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20. prosince ve večer-
ních hodinách byl oslo-
ven primátor Michal 
Pobucký vedoucím územ-
ního odboru Frýdek-Mís-
tek Policie České repub-
liky Petrem Klegou se 
žádostí o součinnost při 
realizaci preventivních 
opatření v souvislosti 
s teroristickým útokem 
v Berlíně. Podobně jako 
jinde v republice i vá-
noční trhy na místeckém 
náměstí tak byly pod zvý-
šeným dozorem policistů.

„Máme pokyny z poli-
cejního prezídia, abychom 
ve spolupráci s municipa-
litou zabránili možnosti 
nekontrolovaného vjezdu 
do míst vyčleněných vá-
nočním trhům. Ve Frýdku-
-Místku se ve spolupráci 
s vedením města, městskou 
policií a technickými služ-
bami podařilo vše potřebné 
velmi operativně dohod-

nout a zajistit, za což bych 
chtěl všem zúčastněným 
poděkovat,“ ocenil rychlou 
reakci města Petr Klega.

„I když je velmi nepří-
jemné před Vánocemi uva-
žovat, nakolik je reálné, že 
by u nás mohlo hrozit něco 
podobného jako v Němec-
ku, je lepší být připravený 
než překvapený. Probrali 
jsme podle instrukcí Poli-
cie ČR teoreticky možnosti 
podobného útoku s vět-
ším vozidlem a přistou-
pili k určitým dopravním 
opatřením v přístupových 
cestách na místecké ná-
městí, kde se konají naše 
vánoční trhy. Po poslední 
páteční akci by se vše mělo 
vrátit do normálu,“ infor-
moval primátor Michal 
Pobucký.

„Snažili jsme se, aby 
přijatá opatření co nejméně 
omezovala lidi, kteří na ná-
městí a v bezprostředním 

okolí bydlí. Ale některé 
přístupové cesty budou 
na přechodnou dobu zcela 
zahrazeny a na jiných musí 

řidiči počítat s betonový-
mi bariérami a policejní-
mi hlídkami, které budou 
usměrňovat provoz,“ po-

pisoval dopravní úpravy 
na náměstí Svobody ná-
městek primátora Karel 
Deutscher.  (pp)

ZVÝŠENÝ DOZOR: Po událostech v Berlíně byla i ve Frýdku-Místku přijata zvýšená 
bezpečnostní opatření.   Foto: Petr Pavelka

Také Frýdek-Místek přijímal opatření kvůli vánočním trhům

PF
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VŠECHNO NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU,
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOSTI 

S ŽIVOTEM VE FRÝDKU-MÍSTKU
přeje všem občanům vedení města

Nový rok se vítal 
tradičně na mostě

Frýdek-Místek přivítal nový rok tradičním půlnoč-
ním ohňostrojem, který se spustil pár minut poté, co se 
čas přehoupl do roku 2017 a davy shromážděné na mostě 
přes řeku Ostravici už vypotřebovaly vlastní „munici“ 
a řekly si první přání s přípitky šampaňského.

„Přejme si do nového roku hlavně pocit bezpečí ve měs-
tě, které je naším domovem, aby bylo pro nás všechny mís-
tem, kde najdeme pro naše rodiny vše potřebné pro klidný 
a šťastný život,“ přeje na prahu nového roku za celé vedení 
města primátor Michal Pobucký.  (pp)
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Zastupitelé statutární-
ho města Frýdek-Místek 
schválili v prosinci návrh 
rozpočtu na rok 2017. Po-
čítá s příjmy, včetně zdro-
jů z okruhu financování, 
ve výši 1,295 miliardy 
korun, což je v porovnání 
s konečnou výší rozpočtu 
za loňský rok (1,404 mili-
ardy po 5. změně rozpočtu) 
zhruba o 109 milionů ko-
run méně.

Hlavním důvodem jsou 
rozdíly v přijatých dotacích. 
V upraveném rozpočtu měs-
ta pro rok 2016 činí přijaté 
dotace 162 milionů korun, 
zatímco v návrhu rozpočtu 
města pro rok 2017 pouze 76 
milionů. V roce 2016 město 
obdrželo dotace na investič-
ní akce, které byly spolufi-
nancovány z Evropské unie 
(např. baseballové hřiště, 
modernizace dětských spor-
tovních areálů, rekonstrukce 
lávky Sadová a rekonstruk-
ce veřejných sportovišť). 
Návrh rozpočtu pro rok 
2017 obsahuje pouze dotace 
v rámci souhrnného dotač-
ního vztahu ke státnímu roz-
počtu, dotace od obcí na zá-
kladě veřejnoprávních smluv 
a dotaci na akci Arboretum 
Frýdek-Místek, kterou měs-
to zrealizovalo v roce 2016. 
Ostatní dotace (na sociálně 
právní ochranu dětí, pěs-
tounskou péči, sociální prá-
ci, lesního hospodáře atd.), 
budou do rozpočtu města 
zapojovány v průběhu roku 
2017 po obdržení rozhodnutí 
o přidělení dotace. 

Do rozpočtu roku 2017 je 
převedena rezerva na inves-
tiční akce ve výši 80 milio-
nů, kterou si město vytvořilo 
v roce 2016, a to převážně 
z vyšších daňových příjmů, 

doplatků dotací z předfinan-
covaných investičních akcí, 
ale také zůstatku z přede-
šlého roku. Z rezervy budou 
financovány konkrétní in-
vestiční akce, o kterých roz-
hodnou zastupitelé na svých 
dalších zasedáních. 

Největší objem inves-
tičních prostředků by měl 
v příštím roce směřovat 
mimo jiné do výměny oken 
a zateplení v oblasti byto-
vých domů, výstavby ska-
teparku, vybudování světel-
ných signalizačních zařízení 
na Letné – ul. Čelakovského 
a na křižovatce ul. Revoluč-
ní – ul. Míru.

Plánované akce:
Odbor správy 

obecního majetku 
Záchovná údržba bytové-

ho fondu - 11 182 tis. Kč
Zlepšení bydlení v DPS 

(výměna podlah, interiéro-
vých dveří, výměna byto-
vých jader, výměna kuchyň-
ských linek) - 2 000 tis. Kč

Zlepšení bydlení v obec-
ních bytech (výměna pod-
lah, interiérových dveří, 
výměna bytových jader, 
výměna kuchyňských linek) 
- 2 000 tis. Kč 

Změna nákladního výta-
hu v domě čp. 811, Malý Ko-
loredov - 1 154 tis. Kč

Oprava hasičské zbrojnice 
Zelinkovice - 1 200 tis. Kč

Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy 
Vybavení zahrad MŠ - 

3 000 tis. Kč
MŠ Třanovského – opra-

va střešní krytiny - 1 200 
tis. Kč

Oprava sportovních hřišť 
na sídlištích - 600 tis. Kč

Opravy památek s histo-
rickým povědomím (neza-
psaných jako kulturní pa-

mátky) - 200 tis. Kč
Odbor dopravy a silnič-

ního hospodářství
Výstavba světelného sig-

nalizačního zařízení ul. Re-
voluční-Míru - 8 680 tis. Kč

Výstavba světelného 
signalizačního zařízení 
na Letné – ul. Čelakovského 
- 8 220 tis. Kč

Oprava komunikace ul. 
Bezručova - 487 tis. Kč

Oprava komunikace ul. 
Švabinského - 697 tis. Kč

Oprava chodníku ul. Bes-
kydská a Podpuklí - 1 300 
tis. Kč

Oprava chodníku ul. ČSA 
- 2 100 tis. Kč

Oprava chodníku ul. Bru-
zovská - 2 000 tis. Kč

Oprava chodníku Revo-
luční - 5 000 tis. Kč

Výstavba autobusového 
zálivu PND u lesa - 2 390 
tis. Kč

Výstavba veřejného 
osvětlení ul. Zátiší - 700 tis. 
Kč

Odbor životního 
prostředí a zemědělství 
Oprava a údržba dětských 

herních prvků na hřištích 
a dalších prvků vybavenosti 
zeleně 1 500 tis. Kč 

Dětské hřiště v Sadech B. 
Smetany – výměna kačírku 
za pryž - 500 tis. Kč

Úprava ploch pro stano-
viště kontejnerů - 300 tis. Kč

Investiční odbor
Dům čp. 604, ul. Sadová 

– výměna oken, zateplení 
fasády - 9 000 tis. Kč

Dům čp. 605, ul. Sadová 
– výměna oken, zateplení 
fasády - 3 400 tis. Kč

Dům čp. 606, ul. Sadová 
– výměna oken, zateplení 
fasády - 10 450 tis. Kč

Dům čp. 146, ul. 17. listo-
padu – výměna oken, zatep-
lení fasády - 16 120 tis. Kč

Dům čp. 147, ul. 17. listo-
padu – výměna oken, zatep-
lení fasády - 20 069 tis. Kč

Oplocení dětských hřišť – 
II. etapa - 2 000 tis. Kč

Skatepark - 8 000 tis. Kč
Dětské hřiště Dr. Vaculí-

ka – rekonstrukce dopado-
vých ploch - 500 tis. Kč

Nové dětské hřiště ul. 
Dvořákova - 1 200 tis. Kč

Nové dětské hřiště ul. Nad 
Rybníkem - 1 200 tis. Kč

Odbor informačních 
technologií

Rekonstrukce a optima-
lizace centrálních serverů 
formou virtualizace - 2 280 
tis. Kč

Rekonstrukce telefonních 
ústředen magistrátu - 1 840 
tis. Kč

Obnova aktivních prvků 
počítačové sítě MMFM - 
2 000 tis. Kč

Odbor bezpečnostních 
rizik a prevence 

kriminality
Opravy vozidel, zařízení 

a vybavení pro JSDH - 135 
tis. Kč

Opravy vysoušečů, čer-
padel a diesel agregátů 
v krytech - 40 tis. Kč

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2017

OPLOCENÍ NA HŘIŠTÍCH: Radnice vyčlenila další dva miliony korun na zabezpeče-
ní dětských hřišť, podobně jako je tomu na ulici Třanovského.   Foto: Petr Pavelka

NOVÉ SEMAFORY: Jedna  z  nových  světelných  křižovatek  vznikne 
na ulicích Revoluční a Míru.   Foto: Petr Pavelka

DPS NA SADOVÉ: Senioři v domech s pečovatelskou službou se dočkají 
dalšího vylepšení standardu jejich bydlení.  Foto: Petr Pavelka
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22. prosince přines-
li na frýdecký magistrát 
místní skauti Betlémské 
světlo. Jeho přenesením 
z lucerny na lucernu zřej-
mě zažehli novou tradici 
ve Frýdku-Místku. Lidé 
mohli Betlémské světlo zís-
kat na radnici, ale i na ná-
městí Svobody v rámci Ad-
ventního městečka.

„Jsem velmi rád, že se nám 
podařilo s frýdeckými skauty 
domluvit, aby Betlémské 
světlo, symbol naděje a přá-
telství lidí dobré vůle, letos 
hořelo i na frýdecko-místec-
kém magistrátu. Betlémské 
světlo tu máme takto poprvé 
a skutečně věříme, že by 
tomu tak mohlo být každo-
ročně, aby si lidé zvykli, že 
na radnici mohou těsně před 
Štědrým dnem tento symbo-
lický plamen získat,“ uvedl 
Libor Koval, který skauty 
přijal spolu s Marcelem Siko-
rou a primátorem Michalem 
Pobuckým. Toho zajímala 
technická stránka věci, jak 
skauti oheň distribuují a udr-
žují. Ti Betlémské světlo 

střeží ve více zdrojích, však 
i na frýdeckou radnici přišli 
hned se čtyřmi lucernami. 
Na magistrátu pak přibyly 
v přízemí u informací další 
dvě, které mohli využít zá-
jemci z řad občanů, kterým 
tato tradice něco říká. „Je to 
spíše novodobý zvyk, ale má 
svůj příběh a já myslím, že 
se to může ujmout. Pro děti 
může být atraktivní přijít si 
pro plamínek a starat se pak, 
aby neuhasl. Rodiče jim pak 
mohou přiblížit dobu pravě-
ku, kdy se oheň střežil jako 
největší vzácnost, stejně jako 
skryté kouzlo Betlémského 
světla, symbolu naděje a přá-
telství lidí dobré vůle,“ gloso-
val primátor Michal Pobucký, 
podle kterého i tímto způso-
bem může radnice podpořit 
udržování tradic, aby se pře-
nášely na další generace.

Betlémské světlo, malý, 
pomíjivý, blikající plamínek, 
který dokáže prozářit tmu, 
patří neodmyslitelně k Váno-
cům, avšak málokdo již ví, že 
se jedná o novodobý vánoční 
zvyk. Tato tradice vznik-

la v sousedním Rakousku 
v roce 1986, kdy malý pla-
mínek, přinesený z věčného 
světla, jež hoří v jeskynní 
kapli v městě Betlémě, v níž 
se narodil Ježíš Kristus, byl 
dovezen jako poděkování li-
dem, kteří jakkoliv pomohli 
dobročinné nadaci Světlo 
ve tmě. Tato nadace pomáhá 
především zrakově postiže-
ným lidem a její pracovníci 
chtěli poděkovat všem svým 
dobrodincům originálním, 
ale zároveň milým a přátel-
ským způsobem. Světlo do-
vezli do Lince, kde nadace 
sídlí a kde jej původně slav-
nostně rozdávali. Za rok nato 
byli ke spolupráci přizváni 
rakouští skauti, a protože se 
akce mocně rozrostla, pře-
nesli její centrum do Vídně. 
A odtud se postupně zača-
lo šířit do Evropy. Do naší 
republiky dovážejí světlo 
z Vídně skauti z brněnského 
střediska „Řehoře Mendela“. 
O třetí adventní sobotě je pak 
Betlémské světlo rozváženo 
za spolupráce Českých drah 
do celé republiky.  (pp)

Vedení města rozhodlo, 
že nebude zvyšovat popla-
tek za svoz a likvidaci ko-
munálního odpadu. Jeho 
výše zůstane i v roce 2017 
stejná jako v předchozích 
letech a bude tedy činit 
492 koruny za osobu a rok. 
Občané nad sedmdesát let 
budou i nadále platit 252 
koruny za rok a děti do tří 
let budou od poplatku zce-
la osvobozeny. 

Výše poplatku je ve měs-
tě neměnná od roku 2007. 
V letošním roce byly navíc 
od poplatku za komunál-
ní odpad osvobozeny děti 
do tří let. Stejně tomu bude 
i v příštím roce, a to i přesto, 
že skutečné náklady na svoz 
a likvidaci komunálního od-
padu jsou vyšší než poplatek 
samotný. „Po sečtení skuteč-
ných nákladů a zákonem sta-
novené částky bychom mohli 
zvýšit poplatek až na 687 ko-
run na osobu a rok. Nechce-
me ale zatěžovat peněženky 
našich občanů, proto jsme 
poplatek prozatím nezvýšili. 
Nicméně, kvůli některým 
nezodpovědným občanům, 
kteří odkládají ke kontejne-
rům starý a nepotřebný ná-
bytek a zvyšují tak náklady 
na svoz odpadu, může jedno-
ho dne k navýšení poplatku 

dojít,“ konstatoval primátor 
Michal Pobucký. 

Odkládání použitých se-
daček, postelí, skříní, obý-
vacích stěn a podobně k po-
pelnicím se v poslední době 
stává téměř běžnou praxí. Ta-
kovýmto jednáním ale rostou 
městu náklady na svoz odpa-
du, protože skříň ani matrace, 
koberce, postele a podobně 
nemohou být svezeny spo-
lu s komunálním odpadem. 
Musí je svézt zvlášť vyprave-
né vozidlo. „Jen za deset mě-
síců loňského roku bylo od-
vezeno 183 tun odpadu volně 
odloženého vedle popelnic, 
což město stálo 558 957 ko-
run navíc. Dalších 156 tisíc 
jsme dali za likvidaci černých 
skládek v různých částech 
města. Tyto peníze by se daly 
investovat do kultury nebo 
sportu, použít na další zve-
lebení městské zeleně nebo 
opravu některých dopado-
vých ploch na dětských hřiš-
tích,“ řekl primátor Pobucký.

Město žádá občany, aby 
neodkládali odpad vedle po-
pelnic. Pokud si koupili nový 
nábytek, měli by ten starý 
odvézt do sběrného dvora 
nebo ho uložit do společných 
prostor, které jsou v každém 
panelovém domě, či do skle-
pa nebo garáže v rodinném 

domě a následně ho vyhodit 
do velkoobjemových kon-
tejnerů, které jsou dvakrát 
do roka přistaveny na více jak 
šedesáti místech ve městě. 
„Na neoprávněné odkládá-
ní odpadu vedle kontejnerů 
a popelnic bude přísněji a čas-
těji dohlížet i městská policie, 
která je schopna i zpětně 
dopátrat, kdo odpad vedle 
popelnic odložil, a za spáchá-
ní přestupku jej pokutovat,“ 
upozornil primátor a zároveň 
připomenul, že lidé, kteří 
odloží věci vedle kontejne-
ru, se dopouštějí přestupku, 
za který jim hrozí pokuta až 
do výše 50 tisíc korun.  

Ve městě jsou vždy na jaře 
a na podzim přistaveny vel-
koobjemové kontejnery, 
do kterých mohou občané 
zdarma velkoobjemový 
odpad odložit. Navíc jsou 
ve městě k dispozici čtyři 
sběrné dvory, které od obča-
nů města odpad také zdarma 
přijímají. Není tedy důvod 
zakládat černé skládky a vy-
hazovat nepotřebný nábytek 
k popelnicím. „Mělo by být 
v našem zájmu vytvářet ko-
lem sebe příjemné prostředí, 
které přispívá k pozitivnímu 
myšlení a zvyšuje úroveň ži-
votních podmínek ve městě,“ 
uzavřel primátor Pobucký.

BLANCO VE FRÝDKU-MÍSTKU: Německá  strana 
konečně představila konkrétní harmonogram pro druhou 
etapu.  Foto: Petr Pavelka

Na základě předcho-
zích jednání se 7. prosin-
ce uskutečnila významná 
schůzka vedení města 
s vrcholným managemen-
tem a vlastníky německé-
ho koncernu Blanco, který 
má svůj závod i v chlebo-
vické průmyslové zóně. 
Ten se v duchu předcho-
zích závazků bude koneč-
ně rozšiřovat, Němci už 
představili s konkrétním 
časovým harmonogra-
mem druhou etapu svého 
rozvoje na původně měst-
ských pozemcích.

Blanco se definitivně 
rozhodlo, že druhou etapu 
v Chlebovicích bude reali-
zovat tak, že připojí další 
halu na stávající kapacity. 
Má se jednat o investici 
okolo 150 milionů korun, 
dalších zhruba padesát mi-
lionů budou představovat 
investice do strojového par-
ku. „Má vzniknout zhruba 
45 pracovních míst pro kva-
lifikované řemeslníky. My 
druhou etapu vítáme, proto-
že každé pracovní místo je 
přínosem, i když je momen-
tálně míra nezaměstnanosti 
příznivá. Samozřejmě také 
doufáme, že dojde i na eta-
pu třetí, aby byly pozemky 
průmyslové zóny co nejlé-
pe využity,“ řekl náměstek 

primátora Karel Deutscher. 
„Byli jsme ujištěni, že 

chlebovická továrna má 
v holdingu Blanca strate-
gickou pozici a její význam 
nová investice jen podtrhne. 
Bude k nám přesunuta část 
výroby z Německa a tímto 
transferem výrobků si ně-
mečtí vlastníci chtějí otesto-
vat strategii, která by mohla 
ovlivnit i třetí etapu, kdy 
Blanco uvažuje o dalším 
novém závodu nebo logis-
tickém centru. Podle jejich 
ujištění jsou obě možnosti 
reálné a mají vysokou šanci 
na realizaci. Čas na rozhod-
nutí si vzali do dubna příští-
ho roku, záleží také na do-
hodách ohledně pozemků 
v zóně, případně jejím bez-
prostředním okolí,“ vysvět-
lil náměstek primátora Jiří 
Kajzar.

Na druhé etapě začíná 
Blanco pracovat již od led-
na, její realizace by měla 
být ukončena nejpozději 
v květnu 2018. „Ze strany 
města se budeme snažit 
v rámci zákona maximálně 
pomoci. Tuto výstavbu be-
reme jako jednu z priorit, 
protože se jedná o měst-
skou průmyslovou zónu,“ 
ubezpečil německou dele-
gaci primátor Michal Po-
bucký.  (pp)

PŘEDÁNÍ SVĚTLA: Frýdečtí  skauti  v  předvánočním 
období navštívili radnici se zajímavým poselstvím. 
 Foto: Petr Pavelka

Betlémské světlo na radnici

Blanco se rozvíjet bude

Poplatek za odpad se zatím zvyšovat nebude
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V zázemí lískoveckých 
dobrovolných hasičů se 
před koncem roku sešla 
bezpečnostní rada města, 
která probírala výsledky 
aktualizace Krizového 
plánu statutárního města 
Frýdek-Místek a nakouk-
la také do garáží, kde se 
místní hasiči chtěli poch-
lubit novým „dárkem“ 
od radnice.

„Nový“ dopravní au-
tomobil je sice starší vůz 
z Německa, ale i s přestav-
bou a potřebným vybave-
ním představoval investici 
880 tisíc korun, za kterou 
jsou hasiči vděční, protože 
nový dopravní prostředek 
po vysloužilé Avii už po-
třebovali jako sůl. Rozšíře-
ní „vozového parku“ se do-
čkala i frýdecká jednotka 
dobrovolných hasičů, která 
byla vytipována k obsluze 
motorového nafukovacího 
člunu. Ten kromě potřeb-
ného vybavení doplňuje 
také speciální podvozek 
pro přepravu lodí, jenž je 

navržen tak, aby se dal při-
pojit za jakékoliv vozidlo.

Hasiči a policisté probra-
li také aktualizovaný doku-
ment krizového plánu měs-
ta, který obsahuje přehled 
hrozeb, mapu rizik i postu-
py a řešení při povodních, 
suchu, sněhových kalami-
tách, epidemiích nebo na-
rušení dodávek pitné vody. 
„Musím pochválit všechny, 
kteří se na tom podíleli, 
protože dát tolik dat do-
hromady byla určitě fuška. 
Cílem bylo vytvořit organi-
zační, řídící a rozhodovací 
mechanismy pro krizové 
situace, aby v případě, že 
nastanou, byly co nejvíce 
zamezeny nebo zmírněny 
možné následky. Od re-
voluce máme kriminalitu 
na historickém minimu, 
ale existují i další oblasti, 
v nichž rozhoduje připrave-
nost,“ řekl primátor Michal 
Pobucký. I proto hasiči před 
časem absolvovali seminář 
s tématem povodní, na kte-
ré naváže na jaře taktické 

Lískovečtí hasiči
s lepším vybavením

HASIČSKÁ VÝBAVA: Primátor Michal Pobucký si prohlíží vybavení, kterým dnes dis-
ponují lískovečtí hasiči.  Foto: Petr Pavelka
cvičení v terénu na území 
města. V lednu se uskuteč-
ní také preventivní cvičení 
na zimní hale Polárka.

Debatovalo se rov-
něž o tom, jak co nejlépe 
ochránit dobrovolné hasiče 
v souvislosti s případnými 
škodami při výkonu služby, 
dále se řešila protidrogová 
problematika i téma bezdo-

movců. Primátor informo-
val také o výpovědi nájmu 
na prostory v areálu býva-
lých místeckých kasáren, 
kde se nachází ubytovna, 
generující v této lokalitě 
určité problémy. „Nechce-
me, aby u nás přibývalo 
problematických osob od-
jinud. Co se týče bezdo-
movců, máme dostatečně 

rozvinuté sociální služby, 
abychom se o lidi bez do-
mova postarali. Ti, co jsou 
na ulici, na ulici jsou, pro-
tože jim to takto vyhovuje. 
Nevyhovuje to ale většino-
vé společnosti,“ zdůraznil 
primátor, že město se tímto 
problémem zabývá, i když 
má značně omezené ná-
stroje.  (pp)

V rámci MHD Frýdek-
-Místek je ročně přepra-
veno na sedm milionů 
cestujících. Jízdné hradí 
většina z nich prostřed-
nictvím čipové karty. 
Pokud ji cestující ztratí 
a nenalezne, musí si vyří-
dit novou, což je zpoplat-
něno. Některé ztracené 
karty lze ale nalézt na au-

tobusovém stanovišti.
„Cestující a řidiči auto-

busů každý týden naleznou 
a odevzdají přepravci zhru-
ba pět čipových karet nebo 
průkazek na MHD. Při je-
jich ztrátě proto doporuču-
jeme kontaktovat přepravní 
kancelář na autobusovém 
stanovišti, která nyní evi-
duje přes sto nalezených či-

pových karet a průkazek,“ 
řekl náměstek primátora 
Karel Deutscher.

Přepravní kancelář 
na autobusovém stanoviš-
ti je v provozu od pondě-
lí do pátku vždy od 5.30 
do 18 hodin a v sobotu 
od 6 do 11.30 hodin. Kon-
taktovat ji lze i telefonicky 
na čísle 558 432 515.

Před koncem roku se 
znovu na půdě magistrá-
tu sešli zástupci institucí 
zapojených do Systému 
včasné intervence, kde 
jsou napojeny v podstatě 
všechny instituce, které 
v našem správním obvo-
du pracují s dětmi, mlá-
deží a rodinou.

Na 150 uživatelů do sys-
tému vloni do konce listo-
padu vložilo 1 100 ozná-
mení, nejvíce republiková 
a městská policie, ale také 
nemocnice, základní a ma-
teřské školy, dětští lékaři, 
pedagogicko-psycholo -
gická poradna a další. 
„V oznámeních se tradič-
ně nejčastěji objevovalo 
záškoláctví, výchovné pro-
blémy ve školním prostředí, 
útěky dětí z domova nebo 

jejich pohřešování v sou-
vislosti s útěky z výchov-
ných zařízení. Ke změně 
došlo v důvodech oznámení 
nemocnice, kdy v minulosti 
to byly nejčastěji hospitali-
zace z důvodu intoxikace 
dětí nebo úrazy v důsledku 
cizího zavinění, ale loni 
byly nejčetnější oznámení 
o porodech matek, u kte-
rých byly pochybnosti 
o schopnostech náležitě 
se o dítě postarat. Největší 
množství policejních ozná-
mení se znovu týkalo sporů 
mezi rodiči, nevydání dětí 
ke styku, vzájemné napa-
dání a podobně,“ uvedla 
Miroslava Stopková, ve-
doucí oddělení sociálního 
poradenství pro mládež.

Na setkání zazněly také 
informace ohledně krimi-

nality mládeže, ale jako 
mnohem palčivější čísla 
vnímají všichni zaintere-
sovaní omezený počet dět-
ských psychiatrů a psycho-
logů, který narušuje celý 
systém „včasné“ intervence, 
protože odborná pomoc 
není k dispozici dostatečně 
rychle. „Z analýz nám také 
vyplývá, že na základních 
školách pedagogové pova-
žují za nejzásadnější pro-
blém šikanu, a to i ve formě 
kyberšikany, kterou se cítí 
ohroženi i samotní žáci. 
O tomto problému budou 
naši sociální pracovníci dis-
kutovat a hledat formy, jak 
přispět v tomto směru k věš-
tí informovanosti a ochraně 
dětí,“ přiblížil jeden ze zá-
věrů setkání primátor Mi-
chal Pobucký.  (pp)

Ztracenou čipovou kartu pro MHD
můžete najít na autobusovém stanovišti

Prosincové změny 
v jízdních řádech byly 
provedeny zejména v ná-
vaznosti na žádosti obča-
nů, kteří mohou po celý 
rok vznášet připomínky 
k MHD, a to jak osobně, 
tak i písemně na odbor 
dopravy magistrátu.

Provedeny byly také 
v návaznosti na vyhodno-
cení provozu (dodržování 
jízdních řádů, opožďování 
spojů, vytíženost spojů, 
bezpečnost provozu). Žá-
dosti byly následně projed-
nány s dopravcem, ale také 
společností UDI Morava, 

která se zabývá více jak 
deset let optimalizací hro-
madné dopravy ve městě. 
Cílem je co nejlepší návaz-
nost, vytíženost a co nej-
optimálnější trasy. „Změ-
ny se nejvíce dotkly spojů 
zajíždějících k poliklinice. 
ČSAD požadovalo snížit 
jejich počet, protože frek-
vence byla tak vysoká, že 
na ucpané ulici nabíraly 
spoje značné zpoždění,“ 
vysvětlil náměstek primá-
tora Karel Deutscher. Za-
čátkem ledna 2017 budou 
vyhodnoceny připomínky 
k novým jízdním řádům.

Změny v jízdních řádech
Systém včasné intervence funguje

ČAS BESÍDEK: Období před koncem roku přivítali 
všichni k svátečnímu zastavení, kdy je prostor pro zá-
bavu i bilancování. Ke získávání poznatků o spokoje-
nosti či problémech seniorů jej využilo i vedení města. 
 Foto: Petr Pavelka
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Dobrotety z frýdec-
ko-místeckého spolku 
uspořádaly před Váno-
cemi sbírku hraček pro 
dětské oddělení Nemoc-
nice ve Frýdku-Místku. 
Ke sbírce vyhlášené na Fa-
cebooku se přidaly také 
studentky soukromé střed-
ní školy PrimMat ve Frýd-
ku-Místku, které do akce 
zapojily i své spolužáky.

Když Andrea Hlisnikov-
ská před časem pobývala se 
svým hospitalizovaným dí-
tětem v nemocnici, napadlo 
ji, že by se mohlo nemoc-
ným hodit více hraček nebo 
dětských knížek. Po do-
mluvě s herní terapeutkou 
Nemocnice ve Frýdku-
-Místku uspořádala spolu 
s další „dobrotetou“ Kate-
řinou Kmeťovou sbírku.

„Sbírku jsme vyhlásily 
na Facebooku, trvalo při-
bližně měsíc, než se nasbí-
raly různé knihy, panenky, 
hračky, barvy a pastelky. 
Maminky nám nosily také 
různé stavebnice, puzzle 
a společenské hry, ze kte-
rých jejich děti už „vyrost-
ly“. Hračky jsou v dobrém 
stavu a byla by škoda se jich 
zbavovat, když mohou ještě 
někomu posloužit,“ usmála 
se Kateřina Kmeťová.

Hromadu krabic s daro-

vanými hračkami jim po-
mohly přivézt do nemocnice 
studentky soukromé střední 
školy PrimMat Patricie Šku-
lavíková, Pavlína Kafková 
a Denisa Malinovská, které 
se do sbírky také zapojily. 

„Výzvu jsme viděly 
na Facebooku a řekly to 
spolužačkám ve třídě,“ 
prozradila Denisa Mali-
novská. „Ani jsme netušily, 
jaký to bude mít ohlas a ko-
lik hraček naše kamarádky 
přinesou,“ dodala Denisa.

„Panenky, puzzle a další 
hračky poslouží nemoc-
ným dětem pro ukrácení 
dlouhé chvíle a zpříjem-
nění pobytu v nemocnici. 
Dětské oddělení sice dispo-
nuje dobře vybavenou her-
nou, ale je pravda, že těchto 
drobných hraček, stavebnic 
a výtvarných potřeb máme 
v průběhu roku velkou spo-
třebu,“ potvrdila herní te-
rapeutka frýdecké nemoc-
nice Renata Blinková.

„Dobrotety vznikly v létě 
2012 jako klub maminek, 
které chtěly pomáhat rodi-
čům předčasně narozených 
miminek. Jsou sdružením 
empatických maminek 
a dobrovolných zájemců 
o podporu dětí, jejich cílem 
a hlavní činností sdružení 
je přispívat materiální i fi-

nanční pomocí ústavům po-
skytujícím péči o předčasně 
narozená miminka a posky-
tovat především psychickou 
pomoc rodičům nedono-
šených nebo nemocných 
miminek při překonávání 
těžkého období,“ přiblížila 
Jolana Filipová, tisková 
mluvčí nemocnice.

Organizace Podané ruce – osobní asistence hledá SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA 
pro osobní asistenci s nástupem v lednu 2017 (nebo dle dohody). 

Místo výkonu práce ve Frýdku-Místku.
Hlavní požadavky:
sociální vzdělání dle zákona o sociálních službách – minimálně vyšší odborné so-
ciálního směru
znalost sociální problematiky seniorů a občanů se zdravotním a duševním postižením
trestní bezúhonnost
schopnost vést skupinu osobních asistentů, plánování jejich služeb (FPD), schopnost 
jednat se zájemci o službu, empatie ve vztahu ke klientům
schopnost pracovat i jako pracovník v přímé péči (zaučování příp. zástup)
očekává se dobrá znalost a práce s MS Word, Excel (na pokročilejší úrovni)
schopnost pracovat v týmu, samostatná práce a vlastní aktivita, schopnost přijímat 
pokyny nadřízených, profesionální a aktivní přístup v jednání s úřady
aktivní řidič – důležité
bydliště ve Frýdku-Místku či blízkém okolí

Podrobnější informace najdete na webu www.podaneruce.eu. 
Přihlášky zasílejte emailem na: monika.kristkova@podaneruce.eu

Dobrotety uspořádaly sbírku hraček pro dětské oddělení

Letošního předvánoč-
ního Dne otevřených dve-
ří porodního oddělení se 
zúčastnilo 46 budoucích 
maminek a tatínků, kteří 
si v úterý 6. prosince při-
šli prohlédnout porodnici 
a poslechnout odborné 
přednášky lékařů, sester 
a fyzioterapeutů.

Návštěvníci si vyslechli 
tradiční přednášky s infor-
macemi o možnostech vede-
ní porodu, využití analgezie 
a podpoře bondingu u po-
rodu, o způsobech kojení, 
na jejich dotazy odpovídali 
lékaři a sestry porodního 

Frýdecko-místecká porodnice 
vítala rekordní počet zájemců

a novorozeneckého odděle-
ní. Program „Něžná náruč 
rodičů“ představila také paní 
Eva Kiedroňová, která s frý-
decko-místeckou porodnicí 
spolupracuje. „Po skončení 
přednášek si budoucí rodi-
če prohlédli také porodní 

sál a standardní a nadstan-
dardní pokoj na lůžkovém 
oddělení. Na závěr obdrželi 
od vrchní sestry Evy Šprlo-
vé také drobné dárky včetně 
symbolického vánočního 
perníčku,“ informovala tis-
ková mluvčí Jolana Filipová.

JARMARK PRO SENIORY: V Domově pro seniory Frý-
dek-Místek přivítali na tradiční vánoční akci ve čtvrtek 15. 
prosince zastupitele Libora Kovala, Dalibora Kališe za Čes-
ký  svaz  důchodců  ČR  a  Irenu  Blablovou  za  DC  ADRA. 
Všichni přitomní se mohli potěšit ručními pracemi seniorů. 
K poslechu přitom hrála cimbálová muzika Lipka z Ostravy. 

Od ledna 2016 působí 
ve městě Frýdek-Místek 
spolek Cesta bez barier, kte-
rý zajišťuje bezbariérovou 
přepravu, zaměřenou pře-
vážně pro lidi s těžkým tě-
lesným postižením. Převáž-
nou část klientely tvoří lidé 
upoutaní na invalidní vozík 
a osoby, které z důvodu špat-
né pohyblivosti nemohou 
využívat veřejnou dopravu 
a nemají ve svém okolí niko-
ho, kdo by je dopravil k lé-
kaři na úřad a podobně.

Služba je k dispozici ob-
čanům města Frýdek-Místek 
v pracovních dnech Po–Pá 
od 6.30 do 15.00 hodin. Pře-

pravu je nutné předem ob-
jednat, a to buď telefonicky 
na čísle 739 786 540 nebo 
e-mailem cestabezbarier@
seznam.cz. 

Jsme rádi, že si přepravu 
objednávají nejen samotní 
občané města, ale i sociální 
služby působící na území 
města pro své klienty. To, že 
je o tuto službu stále větší 
zájem a dostává se do širšího 
povědomí lidí, dokazují i ros-
toucí počty objednávek. 

Vzhledem k blížícímu se 
ročnímu působení bezba-
riérové přepravy ve městě 
a jeho blízkém okolí chceme 
poděkovat za podporu Statu-

Za chvíli to bude rok…

tárnímu městu Frýdek-Mís-
tek a také všem spolupracují-
cím organizacím a občanům 
města, kteří využívají služby 
Cesty bez barier.

 Alena Matýsková, 
 předseda spolku
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Frýdecko-místečtí ho-
kejisté v Polárce potvrdili 
zlepšenou formu z poslední 
doby i to, že proti bývalým 
celkům z extraligy mají 
motivaci navíc. Kladno 
porazili ve vyhecovaném 
zápase po nájezdech.

Frýdek-Místek proti 
Kladnu těžce lepil sestavu. 
Chyběl Aron Chmielewski 
a Lukáš Jašek, kteří odje-
li reprezentovat své země. 
V týdnu navíc opustil tým 
útočník Radek Meidl. Do-
mácí však i tak podali parád-
ní výkon a bojovali do po-
slední chvíle. 

Od začátku utkání byli 
domácí Rysi jasně aktivněj-
ší. Hrál se pohledný hokej, 
šance střídala šanci a zá-
pas se divákovi musel líbit. 
Téměř celou první třetinu 
dominoval domácí Frýdek-
-Místek, jenže neúspěšně. 
Na druhou stranu Kladno 
ukázalo, jak málo mu stačí 
ke vstřelení branky. Minutu 
před koncem první třetiny 
se za branku dostal Peter 

Jánský, který našel před 
brankou volného Patrika 
Machače, pro kterého nebyl 
problém dostat puk za záda 
bezmocného Šimbocha.

V čase 38:27 se konečně 
dočkali domácí. Využili pře-
silovku, když Marek Růžič-
ka vystřelil zpoza pravého 
kruhu. Domácí tedy napodo-
bili svého soupeře, když se 
jim povedlo skórovat krátce 
před koncem třetiny.

Šance ve třetí třetině zů-
staly nevyužity, a tak zá-
kladní hrací doba skončila 
vyrovnaným výsledkem 1:1. 
V prodloužení mohl rozhod-
nout Růžička, když ho před 
bránou našel Franek. Střela 
mu ale nesedla. Zanedlouho 
střílel Ciencala, Hanuljak byl 
zase připraven. Minutu a půl 
před koncem prodloužení se 
do samostatného úniku do-
stal Petr Ton, Šimbocha však 
nepřekonal. Po nervózním 
prodloužení přišly na řadu 
samostatné nájezdy.

Za Kladenské začínal 
František Ptáček, který 

SOUBOJ S KLADNEM: Domácí si vyšlápli na zvučného soupeře.  Foto: Petr Pavelka

Hokejisté porazili Kladno

proměnil. To samé může-
me říci i o Eriku Hrňovi, 
který překonal Hanuljaka. 
V druhé ani ve třetí sérii 
neproměnil žádný z hráčů 

svůj nájezd a do čtvrté sé-
rie se změnilo pořadí jezd-
ců. Za domácí jel podruhé 
Erik Hrňa, který znovu 
rozjásal Polárku. František 

Ptáček byl tedy v situaci, 
kdy musel proměnit, ale 
Hrňův kousek nezopakoval 
a Kladno odjelo do středu 
Čech pouze s bodem.

S blížícím se závěrem 
roku se objevují různá hod-
nocení, také atleti rekapi-
tulovali své výkony v roce 
2016. Hodnocení to je velice 
radostné, když mezi elitní 
desítku se ve svých disci-
plínách dostalo celkem 12 
slezanských atletů ve 23 
disciplínách.

V mladším žactvu je jas-
nou jedničkou Thomas Hla-
vačka, který vévodí českým 
tabulkám na tratích 300 m, 
800 m a 1500 m, je druhý 
na 150 m a v pětiboji, tře-

tí na 60 m a čtvrtý na 60 m 
překážek. Mezi nejmladší-
mi je Anna Cagašová druhá 
v ČR na 300 i 800 m, čtvrtá 
na 1500 m a šestá v pětiboji, 
Daniela Jurečková je šestá 
na 60 m a Klára Ningerová 
devátá na 1500 m. Ve star-
ším žactvu se prosadilo šest 
našich. Tereza Kotásková je 
druhá v chůzi na 3000 m, kde 
je ještě šestá Amálie Myná-
řová, osmá Denisa Pánková 
a mezi chlapci třetí Lukáš 
Skotnica. Třetí je rovněž 
Adéla Lojkásková ve výš-

ce. Eliška Kopcová je osmá 
na 800 m a desátá na 1500 m. 
Mezi juniory se prosadil 
Jan Tesarčík na osmé mís-
to na 10000 m a desátý je 
na 3000 m. V ženách do 22 
let je pětkrát mezi nejlepšími 
Veronika Siebeltová. Druhá 
na 3000 m překážek, pátá 
na 1500 a 10000 m, sedmá 
na 800 m a osmá na 5000 m. 
Do dvacátého místa se prosa-
dilo do tabulek České repub-
liky dalších devět našich at-
letů v šestnácti disciplínách. 
Všem blahopřejeme.

Umístění atletů v tabulkách ČR

Frýdecko-místečtí atle-
ti budou sice celý rok 2016 
hodnotit až na výroční 
schůzi v neděli 8. ledna, ale 
protože sezóna je prakticky 
již uzavřena, můžeme se 
podívat na oddílové rekordy 
Slezanu za loňský rok. 

A našim mladým atletům 
se i v této oblasti vedlo skvě-
le. No a jak už je v posledních 
letech pravidlem, byla lepší 
ženská část oddílu. Tam se 
podařilo překonat 25 nejlep-
ších výkonů historie, z toho 19 
v mistrovských disciplínách 
a 6 v nemistrovských. Zaslou-
žilo se o to celkem 13 děvčat. 
Samozřejmě, že nejtěžší to 
bylo v ženách, kde to byla 
třikrát Veronika Siebeltová 
na 3000 m překážek a v ne-
mistrovských 3000 m a ho-
dinovce. Kateřina Siebeltová 
posunula maximum na 400 m 
překážek a obě potom spo-
lečně s Eliškou Kopcovou 
a Katkou Krtkovu na 4x 
400 m. Mezi ženské rekord-
manky se zapsala i žákyně 
Adéla Lojkásková ve výšce, 
skvělým výkonem 1.73 m. 
Ta ostatně přepsala oddílové 
rekordy žaček i na 100 m pře-
kážek, v sedmiboji a společně 
s Eliškou Kopcovou, Annou 
Dokoupilovu a Annou Caga-
šovou i na 4x 300 m. Mezi ju-
niorkami se čtyřikrát prosadi-

la Kateřina Krtková na 500 m, 
600 m, 60 m přek a v pětiboji. 
Dvakrát se to povedlo Ive-
tě Raškové, a to na 800 m 
a 3000 m překážek. Největší 
sběratelkou „oddíláků“ se 
stala mladší žákyně Anna 
Cagašová. Ta posunula hrani-
ce nejlepších výkonů celkem 
sedmkrát. Na 150 m, 300 m, 
500 m, 600 m, 800 m, v pěti-
boji a společně s Klárou Nin-
gerovu, Anetou Štalzerovou 
a Danielou Jurečkovou na 4x 
200 m. Daniela Jurečková se 
zapsala do historie nejlepším 
skokem 4.87 m v dálce, Aneta 
Štalzerová v kouli a Amálie 
Mynářová na 3000 m chůze. 

V mužské části oddílu se 
do čela historických tabulek 
dostalo pouze šest zástup-
ců, a to jedenáctkrát. Ovšem 
z toho osmkrát! to byl mladší 
žák Thomas Hlavačka. Ten 
se postaral o nejlepší výkony 
na 60 m, 150 m, 300 m, 600 m, 
800 m, 1500 m, v pětiboji 
a ve štafetě 4x 200 m s Ada-
mem Dokoupilem, Jirkou 
Pavelkem a Robinem Doro-
tíkem. Posledně jmenovaný 
se zapsal mezi rekordmany 
na 3000 m chůze. Za nejlep-
ší výkony historie musíme 
ještě považovat nemistrov-
ských 5000 m Martina Vlka 
v předžácích a pětiboj juniora 
Zdenka Martináka.

Oddílové rekordy 2016

Maroš Novák a Pavel 
Pospíšek (oba 2. dan v Ta-
eKwonDo) představili frý-
decko-místeckému oddílu 
TaeKwonDa japonské bojo-
vé umění CHANBARA.

Jádrem tohoto umění je boj 
s krátkým či dlouhým me-
čem nebo jejich vzájemnou 
kombinací, případně i použití 
štítu. Soutěží se s „nafuko-
vacími“ meči, které jsou pa-
radoxně dostatečně tuhé pro 
simulaci opravdového meče, 
ale na druhé straně jejich úder 
nezpůsobí žádné zranění, 
takže bojovníkům stačí v zá-
pase pouze helma, která chrá-
ní především oči a uši. Podob-
ně jako při reálném souboji, 
v chanbaře stačí k výhře je-
diný bod – tedy zásah do ja-
kékoli části těla, a to včetně 
nohou i rukou držících meč. 
Zápas není časově omezen 
a končí právě ve chvíli, kdy 
je jeden ze soupeřů zasažen. 
Zápas sledují tři rozhodčí.

Při použití krátkého meče 
jsou souboje výbušné, rych-
lé, plné hecování. Při použití 
dlouhého meče obouruč je 
souboj méně dynamický, 
zato závodníci jsou maxi-
málně koncentrováni na je-
diný správný úder.

Místní oddíl si vyzkoušel 
různé chanbara techniky 
a následně i provizorní tur-
naj, kde poměřili síly všichni 
účastníci. Samotní prezentá-

toři jsou aktivními reprezen-
tanty chanbary a zúčastnili 
se mistrovství Evropy (Pa-
říž) i světa (Tokio).

Chanbaru může prakti-
kovat kdokoli, bez omezení 
věku nebo tělesných proporcí. 
Vzhledem k její dynamičnos-
ti je vhodným a zábavným 
doplňkem pro ostatní bojová 
umění. Zároveň ji mnoho 
sportovců cvičí jen jako sa-
mostatnou disciplínu.

Oddíl TaeKwonDo hostil ve Frýdku-Místku 
reprezentanty Chanbary.

Japonské umění chanbara
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Za rok 2016 absolvova-
la mládež z Judo Besky-
dy více než stovku akcí, 
vybojovala více než 1000 
medailí. Zúčastnila se 16 
judo campů v ČR, judo 
campu ve Francii, na Slo-
vensku, ve Slovinsku, Pol-
sku, Kosově, Rakousku 
a Německu. 

Díky olympijskému vítězi 
Lukášovi Krpálkovi se zá-
jem o judo neskutečně zved-
nul. Judo Beskydy se sídlem 
ve Frýdku-Místku sdružu-
je přes 150 dětí a mládeže 
a přímo řídí přípravu dalších 
dvou stovek mladých spor-
tovců na základnách v Dob-
ré, Raškovicích a Frýdlantu 
– Nové Vsi.

Poprvé v historii klubu se 
Frýdecko-Místečtí zúčast-
nili celostátní dorostenecké 
ligy, kde 12 nejúspěšnějších 
kolektivů bojovalo o prestiž-
ní titul mistra ČR. Po dvou 
kolech ve skupině se Frý-
decko-Místečtí probojovali 
do finále, kde zaznamenali 
historický úspěch, když 
v náročné konkurenci vybo-
jovali stříbrné medaile a titul 
vicemistra na rok 2016. 

Na mistrovstvích republi-
ky ve všech mládežnických 
kategoriích vybojovali svě-
řenci hlavní trenérky Pavly 
Prőllové dalších patnáct 
mistrovských medailí v ka-
tegorii jednotlivců a přidali 
v soutěžích družstev.

MČR juniorů – Hranice: 
2. místo Natálie Filipcová 3. 
místo Karolína Kubíčková, 

Nikola Šimková, Vít Jerglík.
MČR dorostu – Brno: 2. 

místo Karolína Kubíčková, 
3. místo Simona Gregušová, 
Natálie Filipcová.

MČR starších žáků – Ji-
čín: 3. místo Eliška Kubíčko-
vá, Vojtěch Hronek, Vendula 
Mecová.

MČR Mladších žáků – 
Ml. Boleslav: 2. místo Iveta 
Kočí, Natálie Majdlocho-
vá, 3. místo Tomáš Vontor, 
Adam Žídek.

MČR smíšených druž-
stev krajů – Týn nad Vl-
tavou – 1. místo Eliška Ku-
bíčková, Luděk Kubíček, 
Ondřej Sláma.

TOP AKCE ROKU 
2016 – DOROSTENECKÁ 
LIGA – prestižní soutěž 
dorostu – 2. místo Šimon 
Filipec, Luděk Kubíček, 
Danek Šimek, Filip Žídek, 
Kamil Kisza, Matěj Silvestr, 
Vojtěch Hronek, Jakub Ve-
čeřa a Patrik Kučák. 

Z krajských přeborů si 
Frýdecko-Místečtí dovezli 
27 medailových umístění, 

z toho 9 titulů přeborníka. 
Nejlepší úspěšně bojovali 
na významných zahranič-
ních soutěžích v Evropě. Ka-
rolína Kubíčková se společně 
s výběrem státní reprezenta-
ce zúčastnila měsíční stáže 
v Japonsku, kde absolvovala 
náročnou tréninkovou pří-
pravu ve světovém centru 
juda tokijském Kodokanu. 

Členové Judo-Beskydy 
se v letošním roce předved-
li jako úspěšní organizátoři 
a pořadatelé dalších akcí. 
S úspěchem uspořádali tři 
mezinárodní soutěže, šes-
tidílné mistrovství klubu, 
letní tábor pro děti, čtyři 
tréninková soustředění pro 
výběr Moravy. Předvedli 18 
ukázek a vystoupení na růz-
ných společenských akcích 
ve městě a regionu.

Předseda Klubu Luděk 
Kubíček: „Jsme hrdi na to, 
že jsme součástí frýdecko-
-místeckého sportu. Pře-
jeme všem sportovcům 
a občanům města úspěšný 
rok 2017.“ 

Poslední loňské domácí 
zápasy 1. ligy volejbalu 
odehráli muži Black Vol-
ley Beskydy o víkendu 
proti Českým Budějovi-
cím a ČZU Praha. Ani 
v jednom případě nezavá-
hali a připsali si do tabul-
ky plný počet bodů.

ČZU, neboli „B“ tým ex-
traligového týmu z Prahy, 
přijel potvrdit roli třetího 
nejlepšího mančaftu soutě-
že. Do Frýdku-Místku bo-
hužel odcestoval bez dvou 
klíčových hráčů, což se 
na výkonu mladého týmu 
projevilo a především ab-
sence juniorského reprezen-
tanta Šulce byla znatelná. 
„Byť jsme v zápase nepo-
dali zrovna přesvědčivý vý-
kon, na oslabeného soupeře 

to stačilo a připsali jsme si 
tak další výhru 3:0,“ shrnul 
průběh zápasu stručně tre-
nér Kubala.

Sobotní zápas proti Čes-
kým Budějovicím hodnotí 
hrající trenér takto: „Opět 
nás čekal souboj s rezer-
vou extraligového týmu, 
kteří k nám přijeli s výhrou 
proti Tesle Brno a s hrající 
legendou budějovického 
volejbalu Vojtou Zachem. 
Zpočátku jsme hráli zby-
tečně zakřiknutě a hosté se 
rychle ujali vedení 17:13. 
Teprve od tohoto okamžiku 
jsme začali soupeře tlačit 
servisem, čímž se zvýšila 
naše obranná činnost, a set 
jsme především díky něko-
lika blokům získali v pomě-
ru 25:20.“ Další dva sety už 

 Foto: Sára Silvestrová

Black Volley upevňuje vedení v 1. lize

Zajímavou tradicí se 
staly vzájemné zápasy 
Beskydské šachové školy 
a Liptovské šachové ško-
ly. Navzdory geografic-
ké blízkosti a přes jistou 
specifičnost česko-sloven-
ského soupeření se jedná 
o nefalšovaná mezinárod-
ní střetnutí, což nepochyb-
ně zvyšuje prestiž a atrak-
tivitu těchto klání.

K prvnímu poměřová-
ní sil došlo v září loňského 
roku a repete si hráči dali 
letos v lednu. V obou přípa-
dech byli úspěšnější šachisté 
z Frýdku-Místku. Potřetí 
se vyslanci obou škol střetli 
na konci listopadu. Tak jako 
v předchozích případech, 
i nyní se utkala dvě družstva 
(A, B), tentokrát pětičlenná. 

Každé z družstev sehrálo pět 
zápasů, přičemž BŠŠ z těch-
to celkem deseti zápasů sedm 
vyhrála a tři skončily remí-
zou. Družstvu A přispěl nej-
více body Richard Stalmach 
(5 z 5 možných), družstvu B 
byl nejvíce platný Filip Wa-
lek (4,5 bodu z 5). Slovenští 
hráči tedy odjeli domů bez 
jediného vítězného zápasu. 
Spravedlivě musíme ovšem 
dodat, že výsledky byly ten-
tokrát těsnější než minule. 
To může mít dvojí vysvětlení 
– buď se naši hráči zhoršili, 
nebo jejich soupeři zlepšili. 
Blahopřejeme tedy sloven-
ským soupeřům k jejich 
výkonnostnímu vzestupu 
a našim hráčům děkujeme 
za vzornou reprezentaci. 

 Tomáš Adamec

Tradice se Slováky

Desátý ročník prestiž-
ního mezinárodního mlá-
dežnického šachového fes-
tivalu TALENT CUP se 
odehrál ve dnech 15.–18. 
prosince na tradičním 
místě – v Hotelu Petr Bez-
ruč v Malenovicích.

Hrály se tři turnaje: Turnaj 
„A“ – narození 2001 a ml., 
Turnaj „B“ – narození 2005 
a ml. a Turnaj „C“ – narození 
2007 a ml. Hráči Beskydské 
šachové školy v předchozích 
ročnících pravidelně obsazo-
vali některé z medailových 
pozic, ale letos se jim vý-
sledkově dařilo mimořádně. 
Můžeme pouze spekulovat, 
zda to byla touha vytáhnout 
se při jubilejním ročníku, 

skutečností je, že do Frýdku-
-Místku putuje jedna stříbr-
ná (Lucie Fizerová) a hned 
čtyři zlaté medaile (Kristýna 
Laurincová, Petr Gnojek, 
Adam Frank, Martin Vaší-
nek). Tento turnaj se tedy 
do historie frýdecko-místec-
kého šachu zapíše doslova 
zlatým písmem. A neméně 
potěšitelná je vzrůstající 
prestiž festivalu. Zatímco 
prvního ročníku v roce 2007 
se zúčastnilo 68 hráčů, nyní 
jich bylo už 170, a to z Čes-
ké republiky, ze Slovenska 
a Polska. Konkurence tedy 
narůstá. O to více nás může 
hřát úspěch, jakého naši 
mladí šachisté dosáhli.

 Tomáš Adamec

Desátý TALENT CUP

Kolektiv dorostenců juda vybojoval 
stříbro v prestižní dorostenecké lize

JUDISTÉ: Stříbrní dorostenci.

byly pro domácí celek po-
měrně jednoznačnou záleži-
tostí a do hry se tak dostali 
i mladíci Kozák s Borskim. 
Velmi dobrým výkonem se 
blýsknul Kuba Vašut. Ku-
bala tentokrát výjimečně 

nešetřil na adresu svého 
týmu chválou: „Celkově 
jsme podali velmi koncen-
trovaný a zodpovědný vý-
kon, za což hráče chválím.“

Poslední čtyři zápasy 
dlouhodobé části hraje 

Black Volley Beskydy až 
po Novém roce a bude po-
třeba se nyní věnovat pře-
devším zvyšování fyzické 
kondice, která může hrát 
v blížícím se play off klíčo-
vou roli.
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Je pravý čas přihlásit se 
do kreativních a pohybo-
vých kurzů. V předplace-
ných kurzech v Národním 
domě budete moct od ledna 
do dubna rozvíjet své do-
vednosti a kondici. Po Vá-
nocích mohou přijít vhod.

POHYBOVÉ:
PO 17.30 – 18.30

Zahájení: 9. 1. 2017
Orientální tance – mírně 

pokročilí
Břišní tanec přináší radost 
a uvolňuje od stresu. Je to 
příjemný a zdravý pohyb 
pro všechny věkové katego-
rie. Vezměte si na sebe to, 
v čem se cítíte dobře a za-
pojte se!
Lektorka: Svatava Kaletová
Kurzovné: 600 Kč / 10 lekcí; 
80 Kč / 1 lekce

ST 16.30 – 18.00
Zahájení: 15. 2. 2017

Powerjóga
Dynamické cvičení jógy 
moderní doby, které je za-
měřeno na uvolnění, pro-
tažení a posílení celého 
těla. Pozice (ásany) se opa-
kují s plynulým dynamic-
kým dýcháním. Po lekci 
powerjógy budete odpoči-
nutí a vitální.
Lektorka: Anna Biolková
Kurzovné: 800 Kč / 10 lekcí; 
90 Kč / 1 lekce

ÚT 9.00 – 10.00
Zahájení: 10. 1. 2017
Zdravotní cvičení 

s prvky jógy
Aktivita pod vedením paní 
Věry Řehové probíhá v po-
malém tempu a šetrným 
způsobem, cvičení je vhod-
né i pro seniory. Cílem je 
posílení fyzické i psychické 
kondice, oddálení příznaků 
stárnutí a opotřebování or-
ganismu či zlepšení koordi-
nace pohybů.
Lektorka: Věra Řehová
Kurzovné: 600 Kč / 12 lekcí; 
60 Kč / 1 lekce

ČT 8.30 – 9.30
Zahájení: 12. 1. 2017
Cvičení pro seniory

S přibývajícím věkem by-
chom měli svému tělu věno-
vat zvýšenou péči. Cvičení 
pro seniory se zaměřuje 
na kloubní pohyblivost, za-
hrnuje posilovací i prota-
hovací cviky a je sestaveno 
tak, aby bylo nenáročné, ale 
efektivní.
Lektorka: Věra Řehová
Kurzovné: 600 Kč / 12 lekcí; 
50 Kč / 1 lekce

ÚT 16.30 – 17.30
Zahájení: 17. 1. 2017
Cvičení pro zdraví 

s Pilates
Hodina zdravotních cviků 
vedená formou Pilates tak, 
aby ji zvládli všichni. Ob-
novuje celkovou vitalitu, 
zmírňuje chronickou únavu 
a stres. Lekce jsou obohaco-
vány používáním overballů, 
činek a posilovacích gum.

Lektorka: Věra Řehová
Kurzovné: 600 Kč / 12 lekcí; 
60 Kč / 1 lekce

ČT 17.00 – 18.00
Zahájení: 19. 1. 2017
Cvičení pro zdraví

Je zaměřené na protažení, 
rozpohybování a posílení 
kritických oblastí. Používá-
me cviky s prvky Pilates, 
jógy, relaxační a dechová 
cvičení.
Lektorka: Ivana Oramová
Kurzovné: 600 Kč / 10 lekcí; 
60 Kč / 1 lekce

ST 17.00 – 18.30
Zahájení: 25. 1. 2017
Počátky mateřství

Krásným obdobím počátku 
mateřství vás provede dese-
tidílný kurz pro nastávající 
maminky.
Dozvíte se:
- jak přistupovat k zdravé-
mu těhotenství
- jak se připravit na porod
- jak porod funguje
- proč zacházet šetrně s mi-
minkem a neoddělovat jej 
od matky
- jak správně nastartovat 
kojení
- proč nosit v šátku a mnoho 
dalšího
Kurz připravuje dula a ma-
minka tří dětí Táňa Ryša-
vá. Praktické hodiny vede 
lektorka cvičení těhotných 
Barbora Pavlásková.
Lektorka: Táňa Ryšavá
Kurzovné: 1200 Kč /10 lek-

cí; 150 Kč/1 lekce
OSTATNÍ:

ČT 17.45 – 19.15
Zahájení: 26. 1. 2017

Arteterapie
Výtvarný projev je pro člo-
věka přirozeným prostřed-
kem vyjadřování vlastních 
pocitů, postojů ke světu 
i k sobě samému, je i pro-
středkem sebepoznání 
a komunikace. Máte-li chuť 
tvořit, hledáte způsob rela-
xace a zároveň byste se chtě-
li o sobě něco dozvědět, jsou 
arteterapeutická setkání pro 
vás to pravé. 
Lektorka: Věra Řehová
Kurzovné: 750 Kč/10 lekcí; 
80 Kč/1 lekce

ČT 17.30 – 20.30
Zahájení: 12. 1. 2017

Divadelní improvizace
Otevřená improvizační sku-
pina FrMol přijímá nové 
členy. Čím víc lidí, tím lépe! 
Na trénincích improvizace 
zrelaxujete hlavně zane-
prázdněný mozek. Lektor 
na každé setkání připravuje 
cvičení, díky kterým se učí-
te spolupracovat a naslou-
chat. Přijďte si nezávazně 
vyzkoušet improvizaci, 
seznámíte se skupinou pří-
jemných lidí, užijete si zába-
vu a odnesete si spoustu po-
střehů, které se vám budou 
hodit v každodenním životě. 
Akce je součástí projektu 
Umělecký inkubátor.

Lektor: Jaroslav Ryšavý
Kurzovné: ZDARMA

TANEČNÍ:
PO 19.30 – 22.00

Zahájení: 16. 1. 2017
Taneční pro manželské

páry a dvojice 
– začátečníci

Určeno párům všech vě-
kových kategorií, kteří se 
chtějí zdokonalit ve spole-
čenském tanci. Taneční bu-
dou ukončeny závěrečným 
plesem.
Lektoři: Pavla Matulová 
a Miroslav Gillar
Kurzovné: 2 200 Kč/8 lekcí 
+ závěrečná/pár; 1 100 Kč/ 
za osobu

ST 19.00 – 21.30
Zahájení: 11. 1. 2017

Taneční pro manželské 
páry a dvojice – pokročilí
Určeno párům všech vě-
kových kategorií, kteří se 
chtějí zdokonalit ve spole-
čenském tanci. Taneční bu-
dou ukončeny závěrečným 
plesem.
Lektoři: Jaroslav Jaglarz 
a Jana Šodková
Kurzovné: 2 000 Kč/8 lekcí 
+ závěrečná/pár; 300 Kč/1 
lekce/pár
Informace a přihlášky 
na www.kulturafm.cz nebo 
na e-mailu filip.simecek@
kulturafm.cz
Přihlášky a informace 
k platbám naleznete na webu 
www.kulturafm.cz.

Využijte bohatou nabídku kurzů v Národním domě

Stromy na území města 
ve zvýšené míře napadá 
cizopasné jmelí. Odbor 
životního prostředí a ze-
mědělství ve spolupráci 
s technickými službami 
eviduje nárůst počtu na-
padených lip, ale také 
ovocných stromů v par-
cích a alejích. Vedení 
města se proto jako jedno 
z prvních v Česku roz-
hodlo vyzkoušet v boji se 
jmelím speciální techni-
ku postřiku rostlinným 
stimulátorem. 

„Cizopasné jmelí vysává 
ze stromů vodu a zásobní 
látky až k jejich úplnému 
uschnutí. Dosud jsme s ním 
bojovali jako všichni ostat-
ní ořezem napadených vět-
ví, v krajním případě káce-
ním stromů, které vlivem 
jmelí odumřely. Nicméně 
tato metoda není moc účin-
ná a my chceme elimino-
vat nárůst jmelí a stromy 
zachovat. Proto jsme se 

rozhodli, mezi prvními 
u nás, vyzkoušet speciální 
techniku zimního postři-
ku,“ řekl primátor Michal 
Pobucký. 

„Po opadu listí se na vy-
brané stromy aplikuje po-
střik, který sice podpoří 
jmelí v růstu, ale vzhle-
dem k tomu, že strom má 
v koruně v zimním období 
minimum výživných látek, 
které jmelí potřebuje a čer-
pá, dojde k vyhladovění 
a následnému odumření 
jmelí, a ne stromu,“ přiblí-
žil Petr Kulatý z odboru 
životního prostředí s tím, 
že postřik zrealizuje spo-
lečnost SAFE TREES. 

Pro tento rok bylo pro 
postřik vytipováno přes 
dvacet stromů, které jsou 
ještě vitální a jmelím na-
padeny v menším rozsahu. 
Jedná se převážně o lípy 
na ulici 28. října, v Sadech 
Bedřicha Smetany, Ko-
menského sadech, ale také 

na ulici Míru, nebo okras-
né jabloně ve Štěpnici pod 
zámkem ve Frýdku. Vyti-
pované stromy si prohlédl 
zástupce firmy provádějící 
ošetření stromů. Z hlediska 
přístupu a možnosti prove-
dení postřiku vybral dvacet 
konkrétních stromů k ošet-
ření postřikem. Náklady 
jsou vyčísleny na padesát 
tisíc korun.

„Je naší povinností 
chránit životní prostředí 
a starat se o zeleň v našem 
městě. Chci věřit, že po-
střik bude účinný a jmelí 
na stromech budeme moci 
v co největším měřítku 
eliminovat. Pokud se ten-
to pilotní projekt osvědčí, 
budeme v něm rozhodně 
pokračovat,“ dodal primá-
tor Pobucký s tím, že je 
potřeba vyzkoušet všech-
ny možnosti, které uchrání 
desítky až stovky let staré 
stromy před zničením cizo-
pasným jmelím.

CIZOPASNÍK: Tomuto stromu už není pomoci. 
 Foto: Petr Pavelka

Ve městě startuje pilotní projekt na zničení jmelí
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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. 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 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. 
NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí 
pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. 
NP (kancelář) 
- stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299 je 
součástí pozemku p.č. 2910), – tř. T.G. Masa-
ryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 
(provozovna)

Dominika Chludová, 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 pozemku p.č. 3988/9) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 
je součástí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 18 m2 
(kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,30 m2 
(kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý 
sklad PHM – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 m2 
(sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/16 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3993/16) – Mís-

tecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 99 m2 
(sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3992/4) – Mís-
tecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 1587 m2 
(sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí 
pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 61,34 m2, 
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 m2, 
II. NP, místnost 205 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 29,5 m2, 
II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
III. NP, místnost 303 (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 19,97 m2, 
V. NP, místnost 503 (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)
nebytové prostory o celkové výměře 45,24 
m2, 
V. NP, místnost 508 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 55,40 
m2, 
V. NP, místnost 509 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,7 m2, 
II. NP
nebytové prostory o celkové výměře 41,32 m2, 
II. NP 
podzemní stavba se samostatným účelovým 
určením – křížový podchod pro pěší, umís-
těná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod 
křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, 
Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyústění 
podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pav-
la je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná plocha 
a nádvoří – společný dvůr, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 
(prodejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
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FRÝDECKÁ  SKLÁDKA, a.s. 
www.frydeckaskladka.cz 

 

 

PROVOZNÍ DOBA  Platnost od 1.11.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVOZ  SKLÁDKA  
PROVOZ  BETONY  A  SUTĚ 

 558 44 00 77 
 

Po 6:30 – 15:00 
Út 6:30 – 15:00 
St 6:30 – 15:00 
Čt 6:30 – 15:00 
Pá 6:30 – 14:00 
So 6:30 – 14:00 

 

(Nakládka materiálu 
 na provozu betony a sutě) 

Po – Pá 7:00 – 14:00 
So  7:00 – 12:00 

 
PROVOZ  SEPARACE  LÍSKOVEC 

 595 17 40 58 
 
 

Po -Pa 6:00 – 14:00 
 

 
SBĚRNÝ  DVŮR  NA  

PANSKÝCH  NOVÝCH  DVORECH 
 558 44 00 77 

 
Po – Pá  6:00 – 14:00 

 

 
SBĚRNÉ  DVORY  

 
COLLOLOUKY    725 223 912 
ESTAKÁDA    725 223 913 
SLEZSKÁ    725 223 917 

 
Po – Pá  9:00 – 17:00 
So  8:00 – 14:00 

 

 
SBĚRNÝ  DVŮR  V  BRUZOVICÍCH 

 736 770 814 
 

Po  6:00 – 14:00 
Út 6:00 – 16:00 
St 6:00 – 14:00 
Čt 6:00 – 16:00 
Pá 6:00 – 14:00 
So 8:00 – 12:00 

 

PROVOZ   DOPRAVA 
 558 44 00 66 

Po – Čt 6:00 – 15:00 
Pá  6:00 – 14:00 

 

PROVOZ  KOMPOSTÁRNA  
BRUZOVICE 
 736 770 814 

 

Po  6:00 – 14:00 
Út 6:00 – 16:00 
St 6:00 – 14:00 
Čt 6:00 – 16:00 
Pá 6:00 – 14:00 
So 8:00 – 12:00 

 

 
PROVOZ  SEPARACE  SKLA 

 558 44 00 77 
 
 

Po – Pá  6:30 – 14:00 
 

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 2. 
lednem až 30. březnem 
2017 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 od-
bor sociálních služeb, bu-
dova ul. Radniční 1149, 1. 
patro, kancelář č. 210 k ak-
tualizaci svých žádostí. 

K aktualizaci je třeba 
doložit aktuální potvrzení 
o výši příjmu (popř. o při-
znání příspěvku nebo do-

platku na bydlení) 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 2017.

Aktualizace žádostí o přidělení bytu
v režimu sociálního bydlení pro seniory

Žádosti k účasti ve výbě-
rovém řízení na poskytnutí 
půjček z „Fondu rozvoje 
bydlení“ na území statu-
tárního města Frýdek-Mís-
tek pro rok 2017 lze podat 
na závazných formulářích 

na Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, Radniční 1148, 
odbor správy obecního ma-
jetku, ve lhůtě od 2. 1. 2017 
do 31. 1. 2017. Bližší infor-
mace na www.frydekmis-
tek.cz, nebo tel. 558 609 180.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
na území města Frýdek-Místek

Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek bylo dne 
13. 12. 2016 schváleno při-
dělení dotace z Integrova-
ného regionálního operač-
ního programu na projekt 
„Výstavba chodníků v Lís-
kovci“ (celkové náklady 
8.328,3 tis. Kč, požadova-
ná dotace 6.809,6 tis. Kč).

Statutárnímu městu 

Frýdek-Místek bylo dne 
16. 12. 2016 schváleno 
přidělení dotace z Inte-
grovaného regionálního 
operačního programu 
na projekt „Úspory energie 
v bytových domech – ul. 
17. listopadu 146 “ (celko-
vé náklady 16.392 tis. Kč, 
požadovaná dotace 5.146,5 
tis. Kč).

Město získává dotace
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Jako na „jiné planetě“ 
se ocitli návštěvníci dne 
otevřených dveří na frý-
decko-místecké střední 
škole gastronomie, oděv-
nictví a služeb, kterým 
bylo předestřeno pestré 
menu učebních oborů 
v nápaditém programu 
ve stylu Star Wars.

Pozvání přijalo také ve-
dení radnice, jehož členové 
sledovali, jak učni a studenti 
hvězdné války pojali. Show 
byla vskutku galaktická, 
s využitím všeho, co mlá-
dež na zdejší škole umí. Ne-
překvapily tak pestré účesy, 
kostýmy, perfektní vizáž 
účinkujících, stejně jako do-
vednost navázat kontakt s pu-
blikem. K tomu všemu bylo 
vidět umění aranžérů, cukrá-
řů, kuchařů, úroveň číšníků 
podtrhla vydařená barman-
ská show. Pozvaní z řad do-

spělých, spolužáci, ale i žáci 
devátých ročníků, kteří mají 
před sebou volbu, kam po zá-
kladní škole, se tak měli na co 
dívat. I když byly jednotlivé 
vstupy žánrově pestré, bylo 
vidět, že jednotlivé obory 
dokážou dobře spolupraco-
vat mezi sebou a na tom, aby 
atmosféra ve škole byla přá-
telská. A tak vždy nechybělo 
ujištění, že i když vystoupe-
ní ve stylu Star Wars byla 
hvězdná, války si ve skuteč-
nosti nikdo nepřeje.

Střední škola gastrono-
mie, oděvnictví a služeb 
zkrátka hned od vchodu, 
kde vonělo kulinářské při-
vítání, až po jídelnu, kde se 
odehrával opakovaně hlavní 
program, zaútočila jako ob-
vykle na všechny smysly, ale 
stejně jako v studentském 
představení docela nenásil-
ně – a hravě.  (pp) Statutární město Frý-

dek-Místek ve spolupráci 
s Kontaktním pracovištěm 
Úřadu práce ČR Frýdek-
-Místek se dohodli na spo-
lečném postupu k podpoře 
výběru vhodného povolání 
a odpovídající profesní 
přípravy žáků ukonču-
jících povinnou školní 
docházku. Pokračujeme 
v sérii článků o profesích, 
které jsou v našem regionu 
dlouhodobě poptávané.

Kdo je a co dělá: 
Zdravotnický asistent
Zdravotnický asistent je 

střední odborný zdravotnický 
pracovník. Pracuje pod do-
hledem zdravotní sestry nebo 
lékaře, poskytuje základní 
a specializovanou ošetřovatel-
skou péči dospělým nebo dět-
ským pacientům. Profese je 
vhodná pro ženy i pro muže.

Pracovní náplní zdravot-
nického asistenta může být 
např. sledování a kontrola 
zdravotního stavu pacientů, 
dodržování diet a pitného 
režimu. Podávání předepsa-
ných léčebných přípravků. 
Ošetřování akutních ran, 
obvazování. Příjem pacientů 
do ordinace. Příprava pacien-
tů k léčebným procedurám. 
Jednoduchá vyšetření pacien-
tů, odběr krve a jiného biolo-
gického materiálu. Pomoc pa-
cientům ležícím, s omezenou 
pohyblivostí. Rehabilitační 
cvičení s pacienty. Steriliza-
ce a dezinfekce používaných 
pomůcek a vybavení. Vedení 
potřebné evidence pacientů, 
lékařských a zdravotnických 
úkonů. Spolupráce s jinými 
zdravotnickými zařízeními.

Mezi jeho odborné zna-
losti patří základy první 
pomoci a zdravověda, hy-
gienické předpisy, měření 
a sledování životních funkcí 
(krevní tlak, puls…), struk-
tura a funkce lidského těla, 
ošetřovatelství, dezinfiko-
vání, ukládání léků, základy 
psychologie a komunikace.

Jaký je to člověk? Trpělivý, 
pečlivý, vytrvalý, spolehli-
vý, ochotný a také důsledný. 
Chce pomáhat druhým, pečo-
vat o ně, starat se o jejich po-
hodlí. Pro nemocného nebo 
zdravotně handicapovaného 
člověka je nepostradatelný.

Požadované vzdělání pro 
tuto profesi je střední vzdělá-
ní ukončené státní maturitní 
zkouškou v oboru 53-41-
M/01 Zdravotnický asistent. 
Na toto studium je vhodné na-
vázat na vysoké škole studi-
em některého zdravotnického 
oboru jako např. Všeobecná 
sestra, Porodní asistentka, 
Zdravotnický záchranář atd. 
nebo pokračovat ve studiu 
na vyšší odborné škole.

O zdravotního asistenta 
po ukončení vysokoškolské-
ho studia nebo po získání 
vyššího odborného vzdělání 
je velký zájem. Může praco-
vat v nemocničních i ambu-
lantních provozech, v ordi-
nacích praktických lékařů, 
ve stacionářích a v domácí 
péči, ve zdravotnických za-
řízeních, zařízeních sociální 
péče a také v terénní péči. 

Řada pracovišť je s nepřetr-
žitým provozem.
Kvízová otázka: K čemu 
se používá fonendoskop? 

- k vyšetření srdce
- k vyšetření zubů
- k vyšetření plic
- k vyšetření zraku

Úkoly pro šikovné 
deváťáky:

1. Najdi zdravotnické zaří-
zení nejblíže svému bydlišti 
a zjisti, jaké služby poskytuje.

2. V Atlase školství (www.
atlasskolstvi.cz) vyhledej 
střední školu ve svém okolí, 
která tento obor vyučuje.

3. Využij „den otevře-
ných dveří“ (DOD) a zajdi 
se podívat do této školy.

Správná odpověď 
na otázku: „Fonendoskop“ 
je lékařský nástroj, který 
zvyšuje intenzitu zvuku. Je-
den konec se přikládá k tělu 
pacienta, druhý, zdvojený 
konec, slouží k poslechu. 
Nejčastěji se používá k vy-
šetření srdce (šelesty, tlukot 
srdce) a plic (dýchání).

Zdroj: www.istp.cz; WI-
KIPEDIE, Otevřená ency-
klopedie.

V případě zájmu o kon-
zultaci k volbě povolání si 
sjednejte termín návštěvy 
na tel. č. 950 113 485 nebo 
e-mailem ips@fm.mpsv.cz. 
Konzultace je bezplatná.
Připravil: Úřad práce 
ČR. Krajská pobočka 
v Ostravě, Kontaktní pra-
coviště Frýdek-Místek

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA: V předvánočním čase je místo 
na dobré skutky i na charitu, proto jsme k nám do školič-
ky pozvali vodícího pejska Ami a jeho páníčka p. Ladi-
slava Holbu, který je zaměstnancem Charity sv. Alexan-
dra v Ostravě-Kunčičkách. Děti se seznámily s životem 
a prací vodícího pejska, protože být po ruce svému nevi-
domému páníčkovi, je pro pejska opravdová práce. 

 Děti a p. uč. MŠ Anenská, odlouč. prac. J. Trnky

ODĚVY I GASTRONOMIE: Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek-Mís-
tek otevřela své dveře a představila jednotlivé obory v plné parádě.   Foto: Petr Pavelka

Otevřené dveře ve stylu Star Wars

Volba povolání 2016: Pro deváťáky, 
jejich rodiče a nejen pro ně – V.

23. listopadu se v 1. tří-
dách konala tradiční Slav-
nost Slabikáře. V průběhu 
dvou vyučovacích hodin 
děti předvedly přítomným 
rodičům, prarodičům a hos-
tům z mateřské školy, co 
všechno se ve škole naučily. 

Ukázky činnostního 
učení se střídaly v rychlém 
sledu, děti přizvaly ke spo-

lupráci i rodiče, kteří si tak 
mohli činnosti i hry z české-
ho jazyka, matematiky i pr-
vouky vyzkoušet. Za svou 
snahu byly děti odměněny 
Slabikářem, na který se už 
moc těšily, a drobnými dár-
ky. Všichni přítomní oce-
nili snahu i vědomosti dětí 
a popřáli jim hodně úspěchů 
v celém školním roce. 

Slavnost Slabikáře na Čtyřce
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Vidět úsměv na rtech 
malých dětí, je jedna z věcí, 
která vás pozitivně naladí 
do nového dne. S pomocí 
milého rodiče a komunitní-
ho programu firmy, ve které 
pracuje, se nám teď dostává 
potěšení vidět těchto ma-
lých úsměvů hned nespočet. 

MŠ Lískovecká obdržela 
darem sestavu herních prvků 
na školní zahradu, ze které 
mají všechny děti velikou 
radost a již při vstupu do za-
řízení se mohou těšit, jak si 
užijí venkovní hry během 
dne. Je taktéž potěšující, že 
prostřednictvím zaměstnan-

ce MŠ se našla firma, která 
darovala další herní prvek, 
a děti si tak mohou vybrat, 
kde a jak se na zahradě zaba-
ví. Za všechny děti bych ráda 
poděkovala p. Petře Kubo-
šové a p. Lumírovi Ivánkovi 
s manželkou za krásné dary. 

 Jana Ondrušíková

Stejně jako v minulých 
letech i letos vyrobili žáci 
základních škol vánoční 
dárky a novoroční přání 
pro seniory a zdravotně 
postižené klienty umístěné 
v zařízeních města a Cha-
rity. 

Pod vedením učitelů a vy-
chovatelek školních družin 
vlastníma rukama vytvořili 
rozličná PF s keramickými 
stromečky, podkovami nebo 
oříšky. Pozoruhodní byli také 

andílci vyrobení z těstovin, 
ale i větší andělské panenky 
s peřovými křídly. Nechy-
běly tradiční vánoční deko-
race, letos například z kávy 
nebo buráků, ale ani zápichy, 
svícny, zvonky nebo krásné 
vánoční větvičky štěstí. 

Dárky potěšily přes 300 
klientů v Domově pro seni-
ory, v Domě pokojného stá-
ří u Panny Marie Frýdecké 
a v Oáze pokoje pro psychic-
ky nemocné.

Školáci vyrobili dárky
pro seniory a postižené

Poděkování za krásné dary

V prvním listopadovém 
týdnu měly děti MŠ Anen-
ská jedinečnou příležitost 
nahlédnout do „kuchyně“ 
Marlenky a podívat se, jak 
se vyrábí medové dorty, ku-
ličky a další výrobky. 

V nově zřízené hale pro 
návštěvníky byla dětem od-
halena všechna tajemství 
medového dortu. Například, 
že recept pochází z Arménie, 
že se do něj používají ty nej-
lepší přísady jako třeba peč-
livě vybrané ořechy, jejichž 
spotřeba 1,5 tuny za měsíc se 
vyrovná hmotnosti tří koní. 
Také, že do všech výrobků 
se přidává nejkvalitnější med 
od českých a slovenských 
včel. Za měsíc se ho spotře-
buje 7 tun, a to se vyrovná 
hmotnosti jednoho a půl 
slona. Velkým překvapením 
pro děti bylo, že medový dort 
Marlenka a další výrobky 
jsou oblíbené po celém svě-

Exkurze v Marlence

tě a mohou je ochutnat děti 
ve 36 zemích světa. 

Po vyprávění a animované 
prezentaci děti dostaly boha-
té pohoštění ve formě ochut-
návky mnoha výrobků a poté 
mohly díky prosklenému 
návštěvnickému koridoru vi-
dět obě výrobní haly a v nich 
speciální výrobní linky. 

S plnými bříšky se pak 
spokojeně vrátily zpět 
do školky a podělily se 
o své zážitky s kamarády 
a rodiči. Děti se zúčastnily 
exkurze v rámci celoroční-

ho projektu, který je věno-
vaný 750. výročí vzniku na-
šeho města, a návštěvu této 
výrobny vřele doporučují. 

Pokud rádi tvoříte, 
přemýšlíte a píšete, vaše 
kreativita vám jednoduše 
přináší potěšení. A pokud 
si vašeho zápalu pro věc 
někdo všimne, posoudí jej 
a po zásluze ocení, nadšení 
pro práci najednou nezná 
mezí a hranic.

Na 5. základní škole 
ve Frýdku-Místku vědí mla-
dí redaktoři školního časo-
pisu HOT magazín o podob-
ných pocitech své. Skupina 
bezmála pětatřiceti dětí z 2. 
stupně školy se třikrát ročně 
s nadšením pouští do práce 
na novém vydání jejich časo-
pisu. Každé číslo je originál-
ní, plné neokoukaných nápa-
dů, zajímavě zpracovaných 
příspěvků a samozřejmě 
vlastních ilustrací. Zásadou 
redaktorů je originalita. Co 
vymyslel někdo jiný, vy-
myslíme přece taky. Vlastně 
– vymyslíme i to, co ještě ni-
kdo jiný nevymyslel.

Všechny články, rozhovo-
ry, ilustrace vznikají ve vol-
ném čase mladých redakto-
rů, redakční rada nefunguje 
v rámci kroužku ani v rámci 
vyučovacího předmětu. Pra-
covní elán je o to neuvěři-
telnější. Motivace jedničkou 
tady jednoduše nehraje roli. 
Přesto se do HOT magazínu 
každým rokem v září hlásí 
nové mladé síly, aby doplni-
ly prázdné redaktorské židle 

uvolněné bývalými absol-
venty. Novinářský koloběh 
se točí již třináctým rokem, 
pod hlavičkou HOT magazí-
nu od roku 2012. 

Kromě psaní nás baví 
i soutěžit. Soutěž O nejlepší 
školní časopis České repub-
liky, kterou pořádá Asociace 
středoškolských klubů, nám 
každý rok umožňuje nahléd-
nout pod pokličku redakč-
ních rad ze všech českých 
a moravských krajů. Úspěch 
a vítězství v krajském kole 
soutěže nám již podeváté 
poskytly možnost zúčast-
nit se celostátního setkání 
v Brně. Setkání přináší po-
každé množství inspirace, 
prožitků a čím dál víc také 
ujištění o tom, že papírový 
časopis má pořád své místo 
na slunci. I v době, kdy mla-
dí hledají informace a čtou 
zprávy spíše na obrazovkách 
a displejích.

Důkazem je určitě i po-
čet soutěžících školních ča-
sopisů, který 
každým rokem 
stoupá. V roce 
2016 pročítala 
porota, složená 
z profesionál-
ních redakto-
rů, spisovatelů 
a učitelů, téměř 
490 přihláše-
ných časopisů 
ve všech kate-

goriích. O to větší byla radost 
a nadšení děvčat, která se 
jako zástupkyně redakčního 
týmu HOT magazínu zúčast-
nila v Brně slavnostního vy-
hlášení výsledků soutěže dne 
1. prosince, když přebírala 
z rukou ředitele soutěže Petra 
Kantora diplom za 2. místo 
v hlavní kategorii Nejlepší 
časopis II. stupně a diplom 
za 1. místo v kategorii Ob-
sah časopisu. Domů se dívky 
vracely s jasným vzkazem 
pro ostatní členy redakční 
rady – naše úsilí má smysl, 
někdo se jej všiml a ocenil ho. 

Radujeme se, ale neusí-
náme na vavřínech. Zase se 
pouštíme do práce, domlou-
váme se na nových příspěv-
cích, vymýšlíme témata, 
rozdělujeme si články. Před 
námi je další vydání HOT 
magazínu. A uzávěrka se ne-
zadržitelně a kvapem blíží! 
 Olga Lahnerová, 

 vedoucí školní redakce 
 HOT magazínu

HOT: Redaktorky HOT magazínu  v  plné 
parádě na setkání školních redakcí v Brně.

Školní časopis HOT magazín 5. ZŠ,
radost z psaní a nadšení z úspěchu
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jmenné soutěže v chodbě zámku. 
Vstupné zdarma. Výstava potrvá 
do května.

SKLENĚNÁ KRÁSA VÁNOC
Uvidíte výběr z kolekce ručně malo-
vaných skleněných vánočních ozdob, 
kterou nabízí a také vyváží IRISA 
do celého světa. Výstava potrvá do 5. 
února.
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 1. ZÁ-
KLADNÍ ŠKOLY PETRA BEZ-
RUČE VE FRÝDKU-MÍSTKU

na téma Co povídali babička s dědou. 
Výstava potrvá do 5. února.

POKLADY A KURIOZITY 
Z DEPOZITÁŘŮ

Putovní výstava věnovaná odborné 
práci muzeí.
Co všechno skrývají zdi muzejních 
depozitářů? Co vlastně do muzea pa-
tří? A kdo se o všechny ty věci stará? 
Přijďte se podívat na výstavu o mu-
zeu samotném! Nahlédnete do histo-
rie muzejnictví v Moravskoslezském 
kraji, seznámíte se s jednotlivými 
profesemi v muzeu. Představíme 
samozřejmě i řadu zajímavých před-
mětů – mnohdy opravdových pokla-
dů, často obohacených zajímavými 
příběhy.
Doprovodné akce: Komentované 
prohlídky – 26. ledna v 17 hodin a 5. 
března v 15.00 hodin, přednáška Pa-
eDr. Jiřího Tronečka na téma Prepa-
race přírodnin v muzeu – 16. února 
v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 5. 
března.

PAMÁTNÍČKY
Drobné knížečky s rukopisnými 
vzkazy, verši nebo obrázky zachy-
cují vzpomínky na dětská přátel-
ství, školní léta, na dobu vojenské 
služby, jsou svědectvím citu a lásky. 
Exponáty ze sbírek Muzea Beskyd, 
doplněné památníčky ze soukromí, 
zahrnují časové období od konce 19. 
století do počátku století jednadva-
cátého. Většina dřívějších majitelů je 
anonymní, přesto jsou mezi nimi pa-
mátníčky konkrétních lidí i známých 
regionálních osobností.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 12. ledna 
v 17 hodin ve výstavní síni, potrvá 
do neděle 19. února.

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 5. ledna v 16.30 hodin, 

Zelený dům
NA TŘI KRÁLE O TŘI KROKY 

DÁLE…
Novoroční vinšování, lidové obyčeje, 
pranostiky a předpovědi počasí z na-
šeho kraje. Jaké zimy bývaly dříve. 
Návštěvníci mají poslední možnost si 
prohlédnout vánoční výstavu v Zele-
ném domě.

CENTRUM MAGNOLIE 
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 

Délka představení: 1 hodina a 40 mi-
nut včetně přestávky.
Vstupné 280 Kč.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 8. 1. v 15.00

O KRTEČKOVI 
A NEPOSEDNÝCH HODINÁCH 

Divadlo Kaňka
Myslíte si, že jsou všechny hodiny 
stejné? Že všechny slouží jen k tomu, 
aby ukazovaly čas? Kdepak. Krtek 
má hodiny, které čas neměří ani neu-
kazují. Musí poslouchat krtka, proto-
že pán času se rozhodl, že vládu nad 
časem a hodinami přenechá právě 
jemu. Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 15. 1. v 15.00
KRÁLÍCI Z KLOBOUKU

Divadlo Špílberg Brno
Králíci Bob a Bobek bydlí v cylindru 
kouzelníka Pokustóna a vždy ráno 
po rozcvičce přičinlivě přiloží packu 
k dílu. Proč? Protože práce šlechtí. 
Muzikálové zpracování známé po-
hádky. Osm nových písniček pro 
představení vytvořila dvojice reno-
movaných tvůrců – hudební skladatel 
Petr Skoumal a textař a básník Pavel 
Šrut. Pro děti od 4 let a jejich rodiče. 
Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY:
Po 2. 1. – Út 31. 1.

Shine
Vladana Fuchsová

Vernisáž: Út 3. 1. v 17.00
Výstava opavské malířky Vladany 
Fuchsové (1986) představí jak díla 
z její nejnovější tvorby, tak i díla o pár 
let starší (2011–2016). Hlavní myš-
lenkou různorodých snových až abs-
traktních maleb je autorčin duchovní 
svět. Jak vnímá realitu, nad čím pře-
mýšlí a co ji z vnějšího světa zasahu-
je. Miniaturní postřehy a mnohdy ba-
nální denní zážitky přetváří autorka 
do uměleckého díla. Snaží se při tom 
stále hledat, nepropadnout manýře, 
zkoušet nová témata a nové způsoby 
vyjádření. 

KINO
Út 3. 1. v 19.00
Egon Schiele

Rakousko / Lucembursko, životopis-
ný / drama, 2D, 2016, režie: D. Ber-
ner, 15+, titulky, 109 min., vstupné 
90 Kč / pro členy FK 70 Kč, Filmový 
klub.

St 4. 1. v 19.00
Hororová středa: Underworld: 

Krvavé války
USA, akční / horor, 3D, 15+, titulky, 
92 min., vstupné 130 Kč.

Čt 5. – Pá 6. 1. v 19.00
Assassin‘s creed

USA / Velká Británie / Francie / Hong 
Kong, 2D, 12+, titulky, 115 min., 
vstupné 120 Kč, premiéra.

Pá 6. – Ne 8. 1. v 17.00
Ozzy

Španělsko, animovaný, 2D, přístup-
ný, dabing, 91 min., vstupné 110 Kč, 
pro děti, premiéra.

So 7. 1. v 19.00
Collateral Beauty: Druhá šance

USA, drama, 2D, 12+, titulky, 97 
min., vstupné 110 Kč, premiéra.

Ne 8. 1. v 19.00
Dítě Bridget Jonesové

USA, romantický / komedie, 2D, 15+, 
dabing, 123 min., vstupné 100 Kč.

Po 9. 1. v 19.00
Paterson

USA, drama, 2D, 2016, režie: J. Jar-
musch, 12+, titulky, 118 min., vstupné 
100 Kč / pro členy FK 80 Kč, Filmový 
klub.

Út 10. 1. v 19.00

Je to jen konec světa
Kanada / Francie, drama, 2D, 2016, 
režie: X. Dolan, 12+, titulky, 97 min., 
vstupné 100 Kč / pro členy FK 80 Kč, 
Filmový klub.

St 11. 1. v 10.00
Božská Florence

Velká Británie, komedie / životopis-
ný, 2D, 12+, titulky, 110 min., vstupné 
60 Kč, pro seniory.

St 11. 1. v 18.00
La La Land

USA, komedie / muzikál / drama, 2D, 
12+, titulky, 127 min., vstupné 130 Kč 
/ pro dámy 110 Kč, Dámská jízda, pre-
miéra.

Čt 12. – Pá 13. 1. v 17.00
Zpívej

USA, animovaný, 3D, přístupný, da-
bing, 110 min., vstupné 140 Kč / děti 
do 15 let 120 Kč, pro děti.

Čt 12. 1. v 19.00
Pod rouškou noci

USA, krimi / drama, 2D, 15+, titulky, 
129 min., vstupné 110 Kč, premiéra.

Pá 13. – Ne 15. 1. v 19.00
Všechno nebo nic

ČR, romantická komedie, 2D, 12+, 
107 min., vstupné 120 Kč, premiéra.

So 14. – Ne 15. 1. v 17.00
Trollové

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 92 min., vstupné 110 Kč / děti 
do 15 let 90 Kč, pro děti.

Po 16. 1. v 19.00
Začít znovu

Francie / Německo, drama, 2D, 2016, 
režie: M. Hansen-Løve, 12+, titulky, 
98 min., vstupné 100 Kč / pro členy 
FK 80 Kč, Filmový klub.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

www.knihovnafm.cz
12. 1. v 16.30, Místek, Modrý 

salonek
Stravování ve středověku 
Přednáška Marka Zágory.

13. 1. v 18.00, Frýdek
Dominik Maxmilián Ramík

Beseda s promítáním o jeho misio-
nářském působení na ostrově Tanna.
17. 1. v 18.00, Místek, Modrý salonek

Jan Zemaník – Tanzanie 2015
VÝSTAVY:
8. 12. – 11. 1. 

Mikulášská výstava
Fotografie – ArtCollegium 

Frýdek-Místek.
12. 1. – 8. 2. 

Fotografie Jaroslava Ožany

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 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

HMYZ A JINÁ HAVĚŤ 
ZBLÍZKA

Nejzajímavější fotografie ze stejno-

NÁRODNÍ DŮM - KULTURAFM 

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

HUDBA
Pá 6. 1. v 19.00

Novoroční koncert k 750 letům 
Frýdku-Místku 

/ př. sk. KPH
Janáčkova filharmonie Ostrava / 

Mozart GALA 
Jedinečným koncertem JFO slavnost-
ně zahájíme rok oslav 750 let Frýdku-
-Místku. Na tomto exkluzivním kon-
certě máte příležitost si poslechnout 
jeden z nejvýznamnějších českých 
orchestrů a dva operní pěvce. Zazpí-
vají sopranistka Eva Dřízgová-Jirušo-
vá, první dáma ostravské opery, a ta-
lentovaný barytonista Roman Hoza. 
Koncert bude dirigovat šéfdirigent 
tělesa Heiko Mathias Förster. 
Na programu budou převážně oper-
ní árie z pera Wolfganga Amadea 
Mozarta, které se vážou k autorově 
tvůrčímu období spojenému s český-
mi zeměmi. Opera Figarova svatba 
měla v Čechách větší ohlas než její 
premiéra ve Vídni a opera Don Gio-
vanni byla částečně napsána v Praze 
a byla zde i její velkolepá premiéra. 
Náročnou koncertní árii „Bella mia 
fiamma, addio“ napsal Mozart pro 
operní pěvkyni Josefínu Duškovou, 
jednu z jeho pražských přátel.
Délka koncertu: 2 hodiny včetně pře-
stávky
Vstupné 320 Kč, místenky k sezení

TANEC
So 7. 1. v 19.00

Novoroční Tančírna
Užijte si s přáteli v Národním domě 
plesovou atmosféru. Tentokráte bude 
Tančírna ve slavnostnějším duchu, 
s živou hudbou a předtančením. Ve-
čerem bude provázet Jana Šodková. 
K tanci zahraje skupina Blankyt 
a program Novoročního plesu zpes-
tří vystoupení taneční skupiny Just 
Dance.
Vstupné 100 Kč v předprodeji / od 6. 
1. za 130 Kč. 

VÝSTAVY:
Po 2. 1. – Út 31. 1.

Kateřina Kanioková a Jan Funiok
Vernisáž: Po 9. 1. v 17.00

Výstava kreseb a maleb nejmladší 
generace frýdecko-místeckých uměl-
ců. Kateřina Kanioková absolvovala 
uměleckoprůmyslovou školu sklář-
skou ve Valašském Meziříčí. Vysta-
vené obrazy jsou zejména jejími klau-
zurními pracemi. Na výstavě uvidíte 
například její realistické malby kra-
jiny. Jan Funiok bude vystavovat 
hlavně své kresby tužkou a pastelem. 
Nosným tématem Funiokových kre-
seb je portrét. Výstava je iniciativou 
projektu Umělecký inkubátor.

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

DIVADLO:
St 18. 1. v 19.00

Zbabělci 
/ př. sk. C

Josef Škvorecký 
Uvádí: Divadlo Petra Bezruče

Divadelní adaptace zakázaného ro-
mánu. Poslední týden druhé světové 
války očima mladíka, který miluje 
holky a jazz.
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porodní asistentka
Programy pro maminky a ženy:

Jóga po porodu – speciální program 
pro regeneraci po porodu, miminka 

s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga 

pro pevné tělo, bdělou mysl a dobrou 
funkčnost vnitřních orgánů

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

rozence
Kurzy masáží dětí a miminek – 

jemné techniky pro zdraví a pohodu 
vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní 
a semiprivátní kurzy dle individuál-

ních potřeb
Programy pro děti:

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

účastnit i mladší sourozenci. 
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 vaše-
ho 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 – pohy-
bový program pro léčbu, regeneraci 

a prevenci poruch páteře a pohybové-
ho aparátu zejména v důsledku seda-
vé práce a jednostranného zatížení; 
vhodné pro všechny věkové skupiny 
(děti od 6 let, sportovci, střední věk, 
senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná 
a hluboce relaxační technika pro 

podpoření samoozdravných procesů 
v těle.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy cvičení jógy 

září 2016 – leden 2017
(zahájeno v týdnu od 12. 9.)

9. ZŠ
Pondělí

16.30-18.00 začátečníci, 1.-2. díl
18.00-19.30 pokročilí, 4.-5. 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
8.15–9.45 začátečníci, 1.-2. díl 

(nový kurz – od 5. 10.)
17.15-18.45 mírně pokročilí, 2.-3. díl

19.00-20.30 začátečníci, 1.-2. díl
Čtvrtek

8.15-9.45 začátečníci, 1.-2. díl
10.00-11.30 mírně pokročilí, 2.-3. díl

18.00-19.30 začátečníci, 1.-2. díl
Místek – MŠ, Anenská 656

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

16.30-18.00 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Místek - MŠ, Svatopluka Čecha 
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Pondělí

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

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
13. 1. v 17 h.

ČAJ O PÁTÉ 
pro střední a starší generaci

Přijďte se pobavit a zatancovat si, ten-
tokrát v maškarním duchu.
Vstupné: 50 Kč

BERKANA – CENTRUM ZDRAVÍ, 
ENERGIE A VITALITY

tel: 603 793 595
www.centrum-berkana.cz

Pozor!!! 
Centrum Berkana se stěhuje. 

Od 1. 12. jsme v nových prostorách 
na Antonínově náměstí v Místku. 

Jóga v páru 
Zábavná lekce jógy pro dva (nejen 

páry muž a žena, i kamarádky) 
3. 1., 15.30–16.30

Muzikohrátky pro děti
Vlaďka Gavlasová – v úterky 

muzikoterapeutický kroužek pro 
školkové děti a rodiče – bubnování, 
zpěv, tanec, hudební relaxace (bližší 

informace www.gavlasovi.cz)
Tel.: 730 815 782
4. 1., 8.00–9.00

Jóga – zdravé cvičení
Miluše Skulinová
Tel.: 604 623 967
5. 1., 19.00–20.15

„ÓM“ 
– Novoroční zpívání mantry ÓM

Tel.: 603 793 595
6. a 20. 1., 17.00–19.30

Harmonizační večery pro ženy
Monika Havelková
Tel.: 606 697 199

9. 1. a další pondělky, 17.30-19.00
Aromakurz – Kurz aromaterapie 

Lenka Menšíková
Tel.: 739 685 045

13. 1., 18.00–20.00
Impulsy – spontánní tanec

Karel Škola
Tel. 774 572 195

Pravidelné akce:
Úterky 

Terapeutická jóga začátečníci, 
kurz 

eva@berkana.cz 
Tel. 603 793 595

Čtvrtky 
Terapeutická jóga pokročilí, kurz 

eva@berkana.cz 
Tel. 603 793 595

Středy
Tai-chi – začátečníci a pokročilí, 

kurz 
michalp@centrum-berkana.cz 
http://tchajti.wordpress.com/

Tel.: 602 374 038 
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

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

Pro děti:
Sobota 7. ledna v 15 hodin 
Pohádky vánočních nocí 

Dvě loutkové pohádky s vánoční 
tematikou – „Příběh noci štědrove-
černí“ a „Příběh silvestrovské noci“. 
Hraje DUO – Divadlo u Ostravice. 

Vstupné 30 Kč.
Pro mládež a dospělé:

Pátek 13. ledna v 18 hodin (premiéra)
Sobota 21. ledna v 18 hodin 

(1. repríza)
Sobota 28. ledna v 18 hodin 

(2. repríza)
KRYT aneb kamarádi na život 

a na smrt!
Zcela nová tragická fraška s horo-
rovými prvky o tom, že opravdové 

kamarádství je nade vše… 
Hraje Divadlo Šmíry Frýdek-Místek. 

Vstupné 100 Kč.
Změna programu vyhrazena! 

Předprodej vstupenek vždy v úterý 
a čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální 

páteční či sobotní představení a 1 
hodinu před představením! 

Předprodej vstupenek
Vždy v úterý a čtvrtek od 15 do 17 
h. na aktuální páteční či sobotní 
představení a 1 hodinu před před-
stavením! 

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

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

SVČ KLÍČ

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

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

Aktuální nabídku kroužků a kur-
zů na školní rok 2016/2017 najde-
te na www.klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě. 

LYŽOVÁNÍ PRO DĚTI MŠ 
16. – 20. 1. 2017 

– 1. turnus | Místecké MŠ 
23. – 27. 1. 2017 

– 2. turnus | Frýdecké MŠ 
I v tomto školním roce jsme připra-
vili tradiční základní kurzy lyžování 
pro děti z mateřských škol (od 4 let). 
Lyžařský výcvik pro předškoláky je 
veden zkušenými instruktory. Těm, 
kteří budou na lyžích poprvé, doká-
žeme, že je to prima zábava, ze které 
nemusí mít vůbec strach. Začátečníci 
si osvojí základy lyžování i samotnou 
jízdu na lyžařském vleku, zkušení 
lyžaři si vylepší svůj styl a naučí se 
novým prvkům. Děti budou rozděle-
ny do družstev. Každé družstvo má 
svého lyžařského instruktora a po-
mocníka bez lyží. K dispozici máme 
chatu se sociálním zázemím.  
Místo: Visalaje – Zlatník  
Cena: 2 000 Kč 
Informace a přihlášky: Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: ly-
zovani@klicfm.cz 

AKCE:
7. 1. 

SOBOTA V POHYBU | 1. ZŠ
Přijďte za námi si zahrát florbal, fut-
sal a speciální basketbal.
Věk: 7–12 let
Místo a čas: ZŠ Petra Bezruče, T. G. 
Masaryka 454, Frýdek, tělocvična, 
8.45–12.15 hodin
Cena: 10 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Telefon: 
558 111 773, 604 524 066 | E-mail: 
jirka@klicfm.cz

14. 1. 
PRINCEZNY NA CESTÁCH 

Milé princezny, země, kterou se 
chystáme navštívit, je nejzápadnější 
evropskou zemí. Na západě a jihu 
omývá její břehy Atlantický oceán 

a na východě leží její jediný pev-
ninský soused – Španělsko. Hlavní 
město se jmenuje Lisabon a je velmi 
známá díky mořeplavcům, kteří kdy-
si dávno objevovali na svých lodích 
neznámá území. Určitě již všechny 
víte, kam se pojedeme podívat.
Věk: 5–9 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klí-
ček, Slezská 749, Frýdek, 9.00–17.00 
hodin
Cena: 230 Kč
Informace: Pavla Chrobáková | Te-
lefon: 732 646 127 | E-mail: pavla@
klicfm.cz

14. 1. 
MISTROVSTVÍ ČR PEXESO

Již poosmé máte možnost získat titul 
mistra ČR v pexesu, a tak dorazte 
k nám do SVČ Klíč...
Věk: 7–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč, budova B, Pi-
onýrů 764, Místek, 8.30–16.00 hodin 
| Prezence: 8.30 – 9.15 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Telefon: 
558 111 773, 604 524 066 | E-mail: 
jirka@klicfm.cz

 KENNY BABY CLUB

Panské Nové Dvory,
Frýdek- Místek
Tel.: 736 520 414
info@kenny.cz

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ KENNY 

BALÍČEK: Cvičení a plavání v jedné 
lekci pro děti od narození do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ PROGRAMY PRO 
RODIČE S DĚTMI: středy – dopo-
ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORIC-
KÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 roku
Na všechny programy je třeba se pře-
dem telefonicky objednat!

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, Montesso-
ri Miniškolku pro děti od 20 měsíců 
do 3 let, Montessori Mateřskou školu 
pro děti od 2,5 do 6 let, odborné před-
nášky i semináře.

Montessori pracovna pro rodiče 
s dětmi od 1,5 do 3 let

Děti se postupně učí práci s Montes-
sori pomůckami, které jsou navrženy 
tak, aby rozvíjely jejich schopnosti 
v daném období. Věnujeme se zde 
především aktivitám praktického 
života, rozvíjíme s dětmi smyslové 
vnímání, jemnou i hrubou motori-
ku, řečové, hudební, výtvarné a po-
hybové dovednosti. Děti zde trénují 
schopnost soustředit se a dokončovat 
aktivity. Přínosný je pro ně také po-
byt v kolektivu. Přirozeně se tak tvoří 
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vzájemný respekt dětí a rozvíjejí se 
i vzájemným pozorováním. Děti se 
cítí v bezpečí za přítomnosti rodiče 
a ti mají možnost rozvíjet vzájemnou 
spolupráci s dítětem a prožít klidné 
okamžiky, kdy se mohou soustředit 
pouze na ně dva.
Věk: 1,5 – 3 roky
Termíny kurzů 2016/2017:
pondělí 8.45 – 10.15 hodin, 10.30 – 
12.00 hodin
pátek 8.45 – 10.15 hodin, 10.30 – 
12.00 hodin
Do kurzu je možné se přihlásit kdy-
koliv během roku.

Montessori miniškolka 
pro děti od 2 do 3 let

Prostředí Montessori miniškolky je 
přizpůsobeno potřebám nejmenších 
dětí, jejich vývoji, velikosti i síle. 
Vybavení třídy je plné aktivit a po-
můcek, které dětem umožňují zdoko-
nalovat se v praktických činnostech, 
péči o sebe i o prostředí a v poznávání 
světa kolem nás. K dětem přistupuje-
me individuálně a pomáháme, aby 
každé z nich naplno rozvíjelo své 
možnosti. Kapacita miniškolky je 12 
dětí.
Termín: úterý – čtvrtek 8.00 – 16.00

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 

Frýdek-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 dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

 Hospůdka U Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
www.kapitola.eu

.ŠKOLA JÓGY KARAKAL

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

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

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:

1. až 8. ročník – od začátečníků až 
po pokročilé – jógová filosofie a pra-
xe, tělesná cvičení, techniky vnitřní 
a vnější pránájámy – ovládání dechu 
a souboru energií, pozitivní ovliv-
ňování mysli, techniky zlepšení 
koncentrace, statická a dynamická 
meditace, relaxační techniky, senioři, 
hathajóga se saunou, cviky zaměřené 

na problémy s páteří, aj. Novinka – 
čtvrtletní kurz léčivá koupel vesmí-
ru – harmonizační a léčivá technika 
vnitřní pránájámy, speciální kurz.
ZÁPIS 5. 1. v 16.00–18.00 h. 
ve Frýdku. Kurzy začínají v týdnu 
od 9. 1. podle aktuálního rozvrhu.

27. 1. od 17 h.
ČAJ O PÁTÉ 

V jógovém sále ve Frýdku – pose-
zení v kruhu přátel nad šálkem čaje 
s tématy, která vás zajímají a v pravi-
delných kurzech na ně nezbyl čas... 
Ze studnice moudrosti starých mis-
trů a své celoživotní zkušenosti nám 
bude vyprávět Zdeněk Šebesta. 

Připravujeme:
11. 2.

HATHA JÓGA A SAUNA 
Jednodenní setkání, atraktivní spoje-
ní pozitivních účinků tělesných cvi-
čení a regeneračních a omlazujících 
účinků sauny. 

Více informací 
na www.joga-karakal.cz.

Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
programu vyberete ten pravý. Jste sr-
dečně zváni, těšíme se na vás.

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.
3. 1. v 10.00

MAŇÁSKOVÁ POHÁDKA
Zveme vás na maňáskovou pohádku 
O perníkové chaloupce. 

11. 1. v 10.00
TANEČKY A ŘÍKADLA

Ve středu si společně zatančíme a za-
zpíváme dětské písničky.

13. 1. v 10.00
CVIČENÍ BATOLAT 

NA BALÓNECH
Zveme maminky s dětmi do 1,5 let 
na veselé cvičení na rehabilitačních 
míčích.

17. 1. v 10.00
DŘEVĚNÝ SNĚHULÁK

Milé děti, zveme vás na tvořivku. Vy-
robíme si sněhuláčka ze dřeva. Mate-
riál bude připraven v Broučcích.

AKTIVNÍ DOPOLEDNE 
V BROUČCÍCH:

Stále máme pro vás k dispozici:
* sportovní pomůcky
* dětské hudební nástroje
* kinetický písek
* výtvarné pomůcky

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

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

www.budumaminka.cz
Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těho-
tenské centrum ve F-M uzavřeny 
smlouvy se zdravotními pojišťov-
nami, čímž garantujeme nejvyšší 

kvalitu nabízených služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace lékaře)

Masáže těhotných i po porodu  
(klasické i aroma)

Laktační poradna
TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 

KURZŮ:
PŘÍPRAVA K PORODU

26. 1. v 16.00
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

30. 1. v 15.30
MANIPULACE S NOVOROZEN-

CEM, PÉČE O DÍTĚ
18. 1. v 15.30

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ

Novinka! 
Od 11. 1. cvičíme také ve středy od 16 
do 17 h. s porodní asistentkou Bc. Te-
rezou Rykrovou. Jedná se o soubor 10 
lekcí. Počet míst omezen, pro rezer-
vaci volejte 777 755 907.

Úterý – 16.15
Středa – 16.00
Čtvrtek – 10.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb „jak dítěti dopomoci správně 
růst“ (obsahová náplň: praktické ná-
cviky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného krme-
ní, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí). 

Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

10. 1., 17. 1., 24. 1. 2017 – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

10. 1., 17. 1., 24. 1. 2017 – 10.00 h.
KURZ VÁZÁNÍ DĚTÍ 

DO ŠÁTKU
Je vhodný pro těhotné ženy, pro ma-
minky s miminky, úplné začátečníky 
i mírně pokročilé, tatínci srdečně ví-
táni. Dne 20. 1. v 10.00 h. se uskuteč-
ní kurz vázání dětí do šátku, který se 
koná pod vedením poradkyně a lek-
torky. Počet míst omezen, volejte pro 
rezervaci 777 755 907.

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 

4. – 6. 1. 
Účast zájemců na Tříkrálové sbírce

9. 1. 
Zahájení půlroční výtvarné soutěže

10. 1. 
Čajovna – plánování společných cílů 

roku 2017

Každou středu je konzultační den 
– den určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví do-
učování nebo téma, které chtějí s pra-
covnicí prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den 
najdete na: www.charitafm.cz
VŠEM DĚTEM PŘEJEME DO NO-
VÉHO ROKU 2017 JEN TO NEJ-
LEPŠÍ!

pENZION HRAD

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149

mobil: 603 584 524
Email: 

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

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středově-
kých tanečnic, šermířů a kejklířů, 
každou sobotu od 19.00 do 21.15 h.

GALERIE pOD ZÁMKEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

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

TANEČNÍ STUDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz, 

tel.: 776 096 091, 605 545 607
registrace možná emailem

nebo telefonicky
Taneční centrum pro každého, 

bez věkové hranice.
 

Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz

KRESLÍME, MALUJEME, 
MODELUJEME

tvůrčí dílna a kurzy pro dospělé a děti 
od 13 let každou středu od 17 do 20 
h. (kresba a malba) a každý čtvrtek 
od 17 do 19 h. (modelovaní a kera-
mika)

KERAMICKÝ ATELIÉR

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

6. 1. pátek BASS INVASION – 
NEW YEAR EDITION
DNB PARTY NA ZAČÁTKU 
ROKU!
7. 1. sobota NOVOROČNÍ 
HITY 18PLUS!
NOVOROČNÍ HITY ZE ZÁ-
HROBÍ! VSTUP ZDARMA!
13. 1. pátek 22. NAROZENINO-
VÝ PLES – ROCK AND ROLL
22. NAROZENINY KLUBU! 

STYL A DRESS CODE: ROCK 
AND ROLL 50. LÉTA! RUDY 
HORVATH A NEO CHESS 
SUNNY ROCK ´N´ ROLL 
BAND! DJ PETR KLEGA, BO-
HATÉ OBČERSTVENÍ
14. 1. sobota 22. NAROZENI-
NY: NO!SE: BIFIDUS AKTIF
NAROZENINY STOUNU 
V RYTMU ZLOMENÝCH BE-
ATŮ 

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 
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HYUNDAI LXM motors s.r.o.

Kulturní dům Frýdek Místek > 19.leden 2017 > 9 - 16 hod.

 Zaměstnání > brigády > praxe
  Vstup ZDARMA

www.veletrhyprace.cz

-

Atmosféru tradiční vý-
stavy betlémů v Tiskárně 
Kleinwächter si o vánoč-
ních svátcích znovu nene-
chaly ujít tisíce lidí, kteří 
napsali stovky slov uzná-
ní, poděkování a krás-

ných vzkazů do pamětní 
knihy hostů, kde nechy-
běla ani povzbudivá slova 
v cizích jazycích.

„Vysoká návštěvnost nás 
vždy utvrdí v tom, že to, 
co děláme spolu s přáteli 

Danielem Adámkem a Jir-
kou Bíleckým, kteří mi 
nezištně celou tu dlouhou 
dobu čtrnácti let pomáhají 
výstavu připravovat, má 
smysl a vyplatí se v tom 
i nadále pokračovat,“ hod-
notil hlavní organizátor 
Josef Kleinwächter, který 
poděkoval i zaměstnancům 
a dalším spolupracovní-
kům a také hudebníkům 
z Oder pod vedením Mar-
tina Jakubíka, řezbářům 
Lupovi Annetovi, Jiřímu 
Rozehnalovi a Zdeňkovi 
Nytrovi za jejich dvouden-
ní zpestření celé výstavy, 
kterým vytvořili důstojnou 
vánoční atmosféru.  

V tomto roce 2017 už 

Jedinečný Novoroční koncert 
k 750 letům Frýdku-Místku
Jedinečným koncertem Janáčkovy filharmonie Os-

trava v pátek 6. ledna v Národním domě slavnostně 
zahájíme rok oslav 750 let Frýdku-Místku.

Na tomto exkluzivním koncertě máte příležitost si po-
slechnout jeden z nejvýznamnějších českých orchestrů 
a dva operní pěvce.  Zazpívají sopranistka Eva Dřízgo-
vá-Jirušová, první dáma ostravské opery, a talentovaný 
barytonista Roman Hoza. Koncert bude dirigovat šéfdi-
rigent tělesa Heiko Mathias Förster.

ŘEZBÁŘI: Výstavu betlémů zpestřili mistři dláta. 
 Foto: Petr Pavelka

Betlémy u Kleinwächtera navštívily tisíce lidí

pořadatelé přemýšlejí, jak 
zpestřit jubilejní již pat-
náctý ročník této výstavy. 
„Určitě se bude na co těšit. 
Vánoce nám teď skončily, 
prožili jsme je různě, avšak 
výsledek byl snad vždy 

stejný, s cílem udělat radost 
svým blízkým. Stejný cíl 
má naše výstava, ale přeje-
me všem, aby našli pohodu 
a nějakou radost v každém 
dni nového roku,“ uzavřel 
Josef Kleinwächter.  (pp)
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Pro inzerci volejte 
603 249 743

�����������
výkup- prodejvýmìna-
Místek u Tesco, Pøíborská 586 (smìr NJ), tel.777 913 814

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Firma KORA produkt s.r.o. v Dobré 
přijme zaměstnance na pletení korbačiků.

Zájemci, hlaste se na tel. čísle: 
732 746 279, pan Miroslav Slanina 

Firma poskytuje stravenky a za dobrou práci 
měsíční odměny, pružná pracovní doba.

Ceny tepelné energie
společnosti DISTEP a.s.
V souladu s cenovými předpisy stanovila měst-

ská společnost DISTEP a.s. koncem roku 2016 
předběžné ceny tepla pro rok 2017, jež jsou určeny 
dle předběžných nákladů a předpokládaného prode-
je tepla pro rok 2017.

Ceny tepelné energie pro vytápění a pro dodávku 
teplé vody se snížily oproti předběžným cenám roku 
2016 o cca 1 %, i když nákup tepelné energie od spo-
lečnosti Veolia Energie ČR, a.s., se o 1 % zvýšil.

Cena tepla pro ústřední vytápění na patě domu a 
cena pro ohřev teplé vody z objektových předáva-
cích stanic je 548,40 Kč/GJ bez DPH a cena tepla 
pro ohřev teplé vody z předávacích stanic je 487,90 
Kč/GJ bez DPH.

Pořádáte ples a chcete 
o něm dát vědět 
ve zpravodaji?

Informace nebo plakátek 
můžete zaslat na e-mail: 

pavelka.petr@frydekmistek.cz


