tancovat samostatně, bez 
partnera. Je to směs nádherných pod-
manivých tanců. Pro veškeré věkové 
kategorie.
LEKCE STREET DANCE – PO až 
ČT, taneční styly: hip hop, hype, RnB, 
Wack, Vogue, 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 zájem-
ce, kteří se chtějí tancování věnovat 
závodně. Tyto složky jsou rozděleny 
dle věku a pokročilosti do tří skupin. 
K přijetí je zapotřebí pouze jednoroč-
ní 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 techni-
ky a krokům populárního hip hopu, 
housu, poppinu, lockinu nebo wacku. 
Nemusíte zde platit kurzovné na celý 
půlrok dopředu, můžete si zde zajít 
bez registrace pouze s jednorázovou 
úhradou za lekci. Pro veškeré věkové 
kategorie.
BREAK DANCE – ÚT, 18.30-19.30. 
Akrobatický hip hopový tanec. Pro 
všechny věkové kategorie. Kurz je 
rozdělen na začátečníky a pokroči-
lé. Pro veškeré věkové kategorie.

ROZEKVÍTEK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill), Kontakt: 
MgA. Hana Pernická Tel: 774 

161 802
Info@rozekvitek.cz • www.rozekvi-

tek.cz
Nabízíme pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi, dopolední školičku 
pro děti bez rodičů, odborné přednáš-
ky i semináře.

Montessori školička pro děti bez 
rodičů 

Montessori školička nabízí přívětivé 
a pečlivě připravené rodinné prostře-
dí v úzkém kruhu maximálně 8 dětí. 
Vycházíme z principů Montessori 
pedagogického systému. Dětem je 
nabízeno podnětné a motivující pro-
středí, kde mohou naplňovat své při-
rozené vývojové potřeby. Mají mož-
nost svobodné volby činností, které 
jsou přizpůsobeny jejich velikosti a 
síle. Naším cílem je vést děti k samo-
statnosti a zodpovědnosti při různých 
činnostech.
Věk: 2 – 4 roky. Nyní otevřeno i 
v pondělí od 8.00 do 12.00 hodin.

(Pokračování na straně 14)
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Montessori pracovna pro děti bez 
rodičů od 3 do 6 let

Montessori pracovna nabízí dětem při-
pravené prostředí, kde mohou pracovat 
se smyslovým materiálem a procvičo-
vat tak rozlišování, srovnávání, třídění 
a pojmenování. Budeme dále rozvíjet 
řeč a oblast jazyka, rozvíjet uvědomě-
ní matematických zákonů, v kosmic-
ké výchově objevovat svět. Součástí 
Montessori pracovny jsou i aktivity 
praktického 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 Montesso-
ri pracovny si mohou rodiče s dětmi 
vyzkoušet práci s Montessori po-
můckami a materiálem. Věnujeme se 
zde především aktivitám praktického 
života, rozvíjíme s dětmi smyslové 
vnímání, jemnou i hrubou motoriku, 
řečové, hudební i výtvarné dovednos-
ti. Děti zde mají možnost zvykat si 
na kolektiv dětí a dospělých, rozvíjet 
komunikaci, své sociální kontakty 
a dovednosti. Termín: středa 16.30 - 
18.00 hodin

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Foceno v ložnici/Čtverce/Černá

výstava fotografi í 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 

fotografi e, ale nebráním se ničemu 
novému. Chtěl bych poděkovat svému 

otci za zapůjčení jeho zrcadlovky 
a objektivů, dále panu Adamcovi, 

panu Popieluchovi a panu Friedlovi 
za příležitost vystavovat v Klubu 

a galerii U Černého kocoura,“ říká 
Jakub Novák.

ŠKOLA JÓGY KARAKAL

Jógový sál 9. ZŠ, ul. E. Krásnohor-
ské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
Filosofi e a praxe jógy, zpevňování 
imunity, harmonizace a pozitivní 
ovlivňování fyzické, psychické, a du-
ševní stránky osobnosti, zpomalování 
stárnutí a mnohé další v pravidelných, 
metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída – od začátečníků až po 
pokročilé – jógová fi losofi e a praxe, 
tělesná cvičení, techniky vnitřní a 
vnější pránájámy – ovládání dechu a 
soboru energií, pozitivní ovlivňování 
mysli, techniky zlepšení koncentra-
ce, statická a dynamická meditace, 
PSYCHOHYGIENA-RELAXAČNÍ 
TECHNIKY, cviky zaměřené na pro-
blémy s páteří, SENIOŘI, DYNA-
MICKÉ MEDITACE – dle rozvrhu 
kurzů, který najdete aktuálně na na-
šich webových stránkách. 

28. 2. – JAK ZLEPŠIT PAMĚŤ – 
mozkový jogging

Jednodenní seminář plný inspirace 
pro zkvalitnění naší osobnosti a pre-
venci Alzheimerovy choroby. 
6.-8. 3. – ŽENA – ZDRAVÍ, MLÁ-

DÍ, KRÁSA 
Regenerační a relaxační víkendový 
seminář 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 rozzářit úplně 
jinak a nabídnout jim i nové úhly pohle-
du. Abychom se líbily, ale zejména aby-
chom 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 omlazovací-

mi technikami
MEDITACE – CESTA K NAPLNĚ-

NÍ VLASTNÍHO ŽIVOTA
víkendový seminář

ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA 
VLASTNÍHO NITRA

víkendový seminář

CENTRUM MAMINEK BROUČCI

Palackého 129, Frýdek-Místek
tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz

email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00h.

18. 2. PESTRÉ HRANÍ
Milé maminky, srdečně vás i vaše děti 
zveme na společné setkání na téma 
Pestré hraní, hry rozvíjející psycho-
motoriku u dětí od 2 let. Programem 
nás bude provázet speciální pedagož-
ka 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 Os-
travici. Budeme se loučit se zimou a 
těšit se na příchod dlouho očekávané-
ho 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, vstup-
né činí 60 Kč za každou dospělou 
osobu. Pro vstup do sálu, který se na-
chází v přízemí za restaurací, použijte 
vchod ze zahrady.

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
558 647 067, 602 586 925,

kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

sobota 21. 2. Společenský ples –
PřimMat soukromá škola

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek
Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 21. února v 15 hodin

Jan Krulikovský
O líném Honzovi

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

Vstupné 30 Kč.
Pro mládež a dospělé

Pondělí 23. února v 19 hodin
Moudré podnikání žen

Určeno všem ženám, které hledají 
motivaci, sílu a podporu pro své pod-
nikání. Prezentace projektu, na který 
úspěšně navázal Klub MPŽ v našem 

městě. Projekce fi lmu Příběh moudrého 
podnikání žen a beseda s absolventka-

mi projektu a členkami klubu.
Vstupné 80 Kč.

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

MUZEUM BESKYD

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)

STALÉ EXPOZICE:
BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUT-

NÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHOR-
SKÉHO

VÝSTAVY:
ZA VŮNÍ KÁVY

Výstava potrvá do 31. května 2015
STOPA

Putovní výstavu Stopa, věnovanou 
moderním metodám v kriminalistice, 
připravilo Mendelovo muzeum MU 
v Brně. Na návštěvníky čeká fi ktivní 
kriminální případ, který budou moci 
sami vyřešit a odhalit pachatele. Bě-
hem řešení se neotřelou a zábavnou 
formou seznámí s moderními meto-
dami vyšetřování. Chybět nebudou 
ani překvapivé informace z oblasti 
dějin kriminalistiky. 
Výstava ve výstavních síních Frýdec-
kého zámku potrvá do 22. března 2015.

AKCE:
Čtvrtek 19. února v 16.30 h. v Zele-
ném domě

PŘEDNÁŠKA PŘIJDE VELKÁ 
VODA,

PŘIJDE…
Přednáška o hrozivých povodních 
na řece Ostravici a Morávce, které v 
minulosti zasáhly Frýdek a Místek. 
Doplněno videosnímkem a datovou 
projekcí.
Čtvrtek 26. února v 16.30 h. v Zele-
ném 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 městském pro-
středí nebývají jednoduché. Připrave-
no ve spolupráci s První společností 
za práva koček – First Society for the 
Cat Rights.

BERKANA – CENTRUM ZDRAVÍ, 
ENERGIE A VITALITY

Politických obětí 117, F-M,
tel: 724 773 861

info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

17. 2., 19.00 – 20.15
Zvuková relaxace s dešťovými 

sloupy
Prosím hlaste se na

 michal@centrum-berkana.cz
mob.: 607 881 376

Cena 100 Kč.
18. 2., 17.00 – 19.00

Jak vyčistit své podvědomí a být 
sám sebou

prožitkový seminář psycholožky 
PhDr. Miluše Kocurové, 1. přednáška 

z cyklu
Prosím hlaste se na

eva@centrum-berkana.cz
mob.: 603 793 595

Cena 100 Kč.
20. 2., 17.00 – 20.00

Satsang – Meditační setkávání a 
sdílení pro veřejnost

Prosím hlaste se na
michal@centrum-berkana.cz

mob.: 607 881 376
Cena: 50 Kč

V ceně je čaj a program.
21. 2., 9.00 – 11.00

Intu k nitru
Ukázková lekce zdarma, k pětidílné-
mu workshopu. Intuitivní hry, tělem k 
sobě, bytí v přítomnosti, sebeléčení a 
bubnování pro spojení sám se sebou.

Prosím hlaste se na
michal@centrum-berkana.cz

První ochutnávková lekce ZDARMA.
24. 2., 18.00

Přednáška zenového mistra
dharmy Olega

Prosím hlaste se na
peter@centrum-berkana.cz

mob.: 724 773 861
Cena 100 Kč.

26. 2., 17.30 – 19.30
Tajemství ženské spokojenosti

Prosím hlaste se na
lenka@tanecduse.net
www.tanecduse.net
mob.: 721 206 874

Cena 150 Kč.

KLUB NEZBEDA

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

20. 2. Kvízové a luštitelské odpoledne
27. 2. Zimní hra ve městě
Každou středu je konzultační den 
– den určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví do-
učování nebo téma, které chtějí s pra-
covnicí prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den 
najdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda
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Těhotenské a poporodní centrum

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těho-
tenské centrum ve F-M uzavřené 
smlouvy se zdravotními pojišťov-
nami, 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 (kla-
sické i aroma)

Laktační poradna
TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 

KURZŮ:
POPRVÉ S BŘÍŠKEM 

ZDARMA – na základě indikace 
ošetř. gyn.

25. 3. v 16.00
PŘÍPRAVA K PORODU

26. 2. v 16.00
31. 3. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
12. 3. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

11. 3. v 16.15
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Pondělí – 17.00, Úterý – 16.00, Čtvr-

tek – 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 20. 5. – 10.00
Beseda moderní látkové plenky, 

šátky na nošení dětí
Středa 20. 5. – 12.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 
manipulace s dítětem, masáže ko-

jenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění nespa-

vých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
10. 3., 17. 3., 24. 3. – 8.45 h

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
10. 3., 17. 3., 24. 3. – 10.00 h

SVČ KLÍČ

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

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

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídky kroužků a kurzů 
na školní rok 2014/2015 najdete na 

www.klicfm.cz.
Do kroužků a kurzů se můžete hlásit 

v průběhu celého roku, nikdy není 
pozdě.

ZÁKLADY TECHNIKY
V kroužku získáte přehled o základ-
ních technických materiálech a pra-
covních postupech. Naučíte se po-
užívat jednoduché nářadí pro ruční 
opracování vybraných materiálů. Zís-
káte dovednosti pro jednoduché mon-
tážní a opravárenské práce. Naučíte se 

zhotovit jednoduchý nákres součásti, 
podle kterého budete schopni zhotovit 
jednoduchý výrobek, provést jedno-
duchou opravu nebo montáž.
Věk: 11–14 let
Cena: 400 Kč
Místo: Střední škola elektrostavební 
a dřevozpracující FM, Pionýrů 2069, 
Místek
Informace: Patrik Siegelstein | Tele-
fon: 558 111 761, 732 646 125 | E-mail: 
patrik@klicfm.cz
BRAZILSKÉ JIU JITSU (MLADŠÍ)
Bojové umění, úpolový sport a se-
beobranný systém. Tento kroužek je 
věnovaný všestrannému rozvoji po-
hybových schopností, mezi něž patří i 
základní gymnastická průprava. Výu-
ka 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 návyky zdravého způsobu 
života. V neposlední řadě dítě získá vý-
borné návyky pro sebeobranné situace.
Věk: 3–7 let
Cena: 750 Kč | 1 x týdně
Místo: Distep | Mánesova 3320, Frý-
dek | modrá budova naproti knihovny
Informace: Radka Kulhánková | Tele-
fon: 558 111 763, 737 421 058 | E-mail: 
radka@klicfm.cz
BRAZILSKÉ JIU JITSU (STARŠÍ)
Bojové umění, úpolový sport a sebe-
obranný systém. Děti jsou vedeny k 
disciplíně a rozvoji základních pohy-
bových schopností a dovedností na 
gymnastické a atletické bázi. Kromě 
jiného se děti naučí sebeobraně. Vý-
uka 2 hodiny týdně směřuje k tomu, 
aby dítě mohlo své schopnosti a do-
vednosti zúročit na závodech pro děti. 
Díky tomu, že BJJ je bezúderové bo-
jové umění, není dítě vedeno k agresi.
Věk: 8–13 let
Cena: 1 500 Kč | 2 x týdně
Místo: Distep | Mánesova 3320, Frý-
dek | modrá budova naproti knihovny
Informace: Radka Kulhánková | Tele-
fon: 558 111 763, 737 421 058 | E-mail: 
radka@klicfm.cz
16. 2. KERAMIKA PRO DOSPĚ-
LÉ | KURZ
Keramika pro dospělé je určena všem 
zájemcům o tuto tvorbu – začáteční-
kům i těm zkušenějším. Můžete tvořit 
dle vlastní fantazie nebo dle instrukcí. 
Naučíte se pracovat s plátem, modelo-
vat, odlévat, glazovat a můžete si vy-
zkoušet i práci na hrnčířském kruhu.
Věk: 18–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 17:00 – 19:00 hodin
Cena: 550 Kč/5 lekcí (1lekce: 120 minut)
Informace: Ivana Kulhánková | Tele-
fon: 558 111 765, 731 167 010 | E-mail: 
iva@klicfm.cz

AKCE
21. 2. PRINCEZNY NA CESTÁCH 

Milé princezny cestovatelky, naše 
únorová cesta nás povede poprvé 

přes moře. Vypravíme se do dalšího 
království. Vládne v něm již dlouho 
královna, která se jmenuje Alžběta. 
Pánové chodí někdy v sukni, které 

se říká kilt, a rádi tam hrají na dudy. 
Více už určitě prozrazovat nemusíme. 
Vydejme se společně na cestu! Už se 

na vás moc těšíme.
Věk: 5 – 8 let

Místo a čas: Rodinné centrum 
Klíček, Slezská 749, Frýdek, 9:00 – 

17:00 hodin
Cena: 220 Kč

Informace: Pavla Chrobáková | 
Telefon: 558 111 749, 732 646 127 | 

E-mail: pavla@klicfm.cz
2. - 6. 3. 

PRÁZDNINY S HARRYM
POTTEREM | JARNÍ PRÁZDNI-

NY | POBYTOVÝ TÁBOR
Pozor, pozor. Spěšný vlak z nástupiš-
tě 9 a 3/4 do Bradavic vyjíždí. Užijte 
si prázdniny s Harrym Potterem, jeho 
přáteli Ronem a Hermionou, s brada-
vickým dobrákem Hagridem a celým 
profesorským sborem. Ani o prázdni-
nách se nemá zahálet. Čeká vás škola 
čar a kouzel, vaření lektvarů, létání 

na koštěti, lekce bylinkářství, věštění 
z run a čajové sedliny, kouzelné for-

mule a jiné oblíbené předměty. Navíc 
se můžete zúčastnit mistrovství ve 
famfrpálu, výletu do Prasinek nebo 

školního plesu. 
Věk: 7 – 15 let

Místo a čas: TZ Višňovka, Vyšní 
Lhoty 168, F-M | Sraz: 2. 3. SVČ 

Klíč, budova A Místek, 8:00 hodin | 
Návrat: 6. 3. ČD Frýdek, 16:20 hodin

Cena: 1650 Kč
Informace: Ivana Kulhánková | 

Telefon: 558 111 765, 731 167 010 | 
E-mail: iva@klicfm.cz

2. - 6. 3.
OBJEV POLÁRNÍ KRAJE | JAR-
NÍ PRÁZDNINY | PŘÍMĚSTSKÝ 

TÁBOR
Pokud se podíváme pěkně shora na 
naši Zemi, uvidíme zasněžené nebo 

ledem pokryté pustiny na jejich 
koncích. Na severu leží zamrzlé moře 

zvané Arktida a na jihu pevnina 

Antarktida. Nejnižší teplota, která 
byla kdy zaznamenána, je -89° C v 
Antarktidě. Při této teplotě hrneček 
s vařící vodou vyhozený do vzduchu 

okamžitě zmrzne. Proto se dobře 
oblečme a můžeme se vydat na cestu, 
po které šli před námi již Robert Pea-
ry, Frederick Cook nebo třeba Roald 
Amunzen. Poznáme tamní obyvatele 
i ledová zvířata. Budeme pozorovat, 
zkoumat a objevovat. Vše tak, aby po 
našem odchodu z pólů zbylo jen pár 

stop ve sněhu...
Užijete si spoustu her, soutěží a zába-

vy – jsou přece prázdniny!
Věk: 6 – 12 let

Místo a čas: Rodinné centrum Klí-
ček, Slezská 749, Frýdek, denně od 

8.00 do 16.00 hodin | Děti hlídáme už 
od 6.30 hodin

Cena: 1 250 Kč/týden, 250 Kč/1den
Informace: Pavla Chrobáková | 

Telefon: 558 111 749, 732 646 127 | 
E-mail: pavla@klicfm.cz

14. 3. PŘEBOR MSK PUZZLE 
DVOJIC A PIŠKVORKY

Poskládáš tři puzzle co nejrychleji... 
Pokud ano, máš šanci stát se přebor-

níkem kraje...
Věk: 7 – 99 let

Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek, 8.45 – 16.00 
hodin | Prezence: 8.45 – 9.15 hodin

Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Telefon: 558 
111 773, 604 524 066 | E-mail: jirka@

klicfm.cz

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 1800 - 200, ÚT až ČT 1800 - 2400,

PÁ a SO 1800-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

20. 2. pátek STO ZVÍŘAT – LIVE
NEJLEPŠÍ ČESKÁ SKA-KAPELA 
NAŽIVO VE STOUNU!! AFTER-
PARTY SKA-PÁRTY
21. 2. sobota SOUKROMÁ AKCE
SOUKROMÝ PLES, VSTUP JEN 
PRO ZVANÉ
27. 2. pátek FATAL TERROR FAC-
TORY-LIVE DNB
ELVIS, C-PHONE, FEMFING A DAL-
ŠÍ V LIVE VERZI RADIA HELAX
28. 2. pátek ROCKY LEON (USA)

ROCKY LEON OPĚT VE F-M, AF-
TERPARTY HITY 
7. 3. sobota HORKÝŽE SLÍŽE
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH SK KAPEL 
VE STOUNU

PŘIPRAVUJEME:
7. 3. HORKÝŽE SLÍŽE
21. 3. VANDAL (uk)
3. 4. MONKEY BUSINESS
11. 4. VISACÍ ZÁMEK & PLEXIS 
(největší punkový koncert roku)

HUDEBNÍ KLUB STOUN
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Bruslení
pro veřejnost
www.hala-polarka.cz

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

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 604 856 201,

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Pro inzerci volejtePro inzerci volejte
603 249 603 249 743743
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Vstupné 320 Kč v předprodeji/350 Kč na místě

Předprodej na www.kulturafm.cz

nebo v pobočkách Beskydského informačního centra
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Wabi Daněk
& Ďáblovo stádo
Nová
scéna
Vlast

Příběhy písní

! PENÍZE RYCHLE A SERIOZNĚ ! 
Vyplaceno z vlastních zdrojů 

od více věřitelů, řešíme 
i exekuce, zástavy...
Konzultace denně 

na 739 066 462


