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slovo primátora

Vážení občané,
parafrázovanými „slovy klasika“ se nám letošní způsob 

zimy může zdát poněkud podivný, ale název uplynulého 
měsíce – leden – jistě předchozí generace nevymyslely jen 
tak pro nic za nic, a tak prostě musíme přijmout, že leden 
je ledový a že i v únoru holt mrzne a může nás notně po-
trápit ledovka. Ta je vyhlašována jako kalamitní stav, kdy 
bychom si všichni měli dávat velký pozor jak na cestách, tak 
na chodnících, a instituce k tomu určené by se měly snažit 
co nejvíce eliminovat důsledky počasí. Jsem rád za reak-
ce občanů, kteří sami nabádali, že je v tomto období třeba 
„koukat pod nohy, a ne do mobilů“, a těch, co chápou, že 
v mimořádných situacích nelze ošetřit každý metr čtvereční 
ve městě solí, jejíž účinky jsou navíc omezené a negativně se 
nám projeví na vegetaci. Technické služby se v rámci mož-
ností snažily kromě svých vymezených povinností vypořá-
dat s dalšími konkrétními podněty a jsem rád, že na mnoha 
místech lidé alespoň u svých domovů „brali sůl do vlastních 
rukou“ a také zabojovali proti rozmarům přírody. 

Nejen tuto zimu nás ve městě také trápí častá smogová si-
tuace, kterou už i vládní činitelé doporučují ve městech řešit 
například městskou hromadnou dopravou zdarma. Může nás 
těšit, že Frýdek-Místek má tento prvek zaveden pro občany 
celoročně již několik let, ale je vidět, že problém znečištěné-
ho ovzduší celkově nevyřeší. Chci říct, že radnice se v rámci 
svých finančních možností snaží, aby se občanům ve městě 
žilo co nejlépe, ale jsou věci, které už úplně neovlivníme.

 Michal Pobucký

Zastupitelé města 
schválili koncem minulé-
ho roku založení městské 
společnosti Dopravní pod-
nik Frýdek-Místek, s.r.o. 
Legislativní kroky k její-
mu založení byly splněny 
a od 1. února je jednatelem 
společnosti Jan Širc, od-
borník na dopravu, který 
má zkušenosti s organiza-
cí a optimalizací městské 
hromadné dopravy, ale 
také se založením, zpro-
vozněním a vedením no-
vého dopravního závodu 
v Jablunkově.

Hlavním důvodem pro 
založení městského doprav-
ního podniku bylo narušit 
současné monopolní posta-
vení společnosti ČSAD Frý-
dek-Místek, která zajišťuje 
městskou hromadnou dopra-
vu a svým způsobem určuje 
městu ceny a podmínky, 
za jakých budou autobusy 
po městě jezdit a přepravo-
vat cestující. Do karet jí hraje 
i skutečnost, že má vlastní 

zázemí (garáže na hranici 
s obcí Sviadnov), které měs-
tu chybí. To znamená, že 
kdyby město chtělo vypsat 
soutěž na nového dopravce, 
nemělo by téměř šanci ho 
získat, protože pro něj nemá 
vybudované zázemí, což je 
obrovská nevýhoda. Proto 
vznikl městský dopravní 
podnik, jehož úkolem je při-
pravit podmínky pro provoz 
městské hromadné dopra-
vy, které budou výhodnější 
nejen po stránce finanční, ale 
také po stránce kvalitnějších 
služeb pro cestující. 

„Teď začíná práce na vy-
číslení ceny, za kterou by 
byl dopravní podnik scho-
pen provozovat městskou 
hromadnou dopravu. V prvé 
řadě je nutné vytvořit nové 
jízdní řády, protože od čet-
nosti linek a spojů se bude 
z velké části odvíjet návrh 
ceny na zajištění MHD. 
Do ceny se promítnou také 
náklady na pořízení nových 
autobusů, výstavbu garáží 

MHD ZDARMA: Město již založilo vlastní dopravní podnik.  Foto: Petr Pavelka

Dopravní podnik města už pracuje

V pondělí 6. února 
v podvečer začal město 
svírat ledový krunýř a ze-
jména chodci měli problém 
se na zledovatělých chod-
nících udržet. Technické 
služby, které mají na sta-
rosti údržbu komunikací, 
tedy jak chodníků, tak i sil-
nic, nasadily veškeré síly, 
aby co nejrychleji zmír-
nily závady ve schůdnosti 
a sjízdnosti zapříčiněné 
nepříznivým počasím.

„V terénu jsme měli nepře-
tržitě 24 hodin denně veške-
rou techniku určenou k che-
mickému i inertnímu posypu. 
Kromě toho jsme prováděli 
periodicky opakovaně ruční 
posyp chemickými materiály 
především autobusových za-
stávek a nástupních ostrůvků 

dopravního podniku, ale 
také platy zaměstnanců 
a podobně. Důležitá budou 
i jednání s okolními obcemi 
a krajem o příspěvcích na za-
jištění dopravní obslužnosti 
prostřednictvím našeho do-
pravního podniku,“ přiblížil 
následující kroky náměstek 
primátora Karel Deutscher 
s tím, že cena by měla být 

známa zhruba v polovině 
tohoto roku. Pokud bude niž-
ší, než kterou si nyní účtuje 
společnost ČSAD Frýdek-
-Místek, pak by mohlo město 

prostřednictvím vlastního 
dopravního podniku provo-
zovat MHD od druhé polovi-
ny příštího roku. 

 (Pokračování na str. 2)

Náledí nás potrápilo

přechodů pro chodce. Vyčle-
něné pracovníky jsme posílili 
v inkriminovaných časech 
i o zaměstnance z jiného pro-
vozu, kteří prováděli posypy 
autobusových zastávek a pře-
chodů pro chodce v měst-
ských částech Lískovec, Chle-
bovice, Skalice a Zelinkovice 
– Lysůvky. Dá se konstatovat, 
že podmínky se blížily ka-
lamitní situaci. Udělali jsme 
opravdu vše pro to, aby chod-
níky, které máme v rámci 
Plánu zimní údržby ve sprá-

vě, byly co nejdříve schůdné. 
Posypovou solí jsme násled-
ně ošetřovali na požadavky 
několika občanů i některé 
chodníky, které nejsou zahr-
nuty do plánu zimní údržby, 
a často jsme museli přistoupit 
i k ručnímu posypu, protože 
se technika kvůli špatně par-
kujícím vozům na chodníky 
nedostala nebo by hrozilo, že 
by je při průjezdu poškodila, 
což nám dlouhodobě ztěžuje 
samotný výkon... 

 (Pokračování na str. 2)
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Plánovaná novostavba 
„Školicí středisko Frýdek“ 
v areálu reprezentativ-
ní Sekerovy vily (bývalá 
okresní knihovna) se nelíbí 
radnici, která v okolí v roce 
2012 úspěšně revitalizova-
la veřejnou zeleň na okraji 
sídliště Slezská. Má mít 
totiž tvar jednoduchého 
kvádru, sloužit převážně 
jako ubytovací kapacita 
a umístěním výrazně naru-
šovat celý prostor s kultur-
ní památkou, která je dnes 
příjemnou dominantou.

„Protože dle závazného 
stanoviska památkové péče 
Magistrátu města Frýdek-
-Místek je záměr nepřípust-
ný, byla žádost o vydání 
společného územního roz-
hodnutí a stavebního po-
volení místním stavebním 
úřadem zamítnuta,“ sdělil 
náměstek primátora Ka-
rel Deutscher. Investor se 
ale odvolal ke krajskému 
úřadu, který závazné sta-
novisko zrušil a nahradil 
novým, podle kterého zá-
měr přípustný je. Řízení 
na stavebním úřadě tedy 
bude pokračovat. „Účelová 

novostavba v parku u tak 
krásné historické vily je 
velmi necitlivá a degradu-
je celou kulturní památku. 
Proto nebudeme s její reali-
zací souhlasit,“ informoval 
náměstek primátora Jiří 
Kajzar, který by považoval 
plánovaný třípodlažní dese-
timetrový objekt vedle Vily 
podnikatele Sekery č. p. 763, 
postavené roku 1898 dle pro-
jektu stavitele Rudolfa Aule-
gka, dochované včetně are-
álu, který zahrnuje zahradu 
a části původního oplocení, 
za velkou chybu. „Tato vel-
korysá vila, komponovaná 
jako objekt v zahradě, ob-
klopený zelení, byla v letech 
2001–2009 naštěstí poměrně 
zdařile rekonstruována, ale 
tato další aktivita by tento 
prostor velmi znehodnotila,“ 
je přesvědčen náměstek pri-
mátora.

Město se před lety uja-
lo východní části zahra-
dy, když po jejím převodu 
do jeho majetku realizovalo 
v roce 2012 projekt „Revi-
talizace vybraných ploch 
veřejné zeleně v oblasti síd-
liště Slezská II“, které dnes 

Městu se nelíbí plánovaná novostavba u památkové vily

REPREZENTATIVNÍ VILA: Objekt bývalé knihovny je již dnes částečně ubytovací 
kapacitou.  Foto: Petr Pavelka

 (Pokračování ze str. 1)
...K neprospěchu bylo i to, 

že v úterý a ve středu, kdy se 
teploty pohybovaly v rozme-
zí -3 až -7 st. C, začalo v noč-
ních hodinách pršet, padat 
mlha nebo jemně sněžit,“ 
rekapituloval hektické dny 
Jaromír Kohut z technic-
kých služeb s tím, že od pon-
dělního večera až do čtvr-
tečního rána bylo v rámci 
údržby chodníků a místních 

komunikací použito na 170 
tun chemického posypového 
materiálu (což je téměř 17 % 
z celkové průměrné roční 
spotřeby) a také zhruba 70 
tun inertního materiálu.

 „Stejně jako v jiných 
městech i my jsme zazname-
nali kritiku na údržbu chod-
níků. Všechny hlavní chod-
níky v majetku města, i ty 
na sídlištích, však byly po-
sypány v limitu, který je sta-
noven v plánu zimní údržby. 
Technické služby disponují 
určitým počtem techniky 
a lidí, nemůžou být v jeden 
čas všude. Pokud by to tak 
mělo být, pak bychom mu-
seli nakoupit další techniku 
a přijmout armádu dalších 
lidí, což by znamenalo nejen 
zvýšené, ale i nadbytečné 
náklady, protože po opad-
nutí kalamitní situace by 
stroje stály v garážích a pro 
lidi by nebyla práce. Co se 
týká rozsahu udržovaných 
chodníků, není v našich 
možnostech, už i kvůli výše 
zmíněným kapacitním dů-
vodům, ošetřit je všechny. 
Některé chodníky nejsou 
v majetku města a některé, 
i když v majetku města jsou, 
tak podle zákona nespadají 
do komunikací, které měs-
to musí udržovat. Jsou to 

zejména chodníky vedoucí 
ke vchodům panelových 
domů,“ uvedl náměstek pri-
mátora Karel Deutscher 
s tím, že náklady na zimní 
údržbu loni dosáhly téměř 
12 milionů korun.

Komunikace, tedy i chod-
níky, jsou udržovány v ná-
vaznosti na nařízení města. 
Vymezen je v něm rozsah, 
způsob i lhůty zmírňování 
závad ve schůdnosti chod-
níků a jsou v něm zároveň 
vymezeny úseky, na kterých 
se sníh a led odstraňuje jen 
částečně nebo vůbec. Zde 
je nutno zdůraznit, že po-
vinností je zmírňovat tyto 
závady, nikoliv je zcela 
odstranit. Kompletní plán 
zimní údržby, včetně map, 
harmonogramu i vymezení 
neudržovaných komunikací, 
je zveřejněn na webu města.

„Město má ve své sprá-
vě 352 kilometrů místních 
komunikací, které nelze 
ošetřit na každém metru 
v jednom čase. Nicméně 
jsme připraveni na letošní 
charakter zimy zareagovat 
a po vyhodnocení připo-
mínek občanů přijmout po-
třebná opatření, která budou 
ve finančních možnostech 
města,“ doplnil náměstek 
Deutscher.

 (Pokračování ze str. 1)
Pokud by cena nebyla až 

tak zajímavá, vypsala by se 
soutěž na nového dopravce 
a propočty i návrhy na vy-
budování zázemí zpracova-
né dopravním podnikem by 
posloužily jako podklad pro 
nastavení kritérií veřejné 
soutěže na nového dopravce. 

„V nejbližších dnech 
začneme tvořit zcela nové 
jízdní řády, přičemž budeme 
přihlížet i k připomínkám, 
které občané měli k těm 
současným. Námi navržené 
jízdní řády bychom chtěli už 
v dubnu předložit široké ve-
řejnosti k připomínkování 
s tím, že jejich připomínky 
do jízdních řádů zapracuje-
me a upravené je v květnu 

opět předložíme veřejnosti 
k připomínkování tak, aby 
nespokojených cestujících 
bylo co možná nejméně,“ 
řekl nový jednatel společ-
nosti Jan Širc, který chce 
do společnosti promítnout 
také inovativní prvky ve-
doucí ke zvýšené kvalitě 
a komfortu pro cestující. 
„Na operativní leasing hod-
láme pořídit zhruba padesát 
zbrusu nových autobusů, 
které budou klimatizova-
né, vybavené kamerovým 
systémem a budou plně 
nízkopodlažní, tedy bez 
jakýchkoliv schodů uvnitř 
vozu. Upravit a zmoderni-
zovat bychom chtěli také 
autobusové zastávky, kromě 
nových označníků s velký-

mi dobře čitelnými jízdními 
řády by byly frekventované 
zastávky postupně vybave-
ny digitálním informačním 
panelem zobrazujícím ak-
tuální odjezdy autobusů,“ 
doplnil Širc.

Sídlo nové městské spo-
lečnosti Dopravní podnik 
Frýdek-Místek se nachá-
zí v kombinovaném domě 
na ulici Malý Koloredov. 
V současnosti má svého jed-
natele a jednoho zaměstnan-
ce na pozici vedoucího pro-
vozu. Do budoucna se počítá 
s maximálně šesti THP pra-
covníky (technik, ekonom, 
účetní, personalista) a zhru-
ba sto řidiči, kteří by do spo-
lečnosti přešli od dosavadní-
ho zaměstnavatele. 

Dopravní podnik města už pracuje

Náledí nás notně potrápilo

slouží jako otevřená parková 
plocha pro obyvatele sídliš-
tě Slezská a je významným 
segmentem veřejné zeleně.

Plánovaná novostavba se 
nelíbí ani hlavní architektce 
města Miladě Baumannové: 
„V tomto konkrétním přípa-
dě památková vila a její okolí 
vykazují jasnou osovou ur-
banistickou kompozici. Jed-

nostranné umístění nového, 
objemem velmi významného 
objektu tuto kompozici zá-
sadně narušuje a znehodno-
cuje architektonické působení 
historicky chráněného objek-
tu knihovny a vnímání celé-
ho prostoru. Z tohoto důvodu 
nelze s umístěním záměru 
souhlasit.“ Té se nepozdává 
ani avizovaná funkční náplň 

objektu s úzce vyprofilova-
nou klientelou, kdy má toto 
zařízení sloužit výlučně jako 
ubytovací zařízení pro korej-
ské občany, protože v okolí 
zamýšlené stavby jsou dosta-
tečné kvalitní stávající ubyto-
vací kapacity, kde mohou být 
specifické požadavky nejen 
těchto klientů plně uspokoje-
ny.  (pp)
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U příležitosti korej-
ského lunárního Nového 
roku, který letos připadl 
na 28. ledna, přijal pri-
mátor Michal Pobucký 
delegaci z automobilky 
Hyundai, která působí 
v nošovické průmyslo-
vé zóně a je významným 
zaměstnavatelem občanů 
Frýdku-Místku.

Cho Jae Kyung, vicepre-
zident pro administrativu, 
popřál primátorovi a celému 
městu úspěšný rok 2017 a do-
zvěděl se, že pro Frýdek-Mís-
tek je rokem výjimečným, 
protože město letos slaví 750 
let od jeho první dochované 
písemné zmínky, i když lze 
předpokládat, že jeho historie 
sahá možná i o pár desetiletí 
dál. Se zájmem si vyslechl 

i specifikum dvojměstí s hra-
niční řekou Ostravicí oddělu-
jící Moravu od Slezska a roli, 
kterou ve spojení sehrálo na-
cistické Německo. Korejská 
strana se během návštěvy ne-
chala slyšet, že ráda podpoří 
některou z připravovaných 
akcí u příležitosti tohoto vý-
ročí. Z rukou primátora obdr-
žela delegace pamětní minci 
vázanou k 750 letům města, 
Michal Pobucký dostal pro 
změnu typické asijské plody – 
korejské hrušky, kterým jsou 
přisuzovány léčivé účinky 
a blahodárný vliv. „Byl jsem 
poučen, že mají vysoký obsah 
cukru, vody, jsou lehce stra-
vitelné a musím říct, že vy-
chlazené jsou skutečně velmi 
osvěžující,“ svěřil se primátor 
Michal Pobucký, který doufá, 

Sedm jednotek profesi-
onálních a dobrovolných 
hasičů zasahovalo posled-
ní lednový den v hale Po-
lárka, kde byl simulován 
únik toxického čpavku 
ze strojovny, který je po-
třebný pro chladicí sys-
tém ledové plochy.

Cílem cvičení bylo pro-
věřit připravenost a schop-
nost provozovatele haly, 
hasičů, policistů, strážní-
ků, záchranářů i krizového 
štábu města co nejrychle-
ji zlikvidovat případnou 
chemickou havárii a mi-
nimalizovat její následky. 

„Úspěšnost akce se z velké 
míry odvíjí od vzájemné 
spolupráce a komunikace 
všech zúčastněných, takže 
je důležité vše si vyzkoušet 
v praxi, byť jsou dnes sys-
témy pracující s čpavkem 
už tak bezpečné, že hasiči 
prakticky nepamatují žádný 
podobný ostrý zásah,“ řekl 
primátor Michal Pobucký.

Jednotlivé složky Integro-
vaného záchranného systé-
mu měly za úkol vypořádat 
se se zraněním dvou osob 
a zamezením dalšího úniku 
amoniaku ze strojovny chla-
zení do ovzduší. Ověřily se 

tak tzv. havarijní karty, kte-
ré mají složky IZS pro kaž-
dý typ mimořádné události 
u průmyslových a dalších 
objektů s možností většího 
počtu návštěvníků. „Je v ní 
detailně uváděna předpoklá-
daná činnost každé záchran-
né a bezpečnostní složky. 
Vyzkoušela se také koordi-
nace a vzájemná komunika-
ce složek IZS při společném 
zásahu, včetně ověření časo-
vé náročnosti dojezdu složek 
IZS k zásahu a vyrozumění 
důležitých subjektů ve Frýd-
ku-Místku,“ informoval 
za hasiče Petr  Kůdela.

První únorový den za-
sedlo ve Sviadnově prezí-
dium Euroregionu Besky-
dy, jehož hlavním úkolem 
bylo symbolicky předat 
předsednictví polské stra-
ny českým zástupcům. 
Prezidentem Euroregionu 
Beskydy pro letošní rok se 
tak stal náměstek primá-

tora Frýdku-Místku Ka-
rel Deutscher.

Účastníci zrekapitulova-
li společnou činnost roku 
2016 a nastínili plán činnosti 
na letošní rok. Projednávaly 
se možnosti přeshraničních 
projektů programů Evropské 
unie na období 2014–2020. 
„Společně s Poláky reali-

zujeme projekt „Společně“, 
domlouvalo se další zapojení 
cílových skupin a rámcové 
termíny plánovaných akcí. 
Máme vzorový projekt spolu-
práce a doufáme, že bude víc 
podobných, které mají hlu-
boký dopad do území part-
nera. Stále se hledají partneři 
na českém území v oblasti 
cestovního ruchu, rozvíjet se 
dá také spolupráce institucí,“ 
shrnula projektová manažer-
ka Dagmar Valášková.

„Těší mě, že mezinárodní 
spolupráce v rámci Eurore-
gionu Beskydy není jenom 
honba za dotacemi, jako 
jediná náplň sdružení, ale 
že se vracíme k základům, 
potkáváme se, vyměňuje-
me si příklady dobré praxe 
a sdělujeme si, co funguje 
na jedné straně, abychom 
inspirovali jeden druhého,“ 
prohlásil náměstek primáto-
ra Karel Deutscher.  (pp)

DELEGACE Z HYUNDAI: Setkání na prahu nového roku (lunárního).  Foto: Petr Pavelka

Návštěva z Nošovic

Radní města na svém 
posledním zasedání odsou-
hlasili pomoc pro rodinu 
z Lískovce, jejíž rodinný 
dům koncem ledna za-
chvátil požár. Zraněno při 
něm bylo pět lidí, z toho tři 
vážně. Devítiletý chlapec 
byl převezen do nemocnice 
s těžkými popáleninami 
druhého a třetího stupně. 
Popáleniny utrpěla i čtyř-
letá dívenka a matka dětí. 

„V současné době vyřizu-
jeme potřebná povolení pro 
uspořádání veřejné peněžní 
sbírky ve prospěch postiže-
né rodiny. Souhlasit s tím 
musí krajský úřad. Jakmile 
budeme mít všechna po-
třebná razítka, zveřejníme 
číslo bankovního účtu, 
na který budou moci občané 
vložit finanční prostředky 
ve prospěch postižené ro-
diny,“ řekl primátor Michal 
Pobucký. Na magistrát se již 
obrátily desítky lidí, kteří 

by chtěli pomoci.
„Rodina bude potřebovat 

peníze nejen na úhradu škod, 
které způsobil požár, ale také 
na úhradu zvýšených výdajů 
spojených s léčbou popále-
ných dětí a jejich matky. Jed-
ná se o občany města, je naší 
morální povinností podat jim 
pomocnou ruku.  Rada měs-
ta může v rámci svých kom-
petencí uvolnit jednorázovou 
finanční pomoc do dvaceti 
tisíc korun, vyšší částky 
už musí schválit zastupitel-
stvo. Na radě jsme se shod-
li na tom, že zastupitelům 
na nadcházejícím zasedání 
předložíme materiál, ve kte-
rém budeme pro rodinu žá-
dat uvolnění finanční částky 
v řádu několika desítek tisíc 
korun. Věřím, že zastupitelé 
pomoc schválí,“ doplnil pri-
mátor Michal Pobucký. Číslo 
účtu bude aktuálně zveřej-
něno na webu města nejspíš 
začátkem března.

Město uspořádá sbírku
pro rodinu z Lískovce

EUROREGION BESKYDY: Při každoroční rotaci 
předsednictví povede letos sdružení tří států česká strana. 
 Foto: Petr Pavelka

Karel Deutscher prezidentem Euroregionu

CVIČENÍ: Hasiči zasahovali i na střeše.  Foto: Petr Pavelka
Přihlížející si příliš akční 

zábavy neužili, mohli však 
vidět hasiče v ochranném 
protichemickém obleku 
a probíhající dekontaminaci. 

Zaujmout mohly i deflekto-
ry, sloužící mimo jiné k pro-
dukci vodní clony pro za-
bránění vytvoření toxického 
mraku amoniaku.  (pp)

že spolupráce automobilky 
Hyundai s městem se bude 
stále prohlubovat.  (pp)

V Polárce cvičili součinnost záchranáři
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V sobotu 25. února se 
na náměstí Svobody v Míst-
ku od 8 do 13 hodin usku-
teční Masopustní jarmark. 
Návštěvníci se mohou těšit 
na zabijačkové speciality, 
ale také na masopustní 
průvod s živou hudbou, 
který projede ulicemi ko-
lem náměstí, a každý, kdo 
se do něj v masce zapojí, 
získá sladkou odměnu.

„Jedná se o premiéru, tato 
akce se ve městě ještě ne-
konala. Rozhodli jsme se ji 
uspořádat v rámci oslav 750. 
výročí města. Věříme, že se 
Masopustní jarmark povede 
a sklidí u návštěvníků pozitiv-
ní ohlas. V takovém případě 
bychom jej pořádali i v příš-
tích letech a časem by se mohl 
stát jednou z tradičních akcí 
města,“ řekl náměstek primá-
tora Karel Deutscher s tím, že 
v rámci zachování kulturního 
dědictví je nutné si připomí-

nat dávné zvyky a obyčeje, 
ke kterým masopust patří.

Masopust je karnevalovým 
obdobím plným veselí a ho-
dování, během kterého se lidé 
připravovali na následný půst. 
Masopustní období nastává 
po svátku Tří králů a trvá až 
do Popeleční středy, kdy začí-
ná dlouhý čtyřicetidenní půst 
trvající až do Velikonoc.

Program premiérového 
Masopustního jarmarku 
ve městě bude zahájen již 
v 8 hodin ráno prodejem za-
bijačkových výrobků, které 
budou nabízet mistři řeznic-
kého řemesla. Součástí bude 
i soutěž o nejchutnější klobá-
su, kterou na základě ochut-
návek zvolí sami návštěvníci. 
Ve stáncích nebudou chybět 
ani masopustní koláče nebo 
koblihy a další dobroty.  
V 10 hodin vyjde z náměstí 
masopustní průvod masek 
doprovázený živou hudbou. 

Jeho účastníci budou vyzývat 
k veselí všechny, které na své 
trase potkají. Průvod projde 
ulicí Tržní k základní umě-
lecké škole a dále bude po-
kračovat kolem prodejny Al-
bert na Antonínovo náměstí, 
odkud zamíří ke kostelu sv. 
Jakuba a zpět na náměstí Svo-
body. Do procházejícího reje 
se může zapojit kdokoliv z ši-
roké veřejnosti v masopustní 
masce. Všichni, kdo v ní při-
jdou, získají sladkou odměnu. 
Po 11. hodině bude slavnost-
ně vyhlášena nejlepší klobása 
a ve 13 hodin bude Masopust-
ní jarmark ukončen. 

Akci pořádá Statutární 
město Frýdek-Místek. Jste 
srdečně zváni. 

Loni hala Polárka nej-
lépe demonstrovala svou 
víceúčelovost koncertem 
populární kapely Kryštof, 
která ji dokázala zaplnit, 
a pro letošní rok se poda-
řilo Ostravě „vyfouknout“ 
akci evropských parame-
trů, kdy se ve Frýdku-
-Místku 14. dubna před-
staví hned tři hvězdy 
evropské taneční hudby.

Sami pořadatelé akce na-
zvané PUMP IT UP VOL. 1. 
uvádějí, že oslňující tříhodi-
nová live magashow se z dů-
vodu náročných technických 
požadavků přesune do větší 
a modernější haly Polárka 
oproti původně plánované 
aréně v Ostravě-Porubě. 
„Jsme rádi, že jsou na Polár-
ku dobré reference a že se tak 
Frýdek-Místek může stávat 
místem skutečně jedineč-

ných akcí,“ ocenil primátor 
Michal Pobucký.

„Roztančenou atmosféru 
parketů 90. let připomenou 
tvůrci tohoto soundu osobně. 
Z tria hvězdných seskupení 
je nejúspěšnější holandské 
duo 2 Unlimited, které v pů-
vodní sestavě připomene 
hity No Limit, Twilight Zone 
nebo Jump For Joy. Jejich 
krajané Twenty 4 Seven roz-
tančí sál chytlavými kousky, 
kterým vévodí megahit Is It 
Love. Elitní sestavu účin-
kujících na pódiu doplní jen 
o něco mladší německo-
-holandští Vengaboys,“ láká 
produkce koncertu kapel, 
které dokázaly dohromady 
prodat na 60 milionů růz-
ných nahrávek a díky tomu 
patří mezi nejúspěšnější ev-
ropské taneční projekty de-
vadesátých let.  (pp)

MASOPUST: Jak už název napovídá…  Foto: Petr Pavelka

Taneční skupina Funky 
Beat, pod záštitou tělocvič-
né jednoty Sokol, se v polo-
vině ledna zúčastnila repub-
likového kola soutěže Děti 
Fitness aneb sportem proti 
drogám v Otrokovicích. 
Ačkoliv už v regionálním 
kole zaznamenala obrovský 
úspěch, tady se museli frý-
dečtí tanečníci vypořádat 
s mnohonásobně větší kon-
kurencí, neboť se zde utka-
li jen ti opravdu nejlepší ze 
všech koutů České republi-
ky. Přesto však Funky Beat 
obstál a mnozí členové se do-
konce probojovali ke krás-
ným umístěním i titulům.

Jako vždy celá soutěž 
odstartovala kategorií mini 
(ve věku 5–7 let), kde měl 
Funky Beat poměrně silné 
zastoupení. Tito nejmenší 
členové zde podávali napros-
to fascinující výkony a jejich 
trenéři proto nešetřili slovy 
chvály: „Naši nejmladší svě-
řenci mají obrovský talent 
a vidíme v nich velký po-
tenciál. I tady potvrdili naše 
předpoklady a opět prokázali 
svou neskutečnou sílu, ener-
gii a nadání,“ potvrzují sestry 
Blahutovy a Marek Coufal.

Není proto divu, že nej-
mladší členové frýdecké 
skupiny obsadili takřka 
všechna umístění – páté 
místo získal Štěpán Ondrou-
šek, čtvrté Viktor Pšenica 
a bronz tentokrát náležel Ka-
rolíně Šmídové.  Zcela nejví-
ce však porotu uchvátila Na-
tálie Kantorová, která domů 
hrdě odcházela se zlatem.

Přestože v kategorii dětí 

byla konkurence ještě o něco 
tvrdší, děti si s ní hravě po-
radily a s lehkostí se protan-
covaly k mnohým krásným 
umístěním – k šestému Sofie 
Friedlová, k pátému Adéla 
Sopuchová a ke třetímu Lucie 
Venglářová. Jako zcela nejlep-
ší se však tentokrát ukázala 
Tereza Ondroušková, která 
se zcela zaslouženě postavila 
na první příčku a odnesla si 
tak kromě zlaté medaile i titul 
mistryně České republiky.

Po dětské kategorii přišla 
na řadu vůbec nejpočetněj-
ší kategorie juniorů, kde se 
Funky Beatu podařilo do-
slova smést svou konkuren-
ci. Po velmi vyrovnaném 
a napínavém boji se porota 
rozhodla udělit šesté místo 
Kláře Kanalíkové, páté Nele 
Starůstkové a čtvrté Zuzaně 
Blahutové. Bronzovou me-
dailí se dnes může právem 
pyšnit Natálie Šmídová, stří-
brem zase Viktorie Peterová 
a zlatem nadějná tanečnice 
Vendula Bystroňová.

Streetová kategorie byla 
završena kategorií dospě-
lých, kde měl Funky Beat 
pouze jedinou zástupkyni – 
Terezu Weissmannovou. Ta 
se však svého úkolu zhostila 
na výbornou a skrz tvrdou 
konkurenci se prokousala 
až k nádhernému prvnímu 
místu.

Sladkou tečkou na závěr 
celé soutěže byla kategorie 
dancehallu, což je v současné 
době velmi populární, převáž-
ně ženský taneční styl. Přesto-
že i zde byla účast soutěžících 
zcela nad očekávání, podařilo 
se Funky Beatu získat krásné 
druhé místo, které si vybojo-
vala Klaudie Kašajíková.

Je tedy zřejmé, že taneční 
skupina Funky Beat vykro-
čila do nového roku 2017 
pravou nohou a nezbývá než 
všem jejím tanečníkům po-
přát, aby se jim takto úspěš-
ně vedlo i na nadcházejících 
soutěžích, a mohli tedy opět 
vzorně reprezentovat své 
město Frýdek-Místek.

TEREZA WEISSMANNOVÁ: 1. místo v hlavní kategorii.

Taneční skupina Funky Beat má 
mistry České republiky roku 2017

Město láká na Masopustní jarmark

Polárka „uzmula“ 
jedinečný koncert

VENGABOYS: A k nim ještě navíc 2 Unlimited a Twenty 
4 Seven.
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A to ne ledajaký pes. 
Naše organizace Podané 
ruce, z. s. už 17 let půso-
bí na poli canisterapie. 
Poskytujeme tuto službu 
dětem a mladým lidem 
s handicapem a seniorům. 
Působíme v celé ČR, ale 
nejvíce na severní Moravě. 
Neustále hledáme nové po-
sily, jelikož o služ-
bu je veliký zájem, 
který nedokážeme 
uspokojit. 

C a n i s t e r a p i i 
provádí vždy celý 
tým, což je proško-
lený člověk a jeho 
speciálně vedený a testova-
ný pes. Týmy jsou dobro-
volnické a navštěvují různá 
sociální zařízení a akce 
ve svém volném čase. Pří-
tomnost CT týmu je pro 
klienty něčím nevšedním, 
jedinečným. Běžný denní 
režim je mnohdy pro obyva-
tele sociálních zařízení ste-

reotypní, ale s příchodem 
CT týmu jako by ožili.

Aby byly tyto návštěvy 
příjemné a pro klienty bez-
pečné, pořádáme pro dob-
rovolníky školení a jejich 
čtyřnozí přátelé musí být 
otestováni. Tzv. povahové 
testy canisterapeutického 
psa budou probíhat i první 

víkend v dubnu 
ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Po-
kud máte klidné-
ho a vyrovnaného 
pejska a chtěli bys-
te ve svém volném 
čase potěšit svou 

návštěvou klienty v sociál-
ních zařízeních, ozvěte se 
nám. Více informací o naší 
organizaci, o zkouškách, 
podmínkách atd. naleznete 
na webu www.podaneru-
ce.eu v sekci Canisterapie. 
Tamtéž najdete také odkaz 
na fotogalerii a kontakty. 

 Jana Marková

Hledáme posily, zn. pes podmínkou

Velmi úspěšnou, seni-
ory vyhledávanou a stále 
více navštěvovanou zá-
bavou jsou taneční Čaje 
o páté. Nadšení organizá-
toři z městské organizace 
Svazu důchodců zajišťují 
každý měsíc vynikající ži-
vou hudbu k tanci i posle-
chu. Ve čtyřech hodinách 
hudby mají vždy místo 
různé kvízy a soutěže. 

Vyhodnotíme a odmění-
me například nejlepší taneční 
pár, nejlepšího zpěváka, nej-
nápaditější masku nebo nej-
roztomilejší bačkory. Pokaž-
dé naplněnější sál v Lidovém 
domě v Místku svědčí o ros-
toucím zájmu našich členů. 
Jelikož respektujeme náměty 
a přání účastníků, načaso-
vali jsme prosincové setkání 
na poslední den roku a uspo-
řádali společnou silvestrov-
skou oslavu. Velký zájem 
a plný sál svědčil o tom, jak 
důležité a potřebné je pro 
seniory oslavit významné 
příležitosti ve společnosti 
stejně naladěných přátel a při 
zábavě podle našeho gusta. 
Populární součástí programu 
„Čajů“ či společných oslav 
bývá bleší trh, kdy účastníci 
přinášejí různé dárky, mnoh-
dy i s významnou historickou 
hodnotou. Ty pak losujeme 
a s velkým zájmem zúčast-
něných posuzujeme, kdo má 

více štěstí v lásce nebo ve hře.
Lednový „Čaj“ byl mimo-

řádně pestrý. Čertice, piráti, 
ledové královny, uprchlí 
vězni a mnoho dalších nápa-
ditých masek se jen hemžilo. 
Vítězi soutěže o nejkrásnější 
masku se stali manželé Bie-
lých, piráti jako vystřižení 
z Karibiku. Dokonce při-
vlekli truhlici plnou pokladů 
a zlaťáků. V únoru se těšíme 
na Valentýna a taneční se-
tkání v duchu galantní atmo-
sféry 30. let minulého století. 

Senioři v našem měs-
tě, a členů naší organizace 
máme již na sedmnáct a půl 
tisíce, potvrzují svým zá-
jmem a účastí, že pestrá pale-
ta aktivit v oblastech zábavy, 
kultury vzdělávání, cestová-
ní, zdravotních a kondičních 
cvičení a mnoha dalších jsou 
správnou cestou v zaměření 
městské organizace Svazu 
důchodců ČR. 

Každý měsíc se kona-
jí přátelská setkání našich 
členů ve velkém sále Národ-
ního domu. Hodnotíme zají-
mavé akce, které proběhly, 
informujeme o připravova-
ných a probíráme i problé-
my s naší činností spojené. 

Součástí těchto setkání jsou 
vždy kulturní programy, 
v nichž dáváme prostor 
umění seniorů a v nemenší 
míře školním dětem. Před 
pár dny jsme s celým ko-
lektivem aktivistů, je jich 
ke čtyřiceti, hodnotili loň-
ský rok. Diskutujeme také 
o nových námětech a jejich 
zajištění. Jsme poctěni, že 
ústřední rada našeho svazu 
pověřila Moravskoslezskou 
krajskou organizaci a jme-
novitě Frýdek-Místek orga-
nizací 4. celorepublikových 
mezinárodních sportovních 
her seniorů v červenci to-
hoto roku. Rádi touto vý-
znamnou akcí přispějeme 
k oslavám 750 let našeho 
města. Aktivně se účastníme 
přípravy výstavby našeho 
nového střediska Centra ak-
tivních seniorů. Podrobnosti 
o mnohých akcích z naší čin-
nosti vám také touto cestou 
budeme pravidelně sdělovat. 
Pomoc, podněty a nápady, 
které budou navíc podpoře-
ny nabídkou aktivní pomoci, 
jsou vždy vítány. 

 Marie Štenclová, 
 Městská organizace 
 Svazu důchodců ČR 

Díky Výboru dobré vůle 
– Nadace Olgy Havlové se 
Charitě Frýdek-Místek 
podařilo na konci roku za-
koupit novou profesionální 
pračku a sušičku pro uživa-
tele Domu pokojného stáří. 

Charita Frýdek-Místek 
v rámci svých služeb posky-
tuje sociální službu – domov 
pro seniory. V domově je kli-
entům poskytována nepře-
tržitá péče, kterou zajišťují 
kvalifikovaní zaměstnanci. 
Domov má celkovou kapa-
citu 85 lůžek a sídlí na dvou 
budovách. Pro poskytování 
kvalitních a všestranných 
služeb je nutné mít i potřebné 
vybavení. Jedním z vybavení 
jsou také dvě pračky a dvě 
sušičky na každé z budov 
Domova pokojného stáří.

„Původní patnáct let sta-

rá pračka a sušička již byly 
značně poruchové a v pří-
padě odstávky těchto zaří-
zení se veškeré prádlo pralo 
ve zbývající pračce a sušič-
ce. Vzhledem k počtu uživa-
telů bylo technicky i časově 
velmi náročné zabezpečit 
praní a sušení prádla za po-
užití poruchových zařízení. 
Proto bylo nutností zakoupit 
stroje nové,“ sdělil Martin 
Hořínek, ředitel frýdecko-
-místecké Charity. 

Díky finanční podpoře 
Výboru dobré vůle – Nada-
ce Olgy Havlové se Charitě 
Frýdek-Místek podařilo 
dovybavit domov novou 
pračkou a sušičkou a tím 
došlo ke zkvalitnění po-
skytovaných služeb. 

 Renáta Mecová

Vážení zájemci o rekvalifikaci! 
Máte výjimečnou příležitost absolvovat 160hodinový 

vzdělávací kurz s akreditací MPSV, Pracovník v sociál-
ních službách v době od 20. 2. do 26. 4. 2017. 

Rekvalifikační kurz bude probíhat v budově Obchodní 
akademie, Palackého 123 ve Frýdku-Místku 2–3x týdně 
v odpoledních hodinách.

Blíže na www.vzdelavaci-kurzy.eu, 
nebo na tel. 732 349 654.

Senioři se baví na čajích o páté

V Domě pokojného stáří 
mají novou pračku a sušičku
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2. TŘÍDA: První hokejové „zápasy“ zkoušejí sehrát už druháci.  Foto: Petr Pavelka

Prohra našich hokejis-
tů s Jihlavou musí mr-
zet. Po druhé třetině byli 
ve vedení zásluhou bran-
ky Antonína Pechance. 
Domácí však v poslední 
části dokázali vyrovnat 
a pouhé čtyři minuty 
před závěrečnou sirénou 
se ujali vedení. Na to už 
Frýdecko-Místečtí nedo-
kázali odpovědět a domů 
tak jeli bez důležitých 
bodů.

Hosté měli v úvodu zá-
pasu více ze hry a Škarek 
se musel mít hodně na po-
zoru. První vážnější šan-
ce Frýdku-Místku přišla 
v sedmé minutě. Samiec se 
dostal před brankou ke ská-
kavému kotouči, nicméně 
jej přes pravý beton gólma-
na nezvedl. 

Stav se měnil až v prv-
ní minutě druhého dějství. 
Klimšův pokus od modré 
vyrazil Škarek před sebe, 
hned poté ještě zneškod-
nil dorážku Růžičky, aby 
Antonín Pechanec snad-
no doklepl puk do volné 
svatyně – 0:1. Za padesát 
vteřin mohlo být na hostu-
jící střídačce ještě veseleji. 
V situaci dva na jednoho 
přihrál Cienciala na On-
dřeje Kovařčíka. Ten střílel 
zblízka z první a domácí 
muž v masce vytáhl výbor-

ný zákrok. V závěru třetiny 
hrála Jihlava přesilovku, 
ve které si hosté na oka-
mžik nepohlídali Hubáč-
ka, ten však na Šimbocha 
zblízka recept nenašel. 
Duklu navíc čekala 78 vte-
řin dlouhá početní výhoda 
pět na tři, leč během devate-
nácti sekund před přestáv-
kou se ke střele nedostala. 
Ba co víc, Slezané ubránili 
i zbylou minutu dvojná-
sobného oslabení zkraje 
třetí třetiny. S postupují-
cím časem se Frýdek-Mís-
tek zatáhl více do obrany 
a Jihlava tak měla prostor 
na útočení. A toho vyu-
žila bezezbytku. Jiránek 
přihrál Semanovi, který 
z pravé strany pohlednou 
a zejména milimetrově 
přesnou přihrávkou vyzval 
ke skórování Aleše Jergla. 
Rozhodnutí pak přišlo čtyři 
minuty před koncem. Hos-
té sice ubránili oslabení, 
ale půl minuty poté inka-
sovali. Jihlavský Skořepa 
se před Šimbochem opřel 
do puku, a byť mu stře-
la vůbec nesedla, kotouč 
fotbalovým „dloubáčkem“ 
zapadl do sítě – 2:1. Sleza-
nům navíc překazilo plány 
na srovnání další špatné 
střídání, když byli potřetí 
v utkání vyloučeni za příliš 
mnoho hráčů na ledě.

z atletiky

Pohár mistrů evropských zemí
Za krásného, slunečného a teplého počasí proběhl 

v portugalském přímořském středisku Albufeira 54. roč-
ník Poháru mistrů evropských zemí v přespolním běhu. 
Do bojů zasáhla i pětice našich juniorek, na které čeka-
ly dva okruhy o celkové délce 3800 m. Nejlépe z našich 
si podle očekávání vedla Iveta Rašková, která doběhla 
na 26. místě v čase 14:52, když na vítězku Annu Helwigh 
z Dánska ztratila 1:23 minuty. Jako 43. proběhla cílem 
Katka Krtková za 15:41 min, 51. Tereza Kotásková 16:16 
min, 55. Eliška Kopcová 16:39 minuty a 58. Petra Pa-
vlásková za 17:37 minut. V soutěži týmů zvítězila Bursa 
z Turecka, našim děvčatům patří 12. místo v Evropě. Pro 
děvčata to byla jistě výborná zkušenost, porovnat svou 
výkonnost s nejlepšími evropskými běžkyněmi. 

Tesarčík Mistrem Moravy a Slezska
Šestice našich startovala na Mistrovství Moravy 

a Slezska dorostu a juniorů, které proběhlo v ostrav-
ské hale. Jan Tesarčík zvítězil časem 4:22.40 minuty 
v běhu na 1500 m mezi juniory a stal se mistrem Moravy 
a Slezska. Zdeněk Martinák k tomu přidal na této trati 
bronz. Další naši se neprosadili, ale vylepšovali si osob-
ní rekordy. Dorostenci Marek Spilka na 800 m 2:23.72 
min., Michaela Horutová v kouli 10.45 m, Petr Lisník 
na 60 m 7.84 s a na 200 m 25.85 s. Tomáš Szymala si dal 
hned tři starty a vylepšil si letošní maxima 60 m na 7.88 
s, 200 m 24.77 s a 400 m na 55.54 s.

 Domácí hokejisté se-
hráli vyrovnané utkání se 
Slavií Praha. Bohužel pro 
Rysy se po konečné siréně 
radovali hosté z hlavního 
města.

První třetina byla zřej-
mě nejnabitější pasáží hry. 
Šanci Frýdku vystřídala 
šance Slavie a zápas se 
divákovi musel líbit. Hos-
té vedli a ve 12. minutě 
Kania ještě s díky odmítl 
nabídnutou šanci. To se 
ale nedá říci o Michalu Ro-
manovi, který získal puk 
na vlastní polovině, zatáh-
nul jej do soupeřova pásma 
a prudkou ranou z pravého 

kruhu nedal Polívkovi šan-
ci – 1:1. 

Druhá třetina byla na za-
jímavé momenty o něco 
chudší než ta první. Ale 
i tak hráči předváděli plno 
zajímavých momentů. Mi-
nuta a osm sekund, to byl 
čas, který od sebe oddělil 
dva slávistické góly. Nej-
dříve v čase 28:16 střílel 
z velkého úhlu Jan Holý, 
ale i tak našel skulinku 
mezi Šimbochovými beto-
ny. Potom v čase 29:28 na-
šel Schleiss svou přihráv-
kou v mezikruží volného 
Václava Pletku a ten už si 
dokázal poradit.

Hned na úvod třetí peri-
ody zvonily tyče na obou 
stranách. Nakonec se Ry-
sům podařilo snížit. Pe-
chanec zpoza branky našel 
Arona Chmielewského, 
který nejprve netrefil od-
krytou branku, poté však 
z otočky dopravil puk 
za záda Polívky. V posled-
ní minutě měli domácí ob-
rovskou možnost ke skóro-
vání při hře bez brankáře. 
Aron Chmielewski téměř 
dostal puk do branky, ale 
Patrik Polívka se neskuteč-
ně přesunul a svým levým 
betonem zastavil puk těsně 
před brankovou čárou.

Frýdek-Místek podlehl Slavii 
po velmi vyrovnaném boji

HC F-M – HC Slavia Praha 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Třetí třetina rozhodla
HC Dukla Jihlava – HC F-M 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

První letošní vítěz-
ství fotbalistů se zrodilo 
až v pátém přípravném 
zápase na umělé trávě 
v Povážské Bystrici, kde 
Valcíři přehráli sloven-
ský druholigový celek 
Zvolen 3:1.

„V první řadě bychom 
chtěli poděkovat všem li-
dem v Povážské Bystrici, 
kteří se postarali o to, že 
se utkání mohlo po tom 
vydatném sněžení ode-
hrát,“ vysekl poklonu asi-
stent frýdecko-místeckého 
trenéra Peter Venglarčík.

Do vedení šli Valcí-
ři ve 25. minutě, kdy se 
po Švrčkově přihrávce po-
prvé ve frýdecko-místec-

kém dresu prosadil zim-
babwský záložník Leroy 
Mugove. Další góly si oba 
týmy schovaly až na dru-
hý poločas. V 77. minutě 
domácí obrana zastavila 
Kingamba pouze za cenu 
faulu a rozhodčí odpís-
kal pokutový kop. K jeho 
exekuci se postavil náš 
nejlepší podzimní střelec 
Šumský, který přesnou ra-
nou upravoval na 0:2. O tři 
minuty později bylo ještě 
veseleji a znovu u toho 
byl konžský mládežnic-
ký reprezentant Kingam-
bo. Po jeho akci zvyšoval 
na 0:3 Ilko. Čisté konto 
jsme proti Zvolenu udržet 
nedokázali. V 83. minutě 

se dostal k zakončení náš 
bývalý útočník Jan Staško, 
který tak upravoval na ko-
nečných 1:3 pro nás.

„Zápas byl od úvodní 
minuty hrán jednoznač-
ně v naší režii. Byli jsme 
dominantnější, a i když 
si soupeř dokázal v obou 
poločasech vypracovat pár 
šancí, je naše výhra na-
prosto zasloužená,“ hod-
notil Venglarčík.

V dalším zápase s dru-
holigovou Nitrou jsme se 
brzy ujali vedení (Kin-
gambo), ještě do půle jsme 
ale o něj přišli. Nakonec 
Valcíři v další přípravě 
podlehli slovenskému sou-
peři 1:2.

První letošní vítězství MFK
MFK LOKOMOTÍVA ZVOLEN – MFK F-M 1:3 (0:1)
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Fotbalové týmy U13 
a U12 MFK F-M absol-
vovaly herní soustředění 
v Praze, kde se postupně 
střetly s pražskými celky 
Bohemians, Slavia, Dukla 
a také s plzeňskou Vikto-
rií. Mládežníci si svůj po-
byt navíc vyplnili i návště-
vou extraligového střetnutí 
v házené mužů mezi domá-
cí Duklou Praha a týmem 
SKP Frýdek-Místek a měli 
i možnost vidět na vlastní 
oči trénink české repre-
zentační U19 pod vedením 
trenérů Jana Suchopárka, 
Radka Bejbla a Michala 
Horňáka.

Bohemians 1905 
- MFK FM U12 5:3 
(3:0, 1:0, 1:3, 0:0)

První utkání hrané 
na 4x25 minut jsme začali 
hodně ustrašeně a domácí 
toho využili více než dobře. 
Ve druhé polovině jsme už 
chtěli více, ale obrátit utkání 
se nám již nepodařilo. Bran-
ky v tomto zápase dali: D. 
Němec, Míček a Hlosta.
SK Slavia Praha - MFK 

FM U12 8:2 (2:1, 2:1, 4:0)
V dalším zápase, který 

se hrál 3x30 minut, jsme 
zase naopak nezvládli jeho 
koncovku. V ní jsme dosta-
li v posledních třech mi-
nutách tři branky. V tomto 
utkání vstřelili naše góly 

Míček a Hlosta.
FC Dukla Praha 

- MFK FM U12 5:9 (0:6)
V prvním nedělním zápa-

se jsme chtěli na domácí bor-
ce vletět a dokázat, že i my 
máme co ukázat kolegům 
z Prahy. O branky se podě-
lili: D. Němec 2, P. Němec 
2, Kunčík, Cudzik, Šimíček, 
Pavlica a Stalmach.

FC Viktoria Plzeň 
- MFK FM U12 3:2 (3:0)

Poslední celek, který 
na nás na soustředění če-
kal, byla plzeňská Viktorka. 
A musíme říct, že toto uktání 
jsme už dohrávali na morál. 
I tak nám určitě dalo hodně. 
Střelci v tomto zápase byli 
Pavlica a Pastucha.

Sestava FM U12: Mařík, 
Řeha - Kunčík, Konečný, 
Šimíček, D. Němec, Míček, 
Krejčí, Hlosta, Pavlica, Švr-
ček, Stalmach, Rašovský, 
Cudzik, Jedlička, Pastucha, 
Kraus, Kuboš. Trenéři: Ra-
dek Šmíd a Martin Rojíček.

Mladší žáci U13
V loňském roce jsme po-

rovnali své fotbalové umě-
ní na herním soustředění 
v Českém Dubu. Tam jsme 
se postupně střetli s Mla-
dou Boleslaví, Jabloncem 
a Libercem. Tentokráte jsme 
s hráči zamířili do Prahy, 
kde je čekali úplně jiní, ale 
zase daleko těžší soupeři.

U13: Na Dukle Praha.
Bohemians 1905 - mladší 

žáci U13 5:0 (3:0) 
SK Slavia Praha - mladší 

žáci U13 5:1 (3:1) 
- M. Málek

Zápasy proti Bohemce 
a Slavii jsme sehráli na vel-
ké hřiště 11 na 11. Pro naše 
kluky to byla úplná premié-
ra, takže se v obou zápasech 
na hřišti spíš hledali. Na do-
mácích naopak bylo poznat, 
že hru na větším prostoru 
mají zvládnutou přeci jen 
lépe. V obou utkáních měli 
kluci dobrý vstup, leč své 
šance proměnit nedokázali, 
a naopak svými individuál-

ními chybami nabídli soupe-
řům ve skóre odskočit. 
FK Dukla Praha - mladší 
žáci U13 7:5 (4:3) - Barčák 

2, Rek, Maléř, M. Málek
FC Viktoria Plzeň - 

mladší žáci U13 2:3 (0:2) 
- Kaňák 2, M. Málek

Třetí den byl ve znamení 
největší porce zápasů, kdy 
jsme nastoupili na Julisce 
proti domácí Dukle a hned 
po tomto střetnutí ještě proti 
plzeňské Viktorii. Tato střet-
nutí se naopak hrála v kla-
sickém rozestavení pro ka-
tegorii mladších žáků (7+1). 
Utkání proti Dukle klukům 

vůbec nevyšlo. Než se stačili 
probudit, prohrávali po 44 
vteřinách 2:0 a po dalších 
dvou minutách dokonce 
už 4:0. Ještě do poločasu 
se nám sice podařilo snížit 
po pěkných akcích na rozdíl 
jediné branky, ale Pražané 
se zaskočit nenechali. V du-
elu s Plzní jsme to byli na-
opak my, kteří soupeře do-
konale zaskočili. Po gólech 
Kaňáka s Málkem jsme v 8. 
minutě vedli rozdílem dvou 
gólů. Po změně stran už byla 
aktivnější Plzeň, pro naše 
kluky to byly minuty, kdy si 
sahali až na dno svých sil.

Mladší žáci si zahráli v Praze

Ve vítkovické hale se 
konalo Mistrovství Mo-
ravy a Slezska žactva. 
Startovalo na něm něko-
lik stovek mladých atletů 
z celé Moravy a mezi nimi 
také třicítka slezanských. 
Přímo fantasticky si ved-
la Anna Cagašová.

Naprosto suverénně vy-
bojovala tři zlaté medaile, 
vylepšila tři oddílové re-
kordy a ve všech třech dis-
ciplínách se dostala do čela 
českých tabulek mladších 
žaček. Tři sta metrů zvlád-
la za 42.06 s, poloviční 
trať za 20.09 s a do dál-
ky skočila 4.87 m. Skvěle 
si však vedli i další naši. 
Mistryní Moravy a Slezska 
na 1500 m starších žaček 
se stala Anna Zemaníko-
vá, která nedala soupeř-
kám žádnou šanci. Mezi 
chlapci vybojoval na této 
trati bronz Patrik Stankov 
v osobním rekordu 4:40.99 
min. No a stříbrnou me-

daili vybojovala štafeta 
4x200 m mladších žáků 
ve složení Ondřej Pavelek, 
Vojta Pavelek, Josef Hájov-
ský a Dominik Göttlicher. 
Posledně jmenovaný přidal 
5. místo v kouli v novém 
oddíláku 9.36 m. Tabulky 
nejlepších výkonů historie 
měnil i Thomas Hlavačka 
na 300 m časem 38.78 s, 
což ho zařadilo na 4. mís- 
to, a přidal 6. místo 
na 150 m za 18.33 s. Těsně 
pod stupni vítězů zůstala 
i čtvrtá Viktorie Ťahanová 
na 1500 m mladších ža-
ček, na stejné trati Ondra 
Pavelek a štafeta mladších 
žaček 4x200 m. Pátá místa 
vybojovala štafeta starších 
žaček a Valentýna Kozlo-
vá v kouli. Skvělé je i šesté 
místo Karolíny Vilčkové 
na 300 m v osobáku 48.27 s. 
Ovšem velkou pochvalu 
zaslouží i všichni ostatní, 
kteří si vylepšili spoustu 
osobních rekordů.

Anička Cagašová hvězdou
Mistrovství Moravy a Slezska

Na prestižní meziná-
rodní plavecký podnik 
nejmladších ročníků 
2007–09 „Brněnský tuč-
ňáček“ ve dnech 28.–29. 
ledna vyjelo šest našich 
reprezentantů. Šestičlen-
ná výprava ve složení 
– Nela Majstryszinová, 
Albert Axmann, Filip 
Kraus, Aleš Majstryszin, 
Matyáš Novotný a Tobi-
as Raška – překonáva-
la osobní rekordy jako 
na běžícím pásu.

První den mezinárodní-
ho plaveckého závodu „Br-
něnský tučňáček“ se v so-
botu našim plavcům vydařil 
na jedničku. Nad všemi ční 
2. místo štafety 4x50 VZ 
ve složení Matyáš Novotný, 
Filip Kraus, Aleš Majstry-
szin, Tobias Raška a pěkné 
4. místo Tobiase Rašky 50 
znak + 7. místo 50 prsa.

Druhý den byl na jednič-
ku s hvězdičkou. 1. místo 
a zlaté medaile získala po-
lohová štafeta ve složení To-
bias Raška, Aleš Majstry-
szin, Filip Kraus, Matyáš 

LSK F-M výborně v Brně

Novotný. Stříbrnou medaili 
za 2. místo vybojoval v 50 
VZ Tobias Raška a cenným 

6. místem se mohou poch-
lubit Albert Axmann na 25 
VZ a Tobias Raška na 50 M.
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Mobilní telefony se sta-
ly běžnou součástí našeho 
života. Není nic neobvyk-
lého, že mobilní telefony 
mají také děti a nosí si 
je do školy, což nelze za-
kázat. Mobilní telefony 
kromě běžného volání 
poskytují mnoho dalších 
služeb, jež někteří žáci 
využívají a vlivem toho si 
nestihnou v době přestáv-
ky uklidit pomůcky, při-
pravit se, případně pře-
sunout na další vyučovací 
hodinu, nasvačit se, zajít 
na toaletu. 

„Často slyšíme o ky-
beršikaně ve škole jako 
závažném problému. Mo-
bilní telefony se dají zneu-
žít například k pořizování 
a sdílení ponižujících vy-
obrazení, jedná se zejména 
o posílání fotografií, obráz-

ků, krátkých videozázna-
mů pořízených mobilním 
telefonem na jiný mobil 
nebo na internet. Výjim-
kou není natáčení učitelů 
pro pobavení. Značné roz-
šíření používání mobilních 
telefonů vyžaduje stanove-
ní pravidel. V základních 
školách jsou pravidla pro 
používání mobilních te-
lefonů určena ve školním 
řádu. V našich školách mají 
žáci většinou zakázáno 
bez souhlasu vyučujícího 
používat mobilní telefony 
během vyučování, v ně-
kterých školách je žákům 
zcela zakázáno používat 
mobily v prostorách ško-
ly. Záleží na zkušenostech 
a rozhodnutí dané školy. 
Školní řád vydává v sou-
ladu s ustanovením škol-
ského zákona ředitel školy. 

Jedná se o zásadní vnitřní 
dokument školy, který je 
projednán v pedagogické 
radě a schválen školskou 
radou. Pedagogickou radu 
jako poradní orgán ředitele 
školy tvoří všichni pedago-
gičtí pracovníci školy, ře-
ditel školy při svém rozho-
dování přihlíží k názorům 
pedagogické rady. Školská 
rada je orgán školy umož-
ňující rodičům, zákonným 
zástupcům žáků, pedago-
gickým pracovníkům ško-
ly a zřizovateli podílet se 
na správě školy,“ řekla Ilo-
na Nowaková, vedoucí od-
boru školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy, která 
tímto reagovala na nega-
tivní reakce rodičů žáků, 
které se objevily k zákazu 
používání mobilních tele-
fonů ve škole. 

„Je třeba zdůraznit, že 
o žáky je ve školách řád-
ně postaráno a v případě 
mimořádné situace může 
žák použít mobilní te-
lefon k hovoru s rodiči. 
Také rodiče žáků mohou 
v opodstatněných přípa-
dech kontaktovat telefonic-
ky třídního učitele žáka či 
jiného zaměstnance školy. 
Zákaz používání mobil-
ních telefonů ve škole má 
bezesporu pozitivní účin-
ky. Žáci využijí přestávky 
k uspokojení základních 
fyziologických potřeb, při-
praví se na další vyučovací 
hodinu, více si povídají se 
spolužáky, lépe se sou-
středí při vyučování. To 
všechno příznivě ovlivňuje 
celkové klima ve škole,“ 
podotknul Pavel Machala, 
náměstek primátora.

V základních školách omezují a někde 
zcela zakazují používání mobilních telefonů

Informace, inzerce

V úterý 31. ledna pro-
běhla v Modrém salon-
ku Městské knihovny 
Frýdek-Místek zajímavá 
přednáška Petra Majera, 
předsedy jednoty Frýdek-
-Místek Československé 
obce legionářské. Z velké 
části mužské publikum, 
včetně náměstka primá-
tora Karla Deutschera, 
se zaujetím poslouchalo 
o pohnutých osudech letců 
z Těšínska během 2. světo-
vé války. 

„Posluchači se dozvěděli, 
jak probíhá samotné dohle-
dávání informací o pilotech 
a jejich rodinách, jak často 
náhodně a neplánovaně při-
bývají střípky do mozaiky 
příběhů těch, kteří bojova-
li za naši vlast. Petr Majer 
mimo jiné působí jako kro-
nikář obce Bystřice a s psa-
ním má bohaté zkušenosti. 
Zběhlý je také při vytváření 
rodokmenů a vyhledávání 
informací je pro něj kaž-
dodenní práce,“ vysvětlil 
ředitel knihovny Tomáš Be-
nedikt Zbranek.

V průběhu večera před-
stavil Petr Majer svou knihu 
Na perutích RAF o Antoní-
nu Velebnovském, českoslo-

venském vojenském piloto-
vi, plk. in memoriam, který 
zahynul v bitvě o Británii 
v roce 1941. Na knize pra-
coval od roku 2008 a jed-
ná se již o jeho třetí knihu 
z edice nazvané „Velikost 
každého národa spočívá 
v tom, jak uctívá památku 
svých hrdinů“. Přednášku 
doplnil svými vzpomínka-
mi také synovec čs. letce 
pplk. in memoriam Karla 
Macury pan Jindřich Kap-
pel a pan Václav Cichoň 
hovořil o dalším čs. letci, 
pplk. in memoriam Josefu 

Rudolfu Slívovi. Součás-
tí přednášky byla i malá 
výstava knih, dokumentů 
a rovněž dobová unifor-
ma letců RAF. Příjemným 
překvapením v převážně 
mužském publiku byli žáci 
Základní umělecké školy 
Frýdek-Místek, se kterými 
přišla paní učitelka Alena 
Musilová. „Jsme rádi, že 
nás tady paní učitelka vzala, 
dozvěděli jsme se něco no-
vého o zesnulých vojácích, 
kteří za nás bojovali ve vál-
ce,“ řekla Natálie Popovová, 
jedna z mladých návštěvnic.

NA PŘEDNÁŠCE: Náměstek primátora Karel Deutscher 
(zleva) s Petrem Majerem a ředitelem knihovny Tomášem 
Benediktem Zbrankem.

Beseda o letcích v knihovně

Pozdější zápisy
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.
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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:

Nabídkové licitační 
řízení 13 automobilů

Účastník nabídkového licitačního řízení se před 
jeho konáním prokáže platným občanským průka-
zem. Kupní cena musí být zaplacena před podpisem 
kupní smlouvy. Bližší informace na odboru správy 
obecního majetku MMFM, tel. 558 609 177. 

Prohlídku nabízených vozidel možno domluvit 
s p. Ukovou na tel. 773 756 278.

V měsíci lednu bylo od-
straněno na území města 
Frýdku-Místku 4,31 tun 
neoprávněně odložené-
ho odpadu, tzv. černých 
skládek. Úklid černých 
skládek si vyžádal nákla-
dy ve výši 12 268 Kč. 

Práce, zadávané Magis-
trátem města Frýdku-Míst-
ku, odborem životního 
prostředí a zemědělství, 

zajišťovala společnost TS 
a. s.

V měsíci leden 2017 
byly zlikvidovány černé 
skládky zejména v těchto 
lokalitách:
- ul. Sadová – 0,31 t
- ul. Bahno-Příkopy – 1,61 t
- ul. Na Poříčí – 1,26 t
- ul. Slezská – 0,38 t
- Frýdecký les – 0,56 t

K odkládání objemných 

odpadů slouží sběrné dvo-
ry provozované společnos-
tí Frýdecká skládka, a.s.
Sběrné dvory naleznete na:
- ul. Collolouky v Míst-
ku vedle hypermarketu 
TESCO – Provozní doba 
PO – PÁ od 9.00 do 17.00, 
SO od 8.00 do 14.00

- ul. J. Čapka (bývalý areál 
stavebnin BETA) – Pro-
vozní doba PO – PÁ od 
9.00 do 17.00, SO od 8.00 
do 14.00
- ul. Na Příkopě ve Frýdku 
– pod estakádou – Provoz-
ní doba PO – PÁ od 9.00 do 
17.00, SO od 8.00 do 14.00

- ul. Panské Nové Dvory 
přímo v objektu společnos-
ti Frýdecká skládka a. s. – 
Provozní doba PO – PÁ od 
6.00 do 14.00

Odpad odkládaný obča-
ny města Frýdku-Místku je 
sběrnými dvory odebírán 
bezplatně.

4,31 tun odpadu bylo zlikvidováno v měsíci lednu z černých skládek

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se uskuteč-
ní dne 20. 2. 2017 od 13.30 do 16,30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, Radnič-
ní č. 10, Frýdek-Místek. 

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se uskuteč-
ní dne 22. 2. 2017 od 14.00 do 16.30 h. v zasedací míst-
nosti v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, Radnič-
ní č. 10, Frýdek-Místek. 

2) Škoda Fabia, rok výroby 
2005. 

6) Škoda Fabia, rok výro-
by 2006.

13) Škoda Octavia, rok vý-
roby 2011. 

8) Škoda Superb, rok výro-
by 2009.
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Ve Frýdku-Místku 
úspěšně pokračuje projekt 
Seniorské akademie, která 
probíhá na vyšší odborné 
škole Goodwill ve spolu-
práci s frýdecko-místeckou 
radnicí, která chce starším 
lidem tímto nabídnout ja-
kousi „univerzitu třetího 
věku“.

V únoru začal již její čtvr-
tý semestr, který absolvuje 
140 lidi, kteří touží i v pokro-
čilém věku po vzdělání. V 1. 
semestru zápolili s těmito 
předměty: Zeměpis cestov-
ního ruchu České republiky; 
Dějiny České republiky; 
Hotelové a lázeňské služ-
by. 2. semestr: Psychologie; 
Cestovní kancelář; Výtvarná 
kultura. 3. semestr: Zákla-
dy práva; Marketing; Ko-
munikace. Ve 4. aktuálním 
semestru čekají seniory tyto 
předměty: Management; 
Zeměpis ČR ve střední Ev-
ropě; Společenská etiketa. 
Výuka probíhá ve třech tří-
dách s ranním vyučováním 
a ve dvou třídách s vyučová-
ním odpoledním. Mimo toto 
vyučování probíhají na škole 
jazykové kurzy, kurzy práce 
s počítačem apod. „Vedení 
školy v čele s paní ředitelkou 
Kamilou Slovákovou a její 
pravou rukou paní Irenou 
Petrovou nám všemožně 
vycházejí vstříc a starají se 
i o naši mimoškolskou čin-
nost. Během tří semestrů, 
které máme za sebou, zor-
ganizovali pro nás několik 

tematických zájezdů. Tyto 
zájezdy se vždy snažili na-
vazovat na školní tématiku. 
Navštívili jsme horský hotel 
Čeladenka, závod na vý-
robu automobilů Hyundai, 
zámek Lešná, závod na vý-
robu gobelínů ve Valašském 
Meziříčí, muzeum ve škole 
v Kunčicích, mlýn na po-
hanku ve Frenštátě, stezku 
v oblacích, toulali jsme se 
po Beskydech. Nejkrásnější 
byl zájezd do Brna, kde jsme 
si prohlídli Vilu Tugendhat, 
pivovar Starobrno a kulturní 
a historické památky. Doufá-
me všichni, že v dalším roce 
budou opět nějaké hodnot-
né zájezdy. Největší švandu 
s nás ale mají řidiči autobusů, 
když je autobus objednaný 
pro školní výlet a dovnitř 
se žene banda důchodců,“ 
přiznává Dušan Majchrák, 
jeden z účastníků akademie. 
Ten ocenil, že po ukončení 
prvního ročníku studia pro 
seniory vedení školy zorga-
nizovalo slavnostní ukončení 
ročníku s předáním osvěd-
čení o studiu. „Toto předání 
se uskutečnilo na Frýdec-
kém zámku a osobně se ho 
účastnil pan primátor Mi-
chal Pobucký, který předal 
osvědčení a měl krátký pro-
jev. Všichni účastníci velmi 
kladně hodnotili i krátký 
kulturní program. Doufáme, 
že do dalšího semestru nám 
ještě nějaké síly zůstaly a dal-
ší učivo zvládneme,“ uzavírá 
Dušan Majchrák.  (pp)

FRENŠTÁT: V amfiteátru kousek od chodníku Beskydské nebe.

Čtvrtý semestr Seniorské akademie

Střední škola, Základ-
ní škola a Mateřská škola 
se sídlem na ulici Pionýrů 
2352 ve Frýdku-Místku se 
dlouhodobě věnuje zahra-
niční spolupráci se speciál-
ními školami. Projekt me-
zinárodní spolupráce škol 
pokračoval workshopy pe-
dagogů partnerských škol 
v lotyšské Rize.

Od roku 2000 realizova-
li pedagogové a žáci školy 
úspěšně tři projekty meziná-
rodní spolupráce se školami 
Evropské unie v rámci pro-
gramů Socrates a Comenius, 
dlouhodobě škola spolupra-
cuje se sesterskou školou 
ve městě Panama City na Flo-
ridě v USA a také s partner-
skou školou z polských Krap-

kowic. Podílí se jako partner 
Asociace Trigon na realizaci 
Evropských dnů handicapu 
a také spolupracuje se Střed-
ní zdravotnickou školou 
ve Frýdku-Místku na realiza-
ci stáží studentů z Německa 
ve škole.

V září roku 2016 škola 
zahájila projekt mezinárod-
ní spolupráce škol v rámci 
programu Erasmus+. Projekt 
s názvem „Our story – True 
story“ je zaměřen na roz-
voj čtenářských kompetencí 
v návaznosti na zpracovávání 
projektových aktivit, týkají-
cích se regionálních pověstí 
a legend. V uvedeném projek-
tu spolupracují žáci a pedago-
gové školy se školami z Lo-
tyšska, Polska, Německa, 
Portugalska, Itálie, Rumun-
ska, Makedonie a Turecka. 

Žáci pod vedením svých 
pedagogů v tomto školním 
roce zpracovávají vybrané 
legendy a pověsti. Projektové 
aktivity jsou velmi zajímavé 
a pro žáky přínosné z hledis-
ka poznávání historie na zá-
kladě pověstí a legend a tím 
poznávaní také vlastní iden-
tity. Pro žáky byly realizová-
ny přednášky ve spolupráci 
s Mgr. Poláškem z Muzea 
Beskyd, panem Fucimanem 
– potomkem zbojníka On-
dráše, knihovnické lekce za-

měřené na regionální pověsti 
a legendy v městské knihovně 
a týden čtení pověstí a legend 
na netradičních místech nebo 
netradičními formami.

Ve druhém pololetí škol-
ního roku budou žáci zpraco-
vávat témata čtyř vybraných 
pověstí. Výsledkem uvedené 
projektové aktivity budou 
čtyři obrázkové knihy, které 
budou sloužit nejenom k vý-
uce ve škole, ale budou také 
poskytnuty zahraničním 
partnerským školám.

V termínu od 22. do 28. 
ledna se pět pedagogů ško-
ly zúčastnilo tematických 
workshopů v partnerské škole 
v lotyšské Rize. Pedagogové 
se měli možnost seznámit 
s místními legendami a po-
věstmi, folklorem, historií 
a současným vývojem Lotyš-
ska a lotyšského speciálního 
školství. Workshopy byly 
zaměřeny na metodologii 
a organizaci plnění projekto-
vých aktivit do konce tohoto 
školního roku. 

Partnerskými školami 
byly velmi kladně hodnoce-
ny přednesené prezentace, 
které přiblížily zahraničním 
pedagogům Českou repub-
liku, Moravskoslezský kraj, 
naše město Frýdek-Místek 
a Střední školu, Základní ško-
lu a Mateřskou školu.

Workshop pedagogů v Rize

V úterý 17. 1. se v Kr-
nově konal Krajský pře-
bor čtyřčlenných školních 
týmů v šachu v kat. 1.–5. 
ročník ZŠ. Turnaje se zú-
častnilo celkem 12 nej-
lepších družstev v kraji, 
kterým se zde podařilo 
probojovat z okresních 
přeborů. Bojovalo se o dvě 
postupová místa na Mis-

trovství ČR školních týmů.
Naši školu 4. ZŠ reprezen-

tovalo družstvo ve složení: 
Lucie Fizerová z 5. A, Marek 
Fizer z 2. A, Jakub Janotka 
z 5. B a Radka Šebenová z 5. 
A.

Všichni naši žáci před-
vedli krásný výkon a po 7 
kolech si z turnaje po záslu-
ze odvezli výborné 2. mís-

to a hlavně přímý postup 
na Mistrovství ČR školních 
týmů, kde bude o mistrov-
ský titul bojovat 32 nejlep-
ších školních týmů z celé 
ČR. 

Ve středu 18. 1. se pak 
ve Frýdku-Místku konal 
Krajský přebor čtyřčlenných 
školních týmů v šachu, ten-
tokrát v kat. 6.–9. ročník ZŠ. 
Do tohoto turnaje nastoupi-
lo také družstvo naší školy 
ve složení: Filip Walek, Da-
libor Mikesch, Patrik Šebe-
na – ze 7. A a Kateřina Janot-
ková ze 7. B. Také družstvo 
2. stupně předvedlo krásný 
výkon, který jim vynesl 4. 
místo. 

Všem zúčastněným moc 
gratulujeme a družstvu 1. 
stupně přejeme chladnou 
hlavu a nejlepší tahy i při 
reprezentaci naší školy 
na Mistrovství ČR.

Úspěšní šachisté na 4. ZŠ
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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 kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, ni-
kdy 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 vytvo-
říte několik výrobků pod 
vedením lektora a kurz za-
končíte výrobkem dle vlast-
ního návrhu. Dozvíte se 
informace ze světa výtvar-
ného umění, užití keramiky 
v minulosti i současnosti.
Věk: od 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 18.00 – 20.00 hodin
Cena: 1 200 Kč (zahrnuje 
materiál pro tvorbu, písem-
né materiály, drobné občer-

stvení, lektora)
Informace: Pavla Svobo-
dová | Telefon: 558 111 777, 
736 150 088 | E-mail: pa-
vlas@klicfm.cz

AKCE:
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 dekora-
ci – sněžítko. 
Věk: 6–12 let
Cena: 100 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00 – 12.00 hodin
Informace: Bohdana Ři-
mánková | Tel.: 558 111 777, 
731 167 010 | E-mail: boh-
dana@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, 
budova B, Pionýrů 764, 

Místek, 8.45 – 16.00 hodin | 
Prezence: 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 po-
jedeme 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

25. 2. 
NERF LIGA 

| TĚLOCVIČNA
Turnaj tříčlenných týmů 
v soubojích s airsoftovými 
zbraněmi NERF podle pra-
videl oficiální ligy. Přijď si 
užít dopoledne plné zábavy, 
akce a napětí při strhujících 
zápasech. Těšit se můžeš 
na velké množství různých 
typů NERF zbraní, které si 
můžeš pro turnaj zapůjčit 
nebo si přinést svou.

Věk: 8–15 let
Místo a čas: tělocvična 
SPŠ, 28. října 1598, Místek, 
8.45 – 12.00 hodin
Cena: 100 Kč
Informace: Lukáš Plánička | 
Tel.: 558 111 765, 737 410 754 
| E-mail: lukas@klicfm.cz

25. 2. 
DOBA LEDOVÁ 

| AKTIV DAY
Jsi fanda Doby ledové, jsi 
pro každou legraci a zatan-
číš si? Tak je tato akce právě 
pro tebe. Společně si užije-
me dopoledne plné her a zá-
bavy. Vyrobíme si zvířecí 
masky a poté si v nich za-
tančíme taneček na známou 
písničku z Doby ledové. 
Chybět nebudou sportovní 
hry nebo hledání pokladu 
tygra Diega.
Věk: 4–12 let
Cena: 65 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00 – 12.00 hodin
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

4. 3. 
MISTROVSTVÍ MSK 

PUZZLE DVOJIC 
A V PIŠKVORKÁCH

Již v 7. ročníku si můžete 
dokázat ve dvojicích, jak 
rychle umíte poskládat puz-
zle, a získat titul přeborníka 
Moravskoslezského kra-
je. Dále proběhne i turnaj 

v piškvorkách...
Věk: 6–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 8.45 – 15.00 hodin, 
Prezence: 8.45 – 9.15 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Tel.: 
558 111 773, 604 524 066 | E-
-mail: jirka@klicfm.cz

11. 3. 
VÝROBKY ZE DŘEVA 

| KUTILSKÉ 
DOPOLEDNE

Tvořivá dílna zaměřená 
na výrobky ze dřeva. Bu-
deme řezat, brousit, natírat 
a výsledkem našeho snaže-
ní budou krásné a praktické 
výrobky. Tentokrát si vy-
robíme poličku na kořenky 
a prkénko na krájení.
Věk: 10–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00 – 12.00 hodin
Cena: 100 Kč
Informace: Lukáš Plánička | 
Tel.: 558 111 765, 737 410 754 
| E-mail: lukas@klicfm.cz

Sledujte, prosím, propa-
gační materiály jednotli-
vých akcí, ze kterých se do-
zvíte 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

V průběhu měsíce led-
na se ZŠ Komenského 
ve Frýdku-Místku (4. ZŠ) 
zapojila do projektu s ná-
zvem „Vzdělávací projek-
ty a kampaně prevence 
poruch příjmu potravy 
ve třech krajích ČR“. 

Smyslem projektu byla 
podpora zdravého vnímání 
a přijetí sebe sama, z toho 
vyplývající zdravý životní 
styl, předcházení závažným 
onemocněním, která souvisí 
s poruchami příjmu potravy, 
pomoc s orientací na vyhle-
dání odborné pomoci v ra-
ných stádiích a předcházení 
tak následným komplika-
cím v oblasti zdraví.

Nejprve proběhl prožit-
kový vzdělávací program 
ve dvou třídách osmého 
a devátého ročníku. Ná-
sledně si šest dobrovolní-
ků z těchto tříd připravilo 
informační kampaň pro 
ostatní spolužáky z celého 
druhého stupně. Zajímavou 

interaktivní formou pro-
blematiku objasnili a všem 
předali informační letáčky 
a propagační předměty. Zá-
roveň upozornili na existen-
ci webových stránek www.
jsemkdojsem.cz, na nichž 
lze nalézt pomoc, pokud se 
s problémem týkajícím se 
poruch příjmu potravy po-
týkáme sami nebo máme 
v okolí někoho, kdo v této 
oblasti potřebuje pomoct či 
povzbudit. Nalezneme zde 
seznam organizací, pora-

den a linek bezpečí, rady 
související se zdravým ži-
votním stylem a příběhy, 
které mohou být varováním, 
nebo i takové, které dopadly 
dobře, protože se začaly ře-
šit včas a správně.

Vzdělávací program pro-
běhl na 12 školách ve třech 
krajích ČR (Olomouckém, 
Moravskoslezském a Zlín-
ském). Podpořen byl gran-
tem z Norska a Minister-
stvem zdravotnictví ČR. 
 Soňa Halamová

Vzdělávací program a informační kampaň

Za okny krutý mráz 
a inverzní počasí, které 
dětem v mateřské škole 
Pohádka ani nedovolilo 
proběhnout se a zadová-
dět si na školní zahradě. 
Ten den jim to ale vůbec 
nevadilo. Čekal na ně totiž 
netradiční prožitkový pro-
gram, díky kterému mohly 
nahlédnout do světa kama-
rádů s určitým zdravotním 
postižením.

Paní Alena Svobodová, 
která s tímto programem 
zavítala mezi děti všech 11 

tříd mateřské školy Pohádka, 
na ul. Třanovského i Gogolo-
va, s sebou přivezla zajímavé 
vyprávění a spoustu atraktiv-
ních předmětů a pomůcek.

Děti si mohly vyzkoušet 
jízdu na vozíčku, chůzi s bí-
lou holí, malování nohama 
i znakovou řeč. Při zavřených 
očích naslouchaly zvuko-
vému balónu a pohrály si se 
zvukovým pexesem. I v tom-
to věku si uvědomovaly, jak 
je dobře, že jsou zdravé. Zá-
roveň se však mnohé dokáza-
ly vcítit do potřeb postižené-

ho dítěte. Zjišťovaly, že to 
asi jejich kamarádi nemají 
vůbec jednoduché a že si 
musí všichni vzájemně 
pomáhat.

Je moc dobře, když se 
děti už od nejútlejšího 
věku učí toleranci, ohle-
duplnosti a také tomu, 
jak pomoci jeden dru-
hému. A o tom je i vzdě-
lávací projekt mateřské 
školy Pohádka s názvem 
„Všichni spolu a bez-
pečně v našem krásném 
městě“, který nás provází 
letošním školním rokem. 
 Za MŠ Pohádka 

 Eva Brudíková

Buďme všichni kamarádi
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109 min., vstupné 140 Kč / pro členy 
FK 120 Kč, Filmový klub.

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek od 14.00, Místek
Tvořílek – dílnička pro děti
21. 2. v 18.00, Místek, Modrý 

salonek
Petra Bujoková – Madeira

Cestovatelská přednáška.
Výstavní prostory Místek:

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

Putovní výstava věnovaná odborné 
práci muzeí.

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

PAMÁTNÍČKY
Drobné knížečky s rukopisnými 
vzkazy, verši nebo obrázky zachy-
cují vzpomínky na dětská přátel-
ství, školní léta, na dobu vojenské 
služby, jsou svědectvím citu a lásky. 
Exponáty ze sbírek Muzea Beskyd, 
doplněné památníčky ze soukromí, 
zahrnují časové období od konce 19. 
století do počátku století jednadva-
cátého. Výstava potrvá do neděle 19. 
února.

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 23. února v 16.30 hodin, 

Zelený dům
JAK SHAZOVALI KOZLA 
Z VĚŽE FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU
Večer pověstí, legend a pohádek 
z Frýdku-Místku, zazní i nejstarší 
frýdecká pověst z roku 1626. Dopl-
něno malou studijní výstavou.

CENTRUM MAGNOLIE 
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

př. sk. A, Agentura Harlekýn
Poutavý a současně dojemný pří-
běh dvou slavných lidí, italské he-
rečky Anny Magnani a amerického 
dramatika Tennessee Williamse. 
Během svého pobytu v Římě se 
Williams konečně setká s herečkou, 
pro niž touží psát. Prakticky ihned 
najdou porozumění jeden pro druhé-
ho. Uprostřed Říma na terasu Anny 
Magnani přichází Tennessee pravi-
delně načerpat dávku Annina hu-
moru a nezkrotného temperamentu 
a inspirace pro svou další tvorbu. Je-
dinečné a brilantní herecké výkony 
Simony Stašové a Oldřicha Víznera. 
Přitažlivý děj plný silných emocí 
a vášní, smíchu, pláče a velkých 
zvratů. Vstupné 450 Kč.

Po 20. 2. v 19.00 
Krasavice interkontinentální

Arte et Marte divadlo 
mimo předplatné

Autor, režie a účinkující: Martha 
Issová, Anna Polívková

Uvádí: La Fabrika
Klaunské duo o přátelství. Na po-
čátku bylo velké přátelství a snaha 
vyvrátit tezi, že ženské komické 
duo nemůže existovat. Již samotná 
podstata ženské přirozenosti totiž 
nedovolí osobě něžného pohlaví při-
pustit, že by mohla být hloupější, ne-
šikovnější nebo snad dokonce oškli-
vější než ta druhá. Během zkoušení 
se potvrdilo, že tato machistická 
teze platí. Z toho důvodu spolu pře-
staly hlavní aktérky komunikovat 
a vzniklo tak spíše neverbální před-
stavení o přátelství, a to nejen o jeho 
světlých, ale i stinných až temných 
stránkách. Krom 2D animací nabí-
zí i přízemní akrobacii, tanec, po-
stýlkovou scénku, pláč, řev, zpěv. 
Vstupné 450 Kč.

Po 27. 2. v 19.00 
Dámy z Aniane 

př. sk. B Nová scéna Vlast 
Divadlo Palace

Marie a Ester. Dvě sestry, dva lid-
ské příběhy z opačných pólů lidské 
existence. Zatímco Marie si přinesla 
do rodného domu nekončící proud 
svých příběhů ze všech pařížských 
lokálů – těch skutečných i smyš-
lených, Ester si žila svůj poklidný́  
život venkovské učitelky. Malé Ani-
ane je pro Marii trochu příliš těsné, 
a tak stačí pár poznámek na místním 
trhu a zdejší pan děkan ztrácí svůj 
klid. Skupinka nezadaných mužů 
zralého věku začne sázet na nového 
manžela pro Marii…to všechno se 
děje za zdmi rodinného domu Marie 
a Ester. Ony ale mají jen samy sebe. 
Jen své vzpomínky, které se tak 
málo protínají. A čas se tak vleče.

HUDBA
Čt 23. 2. v 19.00 

5P Luboše Pospíšila
Matador české hudební scény s hla-
sem, který si nespletete, a jeho ka-
pela 5P přivezou v rámci letošního 
turné Route 66 především staré hity, 
zazní ale i novinky ze Soukromé 
elegie. Protagonistův jedinečný te-
nor doprovodí bubenice Pája Tábo-
říková, klávesista Ondřej Fencl, ky-
tarista Mirek Linhart a baskytarista 
Martin Štec. Vstupné v předprodeji 
250 Kč / na místě 280 Kč.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 26. 2. 15.00 

Pohádky o mašinkách 
Divadlo Tramtárie

Že mašinky nemají oči nebo pusu? 
Že nemají duši? Kdo říkal? Jistě že 

mají, stačí jenom napnout uši a po-
řádně se podívat. Divadlo Tramtárie 
uvádí veselé vyprávění o mašinkách 
malých i velkých, nezbedných i sta-
tečných, hodných i tak trochu nafou-
kaných.
Pro děti od 3 let.
Vstupné: 60 Kč

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 
nepatří v Beskydech mezi nejzná-
mější, ovšem rozhodně stojí za to, 
aby si jich turisté všimli a vydali se 
k nim. Fotografie zachycují napří-
klad potok Slavíč a stejnojmenný 
vrchol nebo turistické trasy vedoucí 
na Prašivou. 

KINO
Pá 17. – So 18. 2. v 17.00

LEGO Barman film
USA, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, vstupné 110 Kč, pro děti, 
premiéra.

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

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

Út 21. 2. v 19.00
Jackie

USA, drama, 2D, 2016, režie: P. Lar-
raín, 12+, titulky, 99 min., vstupné 
100 Kč / pro členy FK 80 Kč, Filmo-
vý klub.

St 22. 2. v 10.00
Instalatér z Tuchlovic

ČR, komedie, 2D, 12+, 85 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 22. 2. v 19.00
Hororová středa: Kruhy

USA, horor, 2D, 15+, titulky, vstup-
né 120 Kč, premiéra.

Pá 24. 2. v 9.30
Kropáček má angínu

Pásmo filmových pohádek pro nej-
menší. Pohádky: Hrnečku vař, Jak 
jeli k vodě, Štaflík a Špagetka – Ry-
báři, Kropáček má angínu, Dorotka 
a ježibaba, Kocour Mikeš – Co vy-
právěl strýček Malinovský, Krtek 
a zelená hvězda. ČR, animovaný, 
2D, přístupný, 73 min., vstupné 
20 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 24. – Ne 26. 2. v 17.00
Pes ro(c)ku

USA, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 80 min., vstupné 110 Kč, pro 
děti, premiéra.

Pá 24. – Ne 26. 2. v 19.00
Bába z ledu

ČR, drama / komedie, 2D, 12+, 106 
min., vstupné 120 Kč, premiéra.

So 25. 2. v 15.00
Tajný život mazlíčků

USA, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 90 min., vstupné 90 Kč, pro 
děti, Bijásek.

Po 27. 2. v 19.00
Šíleně šťastná

Itálie / Francie, komedie / drama, 
2D, 2016, režie: P. Virzì, 12+, titulky, 
116 min., vstupné 90 Kč / pro členy 
FK 70 Kč, Filmový klub.

Út 28. 2. v 17.00
T2 Trainspotting

Velká Británie, drama / krimi, 2D, 
15+, titulky, 109 min., vstupné 
140 Kč, premiéra.

Út 28. 2. v 19.00
T2 Trainspotting

Velká Británie, drama / krimi, 2D, 
2017, režie: D. Boyle, 15+, titulky, 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

TANEC
So 18. 2. 19.00 

1. ples Frýdku-Místku
U příležitosti letošních 750 let Frýd-
ku-Místku je třeba nejen vzpomínat, 
ale také začít nějakou pěknou novou 
tradici. Přijďte se s přáteli pobavit 
na 1. ples Frýdku-Místku. K tanci 
budou ve velkém sále hrát střídavě 
Big Blast Band a Ostravica. Energic-
ký Big Blast Band má v repertoáru 
hlavně swingové, funky a popové 
pecky. Cimbálová muzika Ostravica 
hraje lašský folklor i klasické tance. 
Vstupenku si můžete pořídit i ve va-
riantě s chutnou večeří. Vstupné 
150 Kč / s večeří 300 Kč.

POVÍDÁNÍ V ZELENÉM 
BARU:

Čt 23. 2. v 18.30
Se Zdeňkem Ďurišem 

pod hladinu moře
I v únoru zůstaneme u přírodo-
vědných témat. Tentokrát budeme 
s profesorem Zdeňkem Ďurišem 
diskutovat o biodiverzitě tropic-
kých moří, kde žijí tisíce pro běž-
ného člověka často neznámých ži-
vočichů. Moderuje Libor Magdoň. 
Prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc., 
je vedoucím oddělení zoologie 
na Přírodovědecké fakultě Ostrav-
ské univerzity. Ve svém výzkumu 
se věnuje systematice a ekologii 
mořských korýšů, sám objevil na 30 
dosud neznámých druhů. Potápěl se 
nejen v tropických vodách v Belize 
a na Martiniku, ale i arktických vo-
dách na Špicberkách. Vstup zdarma.

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 neod-
myslitelně patří textilka Slezan. Jak 
se jednotlivé budovy proměňovaly 
od poloviny 20. století, kdy v nich 
pracovaly tisíce dělníků, až do dneš-
ní doby, kdy řada z nich chátrá? 
Na to se pokusí odpovědět kolekce 
fotografií frýdecko-místeckého foto-
grafa Miroslava Holinky.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Ne 19. 2. v 19.00 

Římské noci 
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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 obnove-
ní kontaktu s vaším tělem a snadné-

mu zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a še-
trný způsob, jak zvládnout běžné 

obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

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

s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická 

jóga pro pevné tělo, bdělou mysl 
a dobrou funkčnost vnitřních 

orgánů
Tančení pro mámy a dětičky – 

břišní tance pro maminky, miminka 
i sourozence

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 ma-
lých 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 – cviče-
ní 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 pohybo-
vého aparátu zejména v důsledku 

sedavé práce a jednostranného 
zatížení; vhodné pro všechny věko-
vé skupiny (děti od 6 let, sportovci, 
střední věk, senioři, těhotné a ženy 

po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná 
a hluboce relaxační technika pro 

podpoření samoozdravných procesů 
v těle.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

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

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

17. 2. v 17.00
ČAJ O PÁTÉ

Tentokráte ve stylu 30.–40. let.
18. 2. v 8.00 – 12.00

AVÍZO BAZAR 
Již tradiční prodej dětského zboží.

21. 2. 17.30 – 19.00
JAK ŽÍT NA NAŠÍ ZEMI
Přednášející David Pithart.

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

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

Pozor!!! 
Centrum Berkana se přestěho-

valo. 
Od 1. 12. jsme v nových pro-

storách 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

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 Kolek-
tiv. Vstupné 30 Kč.

Sobota 25. února v 15 hodin
Jan Wilkowski

Příhody medvídka Ťupínka I.
Loutková pohádka vypráví první 

příhody malého medvídka a jeho 
tatínka medvěda, lišky i malého 
pejska. Pro děti od 3 let – hraje DUO 
– Divadlo u Ostravice Frýdek-Mís-
tek. Vstupné 30 Kč.

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

Fotr
Mafiánský epos plný napětí, odhod-
lání a touhy po pomstě – autorskou 
hru hraje ING Kolektiv Frýdek-Mís-
tek. Vstupné 100 Kč.

Sobota 25. února v 18 hodin
Výměna ministrů

Autorská satirická komedie ze sou-
časnosti. EU se rozhodne sponzoro-
vat výměnu ministrů dvou zemí, aby 
si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak to 
chodí jinde. Pro výměnu je vybráno 
ministerstvo školství a země, které 
si ministry vymění, jsou ČR a USA. 
Pobyt ministrů v cizí zemi je plný 
trapasů a nedorozumění – hraje di-
vadelní soubor Enthemor Frýdek-
-Místek. Vstupné 100 Kč.

Změna programu vyhrazena!
Předprodej vstupenek vždy v úte-
rý a čtvrtek od 15 do 17 hod na ak-
tuální páteční či sobotní představe-
ní 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 18. 2.
BASKETBALOVÝ PLES

čtvrtek 23. 2. v 16.00
Karneval MŠ Beruška 

- Olbrachtova 1421
velký sál KD Frýdek, 
www.msberuska.cz
sobota 25. 2. v 19.00

SPOLEČENSKÝ PLES 
- PrimMat, soukromá střední škola 

podnikatelská
velký sál KD Frýdek, 

www.primmat.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 kurzů 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 jed-
né lekci pro děti od narození do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ PROGRAMY PRO 
RODIČE S DĚTMI: středy – dopo-
ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORIC-
KÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 roku
Na všechny programy je třeba se 
předem telefonicky objednat!

HOrSkÝ kLuB TOMBI

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

vyznávajících horskou turistiku. 
Aktuální akce na webu.

rOzEkVÍTEk

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

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

Nabízíme pravidelné programy 
a akce pro rodiče s dětmi, Montesso-
ri Miniškolku pro děti od 20 měsíců 
do 3 let, Montessori Mateřskou ško-
lu 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 Montes-
sori pomůckami, které jsou navrženy 
tak, aby rozvíjely jejich schopnosti 
v daném období. Věnujeme se zde 
především aktivitám praktického 
života, rozvíjíme s dětmi smyslové 
vnímání, jemnou i hrubou motori-
ku, řečové, hudební, výtvarné a po-
hybové dovednosti. Děti zde trénují 
schopnost soustředit se a dokončo-
vat 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 přítomnos-
ti rodiče a ti mají možnost rozvíjet 
vzájemnou spolupráci s dítětem 
a prožít klidné okamžiky, kdy se 
mohou soustředit pouze na ně dva.
Věk: 1,5 – 3 roky
Termíny kurzů 2016/2017:
pondělí 8.45 – 10.15 hodin, 10.30 – 
12.00 hodin
pátek 8.45 – 10.15 hodin, 10.30 – 
12.00 hodin
Do kurzu je možné se přihlásit kdy-
koliv během roku.

Montessori miniškolka 
pro děti od 2 do 3 let

Prostředí Montessori miniškolky 
je přizpůsobeno potřebám nejmen-
ších dětí, jejich vývoji, velikosti 
i síle. Vybavení třídy je plné aktivit 
a pomůcek, které dětem umožňu-
jí zdokonalovat se v praktických 
činnostech, péči o sebe i o prostře-
dí a v poznávání světa kolem nás. 
K dětem přistupujeme individuálně 
a pomáháme, aby každé z nich napl-
no rozvíjelo své možnosti. Kapacita 
miniškolky je 12 dětí.
Termín: úterý – čtvrtek 8.00 – 16.00

JuNák – ČESkÝ SkAuT, z.S.

Frýdecké středisko: 
Ema Bortlíčková,

e-mail: ema.skarkova@gmail.com, 
tel.: 774 076 421

Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: Rostislav Přidal,
rpridal@gmail.com, tel.: 

604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku Slezského 

Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, 
Místek

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

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dob-



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  14  ≈ Programová nabídka

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

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
www.kapitola.eu
23. února v 18.30

Jaromír Šlosar a Satin
V našem pořadu Básníci předsta-
vují básníky před vás předstoupí 
tentokrát milovník přírody, toulek 
horami, básník, spisovatel, tvůrce 
televizních a rozhlasových pořadů 
a vášnivý čtenář Jaromír Šlosar. 
O svých životních setkáních s Pro-
kletými básníky, Janem Skácelem 
a Vilémem Závadou bude vyprávět 
a z jejich básní číst. Za doprovodu 
cimbálové muziky Satina v čele 
s primášem Janem Adámkem.

28. února v 18.00
Almanach Arény

S novým rokem spatřila světlo světa 
knižní publikace Almanach Arény 
2005–2015 s podtitulem Dvacet let 
v dobré společnosti. Křest almana-
chu ostravského divadla Komorní 
scéna Aréna proběhne za účasti her-
ců, režisérů a vedení divadla.

Výstavy:
Do 31. března u nás probíhá unikátní 
výstava fotografií německého fo-
tografa Augusta Sandera. Výstava, 
která v ČR nebyla nikdy k vidění.

.ŠkOLA JÓGY KARAKAL

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

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

Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1. až 8. ročník – od začátečníků až 
po pokročilé – jógová filosofie a pra-
xe, tělesná cvičení, techniky vnitřní 
a vnější pránájámy – ovládání dechu 
a souboru energií, pozitivní ovliv-
ňování mysli, techniky zlepšení 
koncentrace, statická a dynamická 
meditace, relaxační techniky, seni-
oři, hathajóga se saunou, cviky za-
měřené na problémy s páteří, aj. No-
vinka – čtvrtletní kurz léčivá koupel 
vesmíru – harmonizační a léčivá 
technika vnitřní pránájámy, speci-
ální kurz.

24. 2. od 17 h.
ČAJ O PÁTÉ 

DO RÁJE SE NEVSTUPUJE 
VČERA, ANÍ ZÍTRA, ALE 

DNES…
Posezení v kruhu přátel nad šálkem 
čaje s tématy, která vás zajímají 
a v pravidelných kurzech na ně ne-
zbyl čas. Ze studnice moudrosti sta-
rých mistrů a své celoživotní zku-
šenosti nám bude vyprávět Zdeněk 
Šebesta. 

23. 3. v 16–18 h.
ZÁPIS 

do jarního cyklu pravidelných kur-
zů. 

Kurz pro začátečníky – 1. ročník – 
středa od 19.30.

Akreditované školení 
pro kvalifikaci INSTRUKTOR 
JÓGY II. TŘÍDY – přijímáme při-
hlášky.

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 naše-
ho programu vyberete ten pravý. Jste 
srdečně 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.

17. 2.
DĚTSKÝ KARNEVAL

Srdečně zveme rodiče s dětmi 
na dětský karneval, který se koná 
v pátek 17. 2. od 16 hodin v sále Pen-
zionu pro seniory na ul. Lískovecké 
86 ve Frýdku. Vstupné za dospělou 
osobu 80 Kč. Děti mají vstup zdar-
ma. Můžete se těšit na bohatý pro-
gram, hry a tanečky. Občerstvení 
zajištěno.

20. 2.
CVIČENÍ BATOLAT 

NA BALÓNECH
V pondělí zveme maminky s dětmi 
do 1,5 let na jednoduché cvičení 
na rehabilitačních míčích. Začátek 
v 10 hodin.

22. 2.
TANEČKY A ŘÍKADLA

Ve středu si zatančíme, zazpíváme 
a zopakujeme říkadla. Začátek v 10 
hodin.

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 asisten-
tek a fyzioterapeutů).

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

kvalitu nabízených služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 

(zdarma – na základě indikace 
lékaře)

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
23. 2. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
27. 2. v 15.30

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, 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 
asistentkou 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 ná-
cviky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného krme-
ní, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí). 

Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

21. 2., 28. 2. – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

21. 2., 28. 2. – 10.00 h.
KURZ VÁZÁNÍ DĚTÍ 

DO ŠÁTKU
Je vhodný pro těhotné ženy, pro ma-
minky s miminky, úplné začáteční-
ky i mírně pokročilé, tatínci srdečně 
vítáni. Dne 17. 3. se uskuteční kurz 
vázání dětí do šátku, který se koná 
pod vedením poradkyně a lektorky. 
Počet míst omezen, volejte pro re-
zervaci 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 

23. 2. 
Pečení dobrot na bál

24. 2. 
Pyžamový bál

Bude-li dostatek sněhu, uspořádá-
me soutěž v lopatování, postavíme 

sněhuláka.
Každou středu je konzultační den 
– den určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví 
doučování nebo téma, které chtějí 
s pracovnicí prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den 
najdete 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 
tematikou s vystoupením středově-
kých tanečnic, šermířů a kejklířů, 
každou sobotu od 19.00 do 21.15 h.

GALErIE POD záMkEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

út: 14–16
st - pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky na webu galerie

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

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

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

nebo telefonicky
Taneční centrum pro každého, 

bez věkové hranice.
 

Skalice 313
605 299 326

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

KRESLÍME, MALUJEME, 
MODELUJEME

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

18. 2. sobota JELEN & D. 
STYPKA
JELENI PO ROCE VE STOUNU, 
TENTOKRÁTE I S DAVIDEM 
STYPKOU
24. 2. pátek NO!SE: KATO (SK)
DRUM AND BASS PÁRTY 
VE STOUNU! HEADLINER DJ 
KATO (TRIDENT/LET IT ROLL 
SK)
25. 2. sobota HITY ZE ZÁHRO-

BÍ 18 PLUS
DJ KOMÁR KAMIL A TY NEJ-
LEPŠÍ HITY VŠECH DOB
Připravujeme:
3. 3. HORKÝŽE SLÍŽE
17. 3. AK – SERGEI BARACUDA 
& PASTOR
31. 3. PRIESSNITZ
1. 4. PETER LIPA
8. 4. PORTLESS
14. 4. MŇÁGA A ŽĎORP

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 
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Více na www.ocfryda.cz

18. 2. v 15.00

CHILLI VALENTÝN
...NA LÁSKU JDEME ZOSTRA

ZPRAVODAJ FM - Chilli Valentyn 187x33.indd   1 16.01.17   11:31

Vladimír Brázdil, rodák 
z Kostelan u Kroměříže, spat-
řil světlo světa 2. dubna 1903. 
Už v dětství rád kreslil. Když 
později tesal sochu Krista 
v životní velikosti z hořického 
kamene, rozhodl se, že dlátem 
a kladivem vytesá do tváře 
cit – lásku a milosrdenství. 
Výsledek byl odlišný od tváře 
bezduchého modelu, což se 
nezamlouvalo v první chvíli 
jeho mistru sochaři F. Jeništo-
vi z Bystřice pod Hostýnem, 
k němuž nastoupil v 16 letech. 
Práce s kamenem a hlínou mu 
učarovala. Rodiče podpořili 
jeho talent, mohl jej rozvíjet 
u akademického sochaře A. 
Bučánka. Nastoupené cestě 
k sochařskému realismu zů-
stal věrný po celý život.

V letech 1928–1949 tvořil 
mnohé plastiky pro morav-
ské a slezské kostely, pracoval 
jako restaurátor barokových 
a gotických soch též ve far-
ním kostele sv. Jana a Pavla, 
když pobýval v Místku. Jeho 
kamenosochařská dílna se na-
cházela v budově bývalého pi-
vovaru Čupík, kde byl později 
sklad ovoce a zeleniny.

Vladimír Brázdil se opa-
kovaně vracel k postavě Petra 

Bezruče. Byl autorem návrhu 
pamětní desky odhalené 24. 
září 1933 k 30. výročí vydání 
Slezských písní. Dosud při-
pomíná na budově někdejší 
pošty v Místku působení Pet-
ra Bezruče jako poštovního 
úředníka. Ve Smetanových 
sadech byl odhalen 10. října 
1937 Památník Slezských 
písní, který je nyní umístěn 
u Kina Petra Bezruče. Vý-
tvarník jej vytvořil z blud-
ných kamenů a u té příležitosti 
poprvé potkal slezského bar-
da. Toho natolik zaujala uměl-
cova práce, že svolil k por-
trétování. Ateliér v Místku 
navštívil celkem čtyřikrát. 
Sádrový model Petra Bezruče 
byl odvezen do Prahy k po-
souzení výtvarnou komisí. 
Po schválení byla bysta odlita 
do bronzu. „Brázdilova hlava 
se mi velmi podobá, mám-li 
žít v paměti lidu po odchodu 
na druhý břeh, nech žiju v ní,“ 
přál si Petr Bezruč. Jeho bysta 
byla odhalena 9. května 1960 
v zahradě Lašského muzea 
ve Frýdku, odkud byla přene-
sena v roce 1978 před budovu 
místeckého gymnázia. 

Sochař též vytvořil kopii 
barokní dřevěné plastiky 

Panny Marie, která vévodí 
náměstí Svobody. Jednou 
z posledních prací sakrálního 
charakteru byla i kopie so-
chy Panny Marie Frýdecké. 
Obrázek z Tiskárny Josefa 
Orla připomíná, že „sochu 
posvětil 31. srpna 1947 páter 
Karel Blahut, administrátor 

ve Frýdku. Socha je dílem 
mistra Vladimíra Brázdila 
z Místku, který ji věrně dle 
originálu modeloval a vytesal. 
Vyzdvižena byla slavnostně 
v uvedený den na poděkování 
Bohu, že milovaná vlast byla 
osvobozena od nepřátel“. 

Od r. 1943 do konce života 
žil v Ostravě. Po roce 1948 

musel opustit práci svobod-
ného uměleckého sochaře, 
nastoupil na místo aranžéra 
do podniku ČSAD Frýdek-
-Místek. Zde vznikly reli-
éfy Práce, Umění a sgrafito 
Doprava dříve a nyní. Ne-
přehlédnutelné místo v jeho 
tvorbě zaujímaly plastiky 
věnované tématu osvobo-
zení. Najdeme je na mnoha 
místech – také v Lískovci 
vytvořil reliéf na památníku 
u školy. Sochař se zviditelnil 
návrhem pamětní desky k 85. 
narozeninám slezského bar-
da. Práce sice byla oceněna 
jako druhá, ale Petr Bezruč 
se hodně zlobil na Brňáky, 
kteří pro pamětní desku 
na brněnský poštovní úřad, 
kde působil, upřednostnili 
dílo zobrazující „jakési chla-

pisko s bambulatým nosem“.
Jako důchodce se věnoval 

malbě, především se nechal 
inspirovat krajinou Jesenic-
ka. Zemřel 29. prosince 1981 
v nemocnici v Třinci. Ještě 
za svého života podělil přáte-
le a příbuzné svými malbami 
a modely, z nichž část byla 
rozbita při několikerém stěho-
vání jeho ateliéru. Umělecká 
pozůstalost proto není rozsáh-
lá. Mistrova práce však žije 
v dochovaných realizacích 
ve slezských městech, na ně-
kterých úřadech a ve školách. 
Jeho syn Vlastimil připomí-
ná, že otcovy vzpomínky 
na portrétování Petra Bezruče 
zachytil Josef Žižka z Chlebo-
vic, jenž natočil snímek Dílo 
nejmilejší.  Anna Nováková, 
 kronikářka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek 2. března 2017 od 18. h. bude patřit 
příznivcům poezie Jaroslava Seiferta (1901 - 1986), 

nositele Nobelovy ceny za literaturu. 
 

Průřez jeho tvorbou tematicky představí básnířka 
Radana Šatánková, která s pořady vystupuje  

v několika městech. 
Uslyšíte z jejich úst vzkaz básníka, který se verši dvořil 

ženské kráse, ale také opěvoval pražský odrbaný Žižkov. 
Představeny budou také méně známé básně psané 

volným veršem, z dnešního pohledu velmi  
nadčasové a odvážné. 

 

Večer s poezií zpříjemní houslový doprovod hudebníka 
pana Kokeše. 

ŠATÁNKOVÁ UVEDE SEIFERTOVU POEZII 

Agentura Dobrý den 
Pelhřimov, spravující Čes-
kou knihu rekordů, udělila 
certifikát o vytvoření čes-
kého rekordu „Premiéra 
po nejdelší odmlce divadel-
ního souboru“ Divadlu Šmí-
ry z Frýdku-Místku, které 
13. ledna odehrálo premiéru 
autorské divadelní frašky 
Kryt aneb kamarádi na ži-
vot a na smrt! po 14 letech 
od předchozího představení 
Za dobrotu na žebrotu.

Přestávka v činnosti 
souboru nastala z důvo-

du všeobecného vytížení 
jednotlivých divadelníků. 
V premiéře nové hry hráli 
Marian Maskal, Jiří Šebesta, 
Marek Veselka (zakládající 
členové) a Petr Otýpka.

„Co je to vlastně Šmíra? 
Starší kočovná divadelní 
společnost nižší úrovně, na-
bízející nízkou uměleckou 
úroveň s nejistým koncem 
každého představení. A to je 
právě naše divadlo Šmíry,“ 
přibližuje Marian Maskal.

V lednu soubor dvakrát 
vyprodal Divadlo Čtyřlístek 

a další reprízu „zcela nové 
tragické frašky s hororovými 
prvky o tom, že opravdové ka-
marádství je nade vše“ připra-
vuje na 11. března v 18 hodin.

„Do konce února mohou 
naši fanoušci hlasovat, kte-
rou ze starších frašek budeme 
znovu uvádět. Obnovenou 
premiéru bychom chtěli stih-
nout do konce roku,“ uvedl 
Maskal, který už přemýšlí 
i nad zcela novým materiá-
lem. Uvedení nové hry vidí 
na rok 2018. A prý to zase 
bude, jak jinak, fraška.  (pp)

Divadlu Šmíry patří český rekord

Mistr Vladimír Brázdil a jeho nesmazatelná stopa

Fotoklub Art Collegi-
um F-M za finanční pod-
pory Statutárního města 
Frýdek-Místek vyhlašuje 
20. ročník fotosoutěže pro 
mladé autory.

Fotosoutěže se mohou zú-
častnit fotografové z Frýd-
ku-Místku a okolí, jejichž 
věk v roce 2017 nepřesáhne 
25 let. Fotografie mohou být 
černobílé nebo barevné, for-
mátu minimálně 13x18 cm, 
libovolného tématu. Foto-
grafie musí být na zadní 
straně označeny názvem 
fotografie, dále jménem au-
tora, jeho adresou a rokem 

narození. Do každé zásilky 
zaslané na adresu pořada-
tele je nutno vložit seznam 
soutěžních fotografií se jmé-
nem a e-mailovou adresou.

Vyhodnocení fotografií 
provede odborná porota se-
stavená pořadatelem. Nej-
lepší snímky každého auto-
ra budou vystaveny v galerii 
Fotoklubu Art Collegium 
v městské knihovně v Míst-
ku a při vernisáži výstavy 
budou nejlepším autorům 
předány hodnotné ceny.

Fotografie do soutě-
že zasílejte do 21. dubna 
2017 na adresu:

20. ročník fotosoutěže

Fotoklub Art Collegium z.s.
Obchodní akademie

Palackého 123
738 01 Frýdek-Místek
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

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.

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
léčení energií, 

diagnostika
astrologická poradna

         

fyzické i psychické potíže
www.tanja.webnode.cz

tel. 604 916 098 
T. Horníčková, F-M

 Klinika zdraví nabízí poradenství v oblasti celostní medicíny, diagnostiku 
a terapie na přístroji BICOM, ANTINIKOTINOVOU terapii, poradenství 

a kurzy osobního rozvoje dle alternativní psychologie. 
Kontakt: Klinika zdraví, Nám. Svobody 14, 738 01 Frýdek- Místek, tel.  775 869 447 

MUDr. Gabriela Szalayová, 733 111 646, 
email: klinika@volny.cz, www.klinika-zdravi.com

RADEK CHALUPA
OPRAVY SEKAČEK, MOTOROVÝCH PIL, 
TRAKTORKŮ, RIDERŮ, KŘOVINOŘEZŮ, 

BROUŠENÍ ŘETĚZŮ, ŽACÍCH NOŽŮ.
Traktorek odvezu, opravím a přivezu. 

Sedliště 490 vedle hlavní cesty směr Kaňovice
Tel.: 603 198 240   e-mail: rchfm@seznam.cz

KOCIAN & MECNER

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

Jsme tu pro Vás 21 let
Telefon:

603 745 292, 604 145 641
PORADÍME • VYMALUJEME

UKLIDÍME


