
Stavební úřad ve Frýd-
ku-Místku při kontrolní 
činnosti související s terén-
ními úpravami, které pro-
váděla společnost Blanco 
v chlebovické průmyslové 
zóně, zjistil, že pozemky 
firmy pokrývá navezená 
zemina vykazující nebez-
pečné látky, které nelze 

ukládat na povrchu teré-
nu, ale naopak je nutné je 
uložit na skládku nebez-
pečných odpadů. O situaci 
byla informována Česká 
inspekce životního pro-
středí, která se problémem 
již začala zabývat.

„Firma Blanco měla 
v areálu provádět hrubé te-

rénní úpravy, které ale byly 
v rozporu s projektovou 
dokumentací, a to nejen co 
do rozsahu, ale i do sklad-
by zeminy. Stavební úřad 
proto zasáhl a nad rámec 
svých povinností nechal 
zpracovat ekologický a ge-
ologický průzkum zamě-
řený na skladbu navezené 
zeminy. Výsledky ukázaly 
na obsah nebezpečných 
látek, které jsou obsaženy 
například v asfaltu nebo 
v materiálech používaných 
při stavbě silnic,“ přiblížil 
situaci náměstek primátora 
Karel Deutscher. 

„Zodpovědnost nese spo-
lečnost Blanco, která pozem-
ky vlastní. Měla si ohlídat, 
kdo a co na její pozemky na-
váží... (Pokračování na str. 2)

PROBLÉM V ZÓNĚ: Společnost Blanco si neohlídala, 
jakou zeminu k úpravě terénu použila.  Foto: Petr Pavelka
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Frýdecko-místecká rad- 
nice velmi zpozorněla 
v souvislosti s kuloárními 
informacemi, že navzdory 
proklamacím veškerých 
zúčastněných stran, včet-
ně ministerstev, výstavbu 
obchvatu znovu ohrožuje 
ekologický aspekt. V sou-
vislosti s přijetím nového 
zákona to totiž skutečně 
vypadá, že projekt bude 
zahrnut mezi ty, u nichž 
bude nutné znovu posou-
zení vlivu na životní pro-
středí, tzv. „velká EIA“. 
To by bylo pro obchvat 
smrtící, a proto radnice 
ještě zintenzivnila jednání 
na všech frontách a kore-
sponduje si už i s evrop-
skými institucemi.

Vedení radnice se nejprve 
v souvislosti s obchvatem 
setkalo se senátorem Jiřím 
Carbolem a europoslancem 
Tomášem Zdechovským, 
kteří měli ve věci výstavby 

obchvatu navštívit ministra 
dopravy Dana Ťoka. „Je pro 
nás důležité mít své spojence 
a zastánce také v Bruselu. 
V tomto smyslu jsme konzul-
tovali s europoslancem Zde-
chovským možnosti a další 
postup. Každopádně už jsme 
se shodli, že se přibližuje 
čas, kdy budeme nuceni při-
stoupit k tvrdším akcím, kte-
ré na náš problém upozorní,“ 
avizuje náměstek primátora 
Karel Deutscher, že dohoda 
na společném postupu při 
prosazování budování ob-
chvatu obsahuje i možnosti 
přistoupit k razantnějším 
formám upozornění na nut-
nost výstavby, včetně mož-
né blokády průtahu města. 
„Obchvat města by měl být 
prioritou pro všechny a zá-
jem na jeho vybudování by 
měli mít všichni bez rozdílu 
politické příslušnosti. Stále 
ale máme pocit, že tomu tak 
není a že ministři dopravy 

JEDNÁ SE NEUSTÁLE: V souvislosti s obchvatem navštívil frýdecko-místeckou radni-
ci také europoslanec Tomáš Zdechovský a senátor Jiří Carbol.  Foto: Petr Pavelka

Radnice s obchvatem bubnuje na poplach

a životního prostředí (ANO) 
by ve věci mohli udělat víc. 
Veřejnost byla ujišťována, že 
je vše na dobré cestě, prokla-
mace v tomto duchu byly vel-
ké, ale dnes to vypadá všeli-
jak...   (Pokračování na str.2)

Stavební úřad odhalil v zóně 
zeminu s nebezpečnými látkami

slovo primátora

Vážení občané,
v prvních týdnech tohoto roku vám nejsem fyzicky 

k dispozici, protože jsem se rozhodl absolvovat šesti-
týdenní vojenský výcvik určený Aktivním zálohám 
Armády České republiky ve Vyškově. Rozhodl jsem 
s k tomuto kroku pod vlivem událostí v Evropě, protože 
mi není lhostejná bezpečnostní situace v naší republice, 
potažmo v našem městě, a jsem přesvědčen, že základ-
ní vojenskou přípravu mohu zúročit i v dalším působení 
ve funkci primátora.

Děkuji svým kolegům, že se v tomto čase dělí o mé 
povinnosti, a abych neztratil kontakt s děním, v závěru 
každého týdne společně na radnici konzultujeme ak-
tuální problémy. Pátek 22. ledna se stane také dnem 9. 
zasedání zastupitelstva, na němž se od 17 hodin vypo-
řádáme s několika důležitými body, zejména s nákupem 
akcií společnosti Frýdecká skládka a.s., kterou chceme 
zařadit pod strategické podniky plně ovládané městem, 
Memorandem o spolupráci mezi Statutárním městem 

F r ý d e k- M í s t e k 
a  Slezanem, a.s., 
a zazní rovněž 
informace o nepl-
nění závazků spo-
lečnosti BLANCO 
Professional CZ 
spol. s r. o. a roz-
hodnutí o právním 
jednání – odstou-
pení od smlouvy. 

Michal Pobucký
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„Územní plán s tzv. již-
ní trasou obchvatu města 
Frýdku-Místku byl schvá-
len před 20 roky. Všechny 
strany a hnutí ve svých 
volebních programech pro 
komunální volby ve Frýd-
ku-Místku v roce 2014 sli-
bovaly podporu zahájení 
výstavby obchvatu. 

Město sice není inves-
torem ani stavebníkem, 
ale přesto napomáhá 
v co nejrychlejší výstav-
bě obchvatu. Na základě 
návrhu KSČM bylo za-
stupitelstvem schváleno 
zřízení fondu pomoci ob-
čanům města Frýdku-Míst-
ku dotčeným výstavbou 
komunikace R/48 v úseku, 
nacházejícím se na kata-
strálních územích města. 
Tento fond napomáhal ře-
šit problémy při výkupech 
pozemků v trase obchvatu. 
Městský úřad, nyní magis-
trát, společně se zastu-
piteli vytvářel a vytváří 
podmínky pro urychlené 
projednávání a schvalová-
ní různých usnesení kraj-
ského úřadu, ministerstva 
dopravy a ministerstva ži-
votního prostředí, s cílem 
zahájení stavby obchvatu 
v nejkratším možném ter-
mínu. Zastupitelé z řad 
ČSSD, KDU-ČSL a hnutí 
ANO 2011, jejichž zástup-
ci jsou ve vládní koalici, 
slíbili svou podporu. Eu-
roposlanci, poslanci a se-
nátoři Parlamentu České 
republiky jednají s předse-
dou vlády a jednotlivými 
ministry. Všichni deklaru-

jí svou podporu obchvatu 
města Frýdku-Místku, jako 
prioritní stavbě. Přesto se 
odpůrcům obchvatu z řad 
různých ekologických sdru- 
žení vždy podaří najít způ-
sob, jak výstavbu obchvatu 
oddálit. Již jednou, v červ-
nu 2008, zastupitelé spolu 
s občany na čtvrt hodiny 
zablokovali silnici I/48 
v Zelinkovicích, aby širo-
kou veřejnost upozornili 
na nutnost urychlené vý-
stavby obchvatu. Postavila 
se část obchvatu – rych-
lostní silnice mezi Rychal-
ticemi a Místkem. Nyní 
je zase stavba zbývajících 
částí obchvatu ohrožena 
díky novému posuzování 
vlivu na životní prostře-
dí. Nezbude, než zvážit 
na březnovém zasedání 
Zastupitelstva statutárního 
města Frýdek-Místek kon-
krétní akce občanské nepo-
slušnosti, včetně blokády, 
jako v roce 2008. Kdyby 
výstavbu obchvatu zajišťo-
valo město, tak bychom již 
10 let po něm jezdili.“

 Ivan Vrba 
 za klub KSČM 

„Obchvat města Frýdku-
-Místku se musí stát reali-
tou! Proběhlo tisíce jedná-
ní týkajících se obchvatu 
našeho krásného města 
pod Beskydami. Všichni 
předchozí zástupci ve ve-
dení města dávali jako svoji 
prioritu realizaci obchvatu. 
Tento problém, který naše 
město tíží, se táhne vel-
mi dlouhou dobu a řešení 

nemá pozitivní konec. Cen-
trem města denně projíždí 
cca 50 000 osobních a ná-
kladních aut, které svým 
provozem velmi znečisťují 
ovzduší smogem a zplo-
dinami a tím vysoce pře-
kračují emisní limity pro 
kvalitu ovzduší. Tato te-
matika je hlavní diskuzí se 
zástupci hnutí ANO ve vlá-
dě a poslanecké sněmov-
ně. Úsilí všech zastupitelů 
města Frýdku-Místku by 
mělo být zaměřeno napříč 
politickým spektrem na ur-
gentní řešení výstavby 
obchvatu města. Náměs-
tek primátora pro dopravu 
a infrastrukturu dopravy 
v našem blízkém okolí by 
měl apelovat všemi dostup-
nými prostředky na urych-
lení výstavby obchvatu 
našeho krásného města. 
Jedině rázné kroky a dů-
sledný tlak na představitele 
naší vlády povede k vyře-
šení situace v našem měs-
tě a usnadní život občanů 
Frýdku-Místku. Mysleme 
na budoucnost našich obča-
nů a řešme konkrétní kro-
ky, které postaví obchvat 
města a odlehčí dopravním 
kolapsům, které plynou 
z přetíženosti dopravní 
struktury. Obchvat zname-
ná zlepšení průjezdnosti 
sanitek, hasičů a ostatních 
složek integrovaného zá-
chranného systému. Vy-
řešme problémy odvolacích 
žalob „ochranářů přírody“, 
které nemyslí na zdraví ob-
čanů a dětí a zbytečnými 
odklady ještě více ohrožují 

životní prostředí a chráně-
né lokality.

Od stolu se tento pro-
blém nevyřeší. Bojujme 
za ovzduší Frýdku-Místku, 
apelujme na vládnoucí gar-
nituru. Občané, nebuďte 

lhostejní!
Město Frýdek-Místek 

stojí za to, abychom bojo-
vali za čisté ovzduší pro 
naše děti a občany.“

 Jaromír Horký 
 za Hnutí ANO

Téma: Co uděláte pro to, aby se výstavba obchvatu stala reálnou?

OBCHVAT S OTAZNÍKY: S podporou EU byl realizo-
ván pouze úsek Rychaltice – Chlebovice. Další financová-
ní evropskými penězi se jeví jako stále problematičtější. 
 Foto: Petr Pavelka

 (Pokračování ze str. 1)
...Zase jsme papežštější 

než papež a hrozí posu-
zování něčeho, co už bylo 
jednou posouzeno. Proto 
jsme i na radě města od-
souhlasili oslovení vlád-
ních i evropských struktur, 
protože situace je skutečně 
alarmující,“ shrnul náměs-
tek primátora Jiří Kajzar.

Frýdecko-místecká rad- 
nice se chystá znovu 
ve věci obchvatu oslovit 
prezidenta republiky Mi-
loše Zemana, premiéra 
Bohuslava Sobotku, mi-
nistra financí Andreje Ba-
biše i místopředsedu vlády 
Pavla Bělobrádka. Dopis 
do Bruselu kompetentním 
osobám již byl odeslán. 

„V tomto dopise kom-
plexně vysvětlujeme his-

torii obchvatu od roku 
1996 až po současnost 
a zdůrazňujeme, že bylo 
provedeno posouzení vli-
vů této stavby na životní 
prostředí dle tehdy platné 
metodiky. Upozorňujeme, 
že stavba obchvatu města 
se tedy připravuje již dva-
cet let a za tu dobu dosáhla 
intenzita dopravy na tzv. 
průtahu městem 45 tisíc 
vozidel za 24 hodin. Po-
třebujeme, aby i v Bruselu 
věděli, že město Frýdek-
-Místek a jeho 60 tisíc 
obyvatel tímto pohybem 
vozidel přes centrum měs-
ta trpí a tato silnice má vliv 
na sníženou kvalitu života 
ve městě, které leží v re-
gionu s nejhorší kvalitou 
ovzduší v České republi-
ce,“ sdělil obsah korespon-

dence náměstek primátora 
Karel Deutscher.

Dopis dále upozorňuje, 
že výstavba rychlostní ko-
munikace R 48 byla usne-
sením vlády ČR č. 550 ze 
dne 10. 5. 2006 zařazena 
mezi priority Ministerstva 
dopravy ČR a Státního 
fondu dopravní infrastruk-
tury v souvislosti s vý-
stavbou průmyslové zóny 
Nošovice a automobilkou 
Hyundai, která přispívá 
k dalšímu nárůstu kamio-
nové dopravy přes město.

„Bubnujeme zkrátka 
všemi směry na poplach 
a jsme již odhodláni při-
tvrdit tak, aby nás bylo 
slyšet,“ zopakoval náladu 
radnice k tvrdším postu-
pům náměstek primátora 
Karel Deustcher.  (pp)

 (Pokračování ze str. 1)
...My celou situaci jed-

noznačně vnímáme jako 
závažný problém, a to 
nejen z ekologického hle-
diska, ale také z hlediska 
sociálního a ekonomic-
kého, protože na daných 
pozemcích mohla vyrůst 
další průmyslová hala, 
která by nabídla práci 
stovkám našich občanů,“ 
řekl náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

Další vývoj průmyslové 
zóny se bude odvíjet od sta-
noviska inspekce životního 
prostředí. Ta bude zjišťo-
vat, do jaké míry je zemina 
nebezpečná, zda ji společ-
nost, na jejichž pozemcích 
se nachází, bude moci 
naložit na auta a odvézt 
na skládku, nebo bude mu-
set přistoupit ke složitějším 
a finančně nákladnějším 
postupům s využitím spe-
ciálních technologií.

Stavební úřad odhalil v zóně 
zeminu s nebezpečnými látkami

Radnice s obchvatem bubnuje na poplach

Senioři žijící v domech 
s pečovatelskou službou 
na ulici Sadová a 17. lis-
topadu se dočkají nových 
oken a fasády. Záměr 
zateplit tyto domy schvá-
lilo vedení města již loni 
v květnu s tím, že v roce 
2016 bude tato investiční 
akce realizována. 

„Jedná se o tři domy 
se sto padesáti šesti byty 
na ulici Sadová ve Frýdku 
a dva domy se sto čtyřmi 
byty na ulici 17. listopadu. 
V rozpočtu je na zateplení 
těchto pěti domů předběž-
ně vyčleněno 31,5 milionu 
korun. Konečná cena ale 
vzejde až z výběrového 
řízení na zhotovitele stav-
by, které bude vypsáno 
poté, co bude zpracována 
projektová dokumenta-

ce na tyto projekty,“ řekl 
náměstek primátora Jiří 
Kajzar s tím, že veške-
ré administrativní úko-
ny spojeny s veřejnými 
zakázkami na zateplení 
domů by měly být prove-
deny tak, aby se senioři 
nových oken a zateple-
ných obvodových zdí 
domů dočkali ještě letos. 
Město bude v rámci za-
teplení těchto domů žádat 
o evropské dotace. 

Domy s pečovatelskou 
službou, jejichž zřizova-
telem je město, nabízejí 
bydlení pro seniory, kteří 
vedou samostatný způsob 
života, za případné pod-
pory pečovatelské služby, 
v samostatných bytových 
jednotkách o velikosti 1+0 
a 2+0.

Město zateplí pět domů 
s pečovatelskou službou 



–  3  – Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuZpravodajství

Frýdecko-místecká rad- 
nice loni vyhlásila boj pro-
ti nejrůznějším boudám 
a budkám rozesetým bez-
koncepčně po městě, které 
rozhodně nejsou jeho oz-
dobou, protože do daných 
lokalit architektonicky 
a esteticky nezapadají. 
Navíc nižšími náklady 
na jejich provoz se mohou 
podílet na úpadku kamen-
ných obchodů a v důsledku 
tak ohrožují nemovitosti 
s mnohem větší hodnotou 
pro město.

V poslední době byl me-
dializován případ prodejního 
stánku u parkoviště na ulici 
8. pěšího pluku vedle po-
likliniky, který majitel Jaro-
slav Kmošťák sice postavil 
na soukromém pozemku, 
ale bez stavebního povolení 
a bez souhlasu památkářů. 
Nyní tedy reálně hrozí, že 
bude muset tuto „černou 
stavbu“ odstranit. „Byli 
jsme osočováni, že nepod-
porujeme podnikání, ale pan 
Kmošťák si plete obecnou 
podporu podnikání s podpo-

rou jeho vlastního podnikání 
a svými vyjádřeními chce jen 
zakrýt skutečnost, že posta-
vil nelegální stavbu,“ reaguje 
na kritiku radnice náměstek 
primátora Jiří Kajzar, podle 
kterého město obecně dále 
bude trvat na trendu prodeje 
v důstojnějších prostorách 
kamenných obchodů.

K výtkám směrem k vý-
stavbám obřích marketů 
a obchodních center dodal, 
že právě kvůli větší koncepč-
nosti v této oblasti město 
před časem rozhodlo o zno-
vuzřízení pozice hlavního 
architekta města, který už 
ve prospěch Frýdku-Místku 
koordinuje řadu projektů.

„Co se týče výše nájemné-
ho v nebytových prostorách 
vlastněných městem, město 
se musí chovat jako řádný 
hospodář, tudíž je povinno 
pronajímat nebytové prosto-
ry za ceny v místě a čase ob-
vyklé, jinak by nízké nájmy 
zase mohly být vedení města 
snadno vyčítány,“ vysvětlil 
náměstek primátora Jiří Kaj-
zar.  (pp)

TAKTO NE: Černá stavba. 
 Foto: Petr Pavelka

TAKTO ANO: Město preferuje kamenné 
obchody.  Foto: Petr Pavelka

Město nechce „budky“, černé stavby už vůbec ne

Frýdecko-místecká rad- 
nice byla seznámena s prv-
ní fází zpracování studie 
brněnské společnosti Arch 
Design, která dostala 
za úkol posoudit investiční 
záměr výstavby nové spor-
tovní haly v oblasti sídliště 
Slezská.

„Posuzují se v podstatě 
dvě lokality – u 2. ZŠ na ulici 
Božana a u 11. ZŠ na ulici J. 
z Poděbrad. Jsou dány para-
metry haly s ohledem na vy-
užití školami i možnost pro-

vozování extraligy florbalu, 
i s poměrně náročným po-
žadavkem na tribunu pro pět 
set diváků, samozřejmě šat-
nami, sociálním zázemím, 
i bufetem,“ řekl náměstek 
primátora Pavel Machala.

„Jsme zhruba ve třetině 
práce. Musíme dokončit ana-
lýzu cílové skupiny a v další 
fázi už bude vybrána vhod-
ná lokalita, vzhled objektu 
a detaily funkčního řešení, 
probereme návrh financo-
vání stavby, dopracování 

investičního záměru a za-
dání zpracování projektové 
dokumentace,“ sdělil další 
kroky náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

Zpracovatelům prozatím 
poměrně jasně vychází jako 
vhodnější lokalita u 11. ZŠ, 
svým umístěním, možnost-
mi pro výstavbu padesáti 
nových parkovacích míst, 
dopravním napojením, kdy 
by byl omezen negativní 
vliv na složitou dopravní si-
tuaci v sídlišti, i s ohledem 
na začlenění do veřejného 
prostoru – využití blízkosti 
sadů Svobody. Jako zápory 
jsou zde definovány horší 
napojení na stávající budovu 
a kolize se školními ven-
kovními sportovišti, které 
už jsou ovšem na hranici 
životnosti. U 2. ZŠ je nega-
tiv více, zejména problém 
s parkováním, absence roz-
ptylových ploch, výrazné 
omezení obyvatel okolních 
objektů, zhoršení dopravní 
situace a prostorové poža-
davky.  (pp)

Studie určí lokalitu pro výstavbu 
nové haly pro školu a florbalisty

NAD STUDIÍ: Radnice posunuje dál záměr výstavby 
nové sportovní haly.  Foto: Petr Pavelka

Železniční závory neřeší vše
Železniční přejezd na u- 

lici Nádražní poblíž haly 
Polárka a jeho vybavení 
závorami bylo na přelomu 
roku jedním z nejdisku-
tovanějších témat mezi 
občany města. Důvodem 
jsou dva střety vlaku s vo-
zidlem v rozmezí tří týd-
nů. V prvním případě se 
jednalo o střet s kamionem 
a ve druhém s osobním vo-
zem. Naštěstí při nehodách 
nebyl nikdo vážně zraněn. 

„Na sociálních sítích se 
rozběhla diskuze o vybudo-
vání závor na přejezdu. V prvé 
řadě bych chtěl připomenout, 
že Město nemá oprávnění 
k tomu, aby závory na pře-

jezdu vybudovalo. O jejich 
potřebnosti rozhoduje Drážní 
inspekce. Na první pohled se 
může zdát rozhodování o vy-
budování závor jednoduché, 
vždyť nezodpovědnost řidičů 
nemůže být vyvažována ži-
voty lidí cestujících ve vlaku. 
Nicméně je třeba si uvědomit, 
že výstražná červená světla 
jsou důležitější než závory 
a všude ve světě mají stejný 
význam – STOP. Závory jsou 
jen doplňkovým bezpečnost-
ním prvkem, spouštějí se až 
po rozblikání červených svě-
tel a jen krátkou dobu nato již 
kolem projíždí vlak. Nezod-
povědný řidič tak může vjet 
do kolejiště právě ve chvíli, 

kdy se závory spouští, což se 
stalo ve Studénce, kdy řidiče 
padající závory vyděsily na-
tolik, že zůstal stát v kolejišti 
a zapříčinil střet s vlakem, 
při kterém zemřeli tři lidé. 
Závory nejsou samospasi-
telné. Podle našeho názoru 
není nutné všude budovat 
závory, ale je nutné respekto-
vat červená světla u přejezdů 
i na křižovatkách, a naopak 
jejich nerespektování tvrdě 
postihovat,“ řekl náměstek 
primátora Karel Deutscher.

Drážní inspekce na svých 
webových stránkách uvá-
dí, že „každý železniční 
přejezd musí odpovídat 
příslušným zákonům, vy-

hláškám a normám. Při do-
držování všech pravidel ze 
strany účastníků silničního 
provozu je tedy střet s vla-
kem zcela vyloučen“. 

Nicméně závory u pře-
jezdu poblíž haly Polárka by 

vzniknout měly. „Pokud je 
nám známo, Správa železnič-
ní dopravní cesty (SŽDC) již 
má připraven projekt na do-
plnění závor na daném pře-
jezdu,“ uzavřel vedoucí do-
pravy Miroslav Hronovský.

PŘEJEZD U ESTAKÁDY: Je to o kázni řidičů. 
 Foto: Petr Pavelka

Město pořádalo koncem 
roku již tradiční veřejnou 
sbírku „Vánoční strom“, 
jejíž výtěžek je každoročně 
určen na dobročinné účely. 
Občané i návštěvníci města 
byli velmi štědří. 

Na účtu sbírky a v po-
kladničce umístěné pod vá-
nočním stromem na náměstí 
Svobody v Místku se sešlo 
celkem 45 131 korun, což 
je druhý nejvyšší výtěžek 
od roku 2009. V porovnání 

se sbírkou konanou na konci 
roku 2014 se podařilo vybrat 
o téměř deset tisíc více. 

Výtěžek ze sbírky tento-
krát získá Domov pro senio-
ry, který za vybrané peníze 
pořídí elektrické polohovací 
lůžko s laterárním náklo-
nem. 

„Všem lidem, kteří při-
spěli na dobrou věc, patří 
velké poděkování,“ ocenil 
všechny štědré dárce primá-
tor Michal Pobucký.  (pp) 

Sbírka „Vánoční strom“ 
vynesla přes 45 tisíc korun
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Ve Frýdku-Místku se 
v roce 2015 narodilo 1020 
dětí, což je v porovnání s ro-
kem 2014 o 86 méně. Chlap-
ců bylo 525 a děvčat 495. 
Porodníci také ve čtyřech 
případech pomáhali na svět 
dvojčatům. Prvním občán-
kem města roku 2016 je Re-
beca Kunstová. Narodila se 
1. ledna ve 12:46 hodin.

Rodiče volili pro své 

potomky nejčastěji česká 
jména. Mezi neoblíbenější 
dívčí jména v loňském roce 
patřila Eliška, která nahra-
dila Terezu (ta spadla z prv-
ního na páté místo). Druhé 
nejčastěji volené jméno bylo 
Anna, následované Viktorií 
a Emou. Pro chlapce rodiče 
volili nejčastěji jméno Jakub, 
který vedl i v roce 2014. Ná-
sledoval Dominik, Šimon, 

Matěj a Tomáš. 
Některé děti dostaly neob-

vyklá jména. Mezi chlapci 
tak bude například Mike, 
Taylor, Nathaniel, Bart nebo 
Konrad a mezi dívkami 
Abby, Ethel, Lexie, Tamar 
nebo Nell.

Možnost dát svým dětem 
dvě jména využili rodiče u 27 
dětí, což je v porovnání s ro-
kem 2014 o dva více.

Studenti z Frýdku-
-Místku, kteří se nadchli 
pro ochotnické divadlo, 
založili Komorní scénu 
a secvičili svou divadelní 
prvotinu.

Komorní divadlo Arté, 
jak si skupina umělců říká, 
vzniklo 17. února 2015 jako 
poloprofesionální divadelní 
soubor. Založili ho mladí 
lidé z Frýdku-Místku, kteří 
spolu v Národním domě na-
vštěvovali dramatický kurz. 
V současnosti má Arté osm 
členů – šest herců a dva 

techniky. 
Inscenace Příběhy oby-

čejného šílenství je jejich 
společným dílem a zároveň 
prvním výraznějším po-
činem. Jedná se o černou 
komedii autora Petra Zelen-
ky, který za ni obdržel cenu 
Alfreda Radoka. Hra vy-
práví o zoufalci Petrovi, se 
kterým se rozejde jeho mi-
lovaná přítelkyně. On pak 
začíná dělat bláznivé věci. 
„Je to hra plná vážnosti 
a lidského humoru zároveň. 
Prostě nás dostala tím, jak 

je ze života, “ vysvětluje re-
žisér Jakub Vašek a dodává, 
že si sice soubor mohl vy-
brat Shakespeara, ale na to 
je příliš mladý a na klasiku 
herci ještě neměli chuť. 

„Díky Příběhům máme 
tu možnost spolupracovat 
i se zkušenějšími a starší-
mi divadelníky například 
z DNA nebo z tanečního 
souboru Dotkni se hudby,“ 
pochvaluje si Jakub Vašek.

Inscenaci můžete vidět 
ve čtvrtek 28. ledna od 19 
hodin v Nové scéně Vlast.

Jak už jsme informovali 
v minulém čísle, ve Frýd-
ku-Místku dostanou šanci 
mladí umělci. Nabídne jim 
ji město prostřednictvím 
projektu Umělecký inku-
bátor, který startuje v led-
nu Národní dům.

Cílem Uměleckého inku-
bátoru je sdružovat všechny 
mladé lidi z Frýdku-Místku 
se zájmem o kulturu a umě-
ní. „Už dva roky je tady umě-
lecký koncept virtuálních 
výstav. Vystavovali jsme 
fotky a obrazy amatérských 
umělců v galerijním autobu-
se. Postupně se chtěli zapojit 
i básníci a literáti, filmaři, 
ale ti neměli svou tvorbu 
jak prezentovat, a tak jsme 
se rozhodli koncept rozšířit 
a dát mu hmotnější podobu,“ 
vysvětluje ředitel Národního 
domu Jakub Tichý. Hovo-
ří například o kolektivních 
multižánrových expozicích, 
diskusních klubech, bese-

dách, workshopech s umělci, 
společných návštěvách kul-
turních akcí apod. Tyto akce 
pak mohou vyústit pro zapo-
jené umělce i v širší angažmá 
v místní kulturní komunitě.

Příležitost předstoupit před 
publikum dostanou mladí 
básníci už ve středu 27. ledna 
v Zeleném baru Národního 
domu. Jan Delong a Roman 
Polách zahájí večer autor-
ským čtením, na něž bude 
navazovat beseda. A pokud 
sami píšete, malujete, fotíte, 
hrajete divadlo nebo točíte 
videa, nebo prostě jenom 
máte zájem o umění a kultu-
ru, ozvěte se na adresu tereza.
strmiskova@kulturafm.cz  
Podrobnější informace nalez-
nete na inkubator.kulturafm.
cz. „Věříme, že se Umělecký 
inkubátor brzy začne plnit 
a stane se tak různorodou 
a šťavnatou přehlídkou mladé 
frýdecko-místecké umělecké 
invence,“ uzavírá Tichý.

REBECA: První frýdecko-místecké miminko Rebeca se 
narodilo mamince Jaroslavě Kunstové 1. ledna 2016 od-
poledne.

Prvním občánkem se stala Rebeca

Žáci základních škol 
vyrobili také loni vánoční 
dárky a novoroční přání 
pro seniory a zdravotně 
postižené klienty umís-
těné v zařízeních města 
a Charity. 

Pod vedením učitelů 
a vychovatelek školních 
družin vlastníma ruka-
ma vytvořili například PF 
z listů stromů nebo 
ve formě pletených 
mini čepic, povedly 
se také perníkové 
svícny, stromečky 
z proutí i keramiky, 
hrníčky zdobené 
ubrouskovou tech-
nikou, háčkované 
zvonečky, keramic-

ké zápichy a další krásné 
výrobky, které reprezentují 
současné, často zcela nově 
pojaté, výtvarné techniky.  

Dárky přispěly ke krás-
nější vánoční pohodě 330 
klientů v Domově pro se-
niory, v Domě pokojného 
stáří u Panny Marie Frý-
decké a v Oáze pokoje pro 
psychicky nemocné.

Děti obdarovaly 
seniory a postižené

Umělecký inkubátor 
podpoří mladé tvůrce

Absolventi kurzu nacvičili inscenaci

Do Frýdku-Místku 
zavítá 23. ledna divadel-
ní soubor Fortel, v němž 
účinkují nevidomí herci. 
Přivezou s sebou předsta-
vení – Molierova Scapino-
va šibalství.

Fortel je brněnské di-
vadlo a působí již víc jak 
deset let. Půl napůl v něm 

účinkují „normální“ herci 
a zrakově postižení. Když 
Fortel začínal, bylo to malé 
studentské divadlo. Na re-
pertoáru mělo pouze krát-
ká představení inspirovaná 
tématikou antiky a starově-
kých mýtů. Hrálo se při růz-
ných příležitostech, třeba 
na vernisážích nebo dnech 

otevřených dveří. „Nebyli 
jsme žádní velcí herci, ale 
bavilo nás divadlo. A také 
nám pomáhalo,“ vzpomíná 
umělecký vedoucí souboru 
Ladislav Muroň.

Mezi herci se objevují 
lidé zcela vzdálených pro-
fesí, například pracovnice 
call centra, právník nebo 
počítačový expert. Divák 
na nich nic nepozná. Po pó-
diu se pohybují sebejistě, 
bílou hůl prý nepotřebují. 
„Pouze je důležité, abychom 
věděli, jak jsou rozmístěny 
rekvizity a taky kde končí 
pódium,“ vysvětluje Ladi-
slav Muroň. Zrakově posti-
žení herci mají oproti svým 
zdravým kolegům i jednu 
výhodu. Texty svých rolí se 
naučí mnohem dřív, protože 
mají od dětství trénovanou 
paměť. 

Komedie Scapinova ši-
balství je klasická komedie 
o šibalském sluhovi, který 
svým umem a obratností 
dokáže pomoci dvěma za-
milovaným mladým pánům 
svést boj se zarputilostí 
jejich zkostnatělých otců. 
Divadélko Fortel ji pojalo 
hezky po svém. Nechte se 
od 19 hodin překvapit.

21. ledna večer se ponoří 
Rytířský sál Frýdeckého 
zámku do snové temnoty, 
kterou tu vyčaruje tábor-
ská hudební dvojice Vero-
nika Buriánková a David 
Zeman. V jejich podání je 
až fascinující, jak uhran-
čivá může být jednoduchá 
kombinace zpěvu a kytary.

Jejich hudba vlastně není 
žádná věda, přesto doká-
že posluchače přibít k židli 
a přimět ho otevřít pusu do-
kořán. Temná kytara střídá 
pomalé rytmy s nostalgickou 
ozvěnou a opakováním. Pů-
sobivá je bezesporu naléha-
vost Veroničina hlasu, který 
patří svou barvou a zvláštní 
měkkostí k nejzajímavějším 
u nás. Spolu s gradujícími 
kytarovými riffy vyprávějí 
Kalle napínavý příběh od-

kudsi z tmavého lesa, kam 
vás unesou a do kterého se 
budete chtít znovu vrátit. 

Veronika Buriánková 
a David Zeman vydali vloni 
album Live from the Room. 
Natočili ho na kazetu čtyřsto-
pým kazetovým magnetofo-
nem v obývacím pokoji rodi-
čů. Později si za ni vysloužili 
žánrového Anděla za Alter-
nativní hudbu. Kalle se svým 
stylem hudby řadí mezi slow-
core kapely, k čemuž si nesou 
ještě baladičnost písničkářů. 
Jejich hudba je smutná, ale 
upřímná a hřejivá zároveň. 
V Rytířském sále, který má 
svou zvláštní akustiku, to 
těmto dvěma muzikantům 
jistě bude slušet.

Koncert pořádá pod hla-
vičkou KulturyFM Statutár-
ní město Frýdek-Místek.

S Kalle na výlet do říše snů

Své diváky nikdy nespatří, 
zato potlesk sklízejí ohlušující
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Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociálních 
služeb, upozorňuje všech-
ny žadatele, kteří již mají 
podanou žádost o přidělení 
bytu v režimu sociálního 
bydlení pro seniory ul. Sa-
dová, ul. 17. listopadu, ul. 
Zámecká, ul. Na Aleji 82, 
ul. Těšínská ve Frýdku-
-Místku, aby se mezi 4. 
lednem až 31. březnem 
2016 dostavili v úřední 

dny, tj. pondělí a středu 
(v době od 8.00 do 17.00 
h., polední přestávka 
11.30 – 12.30) a ve čtvrtek 
(v době od 13.00 do 15.00 
h.) na odbor sociálních 
služeb, budova ul. Radnič-
ní 1149, 1. patro, kancelář  
č. 210 k aktualizaci svých 
žádostí. K aktualizaci je 
třeba doložit aktuální potvr-
zení o výši příjmu a doklad 
o nájemním, podnájemním, 

vlastnickém nebo jiném 
právním vztahu prokazující 
bytovou situaci žadatele.

Toto upozornění se ne-
týká žadatelů, kteří mají 
podanou žádost o přidělení 
bytu v Penzionu pro senio-
ry Frýdek-Místek, p. o., ul. 
Lískovecká. Tito žadatelé 
budou své žádosti aktuali-
zovat až v dubnu 2016.

 Marcela Pěkníková, 
 odbor sociálních služeb

Aktualizace žádostí o přidělení bytu v režimu sociálního bydlení pro seniory

Libor Koval, mající 
ve městě na starosti so-
ciální oblast, se vydal se 
zástupkyní odboru soci-
álních služeb, na frýdec-
kou pobočku charitativní 
organizace ADRA, aby jí 
předal dvě tašky „hřejivé-
ho materiálu“. Na radnici 
se sebíralo přes sedmdesát 
kousků teplého obleče-
ní, sbírka byla zaměřena 
hlavně na ponožky, ale 
přibyly i šály a čepice.

„Chtěl bych všem za-
městnancům úřadu, pří-
padně i dalším lidem, které 

sbírka oslovila, za jejich 
příspěvky poděkovat. Ur-
čitě dají trochu tepla těm, 
co to potřebují,“ poděkoval 
všem, kteří se akce zúčast-
nili, Libor Koval. Slova díků 
zněla i od vedoucího Dobro-
volnického centra ADRA 
ve Frýdku-Místku Stanisla-
va Staňka, protože převažo-
valy zcela nové, nepoužité 
věci, často ještě s originální 
visačkou, a dokonce i ple-
tené kousky, do nichž evi-
dentně někdo vložil svůj 
um i srdce. „Tyto věci jsou 
vždycky potřeba, takže jsme 

rádi, že jimi budeme moci 
zase vybavit někoho v nou-
zi, zejména lidi bez přístře-
ší,“ uvedl Stanislav Staněk.

Občané ve Frýdku-Míst-
ku jsou tradičně dobrosr-
deční, a tak spoustu z nich 
nepotřebné oděvy i obuv 
odkládá do speciálních kon-
tejnerů ADRY, které jsou 
umístěny na těchto ulicích: 
Beethovenova, Sadová, 
ČSA, Husova, Malý Kolo-
redov, El. Krásnohorské, 
Jiřího Trnky, Čs. červeného 
kříže, Mozartova, Frýdlant-
ská.  (pp)

Tříkrálová sbírka, kte-
rou pořádá Charita ČR, se 
každoročně řadí k tradič-
ním a zároveň největším 
dobrovolnickým akcím 
u nás. Koledníci frýdecko-
-místecké Charity v kostý-
mech tří králů – Kašpara, 
Melichara a Baltazara, 
navštívili i letos zástupce 
města. 

Výtěžek sbírky má pomo-
ci nemocným a handicapova-
ným občanům, ale také seni-
orům, matkám s dětmi v tísni 
a dalším sociálně potřebným 
skupinám lidí. Převážná část 
výtěžku zůstává v dané loka-
litě. „Z daru, který vhodíte 
koledníkům do kasičky, po-
může 65 procent přímo v naší 
Charitě, zbytek je rozdělen 

na projekty Diecézní charity 
ostravsko-opavské, na po-
moc potřebným v zahraničí 
a na celostátní projekty,“ řekl 
Martin Hořínek, ředitel Cha-
rity Frýdek-Místek. 

„Jedná se o sbírku, kte-
rá má tradici a mezi občany 
města je oblíbená. Věřím, že 
i letos se najde spousta lidí, 
kteří přispějí koledníkům 
do kasiček a podpoří tak dob-
ročinné projekty. Z vybra-
ných peněz bude například 
podpořen provoz charitní 
pečovatelské služby. Peníze 
poslouží také k zakoupení 
velkokapacitní pračky pro 
Oázu pokoje, kde jsou osoby 
s psychickým onemocněním, 
a investovány budou i do bu-
dovy Domu pokojného stáří 
u Panny Marie Frýdecké, 
jehož klienty jsou senioři 
se sníženou soběstačností,“ 
vyjmenoval Libor Koval, 
zastupitel pověřený řízením 
sociálního odboru. 

Centrum denních slu-
žeb Domovinka, které je 
určeno pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením, 
přišlo na sklonku roku 
s novou předvánoční akcí, 
která oslovila i další institu-
ce z města, jež jsou určeny 
pro seniory. Hlavní myšlen-
kou bylo vytvořit společně 
betlém.

„Dohodli jsme se, že jej 
vystavíme v zámecké kapli, 
takže se s ním budou moci 
potěšit nejen jeho tvůrci, ale 
i širší veřejnost. Do díla se 
zapojili členové klubů senio-
rů Sadová a Malý Koloredov 
a uživatelé Domova pro se-
niory FM, Domu pokojného 
stáří u Panny Marie Frýdecké 
(zařízení Charity), Beskydu 
DZR, Penzionu pro seniory 
FM a samozřejmě Centra 
denních služeb Domovinka 
(zařízení Centra pečovatel-
ské služby FM), které vše 
připravilo. Každá organiza-
ce měla určeno, kte-
ré postavy a jakým 
způsobem zhotoví, 
aby vznikl jednotný 
celek,“ přiblížila pro-
jekt, na němž senioři 
pracovali už od října, 
vedoucí sociální pra-
covnice Adéla Kotás-
ková.

Betlém „spatřil 
světlo světa“ na vá-

nočním jarmarku 6. prosin-
ce a byl korunováním snahy 
připravit seniorům netradiční 
program a představit je spo-
lečnosti jako skupinu lidí 
tvůrčích a odvážných pouštět 
se do nových činností, které 
mají jasný cíl, ale nejistý vý-
sledek. Nechyběl přitom hu-
mor a nadhled.

„Na Frýdeckém zámku 
jsme se společně s klienty 
DZR Beskyd a s členkou klu-
bu Sadová setkali 16. prosin-
ce, prohlédli si betlém, krátce 
si připomněli veselé historky 
při jeho tvoření a nakonec 
došlo i na koledy, které jsme 
si v kapli zanotovali. Bylo 
to moc hezky strávené do-
poledne a vůbec celá práce 
na betlému byla radostná,“ 
zhodnotila Adéla Kotásko-
vá. Hodnotit můžete i vy, 
pokud máte zájem si betlém 
prohlédnout, máte na zám-
ku v kapli sv. Barbory šanci 
do konce ledna.  (pp)

V pátek 29. ledna se 
uskuteční tradiční Spole-
čenský večer Linie rados-
ti, tentokráte ve sportov-
ním stylu. Akce se může 
účastnit každý, kdo si za-
koupí vstupenku.

Již popáté se 29. ledna 
uskuteční Společenský večer 
nejen pro handicapované. 
Společenský večer tradičně 
pořádá spolek Linie radosti.

,,Letošní společenský 
večer se jako již tradičně 
uskuteční v Národním domě 
v Místku. Každý účastník si 
musí zakoupit vstupenku. 
V ceně vstupenky je zahrnu-
ta také večeře. Vstupenky si 

můžete rezervovat na emai-
lové adrese spolku liniera-
dosti@seznam.cz nebo na te-
lefonním čísle 602 601 120. 
Letošní večírek proběhne 
ve sportovním stylu. Účast-
níci by měli přijít ve spor-
tovním oblečení. Věříme, že 
nikdo nebude mít problém 
ve svém šatníku najít vhodné 
oblečení. Velkou radost nám 
také udělalo, že na večírku 
vystoupí také děti z Dětského 
domova ve Frýdku-Místku. 
Na akci předvedou své taneč-
ní vystoupení,“ osvětlila nám 
podobu připravované akce 
Jaroslava Lukšová. Nezbývá 
než si přát, aby se na spole-

čenském večeru jeho účast-
níci bavili stejně dobře jako 
v minulých letech.

 Vladislav Ryška

PONOŽKY POTŘEBNÝM: Na radnici sesbírali dvě 
tašky teplých ponožek, které mohou pomoci lidem bez pří-
střeší přežít zimu.  Foto: Petr Pavelka

Na magistrátu se sbíraly ponožky

Tři králové zavítali na magistrát

Přijděte se pobavit a zatančit 
na Společenský večer Linie radosti

Společný betlém seniorů
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kam za sportem a relaxací
ZIMNÍ PŘÍPRAVA MFK F-M:

MFK F-M - ? o umístění Tipsport liga 23. 1.
MFK F-M - FC Hlučín 10.00 (Stovky) 30. 1. 

MFK F-M - FC Baník Ostrava B 10.00 h (Stovky) 13. 2. 
MFK F-M - FK Fotbal Třinec 17. 2.

MFK F-M - Spartak Trnava (Stovky) 20. 2. 
MFK F-M - 1. SK Prostějov 10.30 h (Stovky) 27. 2.

Velký sál Národního 
domu s více než třemi 
stovkami atletů, rodičů 
a hostů vytvořil kulisu 
hodnocení vydařené se-
zóny 2015. Předsedkyně 
oddílu Klára Maštalířová 
mohla mladým atletům 
poděkovat za vynikající 
výsledky.

Svědčí o tom zisk dvanácti 
medailí z Mistrovství České 
republiky a dokonce třiceti 
osmi medailí z Mistrovství 
Moravy a Slezska. Osm 
medailí atleti vybojovali 
na Evropských atletických 
hrách mládeže a za obrov-
ský úspěch lze považovat 
10. místo družstva juniorek 
na Poháru mistrů evropských 
zemí v přespolním běhu 
ve Španělsku. Na desítkách 
závodů v České republice 
i zahraničí to pak bylo v růz-
ných kategoriích 604 umístě-
ní na medailových stupních, 
z toho 203 vítězství. V soutě-
žích družstev bojovalo jede-
náct týmů, z nichž si nejlépe 
vedly dorostenky, které se 
staly mistryněmi Moravy 
a Slezska a ve finále mis-
trovství ČR jim těsně utekla 
medaile a skončily na pátém 
místě. Ženy zvítězily ve dru-
hé lize a zajistily si postup 
do ligy první. 

Oddíl se velice činil také 
v organizátorské činnosti, 
když připravil desítky zá-
vodů na dráze, na silnici 

i v terénu jak pro širokou 
veřejnost, tak pro školy. 
Po zprávě o činnosti byli vy-
hlášeni nejlepší atleti oddílu 
a všichni přítomní byli se-
známeni s plánem činnosti 
na letošní rok. Závěrečným 
bodem programu bylo vy-
hlášení a ocenění nejlepších 
v celoročních soutěžích, 
a to Skokanovi roku, Sle-
zanském silákovi, Běžecké 
ceně mládeže a Frýdecko-
-místeckém běžeckém po-
háru pro dospělé. Ceny nej-
lepším předával náměstek 
primátora Pavel Machala 
a nejlepší běžec slezanské 
historie desetinásobný mistr 
České republiky Peter Mi-
kulenka. 

Nejlepším atletem uply-
nulého roku se stala Adéla 
Lojkásková. Žákovská ha-
lová mistryně ČR ve skoku 
vysokém a držitelka abso-
lutního ženského oddílové-
ho rekordu výkonem 1.71 m, 
kterým je v čele českých 
tabulek za loňský rok. Dále 
získala bronz na MČR ven-
ku a bronz na Evropských 
hrách mládeže. Na druhé 
místo byla zařazena Ve-
ronika Siebeltová – stří-
brná na Mistrovství ČR 
v běhu na 2000 m překážek 
a na 3000 m chůze v hale. 
Třetí místo obsadila Petra 
Pavlásková – dorostenecká 
halová mistryně republiky 
na 800 m ve vynikajícím 

MISTRYNĚ MORAVY: Dorostenkám jen těsně unikla medaile na republikovém šampi-
onátu.  Foto: Petr Pavelka

Zaplněný sál ocenil nejlepší atlety

Další utkání extrali-
gových volejbalistek mě- 
lo vyrovnaný průběh 
s výjimkou druhého setu 
a hráčky se shodly, že zno-
vu rozhodovaly jejich ne-
vynucené chyby.

Podobně hodnotil i trenér 
Jiří Tůma: „Přerov uspěl, 
protože méně chyboval. 
Nám se nedařilo zatlačit 
servisem, a proto to měl 

snazší v útoku. Náš tým 
zaslouží pochvalu za bojov-
nost.“ Utkání bylo celkově 
spíše bojovné než kvalitní, 
domácí celek byl celkově 
lepší, zejména zásluhou 
úspěšných bloků, pouze 
první set ve vyrovnané kon-
covce urvaly hostující hráč-
ky. Druhá sada se rozhodla 
mezi dvěma technickými 
time-outy, kdy Přerovan-

ky šňůrou bloků odskočily 
na osmibodový rozdíl. Ná-
sledující set byl vyrovnaný 
jen do poloviny, potom se 
vývoj zápasu otočil ve pro-
spěch domácích a chyb so-
kolek neubylo ani v posled-
ním čtvrtém setu.

Sestava: Kavková, Štr-
bová, K. Vašinová, Pavel-
ková, Holišová, Mitrega, 
libero Radivojevičová – Zá-
vodná, Uhrová, I. Vašinová.

Sokolky sráží jejich chyby
Přerov – TJ Sokol NIBE F-M 3:1 (-23, 17, 20, 19)

V pořadí šesté sil-
vestrovské derby mezi bý-
valými fotbalisty Válco-
ven a Slezanu se odehrálo 
v poslední den roku 2015 
na umělé trávě ve frýdec-
kých Stovkách.

Ani na šestý pokus to 
bývalým fotbalistům frý-
decko-místeckého Slezanu 
v silvestrovském derby ne-
vyšlo. Se svým městským 
rivalem tentokráte prohráli 
pětibrankovým rozdílem. 
O něco hůře dopadli je-
jich mladší kolegové, kteří 
v předzápase hráčů nad 35 
let prohráli s Valcíři 0:7.

Válcovny – Slezan 5:0 
(1:0) hráči nad 50 let

Branky: 21. Pavlidis, 
40. Hořínek, 48. Hlaváč, 
61. Smatana, 69. Papado-

pulos (pk).
Válcovny: Sostřonek – 

Bialý, Orel, Pěcháček, Dal. 
Damek – Zaduban, Hlaváč, 
Onufer, Smatana – Papa-
dopulos, Pavlidis. Střídali: 
Somr, Kohut, Hořínek, Ba-
bič, Punda, Schäfer.

Slezan: Kulhánek, Smo-
lík – Štochl, Lisický, Šaj-
tar, Bauman – Koval, Král, 
Dan. Damek, Chlebek – 
Myšinský, Dlouhý. Střída-
li: Biroš, Celba, Ondra.

Válcovny – Slezan 7:0 
(3:0) hráči nad 35 let

Branky: 7., 63. a 69. Ko-
řínek, 19., 47. a 53. L. Ně-
mec, 17. Šrámek

Válcovny: Čech - Raška, 
Vyvial, Wozniak, Šmíd - 
Kořínek, Vojvodík, Mi. 
Chlebek, Maléř - L. Ně-
mec, Šrámek. Střídali: Hill, 
Jursa, Vodička, Rek, Cebu-
la. Trenér: Martin Blahuta.

Slezan: Škarabela - Špo-
ner, Herot, Punda, Zrůnek 
- Galásek, Piváček, Pro-
cházka, Ma. Chlebek, Ko-
nečný - I. Somr. Střídali: 
Šimánek, Vokoun, Valenta. 
Trenér: Zdeněk Chovančík.

Derby na Silvestra 
ovládly Válcovny

čase 2:15.97 minuty. Další 
pořadí: Natálie Závorková 
– juniorská mistryně ČR 
v chůzi na 10000 m a bron-
zová na 3000 m chůze v hale. 
5. místo Sergej Tkach – 
dvakrát stříbrný dorostenec 
v chůzi na 5000 m venku 
i v hale, bronzový v přes-
polním běhu. 6. místo Lukáš 
Skotnica – starší žák, dva-
krát bronzový na 3000 m 
chůze venku i v hale. 7. 
místo Iveta Rašková – 
čtvrtá na mistrovství ČR 
v běhu na 1500 m překážek. 
8. místo Kateřina Siebel-
tová – juniorka, 4. místo 
na 3000 m chůze v hale, 5. 

na 400 m překážek juniorek, 
6. na stejné trati mezi žena-
mi. 9. místo Eliška Kopcová 
– šestá žákyně na mistrov-
ství ČR na 800 m venku a 8. 
v hale, bronz na Evropských 
atletických hrách mládeže 
v běhu na 1500 m. 10. místo 
Tereza Kotásková – starší 

žákyně, pátá na 3000 m chů-
ze v hale i venku. Po osmi 
letech byl vyhlášen opět Ta-
lent roku a zásluhu na tom 
má Anna Cagašová, která je 
za rok 2015 na čele českých 
tabulek v kategorii jedenác-
tiletých na tratích 200, 300, 
400, 500, 600 i 800 m!

První přípravné utkání 
v novém roce sehrálo extra-
ligové družstvo házenkářů 
v Zubří bez zraněného Voj-
těcha Petrovského a Lukáše 
Rajnohy, který je s reprezen-
tací do 20 let ve Švýcarsku.

Sestava a branky SKP: 
Štolcar (26 %), Pyško (30 %) 
- Bosák 2, Mynář 10/3, 
Strack 4, Rajnoha Jan 2, 
Meca 4/2, Klaban 3, Kich-
ner, Pomichálek, Vacula, 
Krahulík, Gřešek.

Příprava házenkářů
HC Zubří – SKP F-M 28:25 (14:10)
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Každý den zkrátka není 
střelecké posvícení. Před-
chozí vzájemná utkání 
mezi Frýdkem-Místkem 
a Kopřivnicí skončily šes-
tibrankovým rozdílem, 
tentokrát zápas rozhodla 
jediná branka. 

Fanoušci, kteří pravi-
delně docházejí na ligová 
utkání Frýdku-Místku, 
jsou v letošní sezóně zvyklí 
na gólové hody. Těch se 
v zápase s devátou Kopřiv-
nicí tentokrát nedočkali, 
když o zisku tří bodů rozho-
dl jediný přesný zásah v po-
dání Víta Christova. Právě 
on měl společně s branká-
řem Jurajem Šimbochem 
největší zásluhu na tom, že 

frýdecko-místecký tým zví-
tězil už v šestnáctém ze se-
dmnácti domácích zápasů.

Hned v první minutě se 
do kopřivnické neuspořá-
dané obrany vrhli Káňa 
s Meidlem, jenže ten na při-
hrávku do gólové šance ne-
dosáhl. V dalším průběhu 
hry už začínalo být jasné, 
že hostující celek nepřijel 
na led prvního týmu tabul-
ky s poraženeckou náladou. 
Juraj Šimboch měl nezvyk-
le hodně práce.

Na první a poslední gól 
se čekalo až do 28. minuty, 
kdy Kovařčík z první pro-
dloužil Lukovu přihrávku 
na volného Víta Christo-
va, který přesnou trefou 

pod horní tyč upravil skóre 
do konečné podoby 1:0. 

Trenér Jiří Juřík: „Bylo to 
pro nás velmi těžké utkání, 
Kopřivnice byla houževna-
tý soupeř, asi víc než jsme si 
přáli. Vytvářeli jsme si tlak 
i brankové příležitosti, ale 
všechno končilo u výborné-
ho výkonu brankáře soupe-
ře. Nedařilo se nám na něj 
najít recept, až na tu jednu 
akci, kterou Víťa Christov 
zakončil brankou. Jsme rádi 
za takový těžký zápas, pro-
tože tohle nás bude čekat 
v play-off. Myslím si, že 
jsme to odedřeli dobře, klu-
kům nemůžeme vytknout, 
že by něco podcenili, a jsme 
rádi za tři body.“

Fotbalisté MFK odehráli 
ve středu 13. ledna první 
utkání v letošním kalendář-
ním roce. V rámci Tipsport 
ligy poměřili síly s prvoli-

govým Baníkem Ostrava. 
V duelu bohatém na góly 
zachránil bod Petr Literák, 
který vyrovnal v nastave-
ném čase na konečných 3:3.

Klub Judo Beskydy patří 
v práci s mládeží mezi nej-
úspěšnější kolektivy České-
ho svazu juda. V letošní se-
zóně se jeho členové poprvé 
v historii postaví soupeřům 
v celostátní dorostenecké 
lize. Této prestižní soutěže 
se zúčastní deset nejlepších 
klubů republiky. 

Frýdecko-místecký tým je 
tvořen především úspěšnými 
mladíky z loňského mis-
trovství republiky staršího 
žactva, kteří budou startovat 
prvním rokem ve vyšší vě-
kové kategorii. Mladí judis-
té se budou muset vyrovnat 
s handicapem začátečníků 
v mnohem náročnější věkové 
kategorii, ale také se ztrátou 
opory týmu Ondřeje Chlop-
číka, který po deseti letech 

přípravy odešel do konku-
renčního Baníku Ostrava 
právě v okamžiku, kdy mohl 
mateřskému klubu oplatit 
všechnu péči a vložené in-
vestice. Zklamání z odpadlí-
ka zmírňuje fakt, že beskyd-
ské družstvo bude posíleno 
kvalitními judisty z Olomou-
ce a Opavy. Vedení klubu se 
rozhodlo v letošním roce ob-
sadit také mistrovství repub-
liky starších žáků a v případě 
shody s partnery v Olomouci 
také družstvo starších žaček. 
Všechny náročné záměry 
jsou podpořeny především 
kvalitními výsledky vlast-
ních odchovanců. Předseda 
klubu Kubíček: „K razant-
nímu vstupu do náročných 
soutěží družstev nás přiměl 
rozkol s Baníkem Ostrava, 

který jsme dlouhodobě pod-
porovali. Ta spolupráce zača-
la být jednostranná a pro náš 
klub nevýhodná. Rozhodli 
jsme se proto jít vlastní ces-
tou, která bude klást důraz 
především na reprezentaci 
našeho města a regionu.“ 

Začátek letošního roku 
proběhne ve znamení nové-
ho náboru dětí a mládeže, 
který se uskuteční každé 
pondělí a středu v tělocvičně 
policejního útvaru „Na Bah-
ně“. Zájemci mají sraz před 
vrátnicí vždy v 16.30 hodin. 
Informace na www.judo-
beskydy.cz, nebo na tel. č.: 
605 513 429.

Rok 2015 byl pro frýdec-
ko-místecký klub „Judo 
Beskydy“ mimořádně ús- 
pěšný.

Po jedenácti dnech 
bojů skončil loňský vr-
chol mládežnického ša-
chu, který se odehrál 
v řeckém letovisku Porto 
Carras na poloostrově 
Chalkidiki.

Téměř 1600 mladých 
šachistů z jednadevadesá-
ti zemí světa změřilo své 
síly na loňském mládežnic-
kém světovém šampionátu 
v celkem šesti věkových 
kategoriích chlapeckých 
a šesti dívčích.

Mistrovství světa mlá-
deže a dorostu 2015 se zú-
častnila i početná výprava 
hráčů frýdecko-místecké 
Mezinárodní šachové školy 
Interchess, jejíž hráči na-
stoupili v reprezentačních 
výběrech tří zemí.

Největšího úspěchu 
z nich dosáhl a mezi světo-
vou špičku na turnaji rázně 
vkročil hráč Interchess Frý-
dek-Místek Matyáš Marek. 
Ač teprve šestnáctiletý, na-
stoupil v kategorii do osm-
nácti let a vedl si náramně! 
Skvěle odehrál celý turnaj, 
zaváhal pouze ve čtvrtém 
kole se zkušeným repre-
zentantem Polska a obsa-
dil výtečné 6. místo, když 
bodově dělil 4.–6. příčku 
a na druhé místo ztratil 
pouhého půl bodu. Zazna-
menal tak vůbec nejlepší 
výsledek ze všech šestnácti 
reprezentantů České repub-

liky na turnaji, uhrál si nor-
mu IM a připsal si 26 bodů 
na svůj šachový Elo rating.

Pro Matyáše se jedna-
lo o druhý velký úspěch 
na mezinárodní šacho-
vé scéně v loňském roce. 
V červenci si jako nejmlad-
ší člen reprezentačního 
výběru České republiky 
přivezl bronzovou medaili 
z Mistrovství Evropy mlá-
deže družstev a je patrné, 
že v jeho případě nejde 
o náhodný, ojedinělý vý-
sledek.

Matyášovy výkony jsou 
potvrzením úspěšnos-
ti dlouhodobé koncepční 
práce s talenty v šachové 
škole Interchess, která in-
dividuálním přístupem tre-
nérů k jednotlivým hráčům 
dovede vytvořit podmínky 
pro trvalý šachový rozvoj 
jednotlivců a kde mladí 
talentovaní hráči postupně 
dorůstají vrcholné meziná-
rodní úrovně.

2135 diváků, jedna branka
HC F-M – HC Kopřivnice 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

LOŇSKÉ MČR: Úspěšní starší žáci a žačky – zleva 
Kamil Kisza, Vojtěch Hronek, Ondřej Sláma, Karolína 
Kubíčková, Simona Gregušová, Luděk Kubíček, Daniel 
Šimek.

Frýdecko-místecké judisty čeká náročná sezóna

Tipsport liga: remíza s Baníkem
MFK F-M – FC BANÍK OSTRAVA 3:3 (2:2)

VÁNOČNÍ TURNAJ: Výsledky tradičního, již 36. vánočního turnaje ve stolním te-
nise, který uspořádala TJ Slezská – 2. ZŠ F-M dne 26. 12. 2015.
V mužích obhájil loňské vítězství Jan Odvářka (uprostřed), na druhém místě se umís-
til Jaroslav Kratochvíl (vlevo) a na třetím Daniel Schneider. Zejména senioři letos 
zamíchali pořadím. V žácích zvítězil Dominik Štefek, na druhém místě se umístil Erik 
Daško (vlevo) a na třetím Vojtěch Konvička.
Zveme mladé zájemce (9–15 let) do našich řad, hrajeme každé úterý od 17.00 do 19.00 
hodin a v pátek od 17.30 do 19.30 hodin v tělocvičně ZŠ na ulici J. Čapka.

Stolní tenis vánočně

Interchess ve světové špičce

Matyáš Marek.
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Od 1. 1. 2016 vstupuje 
v platnost několik zásad-
ních změn v oblasti vydá-
vání cestovních dokladů. 
Ke změnám dojde ale také 
na úseku evidence obyvatel 
a občanských průkazů.

O vydání cestovního pasu 
budou občané moci nově po-
žádat u kteréhokoliv úřadu 
obce s rozšířenou působnos-
tí, tedy stejně, jako je tomu 
při žádosti o vydání občan-
ského průkazu. 

Občanům, kteří potřebují 
urychleně vycestovat do za-
hraničí, se na žádost vydá 
ve lhůtě 6 pracovních dnů 
cestovní pas s biometrický-
mi údaji s dobou platnosti 
10 let, občanům mladším 15 
let s dobou platnosti na 5 let. 
Správní poplatek za jeho vy-
dání bude činit 4000 Kč, pro 
občany mladší 15 let 2000 Kč.  
Zároveň se od 1. ledna 2016 
ruší vydávání cestovních 
pasů bez biometrických úda-
jů ve zkrácené lhůtě do 15 
dnů s dobou platnosti na 6 
měsíců.

Občanské průkazy obča-
nům starším 70 let se budou 
nově vydávat s dobou plat-

nosti 35 let. 
V případě občanů, kte-

ří mají hlášen trvalý pobyt 
na adresách ohlašoven, bu-

dou ohlašovny povinny přijí-
mat tzv. oznámení o uložení 
zásilky a výzvy s poučením 
o uložení zásilek aj.

Odbory

Pro zájemce o tzv. kot-
líkové dotace na výměnu 
starých neekologických 
kotlů zajistilo Statutár-
ní město Frýdek-Místek, 
Magistrát města Frýdku-
-Místku (dále jen „měs-
to“), ve spolupráci se zá-
stupci Moravskoslezského 
kraje konzultační den 
ke kotlíkovým dotacím 
a k programu Nová zelená 
úsporám, který se bude ko-
nat dne 25. 1. 2016 v době 
od 13 hodin do 16 hodin 
ve velké zasedací místnosti  
v budově na ul. Radniční 
1148 ve Frýdku-Místku.

• Kotlíkové dotace jsou 
určeny pro fyzické osoby 
na výměnu zdroje vytápění 
v rodinných domech. Před-
pokládaný termín příjmu žá-
dostí je od 1. 2. 2016 do 29. 

4. 2016.
Finanční prostředky  

z kotlíkových dotací mohou 
čerpat vlastníci rodinných 
domů na území Moravsko-
slezského kraje na výměnu 
starých neekologických kot-
lů na pevná paliva s ručním 
přikládáním za automatické 
kotle na pevná paliva, bio-
masu nebo kombinaci obou 
(vždy s emisní třídou 5+), 
tepelná čerpadla a plynové 
kondenzační kotle. Podle 
zvoleného typu nového 
zdroje tepla bude finanční 
podpora na tuto výměnu  
a související „mikroener-
getická opatření“ poskyt-
nuta ve výši 70–80 % ná-
kladů na pořízení kotle, 
a to z maximální částky 
150 tisíc Kč. Tato podpo-
ra může být dále navýšena  

o 5 % u obcí spadajících 
do tzv. prioritních území 
s dlouhodobě znečištěným 
ovzduším.

Moravskoslezský kraj 
plánuje přispět všem úspěš-
ným žadatelům o dotaci dal-
šími 5 %. Tímto by občané 
mohli dosáhnout na finanč-
ní podporu až do výše přes 
90 % z nákladů na pořízení 
nového kotle.

Podrobnější informa-
ce ke kotlíkovým dotacím 
naleznou zájemci na webu 
www.lokalni-topeniste.cz 
a také se mohou se svými 
dotazy obracet na Krajský 
úřad Moravskoslezského 
kraje, a to na „kotlíkovou“ 
linku 595 622 355 a na  
e-mailovou adresu kotliky@
msk.cz. 

• Statutární město Frý-
dek-Místek vyhlásilo vlast- 
ní dotační program „Pod-
pora aktivit vedoucích 
ke zlepšení životního pro-
středí pro rok 2016“ (dále 
jen „dotační program 
SMFM“). Předmětem pod- 
pory je změna způsobu 
vytápění jako náhrada 
za vytápění pevnými pa-
livy, pořízení solárních 

kolektorů souvisejících se 
změnou způsobu vytápění 
nebo se změnou způsobu 
ohřevu teplé vody, pořízení 
zásobníku pro skladování 
propanu určeného jako je-
diný druh vytápění, zřízení 
přípojky na kanalizační síť 
jako náhrada septiku nebo 
žumpy, zřízení domovní 
čistírny odpadních vod jako 
náhrada septiku nebo žum-
py, rozvoj aktivit subjektů  
v oblasti životního pro-
středí a podpora pro-
gramů souvisejících 
s ekologickou výchovou, vzdě-
láváním a osvětou. Podpora  
v rámci dotačního programu 
SMFM umožňuje čerpání 
dotace i z jiných dotačních 
programů, žadatel je však 
povinen předložit posky-
tovateli dotace rozhodnutí 
o poskytnutí dotace z jiného 
dotačního programu. Dotace 
bude poskytována za před-
pokladu splnění všech pod-
mínek dotačního programu 
SMFM, mezi které patří 
i podmínka, že součet všech 
přijatých dotačních pro-
středků nepřesáhne 100 % 

nákladů na realizaci celého 
projektu.

Žádost o dotaci je nutno 
podat ve lhůtě od 1. 1. 2016 
do 30. 6. 2016.

Podrobnější informace 
o výzvě naleznou zájem-
ci na webu www.fryde-
kmistek.cz nebo na lince 
558 609 488 a 558 609 489.

• Součástí výše uvedené-
ho konzultačního dne bude 
i seminář k programu Nová 
zelená úsporám (administro-
vaný Státním fondem život-
ního prostředí ČR), který je 
zaměřený na podporu opat-
ření ke snížení energetické 
náročnosti budov, na pod-
poru efektivního využívání 
zdrojů energie v obytných 
domech a na podporu vý-
stavby budov s velmi nízkou 
energetickou náročností.

Podrobnější informace 
k programu Nová zelená 
úsporám naleznou občané 
na webu http://www.nova-
zelenausporam.cz/ nebo se 
mohou se svými dotazy ob-
rátit na linku 800 260 500 
a na e-mailovou adresu 
info@sfzp.cz.

Konzultační den ke kotlíkovým dotacím a k Nové zelené úsporám

Novinky na úseku cestovních dokladů, občanských 
průkazů a evidence obyvatel v novém roce 2016

Národní dům Frýdek-Místek 
„příspěvková organizace“ nabízí
pronájem nebytových prostor

Za výhodných podmínek pronajmeme nebytové prostory 
bývalé cukrárny v objektu Kina Petra Bezruče, Frýd-
lantská čp. 612 o celkové výměře 48 m² + sklad v I. NP 
o celkové výměře 7 m². 

Kontakt: Jarmila Chýlková 777 728 097, 
jarmila.chylkova@kulturafm.cz
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

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 18,37 m², VI. NP (kance-
lář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kan-
celář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP (kan-
celář)
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 18,37 m², II. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP (kan-
celář) 
stavba č.p. 55 na pozemku p.č. 75 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 55 je součástí pozemku p.č. 75) – ul. Zá-
mecká 
nebytové prostory o celkové výměře 44,40 m2 (provo-
zovna) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č. 15/1 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 15/1) – ul. 
Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 (pro-
vozovna)
stavba č.p. 3062  na pozemku p.č. 1831/100  zast. plocha 
a nádvoří,  k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek  -  Novod-
vorská
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (provo-
zovna)
k.ú. Skalice
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st. 33 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33) 
– Kulturní dům 
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2 (re-
staurace)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
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 10,66 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 plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 
3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kan-
celář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kancelář)
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. 3988/7) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35,00 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 20,0 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
nebytové prostory o celkové výměře 37,70 m2, II. NP, 
místnost 207 (kancelář)
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
IV. NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2,
V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná plo-
cha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezi-
patře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v me-
zipatře
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (pro-
dejna)
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
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozov-
na)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavěná 
plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a ná-
dvoří – ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

Ve Frýdku-Místku se nachází čtyři sběrné dvory, které 
jsou k dispozici pro občany města. 

Obyvatelé města Frýdku-Místku mohou do sběrných 
dvorů odevzdávat odpady zdarma (po předložení občan-
ského průkazu); podnikatelé ovšem za odevzdané odpady 
musí zaplatit. 

Sběrný dvůr „Slezská“ se nachází na ulici J. Čapka 
v bývalém areálu stavebnin BETA, těsně před železničním 
přejezdem poblíž autoservisu Bártek a syn. 

SD Slezská je moderním, prostorným a dobře vybave-
ným sběrným dvorem, který je velmi dobře dostupný pro 
občany frýdecké části města, zejména sídliště Slezská. 

Sběrné dvory a mobilní sběrna

SD Collolouky

SD Pod Estakádou

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
nabízí k pronájmu nebytové prostory 

v budově č.p. 9 – bytový dům na pozemku p.č. 15/1, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
o celkové výměře 415,04 m2 (provozovna) – ul. Na Blatnici. 

Doporučená výše nájemného je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. Žádosti o pronájem s uvede-
ním účelu nájmu a s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neot-
vírat – pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 9, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek“) 
zasílejte na adresu Magis-
trát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148, 
maximálně do 11. 2. 2016 
do 14 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozho-
duje datum poštovního 
razítka (datum poštovního 
razítka 10. 2. 2016). 
V nabídce uveďte, zda jste 
plátcem DPH. 
Případné dotazy na tele-
fonním čísle 558 609 176, 
Bc. Lucie Křistková. 

Druhý sběrný dvůr „Collolouky“ se nachází vedle hy-
permarketu Tesco.

Na sběrné dvory mohou lidé přinášet nebezpečné a vel-
koobjemové odpady, ale také biologicky rozložitelné odpa-
dy a elektrozařízení a elektrospotřebiče. 

Sběrný dvůr ovšem nepřijímá stavební odpad a neodlo-
žíte tam ani pneumatiky. 

Na sběrných dvorech SD Slezská a SD Collolouky a se 
provádí výkup papíru a železných kovů.

Provozní doba na SD Slezská, SD Pod Estakádou 
a SD Collolouky:

pondělí – pátek 8.00 – 17.00
sobota 8.00 – 14.00

Poslední sběrný dvůr je umístěn v areálu Frýdecké sklád-
ky, a.s., na Panských Nových Dvorech.

Provozní doba:
pondělí – pátek  6.00 – 14.00

Mobilní sběrna
Provoz mobilní sběrny byl ukončen!
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Vážení rodiče (zákonní 
zástupci) budoucích prv-
ňáčků, zápis do 1. roční-
ku základního vzdělávání  
v základních školách zřizo-
vaných Statutárním městem 
Frýdek-Místek proběhne 
v pondělí 1. 2. 2016 a v úte-
rý 2. 2. 2016.

Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek 
– Chlebovice, Pod Kabáticí 
107, příspěvková organizace 
a Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek – Skali-
ce 192, příspěvková organi-
zace, budou zapisovat pouze 
v pondělí 1. 2. 2016.

K zápisu je potřebný rod-
ný list dítěte a občanský 
průkaz zákonného zástup-
ce dítěte. Bližší informace 
oznámí ředitelé dotčených 
základních škol způsobem 
v místě obvyklým.

Podle školského zákona 
je zákonný zástupce povi-
nen přihlásit dítě k zápisu 
k povinné školní docházce. 
Povinná školní docházka 
začíná počátkem školního 
roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne šestého 
roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Není-li dítě 
po dovršení šestého roku 
věku tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé a požá-
dá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte do 31. 5., 
odloží ředitel školy začátek 
povinné školní docházky 
o jeden školní rok, pokud je 
žádost doložena doporučují-
cím posouzením příslušné-
ho školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psycholo-
ga. Začátek povinné školní 
docházky lze odložit nejdéle 
do zahájení školního roku, 
v němž dítě dovrší osmý rok 
věku.

Pro školní rok 2016/2017 
se zapisují děti narozené 
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010,  
k plnění povinné školní 
docházky může být přija-
to také dítě narozené od 1. 
9. 2010 do 30. 6. 2011, je-
-li přiměřeně tělesně i du-
ševně vyspělé a požádá-li  
o to jeho zákonný zástupce. 
Podmínkou přijetí dítěte na-
rozeného v období od 1. 9. 
2010 do 31. 12. 2010 k plnění 
povinné školní docházky je 
také doporučující vyjádře-
ní školského poradenského 
zařízení, podmínkou při-
jetí dítěte narozeného od 1. 
1. 2011 do 30. 6. 2011 jsou 
doporučující vyjádření škol-

ského poradenského zaříze-
ní a odborného lékaře, která 
k žádosti přiloží zákonný 
zástupce.

Obec stanoví podle škol-
ského zákona školské obvo-
dy spádových škol (Obec-
ně závazná vyhláška č. 
1/2013). Do spádové školy 
jsou přednostně přijímáni 
žáci s místem trvalého po-
bytu v příslušném školském 
obvodu, a to do výše povo-
leného počtu žáků uvede-
ného ve školském rejstříku. 
Zákonný zástupce může 
pro žáka zvolit jinou než 
spádovou školu. V takovém 
případě však nemusí být 
žák vždy přijat, důvodem 
nepřijetí je především napl-
nění nejvyššího povoleného 
počtu žáků školy zapsaného 
v rejstříku škol a školských 
zařízení. Rozhodnutí o při-
jetí k základnímu vzdělává-
ní se oznamuje na veřejně 
přístupném místě ve škole  
a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zveřejně-
ním seznamu se považují 
rozhodnutí, kterými se vy-
hovuje žádostem o přijetí 
ke vzdělávání, za oznámená.

Spádová škola:
- Základní škola národní-
ho umělce Petra Bezruče, 
Frýdek-Místek, tř. T. G. 
Masaryka 454 

web: www.1zsfm.cz
Školský obvod je vy-

mezen ulicemi: Akátová, 
Bruzovská, Cihelní, Dolní, 
Dr. Vančury, Farní, Hasič-
ská, Hluboká, Horymírova, 
Husova, Jana Švermy, Jero-
nýmova, Jiráskova, Josefa 
Hory, Joži Uprky, Karolíny 
Světlé, Klicperova, Legio-
nářská, Mánesova, Na Blat-
nici, Na Půstkách, Podlesní, 
Prokopa Holého, Příčná, 
Radniční, Řeznická, Smeta-
nova, Střelniční, Těšínská, 
tř. T. G. Masaryka, Třanov-
ského, Zámecká, Zámecké 
nám., Žižkova.

Spádové školy:
- Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek, 
Jana Čapka 2555 

web: www.2zsfm.cz
- Základní škola Frýdek-
-Místek, Jiřího z Poděbrad 
3109 

web: www.11zsfm.cz
Školský obvod je vyme-

zen ulicemi: Bavlnářská, 
Bedřicha Václavka, Černá 
cesta, Dobrovského, Dr. M. 
Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, 

Hlavní třída, J. Božana, Jana 
Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího 
z Poděbrad, Josefa Kavky, 
Kostikovo náměstí, Kpt. Ná-
lepky, Krátká, Lipová, M. 
Chasáka, Malá, Mikoláše 
Alše, Na Poříčí, Na Veselé, 
Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
Nádražní, Na Podvolání, 
Národních mučedníků, 
Nové Dvory-Hlíny, Nové 
Dvory-Kamenec, Nové 
Dvory-Podhůří, Nové Dvo-
ry-Vršavec, Novodvorská, 
Ó. Łysohorského, Okružní, 
Panské Nové Dvory, Pekař-
ská, Pod Zámečkem, Po-
toční, Přemyslovců, Příkrá, 
Růžová, Sadová, Slavíčko-
va, Slezská, Sokola Tůmy, 
Spojovací, Staroměstská, 
Svatoplukova, Šeříková, Tě-
šínská, tř. T. G. Masaryka, 
Třešňová, V Zahradách, Vi-
léma Závady. 

Do školského obvodu 
Základní školy a mateřské 
školy Frýdek-Místek, Jana 
Čapka 2555 a Základní 
školy Frýdek-Místek, Jiří-
ho z Poděbrad 3109 patří 
také místní část Skalice  
s výjimkou vzdělávání 
na prvním stupni základní 
školy.

Spádová škola:
- Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek, 
El. Krásnohorské 2254 

web: www.5zsfm.cz 
Školský obvod je vyme-

zen ulicemi: 2. května, An-
tala Staška, Bratří Šlapetů, 
Bruzovská, Čs. červeného 
kříže, Divišova, Dlouhá, 
Dr. Jánského, El. Krásno-
horské, Elišky Servátkové, 
Františka Krasla, Fügne-
rova, Gajdošova, Gogolo-
va, H. Salichové, Habrová, 
Heydukova, Horní, Hutní, I. 
J. Pešiny, I. P. Pavlova, J. E. 
Purkyně, J. Kaluse, Jabloňo-
vá, Jaroslava Haška, Jarosla-
va Olšáka, Javorová, Jiřího 
Hakena, Josefa Kajetána 
Tyla, Josefa Skupy, K Hájku,  
K Lesu, Křižíkova, Lísko-
vecká, Lubojackého, Ma-
riánské náměstí, Maryčky 
Magdonové, Maxe Šva-
binského, Míru, Na Aleji, 
Na Bažinách, Na Kop-
ci, Na Podlesí, Na Stráni, 
Na Štěpnici, Nad Lipinou, 
Nad Mostárnou, Nad Ryb-
níkem, Nad Stadionem, Ol-
brachtova, P. Jilemnického, 
Petra Cingra, Pod Školou, 
Pod Vodojemem, Puškino-
va, Resslova, Revoluční, 
Rokycanova, Růžový pa-

horek, Rybnická, Skautská, 
Slunečná, Sokolská, Sta-
nislava Kostky Neumanna, 
Střelniční, Škarabelova, 
Tichá, Tolstého, Topolová, 
U Nemocnice, U Zavadilky, 
V. Vantucha, Vřesová, Zá-
tiší.

Spádová škola:
- Základní škola a mateř-
ská škola Naděje, Frýdek-
-Místek, Škarabelova 562

web: www.specskolyna-
deje.cz

Školský obvod tvoří úze-
mí statutárního města Frýd-
ku-Místku.

Spádová škola: 
- Základní škola Frýdek-
-Místek, Komenského 402 

web: www.4zsfm.cz
Školský obvod je vy-

mezen ulicemi: 4. května, 
Beskydská, Bezručova, 
Bohuslava Martinů, Druž-
stevní, Emy Destinové, F. 
Čejky, Františka Linharta, 
Frýdlantská, Havlíčkova, J. 
Jabůrkové, Janáčkova, Jo-
sefa Lady, Jungmannova, 
K Olešné, Komenského, 
Kvapilova, Květná, Lesní, 
Luční, Malé náměstí, Maxi-
ma Gorkého, Na Hrázi, Nad 
Potokem, Nad Přehradou, 
Nerudova, Nová, Palkovic-
ká, Pavlíkova, Pod Letištěm, 
Podpuklí, Polní, Příborská, 
Rudolfa Vaška, Rybářská, 
Svazarmovská, Školská, 
U Náhonu, Vojtěcha Martín-
ka, Zborovská, Zdeňka Ště-
pánka, Zelená.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-
-Místek, Pionýrů 400

 web: www.sestka-fm.cz
Školský obvod je vyme-

zen ulicemi: 8. pěšího plu-
ku, Anenská, Antonínovo 
náměstí, Dvořákova, Erbe-
nova, Farní náměstí, Hálko-
va, Hlavní třída, J. Opletala, 
Jaroslava Lohrera, Josefa 
Václava Sládka, Karla Hyn-
ka Máchy, Libušina, Malé 
náměstí, Malý Koloredov, 
Na Příkopě, náměstí Svo-
body, Ostravská, Pionýrů, 
Pivovarská, Riegrova, Spo-
řilov, Stará cesta, Štursova, 
Tržní, U Staré pošty, Voja-
nova, Wolkerova, Zahradní.

Do školského obvodu Zá-
kladní školy Frýdek-Místek, 
Pionýrů 400 patří také míst-
ní části Chlebovice, Lysův-
ky a Zelinkovice s výjimkou 
vzdělávání na prvním stupni 
základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-
-Místek, 1. máje 1700 

web: www.7zsfm.cz 
Školský obvod je vyme-

zen ulicemi: 1. máje, 28. 
října, Bahno-Hlíny, Bahno-
-Příkopy, Bahno-Rovňa, 
Beethovenova, Bezručova, 
Březová, Čelakovského, 
Družstevní, Fráni Šrámka, 
Frýdlantská, Gagarinova, 
Josefa Myslivečka, Josefa 
Suka, Ke Splavu, Křížkov-
ského, Mozartova, Mysl-
bekova, Na Konečné, Nad 
Cihelnou, Palackého, Poli-
tických obětí, Říční, Stará 
Riviera, Svatopluka Čecha, 
Třebízského, U Ostravice, 
Václava Talicha.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-
-Místek, Československé 
armády 570 

web: www.osmicka.cz
Školský obvod je vyme-

zen ulicemi: 17. listopadu, 
Bahno-Štandl, Beskydská, 
Boženy Němcové, Brožíko-
va, Březinova, Collo-louky, 
Čajkovského, Českosloven-
ské armády, Dr. Antonína 
Vaculíka, Fibichova, Foer-
strova, Foglarova, Jiřího 
Trnky, Kolaříkova, Kolláro-
va, Lidická, Marie Majerové, 
Marie Pujmanové, Ondrášo-
va, Ostravská, Piskořova, 
Pod Štandlem, Příborská, 
Raisova, Vítězslava Nezva-
la, Vrchlického.

Spádová škola:
- Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek, 
Lískovec, K Sedlištím 320 

web: http://info.skola.
liskovec.cz

Školský obvod tvoří 
místní část Lískovec.

Spádová škola:
- Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek 
– Chlebovice, Pod Kabáticí 
107, příspěvková organi-
zace 
web: www.zschlebovice.cz

Školský obvod tvoří 
místní části Chlebovice, 
Lysůvky, Zelinkovice.

Spádová škola: 
- Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek 
– Skalice 192, příspěvková 
organizace
web: www.skolaskalice.cz

Školský obvod tvoří 
místní část Skalice.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2016/2017



–  11  – Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku

14. prosince se Viktorie 
Müllerová, studentka SŠ 
gastronomie, oděvnictví 

a služeb Frýdek-Místek, 
zúčastnila 15. ročníku 
mezinárodní barmanské 

soutěže Brněnský vánoč-
ní pohár 2015.

Soutěž patří mezi vel-
mi prestižní a každoročně 
se jí zúčastňují ti nejlep-
ší z nejlepších studentů 
se zájmem o nápojovou 
gastronomii. Letošního 
klání se účastnilo celkem 
pětapadesát soutěžících 
z celé ČR, Slovenska, Pol-
ska a Německa. Letošním 
zadáním byla příprava čtyř 
porcí míšeného nápoje ka-
tegorie LONG DRINK dle 
vlastní autorské receptury. 
Podmínkou bylo použití 
minimálně 2 cl medové 
slivovice Bohemia Honey. 
Porota složená z předních 
odborníků české barové 
scény hodnotila chuť, vůni 
a vzhled nápoje. V silné 
soutěžní konkurenci mla-
dých barmanů si repre-
zentantka SŠ gastronomie, 
oděvnictví a služeb Frý-
dek-Místek vymíchala fan-
tastické druhé místo, které 
jen potvrzuje vysokou 
kvalitu a odbornost bar-
manů na této škole. Vik-
torii do soutěže odborně 
připravil učitel odborného 
výcviku Pavel Štrba, který 
na škole vede barmanský 
gastrotým. SŠGOS F-M 
v rámci barmanských sou-
těží patří dlouhodobě mezi 
nejlepší v ČR.

Školství

Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek–Místek, Škarabelova 562

www.specskolynadeje.cz

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017
1. a 2. února 2016 od 13:00 do 17:00 hodin

v budově Škarabelova 562
S sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte,

zprávu nebo doporučení školského poradenského zařízení.

Nabízíme
Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola porozumění  

pro 1.-9. ročník

dětem zdravým nebo se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání zajišťují erudovaní pedagogové a asistenti pedagoga moderními vyučovacími

metodami.

Dále nabízíme
Zájmové vzdělávání ve školní družině

Školní stravování

Dopravu imobilních žáků

Spolupracujeme
Se speciálně pedagogickými centry, s pedagogicko-psychologickou poradnou.

Využijte

Den otevřených dveří
dne 26. ledna 2016

s projektovým dnem

Ul. Škarabelova 562         8:00- 15:00 Televize ze všech stran

Ul. El. Krásnohorské 139 8:00- 15:00 Televize ze všech stran

Ul. K Hájku 2972 8:00- 12:00 Televize ze všech stran

3. února 2016

6

47 malých i větších 
umělců ze ZŠ El. Krás-
nohorské vyrazilo do Os-
travy na inspirativní pro-
hlídku Světa techniky. 

Myšlenky na to, co tam 
budeme celé dopoledne dě-
lat, se rozplynuly hned při 
návštěvě prvních exponátů 
a nakonec nám tři hodiny 
na vše ani nestačily.

Celá výstava byla inter-
aktivní, a tak jsme si mohli 
například projít šnečí ulitu, 
vyzkoušet si, jak vidí svět 
různá zvířata, slyšet tlukot 
vlastního srdce, prozkou-
mat lidské orgány, vytvořit 
si CT snímek svého těla. 
Vědátoři mezi námi si 
užívali optické klamy, na-
notechnologie, mikrosko-
pické snímky, vyzkoušeli 
si, jak je zajímavá fyzika 
a jiné vědecké a technic-
ké obory. Pročistit hlavu 
a odpočinout jsme si mohli 
třeba v přírodě nebo pod 
noční hvězdnou oblohou 

a podívat se na naši Zemi 
z výšky.

Všechny nás ovšem do-
stal krásný a zajímavý do-
kumentární film o Galapá-
gách v 3D! 

V hlavách nám utkvělo 
mnoho a mnoho zážitků, 
ale který vybrat a použít? 
Za krásně prožitý den se to-
tiž Světu techniky odvděčí-
me svými výtvarnými vý-
tvory a možná i obsadíme 
stupně vítězů v soutěži, 
která nás čeká. Kdo ví... 

 Za doprovod 
 Jana Mohylová, Radka 

 Stašová, Olga Lahnerová

Inspirace Světem techniky

V úterý 15. prosince 
se konal na 5. ZŠ již tra-
diční vánoční jarmark. 
V slavnostně vyzdobeném 
pavilónu B žáci prodáva-
li své výtvory, které jistě 
potěšily oči nakupujících.

Kdo si nevybral z této 

bohaté nabídky, mohl si 
ve výtvarných dílničkách 
vyrobit různorodé vánoční 
ozdoby sám a ověřit si tak 
svou zručnost. Vánoční at-
mosféru podtrhly i znějící 
koledy a vůně připravené-
ho cukroví a dalšího po-

hoštění.
Vysoká návštěvnost po-

tvrdila, že vánoční jarmark 
na 5. ZŠ patří k tradicím, 
které si děti, rodiče a bý-
valí žáci oblíbili a adventní 
dobu si bez ní již nedove-
dou představit.

Vánoční jarmark na 5. ZŠ

Barmani mezi nejlepšími v ČR

Předvánoční čas byl pro 
žáky 4. ZŠ, rodiče i přátele 
školy plný oslav a tradiční 
zábavy. Významnou a vel-
mi oblíbenou akcí dětí 1. 
ročníku je „Slavnost Sla-
bikáře“. První otevření 
Slabikáře je pro spoustu 
dětí symbolickým krokem 
do světa čtenářů a je fajn, že 
tento okamžik mohli sdílet 
s těmi nejbližšími. 

V průběhu dvou vyučova-
cích hodin se rodiče zapojili 
do aktivit činnostního učení, 
kdy hravou metodou výuky 
žáci získávají základní do-
vednosti. Nejdojemnějším 
okamžikem pro všechny bylo 
slavnostní předání Slabikáře.

S velkým očekáváním 
a lehkou nervozitou šly 
nejen mladší, ale i starší děti 
do školy v den, kdy se budo-
vami 1. a 2. stupně důstojně 
procházeli Mikuláš s andě-

lem a pobíhali čerti. Všichni 
hříšníci Mikulášovi slíbili, 
že se polepší a budou zlobit 
o něco méně. Z různých tříd 
se po celé dopoledne ozýval 
zpěv a recitace koled. Všech-
ny pak potěšila sladká miku-
lášská odměna. 

Vyvrcholením náročné 
tvořivé práce dětí celé školy 
se stal Vánoční jarmark. Vý-
robky z keramiky, drátků, pa-
píru, skla, korálků a dalších 
materiálů, které žáci, učitelé 
i mnozí rodiče připravili, 
byly obdivovány všemi ná-
vštěvníky jarmarku a rychle 
mizely z přeplněných stolů. 
Celou předvánoční atmosféru 
zpříjemnily koledy, které s ra-
dostí zazpívaly děti školního 
pěveckého sboru.

Rádi bychom poděkova-
li všem žákům a učitelům 
za pečlivou přípravu těchto 
vydařených akcí.

Oslavy na „Čtyřce“

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.
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více informací na tel.: 603 822 593
pátek 29. 1.

SPOLEČENSKÝ PLES 
pořádá Beskydská šachová škola

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
http://www.divadloctyrlistek.cz

PRO DĚTI:
Sobota 23. ledna v 15 hodin

Zvířátka ze ZOO/Animals from the 
ZOO 

Česko-anglická pohádka na motivy 
knihy Proč má zebra pruhy. Formou 
písniček i mluveného slova lovce Pam-
paliniho se děti dozví zajímavosti a fakta 
o různých zvířátkách. Hrají děti dětem 
od 3 let v angličtině s průvodním českým 
komentářem tlumočníka Tarzana i pro 
ty, co anglicky teprve začínají. Zaměře-
no především na procvičování slovesa 
can, části těla a abecedu. Hraje První 
brušperský anglicko-český divadelní 
spolek LoDyHa.
Vstupné 30 Kč. 
Předprodej vstupenek vždy v úterý 
a čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální pá-
teční či sobotní představení a 1 hodinu 
před představením!

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

BErKAnA – CEnTrum zDrAVÍ, 
EnErgIE A VITALITY

Politických obětí 117, F-M,
tel: 603 793 595

www.centrum-berkana.cz
Úterky, 17.00 – 18.30 

Terapeutická jóga, kurz 
Středy 19.00 – 20.30 

Tai-chi – začátečníci, kurz 
Čtvrtky, 15.00 – 16.00 

Dětská jóga, kurz 
Čtvrtky, 16.15 – 18.00 

Ashtangavinjása jóga, kurz 
Praxe 1. série – kompletní sestava 

Čtvrtky, 18.10 – 19.40 
Terapeutická jóga, kurz 

19. 1., 19.10 – 20.15 
Gongy a mísy 

22. 1., 18.00 – 20.00 
Rozlety – spontánní tanec 

26. 1., 19.00 – 20.00 
ÓM healing – zpěv mantry óm 

27. 1., 17.30 – 19.00 
Cesta od strachu k lásce 

RNDr. Lenka Krejčí – přednáška, 
poradna spokojená žena 

28. 1., 18.00 – 19.00 
Zpěvozvučení 

2016-2018 
Dvouletá škola Čínské metafyziky 

Podrobnosti na: 
www.centrum-berkana.cz

JÓgA V DEnnÍm ŽIVOTĚ

9. ZŠ, E. Krásnohorské 139
tel.: 736 278 698

e-mail: frydek-mistek@joga.cz
www.joga.cz

Kurzy cvičení jógy únor-květen 2016
(zahájení v týdnu od 1. 2.)

Frýdek – Centrum Jógy v denním životě, 
E. Krásnohorské 2254

Pondělí
16.30–18.00 začátečníci, 1.-2. díl
18.00–19.30 pokročilí, 5.-6. díl

Úterý
9.30–11.00 pokročilí, 3.-4. díl

16.00–17.30 proti bolestem zad
17.45–19.15 mírně pokročilí, 2.-3 díl

Středa
17.15–18.45 pokročilí, 3.-4. díl

19.00–20.30 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Čtvrtek

8.15–9.45 začátečníci, 1.-2. díl

osobnosti a rodáci.
Úterý 26. ledna – 16.30 h. – přednáš-

kový sál v Zeleném domě
Kraków

Historické památky a zajímavosti met-
ropole Malopolského vojvodství v jižní 
části Polska, která je druhým nejlidnatěj-
ším městem u našich severních sousedů. 
Pomyslná procházka historickým já-
drem tzv. Starého Města, okolí Krakowa.

Čtvrtek 28. ledna v 17 hodin ve vý-
stavních síních

Barokní sochy Frýdku a Místku 
a jejich příběhy

Přednáška Mgr. Bc. Marka Weissbroda. 
Ve městě Frýdku-Místku je zachováno 
množství barokních soch, které – i když 
jsou už častokrát spíš svým stínem – 
svědčí o zbožnosti obyvatel našeho 
města. V průběhu staletí se měnila jak 
podoba, tak i umístění soch. Některé so-
chy stojí už na několikátém místě. Mezi 
světci najdeme jak populárního sv. Jana 
Nepomuckého nebo sv. Floriána, tak 
i méně časté morové patrony, jako je 
třeba sv. Roch. Ukážeme si i zajímavé 
chronogramy a jejich luštění.

nOVÁ SCÉnA VLAST

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

KINO:
Po 18. 1. v 19.00 
Perfektní den 

Španělsko, drama, 2D, 2015, režie: F. L. 
de Aranoa, 12+, titulky, 106 min., vstup-
né 120 Kč/ pro členy FK 100 Kč Filmový 
klub Premiéra 

Út 19. 1. v 19.00
REVENANT 

USA, dobrodružný/drama/western, 2D, 
2015, režie: A. G. Iñárritu, 12+, titulky, 
151 min., vstupné 140 Kč/ pro členy FK 
120 Kč. Filmový klub. Premiéra.

St 20. 1. v 10.00 
Dokonalý šéf 

USA, komedie, 2D, 12+, titulky, 100 
min., vstupné 60 Kč. Pro seniory.

St 20. 1. v 18.00 
Už teď mi chybíš 

Velká Británie, komedie/drama/roman-
tický, 2D, 12+, titulky, 112 min., vstupné 
100 Kč/ pro dámy 80 Kč. Dámská jízda. 
Premiéra. 

Čt 21. 1. v 19.00 
Tajemství jejich očí

USA, krimi, 2D, 15+, titulky, 111 min., 
vstupné 110 Kč. Premiéra. 

Pá 22. 1. v 9.30 
Jak postavit sněhuláka

Pásmo filmových pohádek pro nejmenší. 
ČR, animovaný, 2D, přístupný, 66 min., 
vstupné 20 Kč. Pro děti. Bijásek.

Pá 22. a Ne 24. 1. v 17.00 
Hodný dinosaurus

USA, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 
101 min., vstupné 80 Kč. Pro děti.

Pá 22. a Ne 24. 1. 19.00 
Lída Baarová 

ČR, životopisný/historický/drama, 2D, 
12+, 110 min., vstupné 120 Kč. Premiéra.

Po 25. 1. 19.00 
Večery severských filmů: 

O kuřatech a lidech 
Dánsko/Německo, komedie/drama, 2D, 
2015, 15+, titulky, 104 min., vstupné 
110 Kč/ pro členy FK 90 Kč. Filmový 
klub. Premiéra.

Út 26. 1. v 19.00 
Večery severských filmů: Fúsi 

Island/Dánsko, drama, 2D, 2015, re-
žie: D. Kári, přístupný, titulky, 94 min., 
vstupné 120 Kč/ pro členy FK 100 Kč. 
Filmový klub. Premiéra.

St 27. 1. v 19.00
Hororová středa: Les sebevrahů 

USA, horor, 2D, 15+, titulky, vstupné 
100 Kč. Premiéra.

Pá 29. 1. v 10.00 

Prázdniny hurá do kina: 
Sněhová královna 2 

Rusko, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 78 min., vstupné 100 Kč. Pro děti.

Pá 29. 1. v 15.00 
Prázdniny, hurá do kina: 

Ledová sezóna 
USA/Indie, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 86 min., vstupné 110 Kč. Pro děti. 

Pá 29. a Ne 31. 1. v 17.00
So 30. 1. v 15.00 a 17.00 

Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda 
USA, komedie, 2D, přístupný, dabing, 
86 min., vstupné 125 Kč/ děti do 15 let 
100 Kč. Pro děti. Premiéra.

Pá 29. – Ne 31. 1. v 19.00
Padesát odstínů černé 

USA, komedie, 2D, 15+, titulky, vstupné 
110 Kč. Premiéra.

DIVADLO 
So 23. 1. v 19.00 

Scapinova šibalství
bonus pro předplatitelskou sk. C 

Divadélko FORTEL 
Čt 28. 1. v 19.00 

Příběhy obyčejného šílenství
mimo předplatné 

Komorní divadlo Arté 
Je to příběh o vztazích mezi lidmi, o lás-
ce, ale také o šílenství, které nás obklo-
puje, a jediné, co se s tím dá dělat, je brát 
ho jako inspiraci.

PRO DĚTI
Ne 24. 1. v 15.00 

Sněhurka a sedm trpaslíků 
Divadlo Koráb 

Klasická pohádka o Sněhurce s nekla-
sickými trpaslíky, kteří představují vždy 
nějakou zajímavou plodinu nebo rostli-
nu, jsou veselí a žijí spolu v chaloupce 
v lese. Princezna s princem jsou velkými 
ze dřeva vyřezávanými loutkami.
Pohádka pro děti od 3 let. Vstupné: 60 Kč 

Ne 31. 1. v 15.00 
Káťa a Škubánek 
Divadlo Věž Brno 

Poeticky laděná pohádka o flekatém 
pejskovi Škubánkovi a jeho roztomilé 
paničce Kátě! Těšit se můžete na zápas 
v boxu, výlet do zoologické zahrady ane-
bo třeba na oslavu Škubánkových naro-
zenin! Mimo to se také bude konat velká 
školní výstava, ve které se bude soutěžit 
o nejlepší sádrovou sochu! Zpovzdálí to 
všechno bude pozorovat všudypřítomný 
a nenapravitelný kocour Luciáš, který 
Škubánka nemá rád, a tak se mu všemož-
nými způsoby bude snažit uškodit, až se 
mu to nakonec vymstí. 
Pohádka pro děti od 3 let. Vstupné: 60 Kč

VÝSTAVY:
Po 4. 1. – Ne 31. 1.

DROP IN THE OCEAN 
Veronika Mokrošová 

Mladá malířka z Frýdku-Místku – mo-
mentálně trvale na cestách, je absol-
ventkou ateliéru malby, který na Fakultě 
umění Ostravské univerzity vede Daniel 
Balabán. Vystavená díla budou mimo 
jiné reflexí podzimního pobývání autor-
ky v roli dobrovolníka na řeckém ostrově 
Lesbos. 

LIDOVÝ DŮm

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
lidovydum.fm@gmail.com
www.lidovydum-mistek.cz

KuLTurnÍ DŮm FrÝDEK

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
602 586 925,

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

www.kulturnidumfrydek.cz
pátek 22. 1.

SPOLEČENSKÝ PLES 
pořádá Sdružení rodičů a přátel 8. ZŠ, 

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)

STÁLÉ EXPOZICE:
BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHOR-
SKÉHO

VÝSTAVY:
OBRÁZKY NA SKLE 

MALOVANÉ
Výstava potrvá do 24. ledna 2016.

BARVY BESKYD
Výstava potrvá do jara 2016.

PTÁCI NA KRMÍTKU
Výstava potrvá do 21. 2. 2016.

VE SVĚTLE BAROKA
Výstava potrvá do 31. 1. 2016.

Doprovodné přednášky:
Pomezí Těšínska a severovýchodní Mo-
ravy v období baroka.
Čtvrtek 21. 1. 2016 v 17 hodin ve výstav-
ních síních.
Barokní sochy Frýdku a Místku a jejich 
příběhy.
Čtvrtek 28. 1. 2016 v 17 hodin ve výstav-
ních síních.

DĚNÍ V MUZEU:
Výzva

Pro připravované výstavy hledáme před-
měty spojené s tématikou zabíjačky/
řeznictví a cukrářství/pekařství. Bude-
me rádi za fotografie, dobové kuchařky, 
nádobí, textil a další pomůcky užívané 
jak pro domácí potřebu, tak pro výrobu.
Kontakt: Kateřina Peková (katerina.pe-
kova@muzeumbeskyd.com) a Slavěna 
Jurčíková
(slavena.jurcikova@muzeumbeskyd.
com), telefon: 558 628 001, kl. 53, 
733 612 553

Úterý 19. ledna v 16.30 hodin, před-
náškový sál v Zeleném domě

Putování Těšínskem
Přednáška přiblíží příhraniční území 
Polska – historické památky v městě 
Cieszyń, Lasek mjaski nad Puncowka, 
Ustroń, lázeňské město Wisła, Park Kra-
jobrazowy Beskidu Śląskiego, průmys-
lové centrum Bielsko-Biała, Fiat Auto 
Poland Tychy a další.

Čtvrtek 21. ledna v 17 hodin ve vý-
stavních síních

Pomezí Těšínska a severovýchodní 
Moravy v období baroka

Přednáška PhDr. Davida Pindura, 
Ph.D. z Muzea Těšínska poskytne zá-
kladní přehled o vývoji pomezí Těšínska 
a severovýchodní Moravy s důrazem 
na území někdejšího nižšího stavovské-
ho panství Frýdek v letech 1620–1780. 
Vedle politického a správního vývoje 
dané oblasti v období baroka nezůsta-
nou opomenuty její kulturní, společen-
ské a náboženské poměry či významné 



–  13  – Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuProgramová nabídka

10.00–11.30 mírně pokročilí, 2.-3. díl 

18.00–19.30 začátečníci, 1.-2. díl
Sobota

8.45–10.15 začátečníci, 1. díl, otevřený
Místek – Mateřská škola, Anenská 656

Středa
15.00–16.30 začátečníci, 1.-2. díl

16.30–18.00 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Místek – Mateřská škola, Svatopluka 

Čecha 170
Pondělí 

16.45–18.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl
18.30–20.00 proti bolestem zad

kurzovné za 17 lekcí: 1000 Kč (800 Kč 
se slevou), dopolední kurzy za zvýhod-

něnou cenu: 300 Kč
přihlašování a platba: 

na zahajovací lekci
sobotní otevřený kurz: 

přijďte si kdykoliv zacvičit, bez přihla-
šování (vstupné 60 Kč)

více informací na: 
www.joga.cz/frydek-mistek/kurzy/

SVČ KLÍČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz

E-mail: info@klicfm.cz
KROUŽKY A KURZY

Aktuální nabídku kroužků a kurzů 
na školní rok 2015/2016 najdete na www.
klicfm.cz.
Do kroužků a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, nikdy není pozdě. 

AKCE
21. 1.

ATELIÉR DEA | PLSTĚNÝ ŠPERK
Přijďte za námi a užijte si pohodové 
odpoledne při výrobě plstěného šperku. 
Naučíte se, jak pracovat s ovčím rounem, 
vyzkoušíte si plstění pomocí filcovací 
jehly i zásady mokrého plstění. Míchá-
ním barev ovčího rouna, jeho zpracová-
ním a doplněním bižuterních komponen-
tů si vytvoříte originální šperk.
Věk: 14–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 16.30 – 19.00 hodin
Cena: 140 Kč
Informace: Ivana Kulhánková | Telefon: 
558 111 765, 731 167 010 | E-mail: iva@
klicfm.cz

23. 1.
LEDOVÝ AKTIV DAY | TANEČNÍ 

DOPOLEDNE
Přijď si užít dopoledne plné zábavy 
a tance s trenérkami taneční skupiny 
Aktiv. Můžeš se těšit na disco show 
s ledovými vločkami, na výrobu sněžné 
rekvizity a také na plno zábavných her.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 9.00 – 12.00 hodin | 
Sraz účastníků: 8.45 hodin
Cena: 65 Kč
Informace: Martina Fatrdlová | Telefon: 
558 111 766, 736 150 088 | E-mail: mar-
tina@klicfm.cz

23. 1.
MISTROVSTVÍ ČR V PEXESU

Přijď si zahrát Pexeso a získat titul Mistr 
České republiky...
Věk: 6–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 8.30 – 15.00 hodin, 
Prezence: 8.30 – 9.15 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Telefon: 
558 111 773, 604 524 066 | E-mail: jir-
ka@klicfm.cz

29. 1.
KLÍČ PLNÝ HER | POLOLETNÍ 

PRÁZDNINY
Přijď si zahrát různé deskové, karetní 
a sportovní hry.
Věk: 6–26 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 8.30 – 14.00 hodin, 
Prezence: 8.30 – 9.15 hodin

Cena: 20 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Telefon: 
558 111 773, 604 524 066 | E-mail: jir-
ka@klicfm.cz

29. 1.
PRÁZDNINY S FLINSTOUNY | 

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Jako odměnu za vaše krásná vysvědčení 
vám můžeme nabídnout pololetní prázd-
niny s rodinou Flinstounových. V do-
poledních hodinách budeme společně 
malovat na kameny obrazy pravěkých 
zvířat, vyrobíme si jednoduché vozítko 
poháněné gumičkou a pravěkou zbraň. 
Odpoledne si zasoutěžíme v bowlingu 
a vítěze nemine sladká odměna.
Věk: 8–14 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 8.00 – 16.00 hodin | 
Ranní hlídání: od 6.30 hodin
Cena: 250 Kč
Informace: Ivana Kulhánková | Telefon: 
558 111 765, 731 167 010 | E-mail: iva@
klicfm.cz

29. 1.
OBJEVUJEME A POZNÁVÁME | 

TELEFON 112
Program: V rámci našeho dlouhodobého 
cyklu akcí, ve kterých poznáváme nejen 
naše město, ale také jeho okolí, se tento-
krát vypravíme do Nošovic. Navštívíme 
Hasičskou stanici Nošovice. Stanice byla 
postavena v roce 2008. Je součástí Inte-
grovaného záchranného systému. Na své 
budově se pyšní číslem 112. Že nevíte, 
co to znamená? Vše se dozvíte přímo 
na místě.
Věk: 6–15 let 
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, 8.00 – 16.00 hodin | 
Ranní hlídání: od 6.30 hodin
Cena: 200 Kč
Informace: Pavla Chrobáková | Telefon: 
732 646 127 | E-mail: pavla@klicfm.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 ak-

tivnímu porodu vede zkušená porodní 
asistentka

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

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkč-
nost vnitřních orgánů

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

zence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 

a semiprivátní kurzy dle individuálních 
potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka 
plná zábavy, písniček a her v malých 
skupinách 6 dětí, výuky se mohou 

účastnit i mladší sourozenci. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

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

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení 
pro psychický a fyzický rozvoj vašeho 
děťátka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3 

roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 
program pro léčbu, regeneraci a pre-
venci poruch páteře a pohybového apa-
rátu zejména v důsledku sedavé práce 
a jednostranného zatížení; vhodné pro 
všechny věkové skupiny (děti od 6 let, 
sportovci, střední věk, senioři, těhotné 
a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná a hlu-
boce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

JunÁK – ČESKÝ SKAuT, z.S.

Frýdecké středisko: Ema Bortlíčková,
e-mail: ema.skarkova@gmail.com, tel.: 

774 076 421
Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 

Kostikovo náměstí 638, Frýdek
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal,
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569

Středisko 8. pěšího pluku Slezského Frý-
dek-Místek, z.s., 28. října 781, Místek

Junák – český skaut, z.s.
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrými 

a pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

mĚSTSKÁ KnIHOVnA

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek 14.00–15.00, pobočka 
Místek, oddělení pro děti a mládež
TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky

21. 1., 18.00, Frýdek, Jiráskova 506, 
oddělení pro dospělé
Měl rád náš kraj…

Vzpomínkové setkání na českého pěvce 
Eduarda Hakena 

3. 2., 18.00, Frýdek, Jiráskova 506, 
oddělení pro dospělé

AFRIKA, kterou jste neviděli 
v televizi

Prezentaci uvede Christopher Zacharia 
Lameck.
Kurzy: 

Mozková rozcvička pro seniory
8 lekcí. Zahájení 27. ledna, vždy v 9.00 – 
11.00 h. Cena 80 Kč/osoba/kurz, poboč-
ka Místek, Hlavní třída 112. Přihlášky 

na 558 113 496.
Výstavy:
(Místek)

Minisalon
Kolektivní výstava V-klubu

13. ledna - 10. února
(Frýdek)

Výstava obrazů a koláží 
Melanie Novákové 

Do 29. ledna.

 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

HOrSKÝ KLuB TOmBI

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

horskou turistiku. Aktuální akce 
na webu.

rOzEKVÍTEK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

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

Nabízíme pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi, Montessori školku, 

odborné přednášky i semináře.
Montessori školka

V Montessori školce pracujeme podle 
pedagogického systému Marie Montes-
sori. Nabízíme přívětivé a pečlivě připra-
vené rodinné prostředí v úzkém kruhu 
15 dětí. Děti pracují s pomůckami podle 
své svobodné volby, učí se samostatnos-
ti, soustředění, trpělivosti, toleranci, re-
spektu i spolupráci s dalšími dětmi. Pro-
gram školky je také zaměřen na hudební 
a výtvarnou činnost, přírodu a ekologii.

Věk: 2–6 let
pondělí – čtvrtek 

od 7.00 do 17.00 hodin.
Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori 
pracovny si mohou rodiče s dětmi vy-
zkoušet práci s Montessori pomůckami 
a materiálem. Děti se učí soustředěné 
práci. Věnujeme se zde především ak-
tivitám praktického života, rozvíjíme 
s dětmi smyslové vnímání, jemnou i hru-
bou motoriku, řečové, hudební i výtvar-
né dovednosti. Děti zde mají možnost 
zvykat si na kolektiv dětí a dospělých, 
rozvíjet komunikaci, své sociální kon-
takty a dovednosti.
Termín: pátek 8.45 – 10.15, 10.30 – 12.00 

hodin

 Hospůdka u Arnošta

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel: 727 872 788 14-23hod. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
(čt) 28. 1. od 19 h. – Folk & Country 
Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné hudební 
jamování příznivců muziky vonící dál-
kami, ohněm a přátelstvím. Nejedná se 
o koncert. 

Aktuální výstavy: 

LUDĚK KRULIKOVSKÝ – UCHEM 
TAM A OKEM VEN

Výstava fotografií. Hudební akce hos-
půdky U Arnošta okem famózního frý-
deckého fotografa.

TAnEČnÍ STuDIO DAnCEPOInT

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz,

info@dancepoint.cz, tel.: 776 096 091
registrace možná emailem

nebo telefonicky
ONLINE REGISTRACE A INFOR-
MACE na www.dancepoint.cz nebo 
na tel. 776 096 091

KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY 
I POKROČILÉ, DĚTI I DOSPĚLÉ.

Taneční studio DANCEPOINT se na-
chází v centru Frýdku na Růžovém pa-
horku. V prostorách o rozloze 450 m2 se 
nachází taneční sál o rozměrech 150 m2 
se zrcadly, klimatizací a wifi připojením.
Naším hlavním zaměřením je STREET 
DANCE, dále pak nabízíme kurzy LA-
TINY a SALSY, FLAMENCA, TWER-
KU a DANCEHALLU. Výuku tance 
vedou místní lektoři, ale také špičkyta-
neční scény z Ostravy. Taneční studio 
působí na trhu již 10 let a za tuto dobu 
se pyšní hned několika úspěchy. Mezi 
ty největší patří 1. místo na mezinárodní 



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  14  – Programová nabídka

soutěži v Německu – titul Mistra světa 
ve street dance formacích a v rámci ná-
rodních soutěží Taneční skupina roku 
a Czech Dance Organization – titul Mis-
tr Moravskoslezského kraje, Vicemistr 
Moravy a 2. Vicemistr České republiky 
v juniorských a dospělých kategoriích.
LEKCE STREET DANCE: PO – PÁ,
NOVINKA! FLAMENCO: ČT 
od 18.00. 
LATINA DANCE A SALSA: ČT 
od 17.00. 
TWERK: ČT od 17.00. Taneční hit! 
DANCEHALL: ÚT od 18.00. 

KAPITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
28. leden v 18.00–20.00

Na lyžích napříč Grónskem
Přednáška PhDr. Ing. Zdeňka Lyčky,

 
.ŠKOLA JÓgY KArAKAL

Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek

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

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
ŠKOLA JÓGY KARAKAL PŘEJE 

VŠEM LÁSKY PLNÉ A MÍRU 
PLNÉ DNY, NAPLNĚNÉ RADOSTÍ 

A ŠTĚSTÍM.
Karakal téměř 20 let vede své žáky ces-
tou klasické Rádžajógy, osvědčené ces-
ty nacházení životní harmonie s tradicí 
více než 4 tisíce let. Vyváženost těles-
ného i psychického rozvoje lidské by-
tosti v souladu s celým vesmírem je zde 
na prvním místě a může vést k nalezení 
smyslu lidské existence, ke spokojenému 
životu ve zdraví a klidu. 

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1. až 8. ročník – od začátečníků až 

po pokročilé – jógová filosofie a praxe, 
tělesná cvičení, techniky vnitřní a vnější 
pránájámy – ovládání dechu a souboru 
energií, pozitivní ovlivňování mysli, 

techniky zlepšení koncentrace, statická 
a dynamická meditace, psychohygiena-

-relaxační techniky, cviky zaměřené 
na problémy s páteří, senioři, hathajóga 

se saunou, arteterapie, aj.
7. 1. 2016 – proběhl ZÁPIS, do kurzů 
na období LEDEN – BŘEZEN se lze 

přihlásit i v počátečních lekcích. 
29. 1. – 17.00 – ČAJ O PÁTÉ, Jógový 

sál Frýdek. Vyprávění plné pohody 
a moudrosti nad šálkem čaje o tématech, 

která vás zajímají.
Více informací na  

www.joga-karakal.cz.
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 

programu vyberete ten pravý. Jste 
srdečně zváni, těšíme se na vás.

gALErIE POD zÁmKEm

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

út: 14–16
st - pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky na webu galerie

nÁrODnÍ DŮm - KuLTurAFm

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

KONCERTY:
Čt 21. 1. v 19.00, Rytířský sál Frýdec-

kého zámku 
Kalle 

mimo předplatné 
Snad o nikom se na domácí hudební 
scéně v posledním roce nemluvilo tolik 
jako o táborské dvojici Kalle. Veronika 
Buriánková a David Zeman vydali loni 
na prvního máje kazetu Live from the 
Room, kterou pořídili na čtyřstopý ka-
zetový magnetofon v obývacím pokoji 
rodičů a v dubnu za něj získali žánrového 
Anděla za Alternativní hudbu. Žánrově se 
Kalle řadí pod slowcore, k čemuž si nesou 
ještě baladičnost písničkářů. Jejich hudba 
je smutná, upřímná a hřejivá zároveň.

VÝSTAVY:
Po 4. 1. – Po 29. 2. 

ADVENT VE MĚSTĚ
Luděk Krulikovský a kolektiv autorů. 
Advent ve městě, předvánoční projekt 
s již pětiletou tradicí, nabízí občanům 
Frýdku-Místku bohatý kulturní a zábav-
ný program. Výstava reportážních a do-
kumentačních fotografií je ohlédnutím 
za těmito pěti lety se snahou o vystižení 
různorodosti akce a připomenutí atmo-
sféry a kouzla Vánoc i v počátečních 
měsících nového roku 2016. 

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY:
Ledová cesta
Filip Mušálek

Filip Mušálek, autor aktuální virtuální 
výstavy, je studentem oboru Počítačo-
vá grafika Střední školy informačních 
technologií. Focení je jeho koníčkem, 
soustředí se především na krajinářskou 
fotografii. Vystavené obrázky zachycují 
výstup na Mont Blanc, který Filip se svý-
mi přáteli absolvoval v létě 2015.
Virtuální výstavy jsou k vidění 
na webadrese vystavy.kulturafm.cz, zá-
roveň také v Galerijním autobuse.

AUTORSKÉ ČTENÍ 
St 27. 1. v 18.30, Zelený bar

Delong – Polách 
Dva mladí nadějní básníci z frýdecko-
-místeckého regionu přečtou básně ze 
svých debutových sbírek, nechají nás na-
hlédnout do své poetické kuchyně a poví, 
čím se zabývají, když zrovna nepíší. Se 
svými básněmi vystoupí v rámci pro-
jektu Umělecký inkubátor také Lukáš 
Uherek. 

KURZY 
leden – květen 2016 

Po 17.30 – 18.30 Zahájení: 1. 2.
Orientální tanec

Čt 16.30 – 17.30 Zahájení: 14. 1.
Cvičení pro zdraví

St 16.30 – 17.30 Zahájení: 20. 1.
Powerjóga

Čt 9.00 – 10.00 Zahájení: 21. 1.
Cvičení pro seniory

Út 16.30 – 17.30 Zahájení: Út 19. 1.
Cvičení pro zdraví s pilates 

Čt 17.45 – 19.15 Zahájení: 4. 2.
Arteterapie 

Po 19.30 – 22.00 Zahájení: 11. 1. 
Taneční pro manželské páry 

a dvojice – začátečníci 
St 16.45 – 19.15 Zahájení: 13. 1. 

Ne 17.30 – 20.00, v případě velkého 
zájmu také 14.45 – 17.15 

Zahájení: 17. 1.
Taneční pro mládež – pokročilí 
St 19.30 – 22.00 Zahájení: 13. 1. 
Taneční pro manželské páry 

a dvojice – pokročilí 
Pá 9.00 – 10.00 Zahájení: 22. 1. 

Country tance pro seniory
Specialitou těchto tanců je to, že taneční-
ci netančí pouze v párech, ale ve větších 
skupinách – kruzích, řadách a dalších 
formacích. Kurz je určen jednotlivcům, 
ale mohou být i páry. 

CEnTrum mAmInEK BrOuČCI

Palackého 129,
Frýdek-Místek
tel: 739 511 380,

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
PONDĚLÍ
Zpívánky.
ÚTERÝ

Besedy, přednášky, soutěže.
STŘEDA

Hopsa hejsa říkadla.
ČTVRTEK

Tvoření pro maminky s dětmi.
PÁTEK

Babičko, přijďte k nám s vnoučátkem 
na kafíčko!

Každé pondělí a středu, 9–12hodin 
HLÍDÁNÍ DĚTÍ. Rezervace nutná!

19. 1.
RANÁ PÉČE

V úterý nás navštíví pracovnice Stře-
diska rané péče paní Barbora Greplová. 
Formou her a povídání vás naučí, jak ne-
násilně rozvíjet psychomotorický vývoj 

u dětí. Začátek v 10.30 hodin.
26. 1.

POHÁDKA O PEJSKOVI 
A KOČIČCE

V úterý vám zahrajeme maňáskovou 
pohádku „Jak si pejsek s kočičkou myli 

podlahu“. Začátek v 10 hodin.
26. 1.

BATIKOVÁNÍ V BROUČCÍCH
Zveme vás na odpolední batikování 

s Mgr. Veronikou Janečkovou. Přineste 
si pouze věc, kterou chcete batikovat. 
Cena za akci činí 50 Kč. Pokud budete 

mít s sebou děťátko, platí se vstup 
do herny 50 Kč. Začátek v 15 hodin. 
Rezervace nutná na tel: 739 511 380 

mezi 9.–12. hodinou do 22. 1.

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 pra-
covníků, odborníků ve svých oborech 
(pouze porodních asistentek a fyziote-

rapeutů).
Naše centrum má jako jediné těhotenské 

centrum ve F-M uzavřené smlouvy se 
zdravotními pojišťovnami, čímž ga-

rantujeme nejvyšší kvalitu nabízených 
služeb!

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic (15 let praxe)

Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace lékaře)

Masáže těhotných i po porodu  
(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
23. 2. 2016 v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
připravujeme

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

17. 2. 2016 v 15.30
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

19. 1. 2016 – 8.45 h.
15. 3., 22. 3., 29. 3. 2016 – 8.45 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
19. 1. 2016 – 10.00 h.

15. 3., 22. 3., 29. 3. 2016 – 10.00 h.
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 16.15, čtvrtek – 16.15

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 

manipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxační 

polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 

fyzioterapeutky!
Březnové termíny.

PEnzIOn HrAD

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149

mobil: 603 584 524
Email: marketing@penzionhrad.cz

Web: www.penzionhrad.cz
Pravidelný program se středověkou 

tematikou s vystoupením středověkých 
tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 

sobotu od 19.00 do 21.15 h.
.

KLuB nEzBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

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

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

19. 1. 
Obrázky z window color

27. 1. 
Netradiční nezbednické vysvědčení 
– v tento den nebude konzultační den!

29. 1. 
Pololetní prázdniny – Výlet do Ost-

ravy – „Wintershake“ – setkání dětí 
z jiných NZDM

Bude-li dost sněhu, uspořádáme soutě-
že v lopatování.
Každou středu je konzultační den – 
den určený pro jednotlivce nebo skupi-
nu, kteří si předem domluví doučování 
nebo téma, které chtějí s pracovnicí 
prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den na-
jdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda.

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

HuDEBnÍ KLuB STOun

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ VYHRAZENÝ 
KOUTEK PŘED KLUBEM. ROVNĚŽ V KLUBU PROBĚHLA 

NEJVĚTŠÍ REKONSTRUKCE V JEHO HISTORII.

22. 1. pátek 21. NAROZENINO-
VÉ HITY ZE ZÁHROBÍ! HOL-
KY VSTUP ZDARMA!
DJS, KTEŘÍ PROŠLI HRANÍM 
HITŮ VE STOUNU! NAROZE-
NINY STOUNU V RYTMU NEJ-
LEPŠÍCH HITŮ VŠECH DOB!
23. 1. sobota VYPSANÁ FIXA
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH PUN-
KROCKOVÝCH KAPEL, PO  

DVOU LETECH VE STOUNU!
29. 1. pátek MAYFLY, DEGRA-
DACE, TRAUER TRUSH, CO-
CAINE PARTY
MINIFESTIVAL KAPEL V KLU- 
BU STOUN
30. 1. sobota REVOLTA & HIP-
-HOP PARTY
REVOLTA A HIP-HOP PARTY 
AŽ DO RÁNA
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Přestáváte kouřit?
ŠATLAVA v Místku také.

Společně
to dokážeme!

od 1. 1. 2016

www.satlava.info

Mirai Navrátil, front- 
man stejnojmenné tří- 
členné kapely, která je 
v poslední době velmi  
v kurzu a jejíž songy 
hrají rádia jako na ko-
lovrátku, se rozhodl 
po svém vystoupení  
v rámci Adventu ve měs-
tě přispět kultuře 
ve Frýdku-Místku or-
ganizací netradičního, 
byť jubilejního plesu. 
Dává do něj dost energie  
a hlavně sebe – a své dva 
parťáky Michala Stulíka 
a Šimona Bílého.

Mirai Navrátil se chopil 
organizace Jubilejního ple-
su Gymnázia Petra Bezru-
če u příležitosti 120. výročí 
školy, který se připravuje 
na 12. února v prostorách 
Národního domu. „Nebu-
de to žádný ples, kde vše 
zařídí jeden borec se sa-
mohrajkama yamaha. Hu-
dební produkce bude hod-
ně našlapaná. Kromě naší 
kapely zahrají i další sku-
piny absolventů gymnázia. 
Stylový večer odpálí Big 
Blast Band – dvacetičlen-
né těleso bude mít něko-
lik vstupů, nabídne hudbu  

k tanci, krále valčíku, prvo-
republikovou hudbu, jaz-
zové standardy. Afterparty 
ve spodním sále odehraje 
R.U.M. a ve vrchním sále 
DJ Muflon, předvedou se  
i další v rámci Alter Sta-
ge,“ říká Mirai, absolvent 
místeckého gymnázia, 
který zve všechny, co jsou 
zvědavi na své bývalé ka-
marády a spolužáky. Už 
nyní je jasné, že nebude 
nouze ani o rodinné dvoji-
ce, kdy se na akci potkají 
rodiče s dětmi, na své by 
si měly přijít různé ge-
nerace. Pro vzpomínku 
na jedinečnou akci bude 
připraven fotokoutek  
s polaroidem, kdy se 
na speciálním pozadí bu-
dete moci zvěčnit na pa-
mátku se svými přáteli. 
„Akce je otevřená všem, 
ne jen gymnazistům 
a nejen středoškolákům, 
věkové rozpětí bude širo-
ké. Perličkou jsou vstu-
penky vyrobené ze dřeva, 
prodávají se na gymnáziu,  
v Beskydském informač-
ním centru i v Národním 
domě,“ uzavřel Mirai. 
 (pp)

Mirai chystá ojedinělý ples
Frýdecko-místecký klub 

Stoun se rozezní v punkroc-
kových rytmech, a to díky 
návštěvě jedné z předních 
kapel české punkrockové 
scény. V rámci svého turné 
po celé ČR k nám zavítá  
v sobotu 23. ledna Vypsaná 
fixa, která je ve Stounu již 
pravidelným hostem.

Pardubická rocková sku-
pina, užívající prvky jiných 
žánrů, se sama někdy ozna-
čuje za pop punkovou. Vznik-
la v roce 1994 a hraje v sesta-
vě: Michal Mareda (Márdi) 
– zpěv, kytara, Milan Kukul-
ský (Mejla) – kytara, Daniel 
Oravec (Mejn) – baskytara, 
Petr Martínek (Pítrs) – bicí.

Výrazným prvkem sku-
piny jsou její básnické, 
surrealistické texty, které 
píše frontman Márdi. Prav-
děpodobně se inspiroval  
u Williama Saroyana – Tra-
cyho tygr, Odvážný mladý 
muž na létající hrazdě – 
a v mnoha dalších knihách 
jako např. Sto roků samoty 
od Gabriela García Márqueze.

Během roku 2007 spolu-
pracovali na natáčení čes-
kého filmu Václav, který 
orámovala hudba z jejich 

Vypsaná fixa zahraje ve Frýdku-Místku

tvorby. Zpěvák skupiny se 
ve filmu objevil i v epizodní 
roli. V roce 2012 spolupra-
covali na filmu Čtyři slunce.

Vstupenky v ceně 190 

korun jsou v předprodeji 
v pobočkách Beskydského 
informačního centra, v klu-
baru Pavlač, ve Stounu i on-
line na www.eventim.cz.

V pátek 22. ledna v 17 
hodin se v koncertním sále 
ZUŠ uskuteční jazzový 
koncert těchto interpretů:

Ladislav Muroň – flétna.
Tomáš Vrtek – klavír.
Oba muzikanti vystu-

pují jednak spolu, ale také 
v několika dalších seskupe-
ních. Interpretují především 
skladby jazzového charak-
teru s prvky improvizace 
a otevírají tak pohled na dal-
ší využití klavíru a různých 
typů fléten v jazzové hudbě.

Jako každoročně, tak i le-
tos připravili učitelé ZUŠ 

také koncerty učitelů.
„Při této slavnostní pří-

ležitosti si vymění místo 
na pódiu se svými žáky 
a snaží se tak motivovat své 
svěřence k další umělecké 
činnosti. Na dvou koncer-
tech se představí většina 
hudebních nástrojů, které 
se ve škole vyučují,“ láká 
na hudební zážitek Ladislav 
Muroň, ředitel školy.

Koncerty se uskuteční 
v úterý 26. a ve čtvrtek 28. 
ledna od 17.30 hodin v kon-
certním sále základní umě-
lecké školy.

Koncerty v umělecké škole
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KURZY ANGLIČTINY
konverzační formou 

aktivně, kreativně a efektivně
zahájení v únoru pro A0-A2,B1,B2,C1
605 389 289, majajanak@seznam.cz 

Přijmu řidiče 
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Včelařský ples
S Večerníčkem 

do pohádky
v sobotu 6. února

Dům včelařů
Fojtství Chlebovice


