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Vážení občané,
máme za sebou první kolo prezidentských voleb, 

kdy  jste do volebních uren vhazovali lístek se jménem 
kandidáta, který nejlépe splňoval vaši představu. Nyní 
je před námi kolo druhé, kdy ve dnech 26.–27. ledna 
jde spíše o to,  koho bychom ze dvou zbývajících kan-
didátů na Hradě raději, resp. u některých koho bychom 
na Hradě rozhodně nechtěli. Takový je dvojkolový sys-
tém a nemá smysl se nad ním pozastavovat. 

Stávající prezident Miloš Zeman ve Frýdku-Místku 
výrazně uspěl, ale v druhém kole to nebude mít jedno-
duché, protože jeho oponenti se sešikovali a on bude 
muset přesvědčit spíše ty, kteří v prvním kole zůstali 
doma. Tak uvidíme. Michal Pobucký

Kdo byl v září roku 2015 
na místeckém náměstí 
na mítinku prezidenta 
Miloše Zemana, který 
Frýdek-Místek navštívil 
v rámci své cesty po Mo-
ravskoslezském kraji, ten 
není překvapen, že zrovna 
v našem městě mu chybělo 
jen pár desetinek k tomu, 
aby dosáhl výsledku, kte-
rý by v celorepublikovém 
měřítku zajistil zvolení 
hned v prvním kole.

Tehdy dokázal zaplnit 
náměstí a třítisícový dav 
mu projevoval značný re-
spekt. Jak se zdá, u většiny 
jej neztratil ani po dalších 
dvou letech. Ve Frýdku-
-Místku Miloš Zeman zís-
kal 12 412 hlasů, což před-
stavuje 49,34 %, zatímco 
jeho celorepublikový výsle-
dek zněl 38,56 procent. To 
druhý v pořadí Jiří Drahoš 
ve Frýdku-Místku s 5 905 

hlasy a 23,47 % se celkové-
mu výsledku procentuálně 
blížil mnohem více (26,6 
%). Frýdek-Místek pak 
kopíroval celorepublikové 
pořadí i na všech dalších 
místech s těmito výsled-
ky: Pavel Fischer 2 016 
hlasů, 8,01 %, Michal Ho-
ráček 1 826 hlasů, 7,26 %, 
Marek Hilšer 1 778 hlasů, 
7,07 %, Mirek Topolánek 
799 hlasů, 3,18 %, i paběr-
kující Jiří Hynek 236 hlasů, 
0,94 %, Petr Hannig 110 
hlasů, 0,44 % a Vratislav 
Kulhánek 75 hlasů, 0,30 %. 
Volební účast ve Frýdku-
-Místku byla 55,2 %, oproti 
vyššímu celorepubliko-
vému průměru 61,92 %. 
Pro srovnání – před pěti 
lety byla volební účast při 
volbě prezidenta 54,84 % 
a jen o zhruba tři stovky 
lidí méně přišlo svůj názor 
vyjádřit i v kole druhém, 

Tříkrálový průvod 
s velbloudy 6. ledna, který 
začínal u kostela sv. Jana 
a Pavla po ranní mši, při-
lákal v přívětivém počasí 
davy lidí, kteří zaplnili 
místecké náměstí, tak-
že kolorit srocení lidu, 
zvědavého na Ježíška, 
v kulisách tří mudrců 

z východu, kteří přijeli 
na velbloudu, koni nebo 
s lamou, byl dokonalý.

Před kostelem i na ná-
městí zaznívaly v různých 
formách informace, které 
dětem přibližovaly tříkrálo-
vou legendu i tradici, která 
je dnes spojena s Tříkrálo-
vou sbírkou, kterou orga-

nizuje Charita České re-
publiky. Z pódia pak děkan 
Josef Maňák vzpomínal, 
jak akce skromně začínala, 
aby se po čtrnácti letech, 
i s podporou Statutárního 
města Frýdek-Místek, stala 
takovým fenoménem. A jak 
byl v euforii, nadhodil, že 
možná průvod jednou oz-
dobí i sloni. „Tomu, že se 
pravidelnou součástí našeho 
průvodu stanou velbloudi, 
taky svého času nikdo ne-
věřil,“ podotkl děkan, který 
vyzval k otevření srdcí a po-
moci potřebným a současně, 
stejně jako primátor, popřál 
městu a občanům do nové-
ho roku vše nejlepší. „Je to 
skvělá akce, u níž jsou sku-
tečně tahákem živá zvířata, 
s nimiž už děti nemají tolik 
možností se potkat...
� (Pokračování�na�str.�3)

VOLBA PREZIDENTA: Volební�účast�ve�Frýdku-Místku�byla�nižší�než�celorepubli-
ková,�ale�podobná�jako�před�pěti�lety.�� Foto: Petr Pavelka

Ve městě vyhrál Zeman

takže nálada místních lidí 
vyrazit k urnám kvůli pre-
zidentské volbě je poměrně 
konstantní. Miloš Zeman 
tehdy v roce 2013, kdy byli 
kandidáti silně spojováni 
s konkrétními politický-
mi stranami, v první volbě 
získal jen 7 367 a 28,59 %, 

PLNÉ NÁMĚSTÍ: Čas�na�přání�do�nového�roku�i�čas�
otevřených�srdcí.  Foto: Petr Pavelka

Tříkrálový průvod zaplnil náměstí

v kole druhém ale v duelu 
proti Karlovi Schwarzen-
bergovi získal 16 788 hlasů 
a 65,81 %. Uvidíme, jak se 
mu povede v druhém kole 
po pěti letech proti Jiřímu 
Drahošovi.

Svůj názor, kdo má 

Českou republiku repre-
zentovat v dalších letech, 
mohou občané přijít vyslo-
vit v pátek 26. ledna 2018 
od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 27. ledna 
2018 od 8.00 hodin do 14.00 
hodin.  (pp)
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V loňském roce bylo 
ve městě uzavřeno 203 
sňatků, což je o 16 více, 
než tomu bylo v roce 2016. 
Většina svatebních obřadů 
se konala v obřadní síni. 

Církevních obřadů evido-
valy matrikářky 29. Dalších 
12 sňatků bylo uzavřeno pod 
širým nebem nebo na mís-
tech, která jsou k tomuto 

slavnostnímu aktu vhodná 
jako například Park pod 
zámkem nebo hotel Terasa 
v lokalitě přehrady Olešná.

Svatební obřady se 
do konce loňského léta ko-
naly v prostorách Frýdecké-
ho zámku, který v součas-
nosti prochází rekonstrukcí. 
„Od září se konají v kon-
certním sále naší základní 

umělecké školy v blízkosti 
náměstí Svobody v Místku. 
Jedná se o historickou bu-
dovu v secesním stylu. Její 
prostory působí honosněji 
a slavnostněji a koncertní 
sál, kde se obřady konají, 
je mnohem prostornější. 
Věřím, že svatebčané jsou 
spokojeni,“ uvedl primátor 
Michal Pobucký.

 Foto: Ivan Korč (www.korc.cz)

Lidé se více berou, a to i venku

Svoz vánočních strom-
ků od kontejnerů na ko-
munální odpad ve Frýd-
ku-Místku (v sídlištní 
zástavbě) probíhá o led-
nových sobotách. První 
svoz se uskutečnil v so-
botu 13. ledna, následně 
pak v sobotu 20. ledna 
a 27. ledna.

Vánoční stromky budou 
stejně jako v minulých 
letech sváženy na kom-
postárnu v Bruzovicích, 
kde budou štěpkovány 
a následně využity při vý-
robě kompostu. Je nutné, 

aby z nich byly odstraněny 
všechny vánoční ozdoby, 
včetně závěsných háčků. 

Vánoční stromky je 
vhodné odložit ke kon-
tejnerům den před plá-
novaným svozem, aby 
nedocházelo k jejich hro-
madění v průběhu celého 
týdne a byla zmenšena 
pravděpodobnost, že si 
s nimi na sídlišti bude po-
hrávat vítr.

V loňském roce bylo 
svezeno téměř 15 tun 
stromků, což je o pět tun 
více než před dvěma lety.

STROMKY U KONTEJNERŮ: Před� prvním� ledno-
vým�svozem.�� Foto: Petr Pavelka

Svoz vánočních stromkůVedení statutárního 
města Frýdku-Místku již 
několik let drží výši poplat-
ku za psa a poplatku za od-
pad na stejné úrovni. Zvy-
šovat se nebudou ani letos.

Poplatek za psa v byto-
vém domě činí 1 500 korun 
na rok, za psa v rodinném 
domě v katastru Frýdek 
a Místek 700 korun a v ka-
tastru Panské Nové Dvory, 
Lískovec, Lysůvky, Chle-
bovice a Skalice 300 korun. 
Lidé pobírající invalidní, 
starobní, vdovský, vdovec-
ký a sirotčí důchod (musí 
se jednat o jediný zdroj pří-
jmu) hradí ročně 200 korun 
za jednoho psa. Za každého 
dalšího psa téhož držitele je 
poplatek zvýšen o 50 %.

Poplatek za odpad je 
ve městě neměnný od roku 
2007. Činí 492 koruny 
na osobu a rok. Občané nad 
70 let platí a i nadále budou 
platit 252 koruny za rok a děti 
do tří let jsou od poplatku 
zcela osvobozeny.

Skutečné náklady na svoz 
a likvidaci komunálního 
odpadu jsou vyšší, než je vy-
bráno na poplatcích. „Popla-
tek za odpad bychom mohli 
navýšit až na 693 koruny. 
Nechceme ale zatěžovat 
peněženky našich občanů. 
Nicméně stále častěji boju-
jeme s nešvarem, kterým je 
odkládání starého a nepo-

třebného nábytku k popel-
nicím, což zvyšuje náklady 
na svoz odpadu. Skříň ani 
matrace, koberce, postele 
a podobně nemohou být 
svezeny spolu s komunál-
ním odpadem. Musí je svézt 
zvlášť vypravené vozidlo 
a to stojí další peníze. Proto 
bych chtěl vyzvat občany, 
aby nepotřebný nábytek od-
váželi do sběrných dvorů 
nebo odkládali do velkoob-
jemových kontejnerů, které 
jsou několikrát ročně roz-
místěny na více jak šedesáti 
místech ve městě. Ušetříme 
tak peníze za svoz odpadu 
a budeme je moci investovat 
účelněji,“ vyzval primátor 
Michal Pobucký. 

Za minulý rok bylo odve-
zeno 225 tun odpadu volně 
odloženého vedle popelnic, 
což je o šest tun více než 
v roce 2016. Město za jeho 
svoz zaplatilo přes 660 tisíc 
korun. Dalších 83 tisíc stála 
likvidace černých skládek 
v různých částech města. 
Jakékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner je zakázáno 
a je považováno za přestu-
pek, za který je možné uložit 
pokutu až do výše 50 tisíc 
korun. 

Nově byl ještě v loň-
ském roce zaveden poplatek 
za užívání veřejného pro-
stranství v rámci umístění 
stánků a jiných zařízení ur-

čených k prodeji vánočního 
zboží a zboží s vánoční tema-
tikou. Tento poplatek, který 
je v platnosti o d 4. prosince 
2017, je mnohonásobně nižší 
než poplatek, který prodejci 
tohoto zboží hradili doposud. 
Veřejným prostranstvím se 
rozumí prostory přístupné 
každému bez omezení, bez 
ohledu na vlastnictví, tedy 
i prostory před hypermarke-
ty a podobně. Prodejci vá-
nočních stromků nebo kaprů 
před hypermarkety platili ná-
jem majiteli pozemku a na-
víc poplatek městu za uží-
vání veřejného prostranství, 
který činil 100 korun za metr 
čtvereční a den, nebo 40 ko-
run, pokud šlo o jejich vlastní 
výpěstky. Nově je poplatek 
stanoven na 5 korun za metr 
čtvereční a den. Úpravou 
vyhlášky a poplatku chceme 
nejen podpořit drobné podni-
katele, ale také zachovat nebo 
rozšířit počty prodejců vá-
nočního zboží ve městě. Po-
kud je prodejce na pozemku 
města, pak poplatek za uží-
vání veřejného prostranství 
nehradí. Má uzavřenou 
smlouvu o nájmu.

Poplatky za odpad a psy se nemění

Letos občané města 
Frýdku-Místku ušetří 
na dani z nemovitosti. 
Od ledna je totiž plat-
ná vyhláška, kterou byl 
snížen místní koeficient 
u daně z nemovitých věcí, 
a to z dvojky na jedničku.

„Koeficient jsme navyšo-
vali v době, kdy jsme zaká-
zali hazard a přívětivé ne-
bylo ani rozpočtové určení 
daní. Ročně tak město přišlo 
o desítky milionů korun. Slí-
bili jsme ale, že pokud bude 
město v lepší finanční kon-

dici, vrátíme koeficient zpět 
na jedničku. Ta doba na-
stala, finančně jsme na tom 
lépe, podařilo se nám také 
výrazně snížit zadluženost 
města, takže i proto koefici-
ent snižujeme,“ připomenul 
primátor Michal Pobucký.

Vyhláška 1/2017, kte-
rou se stanoví koeficienty 
u daně z nemovitých věcí 
– účinnost od 1. 1. 2018 – 
http://www.frydekmistek.
cz/cz/obcan/pravni-pred-
pisy-mesta/obecne-zavaz-
ne-vyhlasky/

Město snížilo daň z nemovitosti

V roce 2017 se naro-
dilo ve Frýdku-Místku 
1 122 dětí, což je v po-
rovnání s rokem 2016 
o 78 dětí více. Poměrně 
vyrovnaný byl počet 
chlapců a děvčat. Chlap-
ců bylo 560 (2016 – 541) 
a děvčat 562 (2016 – 503). 
Porodníci loni pomá-
hali ve třech případech 
na svět dvojčatům.

Mezi neoblíbenější dívčí 
jména v loňském roce pat-
řila Eliška, Tereza, Adéla, 
Viktorie, Julie, Sofie a Na-
tálie. Pro chlapce rodiče 
volili nejčastěji jméno On-
dřej, Jan a Viktor. Jakub, 
který byl ve vedení od roku 
2014, spadl na čtvrtou po-
zici. Následoval Matyáš, 
David a Dominik. 

Některé děti dostaly 
neobvyklá jména. Mezi 
chlapci tak bude například 
Hostivít, Aiden, Odolen 
nebo Florián a mezi děv-
čaty Lesana, Roslin, Isla 
Ria nebo Doubravka.

Možnost dát svým dě-

tem dvě jména využili 
rodiče u 26 dětí, což je 
v porovnání s rokem 2016 
o čtyři méně.

Prvním občánkem měs-
ta roku 2018 je Tomáš 
Kreuzmann. Narodil se 1. 
ledna v 9.22 hodin.

 Foto: Ivan Korč (www.korc.cz)

Oblíbená jména 2017: Eliška a Ondřej
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� (Pokračování�ze�str.�1)
...Není to jen o velblou-

dech, ale i „obyčejný“ kůň 
jim dělá radost, chtějí se 
s ním vyfotografovat, po-
hladit si ho. Je to takový 
návrat k přírodě a vlastně 
i k tradicím, propojeným 
s dneškem. Vyrazí průvod 
v dobových kostýmech, 
a i když musí jít po beto-
nu a přejít frekventovanou 
cestu za účasti městské 
policie, nerozbíjí to tu myš-
lenku a lidi a děti to baví, 
což jsme strašně rádi,“ 

hodnotil průvod primá-
tor Michal Pobucký. „Já 
myslím, že je fajn, když se 
v hraném příběhu dozví, 
co například symbolizu-
je zlato, kadidlo a myrha, 
přinesené dary, nebo třeba 
jak vznikla tradice obchá-
zení domů a koledování či 
jaký je význam popisová-
ní dveří svěcenou křídou 
na ochranu. Děti se dozví 
i o charitativní sbírce a po-
třebě pomáhat,“ doplnil ná-
městek primátora Richard 
Žabka.  (pp)

Tříkrálový průvod zaplnil náměstí

Když v polovině pro-
since ArcelorMittal Os-
trava podepsal s firmou 
Stalprodukt, polským 
výrobcem oceli s vysokou 
přidanou hodnotou, pro-
dej závodu válcoven ple-
chu ve Frýdku-Místku, 
spekulovalo se, zda tím 
není ohrožen projekt zno-
vuoživení brownfieldu, 
ve kterém se výrazně an-
gažuje Statutární město 
Frýdek-Místek. Zástupci 
Arceloru proto zavítali 
na radnici s aktuálními 
informacemi.

„Závod ve Frýdku-Míst-
ku je specializovaným vý-
robcem elektrotechnické 
oceli, dodávajícím výrobky 
na velmi úzce zaměřený 
segment trhu. Doposud byl 
jediným výrobcem oriento-
vané elektrotechnické oceli 
ve skupině ArcelorMittal. 
Proto se skupina rozhodla 
prodat závod společnosti, 
která se na tento segment 
soustředí a bude zde dále 
investovat,“ vysvětloval 
Ivo Chmelík, ředitel GO 
Steel (dříve závodu Válcov-
ny plechu Frýdek-Místek). 
Podle něj se na plánované 
spolupráci s městem ohled-
ně brownfieldu nic nezmě-
nilo, naopak se urychlily 
některé potřebné procesy.

„V současné době pro-
bíhá rozdělení majetku, 

různá doplnění na kata-
strálním úřadě, vznikla 
podrobná dokumentace 
množství inženýrských 
sítí, zbytných i použitel-
ných, pozemky se strikt-
ně rozdělí a brownfield 
i s věcnými břemeny by 
mohl být připraven v květ-
nu. Vedle brownfieldu bude 
mít i nový majitel osm hek-
tarů na eventuální rozvoj 
v budoucnosti,“ sdělil Ivo 
Chmelík.

„Měli jsme obavy, jak 
to bude dál, protože se ší-
řily různé spekulace. Jsme 
rádi, že to zůstává v rovině, 
kterou jsme nastolili, že 
do budoucna se nám rýsuje 
možnost průmyslové zóny, 
díky níž budeme moci při-
vést do Frýdku-Místku dal-
ší investory s potenciálem 
dalších pracovních míst,“ 
reagovali primátor Michal 
Pobucký s náměstkem Kar-
lem Deutscherem.

„Na konci ledna bychom 
měli mít od dvou nezávis-
lých auditorů odhad ceny 
a budeme se snažit najít 
oboustranně výhodné ře-
šení, které by městu vyho-
vovalo, protože nám záleží 
na tom, aby se tento poze-
mek dále rozvíjel,“ ujistil 
závěrem Santosh Pan-
dey, manažer financování 
ve společnosti ArcelorMit-
tal Ostrava.  (pp)

POKRAČUJEME: O�brownfieldu�v�areálu�válcoven�se�dále�jedná.  Foto: Petr Pavelka

O brownfieldu Arceloru se stále jedná

Vedení města Frýdek-
-Místek avizovalo, že se 
bude snažit korigovat 
počet ubytoven ve městě, 
které přinášejí problémy 
se soužitím s okolními ob-
čany. Ubytovna v nemovi-
tosti patřící městu, v areá-
lu bývalých kasáren, je již 
minulostí. Nyní si radnice 
posvítila na další problé-
mové lokality, ve kterých 
nebudou nově přistěho-
vaným občanům vyplá-
ceny doplatky na bydlení. 
Opatření obecné povahy 
se od 4. ledna 2018 vztahu-
je na čtyři domy, v nichž 
jsou provozovány soukro-
mé ubytovny. Jedná se 
o dům na ulici F. Čejky 
č. p. 172, dále dva domy 
s č. p. 2062, 2063 a 1346 
na ulici Míru a také dům č. 
p. 1352 na ulici Křižíkova.

„Cílem je omezit byznys 
s chudobou, zabránit přílivu 
nových nájemníků do sou-
kromých ubytoven a zajistit 

v jejich blízkém okolí větší 
pořádek a klid. Sociálně sla-
bé respektujeme, umíme se 
o ně postarat, ale nepřizpů-
sobivými občany nenechá-
me terorizovat naše slušné 
občany, kteří chtějí žít v kli-
du a bez obav,“ uvedl primá-
tor Michal Pobucký.

Ve vyjmenovaných 
domech a jejich okolí se 
ve zvýšené míře vyskytu-
jí sociálně nežádoucí jevy. 
Opakovaně zde zasahovala 
městská policie i Policie ČR, 
která řešila nejen přestupky, 

ale také trestné činy. V do-
mech jsou často spatřovány 
osoby pod vlivem alkoholu 
a jiných návykových látek, 
dochází zde často k fyzické-
mu napadání a vyhrožování. 
To vše nepříznivě působí ze-
jména na děti, které v těchto 
domech a jejich okolí žijí.

„Doplatek na bydlení 
ve výše zmíněných domech 
nebude úřad práce vyplácet 
novým nájemníkům. Sou-
časným nájemníkům tento 
doplatek zrušit nelze,“ dodal 
primátor Pobucký. 

Město nepodporuje byznys s chudobou

Bludné balvany, které 
jsou ve Frýdku-Místku 
památkou nejen na dobu 
ledovou, ale i vzpomín-
kou na Petra Bezruče 
v podobě Památníku pěv-
ci slezských písní, musely 
být na žádost firmy Veo-
lia Energie ČR přemís-
těny, protože překážely 
opravě horkovodu.

Část z nich byla v dubnu 
loňského roku uskladněna 
a restaurována, další muse-
ly být za účasti památkářů, 
protože se jedná o kulturní 
památku, dočasně posunu-
ty, než se odsouhlasí jejich 
nové umístění. 

„Z důvodu ochranného 
pásma vedení horkovodu 
nelze již památník vrátit 
na původní místo,“ upo-
zorňuje náměstek primá-
tora Pavel Machala, proč 
se bludné balvany po le-
tech zase dají do pohybu. 
K jejich možnému umístě-
ní se vyjádřili na podzim 
loňského roku členové 
kulturní komise, kteří 
jednomyslně odsouhlasili 
doporučení ponechat pa-
mátník poblíž Kina Petra 
Bezruče. Členové Komise 
Rady města Frýdku-Míst-
ku pro obnovu kulturních 
míst, historických pamá-

tek a významných lokalit 
ve Frýdku-Místku upřed-
nostňují pro změnu přesun 
k Moravia bance s ohle-
dem na budoucí dostavbu 
Národního domu. „Všech-
ny varianty teď úředníci 
vyhodnocují z hlediska 
inženýrských sítí, ty, které 
budou přicházet v úvahu 
i z hlediska názoru památ-
kářů, budou projednány 
ve vedení města. Defini-
tivní slovo však bude mít 
krajský úřad, protože se 
jedná o kulturní památ-
ku,“ připomněl náměstek 
primátora Pavel Machala. 
 (pp)

Pro bludné balvany se hledá místo
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Ples pro všechny, kte-
ří si chtějí užít pohodo-
vou společenskou akci 
s přáteli. Tak ve zkratce 
charakterizuje druhý 
Ples pro Frýdek-Místek 
produkce KulturyFM, 
která jej organizuje tak, 
aby se jeho účastníci 
v Národním domě v prvé 
řadě dosyta vytancovali 
u skvělé živé hudby. Tu 
obstará zkušený plesový 
ansámbl Petr Sovič & 
Golden Big Band Prague 
a cimbálová muzika Ko-
nopjan. 

„Loni na výročí 750 let 
Frýdku-Místku jsme za-
hájili novou plesovou tra-
dici a letos pokračujeme 
druhým ročníkem. Těšíme 
se na bezprostřední přátel-
skou atmosféru a hlavně 
hudbu, která bude držet 
hosty na tanečním parketu 
do posledních sil. Pozvali 
jsme proto Petra Soviče & 
Golden Big Band Prague, 
na který se tančí v sálech 
jako pražská Lucerna či 
Smetanova síň Obecního 
domu v Praze,“ zve na ples 
ředitel KulturyFM Jakub 
Tichý.

Golden Big Band Pra-
gue pravidelně účinkuje 
s hvězdami jako Eva Pi-

larová, Jitka Zelenková 
či Karel Gott. 17hlavý 
band rozezní Velký sál 
Národního domu písněmi 
soudobé populární hudby, 
přizpůsobenými do kroku 
standardních tanců, i kla-
sickými melodiemi. Na te-
norsaxofon v Golden Big 
Band Prague hraje místní 
rodák Ondřej Klímek.

„Naši folklorní strunu 
na plese rozezní cimbá-
lová muzika Konopjan. 
Konopjan má v repertoá-
ru písničky z Valašského 
regionu, Slovenska, Již-
ní Moravy a Maďarska. 
S nimi si určitě nejen za-
tančíme, ale i zazpíváme,“ 
představuje další soubor, 
který zahraje, Linda Har-
tenbergerová z Kultury-
FM. 

Stejně jako loni bude 
na plese fotokoutek s klí-
čovacím pozadím vyba-
vený vtipnými doplňky. 
Fotografie se tisknou oka-

mžitě ve vysoké kvalitě. 
„Takovou vzpomínku si 
určitě rádi vystavíte doma 
nebo v kanceláři,“ jsou 
přesvědčeni pořadatelé, 
podle kterých bude nej-
lepší začít dobrým jídlem, 
takže doporučují pořídit 
si vstupenku přímo ve va-
riantě s chutnou večeří, 
s výběrem ze tří různých 
pokrmů.

Vstupenky KulturaFM 
prodává přímo na místa 
do několika sálů. Vyberete 
si tak, co je vám pohodl-
nější. Nakupovat vstupen-
ky můžete online nebo 
na prodejních místech, 
v Turistických informač-
ních centrech Frýdek-Mís-
tek nebo v hale Polárka.

„Těšíme se, že na plese 
uvidíme mnoho známých 
tváří – spolužáků, kolegů 
a přátel, kteří se přijdou 
pobavit do oblíbených 
prostor Národního domu,“ 
uzavírá Jakub Tichý.

Druhý ples pro Frýdek-Místek – 
akce se špičkovou taneční hudbou

Statutární město Frý-
dek-Místek připravuje 
na první únorovou sobotu 
3. 2. Masopustní jarmark, 
který se uskuteční v du-
chu Beskydských farmář-
ských trhů na místeckém 
náměstí. Znamená to, že 
na jarmarku nebudou 
chybět oblíbení prodejci, 
jejichž sortiment občané 
znají a oblíbili si jej.

Na masopustním jarmar-
ku najdete: vajíčka, uzeni-
ny, pečivo – koláče, buch-
ty, chleby, housky, mléčné 
výrobky – z kozího, ovčího 
i kravského mléka, bram-
bory, med, marmelády, 
koření, perníčky, zeleninu 
– zelí, petržel, mrkev, ce-
ler, občerstvení – placky, 
klobásy, kávu, čaj, víno. 
Tím výčet dobrot zdaleka 
nekončí, protože zde, stejně 
jako na farmářských trzích 
ke konci roku, proběhne za-
bijačka, jejíž součástí bude 
i teplý pult – prejt se zelím 

a chlebem, ovar s hořčicí.
„Na akci proběhne sou-

těž „O nejchutnější ma-
sopustní tlačenku“, které 
se zúčastní čtyři řeznictví 
tak, že v soutěžním stanu 
bude pro občany připrave-
na zdarma ochutnávka čtyř 
tlačenek a oni následně 
ohodnotí nejlepší vzorek. 
Řezník, jehož tlačenka 
získá nejvíc hlasů, obdrží 
věcnou cenu,“ informoval 
o degustačním zpestření 
náměstek primátora Karel 
Deutscher. 

Dalším programem, kte-
rý proběhne mezi 10. a 11. 
hodinou, bude na náměstí 
Svobody rej masek, který 
pak projde přilehlými ulič-
kami v blízkosti náměstí. 
„Kdo se připojí k průvodu 
a bude mít na sobě maso-
pustní maškaru, obdrží 
za masku sladkou odmě-
nu,“ slibuje za pořadatele 
Yvetta Králová, vedoucí 
živnostenského úřadu.  (pp)

Statutární město Frýdek-Místek pořadá 

MASOPUSTNÍ 
JARMARK

Sobota 3. 2. 2018   
8.00   13.00 
náměstí Svobody 
v Místku 

PROGRAM

Masopustní jarmark 
- zabijačka, občerstvení 
s nabídkou zabijačkových 
výrobků

Soutěž „O nejchutnější 
masopustní tlačenku”

Masopustní průvod masek
/návštěvník, který se v masce 
připojí k průvodu, obdrží 
sladkou pozornost/

Vyhlášení vítěze soutěže
„O nejchutnější masopustní 
tlačenku”

Ukončení masopustního
jarmarku

08.00   13.00

09.00   11.00

10.00   11.00

            

              11.15
            
             
             
             13.00

www.beskydskefarmarsketrhy.cz, www.frydekmistek.cz, www.visitfm.cz 

KulturaFM přináší 
od ledna tradiční dávku 
oblíbených kurzů. Na své 
si přijdou milovníci tan-
ce, cvičení všeho druhu, 
ale také umělecky zalo-
žené duše. Do kurzů se 
mohou zájemci přihlašo-
vat až do jejich zahájení 
nebo mohou využít jed-
norázových vstupů.

Propásli jste v mládí kurz 
tanečních? Nebo jste za-
slouženými absolventy, ale 

chcete si oživit nabyté ta-
neční kreace? Chcete zazá-
řit na příštím plese? Anebo 
jen strávit příjemné chvíle 
s vaším partnerem či part-
nerkou? Pak neváhejte a při-
hlaste se do kurzu Taneč-
ních pro manželské páry 
a dvojice, který od ledna 
otevíráme jak pro úplné za-
čátečníky, tak pro pokročilé. 
Na vaše taneční kroky bu-
dou dohlížet zkušení lektoři 
Jana Šodková s Jaroslavem 
Jaglarzem a Daniela Jurko-
vá s Miroslavem Gillarem. 

Pokud dáváte přednost 
sólovým pohybovým ak-
tivitám, máme pro vás 
širokou plejádu cvičení. 
Lektorka Renáta Koloničná 
vás po vánočním hodování 
a odpočívání rychle přivede 
zpět do formy. Powerjóga 
svým spojením jógy a ae-
robních prvků totiž rozhýbe 
celé vaše tělo. Láká-li vás 
klasická jóga se zaměřením 
na prodýchání jednotlivých 
poloh, přihlaste se do Zdra-
votního cvičení s prvky 
jógy. Jeho dlouholetá lek-
torka Věra Řehová, která 
vede hned několik kurzů, 
účastníky zkušeně zasvětí 
do jogínských poloh. Cí-
lem cvičení je posílení fy-
zické i psychické kondice, 
oddálení příznaků stárnutí 
a opotřebování organismu 
či zlepšení koordinace po-
hybů. Toto cvičení probíhá 
šetrně a v pomalém tempu 
a je tak vhodné pro všech-
ny věkové kategorie. Pohyb 
je důležitý v každém věku 
a s jeho přibýváním bychom 
měli svému tělu věnovat 
zvýšenou péči. Cvičení 
pro seniory se zaměřuje 
na kloubní pohyblivost, 

zahrnuje posilovací i pro-
tahovací cviky, relaxační 
techniky nebo automasáž. 
Obnovení vitality, zmírně-
ní únavy a stresu vás čeká 
v dalším kurzy Věry Řeho-
vé Cvičení pro zdraví s Pi-
lates. Posledním z řady po-
hybových kurzů je Cvičení 
pro zdraví Ivany Oramové, 
ve kterém si přijdou na své 
jak příznivci jógy, pilates, 
tak dechových a relaxačních 
cvičení. Během jedné ho-
diny se protáhnete, rozpo-
hybujete a posílíte kritické 
oblasti těla. Ke všem těmto 
kurzům není třeba žádných 
speciálních schopností či 
znalostí. Účastníkům po-
stačí pouze pohodlný oděv, 
cvičební podložka a hlavně 
chuť k pohybu. 

Kouzla orientu poznají 
účastnice kurzu Orientál-
ních tanců. Lektorka Sva-
tava Kaletová klade důraz 
na přirozenost pohybu. Nau-
číte se s ní nejen rozvlnit své 
boky na pozadí orientálních 
melodií a rytmů, ale také 
ovládat své tělo. Od ledna 
otevíráme kurz pro začáteč-
níky i mírně pokročilé. 

Zajímavé věci o sobě 
samém se pak dozvědí 
návštěvníci kurzu Arte-
terapie. Nejde o to, zda 
umíte řemeslně kreslit. Jde 
o sebevyjádření, vyjádření 
vlastních pocitů, postojů 
ke světu a sobě samému. 

Zájemci se mohou přihlá-
sit do kurzu až do jeho za-
hájení. Registrace a platba 
probíhá na stránkách www.
kulturafm.cz nebo osob-
ně na recepci Národního 
domu. Úhrada kurzovného 
je možná bankovním převo-
dem nebo v hotovosti. 

Oblíbené kurzy od ledna opět v Národním domě

Statutární město Frýdek-Místek pořadá 
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Město chystá Masopustní jarmark
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Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociálních 
služeb, upozorňuje všech-
ny žadatele, kteří již mají 
podanou žádost o přidělení 
bytu v režimu sociální-
ho bydlení pro seniory ul. 
Sadová, ul. 17. listopadu, 
ul. Zámecká, ul. Na Aleji 
82, ul. Těšínská ve Frýd-
ku-Místku, aby se mezi 
3. lednem až 29. březnem 
2018 dostavili v úřední 
dny, tj. pondělí a středu 

(v době od 8.00 do 17.00 
h, polední přestávka 
11.30 – 12.30) a ve čtvrtek 
(v době od 13.00 do 15.00 
h), na odbor sociálních slu-
žeb, budova ul. Radniční 
1149, 1. patro, kancelář č. 
210 k aktualizaci svých žá-
dostí. K aktualizaci je tře-
ba doložit aktuální potvr-
zení o výši příjmu (popř. 
o přiznání příspěvku nebo 
doplatku na bydlení) a do-
klad o nájemním, podná-

jemním, vlastnickém nebo 
jiném právním vztahu 
prokazující bytovou situaci 
žadatele. 

Toto upozornění se ne-
týká žadatelů, kteří mají 
podanou žádost o přidělení 
bytu v Penzionu pro senio-
ry Frýdek-Místek, p. o., ul. 
Lískovecká. Tito žadatelé 
budou své žádosti aktuali-
zovat až v dubnu 2018.

 Marcela Pěkníková, 
 oddělení sociální práce

Aktualizace žádostí o přidělení bytu
v režimu sociálního bydlení pro seniory

Na Nový rok se ve frý-
decké porodnici narodila 
tři miminka, jedna holčič-
ka a dva chlapci. 

Chlapeček Tomáš se na-
rodil v 9.22 hodin mamince 
Lence z Frýdku-Místku, 
vážil 3,86 kg a měřil 50 cm. 
Navečer ve 21.15 přišel 
na svět chlapec Hubert, kte-
rý vážil 3,35 kg, měřil 50 cm 
a jeho maminka Lenka při-

jela do frýdecké porodnice 
z Bordovic. Jako třetí novo-
roční miminko a zároveň 
první děvčátko ve frýdecké 
porodnici se ve 22.36 hodin 
narodila holčička Brigita, 
vážila 3,31 kg, měřila 43 cm 
a maminka Petra je z Horní 
Bečvy.

„V roce 2017 se v Ne-
mocnici ve Frýdku-Místku 
narodilo celkem 1122 dětí, 

557 chlapců a 565 děvčat. 
Třikrát z toho přišla na svět 
dvojčata. Za loňský rok 
přivedli frýdečtí porodníci 
na svět o 84 dětí více než 
v roce 2016. Nejčastěji dá-
vaným chlapeckým jmé-
nem v loňském roce byl 
Jakub, Matyáš a Dominik, 
u děvčat vede Eliška, Vik-
torie a Tereza,“ sdělila Jola-
na Filipová, tisková mluvčí.

Profesionální chůva (69-017-M).
Chcete porozumět dětskému světu a získat tak i možnost nové profese „Chůva pro 

děti do zahájení povinné školní docházky“?
Vzdělávejte se v akreditovaném kurzu MŠMT! Rekvalifikace bude probíhat od 12. 

2. do 4. 4. 2018 v odpoledních hodinách (Po, St, Čt) v budově Obchodní akademie, 
Palackého 123 ve Frýdku-Místku. Praxe bude probíhat v jeslích a mateřských školách.

Kontakt: 732 349 654, 595 174 336, web: vzdelavaci-kurzy.eu

Příležitost k získání potřebného povolání 
Pracovník v sociálních službách!

Od 19. 2. do 24. 4. 2018 bude probíhat Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociál-
ních službách s akreditací MPSV.

Vzdělávání se uskuteční v budově Obchodní akademie, Palackého 123 ve Frýdku-
-Místku v odpoledních hodinách (Út, St, Pá), řízená praxe pak pod dohledem zdra-
votní sestry na vybraných pracovištích.

Pozn.: Zájemci vedení na pobočce úřadu práce mají možnost zvolené rekvalifikace.
Kontakt: 732 349 654, web: vzdelavaci-kurzy.eu

V měsíci prosinci vy-
hlásilo Dobrovolnické 
centrum Adra sbírku 
s názvem „Dárek pro 
druhé“, kdy jejím smys-
lem bylo potěšit v před-
vánočním čase osoby, 
které jsou osamělé a žijí 
v zařízeních sociálních 
služeb. 

Do tohoto projektu byl 
zahrnut také Domov pro 
seniory Frýdek-Místek, 
p. o., kdy občané města 
obdarovali více než 70 

obyvatel našeho zařízení. 
Dárky byly obyvatelům 
domova předány pod vá-
nočním stromečkem při 
poslechu koled a s vůní 
vánočního cukroví.

Tímto bychom chtě-
li moc poděkovat všem 
laskavým lidem, kteří 
si v předvánočním čase 
vzpomněli také na druhé 
a potěšili naše obyvatele 
krásnými dárky. 

 Domov pro seniory 
 Frýdek-Místek, p. o.

Poděkování laskavým lidem
PRVNÍ OBČÁNEK: Tomáš�s�maminkou.

Prvním letošním občánkem je Tomáš

Akreditační šetření 
České společnosti pro 
akreditaci ve zdravot-
nictví bylo ve frýdec-
ko-místecké nemocni-
ci před koncem roku 
úspěšně završeno získá-
ním Certifikátu kvality 
a bezpečí, který potvrzu-
je, že nemocnice posky-
tuje kvalitní a bezpeč-
nou zdravotní péči.

Trojice inspektorů Čes-
ké společnosti pro akre-
ditaci ve zdravotnictví 
prováděla na přelomu lis-
topadu a prosince šetření, 
během kterého zkoumala 
plnění přísných standar-
dů a ověřovala zavedení 
systému pro zvyšování 
kvality.

„Cílem akreditace je 

snaha nemocnice stan-
dardizovat a zkvalitňo-
vat poskytování lékařské 
a ošetřovatelské péče 
a dosáhnout co nejlepší 
péče o pacienty. Nemoc-
nice ve Frýdku-Místku 
prošla akreditačním šet-
řením úspěšně a získala 
tak podruhé Certifikát 
kvality a bezpečí, stvr-
zující, že v nemocnici je 
systém zaveden správně,“ 
uvedl ředitel Nemocnice 
ve Frýdku-Místku Tomáš 
Stejskal. 

Nemocnice prošla akre-
ditací poprvé před tře-
mi lety. Loňská úspěšná 
reakreditace potvrzuje 
správné nastavení procesů 
a udržení kvality a bezpe-
čí poskytovaných služeb.

Nemocnice obhájila akreditaci

TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD S VELBLOUDY: Charitativní� akce� na� podporu�
Tříkrálové�sbírky�se�těšila�mimořádnému�zájmu.  Foto: Petr Pavelka
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Na první lednové ne-
dělní odpoledne připra-
vil atletický oddíl TJ 
Slezan Frýdek-Místek 
slavnostní zakončení 
roku 2017 a velký sál 
Národního domu se za-
plnil do posledního mís-
tečka. 

Letošní vyhodnocení 
začalo trošku netradič-
ně. Pozvání totiž přijali 
bývalý předseda oddílu 
Jiří Maštalíř, který se 
dožívá sedmdesáti let, 
Marie Lichnovská, vr-
hačka, která oslaví v plné 
síle devadesát let. Stejně 
významné životní jubile-
um oslaví i legenda frý-
decko-místeckého běhu 
František Zikeš. Všichni 
obdrželi pamětní plaketu 
s poděkováním za celo-
životní práci pro atleti-
ku a obrovský potlesk 
od více než tří stovek 
přítomných. Poděkování 
a plaketu obdržel rovněž 
Jan Hrabec, atlet, který 
vybojoval v celé histo-
rii oddílu nejvíce bodů 

za družstvo mužů v sou-
těžích družstev.

Potom již následoval 
tradiční program. Byl 
vyhlášen Atlet roku 2017 
a nejlepší ve Skokanovi 
roku a Slezanském silá-
kovi. Rovněž proběhlo 
vyhlášení a ocenění nej-
lepších ve Frýdecko-mís-
teckém běžeckém poháru 
a Běžecké ceně mládeže. 
Všichni se rovněž dozvě-
děli řadu informaci o čin-
nosti oddílu v loňském 
roce, ale také plány na rok 
letošní. Poděkování patří 
všem, kteří si našli čas 
a přišli. 

Na slavnostním za-
končení roku byli kromě 
jiného vyhlášeni nejlepší 
atleti slezanského oddílu 
za loňský rok. Pořadí je 
následující: 1. Rašková 
Iveta – juniorka, střední 
tratě, 2. Siebeltová Ve-
ronika – žena, 3000 m 
překážek, 3. Cagašová 
Anna – mladší žačka, 
300, 800 m, 4. Kotásková 
Tereza – dorostenka, chů-

Na Štěpána 26. prosin-
ce se uskutečnil tradiční 
již 38. vánoční turnaj 
ve stolním tenise pro ne-
registrované hráče, který 
uspořádala TJ Slezská – 
2. ZŠ Frýdek-Místek, z.s.

Zúčastnilo se 32 hráčů, 
z toho jedna žena a jedna 
žákyně. Zvítězil Zdeněk 
Chovančík, na druhém 
místě se umístil místní ve-
doucí oddílu Jan Odvářka 
a na třetím Jindřich Kra-
tochvíl. Senioři opět letos 
zamíchali pořadím, v ně-
kterých zápasech doslova 

vyučovali mladé hráče. Ví-
tězové obdrželi poukázky 
do obchodního centra Frý-
da. Mezi žáky a dorostenci 
kraloval Dominik Štefek, 
druhý skončil Natanel Ada-
mec, Erik Daško byl třetí. 
Mezi diváky byl i ředitel 
školy pan Milan Gengela.

Zveme mladé zájem-
ce (9–15 let) do našich 
řad, hrajeme každé úterý 
od 17.00 do 19.00 hodin 
a v pátek od 17.30 do 19.30 
hodin v tělocvičně ZŠ 
na ulici J. Čapka (Petr Sou-
ral, 606 777 303)

Vánoční turnaj v ping-pongu

ATLETI ROKU: Dostat�se�do�slezanské�desítky,�to�už�chce�
úspěch�na�mistrovství�republiky.  Foto: Petr Pavelka

Atletem roku 2017 Iveta Rašková

Husarský kousek se po-
dařil mladším žákům frý-
decko-místeckého klubu 
TK Tennispoint o víken-
du 6.–8. ledna na oblast-
ních přeborech jednot-
livců ve Vendryni, který 
byl zároveň postupovým 
turnajem na halové mis-
trovství České republiky.

V nádherném areálu Vi-
tality se sešlo 64členné star-
tovní pole a pět nejlepších 
mohlo pomýšlet na postup 
do Jablonce nad Nisou, který 
na počátku února bude hostit 
32 nejlepších hráčů ČR při 
mistrovství republiky.

David Knesl se probo-
joval až do finále, kde ne-
stačil na Denise Krakov-
ského, Jan Klimas podlehl 
v semifinále právě svému 
parťákovi z klubu a společ-
ně potom získali stříbro ze 
soutěže čtyřher. 

Po loňské účasti Daniela 
Rojíčka na letním MČR jde 
o další významný úspěch 
mladých odchovanců frý-
decko-místeckého tenisu, 
kteří prošli systémem klubu 
TK Tennispoint od náboru, 
přes přípravku a babytenis, 
a svědčí o dobré a poctivé 
práci s dětmi a mládeží, 
kterou se snaží trenéři vy-
tvořit přidanou hodnotu nad 
rámec obecného sportování.

„Velký dík patří všem při-
spívatelům a hlavně Statu-
tárnímu městu Frýdek-Mís-
tek, který klub podporuje 
a pomáhá v nelehké situaci, 

kdy tenisté nemají vlastní 
sportoviště a jsou odkázáni 
na komerční pronájmy v létě 
i zimě,“ poděkoval městu Jiří 
Vykoukal, manažer TK Ten-
nispoint.

POSTUP NA MČR: Zleva 
David�Knesl�a�Jan�Klimas.

Skvělý úspěch hráčů TK Tennispoint

V listopadu se gym-
nastika při 11. ZŠ zúčast-
nila republikového závodu 
TeamGym v Trutnově. 
Měla zde tři družstva, a to 
Junior I dívky, Junior 
I chlapci a Junior II dívky. 

Junior I dívky zahajovaly 
celý závod svou nově nacvi-
čenou pódiovou skladbou. 
Bohužel ji nemají ještě úpl-
ně vžitou a se spojením se 
závodní atmosférou a ner-
vozitou to na jejich výkonu 
bylo poznat. Akrobatické 
řady, kde ukázaly přemety 
vpřed a dvakrát rondát salto 
vzad zacvičily čistě a hodně 
si polepšily. Svůj závod děv-
čata zakončila trampolínou, 
kde bohužel měla jeden pád 
ze salta schylmo, ale první 
řada se jim vydařila a za-
cvičila mnohokrát lépe než 
na tréninku, takže se svým 
výkonem mohou být spo-

kojena. Stále máme ale co 
zlepšovat a hlavně už pře-
konat ten strach ze salt a za-
čít je skákat na akrobacii! 
Děvčata se nakonec umísti-
la na 8. místě z 15 týmů.

Naši chlapci měli proten-
tokrát šťastné číslo 7. Svůj 
závod začali jako dívky 
na pódiové skladbě, ve kte-
ré se více a více zlepšují, 
a svým výkonem vykouzlili 
trenérkám úsměv na tváři. 
Po vydařené pódiové sklad-
bě v týmu panovala celková 
pohoda a na chlapcích nešla 
znát nervozita. To využili 
na akrobacii, kde se v obou 
řadách objevila salta jak 
vpřed, tak i vzad, a kluci své 
obě řady zaskákali bez za-
váhání. Posledním nářadím 
byla trampolína, která nám 
dělá vždy problémy. Nebyly 
by to závody bez nějaké chy-
by a ta přišla v toporném sal-

tu, kdy jsme měli jeden pád. 
Novinkou byl pro kluky skok 
od Honzíka Provazníka, kte-
rý si poprvé vyzkoušel to-
porné 360 a povedlo se! Klu-
ci v konkurenci 14 dívčích 
týmů skončili na krásném 7. 
místě a poprvé tak porazili 
své kamarádky a zároveň 
soupeřky z našeho oddílu.

Naše nejstarší svěřenkyně 
začínaly závod na trampo-
líně, kde se hned ze startu 
objevily slzičky, a to kvůli 
dvěma pádům z toporného 
360. Dále je čekala pódio-
vá skladba, se kterou měly 
dívky premiéru a kterou 
nacvičují pouze dva měsíce. 
Pár chybiček se našlo, ale 
i přesto byly trenérky s vý-
konem spokojeny. Jako po-
slední a taky pro starší holky 
nejhorší nářadí byly akro-
batické řady. Sice tam bylo 
menší zaváhání, pokrčené 
nohy, nebo nižší salta, ale ni-
kdo nespadl a samotné holky 
byly za svůj výkon rády. Cel-
kem z 9 týmů se naše dívky 
probojovaly na 5. příčku. 

Všichni jsme si závod 
užili a hlavně nasbírali 
mnoho zkušeností a rad, 
co se má do příštích závodů 
zlepšit. Všem gratulujeme 
za jejich výkony a přejeme 
mnoho dalších úspěchů!

Gymnastika z 11. ZŠ na republikovém závodě

ze, 5. Lojkásková Adéla 
– dorostenka, výška, troj-
skok, 6. Hlavačka Tho-
mas – starší žák, 800 m, 
7. Zemaníková Anna – 
starší žačka, 1500 m, 8. 
Krtková Kateřina – juni-
orka, 3000 m překážek, 
9. Stankov Patrik – starší 
žák, střední tratě, 10. My-
nářová Amálie – starší žá-
kyně, chůze. 
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kam za sportem a relaxací
Volejbalová extraliga žen

20. 1. v 17.00, 6. ZŠ
Sokol Frýdek-Místek – Královo Pole

25. 1. v 17.00, 6. ZŠ
Sokol Frýdek-Místek – Olomouc

Tipsport liga
V sobotu 13. ledna Valcíři vstoupili do letošního již 

21. ročníku zimní Tipsport ligy, kdy naším prvním 
soupeřem byl slovenský FK Poprad (3:0 pro MFK). 

Fanoušky, kteří se na další zápasy frýdecko-místecké 
skupiny D chystají podívat, upozorňujeme, že MFK F-M 
není pořadatelem zimního turnaje. Vstupné na jednotlivé 
zápasy je pořadatelem stanoveno na jednotných 40 Kč. 

ROZLOSOVÁNÍ (skupina D)
17. 1. (středa – 11.00) 

MFK Frýdek-Místek – TJ Valašské Meziříčí
17. 1. (středa – 13.00) 

1. SK Prostějov – FK Poprad (SVK) 
20. 1. (sobota – 11.00) 

MFK Frýdek-Místek – 1. SK Prostějov 

Ve 37. kole přivítal Frý-
dek-Místek na domácím 
ledě Vsetín a čekala se 
velká bitva, protože spolu 
tyto týmy sousedily v ta-
bulce. Před vyprodanou 
halou Polárka se odehrál 
kvalitní a napínavý zápas 
se šťastným koncem pro 
domácí. V první třetině 
skóre otevřel Ondřej Ko-
vařčík a brzy na něj navá-
zal Kovář. Ve třetí třetině 
pak výhru Slezanů pojis-
tili Chmielewski a gólem 
do prázdné brány Kofroň. 
Frýdek-Místek díky tomu 
přeskočil Vsetín v tabulce.

Zápas začal ve svižném 
tempu, už v páté minutě 
se do tutové šance dostal 
slovenský útočník Frýd-
ku-Místku Daniel Štumpf. 
Ten však ve velké šanci 
zklamal, místo odkryté 
části branky trefil z blízka 
jen tyč. O vedoucí branku 

Slezanů se zasloužila dvo-
jice útočníků, která ještě 
nedávno hrála za extrali-
gový Třinec. Zakončení 
Arona Chmielewského ješ-
tě dokázal brankář Vsetína 
Michal Šurý vyrazit, ale 
na dorážku Ondřeje Ko-
vařčíka už neměl nárok. 
O pět minut později jásali 
domácí příznivci podru-
hé, tentokrát se prosadil 
obránce Lukáš Kovář.

Druhá třetina se odehrá-
la bez branek a ve třetí se 
místy víc diskutovalo, než 
se hrál hokej. Deset minut 
před koncem Tomáš Fro-
lo sestřelil u mantinelu 
Víta Christova a vysloužil 
si trest na pět minut plus 
do konce utkání. Dlouhá 
přesilovka Frýdku-Místku 
se však nekonala, protože 
brzy nato se ostrým faulem 
provinil Chmielewski, to 
se zase pro změnu zlobili 

Předseda házenkář-
ského oddílu Pepino SKP 
Frýdek-Místek Lubomír 
Kavka po nepovedené 
podzimní části avizoval, 
že vedení klubu uvažuje 
o změně na trenérském 
postu. Nyní k ní došlo. 
Družstvo od ledna vede 
zkušený trenér Jiří Kekrt.

Respektovaný trenér 
s bohatými zkušenostmi 
už přitom u nás v minu-
losti působil. Před pěti 
lety jej nahrazoval Aleš 
Chrastina. Jiří Kekrt pak 
trénoval Považskou Byst-
rici a krátce působil ještě 
v Zubří. Nyní se po takřka 
čtyřleté odmlce vrací 
na trenérskou lavičku, kdy 
povede celek Pepino SKP 
Frýdek-Místek.

„Jednali jsme s poten-
ciálními trenéry, kteří by 

mančaft převzali od ledna. 
Jednání probíhala na více 
úrovních. Nakonec jsme 
rádi, že jsme se dohodli 
s Jiřím Kekrtem,“ uvedl 
předseda klubu Lubomír 
Kavka. „Vzhledem k tomu, 
že se jedná o zkušeného 
trenéra, který má autoritu, 
slibujeme si od něj, že dá 
týmu nový impuls, možná 
i herní systém a řád. A to 
jak po kondiční stránce, 
tak i po psychické,“ po-
znamenal předseda, který 
na podzim vedl družstvo 
jako hlavní trenér.

„Uvidíme, jak to bude 
vypadat v realitě, ale vě-
říme v jeho zkušenosti 
a schopnosti. Vedoucím 
družstva dále zůstává Petr 
Mazur, Miloslav Krahu-
lík se z pozice hrajícího 
asistenta trenéra přesouvá 

do pozice hráče,“ dopl-
nil Kavka. Vedení klubu 
se rozhodlo Jiřího Kekrta 
oslovit i z toho důvodu, že 
už ve Frýdku-Místku půso-
bil. „Měli jsme s ním dobré 
zkušenosti, když tady byl. 
Je to trenér, který prošel 
mnoha kluby, reprezenta-
cemi i zahraničím. Nikdo 
nemůže pochybovat o jeho 
zkušenostech a schopnos-
tech. I když čtyři roky ne-
trénoval, házenou celou 
dobu sledoval, chodil se 
dívat na naše zápasy. Byl 
ochotný nám pomoct v této 
fázi soutěže, kdy za sebou 
máme nepovedený pod-
zim,“ uvedl předseda SKP.

Po 5. místě v předcho-
zí sezoně mají hráči Pe-
pino SKP Frýdek-Místek 
po podzimní části soutěže 
letos blíže k bojům o zá-
chranu než k play off. Ve 13. 
extraligovém kole podlehli 
doma pražské Dukle roz-
dílem osmi branek 26:34 
a v tabulce si pohoršili 
na 11. místo. Horší je už jen 
nováček ze Strakonic.

„Budeme se muset tvrdě 
připravit na jarní boje, pro-
tože každý zápas je letos 
vyrovnaný a těžký. Čekají 
nás doma těžcí soupeři, 
proti kterým budeme mu-
set bodovat, což nám může 
svazovat hlavy i ruce,“ 
míní Lubomír Kavka.

EMOTIVNÍ DUEL: Rabiát�Frolo�za�zákrok�na�Christova�právě�dohrál.  Foto: Petr Pavelka

Duel s Valachy vyprodal Polárku
HC F-M – VHK Vsetín 4:0

Valaši. Krátce poté, co na-
skočil polský útočník Aron 
Chmielewski z trestné 
lavice zpátky na led, při-
blížil Frýdek-Místek ještě 
blíže k vítězství. K asisten-
ci přidal i branku a navýšil 
vedení Rysů už na 3:0. Ko-
nečnou podobu skóre utká-
ní pak dal David Kofroň 
gólem při power play.

Házenkáři s novým trenérem

ABY JEN NEKOUKALI…: Házenkáři� musí� zabrat. 
 Foto: Petr Pavelka

Utkání 38. kola WSM 
Ligy v Třebíči přineslo 
pouze dvě branky, bohu-
žel obě vstřelili domácí 
hokejisté. Skóre otevřel 
v 8. minutě Nedbal, pak 
se hrálo dlouho bez bra-
nek, než sedm minut před 
koncem zpečetil vítězství 
Třebíče Havránek. Dane-
ček si připsal 27 zákroků 
oproti Dostálovým 20, ale 
body to pro Frýdek-Mís-
tek nepřineslo.

Na Frýdek-Místek umí 
hráči Horácké Slavie za-
hrát a potvrdili to i na do-
mácím ledě. První branka 
se zrodila z nenápadné 
akce, když obránce Karel 
Nedbal předvedl, že má 
dobrou střelu, a prosadil se 
z pravého kruhu po kombi-
naci Erata s Dolníčkem. 

Definitivní rozhodnutí 
zápasu měli borci Horácké 
Slavie na svých hokejkách 
ve 39. minutě, kdy se Frý-

dek-Místek dopustil dvou 
souběžných faulů, za které 
čekala hosty v červeném 
hra ve třech. Dvojnásobnou 
přesilovku ale Třebíčští, 
lidově řečeno, doslova „za-
drbali“ a vyústěním zmaru 
bylo ještě vyloučení domá-
cího Kratochvíla. Uklidnit 
domácí borce se povedlo až 
v 53. minutě, kdy v početní 
výhodě překonal brankáře 
z bezprostřední blízkos-
ti, po střílené přihrávce 
od Erata, Tomáš Havránek.

V závěrečných minutách 
vytáhl několik skvělých 
zákroků brankář Třebíče 
Lukáš Dostál, kterého oce-
nil i trenér Jiří Juřík: „Vy-
rovnané utkání se smutným 
koncem pro nás. Myslím, 
že celým zápasem se táhla 
taková naše nemohoucnost 
překonat domácího gólma-
na, který předvedl fantas-
tický výkon, a my jsme měli 
koncovku žalostnou.“

Další body domů nedovezli
SK Třebíč – HC F-M 2:0
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Zařazení: úředník
Druh práce: referent odděle-
ní stavebního řádu (referent 
„stavebního úřadu“) 
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 9 (platový 
stupeň podle délky uznané 
praxe v souladu s naříze-
ním vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších 
předpisů)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody, předpoklad únor 
2018
Pracovní poměr: doba určitá 
(zástup za mateřskou a rodi-
čovskou dovolenou)
Požadované předpoklady:
1. střední vzdělání s maturit-
ní zkouškou v oboru staveb-
nictví a 3 roky praxe v oboru 
stavebnictví
výhodou: vysokoškolské 
vzdělání v magisterském 
nebo bakalářském studij-
ním programu ve studijním 
oboru stavebního, architek-
tonického nebo právnického 
směru, nebo vyšší odborné 
vzdělání v oboru stavebnic-

tví a 2 roky praxe v oboru 
stavebnictví, nebo v přípa-
dě vzdělání v jiném oboru 
osvědčení zvláštní odborné 
způsobilosti při územním 
rozhodování a rozhodování 
na úseku stavebního úřadu 
a vyvlastnění získané do 30. 
6. 2014
2. obecné předpoklady dle 
ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných 
celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
3. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z eviden-
ce Rejstříku trestů ne star-
ším než tři měsíce 
4. znalosti následujících 
předpisů:
• zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích vy-
hlášek
• zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů
• zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
5. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, práce 
s internetem

6. řidičský průkaz sk. B
7. zkušenosti z oblasti státní 
správy, příp. zkouška od-
borné způsobilosti na úseku 
stavebního řádu jsou výho-
dou 
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost uchaze-
če
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povole-
ní k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 
tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsí-
ce; u cizích státních přísluš-
níků obdobný doklad vyda-
ný domovským státem
Co nabízíme:
• pružná pracovní doba

• 25 dnů řádné dovolené, 
možnost čerpání zdravotní-
ho volna v délce až tři dny 
v kalendářním roce a mož-
nost čerpání neplaceného 
volna dle kolektivní smlou-
vy
• stravenky, volnočasové po-
ukázky v hodnotě 4000 Kč, 
příspěvek na penzijní připo-
jištění
• možnost dalšího vzdělává-
ní formou školení a seminá-
řů
• možnost zvyšování jazyko-
vých znalostí na pracovišti
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-

nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu a e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu 
a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 19. 
1. 2018 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové ří-
zení – neotvírat“ a s uvede-
ním adresy uchazeče na ad-
resu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku
Odbor územního rozvoje 
a stavebního řádu
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek 

Zařazení: neúředník
Druh práce: hlavní architekt 
města Frýdek-Místek 
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 11 (platový 
stupeň podle délky uznané 
praxe v souladu s naříze-
ním vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších 
předpisů)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody
Pracovní poměr: doba neur-
čitá, úvazek dle dohody 
Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání, 
fakulta architektury, autori-
zace ČKA, případně v jiné 
komoře podmínkou
2. občanská bezúhonnost 
doložená výpisem z eviden-
ce Rejstříku trestů ne star-

ším než tři měsíce 
3. znalosti následujících 
předpisů:
• zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších 
předpisů včetně prováděcích 
vyhlášek
• zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
• znalost problematiky 
územně samosprávného 
celku
4. praxe v oboru podmínkou 
(zejména urbanismus, dále 
architektura, krajinářská 
architektura, územní pláno-
vání)
5. prokázání znalostí ná-
strojů, které má samospráva 
k dispozici pro rozhodování 
o území, a možností (způ-
soby) jejich aplikace v kon-
krétní urbánní a architek-
tonické praxi (v širších 
sociálních, ekonomických, 
případně i právních souvis-

lostech) – nejedná se o zna-
losti jednotlivých zákonů 
a podzákonných předpisů, 
nýbrž spíše o souhrnnou 
ucelenou představu prostře-
dí, ve kterém bude hlavní 
architekt působit
6. organizační schopnosti 
a velmi dobrá schopnost 
komunikace s lidmi a vystu-
pování na veřejnosti, velmi 
dobré komunikační doved-
nosti, schopnost koncepč-
ního myšlení, otevřenosti 
a schopnosti diskuse
7. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, práce 
s internetem
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost uchaze-
če
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povole-

ní k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 
tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních za-
městnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech
• písemné vypracování (sta-
čí A4) rámcové představy 
uchazeče o úloze, funkcích 
a vizích hlavního architekta 
ve městě Frýdek-Místek
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než tři měsí-
ce; u cizích státních přísluš-
níků obdobný doklad vyda-
ný domovským státem
Co nabízíme:
• výborné pracovní podmín-
ky
• přátelský kolektiv
• možnost profesního a kari-
érního růstu

• home office
• 25 dnů dovolené
• zaměstnanecké benefity
• 3 sick days
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu a e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu 
a hodině výběrového řízení. 
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 26. 
1. 2018 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové ří-
zení – neotvírat“ a s uvede-
ním adresy uchazeče na ad-
resu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku
sekretariát tajemníka
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek 

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje 
výběrové řízení na místo hlavního architekta města Frýdek-Místek, Radniční 1148

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje 
výběrové řízení na místo referenta oddělení stavebního řádu při odboru územního 

rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148

DISTEP a.s. vyhlašuje nabídkové řízení 
na prodej nemovitého majetku:

Dva objekty bez čísla popisného v k. ú Sviadnov, stav-
by občanského vybavení na pozemku parc. č. 2307/47 
a pozemku parc.č. 2307/49, to vše zapsáno na LV č. 591 
pro k.ú. Sviadnov, vedeném Katastrálním úřadem pro 
Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pra-
coviště Frýdek-Místek. Stavby nejsou součástí pozemků.

V současné době jsou objekty využívány jako dílny 
a garáže.

Nejnižší nabídková cena je 1 600 000 Kč.
Bližší informace o uvedených nemovitostech po-

skytne Ing. Eliáš na tel. č. 558 442 111. 
Obsah a pokyny pro podání nabídky na www.distep.cz.
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 604 je 
součástí pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VI. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. 
NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², 
VIII. NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je 
součástí pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 647 na pozemku p.č.1543 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek (stavba je součástí pozemku 
p.č 1543) – Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 86,06 
m2, II. NP (provozovna, prodejna) 
nebytové prostory o celkové výměře 
133,94 m², I. NP (prodejna)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek (stavba je součástí pozemku 
p.č 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 9,28 
m2, I. NP (sklad)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 
m², I. NP (kancelář)
stavba č.p. 1248 na pozemku p.č. 3310 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 
104,64 m2, I. NP (prodejna)
stavba bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 
202/210 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba je 
součástí pozemku p. č. 202/210) – Růžový 
pahorek
nebytové prostory o celkové výměře 15 m², 
I. NP (prodejna)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (stavba je součástí pozem-
ku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 
m², I. NP (garáž).
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) – Mís-
tecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 
m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 
m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 
zastavěná 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)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 
m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 101,3 
m2 (kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3975/6 zastavěná plocha a nádvoří (stav-
ba 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 za-
stavěná 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)
nebytový prostor o celkové výměře 19,97 
m2, II. NP, místnost 202 (kancelář)
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 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 41,54 
m2, IV. NP, místnost 406 (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)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 
zastavěná 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 
zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. 17. listo-
padu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 

(garáž)
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 
(garáž)
stavba č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 za-
stavěná 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 účelo-
vým určením – křížový podchod pro pěší, 
umístěná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, 
pod křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáč-
kova, Frýdlantská a Ostravská, přičemž 
vyústění podchodu ve směru ke kostelu Sv. 
Jana a Pavla je na pozemku p.č. 229/6, za-
stavěná plocha a nádvoří – společný dvůr
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:

Ve středu 31. ledna 
skončí lhůta pro podání 
přiznání k dani z nemo-
vitých věcí na rok 2018 
a také možnost přihlásit se 
k placení této daně na rok 
2018 prostřednictvím sou-
středěné inkasní platby 
obyvatelstva (SIPO).

Povinnost podat přiznání 
se týká především nových 
vlastníků pozemků, zda-
nitelných staveb, bytových 
a nebytových jednotek (včet-
ně majitelů bytových jedno-
tek převedených v roce 2017 
z družstevního do osobního 
vlastnictví). Do daňového 
přiznání se uvádí všechny 
zdanitelné stavby (budovy 
nebo vybrané inženýrské 
stavby), bytové a nebytové 
jednotky, které se nachází 
na území Moravskoslezské-
ho kraje. Rozhodný je stav 
vlastnictví k nemovité věci 
k 1. 1. 2018.

Zpozornět by ale měli 
také vlastníci nemovitostí, 
kteří v roce 2017 všechny 
nemovitosti nebo část svých 
nemovitostí umístěných 
v Moravskoslezském kra-
ji prodali, darovali nebo je 
jiným způsobem převedli 
na nové vlastníky. Také bý-
valým vlastníkům nemovi-
tých věcí totiž zákon ukládá 
povinnost komunikovat s fi-
nančním úřadem, a to buď 
formou podání daňového 
přiznání (pokud byli ke dni 
1. 1. 2018 vlastníky jiných 
nemovitých věcí v obvodu 
územní působnosti Finanč-
ního úřadu pro Moravsko-
slezský kraj) nebo formou 
písemného oznámení, že 
v roce 2017 přestali být 
vlastníky nemovitých věcí 
a nadále již nejsou vlastníky 
žádné nemovité věci ani po-
platníky daně za nemovité 

věci v obvodu územní pů-
sobnosti FÚ pro Moravsko-
slezský kraj. 

Důvodem pro podá-
ní daňového přiznání je 
i provedená digitalizace 
katastrálních území, která 
proběhla v roce 2017. Tímto 
úkonem ve většině případů 
dochází ke změně poplat-
níka u parcel pronajatých 
zemědělským subjektům, 
dále ke změně číslování 
a ke změně výměry parcel.

Pokud vlastník nemovité 
věci, která se nachází v Mo-
ravskoslezském kraji, po-
dával přiznání k dani z ne-
movitých věcí Finančnímu 
úřadu pro Moravskoslezský 
kraj v uplynulých letech 
a nezměnily se skutečnosti 
rozhodné pro výpočet daně, 
daňové přiznání znovu 
nepodává. Skutečnost, že 
došlo ke změně stanovené 
ceny půdy nebo výše míst-
ního koeficientu, není sama 
o sobě důvodem pro podání 
daňového přiznání. 

Vlastník nemovité věci 
umístěné na území Morav-
skoslezského kraje, který 
tuto nemovitou věc zahrnul 
do přiznání k dani z nemovi-
tostí podaného v uplynulých 
letech, má povinnost podat 
daňové přiznání zejména, 
pokud realizoval přístavbu, 
nástavbu nebo naopak části 
stavby zlikvidoval, v přípa-
dech, kdy došlo ke změně 
výměry jeho pozemků nebo 
ke změně druhu pozemku, 
zvýšení počtu nadzemních 
podlaží apod.

Více informací k dani 
z nemovitých věcí i k pla-
cení prostřednictvím SIPO 
najdete na www.financ-
nisprava.cz/sipo

 Finanční úřad 
 pro Moravskoslezský kraj

Informace finančního úřadu
k dani z nemovitých věcí



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  10  ≈ Programové prohlášení

Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
Transparentnost: Vytvoříme internetový portál www.uradfm.cz
V Programovém pro-

hlášení Rady města 
Frýdek-Místek pro vo-
lební období 2014–2018 
v oddíle Transparent-
nost a veřejné zakázky 
stojí závazek zprovoznit 
několik internetových 
portálů, které přinesou 
snadnou dostupnost in-
formací pro občany i fir-
my. K již vytvořeným 
portálům www.smlou-
vyfm.cz, www.zakazky-
fm.cz, www.rozpocetfm.
cz od února přibude 
www.uradfm.cz, přezdí-
vaný „Portál občana“.

„Všechny tyto platfor-
my naleznou lidé na hlav-
ním webu města www.
frydekmistek.cz. Odkazy 
jsou jednoznačné, takže 
každý bez problémů najde 
přehled uveřejněných ve-
řejných zakázek, jejichž 
zadavatelem je Frýdek-
-Místek, uzavřené smlou-
vy nebo rozpočet. Přímý 
dálkový přístup pak dává 
uživatelům po registra-
ci možnost těžit z těchto 
systémů, aniž by museli 
se vším neustále obíhat 
radnici. Tento trend chce-
me nabídnout i občanům, 
ale musíme si přiznat, že 
i když stát deklaruje neu-
stále stejnou snahu, nevy-
tváří dosud potřebné le-
gislativní podmínky, aby 
lidé na úřady skutečně 
museli co nejméně. Jsme 
tedy v možnostech ome-
zeni, na druhou stranu 
ale jsme připraveni držet 
mezi prvními krok v tom, 
co nám zákony umožní. 
Portál občana chceme ne-
ustále rozvíjet a přidávat 
další užitečné možnosti,“ 
ujistil náměstek primáto-
ra Pavel Machala.

V první fázi Portál ob-
čana usnadní lidem vyří-
dit dvě povinnosti, a sice 

místní poplatky, které lze 
vyřešit pomocí úplného 
elektronického podání – 
konkrétně Chci přihlásit 
nebo odhlásit psa nebo 
Chci přihlásit nebo od-
hlásit komunální odpad. 
„Asi největším bonusem 
je v této chvíli pro občana 
úplný přehled o plateb-
ních povinnostech vůči 
magistrátu a možnost za-
platit další období přímo 
kartou přes platební brá-
nu,“ sdělil primátor Mi-
chal Pobucký.

Občané se ovšem musí 
nejdříve do systému za-
registrovat. To provedou 
elektronicky pomocí 
formuláře, kde vyplní 
povinné základní údaje. 
Po úspěšné registraci bude 
účet ještě neaktivní, pro-
tože ze zákona (bohužel – 
snad se legislativa změní) 
k aktivaci účtu musí být 
totožnost ověřena na níže 
uvedeném pracovišti 
Magistrátu Frýdek-Mís-
tek. Po ověření totožnosti 
na finančním odboru, nej-
lépe občanským průka-
zem, obdržíte, pokud se 
budou vámi zadané údaje 
shodovat, přístupové úda-
je k vašemu účtu a budete 
moci začít naplno využí-
vat služeb elektronického 
portálu města.

Magistrát 
Frýdek-Místek

FINANČNÍ ODBOR
Oddělení místních daní 

a poplatků
vedoucí oddělení

E-mail: mojziskova.dag-
mar@frydekmistek.cz
Telefon: 558 609 162
Ulice: Radniční 1148
Město: Frýdek-Místek

Kancelář: 103
Budova: 

Frýdek – Radniční 1148
Podmínkou pro regis-

traci do Portálu obča-

na je samozřejmě sou-
hlas ve smyslu zákona 
o ochraně osobních údajů:

„Souhlasím jako sub-
jekt údajů ve smyslu usta-
novení § 5 odst. 2 zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, 
se zpracováním mých 
osobních údajů, které 
jsem zde uvedl v rámci 
registrace na Portálu ob-
čana pro účely registrace 
a provádění služeb v rám-
ci Portálu občana a které 
uvádím výše a také se 
zpracováním údajů shro-
mážděných či generova-
ných při mém využívání 
Portálu občana. Portálem 
občana se rozumí webo-
vá služba Statutárního 
města Frýdek-Místek, do-
stupná na internetových 
stránkách https://www.
uradfm.cz/portal.

Souhlas uděluji správci 
osobních údajů, tj. pro-
vozovateli Portálu obča-
na, Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek, se sídlem 
Radniční 118, Frýdek, 
73801 Frýdek-Místek, IČ: 
00296643, na dobu trvání 
mé registrace na portálu.

Beru na vědomí, že po-
skytnutí osobních údajů 
je dobrovolné a že po-
skytnuté osobní údaje ne-
budou předávány třetím 
osobám. Prohlašuji, že 
poskytnuté osobní údaje 
jsou přesné a zavazuji se 

správci písemně ozna-
movat jakoukoliv změnu 
uvedených osobních úda-
jů.

Beru na vědomí, že 
poskytnutý souhlas jsem 
oprávněn kdykoli odvolat, 
a to formou žádosti o zru-
šení registrace na Portálu 
občana učiněnou osobně 
v sídle správce.“

Pokud si první dvě vy-
tvořené „životní situace“ 
prohlédnete, dozvíte se 
aktuálně například, že 
„dle vyhlášky jsou pro 
rok 2018 zachovány sazby 
poplatku ze psů pro dr-
žitele psa ve stejné výši. 
Stejně tak osvobození 
a úlevy zůstaly zacho-
vány ve stejném rozsahu 
jako v roce 2017“. Podob-
ně je tomu u místního po-
platku za provoz systému 
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování ko-
munálních odpadů.

„Portál plánujeme roz-
šiřovat o další služby, 
nechceme, aby sloužil 
jen k vyřizování povin-
ností vůči městu. Jeho 
prostřednictvím budeme 
mít možnost zasílat hro-
madné zprávy přes sms 
nebo e-maily a ještě v le-
tošním roce chceme přes 
něj zprovoznit vyvolávací 
systém na konkrétní ho-
dinu, aby lidé například 
nemuseli čekat dlou-
hé hodiny na občanský 

průkaz nebo pas. Nutno 
připomenout, že i dnes 
mají možnost domluvit 
si konkrétní datum a čas 
telefonicky, ale zvolit 
si vše sám v jakouko-
liv dobu elektronicky je 
zase posun. Jsou to jen 
takové první vlaštovky 
proklamované elektroni-
zace úřadů, která je spíš 
hudbou budoucnosti, ale 
hlavní je, že pokud přijde 
nějaká smršť příslušné le-
gislativy, my jsme připra-
veni, aby vše, co půjde, 
mohli občané využívat co 
nejdříve na maximum,“ 
uzavřel náměstek primá-
tora Pavel Machala. (pp)
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Děti z kroužku vaření, 
který působí na 5. ZŠ, 
navštívily v sobotu 25. 
listopadu pivovárek Mo-
rava, který se nachází 
na ul. J. Trnky v Místku. 
Čekala je tam zajímavá 
exkurze, výtečný oběd 
a nakonec si zahrály 
i bowling o ceny.

Malí kuchaři se dozvě-
děli, jak se vaří pivo, jaké 
suroviny se používají k vý-
robě a také to, že naše piva 
patří k nejlepším na světě.

Sobotní akce se dětem 
moc líbila a odnesly si z ní 
mnoho pěkných zážitků. 
 Vedoucí kroužku 

 R. Bortlíčková 

Exkurze do pivovárku Morava

BP
FRÝDEK -MÍS TE K Gymnázium Petra Bezruče,

Frýdek-Místek, příspěvková organizace

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 středa 7. února 2018 od 14 do 17.30 hodin

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme 3 třídy pro 90 absolventů 7

Přihlášky ke studiu nutno podat do 1. 3. 2018!

Informace: www.gpbfm.cz

Pořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 7

Telefon: 558 433 515

. tříd.

. tříd (únor – duben 2018).

V předvánoční době se 
nám podařilo vytvořit 
krásné mezigenerační 
setkání při společném 
workshopu Střední ško-
ly, Základní školy a Ma-
teřské školy na ulici Pio-
nýrů ve Frýdku-Místku 
a Svazu důchodců ČR 
ve Frýdku-Místku.

V aule školy se setkali žáci 

ZŠ a zástupci organizace 
Svazu důchodců ČR zastou-
pené předsedou organizace 
panem Daliborem Kališem. 
V rámci školního projektu, 
který nazýváme „Očima 
generací“, prožili naši žáci 
krásné a dnes už vzácné 
chvíle, kdy je jedna generace 
té druhé o kousek blíž, kdy 
se navzájem respektují, pře-

dávají si zkušenosti, smějí se 
spolu nebo si jen tak povídají.

Při společném keramic-
kém tvoření žáků, učitelů 
a seniorů nikdo nevnímal ani 
čas ani věk. Zůstal jen krásný 
pocit z dobře odvedené práce 
a mnoho překrásných kera-
mických domečků a andílků. 
 Mgr. Eliška Zemanová, 
 Mgr. Jana Gregorová

Je konec listopadu 
a přes 40 pravidelných 
účastníků Sobotních škol, 
žáků 8. ZŠ pod vedením 
několika jejich doprováze-
jících učitelů, vyráží vstříc 
dalšímu zážitku. Výjimeč-
ně má tato alternativní vý-
uková akce trvat dva dny 
a celá bude probíhat výji-
mečně ve všední dny, a na-
víc i mimo školu, a dokon-
ce i mimo Frýdek-Místek. 

V Českém Těšíně pro ně 
totiž první den studenti tří 
oborů zdejší Albrechtovy 
střední školy – polygrafie, 
hotelnictví a zemědělství – 
uspořádali pod taktovkou 
Michala Popielucha čtyři 
tematické programy. Každý 
trval hodinu a půl a byl výji-
mečný především tím, že se 
žákům vždy věnoval krom 
odborného lektora i tým 
jeho studentů se stejným 
nadšením pro svou profe-
si. Ve školních tiskařských 
dílnách si na tiskařských 
strojích vytiskli a svázali 

deníky. Přitom se dozvědě-
li mnohé o sítotisku, ofse-
tovém tisku a vázání knih. 
V druhé aktivitě si ve špič-
kově vybavené kuchyni pod 
přísným okem studentů při-
pravili minihamburgery, la-
hodné zdravé dezerty a další 
jídla, která byla zpracována 
dle původních a regionál-
ních receptur. Třetí aktivita 
probíhala v části školy za-
měřené na zemědělství. Tam 
se díky modelům zvířat 
ve skutečné velikosti a dal-
ším odborným pomůckám 
dozvěděli mnohé nové za-
jímavosti o biologii a chovu 
hospodářských zvířat. Na-
konec samozřejmě nesměl 
chybět pohyb, a tak poslední 
částí zajímavého programu 
byl turnaj v Ringu.

Když se žáci rozloučili se 
studenty Albrechtovy střed-
ní školy a jejich vyučujícími, 
čekal účastníky Sobotní 
školy autobus a vyrazili 
na chatu Višňovka. Ten den 
byla zrovna sněhová kalami-
ta, a proto byl první hodinu 
program jasný. Stavění sně-
huláků a koulovačku vystří-
dalo stavění věží ze špaget 
jen s pomocí izolepy a na-
konec jedna noční hra. Ráno 

pak žáky po úklidu chaty 
ještě čekal zlatý hřeb pro-
gramu a tím byla exkurze 
v Marlence. Při ochutnává-
ní neskutečného množství 
sladkostí se všichni doslech-
li i mnoho praktických faktů 
a zajímavostí o výrobě cuk-
rovinek a této místní, velmi 
progresivní firmě. Po exkur-
zi už zbývalo jen dojet auto-
busem ke škole.

Rádi bychom poděkovali 
Albrechtově střední škole 
v Českém Těšíně za cel-
kovou přípravu programu. 
Takhle si představujeme, že 
by měla spolupráce ZŠ a SŠ 
probíhat!

Také velmi děkujeme 
vedení školy za podporu 
samotné akce a magistrátu 
města Frýdek-Místek za fi-
nanční dotaci na tuto akci. 
Hlavní poděkování ovšem 
patří těm zvídavým a ote-
vřeným hlavám dětí, které 
se rozhodly vyrazit s námi.

Další Sobotní školy hrou 
se konají vždy jednou v mě-
síci a rádi uvítáme další zá-
jemce. Lednový, či únorový 
program najdete na www.
vikendovaskola.cz. 

 Tomáš Chrobák 
a pedagogové ZŠ „Osmička“

Dvoudenní Škola hrou žáků 8. ZŠ

19. prosince navštívili 
studenti ze SOŠ Lísko-
vecká, pod vedením Ka-
mily Štěrbové, tradiční 
Vánoční zpívání na Zá-
kladní a Mateřské škole 
Naděje. Třináct studen-
tů si společně přišlo užít 
předvánoční náladu a ve-
selí, což se jim povedlo 
na výbornou. 

Nechyběly ani dárky 
pod stromečkem, které si 
děti mohly v průběhu ná-
vštěvy postupně po třídách 
rozdávat a rozbalovat. Děti 
Naděje na oplátku, a jako 
výraz vděku, návštěvní-
kům zazpívaly a zatan-

covaly. Koledy se s kou-
zelným nádechem nesly 
vzduchem širým okolím 
a atmosféra byla natolik 
příjemná, že studenti z Lís-
kovecké neotáleli a zpívali 
také. Nechyběla zde ani 
kytara v rukou jedné ze 
studentek, která dodala 
krásným chvílím o to pří-
jemnějšího ducha nadchá-
zejících Vánoc. Úsměvy 
na každičkém obličeji byly 
známky čisté spokojenos-
ti, kterou si všichni užili. 
Bylo to jedním slovem 
úžasné a velké poděkování 
patří všem zúčastněným. 
 Mgr. Lenka Závorková

Vánoční zpívání v Naději 
se studenty SOŠ Lískovecká

Mezigenerační přátelství ve škole
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Postaral se o to, že ob-
rázky z Frýdku-Místku 
díky videoklipu An-
děl za necelé dva týdny 
zhlédlo přes milion lidí 
a další milion do měsíce, 
dennodenně je opakova-
ně vídají i diváci Óčka, 
ale také o to, že se někte-
ré plesy ve Frýdku-Míst-
ku dostaly na zcela jiný 
„level“. Mirai (Navrátil) 
k tomu loni se svou kape-
lou jen tak mimochodem 
získal hned tři ocenění 
v anketě Český slavík.

Jako kapela Mirai vyhrál 
kategorii Objev roku a její 
singl „Když nemůžeš, při-
dej víc“ se stal navíc nej-
streamovanější písní loň-
ského roku i nejoblíbenější 
písní posluchačů Rádia Im-
puls. Tři ocenění na „Sla-
víkovi“ rázem katapultova-
la tříčlennou formaci Mirai 
do áčkové ligy kapel.

Zaznamenali jste už 
nějakou změnu zájmu 
o vaše osoby?

„Otevírá nám to dal-
ší dveře a příležitosti, ale 
současně pociťujeme tlak 
a větší odpovědnost. Teď 
už se od nás čeká, že navá-
žeme na dosavadní úspě-
chy, a to – si myslím – bude 
kumšt. Přibylo mediálních 
a PR aktivit, které jsme 
v minulosti neznali, a tak 
je méně prostoru na to gró, 
kterým je psaní nových 
písniček. Je prostě více 
práce a méně zábavy.“

Ale třeba v klipu největ-
šího hitu „Když nemůžeš, 
přidej víc“ nevypadáte, 
že byste se neuměli bavit. 
Jak jste se vůbec dostali 
ke sportovcům, jako je 
veslař Ondřej Synek a fot-
balista Petr Švancara?

„S Ondřejem se znají 
lidé z našeho vydavatelství 

a Petrovi Švancarovi jsem 
napsal na FB a za minutu 
mi odepsal, že do toho jde. 
Ke sportu máme docela 
blízko. Já jsem hrával tenis 
a v žácích jsem hrál třeba 
osmifinále mistrovství ČR.“

Však se také traduje, 
že když jsi neprojevoval 
na kurtu maximální úsi-
lí, tak měl tvůj otec hned 
řešení – ubereme tenisu, 
přidáme klavíru… Tak 
to mu vlastně můžeš být 
s odstupem vděčný, ne?

„Hudební vzdělání jsem 
samozřejmě zužitkoval, 
dostal se postupně k jiným 
nástrojům, kytaře, bicím, 
base a obecně těm klasic-
kým kapelním nástrojům. 
Těžím z toho určitě dod-
nes, stejně jako jsem třeba 
vděčný učiteli češtiny ze 
střední školy, který mi dal 
slušnou drezuru, a věřím, 
že mi to dodnes pomáhá.“

Zpátky k zábavě – vy 
jste ve Frýdku-Místku 
spojováni i s poněkud 
„uhlazenější“ formou – 
snažíte se ve městě po-
zvednout kulturu někte-
rých plesů…

„Pod značkou Evolution 
Brothers se nám, aspoň 
myslím, daří pozvednout 
plesovou kulturu na střed-
ních školách ve Frýdku-
-Místku. V roce 2016 jsem 
jako bývalý absolvent 
dostal na starost jubilejní 
ples Gymnázia Petra Bez-
ruče, kdy jsme měli za cíl 
kromě současných studen-
tů dostat na akci i starší 
absolventy, kdy se v ně-
kterých případech vedle 
sebe bavila i mládež s ro-
diči, kteří byli kdysi rov-
něž gymnazisty. Další vý-
zvou byl společný ples pro 
průmyslovku, obchodku 
a jazykovku. Pro tři školy, 

které byly sloučeny, jsme 
měli připravit akci, kte-
rá by studenty propojila 
a vzbudila ve studentech 
větší pocit sounáležitosti 
s novým formátem školy.“

V čem je přidaná hod-
nota plesů vámi pořáda-
ných?

„Na některých vystupu-
jeme přímo my, nebo oslo-
vujeme známé interprety, 
jako je Poetika nebo Voxel. 
Ten znovu nebude chybět 
na Spojplese 16. března 
a nově jej doplní Atmo Mu-
sic. Ples Gymnázia Petra 
Bezruče připravujeme na 2. 
února, tam určitě zahraje-
me a doufáme, že se přijdou 
pobavit i starší absolventi.“

S městem jste spolu-
pracovali při realiza-
ci klipu Anděl a nyní 
chystáte jeden větší pro-
jekt. O co půjde?

„Dokázali jsme si, že „in-
doorové akce“ zvládáme, 
a chceme se vydat za dal-
ší metou. Tou pro nás byl 
vždycky open air festival.“ 

Nebudete ale tak tro-
chu konkurovat zajeté-
mu Sweetsen festu?

„Ne, Sweetsen fest je 
unikátní a skvělá akce své-
ho druhu. Mám ho rád, 
vyrostl jsem na něm. I já 
jako teenager jsem měl dílčí 
cíl – dostat se na Sweetsen 
– tak jako to zase má další 
generace mladých inter-
pretů. Sweetsen je založe-
ný na místních umělcích 
a účinkujících. My chceme 
dát prostor interpretům 
z celé republiky, ale samo-
zřejmě i regionálním.“

Kdy a kde?
„FM City Festival při-

pravujeme na 14. červen-
ce letošního roku v areálu 
Slezanu na Staroměstské 
ulici, který se osvědčil už 

SLAVÍK MIRAI: Nezapomíná,�kde�je�doma�–�ve�Frýd-
ku-Místku.  Foto: Petr Pavelka

Mirai pozvedává místní plesy
a připravuje open air festival

Fr ýdecko -místecký 
klub Stoun se rozez-
ní v punkrockových 
rytmech, a to díky ná-
vštěvě jedné z předních 
kapel české punkrockové 
scény.

„V rámci svého turné 
po celé České republice 
k nám do klubu zavítá v so-
botu 20. ledna Vypsaná 
fixa, která je zde již pravi-
delným hostem,“ přibližuje 
akci šéf klubu Kamil Ru-
dolf. Pardubická rocková 
skupina užívající prvky 
jiných žánrů se sama někdy 
označuje za pop punkovou 

kapelu. Vznikla v roce 1994 
a hraje v sestavě: Michal 
Mareda (Márdi) – zpěv, ky-
tara, Milan Kukulský (Mej-
la) – kytara, Daniel Oravec 
(Mejn) – baskytara, Petr 
Martínek (Pítrs) – bicí.

Hudební klub Stoun 
otevře své dveře v sobotu 
20. ledna v 19 hodin. Za-
čátek koncertu je napláno-
ván na 21. hodinu. 

Vstupenky na koncert 
Vypsané fixy jsou k do-
stání v CK Čedok (J. V. 
Sládka 34, Frýdek-Místek) 
nebo online na ticketstre-
am.cz a stoun.cz.

Vypsaná fixa zahraje ve Stounu

u jiné akce města – Pivo-
pění. Na nádvoří venku 
bude hlavní scéna, přímo 
v průmyslové hale pak další 
stage. Líbí se nám využití 
historických prostor, které 
v minulosti sloužily prů-
myslu, pro kulturní účely.“

A na koho se můžeme 
těšit?

„Jednáme například 

s Lenny, Mňága a Žďorp je 
potvrzená, stejně tak pís-
ničkář a youtuber Pokáč, 
z místních nebude chybět 
David Stypka s Bandjeez 
ani my (Mirai) a jednáme 
se spoustou dalších. Zva-
žujeme i třetí scénu. Vě-
říme, že to bude formát, 
který aktuálně ve Frýdku-
-Místku není.“  (pp)

V roce 2018 uplyne 120 
let od dokončení stavby 
historické budovy ško-
ly. Tato krásná secesní 
budova byla původně 
vystavěna jako Místec-
ká spořitelna, ale již 55 
let slouží naší mládeži, 
která se zde učí několika 
uměleckým oborům.

„Součástí budovy je 

i nádherný koncertní sál, 
ve kterém se uskuteční dva 
koncerty učitelů. Svým žá-
kům, jejich rodičům i hu-
dební veřejnosti předvedou 
naši učitelé své umění. Při 
této slavnostní příležitosti 
si vymění místo na pódiu 
se svými žáky a snaží se 
tak motivovat své svěřence 
k další umělecké činnosti,“ 

informoval Ladislav Mu-
roň, ředitel školy, jejímž 
zřizovatelem je Statutár-
ní město Frýdek-Místek, 
o koncertech, které se usku-
teční v úterý 23. a v pondělí 
29. ledna od 17.30 hodin 
v koncertním sále školy.

Srdečně zveme nejen 
žáky školy a jejich rodiče, 
ale též veřejnost.

Koncerty učitelů ZUŠ u příležitosti 
120. výročí historické budovy školy
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Út 30. 1. v 17.00
Můj život Cuketky

CH / FR | animovaný | přístupný | da-
bing | 66 min. Vstupné: 110 / 90 Kč 
děti do 15 let a studenti do 26 let, pro 
děti.

Út 30. 1. v 19.00
Filmový klub: Na konci světa

VB | drama | 15+ | titulky | 104 
min. | režie: Francis Lee. Vstupné: 
120/100 Kč členové FK, premiéra.

St 31. 1. v 12.00
Star Wars: Poslední z Jediů

USA | fantasy / sci-fi | přístupný | ti-
tulky | 150 min. Vstupné: 120/100 Kč 
studenti do 26 let.

St 31. 1. v 17.00
Ztracen v džungli

USA | dobrodružný | 12+ | titulky | 
115 min. Vstupné: 120 / 100 Kč stu-
denti do 26 let.

St 31. 1. v 19.30
Kino naslepo vol. 3

Máte rádi překvapení a neotřelé zá-
žitky? Pak si nenechte ujít v pořadí 
již třetí promítání Kina naslepo! Jak 
to funguje? Vstupné je dobrovolné 
a zaplatíte jej až po projekci. Pokud 
jste film již viděli a odejdete do 15 
minut, máme pro vás cenu útěchy 
v podobě filmových plakátů. Vstup-
né: dobrovolné.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz

6. 2. v 18.00 v Místku
Petra Bujoková 

– Azorské ostrovy 
Cestovatelská přednáška, vstupné 

20 Kč – možnost rezervace

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:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
ZZZZIMA

Výstava přiblíží přírodu v zimním 
období. Jakým způsobem překo-
návají nepříznivé podmínky živo-

Kdo zachrání královnu?
Když si při čtení pohádek nedá-
te pozor, může se vám stát, že se 
sami do nějaké dostanete. A to se 
nám právě stalo. Jsme v království, 
kde není král, ale královna, kterou 
ohrožuje hladový a nebezpečný 
drak, je zde i komoří Záhoř, který 
usiluje o získání královniny ruky, 
ale hlavně o její korunu a trůn, a tak 
místo hledání pomoci se záchranou 
královny jenom intrikuje, hledání 
statečných rytířů se také nedaří a ti, 
co se přihlásí, nejsou k ničemu, ba 
co horšího, jsou jenom pro smích. 
Naštěstí je zde ale také moudrá krá-
lovská kouzelnice Magiana, která se 
postará o šťastný konec celé pohád-
ky. Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
Pá 5. 1. – St 31. 1. 
Světem na kole

Skrz objektiv cyklocestovatele Mar-
tina Stillera se podíváme do míst, 
která procestoval na svých cestách 
různě po světě – po Evropě, ostro-
vě svobody Kubě, severní Americe 
nebo vzdálené Austrálii.
Tato premiérová výstava je po-
stupným vyústěním Martinových 
cestovatelských aktivit – cestovat 
a sportovat, uskutečnit z toho promí-
tání, napsat o tom knihu, natočit film 
a nyní konečně uspořádat vlastní fo-
tografickou výstavu. Motto závěrem 
„Plňme si své sny“. Vstup zdarma.

KINO
St 17. 1. v 10.00

Zahradnictví: Dezertér
ČR | komedie | přístupný | česky | 115 
min. Vstupné: 60 Kč, pro seniory.

Pá 19. – Ne 21. 1. v 17.00
Út 23. 1. v 17.00

Coco
USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 109 min. Vstupné: 130/110 Kč 
děti do 15 a studenti do 26 let, pro 
děti, premiéra.

Pá 19. 1. v 19.00
Tři billboardy kousek 

za Ebbingem
USA | krimi | 15+ | titulky | 115 min. 
Vstupné: 130/110 Kč studenti do 26 
let, premiéra.

So 20. – Ne 21. 1. v 19.00
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

ČR | komedie | 12+ | česky. Vstupné: 
130 Kč, premiéra.

Po 22. 1. v 17.00
Madame Služebná

FR | komedie | 12+ | titulky | 90 min. 
Vstupné: 120 / 100 Kč studenti do 26 
let.

Po 22. 1. v 19.00
Filmový klub: Obávaný

FR | životopisný | 12+ | titulky | 107 
min. | režie: Michel Hazanavicius. 
Vstupné: 110/90 Kč členové FK.

Út 23. 1. v 19.00
Filmový klub: Nemilovaní

RU / FR / BE / DE | drama | 12+ | 
titulky | 127 min. | režie: Andrej Zvj-
agincev. Vstupné: 110/90 Kč členové 
FK, premiéra.

St 24. 1. v 10.00
Zahradnictví: Nápadník

ČR | romantický | přístupný | česky 
| 113 min. Vstupné: 60 Kč, pro seni-
ory.

St 24. 1. v 17.00
Ferdinand

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 99 min. Vstupné: 130 / 110 Kč 
děti do 15 let a studenti do 26 let, pro 
děti.

St 24. 1. v 19.00
Cizinec ve vlaku

USA | thriller | 15+ | titulky | 105 
min. Vstupné: 120 Kč, premiéra.

Čt 25. 1. v 17.00
Labyrint: Vražedná léčba

USA | akční | 12+ | titulky | Vstupné: 
130 Kč, premiéra.

Čt 25. 1. v 19.00
Všechny prachy světa

USA | drama | 15+ | titulky. Vstupné: 
120/100 Kč studenti do 26 let, premi-
éra.

Pá 26. 1. v 9.30
Bijásek: U vody

Jak Křemílek a Vochomůrka měli 
trápení s rakem, Jak Cipísek chránil 
jelení studánku, Jak Křemílek a Vo-
chomůrka nevěděli, co se děje, Jak 
si Rákosníček popletl všechny vody, 
Pan Tau a samá voda, Divoké sny 
Maxipsa Fíka – O minifíkovi. ČR | 
pásmo pohádek | přístupný | česky | 
73 min. Vstupné: 30 Kč, pro děti.

Pá 26. – So 27. 1. v 17.00
St 31. 1. v 15.00

Coco
USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 109 min. Vstupné: 130 / 110 Kč 
děti do 15 a studenti do 26 let, pro 
děti.

Pá 26. – So 27. 1. v 19.00
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

ČR | komedie | 12+ | česky. Vstupné: 
130 Kč.

So 27. 1. v 15.00
Bijásek: Hurvínek 

a kouzelné muzeum
ČR | animovaný | přístupný | česky 
| 85 min. Vstupné: 80 / 60 Kč děti 
do 15 let, pro děti.

Ne 28. 1. v 17.00
Přání k mání

ČR | pohádka | přístupný | česky | 
90 min. Vstupné: 120 / 100 Kč děti 
do 15 let a studenti do 26 let, pro děti.

Ne 28. 1. v 19.00
Tři billboardy kousek 

za Ebbingem
USA | krimi | 15+ | titulky | 115 min. 
Vstupné: 130/110 Kč studenti do 26 
let.

Po 29. 1. v 17.00
Earth: Den na zázračné planetě

VB / Čína | dokumentární | pří-
stupný | dabing | 95 min. Vstupné: 
100/80 Kč děti do 15 let a studenti 
do 26 let, pro děti.

Po 29. 1. v 19.00
Filmový klub: S láskou Vincent

VB / PL | krimi | 12+ | titulky | 88 
min. | režie: Dorota Kobiela, Hugh 
Welchman. Vstupné: 110/90 Kč čle-
nové FK, premiéra.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Čt 18. 1. v 19.00–23.00

Poslechovka v Zeleném baru 
#2 Černá hudba

Druhý díl cyklu z historie black mu-
sic. Populární hudba 20. století není 
pouze přehlídkou módních tren-
dů nebo zapomenutých hitů. Jazz, 
blues, funk, hip-hop a další hudební 
žánry vznikly z impulzů nevidi-
telných kulturních válek, v nichž 
o místo na slunci bojují ti, které jinak 
nikdo nechce slyšet. Nový projekt 
PZB Černá hudba je inspirován kni-
hou Hudba ohně Karla Veselého.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI

Čt 25. 1. v 18.30 
Povídání v Zeleném baru 

s Evou Češkovou
Jaký je vývoj psychiatrie v posled-
ních desetiletích? Jak pokročila léčba 
schizofrenie? Na tyto a další otázky 
odpoví v pravidelném besedním 
pořadu prof. MUDr. Eva Češková, 
CSc., vysokoškolská pedagožka 
a dlouholetá přednostka Psychiatric-
ké kliniky FN Brno. Moderuje Libor 
Magdoň. Vstup zdarma.

TANEC
Pá 26. 1. ve 20.00 

II. Ples pro Frýdek≈Místek
Ples pro všechny z Frýdku-Místku, 
kteří si chtějí užít pohodovou spole-
čenskou akci s přáteli. Živě zahraje 
Petr Sovič & Golden Big Band Pra-
gue a cimbálová muzika Konopjan. 
Z DJského pultu bude pouštět hity 
DJ. Vzpomínku z akce si odnesete 
v podobě profi fotografie z fotokout-
ku Josefa Mohyly. V nabídce je i va-
rianta vstupenky s chutnou večeří. 
 Vstupné 250 Kč/400 Kč s večeří.

VÝSTAVY
Pá 5. 1. – St 31. 1.

KulturaFM: 
PF 2018 Národní dům 

„Děkujeme, že jste u toho byli 
s námi.“ Rok 2017 s KulturouFM 
a oslavami 750 let Frýdku-Místku.
Vstup zdarma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 21. 1. v 15.00 
O Smolíčkovi

Divadlo SemTamFór
Pohádku O Smolíčkovi znají bez-
pochyby všechny malé děti. Její děj 
není třeba příliš představovat. Vše se 
točí kolem jelena se zlatými parohy, 
který najde v lese ztraceného Smo-
líčka – malého pacholíčka – a od té 
doby spolu žijí… Pohádka s písnič-
kami pro děti od 4 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 28. 1. v 15.00 
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čichové a rostliny? Výstava potrvá 
do 18. února.

NEŽ VYPUKNE VÁNOČNÍ 
HODOVÁNÍ

Výstava, která přiblíží proměny 
oslav vánočních svátků a vánoč-
ních symbolů z hlediska gastrono-
mie. Vystavena bude také kolekce 
historických kuchařek, receptářů 
a jednotlivých receptů na vánoční 
pokrmy a cukroví a také vánoční 
pozdravy a novoročenky s gastro-
nomickými motivy z období 1900–
2016. Výstava potrvá do 28. ledna.

BETLÉMY
Výstava představí betlémy našeho 
regionu od nejstarších exponátů 
po díla současných tvůrců. Nebude 
chybět ani tradiční Langův betlém. 
Výstava potrvá do 4. února.

DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– hledačka

Poznejte parky kolem Frýdeckého 
zámku a získejte poklad! Hledačka 
je hra pro celou rodinu a je zcela 
zdarma. Nová upravená verze hrací-
ho plánu je ke stažení na webových 
stránkách muzea nebo k vyzvednutí 
na pokladně muzea. Pozor – hru je 
možné dokončit pouze v otevíracích 
hodinách Muzea Beskyd!

PŘEDNÁŠKY V ZELENÉM 
DOMĚ NA ZÁMECKÉ ULICI:

Čtvrtek 18. ledna v 16.30
O koňské hlavě na třech 

slepičích nohách
Málo známé i zcela neznámé tradič-
ní i moderní pohádky z Frýdecko-
-Místecka. Napínavé příběhy pro 
dospělé i pro děti z připravované 
knihy pohádek.

Neděle 28. ledna v 15.00
Derniéra výstavy „Než 

vypukne vánoční hodování“
Komentovaná prohlídka výstavy 
s průvodním slovem autorů ve vý-
stavní síni Frýdeckého zámku. 
Od 16.00 navazuje přednáška s pre-
zentací. Přednáška přiblíží proměny 
oslav vánočních svátků a nového 
roku z hlediska gastronomie.

CENTRUM MAGNOLIE 

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 

73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné, ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k 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
- Programy pro děti
- Pro celou rodinu

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

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITAlITy

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

Antonínovo náměstí v Místku 
Každé úterý v 16.30 - 18.30
Terapeutická jóga, kurz

Eva Berkana
eva@berkana.cz, 603 793 595
Každé úterý v 18.30 - 20.30

Ashtanga vinyasa jóga, kurz
Monika Lepková

monicatko1@seznam.cz, 
775 348 567

Každou středu v 17.00 -18.15
Tai-chi – začátečníci, kurz

Michal Poledník
michalp@centrum-berkana.cz, 

602 374 038
Každý čtvrtek v 18.40 – 20.00

Vinyasa jóga kurz
Lucie Formanová

Athayoga.eu@gmail.cz, 
774 319 609 

Každý čtvrtek v 16.30 – 18.30
Jóga pro pokročilé, kurz

Eva Berkana
eva@berkana.cz, 603 793 595
Každý čtvrtek v 8.30 - 10.00
Yoga wheel – otevřené lekce

Monika Lepková
monicatko1@seznam.cz, 

775 348 567
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 20. ledna v 15 hodin 
Čert nikdy nespí

Zdeněk Kozák
Činoherní pohádka o tom, co všech-
no se stane, když čert omylem odne-
se do pekla anděla nebeského místo 
zlé královny. Pro děti od 5 let hraje 
DS Čtyřlístek, vstupné 30 Kč.

Sobota 27. ledna v 15 hodin 
Sponge blob 

Satirická komedie pro děti školou 
povinné i dospělé, ve které běž-
ná česká rodina očekává návštěvu 
amerického učitele z jazykové školy. 
Brzy si uvědomí, že je stejně blázni-
vý jako oni. Hraje Enthemor Frýdek-
-Místek, vstupné 30 Kč. 

Předprodej vstupenek vždy v úte-
rý a čtvrtek od 15 do 17 hodin 
na aktuální páteční či sobotní 

představení a 1 hodinu před před-
stavením!

Půjčování kostýmů v lednu:
úterý a čtvrtek 

od 15 do 17 hodin

lIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz

kulTurNÍ DŮM FrÝDEk

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz
Program společenských akcí 

na měsíc leden 2018:
sobota 27. 1. v 19.00
Baseballový ples

PŘIPRAVUJEME:
sobota 3. 2.

tradiční Lašský bál

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 2017/2018 najdete 
na www.klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě.

Od 1. 2. 
NERF KROUŽEK

Máš rád NERF zbraně? Chceš se 
trochu hýbat? Pak je tento kroužek 
určen právě tobě! Naučíš se zde hrát 
hru s názvem NERFliga a mnoho 
dalších aktivit s NERFkami. Také si 
zlepšíš svou fyzickou kondici.
Věk: 8–15 let
Místo: Obchodní akademie, Palac-
kého 123, Místek | Pondělky: 17.15–
18.15 hodin
Cena: 750 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

AKCE
20. 1. 

DOPOLEDNE S TANCEM 
| LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 

Zveme všechny tanečníky na taneč-
ní dopoledne se skupinou Dance 4 
Fun, tentokrát na téma pohádky Le-
dové království. Budou nás provázet 
postavy z této pohádky, pohádkově 
se nalíčíme, naučíme se taneček 
s rekvizitami a chybět nebude ani 
ledová dílnička sněhuláka Olafa. Po-
řádně se obleč, v našem království je 
trochu zima! 
Věk: 4–10 let, Cena: 150 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 

A, Pionýrů 767, Místek, 9.00–14.00 
hodin
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

27. – 28. 1. 
NERF VÍKEND 

| POBYTOVÁ AKCE
Další z řady akcí pro nadšence air-
softových pistolek NERF, která 
proběhne na TZ Višňovka. Těšit se 
můžeš na akční hry v budově i ven-
ku, spoustu zábavy a netradičních 
soutěží nejen s NERFkami. Kromě 
hraní a střílení se dozvíš mnoho za-
jímavostí z různých oblastí a něco 
pěkného si vyrobíš.
Věk: 8–15 let, Cena: 550 Kč
Místo a čas: TZ Višňovka, Vyšní 
Lhoty 168, | Příjezd: 9.00–9.30 hodin 
na TZ Višňovka | Odjezd: 16.00 ho-
din z TZ Višňovka
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

27. 1. 
MISTROVSTVÍ ČR V PEXESU 
Přijďte si k nám zahrát pexeso a po-
kuste se vybojovat titul mistra ČR 
v pexesu 2018.
Věk: 6–60 let, Cena: 50 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek, 9.00 – 14.30 
hodin | Prezence: 9.00–9.30 hodin
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

 KENNY BABY CLUB

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

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ 

KENNY 
BALÍČEK: Cvičení a plavání v 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!

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: Michal Břežek, 

tel. 723 327 863, 
e-mail: m.brezek@gmail.com

Středisko 8. pěšího pluku 
Slezského Frýdek-Místek, z.s., 
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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�1900�-�200,�ÚT�až�ČT�1900�-�2400,

PÁ�a�SO�1900-400�ZAČÁTKY�AKCÍ�v�2000,�ZAČÁTKY�KONCERTŮ�VE�2100

HuDEBNÍ kluB STOuN

19. 1. pátek EDM
NEJVĚTŠÍ HITY ELEKTRONIC-
KÉ HUDBY
20. 1. sobota VYPSANÁ FIXA 
PUNKROCKOVÁ PARTIČKA 
VE STOUNU
26. 1. pátek NO!SE – HOOFBE-
ATS CREW
DNB PÁRTY SPECIAL GUEST, 
STOUN DJS
27. 1. sobota HITY ZE ZÁHRO-

BÍ – HOLKY VSTUP ZDARMA
DJ KOMÁR A KAMIL A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB
2. 2. pátek MONKEY BUSI-
NESS
NEJLEPŠÍ ČESKÁ FUNKY KA-
PELA ŽIVĚ VE STOUNU
3. 2. sobota DOPE D.O.D.
NEJLEPŠÍ EVROPSKÁ HIP-HOP 
KAPELA POPRVÉ VE STOUNU. 
DJS FLIPTYCK A DALŠÍ

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 

28. října 781, Místek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí s dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
Jiří Vyvial

Dřevěné myšlenky

HOrSkÝ kluB TOMBI

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

vyznávajících horskou turistiku. 
Aktuální akce na webu.

.
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

Zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladě-
ní, relaxace a regenerace, posílení 
imunitního systému, správné dý-
chání, radost ze života.
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy 
začínají v týdnu od 15. ledna:
Filozofie a praxe jógy pro začáteční-
ky, mírně pokročilé i pokročilé. Vše 
pro udržení či zlepšení fyzického, 
psychického a duševního zdraví. 
Výukové materiály s jógovou tema-
tikou, zpracované na základě dlou-
holetých zkušeností a ve spolupráci 
s lékaři a dalšími odbornostmi – dle 
tématu. Vhodné pro lektory jógy 
i pro širokou veřejnost.
Jste srdečně zváni, těšíme se 
na vás… 
Připravujeme:
16. 2. – Čaj o páté
Rady – jak být šťastným. Jógový sál 
Frýdek.

Více informací 
na www.joga-karakal.cz.

Děkujeme přátelům za nesčetná sr-
dečná přání. Vážíme si jich. Přejeme 

všem pevné zdraví a trvalé štěstí 
nejen v roce 2018.

Srdečně učitelé a přátelé Školy 
jógy KARAKAL

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).
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
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

leden 2018
MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
17. 1. v 15.30

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Od ledna 2018 čtvrtek 
v 15.30 a 16.30

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

Jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 
manipulace s dítětem, masáže ko-
jenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění ne-
spavých a hyperaktivních dětí). Pod 
vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
23., 30. 1. – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
23., 30. 1. – 10.15 h.

BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 
BESEDA „MODERNÍ 

LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 
NA NOŠENÍ DĚTÍ“

Dne 24. 1. se uskuteční besedy v 10 
a 12 h. Více informací na www.po-
madfm.cz.

Více na www.ocfryda.cz
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

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 

25. 1. Diskuzní odpoledne
2. 2. Pololetní prázdniny – Výlet 
do Ostravy – „Wintershake“ – se-

tkání dětí z jiných NZDM
Bude-li dost sněhu, uspořádáme 

soutěže v lopatování. Každou stře-
du je konzultační den – den určený 
pro jednotlivce nebo skupinu, kteří 
si předem domluví doučování nebo 
téma, které chtějí s pracovnicí pro-
diskutovat.
Podrobnější program na každý den 
najdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

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

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

nebo telefonicky
Taneční studio má prostorný sál se 
zrcadly a kvalitní aparaturou. Při-
jďte se podívat a zatančit si do krás-
ných prostor!

KURZY PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

STREET DANCE DĚTI MINI 
(4–6 let) 
STREET DANCE DĚTI (7–11 let) 
a JUNIOŘI (11–15 let) 
HOBBY BALET (6–9 let) 
DISCO DANCE DĚTI a JUNIO-
ŘI (9–15 let) 

KURZY PRO DOSPĚLÉ 
(možnost jednorázového vstupu 
i výhodné permanentky)
LATINSKO-AMERICKÉ TAN-
CE PRO ŽENY 
STREET DANCE „SENIORS“ 
(od 25 let) 
DANCEHALL 
CONTEMPORARY 
ROZVRH LEKCÍ A DETAILNÍ 
INFORMACE K JEDNOTLIVÝM 
KURZŮM NAJDETE NA WEBU.

PENZION HRAD

www.penzionhrad.cz

ATElIÉr krESBy A MAlBy

 Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz
pravidelná výuka kresby 
a malby pro začátečníky

tvůrčí lekce a společná malba 
pro pokročilé 

tvůrčí ateliér pondělí 17–20
lekce pro děti pondělí 15–17

lekce pro mládež středa 
15–17 a 17–19

lekce pro dospělé – začátečníci 
úterý 9–12 a 16–19

KAPITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, 
Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889

www.kapitola.euVÝTVArNÝ ATElIÉr VN

Frýdek, VOŠ GOODWILL
Prokopa Holého 2589

737 178 841
vytvarny.atelier@post.cz

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
včetně přípravy na talentové 

zkoušky
- zátiší, portrét, tvorba na zadané 

téma, které poběží během 
celého roku

každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNAPArk FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

STOlárNA

Potoční 1228, Frýdek-Místek
tel.: 558 629 135

www.klub-stolarna.cz
Pátek 26. 1. 2018 od 20.00

Leo Band a Štěpán Gažík
Leo Skuplík – klarinet, saxofony

Štěpán Gažík – kytara
René Pyszko – basa
Tomáš Skuplík – bicí
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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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

Pro inzerci 
volejte  

603 249 743

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

Vedení daňové 
evidence 
Ing. Cichý 

731 504 306  

 
 
 

 
Vážené dámy a pánové, vřele Vás zvu do nové provozovny 

masáží a kosmetiky 
v domku na ulici Pod Šimlem 526 ve Sviadnově. 

www.sviadnovzurkova.cz 
Kontakt: pavlazurkova@post.cz, tel. 724 078 935 

 


