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Vážení občané,
koncem ledna jsme se navždy rozloučili s Evou Geryko-

vou, která byla a navždy zůstane spjata s frýdecko-místec-
kým folklorem. Za dvacetiletou obětavou práci ve funkci 
prezidentky Mezinárodního folklorního festivalu Frýdek-
-Místek a rozvoj v oblasti kultury v našem městě se právem 
stala v roce 2015 laureátkou Ceny statutárního města Frý-
dek-Místek. Budeme na ni vzpomínat jako na osobu, která se 
nejvíce zasloužila o to, že je každoročně naše město na jeden 
týden oživeno krásou lidových zpěvů, tanců a muziky z růz-
ných částí světa. Vděčíme jí za to, že od roku 1995, kdy tra-
dice Mezinárodního folklorního festivalu ve Frýdku-Místku 
vznikla, navštívily město tisíce účastníků, kteří k nám přijeli 
podělit se ve svém pojetí o svou lásku k folkloru a představit 
tradice našich předků z mnoha zemí různých kontinentů. 

Je pravděpodobné, že kdykoliv zazní hymna festivalu 
v následujících ročnících, najde se mnoho těch, kterým při 
těchto tónech zvlhnou oči vzpomínkou. Ale pak budou ná-
sledovat tóny další, které pošlou krojované tanečníky do víru 
tance, při němž budou rozdávat úsměvy, a veselé melodie, 
zpěv a juchání se jako obvykle přenese na všechny poslucha-
če, kteří zapomenou na všechna svá trápení, smutky a stesky 
a budou si naplno vychutnávat pozitivní energii posbíranou 
z mnoha jedinečných pramenů z různých koutů světa, aby 
nabrali sílu do dalších všedních dní. Tak by to Eva Geryková 
určitě chtěla… Michal Pobucký

V GAUDIU: Klienti dnes mají mnohem lepší podmínky i pro rehabilitaci.  Foto: Petr Pavelka

Léčebna dlouhodo-
bě nemocných Gaudium 
úspěšně prošla i díky čtyř-
milionovému příspěvku 
z rozpočtu města potřeb-
nou rekonstrukcí a už zno-
vu slouží svému bohulibé-
mu účelu. Přesvědčilo se 
o tom i vedení města, které 
přijalo pozvání k návštěvě 
tohoto zařízení, po jehož 
službách je velká poptáv-
ka.

Rekonstrukce objektu 
byla velmi rozsáhlá, pro-
tože veškeré rozvody byly 
na hranici životnosti. „Zů-
staly obvodové stěny, chod-
by a schodiště. Vše ostatní 
měnilo dispozice. Zmenšily 

se pokoje, kdy dnes máme 
maximálně třílůžkové, zlep-
šila se dostupnost sociálních 
zařízení. Všude jsou nové 
rozvody, zvýšila se i bezpeč-
nost pacientů, protože přiby-
ly hlásiče požáru napojené 
přímo na hasiče. Vybudova-
ly se šatny pro zaměstnance, 
kteří dnes rovněž mají lepší 
zázemí, kaple se přesunula 
na severní stranu. Kromě 
toho jsme nakoupili rehabili-
tační přístroje a kompenzač-
ní pomůcky a byli vyškoleni 
rehabilitační pracovníci,“ 
vyjmenoval obsah projektu 
za 23 milionů korun ředitel 
Gaudia Petr Hartmann.

„Vše bylo nesmírně ná-

Po skokovém snížení 
ceny tepelné energie pro 
byty vytápěné městskou 
společností Distep za rok 
2015, kdy lidé ušetřili 
na platbách za vytápění 
a ohřev teplé vody oproti 
předchozímu roku prů-
měrně 1 245 korun na jed-
nu domácnost, přichází 
z Distepu zprávy za rok 
2016, svědčící o tom, že 
se podařilo tento trend 
udržet, a klíčový ukazatel 
ceny tepelné energie ještě 
malinko snížit.

„Je to výsledkem společ-
ného snažení managementu 
městské společnosti a vede-
ní města, které pozměnilo 
strategii řízení nákladů. Po-
tvrzuje se, že po letech, kdy 
se investovalo celkově přes 
osm set milionů do tech-
nického a technologického 
zařízení, včetně měření a re-
gulace, jsme si mohli dovo-
lit snížit investice, aniž by-
chom ohrozili spolehlivost 
našeho systému centrální-
ho vytápění a zákaznický 
komfort,“ hodnotí primátor 
Michal Pobucký. „Čísla nás 

těší, protože dokazují, že 
radnice může ceny tepla 
do určité míry ovlivňovat 
a že je prozíravé mít všech-
ny strategické činnosti pod 
kontrolou města. Stejně 
přistupujeme k Frýdecké 
skládce a nyní chceme změ-
nit do budoucna strategii 
také v oblasti kanalizací, 
které, pokud budou inves-
továny Statutárním měs-
tem Frýdek-Místek, budou 
zůstávat v jeho majetku,“ 
doplnil náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

A nyní k samotným čís-
lům, v nichž se můžete lépe 
zorientovat i v dostupných 
grafech. První dobrou, již 
zveřejněnou, informací jsou 
předběžné ceny tepla pro rok 
2017, které v souladu s ce-
novými předpisy stanovila 
městská společnost DISTEP 
a.s. koncem roku 2016 
podle předběžných nákladů 
a předpokládaného prodeje 
tepla pro rok 2017. Ceny te-
pelné energie pro vytápění 
a pro dodávku teplé vody se 
snížily oproti předběžným 
cenám roku 2016 o zhruba 

jedno procento, i když ná-
kup tepelné energie od spo-
lečnosti Veolia Energie ČR, 
a.s., se o naopak o procen-
to zvýšil. Cena tepla pro 
ústřední vytápění na patě 
domu a cena pro ohřev teplé 
vody z objektových předá-
vacích stanic je 548,40 Kč/
GJ bez DPH a cena tepla pro 
ohřev teplé vody z předá-
vacích stanic je 487,90 Kč/
GJ bez DPH. Není to však 
cena konečná a v návaznosti 
na skutečnou spotřebu tepla 
v tomto roce a na skutečné 
náklady spojené s výrobou 
a rozvodem tepla se může 
změnit, stejně jako tomu 
bylo i letos.

Občanům města, kteří 
jsou zásobováni teplem 
od společnosti Distep, 
bude za rok 2016 účtována 
za ústřední vytápění a oh-
řev vody skutečně nižší 
cena, než se předpokláda-
lo. U tepla pro vytápění je 
konečná cena oproti před-
běžné snížena o 28,80 ko-
run a pro ohřev teplé vody 
o 17,30 korun za gigajoule.
� (Pokračování�na�str.�2)

Rekonstrukce Gaudia se povedla

Radnice zkrotila ceny tepla

ročně z hlediska termínů, ale 
vše se podařilo zvládnout...
� (Pokračování�na�str.�3)
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� (Pokračování�ze�str.�1)
„Koncem roku je vždy 

stanovena předběžná cena 
tepla na rok příští. Vychází 
z předpokládaného prode-
je v daném roce a nákladů 
spojených s výrobou a roz-
vodem tepla. Tato cena není 
cenou konečnou, může se 
změnit, zejména v návaznos-
ti na zimní období. Výsledná 
cena je stanovena po ukon-
čení kalendářního roku, kdy 
už jsou známy údaje skuteč-
ného prodeje tepla a nákladů 
na jeho výrobu a rozvod. Pro 
rok 2016 je výsledná cena pro 
ústřední vytápění 524,60 Kč/
GJ bez DPH a pro ohřev tep-
lé vody 475 Kč/KJ bez DPH. 
Protože ale v porovnání s ro-
kem 2015 byl rok 2016 chlad-
nější, bylo tepla spotřebová-
no více, a tudíž i náklady 
na jeho zajištění byly vyšší. 
Za vytápění za rok 2016 tedy 
občané zaplatí v průměru 
o 437 korun více než v roce 
předchozím. V konečném 
důsledku můžeme konstato-
vat, že naše celkové náklady 
a zisk v cenách tepelné ener-
gie pro ústřední vytápění 
i pro teplou vodu mají pře-
vážně klesající tendenci, a to 
i přesto, že náklady na nákup 
tepelné energie od našeho 
dodavatele mírně stoupají,“ 
shrnul člen představenstva 
společnosti Distep Svato-
pluk Eliáš s tím, že podíl na-
kupovaných komodit v rám-
ci tepelné energie činí 72 %, 
což znamená, že náklady 
na chod společnosti a zisk je 
tvořen z 28 %.

Pokud srovnáme výsledné 
ceny tepelné energie za rok 
2015 a výsledné ceny za rok 
2016, došlo rovněž ke sníže-
ní, a to pro ústřední vytápění 
a ohřev teplé vody v objekto-
vých předávacích stanicích 
o 14,30 Kč/GJ a pro ohřev 
teplé vody v předávacích 
stanicích o 6,80 Kč/GJ.

„Konečnou cenu tepla pro 
rok 2016 mohla městská spo-
lečnost Distep snížit i proto, 
že postupně optimalizovala 
náklady ovlivňující cenu tep-
la. Jednak snižovala nákla-
dy na chod společnosti, ale 
zejména modernizovala svá 
zařízení, což vedlo k úspo-
rám tepelné energie pro ko-
nečné spotřebitele. Pořídila 
regulační techniku a používá 
úsporné technologie spojené 
s pokládkou předizolované-
ho potrubí, což mělo zásad-
ní vliv,“ připomněl primátor 

Michal Pobucký s tím, že 
díky používání kvalitního 
materiálu a zařízení jsou 
všechny části rozvodného 
tepelného zařízení na rozdíl 
od některých jiných měst 
ve velmi dobrém stavu, 
schopném dlouhodobě zaji-
stit spolehlivou a ekonomic-
kou dodávku tepelné energie. 

Ceny tepla reguluje stá-
tem vytvořený Energetický 
regulační úřad, který uvádí 
závazný postup při kalku-
laci cen tepla a stanovuje 
princip cen předběžných 
a výsledných. Společnost 
DISTEP a.s. je stanovuje 
v souladu s těmito předpisy.

„Kromě jednotkové ceny 
za zboží či služby je neméně 
důležité i to, kolik zákazníci 

za teplo zaplatí. Srovnáme-li 
měrné náklady na vytápění 
na 1 m² bytové plochy vy-
tápěné společností DISTEP 
a.s. za období od roku 1996, 
pak zjistíme, že při téměř 
každoročním zvyšování jed-
notkové ceny tepelné ener-
gie nedochází k výraznému 
navyšování ročních nákladů 
na vytápění bytů, ale v po-
sledních letech spíše ke snižo-
vání. V roce 2016 byl náklad 
na vytápění bytů 131,66 Kč/
m², což je od roku 1996 druhý 
nejnižší náklad, i když kalen-
dářní rok 2016 je ve srovnání 
posledních dvaceti let rokem 
teplotně průměrným. Teplot-
ně srovnatelný s rokem 2016 
je z poslední doby rok 2011, 
kdy byl náklad na vytápění 

bytů 164,59 Kč/m². Jde tedy 
v roce 2016 o snížení o 32,93 
Kč/m², což představuje sní-
žení o 1 811 Kč na byt o ploše 
55 m²,“ vybízí k procházení 
grafů ekonomická náměst-
kyně DISTEP a. s. Stanislava 
Ciahotná. Pro lepší předsta-
vu o nákladech na vytápění 
bytů zásobovaných DISTEP 
a.s. byl zvolen byt o vytápě-
né ploše 55 m², což zhruba 
odpovídá dvoupokojové-
mu bytu. Uvedené náklady 
na vytápění (bez teplé vody) 
představují průměrné hodno-
ty za všechny byty ve Frýd-
ku-Místku vytápěné společ-
ností DISTEP a.s., přičemž 
měrné náklady na vytápění 
se mohou samozřejmě v jed-
notlivých domech lišit.

Celkově se dá říct, že při 
stejně chladném roku měr-
ný náklad na vytápění stále 
klesá, a to nemalou měrou 
také vlivem realizovaných 
revitalizací bytových domů, 
tj. postupným zateplováním 
a výměnou oken u odběrate-
lů. Stejně chladný rok zna-
mená stejný počet denostup-
ňů. Čím je tento parametr 
vyšší, tím byla zima tužší. 
V roce 2014 byla rekordně 
mírná zima, předloňská 
a loňská už tak příznivá ne-
byla. Porovnání průměrných 
nákladů na vytápění bytu 
v letech, kdy měly denostup-
ně podobnou hodnotu, jasně 
ukazují, jak se podařilo ceny 
tepla v posledních letech vý-
razně zkrotit.  (pp) 

Zpravodajství

Průběh měrných spotřeb a cen TE na vytápění bytů ve F-M v období 1996 - 2016
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Radnici se podařilo zkrotit ceny tepla

Průběh měrných spotřeb a cen TE na vytápění bytů ve F-M v období 1996 - 2016
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V lokalitě sídliště Kola-
říkovo, přesněji v ulicích 
Vrchlického a Kolaříkova, 
je plánována generální 
oprava dosluhujícího hor-
kovodu. Vyžádá si kácení 
vzrostlých stromů v trase 
rozvodů tepla, které bude 
zahájeno již v únoru. 

Ke kácení opravňuje spo-
lečnost Veolia Energie ČR 
(vlastník a realizátor oprav) 
platná legislativa, podle 
které nesmí růst v ochran-
ném pásmu podzemních 
sítí, a to je zhruba dva a půl 
metru z každé strany vedení 
potrubí, žádné stromy a po-
rosty. Před několika desítka-
mi let ale byly stromy vysa-
zovány nejen v ochranném 
pásmu inženýrských sítí, 
kde být vysazeny neměly, 
ale mnohdy i přímo nad 
vedením potrubí, což kom-
plikuje a v mnohých přípa-
dech zcela znemožňuje jeho 
opravu. 

Při generální opravě hor-
kovodu bude nutné vytěžit 
zeminu nad betonovými 
šachticemi, v nichž je ulo-
ženo horkovodní potrubí ur-
čené k výměně. Ta ale bude 

možná až po vyzvednutí pa-
nelů zakrývajících šachtice, 
což znamená výkop v celé 
šíři šachtice, tedy nejméně 
čtyř metrů. Z tohoto dů-
vodu není možné zachovat 

stromy, které se nacházejí 
přímo v trase výkopu nebo 
v jeho těsné blízkosti. Při 
popsaných pracích, které by 
měly být zahájeny na přelo-
mu května a června, nelze 
zabránit rozsáhlému poško-
zení kořenového systému 
stromů. 

Stromy budou vykáce-
ny za bytovými domy č. 
p. 1603 a 1604 na ulici Kola-
říkova a za bytovými domy 
č. p. 1608, 1630, 1631, 1632 
a 1633 na ulici Vrchlického. 
Na seznamu jsou dvě boro-
vice, čtyři jírovce, tři lípy, 
osm bříz, javor, douglaska, 
smrk a také tři kusy keřů. 

„Kácení stromů je vždy 
citlivou záležitostí, obča-
né města jsou na to velice 

hákliví. Abychom předešli 
šíření dezinformací, označi-
li zaměstnanci odboru život-
ního prostředí a zemědělství 
stromy určené k pokácení 
letákem s informacemi 
o termínu i důvodu káce-
ní,“ řekl primátor Michal 
Pobucký s tím, že v zájmu 
města je kácet co nejméně 
a vysazovat co nejvíce stro-
mů. Po ukončení prací bude 

město jednat s majiteli sítí 
o možnosti výsadby nových 
dřevin v této lokalitě. K vý-
sadbě stromů v ochranném 
pásmu totiž musí dát správ-
ce sítí písemný souhlas.

Zpravodajství

„informujeme 
občany“

� (Pokračování�ze�str.�1)
...Chtěl bych poděkovat 

Kongregaci Milosrdných 
sester sv. Karla Boromej-
ského, které objekt patří, 
švýcarským partnerům, mi-
nisterstvu zdravotnictví a fi-
nancí a Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek, bez jehož 
spoluúčasti by projekt ne-
mohl být realizován. Pro naši 
práci není jednoduché zajistit 
personál, ale dnes tu koneč-
ně máme kulturní prostředí 
a po třech týdnech již máme 
skoro naplněnou kapacitu,“ 
navázal Aleš Kubíček, jedna-
tel Gaudia.

Sestra Bohuslava pak 
za kongregaci připomněla 
historii budovy, která byla 
postavena v roce 1877 jako 
sirotčinec. „Koncem tisíciletí 
byl objekt vrácen původnímu 
majiteli a už dvě desetiletí 
slouží zdravotnické a ošet-

řovatelské péči,“ upozorni-
la sestra Bohuslava, která 
rovněž poděkovala radnici 
za podporu. „Já naopak vše-
mu personálu přeji, aby byl 
laskavý a usměvavý jako 
dnes a aby takto provázel 
zdejší klienty v jejich nemo-
ci a usnadnil jim tak jejich 
dny strávené v tomto zreno-
vovaném zařízení,“ popřál 
za město primátor Michal Po-
bucký. „Přes všechny obavy, 

které se nabízely, jsem rád, 
že se nakonec tolik subjektů 
dokázalo domluvit na společ-
ném projektu, jehož výsle-
dek stojí za to,“ řekl náměs-
tek primátora Libor Koval. 
„Jsme rádi, že se našla vůle 
projekt Srdce podpořit a že se 
povedlo získat finance, díky 
kterým se opravdu podařilo 
zlepšit podmínky pro pacien-
ty,“ uzavřel náměstek primá-
tora Jiří Kajzar. (pp)

ZREKONSTRUOVANÁ BUDOVA: Léčebna�dlouhodo-
bě�nemocných�už�znovu�slouží.  Foto: Petr Pavelka

Rekonstrukce Gaudia se povedla

Kapacita centrálního 
hřbitova ve Frýdku se 
zaplňuje a začíná být ne-
dostačující. Vedení města 
se již před časem shodlo 
na nutnosti jej rozšířit 
a následně podniklo prv-
ní kroky k realizaci to-
hoto záměru. V současné 
době nechává zpracovat 
projektovou dokumenta-
ci, na jejímž základě bude 
rozšíření hřbitova reali-
zováno. 

„Evidujeme zvýšený 
zájem o místa v urnovém 
háji i o místa pro klasické 
pohřbívání. Hřbitov by-
chom chtěli rozšířit zhruba 
o dva hektary, a to do míst, 
kde v minulosti stávaly 
velké skleníky. Přibýt by 
tak mohlo až tři a půl tisí-
ce hrobových míst,“ přiblí-

žil záměr primátor Michal 
Pobucký s tím, že rozšíření 
hřbitova bude zahrnovat 
také celkovou rekonstruk-
ci objektu u hlavní silnice, 
kde budou mimo jiné vy-
budovány veřejné toalety. 
Změn dozná i zeleň, která 
bude upravena a doplněna 
o novou výsadbu stromů. 
Samozřejmostí bude vy-
budování přístupových ko-
munikací k rozšířené části 
hřbitova a novinkou bude 
altán s oboustranným ko-
lumbáriem v půlkruhovém 
provedení a zónou pro epi-
tafní desky. 

„V současné době se 
zpracovává projektová do-
kumentace pro územní roz-
hodnutí, následovat bude 
vypracování dokumentace 
pro stavební povolení a pro-

váděcí dokumentace. Hoto-
vy by měly být do března 
příštího roku. Následně 
bude vypsáno výběrové ří-
zení na zhotovitele staveb-
ních prací. Ty by měly být 
podle našich předpokladů 
zahájeny nejdříve příští 
léto,“ řekl náměstek primá-
tora Jiří Kajzar. 

Každopádně ale le-
tos bude město pokračo-
vat v opravách chodníků 
na ploše současného hřbi-
tova, kdy je asfaltový po-
vrch nahrazován zámkovou 
dlažbou. „Nyní připravuje-
me již 4. etapu oprav chod-
níků, která by měla být za-
hájena v letních měsících. 
Po jejím dokončení bude 
mít hřbitov všechny chod-
níky opravené,“ uzavřel 
primátor Pobucký.

FRÝDECKÝ HŘBITOV: Rozroste� se� o� dva� hektary.�
 Foto: Petr Pavelka

Městský hřbitov ve Frýdku bude rozšířen

Oprava horkovodu si vyžádá kácení stromů

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolupráci se 
společností ASEKOL rozší-
řilo sběrnou síť kontejnerů 
na drobné elektrospotře-
biče. Koncem roku jich 
bylo po městě rozmístěno 
dalších deset, čímž se jejich 
počet zvýšil na osmadvacet. 

Červené kontejnery 
na elektroodpad jsou lidem 
k dispozici na všech síd-
lištích, ale také v místech 
s hustější bytovou zástav-
bou. Informace o jejich 
umístění jsou zveřejněny 
na webu města, v tomto 
zpravodaji na straně odborů 
a snadné vyhledání nejbliž-
šího červeného kontejne-
ru nabízí i webový server 
www.cervenekontejnery. 
.cz. Po zadání názvu města 
do vyhledavače získá uži-
vatel seznam ulic, kde je 
červený kontejner umístěn.

Do červených kontejnerů 
patří vysloužilé počítače, 
mobily, MP3, sluchátka, 

klávesnice, fotoaparáty, ne-
funkční fény, žehličky, pro-
dlužovačky, baterky apod. 
Naopak do červených kontej-
nerů nepatří monitory, auto-
baterie, zářivky, ani žárovky.

Občané města již několik 
let elektroodpad poctivě třídí. 
Důkazem toho je i Certifikát 
environmentálního vyúčto-
vání, které město každým 
rokem získává. „Podle po-
sledního vyúčtování vytřídi-
li občané města přes 17 tun 
drobného elektra, které od-
ložili zejména do červených 
kontejnerů a sběrných dvorů. 
Výrazně tak přispěli a stále 
přispívají k ochraně životní-
ho prostředí, protože tříděný 
odpad se následně recykluje 
a využívá v dalším výrobním 
procesu. A abychom třídili 
ještě víc, budeme ve spolu-
práci se společností ASE-
KOL navyšovat počet čer-
vených kontejnerů na území 
města i do budoucna,“ ujistil 
primátor Michal Pobucký.

Ve městě přibyly další 
červené kontejnery 
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V neděli 15. ledna uspo-
řádala městská společ-
nost Sportplex karneval 
na ledě v hale Polárka, 
který byl nejen první 
akcí v rámci oslav 750 let 
města Frýdek-Místek, ale 
také charitou, když všich-
ni jeho návštěvníci při-
spěli na dobrou věc. 

„Konkrétně se jednalo 
o pomoc malému Petru 
Adámkovi z Frýdku-Míst-
ku, kterému získaná víč-
ka z PET láhví pomohou 
uskutečnit léčebný pobyt 
v Klimkovicích. Celkem 
bylo vybráno přes 45 kilo-
gramů těchto víček. Záměr 
akce „pomoci dobré věci“ 
byl tak splněn nad očeká-
vání,“ přiblížila manažerka 
Sportplexu Ivana Frýdlo-
vá Děcká akci, která byla 
svým obsahem zaměřena 
na rodiny a mladší děti, 
protože na hosty v maskách 
čekala tombola s drobnými 

dárky a celé bruslení se 
neslo v rytmu karnevalo-
vých tónů. 

Potřebná víčka přines-
li nejen návštěvníci akce, 
kteří získali za pět a více 
kusů víček poloviční slevu 
ze vstupného, ale také širší 
veřejnost podporující sbír-
ku PET víček celoročně. 
Zvláštní poděkování za do-
dané množství patří zejmé-
na paní Andrei Havlíčkové 
(15 kg), Charitativní odleh-
čovací službě a týdennímu 
stacionáři Frýdek-Místek, 
hokejovému klubu HC Frý-
dek-Místek a zaměstnan-
cům společnosti Sportplex.

„Věříme, že se také naše 
další akce v roce 2017 
setkají s úspěchem, a již 
nyní se těšíme na všechny 
návštěvníky, jejichž zájem 
a podpora našich aktivit 
jsou pro nás největší odmě-
nou,“ uzavírá manažerka 
Sportplexu.  (pp)

Začněme
novou

tradici!

živá hudba · předtančení · DJ · fotokoutek   

18. 2. sobota
od 20 hodin

NÁRODNÍ DŮM   

VSTUPNÉ  PŘEDPRODEJ

Online na
www.kulturafm.cz,
na pobočkách BIC
a v hale Polárka.

Vstupné 150 Kč
a ve variantě

s večeří 300 Kč.

Big Blast Band
Ostravica

Bez názvu-1   1 20.01.17   13:54

Rok 2017 je rokem oslav 
750 let Frýdku-Místku, 
které má na svých bed-
rech převážně Kultu-
raFM. Ve městě se chys-
tají tradiční kulturní akce 
jako Promenádní koncer-
ty, kterých bude letos v al-
tánku celkem osm, a v létě 
dále například Jazz 
ve městě a nebo Pivohraní 
v areálu Slezanu. 

„Po několika letech si zo-
pakujeme street art festival. 
Přední graffiti umělci oz-
dobí v několika fázích další 
šedá místa městských ulic. 
Ze sportovních akcí připo-
meňme Běh mezi náměstími 
v květnu a v červnu Street-
ball,“ vypichuje náměstek 
primátora Pavel Machala 
a upozorňuje i na zcela nové 
akce, které by měly u pří-
ležitosti výročí města začít 
novou tradici. V sobotu 18. 
února se můžete přijít poba-

vit na jednu z nich – 1. ples 
pro Frýdek-Místek. „Chtěli 
bychom ples pojmout jako 
typicky místní akci, na kte-
rou přijdete s partou přátel 
a zatančíte si při poslechu 
místních kapel. Letos budou 
na plese válet swing, funk 
a pop hudebníci z Big Blast 
Band střídavě s cimbálovou 
muzikou Ostravica s reper-
toárem folkloru i taneční 

klasiky. Z plesu si budete 
moci odnést památku v po-
době fotografie. V profesio-
nálním fotokoutku fotografa 
Josefa Mohyly vám obrázek 
vytisknou ve vysoké kva-
litě přímo na místě,“ láká 
za KulturuFM Michaela 
Davidová.

Jedním z narozeninových 
dárků pro město je i jeho 
nový ucelený vizuální styl. 

Nový vizuální styl už byl po-
užit při prezentaci Advent-
ního městečka a Rozsvěco-
vání vánočního stromu nebo 
na biblioboxu u místecké 
pobočky městské knihovny. 
Aplikací městské vizuální 
identity s dvojitou vlnovkou 
a charakteristickým rastrem 
městských budov a uliček 
bude postupně přibývat.

Pokud jste zvědavi, co 
dalšího se v blízké době 
k oslavám 750 let Frýdku-
-Místku chystá, podívejte 
se na speciální stránky 
www.750letfm.cz. Najdete 
zde především nadcházejí-
cí program akcí a aktuality. 
Průběžně budou přibývat 
i fotografie z uplynulých 
událostí. 

Hlavním pořadatelem 
oslav 750 let Frýdku-Míst-
ku je Statutární město Frý-
dek-Místek prostřednic-
tvím KulturyFM.  (pp)

Společenské, kulturní a sportovní akce k výročí

Petra Bujoková: 
Madeira

Úterý 21. února, 18 ho-
din, Knihovna FM, poboč-
ka Místek, Modrý salonek.

Věčně zelené hory, polo-
pouštní krajina, divoké po-
břeží, koupání v Atlantiku, 
rozmanitost květin, hojnost 
ovoce, žně hub a borůvek, 
čerstvé ryby, výborný rum 
a věčně vysmátí Portugalci. 

Pro Petru Bujokovou 
z Frýdlantu nad Ostravicí je 
Madeira velkou srdcovkou 
a splněním cestovatelského 

snu. Na ostrově strávila ně-
kolik let v různých ročních 
obdobích a ve své prezentaci 
se s vámi podělí o zážitky, 
které tento ostrov nabízí.

Michal Štěpánek: Gruzie
Úterý 14. března, 18 ho-

din, Knihovna FM, poboč-
ka Místek, Modrý salonek.

Gruzie je země plná kon-
trastů a překvapení. Mohut-
né hradby Kavkazu střídají 
nížiny plné vinné révy, 
polopoušť pak zase břehy 
Černého moře. Gruzie má 
své nezaměnitelné kouzlo. 

Snad je to právě díky zvlášt-
ní atmosféře, která je zde cí-
tit na každém kroku. Všech-
no se zdá být evropské, tak 
podobné tomu, co známe 
z domova. Záhy ale člověk 
zjistí, že jazyk, písmo, kul-
tura, tradice, kuchyně i ná-
tura zdejších lidí se výrazně 
liší… Navštívíme spolu hor-
ské oblasti Svanetie, Tušetie, 
Chevsuretie a Kazbegi, pro-
jdeme se uličkami hlavního 
města Tbilisi a ochutnáme 
nejednu z místních kulinář-
ských specialit.

Cestovatelské přednášky v knihovně

Charitativní karneval v Polárce
má za sebou úspěšnou premiéru„Staroměstský jez“, 

umístěný v blízkosti restau-
race U Splavu („U Žida“), 
projde letos rekonstrukcí. 
Informoval o tom státní 
podnik Povodí Odry, kte-
rý žádá obyvatele Frýdku-
-Místku a okolí o pochopení 
a shovívavost při výstavbě. 

Stavební práce budou za-
hájeny v březnu tohoto roku 
a měly by být dokončeny 
v polovině roku 2018. Sou-
částí kompletní rekonstruk-
ce tohoto spádového stupně 
bude výstavba nového rybího 
přechodu na pravém břehu. 
„Účelem stavby je náprava 
současného nevyhovujícího 
stavu objektu a zajištění mi-
grační prostupnosti pro vod-
ní živočichy. Současně bude 
zajištěna stabilita koryta vod-
ního toku Ostravice. Při ná-
vrhu technického řešení bylo 
zohledněno umístění stavby 

Rekonstrukce splavu „U Žida“

v oblasti hojně navštěvované 
obyvateli nejen města Frýd-
ku-Místku, ale i cykloturis-
ty směřujícími do Beskyd. 
Zvláštní pozornost byla vě-
nována možnosti vodáckého 
využití vodního toku,“ in-
formoval Dalibor Kratochvíl, 
ředitel závodu Frýdek-Mís-
tek, státního podniku Povodí 
Odry, a dodal: „Odtokové 
poměry dotčeného území se 
rekonstrukcí nijak nezmění, 
nevyhneme se však dočas-
ným omezením, neboť jediný 

příjezd na staveniště bude pro 
techniku pouze z levého bře-
hu toku po místní komunika-
ci přejezdem přes ochrannou 
hráz s cyklostezkou. Jak 
na křížení cyklostezky, tak 
na uvedených komunikacích 
lze očekávat zvýšený pohyb 
nákladních vozidel. Provoz 
lávky zůstane bez omezení.“ 

Trasa příjezdu nákladní 
techniky v průběhu rekon-
strukce bude situována 
z ulice 28. října po ulici 
Ke Splavu.
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Předsedkyně�spolku�Podané�ruce�Helena�Fejkusová.

Zatímco špičkoví re-
prezentanti i mládež 
z běžeckých oddílů v so-
botu bojovala o medaile 
v závodu ČEZ City Cross 
Sprint, diváci po celý 
den Pomáhali pohybem 
v rámci charitativní akce 
Nadace ČEZ. Šlapáním 
na dvou speciálních ro-
topedech podpořili dvě 
neziskové organizace. 
Ujeté kilometry Nadace 
ČEZ převedla na peníze 
a frýdecko-místeckému 

spolku Podané ruce vě-
novala 53 615 korun.

Do charitativní akce Po-
máhej pohybem se zapojili 
sportovci i diváci, kteří se 
během celého dne střída-
li ve šlapání na speciálně 
upravených kolech. „Jako 
obvykle měl každý zájem-
ce možnost na vybraném 
kole strávit jednu minutu. 
Příznivci běžeckého lyžo-
vání jasně dokázali, že ani 
cyklistika jim není cizí,“ 
sdělila ředitelka Nadace 
ČEZ Michaela Ziková.

Spolek Podané ruce 
z Frýdku-Místku se věnuje 
poskytování canisterapie. 
Dobrovolníci se svými 
psy pravidelně navštěvují 
fyzicky handicapované, 
mentálně postižené, jez-
dí do nemocnic, dětských 
domovů nebo do domovů 
pro seniory. Přítomnost 
terapeutického psa po-
máhá klientovi na chvíli 
zapomenout na problémy 
a bolesti. Terapeuti pra-
cují bez nároku na hono-
rář, ve svém volném čase. 

Před koncem roku pro-
běhla v zasedací místnosti 
odboru sociálních služeb 
výstavka, na níž jsme si 
mohli prolistovat kroniky 
všech jedenácti klubů se-
niorů statutárního města 
Frýdek-Místek. Kroni-
ky si prohlédli zástupci 
města, úředníci i samotní 
senioři, kteří se tak mohli 
seznámit také s aktivita-
mi ostatních klubů.

Kroniky popisovaly čin-
nost klubů, rozmanitou ná-
plň jejich schůzek, zájezdů, 
soutěží i dalších aktivit. 
Fotografie a někdy i kres-
by v nich připomínají, co 
všechno senioři společně 
prožili, a časem bývají 
i třeba vzpomínkou na ty, 
kteří už v kolektivu nejsou. 
Senioři ale vidí vše opti-
misticky, jak dokumentu-
je i jeden ze zápisů: „Rok 
2016 je z hlediska čínské 

astrologie rokem Ohnivé 
Opice. Vstupujeme do dal-
šího náročného a složité-
ho období, do roku, který 
na nás bude mít požadavky 
ve všech směrech. Mějme 
však na paměti, že ať je 
předpověď lepší nebo hor-
ší, vždy jsme pány svého 
osudu. Jakákoliv prognó-
za nemůže nahradit naše 

osobní rozhodnutí a ani to, 
jakým způsobem se bude 
náš život a štěstí rozvíjet 
díky osobnímu přístupu.“

V podobném duchu jsou 
vedeny všechny kroniky, 
které odráží to, co bývá se 
stářím spojováno – spoustu 
zážitků, zkušeností, vzpo-
mínek a také životní moud-
rosti.  (pp)

Návštěvníci ČEZ City Cross Sprintu 
vyšlapali peníze i pro Podané ruce

VÝSTAVA KRONIK: Na�zápisky�bylo�zvědavo�i�vedení�
města.  Foto: Petr Pavelka

Výstavka kronik klubů seniorů 

Hledáte jesličky 
ve Frýdku-Místku, které 
společně s vámi podpoří 
rozvoj vašeho mrňouska? 
U nás jste na správné ad-
rese.

Jesle Mrňousek nabízí 
celodenní hlídání dětí od 1 
roku v domácím rodinném 
prostředí se spoustou hra-
ček. Vaši náruč zcela nena-
hradíme, avšak naše tety se 
postarají o to, aby se váš mr-
ňousek po dobu vaší nepří-
tomnosti cítil nejen co nejlé-
pe, ale naučil se řadě nových 
dovedností a také si osvojil 
život v kolektivu. Hlídání 
dětí v malých skupinkách 
do 5 dětí u nás zajistí kvali-
fikovaný personál vybavený 
zdravotnickým a pedago-
gickým vzděláním. Nabízí-
me pestrý program, rozvoj 
talentů, zájmové kroužky, 

inhalace a míčkování.
Najdete nás v nově zre-

konstruovaném domě 
v příjemné rodinné zástav-
bě na ulici Klicperova.

Kontakt:
Klicperova 2768, Frýdek-
-Místek (vedle červeného 
kostela)
Telefon: 732 800 975, 
731 706 858

e-mail: 
info@jeslefrydekmistek.cz
www.mujmrnousek.cz

Jesle Mrňousek pro děti od 1 roku

BETHEL Frýdek-Mís-
tek, jedno ze středisek 
Slezské diakonie, posky-
tuje čtyři sociální služby 
dospělým lidem bez do-
mova na adrese Bahno-
-Příkopy 1309, Frýdek-
-Místek, a to: azylový 
dům, nízkoprahové denní 
centrum, noclehárnu a te-
rénní program. 

V zimním období je ze 
stran lidí bez do-
mova o tyto služby 
větší zájem. Muži 
bez domova mají 
možnost využít 
celodenní ubyto-
vání v azylovém 
domě, přenocování 
na noclehárně; muži i ženy 
mohou od 10.00 do 16.00 
využít zázemí nízkopra-
hového denního centra, 
ve kterém se mohou umýt, 
vyprat oblečení, připravit 
si jídlo, ohřát se. Ve všech 
těchto sociálních službách 
je jim k dispozici sociální 
pracovník, který jim po-
máhá řešit jejich situaci. 
Během zimního období 
mohou lidé bez domova, 

kteří nejsou na azylovém 
domě anebo na noclehár-
ně, a to v případě, když 
klesne teplota pod –5 °C, 
strávit noc na tzv. teplé 
židli v místnosti denního 
centra (od 20.00 do 6.00 
následujícího dne). Za dů-
ležité považujeme sdělit, že 
některé osoby bez domova 
však nechtějí některou ze 
sociálních služeb středis-

ka využít, protože 
ve všech službách 
je řád, který musí 
dodržovat, a také 
po nich vyžaduje-
me, aby řešili svou 
situaci. Za lidmi bez 
domova na území 

města Frýdku-Místku do-
chází pracovníci terénního 
programu, kteří je infor-
mují o službách našeho 
střediska a pomáhají jim 
řešit jejich situaci. I přesto 
jsou však lidé, kterým je-
jich způsob života na uli-
ci, v různých přístřešcích 
apod. vyhovuje, a to i bě-
hem zimního období. 

 Hana Dvorská, 
 sociální pracovnice

Sociální služby ve F-M
pro lidi bez domova

„Protože tuto činnost 
vykonávají dobrovolníci, 
z výnosu akce Pomáhej 
pohybem ve výši 53 615 
korun jim poskytneme 
jednotné oblečení a po-
stroje pro psy. Protože 
podle zákona musí být 
viditelně označeni. Zby-
lé prostředky převedeme 
na účet naší veřejné sbírky, 
v rámci které se snažíme 
získat auto, jímž by naše 

I�krasobruslař�Tomáš�Ver-
ner�šlapal�pro�dobrou�věc.

týmy jezdily za klienty,“ 
vysvětlila předsedkyně 

spolku Podané ruce Hele-
na Fejkusová.



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  6  ≈ Sport

Posledními dvěma do-
mácími zápasy ukončili 
muži Black Volley Beskydy 
své premiérové vystoupení 
v základní části 1. volejba-
lové ligy. První postupný 
cíl tým kolem Přemysla 
Kubaly splnil – stal se ví-
tězem této části soutěže 
a do play-off tak vstupuje 
z velmi dobré pozice.

Do pátečního zápasu proti 
TJ ČZU Praha nastupovali 
domácí borci s vědomím, 
že pouze výhra za tři body 
může přinést již v předpo-
sledním zápase definitivní 
vítězství v základní části 
soutěže. „Sice jsme byli 
oslabeni o smečaře Plich-
tu a Kozáka, ale Kukulski 
s Lančem je výborně nahra-
dili,“ hodnotil zápas hrající 
trenér Kubala a dodal: „Prv-
ní dva sety jsme dominovali 
především na bloku. V této 
činnosti jsme prokázali 
mnohem větší zkušenosti 
a agresivitu při přesahu přes 
síť. Ve třetím setu se do se-

stavy dostali všichni hráči, 
a byť se o jeho výsledku 
rozhodovalo až v koncovce, 
tu jsme si pohlídali, připsali 
další vítězství 3:0 a potvrdili 
suverenitu v 1. lize.“

Sobotní zápas proti dru-
hému celku tabulky Turno-
vu byl malým volejbalovým 
svátkem. Nejen protože 
na sebe narazily dva nejlepší 
celky dlouhodobé části, ale 
také proto, že zápas byl sou-
částí společného dvojutkání 
s extraligovými sokolkami. 
V krásném prostředí haly 6. 
ZŠ se sešla slušná návštěva 
diváků, kteří svým potles-
kem odměňovali krásné zá-
kroky na obou stranách hřiš-
tě. Byl to zápas, ve kterém šlo 
víc než o body spíše o prestiž 
a odvetu za prohru 3:2 v Tur-
nově. „Do zápasu jsme vlítli 
rychlým vedením 8:4, ale pak 
jsme začali kupit nepochopi-
telné chyby, které velmi zku-
šený tým z Turnova dokázal 
potrestat a set vyhrál v dra-
matické koncovce,“ hodnotil 

Sokolky doma vyhrály
Sokol F-M – Šternberk 3:1 (16, 17, -21, 24)
Po zápase dvou nejlepších celků první ligy mužů, kte-

rý se natáhl přes dvě hodiny, za hodinku nastupovaly 
frýdecko-místecké extraligové volejbalistky proti Štern-
berku.

Sokolské derby v extralize žen pro sebe rozhodl Frý-
dek-Místek, když porazil Šternberk 3:1. Po plném bo-
dovém zisku je sice Sokol Frýdek-Místek stále na neli-
chotivé osmé příčce, ale stáhl ztrátu na sedmý Šternberk 
na jediný bod.

Nejvíce bodů: Pavelková 21, Holišová 17, Kukučová 15.

Rysi výhrou nad Pře-
rovem dokázali po dlouhé 
době vybojovat tři body. 
Domácí předčili hosty 
ve všech směrech a vítěz-
ství bylo zcela zasloužené.

Úvod zápasu byl nesmír-
ně vyrovnaný, když šance 
Přerova střídaly šance Frýd-
ku-Místku. V 15. minutě do-
mácí poprvé udeřili, David 
Stránský poslal od modré 
lajny kotouč na bránu, kte-
rý šikovně tečoval Marek 
Růžička. Za minutu a 12 
sekund vedli Rysi o dvě 
branky. Po Ciencalově při-
hrávce se dopředu dostal 
Marián Adámek, který 
napoprvé zamířil pouze 
do tyče, avšak z dorážky už 
trefil odkrytou klec. 

Ve 30. minutě se po-
dařilo hostům snížit stav 
utkání. Jenže Frýdek-Mís-

tek se z toho oklepal velmi 
rychle a za 32 sekund vedl 
zase o dvě branky díky Janu 
Hladonikovi. V čase 31:51 
se podařilo Zubrům zase 
snížit. Ve 36. minutě ved-
li ale Rysi zase o dva góly. 
Adam Rufer našel volného 
Ciencalu, který propálil 
Šťůralu. Druhá třetina byla 
plná gólů a zápas se musel 
líbit fanouškům obou týmů.

Ve třetí třetině bran-
kostroj pokračoval. Dvě mi-
nuty před koncem hosté sní-
žili na 6:4 a zkoušeli hru bez 
brankáře. Ta jim ale vůbec 
nevyšla a domácím se poda-
řilo uzavřít utkání za stavu 
7:4, když Lukáš Jašek trefil 
odkrytou bránu. 

Na venkovním ledě už to 
tak slavné nebylo: HC Pro-
stějov – HC Frýdek-Místek 
4:2 (3:1, 0:0, 1:1).

V HALE 6. ZŠ: Kvalitní�prostředí�pro�vrcholový�volejbal�si�vyzkoušel�i�frýdecko-místec-
ký�mužský�tým.�� Foto: Petr Pavelka

Black Volley Beskydy vítězem základní části 1. ligy

začátek zápasu hrající trenér 
Kubala. Zápas pak po velmi 
vyrovnaném průběhu dospěl 
až do pátého setu, ve kterém 
domácí tým nevyužil slibné 
vedení 8:4 a nakonec opět 
podlehl Turnovu 2:3. „Nej-
víc se trápili naši smečaři, 

kde byla tentokrát evidentně 
vidět nepřítomnost našeho 
hlavního útočníka Tomáše 
Plichty a citelně se projevila 
jejich nevyzrálost, která je 
však díky jejich věku vcelku 
pochopitelná. Velmi solidní 
výkon podal univerzál Kuba 

Vašut, který výborně táhl 
tým především na útoku,“ 
uzavírá hodnocení Kubala. 

Do prvního zápasu play-
-off chybí pár dnů, během 
kterých bude tým ladit formu 
na svého prvního soupeře, 
tým ČZU Praha.

V říjnu loňského roku 
vznikl díky trenérce Ka-
rolíně Machalové nový 
gymnastický klub pod 
záštitou TJ Sokol Frýdek-
-Místek, právě na frýdec-
ké „sokolovně“. Děvčátka 
ve věku 4-6 let trénují 
dvakrát týdně s trenér-
kou Karolínou Macha-
lovou a Miroslavou Al-
dersovou. Obě jsou stále 
aktivními gymnastkami, 
které mají na svém kon-
tě nejeden titul mistryň 
České republiky v gym-
nastickém čtyřboji, ale 
i v kolektivní gymnastice 
(tzv. TeamGymu).

S malou přípravkou tre-
nérky pracují sice teprve 
dva měsíce, ale i tak se 
odhodlaly vyrazit na prv-
ní gymnastické závody 

ve čtyřboji, které se konaly 
již v prosinci v Odrách. 

V nejmladší kategorii 
do 7 let bylo startovní pole 
kromě domácích zkušených 
závodnic plné nových tváří 
a malých začátečnic, pro 
které to byly úplně první zá-
vody. Za gymnastický klub 
Frýdek-Místek startovalo 
v této kategorii 6 závod-
nic. Karolína Kubenková 
se po vydařeném výkonu 
na všech čtyřech nářadích 
umístila na krásném 5. 
místě. Za ní se na 11. mís-
tě umístila teprve pětiletá 
Emma Lusová, která byla 
ve startovním poli jako je-
diná závodnice narozená 
v roce 2011. Hned za ní pak 
skončila všechna děvčata 
z Frýdku – Isabel Šebesto-
vá, Dominika Murínová, 

Laura Bertóková a Amélie 
Horká. Klub gymnasti-
ky v Odrách vymyslel při 
svém 5. ročníku poháru 
ve sportovní gymnastice 
soutěž dvojic, tzv. TwinTe-
am. Soutěží v něm dvojice 
předem určená trenérkou, 
kde se nám povedlo v kon-
kurenci osmi týmů získat 3. 
místo a děvčátka Karolínka 
a Emmička tak braly s vel-
kým překvapením bronzové 
sošky gymnastek.

Ve starší kategorii roč-
níku narození 2005 a 2006 
soutěžila za GK Frýdek-
-Místek Alžběta Geblová 
a Melánie Horká. Děvčata 
sice nebyla v pravidelném 
tréninku před závody, 
avšak jejich závodní zku-
šenosti z minulosti ukáza-
ly, že ještě stále vědí, „jak 
na to“. Alžběta se po pádu 
z hrazdy umístila na nepo-
pulární bramborové pozici 
a Melánie brala bronzovou 
medaili. V soutěži týmů 
děvčata nestačila pouze 
na jedno domácí družstvo 
a získala stříbrné sošky 
a krásné medaile. Všechny 
děti pak získaly pamětní 
medaile, věcné ceny a krás-
ný zážitek z prvních závodů. 
Děkujeme jim za skvělou 
reprezentaci klubu a pře-
jeme další skvělá umístění 
a radost ze závodů.

Nový gymnastický klub slavil první úspěch

Frýdek-Místek porazil Přerov
HC F-M – HC ZUBR Přerov 7:4 (2:0, 2:2, 3:2)
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První zápas v letoš-
ním roce fotbalistům 
MFK výsledkově nevyšel. 
Na úvod zimního tur-
naje Tipsport liga jsme 
podlehli Vítkovicím 0:2. 
Zatímco pro Vítkovice to 
bylo již poslední utkání 
základní skupiny, Valcíři 
po týdenní tvrdé přípravě 
šli do hry poprvé. 

A na hřišti byla větší ro-
zehranost Ostravanů přeci 
jen znát. Hlavně v prvním 
poločase, kdy si náš sou-
peř vypracoval daleko více 
brankových příležitostí. 
Na domácí straně stojí 
za zmínku pouze nepoda-
řený centr Nworaha, který 
se otřel o pravou tyč Květo-
novy branky. To vítkovic-
ký útočník Marián Kovařík 
mohl v první pětačtyřice-
timinutovce skórovat hned 

třikrát. 
Po změně stran dal trenér 

Miroslav Nemec příležitost 
dalším sedmi hráčům. „Je 
jasné, že jsme chtěli uspět. 
Jdeme do každého zápasu 
s cílem vyhrát. Co mě však 
potěšilo, tak že jsme měli 
možnost dát příležitost za-
hrát si všem hráčům, které 
jsme chtěli vidět ve hře,“ 
svěřil se po utkání kouč 
Valcířů. Domácí jedenáct-
ka měla herní převahu, tu 
však gólově vyjádřit ne-
dokázala. Naopak sama 
po chybách v defenzívě 
dvakrát inkasovala. „Spor-
tovně musím uznat, že Vít-
kovice byly lepší a jejich 
výhra je zasloužená. My 
na začátku druhého polo-
času doplatili na takové 
taktické chyby v obraně. To 
rozhodlo,“ řekl Nemec. Tohle byla velká paráda! 

Frýdecko-místečtí hokejisté 
v rámci 45. kola WSM ligy 
naplno ukázali bojovný cha-
rakter, enormní nasazení 
a velkou efektivitu v zakon-
čení. Díky kompaktnímu 
výkonu dokázali zdolat jas-
ného favorita a dosavadní-
ho lídra prvoligové tabulky 
z Českých Budějovic jas-
ným poměrem 5:0!

Domácí hráči se do svého 
soupeře pořádně zakousli 
od samého začátku. Tvrdou 
pumelici obránce Bartka vy-
razil Bláha před sebe, puk se 
ocitl na pravém kruhu pro 
vhazování, kde stál Adam 
Rufer a nekompromisní rá-
nou otevřel gólový účet – 1:0.

Jihočeši se z nepovedené-
ho úvodu otřepali a v dalších 
minutách byla aktivita a vět-
ší herní vyspělost na jejich 
hokejkách. Okolo desáté mi-
nuty ale převzali iniciativu 
znovu hráči Slezanu, kteří si 
rychlým pohybem vynutili 
fauly. Logickým vyústěním 
špatné disciplíny Motoru tak 
byla dvojnásobná přesilov-
ka, kterou gólově zhodnotil 
Antonín Pechanec – 2:0.

Na začátku 26. minuty zno-
vu zafungovala stará hokejová 
pravda, která hovoří „nedáš-
-dostaneš“. Jihočeši nevyu-
žili přečíslení tři na jednoho, 
kotouče se zmocnili Slezané 
a na pravém kruhu osamoce-
ný Michal Kovařčík střelou 
po ledě vyhnal svým gólem 
z branky Ondřeje Bláhu – 3:0.

V poslední minutě druhé 
části se ještě v předbranko-
vém prostoru ujala nenápadná 

teč Ondřeje Kovařčíka – 4:0.
Třetí perioda už mnoho 

hokejové krásy nenabídla. 
Definitivní podobu skóre 
přinesla individuální akce 
Ondřeje Kovařčíka. Tech-
nicky skvěle vybavený mla-
dík, člen zlaté třinecké juni-
orky z loňské sezony, efektní 
střelou z mezikruží zatloukl 

pátý hřebíček do českobudě-
jovické rakvičky.

Rysi pak hlídali bezpečný 
náskok i nulu skvělého Šim-
bocha. Herním projevem 
potěšili solidně zaplněnou 
halu Polárka, která odmě-
nila své hráče za výborný 
výkon bouřlivými ovacemi 
a potleskem vestoje.

Polárka aplaudovala vestoje
HC F-M – HC České Budějovice 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Ve vítkovické hale se 
konalo Mistrovství Mora-
vy a Slezska ve vícebojích 
a na startu byla dvojice 
slezanských děvčat. A obě 
si nejen vylepšily osobní 
rekordy, ale také vybojo-
valy medaile.

Adéla Lojkásková v do-
rostenkách začala skvěle 
na 60 m překážek, když 
vylepšila oddílový rekord 
na 9.51 s. Výšku podle oče-
kávání vyhrála výkonem 
1.63 m, v kouli vrhla solid-
ních 8.94 m, v dálce s nedo-
šlapem 4.90 m. Velké pře-

kvapení připravila na 800 m, 
kde zaběhla 2:38.73 min., 
což v součtu znamenalo 
3157 bodů, oddílový rekord 
a bronzovou medaili. Kate-
řina Krtková mezi junior-
kami zvládla 60 m překážek 
za 10.27 s, do výšky skočila 
1.39 m, v kouli hodně ztra-
tila za 5.56 m, nevyšla ani 
dálka, kde skočila 4.49 m. 
Ovšem svou nejsilnější dis-
ciplínu 800 m vyhrála ve vý-
borném čase 2:23.33 minu-
ty. To jí vyneslo 2612 bodů 
a stříbrnou medaili. Oběma 
děvčatům blahopřejeme.

První letošní medaile atletů

DERNIÉRA V TIPSPORT LIZE: Ani�s�polským�druholigovým�týmem�z�Bielsko-Białe�
Valcíři�neuspěli�a�prohráli�1:4�(0:2).  Foto: Petr Pavelka

Vstup do Tipsport ligy výsledkově nevyšel
MFK F-M – MFK VÍTKOVICE 0:2 (0:0)

Ani ve druhém vystou-
pení v Tipsport lize fotba-
listé nedokázali bodovat 
a podlehli Popradu 1:2. 
S druhým týmem sloven-
ské nejvyšší soutěže, se 
silnou Podbrezovou, jsme 
následně v přípravě hráli 
bez branek.

S Popradem Valcíři 
o sobě dali výrazněji vědět 
po čtvrthodině hry. Stan-
dardní situace Byrtuse 
od postranní čáry totiž pro-
létla mezi všemi a brankář 
Malec jen s námahou vyrá-
žel míč na poslední chvíli. 
Za další minutu měli domácí 
obrovskou tutovku. Poprad-
ský stoper Hric vyrobil při 
rozehrávce hrubku, kterou 
následně mohl ztrestat zcela 
osamocený Šichor. Chyby 
v defenzívě jsme se bohužel 
nevyvarovali ani my. Ve 24. 
minutě zaváhal při odkopu 
Klabník a Maťas dělovkou 
nedal Mihálkovi v naší bran-
ce šanci – 0:1. O deset minut 
později se hosté radovali 
znovu. Po faulu zahrávali 
Popradští standardní situaci, 

se kterou si nejlépe dokázal 
poradit náš bývalý mládež-
ník Jakub Šašinka – 0:2.

Až v 62. minutě hosté dali 
až příliš prostoru Šichorovi, 
který posunul míč na Đu-
riće a srbský útočník, který 
je ve Stovkách na zkoušce, 
ranou k tyči duel zdramati-
zoval – 1:2. Ale body z toho 
nakonec nebyly.

Soupeř v dalším příprav-
ném zápase – Podbrezová 
– je po podzimu na druhém 
místě Fortuna ligy za ve-
doucí Žilinou.

„Se zápasem jsme určitě 
spokojeni, vždyť jsme hráli 
proti týmu z nejvyšší sloven-
ské soutěže,“ začal s hodno-
cením trenér Frýdku-Místku 
Miroslav Nemec. Ten dal 
hráčům tentokráte větší herní 
prostor. „Odehráli jsme super 
zápas, hlavně v defenzívě. 
Konečně jsme totiž zvládli 
utkání bez inkasované bran-
ky. Hráči dobře zhušťovali 
prostor na naší polovině hřiš-
tě. Byl to dobrý zápas proti 
velmi kvalitnímu soupeři,“ 
zdůraznil kouč Valcířů.

Ani se Slováky nevyhráli
MFK F-M – FK POPRAD 1:2 (0:2)

ŽP ŠPORT PODBREZOVÁ – MFK F-M 0:0

Oddíl Taekwondo 
WTF se v prosinci zúčast-
nil slovenského mistrov-
ství v japonském bojovém 
umění Chanbara. 

Je docela paradoxní, že 
toto japonské bojové umění 
šíří na Slovensku i v České 
republice právě sportovci 
primárně se zabývající ko-
rejským bojovým uměním 
Taekwondo. Souvislost lze 
najít právě v dynamice obou 
bojových umění a pohybu 
při boji. Taekwondo bojovní-
ci už totiž mají dostatečnou 
rychlost a návyky k tomu, 
aby byli úspěšní i v případě, 
že dostanou do rukou nafu-
kovací imitaci japonského 
samurajského meče.

I na slovenském mistrov-
ství spolu soupeřili převáž-
ně taekwondisté, přičemž 
samotné závody pořádal 

úspěšný slovenský repre-
zentant Boris Lieskovski. 
Frýdecko-místecký oddíl 
se zúčastnil tohoto typu 
závodů poprvé, především 
aby nabral potřebné zkuše-
nosti. I tak ale trenér oddílu 
dovezl bronzovou medaili 
v kategorii dlouhého meče 
a Lucie Satinská se může 
pochlubit stříbrem z disci-
plíny „krátký meč“. Nutno 
podotknout, že turnaje se 
účastnili i pražští medailis-
té z japonského mistrovství 
světa v chanbaře.

Následující den využili 
naši taekwondisté k tré-
ninku pod vedením Borise 
Lieskovského, který před-
váděl nejen základní tech-
niky, sestavy, ale i metody 
tréninku chanbary, rozvoje 
kondice a dynamiky, pro 
tento sport klíčové.

Boj se samurajským mečem
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Splatnost místního po-
platku za provoz systému 
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komu-
nálních odpadů (dále jen 
„poplatek za komunální 
odpad“) a místního po-
platku ze psů je nejpozději 
do 31. 5. 2017.

V průběhu měsíce dub-
na budou zasílány poš-
tovní poukázky na rok 
2017. V případě, že je 
u poplatníka evidován ne-
doplatek z předcházejících 
let, bude poštovní poukáz-
ka zaslána i s tímto nedo-
platkem. 

Místní poplatky 
lze zaplatit:

1) poštovní poukázkou 
prostřednictvím pošty

2) v hotovosti, a to 
v době pokladních hodin:

- v budově Magistrá-
tu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148, 
v přízemí:

• na hlavní pokladně

pokladní hodiny:
Po, St: 8.45 h. – 11.30 h. 
 12.00 – 16.30 h.
Út, Pá: 8.45 h. – 11.30 h. 
 12.00 – 13.30 h.
Čt: 8.45 h. – 11.30 h. 
 12.00 – 14.30 h. 

- v budově Magistrá-
tu města Frýdku-Místku 
na ul. Palackého 115, 
v přízemí:

• na pokladně
pokladní hodiny:

Po, St: 9.00 h. – 11.30 h.  
 12.00 – 16.30 h.
Út, Pá: 9.00 h. – 11.30 h. 
 12.00 – 13.30 h.
Čt:  9.00 h. – 11.30 h. 
 12.00 – 14.30 h. 

3) převodem na bankov-
ní účet města, a to:

- poplatek za komu-
nální odpad: na bankovní 
účet města vedený u Ko-
merční banky a.s. na číslo 
účtu: 19-3767000237/0100

- poplatek ze psů: 
na bankovní účet města 
vedený u Komerční ban-
ky a.s. na číslo účtu: 19-

928781/0100
4) prostřednictvím 

SIPO
V případě, že poplatník 

neobdrží poštovní poukáz-
ku na daný rok, může po-
platek zaplatit v hotovosti 
na Magistrátu města Frý-
dek-Místek i bez poštovní 
poukázky. 

Pokud je místní popla-
tek za komunální odpad 
hrazen prostřednictvím 
realitních kanceláří a spo-
lečenství vlastníků jedno-
tek (v těchto případech je 
splatnost poplatku vždy 
nejpozději do 15. 4., 15. 7., 
15. 10. a 15. 1.), nebudou 
poštovní poukázky těmto 
poplatníkům rozesílány. 

S úplným zněním obec-
ně závazných vyhlášek se 
můžete seznámit na in-
ternetových stránkách 
statutárního města Frýd-
ku-Místku www.fryde-
kmistek.cz v sekci Občan 
– právní předpisy města – 
obecně závazné vyhlášky.

Poplatek za komunální odpad 
a poplatek ze psů 

Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže uvedených osobních automobilů formou nabídkového licitačního řízení:

1) Škoda Fabia, rok výroby 
2001. Nejnižší nabídková 
cena je 28.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 20. 2. 2017 
ve 13.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

2) Škoda Fabia, rok výroby 
2005. Nejnižší nabídková 
cena je 48.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 20. 2. 2017 
ve 14.00 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

3) Škoda Fabia, rok výroby 
2003. Nejnižší nabídková 
cena je 37.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 20. 2. 2017 
v 14.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

4) Škoda Fabia, rok výroby 
2004. Nejnižší nabídková 
cena je 32.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 20. 2. 2017 
v 15.00 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

5) Škoda Fabia, rok výro-
by 2003. Nejnižší nabídko-
vá cena je 39.000 Kč.
Prodej formou nabídko-

vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 20. 2. 2017 
v 15.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

6) Škoda Fabia, rok výro-
by 2006. Nejnižší nabídko-
vá cena je 54.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 20. 2. 2017 
v 16.00 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

7) Škoda Fabia, rok výroby 
2003. Nejnižší nabídková 
cena je 34.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 20. 2. 2017 
v 16.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

8) Škoda Superb, rok výro-
by 2009. Nejnižší nabídko-
vá cena je 228.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 22. 2. 2017 
ve 14.00 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

9) Škoda Superb, rok výro-
by 2007. Nejnižší nabídko-
vá cena je 111.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 22. 2. 2017 
ve 14.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

10) Škoda Superb, rok vý-
roby 2008. Nejnižší nabíd-
ková cena je 172.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 22. 2. 2017 
v 15.00 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

11) Škoda Octavia, rok 
výr. 2007. Nejnižší nabíd-
ková cena je 155.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 22. 2. 2017 
v 15.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

12) Škoda Octavia, rok 
výr. 2008. Nejnižší nabíd-
ková cena je 142.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 22. 2. 2017 
v 16.00 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

13) Škoda Octavia, rok výr. 
2011. Nejnižší nabídnutá 
cena může být 257.000 Kč.
Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení se 
uskuteční dne 22. 2. 2017 
v 16.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek, Rad-
niční č. 10, Frýdek-Místek. 

Nabídkové licitační řízení 

Účastník nabídko-
vého licitačního řízení 
se před jeho konáním 
prokáže platným ob-
čanským průkazem. 
Kupní cena musí být 
zaplacena před pod-
pisem kupní smlouvy. 
Bližší informace na od-
boru správy obecního 
majetku MMFM, tel. 
558 609 177. 

Prohlídku výše uve-
dených vozidel možno 
domluvit s p. Ukovou 
na tel. 773 756 278.
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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. 10 na pozemku p.č.18/1 zast. plocha 
a nádvoří – ul. Radniční 
nebytové prostory o celkové výměře 31,75 m2 
(provozovna) 
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 zasta-
věná plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299 je sou-
částí pozemku p.č. 2910), – tř. T.G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 
(provozovna)
stavba č.p. 647 na pozemku p.č.1543 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 1543) 
– Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 17,64 m2 
(prodejna) 
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 bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 26,88 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 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 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 
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 za-
stavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 

(garáž)
stavba č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba č.p. 159 je součástí pozemku 
p. č. 922/5) – ul. Komenského 
nebytový prostor o celkové výměře 15 m2, I. 
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:

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory v I. NP 

objektu č.p. 10, ul. Radniční, o výměře 31,75 m2 
(provozovna), k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. 
Žádosti o pronájem s uvedením účelu nájmu a s nabí-

zenou výší nájmu zasílejte v zalepené obálce s nápisem 
„Neotvírat – pronájem nebytového prostoru v objektu 
č.p. 10, ul. Radniční, k.ú. Frýdek“, na adresu Magis-
trát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148, 
nejpozději do 15. 2. 2017 
do 14.00 hodin. U nabí-
dek podaných poštou roz-
hoduje datum poštovního 
razítka (datum poštovního 
razítka 14. 2. 2017).

Případné dotazy vám 
zodpoví na telefonním čís-
le 558 609 176 Dominika 
Chludová.

Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
se společností ASEKOL a.s. 
rozšířilo koncem loňského 
roku sběrnou síť kontejne-
rů na drobné elektrospo-
třebiče o dalších 10 míst 
po celém Frýdku-Místku. 

Drobné elektrozařízení 
je tak nyní možné odevzdat 
mimo obchodů s elektroni-
kou a sběrných dvorů také 
do 28 speciálních červených 
kontejnerů, které jsou umístě-
ny viz seznam uvedený níže.

Frýdek
• Antala Staška 273 – stano-
viště kontejnerů
• ČSČK 2330 – u kulturního 
domu
• J. Čapka 3084 – u restaura-
ce Gustlíček
• K Hájku 141 – u potravin 
Hrůzek
• Křižíkova 3278 – prostor 
AS VP
• Lískovecká 294 – stanoviště 

kontejnerů
• M. Chasáka 3147 – u pro-
dejny INVA
• Na Aleji 2769 – stanoviště 
kontejnerů
• Novodvorská 3051 – stano-
viště kontejnerů
• Novodvorská 3067 – stano-
viště kontejnerů
• Růžový pahorek 550 – nad 
obchodním komplexem
• Slezská 2898 – stanoviště 
kontejnerů
• Slunečná – z boku budovy 
č. p. 284
• T. G. Masaryka – parkoviště 
za domy č. p. 502–505
• Těšínská 2324 – stanoviště 
kontejnerů
• Třanovského – zpevněná 
plocha u domu č. p. 387
• Zámecká 65 – pod zámkem 
u cesty

Místek
• 1. máje – před domem č.p. 
1834
• ČSA – zpevněná plocha 

u domu č. p. 1935
• Frýdlantská 150 – u OC 
Ještěr
• Gagarinova – stanoviště 
kontejnerů za č. p. 770
• J. Trnky 73 – parkoviště 
před nákupním střediskem 
• Malý Koloredov – zpevně-
ná plocha u domu č. p. 2281
• Maxima Gorkého 412 – par-
koviště za MŠ
• Pavlíkova 270 – stanoviště 

Nové kontejnery na sběr drobných elektrospotřebičů

Na ulici Rovenská v Ze-
linkovicích byla koncem 
loňského roku dokončena 
nová zpevněná plocha ze 
zámkové dlažby pro stání 
kontejnerů na separovaný 
odpad. 

Veškeré stavební práce 
prováděla společnost TS a.s. 
a celkové náklady na reali-
zaci akce činily 15 827 Kč. 

Cílem bylo, aby kontejnery 
na separovaný odpad byly 
umístěny na vhodné ploše, 
občané k nim měli snadněj-
ší přístup, kontejnery neza-
sahovaly do vozovky a aby 
byla při jejich svozu umož-
něna lepší manipulace. Žá-
daným hlediskem bylo také 
zlepšení estetického vzhle-
du daného místa.

Úprava plochy pro stání kontejnerů 
na ul. Rovenská v Zelinkovicích

kontejnerů
• Podpuklí 2385 – zastávka 
MHD
• V. Martínka 2011 – u hřiště

Lysůvky
• křižovatka ul. Hraniční 
a Zahradnická – poblíž domu 
č. p. 51
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Statutární město Frýdek-Místek pořadá 

MASOPUSTNÍ 
JARMARK

So 25. 2. 2017  8.00   13.00 
náměstí Svobody v Místku 
PROGRAM

Jarmark - občerstvení s nabídkou 
zabijačkových výrobků
Soutěž o nejchutnější klobásu 
Masopustní průvod masek 
Vyhlášení vítěze nejchutnější klobásy
Ukončení masopustního jarmarku

08.00   13.00

09.00   11.00
10.00   11.00
11.15
13.00

Více informací naleznete na www.frydekmistek.cz, www.750letfm.cz, www.kulturafm.cz.

Každý den od druhého 
lednového týdne jezdilo 53 
dětí 1. stupně 7. ZŠ lyžo-
vat na Bílou v Beskydech. 
Pod vedením zkušených 
instruktorů lyžařské ško-
ly SUN Outdoor se větši-
na z nich zdokonalovala 
ve svém lyžařském umění. 

Žáci naší školy, kteří stáli 
na lyžích poprvé, vše bra-
vurně zvládli, poslední den 

lyžovali s ostatními na vel-
ké sjezdovce a vyzkoušeli si 
tak „jízdu na kotvě“ lyžař-
ského vleku. V pátek na Bí-
lou dorazili i rodiče mnoha 
dětí, kteří fandili svým ra-
tolestem i jejich soupeřům 
při skutečných závodech 
s elektronickou časomírou.

Během tohoto týdne jsme 
zažili všechny rozmary 
počasí – obrovskou zimu, 

hromady sněhu, nádherně 
modrou oblohu, sněžení 
i zamračeno – prostě pa-
ráda! Tak to na horách má 
vypadat.

Před odjezdem jsme 
po kladných ohlasech 
opět zarezervovali termín 
na příští rok. Už se dopředu 
těšíme na další lyžovačku!

 Jana Buksová, 
 Jana Bartončíková

Děti ze „Sedmičky“ na horách

Vážení rodiče/zákonní 
zástupci,

novela školského záko-
na stanovila pro zápis dětí 
k předškolnímu vzdělávání 
období od 2. května do 16. 
května. Zápis dětí do ma-
teřských škol zřizovaných 
Statutárním městem Frý-
dek-Místek pro školní 
rok 2017/2018 proběhne 
v pondělí 15. května 2017 
a v úterý 16. května 2017. 

Novinkou od 1. září 
2017 je povinné před-
školní vzdělávání pětile-
tých a starších dětí a také 
přednostní přijímání dětí 

do spádové mateřské školy, 
které před začátkem škol-
ního roku dosáhnou nejmé-
ně čtvrtého roku věku.

Od počátku školní-
ho roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku, do za-
hájení povinné školní 
docházky dítěte je před-
školní vzdělávání povin-
né. Zákonný zástupce je 
povinen přihlásit dítě 
k zápisu k předškolnímu 
vzdělávání v kalendářním 
roce, ve kterém začíná po-
vinnost předškolního vzdě-
lávání dítěte. Nesplnění 

této povinnosti ze strany 
zákonného zástupce lze 
považovat za porušení jeho 
právních povinností, resp. 
za přestupek dle školského 
zákona, za který lze uložit 
pokutu až do 5.000 Kč.

Bližší informace k zápi-
su poskytne odbor školství, 
kultury, mládeže a tělo-
výchovy v měsíci březnu 
2017.

Zápis do MŠ – povinné předškolní 
vzdělávání – přednostní přijímání dětí

Každý účastník soutěže 
O nejlepší školní časopis 
České republiky v Brně, 
kde uspěla 5. ZŠ s Hot 
magazínem, si směl podle 
svých zájmů vybrat dva 
workshopy, kterých se pak 
mohl zúčastnit. Zaujal mě 
workshop Komiksy a digi-
tální umění a zvolila jsem 
dobře. Dozvěděla jsem se 
v souvislosti s grafikou ně-
které věci, o kterých jsem 
dřív neuvažovala.

Třeba, že každá barva 
nese nějaký význam, mod-
rá značí strach a chlad, čer-
vená vztek, nebo že emoce 
u kreslených postaviček se 
značí různými mimickými 
gesty v obličeji. Při ilustraci 
komiksů se používají odliš-
né bubliny pro vztek, pře-
mýšlení, teleportaci atd. Už 
také vím, co znamená pojem 
„chibi“ (postavička s ma-
lým tělem a velkou hlavou), 
a hlavně mě dostalo, že lek-
torka, uměleckým jménem 
Nia Zaksa, která vedla work-
shop o komiksech, navrhla 
postavu let‘s playera Gejmra 
(hráč počítačových her, kte-
rý natáčí na youtube).

Můj druhý workshop byl 
naopak zaměřen na texty 
v časopisech. Mluvili jsme 
o tom, jak do článku za-
pracovat třeba smích, pláč 
nebo smutek. Nejlepší bylo, 
že jsme si tvůrčí postup vy-
světlovali na známém dortu, 
který pekli pejsek a kočička. 
Když se přidá hodně soli 
(smutku), dort je přesolený, 
a když se přidá hodně cuk-
ru (třeba smích), dort bude 
sladký. Slova jednoduše 
volíme podle toho, jakého 
pocitu chceme u čtenáře do-
sáhnout.

Dobré bylo, že jsme 
na každém workshopu mohli 
danou věc vyzkoušet. A tak 
jsem se nejprve pokusila 
nakreslit chibi a poté jsem 
popisovala kamarádku/ka-
maráda jedním souvětím, 
které mělo být co nejobsáh-
lejší a mělo v sobě obsahovat 
nějaký příběh a hlavně cit.

Nesmím samozřejmě za-
pomenout, že jsem si užila 
i úžasné občerstvení na kon-
ci workshopu, výtečnou 
bagetu a minerálku. 

 Petra Galušková, 
 8. ročník

Postřeh redaktorky: Co mě nejvíc 
bavilo na setkání mladých redaktorů
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KROUŽKY A KURZY:
Aktuální nabídku krouž-

ků a kurzů na školní rok 
2016/2017 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků a kur-
zů se můžete hlásit v průbě-
hu celého roku, nikdy není 
pozdě. 

Od 21. 2. 
NOVINKA | KURZ 

KERAMIKY PRO DO-
SPĚLÉ | ZAČÁTEČNÍCI | 

8 LEKCÍ
V kurzu vás provedeme 

světem keramické tvorby. 
Seznámíte se s keramickou 
hlínou a proniknete do tajů 
jejího zpracování. Vyzkou-
šíte si válení, modelování, 
lití do formy, glazování. 
V průběhu kurzu si vytvoříte 
několik výrobků pod vede-
ním lektora a kurz zakončíte 
výrobkem dle vlastního ná-
vrhu. Dozvíte se informace 
ze světa výtvarného umění, 
užití keramiky v minulosti 
i současnosti.
Věk: od 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 18.00 – 20.00 hodin
Cena: 1 200 Kč (zahrnuje 
materiál pro tvorbu, písemné 
materiály, drobné občerstve-
ní, lektora)
Informace: Pavla Svobo-
dová | Telefon: 558 111 777, 
736 150 088 | E-mail: pa-
vlas@klicfm.cz

AKCE:
3. 2. 

SRANDY KOPEC | PO-
LOLETNÍ PRÁZDNINY

Máme před sebou jeden 
prázdninový den! Zkusme 
si ho užít spolu. Čekají nás 
netradiční soutěže, hry a dal-
ší zábavný program. Prostě 

srandy kopec. Bude to prima. 
Přidej se k nám!
Věk: 6–12 let
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 8.00 – 16.00 hodin | 
Ranní hlídání: od 6.30 hod.
Cena: 250 Kč
Informace: Pavla Chrobáko-
vá | Telefon: 732 646 127 | E-
-mail: pavla@klicfm.cz

6. 2. – 10. 2.
KOUZELNÝ SVĚT WAL-
TA DISNEYHO | JARNÍ 

PRÁZDNINY | POBYTO-
VÝ TÁBOR

Walt Disney… Znáš tuto 
osobnost? Napovíme, že je 
to jeden z nejvýznamnějších 
tvůrců animovaného filmu 
a zábavních parků. Pojeď 
společně s námi objevit 
jeho kouzelný svět pohádek 
a zábavy. Setkáme se nejen 
s Micky Mousem, strýčkem 
Skrblíkem, kačerem Donal-
dem, Gumídky, princeznou 
Elsou, Tarzanem, ale i se 
spoustou dalších známých 
i méně známých postavi-
ček z tohoto světa. Společně 
s našimi kreslenými hrdiny 
zažijeme pět dní plných dob-
rodružství, her a legrace.
Věk: 6–14 let
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, okres Frý-
dek-Místek | Sraz: 6. 2. SVČ 
Klíč, budova A Místek, 8.00 
hodin 
Návrat: 10. 2. nádraží ČD 
Frýdek, 
Cena: 1 500 Kč
Informace: Radka Kulhán-
ková | Telefon: 558 111 763, 
737 421 058 | E-mail: rad-
ka@klicfm.cz

6. 2. – 10. 2.
LOVY BEZE ZBRANÍ 

| JARNÍ PRÁZDNINY | 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pojďte s námi nahlédnout 

a poodhalit krásu a tajemství 
našeho obyčejného českého 
lesa. Půjdeme pěkně poti-
chu a s pořádně otevřenýma 
očima. Najdeme místa plná 
ticha a tajemství, kde na-
cházejí svůj domov nesčetné 
druhy zvířat. Víte třeba, jaká 
hnízda si staví veverka nebo 
kolik se rodí malých liščátek 
v jednom doupěti? V tep-
le Klíčku budeme získávat 
nové informace, hrát hry 
a užívat si společně prázdni-
nového týdne.
Věk: 6–12 let
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, denně 8.00 – 16.00 
hodin | Ranní hlídání: 
od 6.30 hodin
Cena: 1 250 Kč/týden, 250 
Kč/1den
Informace: Pavla Chrobá-
ková | Telefon: 558 111 749, 
732 646 127 | E-mail: pav-
la@klicfm.cz

8. 2. 
ATELIÉR DEA | KROUŽ-

KOVANÉ ŠPERKY
Využijte středečního pod-

večera a přijďte se seznámit 
s tvorbou šperků technikou 
kroužkování. Domů odejdete 
s vlastnoručně vyrobeným 
náramkem a náušnicemi, při 
jejichž výrobě uplatníte me-
todu ShaggyLoops a byzant-
skou vazbu.
Věk: od 14 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Místek, 
16.30 – 19.30 hodin
Cena: 210 Kč
Informace: Bohdana Ři-
mánková | Telefon:558 
111 777 | 731 167 010 | E-
-mail: bohdana@klicfm.cz

11. 2. 
VALENTÝNSKÉ 

DOBROTY | DOBROTY 
V SOBOTY

Pojďme oslavit svátek za-
milovaných sladkými dob-
růtkami, které mohou být 
zároveň krásným dárkem.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova B, Pionýrů 764, Místek, 
9.00 – 12.00 hodin
Cena: 80 Kč
Informace: Pavla Svobo-
dová | Telefon:558 111 777, 
736 150 088 | E-mail: pa-
vlas@klicfm.cz

13. 2. – 17. 2. 
VÝSTAVA PRACÍ 

ČLENŮ VÝTVARNÝCH 
KROUŽKŮ A KURZŮ
Svou tvorbu představí 

účastníci výtvarných kurzů 
od 4 let do dospělosti. Během 
týdne můžete také navštívit 
kroužek dle vlastního výbě-
ru a přidat se ke společnému 
tvoření.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 9.00 – 20.00 hodin
Informace: Petra Vlkošo-
vá | Telefon: 558 111 760, 
731 167 721 | E-mail: petra@
klicfm.cz

18. 2.
DOPOLEDNE PRO 
DOVEDNÉ RUCE 

| SNĚŽÍTKO
Ať už venku sněží nebo 

ne, vy můžete mít svou ma-
lou vánici, kdykoli budete 
chtít. Využijte sobotní do-
poledne k tomu, abyste si 
vyrobili originální dekoraci 
– sněžítko. 
Věk: 6–12 let
Cena: 100 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00 – 12.00 hodin

Informace: Bohdana Ři-
mánková | Tel.: 558 111 777, 
731 167 010 | E-mail: bohda-
na@klicfm.cz

18. 2.
ČLOVĚČE, NEZLOB SE 
| O POHÁR MĚSTA F-M

Přijď k nám již podeváté 
a dostaň co nejvíce figurek 
do domečku...
Věk: 7–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova B, Pionýrů 764, Místek, 
8.45 – 16.00 hodin | Prezen-
ce: 8.45 – 9.15 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Tel.: 
558 111 773, 604 524 066 | E-
-mail: jirka@klicfm.cz

25. 2. 
PRINCEZNY 
NA CESTÁCH

Milé princezny, země, 
kterou se chystáme navští-
vit, leží ve střední Evropě 
a je naším sousedem. V této 
zemi najdeme velké množ-
ství přírodních i kulturních 
památek. Její hlavní město se 
jmenuje Varšava. Určitě již 
všechny víte, kam se pojede-
me podívat.
Věk: 5–9 let
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 9.00 – 17.00 hodin
Cena: 230 Kč
Informace: Pavla Chrobá-
ková | Telefon: 732 646 127 | 
E-mail: pavla@klicfm.cz
Sledujte,� prosím,� propa-

gační�materiály�jednotlivých�
akcí,� ze� kterých� se� dozvíte�
konkrétní�informace.

Bližší informace, 
přihlášky apod.

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍS-
TEK | telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, e-
-mail: info@klicfm.cz

Změny vyhrazeny.

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na únor

Vážení rodiče/zákonní 
zástupci budoucích prv-
ňáčků,

novelou školského záko-
na se přesunula doba pro 
zápis k povinné školní do-
cházce z února na duben. 
Zápis dětí do 1. ročníku 
základních škol zřizova-
ných Statutárním městem 
Frýdek-Místek pro školní 
rok 2017/2018 proběhne 
v pondělí 24. dubna 2017 
a v úterý 25. dubna 2017. 

Povinná školní docház-
ka začíná počátkem škol-
ního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne 
šestého roku věku, pokud 

mu není povolen odklad. 
Zákonný zástupce je povi-
nen přihlásit dítě k zápisu 
k povinné školní docházce, 
a to ve stanoveném termínu 
v kalendářním roce, v němž 
má dítě zahájit povinnou 
školní docházku. Nesplně-
ní této povinnosti ze stra-
ny zákonného zástupce lze 
považovat za porušení jeho 
právních povinností, resp. 
za přestupek dle školského 
zákona, za který lze uložit 
pokutu až do 5.000 Kč.

Bližší informace k zápi-
su poskytne odbor školství, 
kultury, mládeže a tělový-
chovy v měsíci březnu 2017.

Změna období zápisu 
k povinné školní docházce

Ve�čtvrtek�8.�prosince�žáci�ze�Základní�školy�a�mateřské�školy�Naděje�ve�Frýdku-�
-Místku�navštívili�frýdeckou�nemocnici�s�předvánočním�kulturním�vystoupením.�Děti�
zazpívaly�známé�vánoční�koledy�a�zarecitovaly�básničky�o�zimě�a�zahrály�na�xylofon�
na�Konferenci�zdravotníků�z�Moravskoslezského�kraje.�Svým�vystoupením�pod�vede-
ním�pedagogů�poděkovaly� za�náročnou�práci�všem�zdravotníkům�a�zaměstnancům,�
kteří�pečují�o�zdraví�nás�všech.�� Lenka Natalie Stašíková

Děti z Naděje ve frýdecké nemocnici 
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Odysea
Francie, biografie / drama, 2D, 2016, 
režie: J. Salle, přístupný, titulky, 122 
min., vstupné 100 Kč / pro členy FK 
80 Kč, Filmový klub.

Út 14. 2. v 19.00
Viva

Irsko / Kuba, drama, 2D, 2015, režie: 
P. Breathnach, 15+, titulky, 100 min., 
vstupné 100 Kč / pro členy FK 80 Kč, 
Filmový klub.

St 15. 2. v 19.00
Padesát odstínů temnoty

USA, erotický, 2D, 15+, titulky, 121 
min., vstupné 140 Kč, premiéra.

Čt 16. 2. v 19.00
Zlato

USA, drama / dobrodružný / thriller, 
2D, 15+, titulky, 121 min., vstupné 
110 Kč, premiéra.

Pá 17. – So 18. 2. v 17.00
LEGO Barman film

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 110 Kč, pro děti, premi-
éra.

Pá 17. – So 18. 2. v 19.00
Padesát odstínů temnoty

USA, erotický, 2D, 15+, titulky, 121 
min., vstupné 140 Kč, premiéra.

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek od 14.00, Místek
Tvořílek – dílnička pro děti

2. 2. v 18.00 Místek, Modrý salonek
Švýcarská architektura venkova 

Přednáška Zdeňka Lišky.
2. 2. v 18.00, Frýdek

Autorské čtení Lydie Romanské
7. 2., 12.00–17.00, 11. ZŠ

Valentýnská dílna pro děti a rodiče
13. 2., 12.00–16.00, Frýdek

Valentýnská dílna pro děti a rodiče
VÝSTAVY
12. 1. – 8. 2. 

Jaroslav Ožana (ArtCollegium FM)
fotografie

10. 2. – 8. 3. obrazy
Tomáš Provazník (V-klub FM)

Výstava na schodišti:
Týden čtení 2016

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-
jmenné soutěže v chodbě zámku. 
Vstupné zdarma. 

SKLENĚNÁ KRÁSA VÁNOC
Výstava potrvá do 5. února.

VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ 1. ZŠ
Téma: Co povídali babička s dědou. 
Výstava potrvá do 5. února.

POKLADY A KURIOZITY 
Z DEPOZITÁŘŮ

notlivé budovy proměňovaly od polo-
viny 20. století, kdy v nich pracovaly 
tisíce dělníků, až do dnešní doby, kdy 
řada z nich chátrá? Na to se pokusí 
odpovědět kolekce fotografií frýdec-
ko-místeckého fotografa Miroslava 
Holinky.

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
St 1. 2. v 19.00 

Hvězdné manýry
mimo předplatné 

Divadelní společnost Háta
Rychlá a bláznivá fraška odehrávající 
se ve velice elegantním hotelu v Palm 
Beach v roce 1942, kde se má usku-
tečnit koncert s beneficí na podporu 
amerických válečných výdajů. Orga-
nizátoři se neobejdou bez dvou hvězd, 
které spolehlivě plní sály a pokladny. 
Jenže to má jeden háček. Dvě zmíněné 
umělkyně se nesnášejí, a potkají-li se 
na jevišti, neváhají zajít až k fyzickému 
napadení. Jak je ubytovat, aby se nepo-
tkaly? Ředitel hotelu připraví přesný 
plán, který ale od začátku selhává.
Účinkují: Lukáš Vaculík, Mahulena 
Bočanová / Adéla Gondíková / Kami-
la Špráchalová, Vlasta Žehrová / Olga 
Želenská. Vstupné 420 Kč.

HUDBA
Pá 3. 2. v 19.00

Věra Martinová „30 let na scéně 
– Tour 2017“ 

Tento výjimečný koncertní projekt 
představuje všechny hudební proměny 
Věry Martinové v průběhu 30 let její 
úspěšné hudební kariéry. Dokazuje 
bohatost hudebních stylů, jimiž prošla 
nebo se nechala inspirovat. Připomíná 
řadu excelentních autorů a interpretů, 
s nimiž Věra Martinová spolupraco-
vala. Věra Martinová vystupuje se 
svojí doprovodnou skupinou. Vstupné 
350 Kč.

St 8. 2. v 19.00 
Uvira / Bruno / Hafizi Trio 

Mezinárodně obsazené trio založil 
mladý český pianista a skladatel Jan 
Uvira v r. 2015 v holandském Rot-
terdamu. Soubor hraje moderní jazz, 
především pianistovy autorské kompo-
zice. Trio má za sebou řadu koncertů 
v Holandsku, nedávno odehrálo úspěš-
né turné po Bulharsku a po ukončení 
toho českého se chystá na koncertní 
trasu po zemích Beneluxu. Účinkují: 
Jan Uvira (CZ) – piano, Alessio Bruno 
(IT) – kontrabas, Martin Hafizi (BG) – 
bicí. Vstupné 100 Kč.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 5. 2. v 15.00

O chytré princezně
Divadlo Pohádka Praha

Bylo nebylo jedno veliké království. 
A v tom království velký zámek, 
ve kterém žila krásná princezna. Jed-
noho dne oním královstvím putoval 
chudý krejčovský tovaryš Jiřík a krás-
ná princezna jej okouzlila. Chudý to-
varyš si posteskl a vyslovil své přání, 
které vyslyšel samotný čert Chytrolín. 
Jiřík upsal svou duši a čert mu pomohl. 
Ale pak přišel čas, kdy si přišel čert pro 
Jiříka, a nebýt chytré princezny, asi by 
pohádka dopadla jinak.
Pro děti od 3 let.
Vstupné: 60 Kč

FESTIVAL
Pá 10. – Ne 12. 2. 

11. ročník festivalu 
CYKLOCESTOVÁNÍ

Tradiční a originální cestovatelský fes-
tival Cyklocestování ve Frýdku-Míst-

ku se uskuteční na plátně a v prosto-
rách Nové scény Vlast již pojedenácté. 
Prostřednictvím besed, promítání, 
filmů a workshopů se můžete vydat 
s cestovateli na kolech do různých kou-
tů světa. Více informací naleznete 
na www.cyklocestovani.cz nebo na FB 
Cyklocestování.

VÝSTAVY
St 1. 2. – út 28. 2.

Jan Smekal 
Prašivá a Těšínské Beskydy 

v proměnách 
Výstava fotografií Jana Smekala má 
pomoci postupné obnově turistické 
chaty Prašivá. Některá místa sice ne-
patří v Beskydech mezi nejznámější, 
ovšem rozhodně stojí za to, aby si jich 
turisté všimli a vydali se k nim. Foto-
grafie zachycují například potok Slavíč 
a stejnojmenný vrchol nebo turistické 
trasy vedoucí na Prašivou. Vernisáž 10. 
2. v 18.00.

KINO
So 4. 2. v 15.00

So 4. – Ne 5. 2. v 17.00
Divoké vlny 2

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 85 min., vstupné 110 Kč, pro děti.

So 4. 2. v 19.00
Miluji tě modře

ČR, romantická komedie, 2D, 12+, 90 
min, vstupné 120 Kč, premiéra.

Ne 5. 2. v 19.00
Spojenci

USA, válečný/drama/romantický, 2D, 
12+, titulky, 125 min., vstupné 120 Kč.

Po 6. – Út 7. 2. v 10.00
Prázdniny – hurá do kina: Ozzy

Španělsko, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 91 min., vstupné 110 Kč, pro 
děti.

Po 6. – 7. 2. v 15.00
Prázdniny – hurá do kina: Zpívej

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 110 min., vstupné 120 Kč / děti 
do 15 let 100 Kč, pro děti.

Po 6. – Út 7. 2. v 17.00
Prázdniny – hurá do kina: 

Anděl Páně 2
ČR, rodinná filmová pohádka, 2D, 
mládeži přístupný, 90 min., vstupné 
100 Kč, pro děti.

Po 6. 2. v 19.00
Zakladatel

USA, životopisný, 2D, 2016, režie: J. 
L. Hancock, 12+, titulky, 115 min., 
vstupné 130 Kč / pro členy FK 110 Kč, 
Filmový klub.

Út 7. 2. v 19.00
Normální artistický film

ČR, dokumentární, 2D, 2016, režie: 
M. Janek, přístupný, 109 min., vstupné 
110 Kč / pro členy FK 90 Kč, Filmový 
klub.

St 8. 2. v 10.00
Antropoid

Velká Británie / ČR / Francie, životo-
pisný / thriller, 2D, 12+, titulky, 121 
min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

Čt 9. 2. v 10.00
Prázdniny – hurá do kina: Trollové
USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 92 min., vstupné 110 Kč / děti 
do 15 let 90 Kč, pro děti.

Čt 9. 2. v 15.00 a 17.00
Prázdniny – hurá do kina: 

LEGO Barman film
USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 110 Kč, pro děti, premi-
éra.

Čt 9. 2. v 19.00
Po 13. – Út 14. 2. v 17.00

Padesát odstínů temnoty
USA, erotický, 2D, 15+, titulky, 121 
min., vstupné 140 Kč, premiéra.

Po 13. 2. v 19.00

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Čt 16. 2. v 19.00, 

Rytířský sál Frýdeckého zámku
Violoncellová show 

Štěpána Švestky
Zámecké koncerty

Virtuózní show atraktivních klasic-
kých a populárních hitů v podání bra-
vurního hráče a jednoho z nejvyhledá-
vanějších českých violoncellistů mladé 
generace. Štěpán Švestka přichází 
s úplnou novinkou na poli české klasic-
ké scény. Kombinuje zvuk violoncella 
s fantastickými zvukovými efekty 
za pomoci looperu a harmonizéru. 
Vstupné 150 Kč plná cena / 80 Kč seni-
or, student, držitel karty ZTP a ZTP/P.

Čt 16. 2. 19.00
Poslechovka v Zeleném baru

Méně známé žánry elektronické hud-
by a místní začínající a amatérští DJs. 
Chcete si také zahrát? Více informací 
na facebooku @poslechovkavzele-
nembaru

TANEC
St 8. 2. v 19.00 

Valentýnská Tančírna
Taneční večer tentokráte s romantic-
kým nádechem svátku svatého Va-
lentýna. Přijďte na Tančírnu v tónech 
červené a bílé nebo svůj outfit doplňte 
drobným červeným detailem a užij-
te si zamilovanou atmosféru večera. 
Ke klasickému tanci zahraje tradičně 
Jana Šodková. Vstupné v předprodeji 
80 Kč / na místě 100 Kč.

ZÁPAS V DIVADELNÍ 
IMPROVIZACI

Čt 9. 2. 19.00 
Zápas v divadelní improvizaci 
Valouny Valašské Meziříčí

Improliga je malinko o sportu, ale 
především o divadle. Dva týmy se 
navzájem utkávají v improvizacích 
na divácká témata. Cílem není navzá-
jem se vyřadit, ale společně vytvářet 
kvalitní improvizaci, mít radost ze hry, 
moci si kdykoliv zahrát a zaimprovi-
zovat s různými týmy z různých měst. 
Po úspěšných ostravských Ostruži-
nách nás čeká opět strhující zápas v di-
vadelní improvizaci. Tentokrát se nám 
představí valašskomeziříčský soubor 
Valouny. Délka představení 150 minut. 
Vstupné 60 Kč.

KURZY
Pohybové kurzy

Pondělí 17.30 – 18.30 
Orientální tance mírně pokročilí 80 Kč 

Úterý 9.00 – 10.00 
Zdravotní cvičení s prvky jógy 60 Kč 

Úterý 16.30 – 17.30 
Cvičení pro zdraví s pilates 60 Kč 

Středa 16.30 – 18.00 
Powerjóga 90 Kč (od 15. 2.)

Čtvrtek 8.30 – 9.30 
Cvičení pro seniory 50 Kč 

Čtvrtek 17.00 – 18.00 
Cvičení pro zdraví 60 Kč 

Kreativní kurzy
Čtvrtek 17.45 – 19.15 

Arteterapie 80 Kč 
Čtvrtek 17.30 – 20.30 

Divadelní improvizace ZDARMA
VÝSTAVY

St 1. 2. – út 28. 2. 
Miroslav Holinka 

Slezan v proměnách času
K historii Frýdku-Místku neodmysli-
telně patří textilka Slezan. Jak se jed-
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Putovní výstava věnovaná odborné 
práci muzeí.

Doprovodné akce:
Přednáška PaeDr. Jiřího Tronečka 
na téma Preparace přírodnin v muzeu 
ve čtvrtek 16. února v 17 hodin. Výsta-
va potrvá do 5. března 2017.

PAMÁTNÍČKY
Drobné knížečky s rukopisnými vzka-
zy, verši nebo obrázky zachycují vzpo-
mínky na dětská přátelství, školní léta, 
na dobu vojenské služby, jsou svědec-
tvím citu a lásky. Exponáty ze sbírek 
Muzea Beskyd, doplněné památníčky 
ze soukromí, zahrnují časové období 
od konce 19. století do počátku století 
jednadvacátého. Výstava potrvá do ne-
děle 19. února.

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 2. února v 16.30 hodin, 

Zelený dům
ZNÁTE FRÝDECKÉ 

A MÍSTECKÉ ULICE?
Podoba Frýdku-Místku se za posled-
ních sto let změnila k nepoznání. Zmi-
zely křivolaké romantické uličky, mís-
to procesí poutníků se řítí nekonečné 
spousty aut, malé krámky, obchůdky 
a stánky nahradily supermarkety a hy-
permarkety. Také lidé dnes žijí úplně 
jinak, než žili před sto lety. Přednášku 
doplní malá studijní výstava.

Čtvrtek 9. února v 16.30 hodin, 
Zelený dům

OD FIATU BALILLA 
K FIATU 2300

Přednáška přiblíží historii úspěšných 
modelů automobilky Fiat, které se 
vyráběly od roku 1937 do roku 1969. 
Fiatem 1800 např. jezdil i známý mo-
řeplavec Richard Konkolski.

Úterý 14. února v 16.30 hodin, 
Zelený dům

POBESKYDÍ NA STARÝCH 
MAPÁCH

Přednáška přiblíží známé i neznámé 
historické mapy, např. Komenského 
mapa Moravy, Müllerova mapa Mo-
ravy, Nigriniho mapa Těšínska, mapa 
hukvaldského panství, katastrální 
mapy a indikační skici obcí na Frýdec-
ko-Místecku, vojenské speciální mapy 
a další.

Čtvrtek 16. února v 19.00, 
Rytířský sál

ZÁMECKÝ KONCERT 
VIOLONCELLOVÁ SHOW 

ŠTĚPÁNA ŠVESTKY
Pořádá KulturaFM.

CENTRUM MAGNOLIE 
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

tivnímu porodu vede zkušená porodní 
asistentka

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

s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga 

pro pevné tělo, bdělou mysl a dobrou 

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 vašeho 
děťátka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3 

roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy

SM systém MUDr. Smíška – pohy-
bový program pro léčbu, regeneraci 

a prevenci poruch páteře a pohybové-
ho aparátu zejména v důsledku sedavé 

práce a jednostranného zatížení; 
vhodné pro všechny věkové skupiny 
(děti od 6 let, sportovci, střední věk, 
senioři, těhotné a ženy po porodu). 

Holistická aroma masáž – jemná a hlu-
boce 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 
únor – květen 2017

(zahájení v týdnu od 30. 1. 2017)
9. ZŠ

Pondělí
16.15-17.45 začátečníci, 1.-2. díl
18.00-19.30 pokročilí, 5.-6. díl

Úterý
9.30-11.00 pokročilí, 3.-4. díl
16.00-17.30 při bolestech zad

17.45-19.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Středa

8.15-9.45 začátečníci, 1.-2. díl 
17.15-18.45 pokročilí, 3.-4. díl

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

8.15-9.45 při bolestech zad a kloubů
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, Sv. Čecha 170

Pondělí
16.45-18.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl

18.30-20.00 při bolestech zad

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

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

Pozor!!! 

Centrum Berkana se přestěhovalo. 
Od 1. 12. jsme v nových prostorách 
na Antonínově náměstí v Místku. 

Úterky 17.00 - 19.00
Terapeutická jóga, nový kurz

eva@berkana.cz
Tel.: 603 793 595

Čtvrtky 16.30 – 18.30
Jóga pro pokročilé, nový kurz

eva@berkana.cz
Tel.: 603 793 595
3. 2., 17.00–19.30

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

10. 2., 18.00–20.00
Impulsy – spontánní tanec

Karel Škola
Tel.: 774 5721 95

13. 2., 17.30–19.30
Dej se do tance – ukázková lekce

Lenka Krejčí
Tel.: 721 206 874

14. 2., 15.30–16.30
Muzikohrátky pro děti 

– zahájení kurzu
Vlaďka Gavlasová
Tel.: 730 815 782

17. 2., 17.00–19.30
Harmonizační večery pro ženy

Monika Havelková
Tel.: 606 697 199

Středy 17.30-19.00
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 18. února v 15 hodin

Tajemství staré mapy
Autorská činoherní pohádka o puto-
vání mladého rybáře Franty za dob-
rodružstvím, pirátským pokladem 
a krásnou princeznou Mirabelkou. 
Pro děti od 5 let – hraje ING Kolektiv. 
Vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé:
Sobota 18. února v 18 hodin

Fotr
Mafiánský epos plný napětí, odhodlá-
ní a touhy po pomstě – autorskou hru 
hraje ING Kolektiv Frýdek-Místek. 
Vstupné 100 Kč.

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

Půjčovna kostýmů v únoru: 
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

sobota 4. 2.
TRADIČNÍ LAŠSKÝ BÁL

více informací na 
www.ostravica.com

pátek 10. 2.
ŠACHOVÝ PLES

více informací na www.chessfm.cz
čtvrtek 16. 2. v 16.00

Karneval MŠ Beruška 
- Nad Lipinou 2318

velký sál KD Frýdek, 

www.msberuska.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 najdete 
na www.klicfm.cz. Do kroužků a kur-
zů se můžete hlásit v průběhu celého 
roku, nikdy není pozdě. 

(Aktuální program na str. 11)

 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 PSYCHOMOTORICKÉ-
HO 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, Montessori Mi-
niškolku pro děti od 20 měsíců do 3 
let, Montessori Mateřskou školu pro 
děti od 2,5 do 6 let, odborné přednášky 
i semináře.

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

Děti se postupně učí práci s Montesso-
ri pomůckami, které jsou navrženy tak, 
aby rozvíjely jejich schopnosti v daném 
období. Věnujeme se zde především 
aktivitám praktického života, rozvíjí-
me s dětmi smyslové vnímání, jemnou 
i hrubou motoriku, řečové, hudební, 
výtvarné a pohybové dovednosti. Děti 
zde trénují schopnost soustředit se 
a dokončovat aktivity. Přínosný je pro 
ně také pobyt v kolektivu. Přirozeně se 
tak tvoří vzájemný respekt dětí a rozví-
její 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 kdyko-
liv během roku.
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Montessori miniškolka 
pro děti od 2 do 3 let

Prostředí Montessori miniškolky je 
přizpůsobeno potřebám nejmenších 
dětí, jejich vývoji, velikosti i síle. Vy-
bavení třídy je plné aktivit a pomůcek, 
které dětem umožňují zdokonalovat se 
v praktických činnostech, péči o sebe 
i o prostředí a v poznávání světa kolem 
nás. K dětem přistupujeme individuál-
ně a pomáháme, aby každé z nich na-
plno 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 dobrý-
mi 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

15. 2. v 18.00
MAREK PIĘTOŇ: 

KNIHA ESTER

.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 ovlivňová-
ní mysli, techniky zlepšení koncentra-
ce, statická a dynamická meditace, re-
laxační techniky, senioři, hathajóga se 
saunou, cviky zaměřené na problémy 
s páteří, aj. Novinka – čtvrtletní kurz 
léčivá koupel vesmíru – harmonizační 
a léčivá technika vnitřní pránájámy, 
speciální kurz.

Pravidelný kurz HATHAJÓGA 
SE SAUNOU začíná od 15. 2. 

11. 2. v 9–18 h. 
HATHA JÓGA A SAUNA 

Jednodenní setkání, atraktivní spojení 
pozitivních účinků tělesných cvičení 
a regeneračních a omlazujících účinků 
sauny. 

24. 2. od 17 h.
ČAJ O PÁTÉ 

DO RÁJE SE NEVSTUPUJE VČE-

RA, ANÍ ZÍTRA, ALE DNES…
Posezení v kruhu přátel nad šálkem 
čaje s tématy, která vás zajímají a v pra-
videlných kurzech na ně nezbyl čas. 
Ze studnice moudrosti starých mistrů 
a své celoživotní zkušenosti nám bude 
vyprávět Zdeněk Šebesta. 

Připravujeme:
8. 4.

JAK ZLEPŠIT PAMĚŤ 
– mozkový jogging

Jednodenní seminář pro všechny, kteří 
chtějí zkvalitnit svoji osobnost.

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. 2. TVOŘIVÉ DOPOLEDNE

V pátek si s dětmi vyrobíme obrázek 
s pavoučkem. Materiál bude připraven 
v Broučcích. Začátek v 10 hodin.

7. 2. MAŇÁSKOVÁ POHÁDKA
V úterý vás zveme na pohádku O třech 
prasátkách. Začátek v 10 hodin.

10. 2. HRÁTKY S PEJSKEM
Zveme vás na dopolední hrátky s pej-
skem Forrestem. Poplatek pro pejska 
činí 20 Kč. Moc se na vás těšíme. Za-
čátek v 10 hodin.

13. 2. ZPÍVÁNKY
Milé maminky, přijďte si zazpívat 
s dětmi veselé písničky za doprovodu 
hudebních nástrojů. Začínáme v 10 
hodin.

17. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL
Srdečně zveme rodiče s dětmi na dět-
ský karneval, který se koná v pátek 
17. 2. od 16 hodin v sále Penzionu pro 
seniory na ul. Lískovecké 86 ve Frýd-
ku. Vstupné za dospělou osobu 80 Kč. 
Děti mají vstup zdarma. Můžete se tě-
šit na bohatý program, hry a tanečky. 
Občerstvení zajištěno.

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 pojišťovnami, 
čímž garantujeme nejvyšší kvalitu 

nabízených služeb!
SLUŽBY:

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

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
23. 2. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
27. 2. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

22. 2.  v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
Novinka! 

Od 1. 2. 2017 začíná cyklus cvičení 
ve středy od 16 do 17 h. s porodní asis-
tentkou Bc. Terezou Rykrovou.

Úterý – 16.15
Středa – 16.00
Čtvrtek – 10.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb „jak dítěti dopomoci správně 
růst“ (obsahová náplň: praktické 

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

relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí). Pod 

vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
14. 2., 21. 2., 28. 2. – 8.45 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
14. 2., 21. 2., 28. 2. – 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 17. 3. se uskuteční kurz vá-
zání dětí do šátku, který se koná pod 
vedením poradkyně a lektorky. 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 

3. 2.  Pololetní prázdniny 
otevřeno od 9 do 14 hodin

6. – 10. 2.  JARNÍ PRÁZDNINY
etapová hra „LETEM SVĚTEM“ – 

prázdninový provoz od 9 do 14 hodin
13. 2. Vyrábění masek

16. 2.  Kvízové a luštitelské 
odpoledne

Každou středu je konzultační den – 
den určený pro jednotlivce nebo skupi-
nu, kteří si předem domluví doučování 
nebo téma, které chtějí s pracovnicí 
prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den na-
jdete na: www.charitafm.cz

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 te-
matikou s vystoupením středověkých 
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 keramika)

GALErIE u ČErNÉHO kOCOurA

Riegrova 758, Místek
Tel.: 775 595 069

www.cernykocour.com
29. 1. - 2. 3.

Vít Adamus
Panenky – malba

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

3. 2. pátek BASS INVASION 
DNB PARTY, STOUN DJS
4. 2. sobota GROOVE!: CAR-
PET CABINET
DALŠÍ DÍL POŘADU ZAMĚ-
ŘENÉHO NA KVALITNÍ HUD-
BU, TENTOKRÁT SE PŘED-
STAVÍ SLOVENSKO-ČESKÁ 
R&B/SOULOVÁ KAPELA
10. 2. pátek EDM
ELECTRONIC DANCE MUSIC 

NIGHT, ANEB TY NEJLEPŠÍ 
ELEKTROHITY VŠECH DOB!
11. 2. sobota VAULT – TEKNO 
MUSIC NIGHT 
TEKNO PÁRTY V REŽII DY-
NAMO DESTROY & GUEST
17. 2. pátek DJ WICH & VENI 
VIDI WICH
JEDEN Z NEJLEPŠÍCH DJS 
A PRODUCENTŮ PŘEDSTAVÍ 
NOVOU DESKU! 

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 
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Gynekologie
• preventivní, diagnostická a léčebná gynekologická péče dospívajících (nad 15 let) a dospělých
• ultrazvuková diagnostika
• diagnostika patologií děložního čípku (ve spolupráci s akreditovanou cytologickou laboratoří)
• preventivní očkování proti rakovině děložního čípku - HPV infekci
•  plánované rodičovství, antikoncepce (diagnostika trombofi lních mutací u rizikových pacientek)
•  péče o neplodné páry - základní diagnostika, léčba (ve spolupráci s IVF centry)
•  péče v klimakteriu
•  vyšetření prsů ve spolupráci s mamocentry - sonografi cké vyšetření, mamograf
•  urogynekologie - poradenství a léčba inkontinence moči ve spolupráci s urologickou ambulancí 

Sagena (urodynamické  vyšetření) a nemocnicí ve Frýdku Místku

Porodnictví 
•  poradny pro těhotné
• ultrazvuková diagnostika vrozených vývojových vad plodu
•  určení pohlaví plodu
• Dopplerovské vyšetření průtoků krve u poruch funkce placenty
•  3D i 4D ultrazvukové vyšetření s možností vyhotovení fotografi e plodu

preventivní, diagnostická a léčebná gynekologická péče dospívajících (nad 15 let) a dospělých

diagnostika patologií děložního čípku (ve spolupráci s akreditovanou cytologickou laboratoří)

 plánované rodičovství, antikoncepce (diagnostika trombofi lních mutací u rizikových pacientek)

 urogynekologie - poradenství a léčba inkontinence moči ve spolupráci s urologickou ambulancí 

Sagena s.r.o. – SAGENA II v budově Komerčního centra Rosa
CENTRUM ZDRAVÍ, 8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek 
Veškeré dotazy zodpovíme i telefonicky. Pacienty je možno objednávat na tel.: 55 30 30 800, 55 30 30 830, 55 30 30 870, 739 911 111   
Bližší informace naleznete na www.sagena.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
 PÉČE O DOSPÍVAJÍCÍ (NAD 15 LET) A DOSPĚLÉ

Dva z návrhů pojmeno-
vání našeho města, o nichž 
se hlasovalo v roce 1945 – 
Bezručov a Bezručův Hra-
dec – jsou důkazem mimo-
řádného zájmu veřejnosti 
o osobu Petra Bezruče. Le-
tos 15. září uplyne přesně 
150 let od básníkova na-
rození (1867). Zemřel 17. 
února 1958 a je pohřben 
v rodné Opavě.

Bezručův osobní, ale 
i jeho tvůrčí život silně ovliv-
nil pobyt v Místku, kde pra-
coval jako poštovní úředník 
v letech 1891–1893. Prožil tu 
citové zklamání a nepřízni-
vé sociální poměry zdejšího 
obyvatelstva ho inspirovaly 
k veršům se sociální a národ-
nostní tematikou. 

Básnický protest v době 
habsburského útlaku byl 
jistě dobrým důvodem pro 
skrytí autorova skutečné-
ho jména Vladimír Vašek 
do pseudonymu, s nímž se 
ztotožnil stejně jako s utis-
kovanými, které svými verši 
vybízel k odporu a zároveň 
jim dával naději ve vítězství.

Od prvního časopisec-
kého zveřejnění jeho básní 
v roce 1899 se staly doslova 

nekonečnou inspirací mnoha 
umělců. Tvůrčí pozornost 
malířů a sochařů přitahova-
ly nejen Slezské písně, ale 
i osobnost pěvce Slezských 
písní. Petr Bezruč však o po-
pularitu příliš nestál. Často 
vzdoroval snahám fotografů 
a malířů, kteří jej chtěli zvěč-
nit. Své dílo si přál svázané 
co jak nejlevněji, ač dostával 
žádosti o povolení k různým 
vydáním „ne obyčejným“, 
jak říkával, protože vydava-
telé se snažili čím dál více na-
bídnout čtenáři krásnou kni-

hu obsahem i provedením. 
A kvůli co nejvýstižnějšímu 
ztvárnění Slezských písní 
byli ochotni oslovit např. 
i věhlasného Maxe Švabin-
ského, Václava Špálu a další.

Od 30. let 20. století se 
k jeho jménu hlásila řada 
měst a obcí. Mnohé spolky 
nebo i budovy nesly pojme-
nování básníka, jehož naro-
zeniny, zvláště životní jubi-
lea, byly důvodem četných 
slavnostních aktů u příleži-
tostí odhalování pamětních 

desek nebo pomníků spo-
jených s osobou nebo jeho 
verši. Vlna zájmu o něj často 
vrcholila udělením čestné-
ho občanství daného města. 
Čestným občanem města 
Místku se stal 14. září 1937, 
když bylo rozhodnuto udělit 
čestné občanství k 70. naro-
zeninám básníku Petru Bez-
ručovi za povznešení národ-
ního lidu beskydského kraje.

Petr Bezruč, od roku 
1945 národní umělec, nerad 
otvíral dveře svého světa. 
Na pozvání reagoval omluv-
ným veršíkem, protože se 
jen výjimečně zúčastnil ně-
jaké slavnosti spojené s jeho 
jménem nebo dílem. V četné 
korespondenci se namísto 
jeho podpisu objevila kres-
ba ještěra a lidé z jeho okolí 
jej začali důvěrně oslovovat 
„starý ještěre“. Také někdejší 
předseda Klubu filmových 
amatérů ve Frýdku-Místku 
Vilém Vlk, který si s básní-
kem několik let dopisoval, 
inicioval v roce 1970 filmo-
vou soutěž Beskydský ještěr, 
konanou v září na památku 
básníkova narození. 

 Anna Nováková, 
 kronikářka

Tuž tu momy novy rok 
a my všeci z Ostravice, ta-
něčnici i muzykonti, smy 
pro vos přirychtovali dalši 
bal. Němeškajtě a přiďtě, 
bo tam nesmitě chyběť.

Do taňca vom budě hroť 
naša muzika Ostravica 
a tež naši kamaradi z lido-
ve muziky Frgál a cimba-
love muziky Soláň. Od pul 
8. vos čekamy jako dycky 
v kulturaku ve Frydku. Nic 
před tim něcpitě do břucha, 
bo možetě mit k biletu aj 
fajnu večeřu a ve vyvařov-
ni u švarnych děvuch sje 
tež cosik dobrého pro vos 

najdě. No a synci v baře 
už rychtuju fajne vinečko 
a špuliruju štamprličky. 
A očiska budětě valit, co se 
budě diť: fajnove předtan-
čeni, cosik vos zas naučime 
skokať i nove pisničky 
zazpivoť a o pulnoci, tož 
nechtě se překvapiť… tež 
vom něsmime všecko vy-
zvoniť.

Jo a nezapomnitě si 
Francovku nohy natřeť, ež 
do rana vydržitě skokať. 

Bilety včil kupitě v BICu 
v Mistku, eště su, s večeřu 
i bez ni. 

 Vaša Ostravica

Nesmazatelná stopa Petra Bezruče 

29. Lašský bál s Ostravicou
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Pro inzerci volejte 

603 249 743

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.

Pořádáte ples a chcete 
o něm dát vědět 
ve zpravodaji?

Informace nebo plakátek 
můžete zaslat na e-mail: 

pavelka.petr@frydekmistek.cz

 

 

Masérna KABO ve F-M 
Masérské, rekondiční a regenerační služby 
Jsme chráněnou dílnou nevidomých a slabozrakých 
masérů 
tel.: +420 722 225 398       
www:masernakabo.cz 
akceptujeme platby  Benefit Plus,  Flexi Pass 

 

Terapeutická jóga
Každé úterý v 17.00 – 19.00

Jóga pro pokročilé
Každý čtvrtek v 16.30 – 18.30

www.berkana.cz přihlášky na: eva@berkana.cz
nové kurzy

V centru BERKANA

Nemocnice ve Frýdku-Místku
ukončila zákaz návštěv

Frýdecká nemocnice ukončila zákaz návštěv vyhlá-
šený 9. ledna. Návštěvy na všech odděleních nemocnice 
byly umožněny od soboty 28. ledna 2017. Prosíme ná-
vštěvníky, aby omezili počet osob na nutné minimum 
a zároveň zvážili svůj vlastní zdravotní stav s ohledem 
na naše pacienty. V Nemocnici Třinec zůstává zatím zá-
kaz návštěv v platnosti.  Nemocnice F-M


