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Vážení občané,
chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste se zapojili 

do prezidentské volby a vytáhli volební účast na pro-
centa svědčící o tom, že se o věci veřejné opravdu za-
jímáte. Jasná výhra Miloše Zemana ve Frýdku-Místku 
potvrzuje, že město je stále naladěno levicově a větši-
na lidí u nás preferuje politickou zkušenost před oso-
bami, které se často spoléhají jen na to, že „lidé chtějí 
změnu“. Samozřejmě celorepublikově těsný výsledek 
ukazuje na jistou rozpolcenost společnosti, která ale 
s ohledem na preference voličů v našem kraji může 
svědčit i o tom, že tady máme raději možná občas ja-
drnější, ale o to jasnější sdělení než nějaké akademické 
debaty. Každopádně jistě jste ve svém okolí, na pra-
covišti nebo i přímo v rodinách našli někoho, kdo se 
v prezidentské volbě rozhodl jinak než vy. Nedívejte se 
proto na sebe špatně. Buďte smířlivější. Stejně jako se 
o to podle jeho vyjádření chce pokoušet náš prezident 
po svém znovuzvolení.

A ještě vám dlužím jedno poděkování za účast. 
Závěrem minulého roku jsme tradičně pořádali sbír-
ku Vánoční strom, jejíž výtěžek je každoročně určen 
na dobročinné účely. Tentokrát jsme jako rada města 
rozhodli, že vybrané peníze budou použity na nákup 
mechanických invalidních vozíků pro klienty Žirafy - 
Integrovaného centra Frýdek-Místek. Do pokladničky 
pod vánočním stromem se podařilo vybrat přes 52 tisíc 
korun a já bych chtěl poděkovat všem, kteří do ní něja-
kým obnosem přispěli. 

Účastněte se veřejného dění i nadále, můžete se na-
příklad zapojit do návrhů na nové názvy autobusových 
zastávek. Michal Pobucký

Statutární město Frý-
dek-Místek znovu nemá 
nájemce pro secesní ka-
várnu Radhošť. Kromě 
klasického hledání nové-
ho zájemce formou na-
bídkového řízení proto 
radnice sonduje i další 
možnosti a konzultovala 
využití Střední školou 
gastronomie, oděvnictví 
a služeb F-M, která sídlí 
„přes cestu“ a s městem 
dlouhodobě spolupracuje.

„Bavili jsme se o té mož-
nosti už v minulosti a nyní 
jsme znovu bez nájemce, 
kdy se ukazuje, že někte-
ré handicapy, například 

problematické parkování 
v okolí, jsou pro klasické 
komerční využití takřka 
nepřekonatelným limitem. 
Proto jsme nakloněni uva-
žovat i o jiném využití, kte-
ré by ovšem naopak mohlo 
podtrhnout to, co Kavárna 
Radhošť pro Frýdek-Místek 
historicky představuje, tedy 
příjemné, noblesní místo, 
kam se dá zajít na kávu 
a něco sladkého k tomu,“ 
nastínil úvahy města primá-
tor Michal Pobucký k další-
mu osudu kavárny v objek-
tu frýdeckého magistrátu, 
která je zapsána na sezna-
mu kulturních památek. 

„Jednou z možných 
variant pro tuto kavárnu 
určitě je, nabídnout ji míst-
ní střední škole s gastro-
nomickým zaměřením. 
Kavárna by mohla být 
využita jako výstavní síň 
této školy, kde by mohli 
studenti zdokonalovat své 
schopnosti, byli by zde pod 
odborným vedením mistrů 
a získávali potřebnou pra-
xi,” doplnil náměstek pri-
mátora Pavel Machala.

Střední škola gastrono-
mie, oděvnictví a služeb 
už má o možném využití 
určitou představu. 
� (Pokračování�na�str.�4)

Co bude s kavárnou Radhošť?

Ve Frýdku-Místku vyhrál
prezident Miloš Zeman

Občané Frýdku-Míst-
ku navázali v prezident-
ských volbách na svou 
volbu v prvním kole, 
kdy dosavadní prezident 
Miloš Zeman získal sko-
ro polovinu hlasů a Jiří 
Drahoš, který s ním po-
stoupil do kola druhého, 
pouze 23 procent. Násle-
dující kampaň s voleb-
ními debatami v našem 
městě s poměrem sym-
patizantů nepohnula 
a Miloš Zeman ve Frýd-
ku-Místku jasně vyhrál, 
což přispělo i k jeho těs-
nému vítězství v rámci 
celorepublikového vý-
sledku.

Už od pátku 26. led-
na to ale vypadalo, že 
i Frýdek-Místek se me-
diálně všudypřítomnou 
prezidentskou volbou ne-
chal strhnout, a v sobotu 
po uzavření všech voleb-
ních místností se to jen 
potvrdilo. 

Zatímco před pěti lety, 
kdy prezident v přímé 

volbě vyhrál poprvé, byla 
v obou kolech volební 
účast okolo 54 procent 
a letos v prvním kole jen 
o procento vyšší, tento-
krát se k urnám v druhém 
kole vydalo 61,5 procenta 
oprávněných voličů. 

Tím jsme se dosta-
li na celorepublikový 
průměr z prvního kola, 
v tom druhém se ale čís-
la o volební účasti z celé 
republiky vyšplhala až 
na úctyhodných 66,6 %, 
což odpovídá dvěma třeti-
nám voličů.

Ve Frýdku-Místku Mi-
loš Zeman získal v prv-
ním kole 12 412 hlasů, Jiří 
Drahoš 5 905. 

Oba dokázali v kole 
druhém najít zhruba pět 
tisíc dalších hlasů, pre-
zident 17 346 (61,97 %) 
a neúspěšný protikandidát 
i s pomocí všech antize-
manovských hlasů 10 643 
(38,02 %). 

Frýdek-Místek se tak 
navzdory tomu, že Jiří 

VOLBY SKONČILY: V�mnoha�volebních�okrscích�už�jsou�jejich�členové�velmi�se-
hraní.�� Foto: Petr Pavelka
Drahoš pochází z blíz-
kého Jablunkova, zařa-
dil k městům, kde Miloš 
Zeman dosáhl výrazně 
lepšího výsledku než cel-
kově (51,36 %). Podpora 
prezidenta Zemana v dru-
hém kole byla co do počtu 
hlasů srovnatelná jako 
před pěti lety, kdy mu hlas 
v duelu s Karlem Sch-
warzenbergem odevzdalo 
16 788 lidí.  (pp)
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Statutární město Frý-
dek-Místek připravuje 
změnu názvů některých 
autobusových zastávek. 
Jedná se o názvy, které 
odkazují na již neexistují-
cí objekty, ale také názvy, 
které neodpovídají nové-
mu uspořádání objektů 
v dané lokalitě. Tyto sku-
tečnosti by přitom měly 
názvy zastávek reflekto-
vat.

Některé názvy zastávek 
jsou takzvaně zažité, napří-
klad zastávky – „Nový byt”, 
„Slezan 01”, „Baráková bou-
da”, „Riviéra, Blok 27” nebo 
„U nemocnice”. Většina 
z těchto objektů již neexis-
tuje nebo se přejmenova-
la a má zcela jiné využití, 
nebo se změnilo dispoziční 
uspořádání budov a názvy 
zastávek tak již nejsou ak-
tuální. Například v souvis-
losti s rekonstrukcí areálu 
nemocnice se dnes zastávka 
U nemocnice již nenachází 
v blízkosti hlavního vstupu 
do nemocnice. Ten se nachá-
zí u zastávky nazvané „Lé-

kárna“. Pro cestující v auto-
busech zejména z řad mladší 
generace nebo návštěvníků 
města jsou pak takovéto 
názvy zastávek matoucí 
a nepřispívají ke snadnější 
orientaci ve městě. 

„Plánovaná změna ná-
zvů zastávek se dotkne 
širokého okruhu cestují-
cích a na dlouho ovlivní 
jízdní řády veřejné dopra-
vy ve městě. Proto jsme 
se rozhodli, že do návrhů 
na názvy zastávek zapojí-
me širokou veřejnost. Lidé, 
kteří denně cestují autobu-
sy, ví nejlépe, jaký název 
by daným zastávkám nejvíc 
odpovídal a slušel a byl taky 
dobře zapamatovatelný,“ 
řekl náměstek primátora 
Karel Deutscher.

Až do 28. února může 
kdokoliv předložit svůj ná-
vrh na změnu názvu jedné 
nebo více zastávek městské 
hromadné dopravy, nejlépe 
i se stručným odůvodněním 
svého návrhu. Návrhy lze 
předkládat písemně na ad-
resu Magistrát města Frýd-

Návrhy nových názvů zastávek, 
které město doposud obdrželo:

Stávající název:  Nový název: 
Nový byt T. G. Masaryka, Frýdečanka
Slezan 01 Krytý bazén, Penny Market
Slezan 03 Kino Petra Bezruče
Riviéra, kotelna U golfu, Restaurace Golf
Riviéra, Blok 27 Baseballové hřiště, Riviéra, 
 Vagón Bar
Baráková bouda Místecký les
Nové Dvory, Pavlík Nové Dvory, Kamenec
U nemocnice (zatím bez návrhu)
Lékárna Nemocnice
U dálnice DISTEP
Pavlík Nové Dvory-Gascontrol
Povodí Odry Na Vyhlídce
Na Vyhlídce Nový Vršavec

Statutární město Frý-
dek-Místek připravuje 
odchyt holubů, jejichž 
počet od posledního od-
chytu před třemi lety 
opět stoupl. Odchyto-
vé klece by měly být 
v různých částech měs-
ta instalovány v únoru 
a březnu.

Holubi jsou všeobecně 
přenašeči různých nemocí 
a jejich výskyt ve městech 
způsobuje škody na ma-
jetku. Cílem odchytu je 
tedy snížení počtu holubů 
ve městě. „Úspěšnost od-
chytu holubů závisí na na-
lákání holubů do odchy-
tových klecí s krmivem,“ 
uvedl primátor Michal 
Pobucký, který tak apeluje 
na občany, aby holuby ne-
krmili. Odchytové klece 
budou instalovány v mís-
tech se zvýšeným výsky-
tem holubů, a to na stře-
chách vybraných objektů 
v ulicích Palackého, Rad-
niční, Stará cesta, 1. máje. 
T. G. Masaryka, Třanov-
ského a M. Chasáka.

Dalším častým pro-
blémem, na který obča-
né upozorňují, je krmení 
toulavých koček. „Lidé 
si myslí, že volně poho-
zenou potravou u domu 
nakrmí toulavé kočky, ale 
neuvědomují si, že tímto 
jednáním často přilákají 

i potkany, kteří jsou stej-
ně jako holubi přenašeči 
nemocí a parazitů,“ uvedl 
primátor Pobucký. Město 
se snaží počty potkanů re-
dukovat prostřednictvím 
pravidelných celoploš-
ných deratizací. Nicméně 
k omezení jejich výskytu 
mohou přispět i sami ob-
čané, které primátor žádá, 
aby nekrmili toulavé koč-
ky a u domů a na veřej-

ných prostranstvích nepo-
hazovali potraviny.

Rozsypávání krmi-
va a volné pohazování 
potravin na veřejných 
prostranstvích, zejmé-
na na náměstích a jejich 
blízkém okolí, ale i v blíz-
kosti obytných domů je 
považováno za přestupek 
proti veřejnému pořádku, 
za který lze uložit pokutu 
až do dvaceti tisíc korun.

Odchytové klece na holuby budou
instalovány v těchto lokalitách:

- ul. Radniční 1148 (budova Magistrátu města Frýdku 
Místku)
- ul. Palackého 115 (budova OSSZ Frýdek-Místek)
- ul. Stará cesta 91 (supermarket Albert)
- ul. 1. máje 1839 (panelový dům)
- ul. tř. T. G. Masaryka 505 (obchod Hruška - Inva 
Group a.s.)
- ul. Třanovského 403 (obchod Hruška - Inva Group a.s.)
- ul. M. Chasáka 3144 (obchod Hruška - Inva Group a.s.)

V zimních měsících 
mají zaměstnanci tech-
nických služeb TS a.s. 
z provozu Zeleň plné ruce 
práce s kácením stromů 
a řezem dřevin, což se 
provádí převážně v obdo-
bí vegetačního klidu.

„Již na konci loňského 
roku jsme zahájili kácení 
stromů na základě rozhod-
nutí o povolení kácení, tedy 
stromů, jejichž obvod kme-
ne ve výšce 130 cm je větší 
než 80 cm. Kácení provádí-
me vždy na základě poža-
davků z Magistrátu města 

Frýdku-Místku, z odboru 
životního prostředí a ze-
mědělství, a to až ve chví-
li, kdy rozhodnutí nabude 
právní moci. Požadavky 
přicházejí postupně, proto 
stále ještě nemůžeme říct, 
kolik stromů bude nakonec 
celkově pokáceno. Před-
nostně však vždy odstraňu-
jeme havarijní stavy dřevin 
vzniklé vlivem například 
silného větru, abychom co 
nejrychleji odvrátili ohro-
žení či újmu na zdraví ob-
čanů nebo majetku... 
� (Pokračování�na�str.�4)

ZAVÁDĚJÍCÍ NÁZEV: Zastávka�Lékárna�přímo�u�nemocnice.�Zastávka�U�nemocni-
ce�je�až�ta�další.�� Foto: Petr Pavelka

Navrhněte názvy autobusových zastávek

ku-Místku, odbor dopravy 
a silničního hospodářství, 
Radniční 1148, Frýdek-
-Místek, nebo elektronicky 
na e-mailovou adresu das@
frydekmistek.cz.

Veškeré návrhy budou 
následně projednány dotče-

nými orgány samosprávy. 
Konečné rozhodnutí bude 
náležet radě města a vlast-
ní vyhlášení nových názvů 
zastávek městské hromadné 
dopravy provede příslušný 
dopravní úřad.

„Snahou města je, aby 

nové názvy zastávek měst-
ské hromadné dopravy již 
byly zapracovány do nových 
jízdních řádů městské hro-
madné dopravy, které budou 
platit od prosince letošního 
roku,“ dodal primátor Mi-
chal Pobucký.

SUPERMARKET ALBERT: Tento�„holub�na�střeše“�
si�to�špatně�vyložil…�� Foto: Petr Pavelka

Žádost – nekrmte holuby a kočky 

Kácení a zimní řezy 
v plném proudu
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I v zimním období po-
kračují stavební práce 
v rámci rekonstrukce po-
lyfunkčního domu na uli-
ci Malý Koloredov, který 
prochází výměnou dveří 
a oken, zateplením fasády 
a střechy, ale počítá se 
i s opravami balkonového 
zábradlí.

„Samozřejmě z hledis-
ka technologického nejsme 
v ideálním období, ale rea-
lizující firma se musí poprat 
s termínem i skutečností, že 
v určité fázi ze dne na den 
přišla o všechny zahraniční 
dělníky. To je prostě dnešní 
realita, že se všechny sta-
vební firmy potýkají s ne-
dostatkem pracovníků. My 
každopádně máme zajištěn 
odborný stavební dozor, 
aby byly dodržovány po-
stupy potřebné pro práce 
v zimních teplotách, a sou-
časně tlačíme na dodržení 

termínů, protože ke všem 
firmám musíme přistupovat 
z hlediska smluvních závaz-
ků stejně. Vloni jsme třeba 
vystavili firmám penalizace 
přes 700 tisíc korun,“ ujišťu-
je náměstek primátora Jiří 
Kajzar, že město rozhodně 
nepřispívá k liknavosti firem 
a chce, aby obyvatelé okol-
ních domů, jichž se stavební 
činnost rovněž dotýká, byli 
negativními doprovodnými 
jevy obtěžováni co nejkratší 
dobu. V polyfunkčním domě 
se specifickou skladbou oby-
vatel se ale vyskytly i pře-
kážky na straně objednatele, 
protože se nedařilo ideálně 
zpřístupnit všechny byty při 
výměně oken. „Tato stavba 
patří rozsahem k největším 
a nejsložitějším akcím měs-
ta, protože se jedná o výško-
vou budovu s nejnáročnější-
mi požadavky na bezpečnost 
práce, která obsahuje 130 

bytů a další nebytové pro-
story. Po ukončení rekon-
strukce budou vyhodnoceny 
všechny překážky na straně 
naší i zhotovitele, včetně kli-
matických podmínek, a stej-
ně jako u všech staveb budou 
vyvozeny důsledky vyplý-
vající ze smluvního plnění,“ 
říká náměstek primátora. 

V lednových dnech byla 
na stavbě zhotovována spe-
ciální ocelová konstrukce, 
protože oproti předpokla-
dům projektu vyšlo doda-
tečným rozborem najevo, 
že střecha přilehlého biliard 
baru, který je přístavbou 
domu, nemusí být dosta-
tečnou oporou pro potřebné 
výškové lešení.

Cílem celé akce je podob-
ně jako u jiných městských 
objektů úspora energií, 
zvýšení komfortu nájemní-
ků a zlepšení technického 
stavu majetku města. Před-

Fr ýdecko -místecká 
radnice přistupuje k ne-
zbytně nutné výměně od-
padního potrubí a zdra-
votechniky v domě č.p. 
159 na ulici Komenské-
ho, který patří k jedněm 
z nejstarších typizovaných 
věžáků v České republi-
ce, čemuž odpovídá i jeho 
stav. Proto jsou některé 
investice již neodkladné.

Odbor správy obecního 
majetku, investiční odbor 
i zhotovitel zakázky zorga-
nizovali společnými silami 
malý mítink v Kině Petra 
Bezruče, aby byli obyvatelé 
domu s typickými pásový-
mi okny, který patří k trojici 
šestnáctipodlažních věžáků 
stojících na křižovatce ulic 
Frýdlantská a Ostravská 
od roku 1968, dostatečně 
informováni, co je čeká. 
Věžák patřící městu vychází 
z experimentálního „Ostrav-
ského mrakodrapu“, který 
má ještě o šest pater více 

a dosahuje výšky 68 metrů. 
Kompletní výměna stávají-
cích stoupacích, bytových, 
ležatých rozvodů kanalizace 
a domovních přípojek v tom-
to domě má předejít hrozící-
mu havarijnímu stavu, který 
by byl v daných poměrech 
obtížně řešitelný. Ani stá-
vající rekonstrukce nebude 
jednoduchou záležitostí 

a nese s sebou velké nároky 
na maximální součinnost 
nájemníků. Těm byl v kině 
vysvětlen postup i nutnost 
dále šířit získané informace, 
aby nebyl narušován plá-
novaný postup. „Budeme 
se snažit obyvatelům vyjít 
vstříc a vyhovět, abychom 
společně náročnou situaci 
zvládli. Musí ale snést urči-
té nepohodlí, aby mohly být 
nutné práce provedeny a byl 

jim do budoucna zajištěn vět-
ší komfort bydlení,“ vysvětlil 
náměstek primátora Jiří Kaj-
zar. Investiční akce by měla 
být zahájena 12. února, za pl-
ného „provozu“ a po jed-
notlivých etapách s pevně 
daným harmonogramem, 
aby byli občané co nejméně 
omezováni. Proto práce bu-
dou po etapách probíhat přes 
týden od 8 do 15 hodin, kdy 
se dotknou méně lidí, než by 
tomu bylo o víkendech, kdy 
jsou doma celé rodiny.

Občanům byly zodpově-
zeny jejich praktické dotazy, 
ocenili zejména vyčlenění 
dvou prázdných bytů, kte-
ré budou sloužit jako jakési 
„veřejné sociální zařízení“. 
„Nájemníci mají svá práva, 
ale také povinnosti, mezi 
které patří i to, že musí str-
pět nezbytné opravy, i když 
jim to způsobí obtíže a pře-
chodně je to omezí v užívání 
bytu. Pokud by neumožnili 
zpřístupnění bytu, jen by 
komplikovali situaci sobě 
i ostatním, protože práce 
v jednotlivých bytech jsou 
provázané. Věříme, že nic 
takového nebudeme muset 
řešit, protože hladký průběh 
akce je v zájmu všech,“ upo-
zornil Jiří Kajzar. 

Předpokládaná cena díla 
dle projektové dokumenta-
ce činí přes pět milionů ko-
run, městu se podařilo vy-
soutěžit zakázku za zhruba 
2,7 milionu.  (pp)

Deset let u Městské poli-
cie Frýdek-Místek a před-
tím dalších pět v Českém 
Těšíně a Karviné má za se-
bou Libor Dittrich, které-
ho přivedl ředitel místních 
městských strážníků Ivo 
Kališ k primátorovi Mi-
chalu Pobuckému, aby 
přijal u příležitosti tohoto 
služebního jubilea ocenění 
za vykonanou práci.

Patnáct let už je dost 
dlouhé období, aby mohl 
člověk srovnávat, jak se 
profese městského stráž-
níka vyvíjí, mění se jeho 
pravomoci i skladba zásahů 
a zákroků. „Jsem členem 
operativní hlídky, nemám 
na starosti konkrétní lo-
kalitu. Samozřejmě mám 
za sebou nahánění nějakých 
těch drobných zlodějíčků, 
co přelezli plot a chtěli něco 
ukrást, ale zbraň jsem nikdy 
použít nemusel, vystačil 
jsem si s hmaty a chvaty. 
Také jsem krátce po nástu-
pu zadržel opilého řidiče-
-taxikáře,“ zavzpomínal si 

Libor Dittrich. Ten k „evo-
luci měšťáka“ říká, že le-
gislativa bohužel pořád více 
nahrává druhé straně, která 
je stále troufalejší, ohání se 
lidskými právy, demokra-
cií, přitom ve většině přípa-
dů pošlapávají práva jiných 
a škodí většinové společ-
nosti. „Lidé těžko chápou, 
že se třeba neumíme vy-
pořádat s bezdomovci, ale 
moc prostředků proti nim 
prostě nemáme. Obecně při-
cházíme do styku vesměs 
s negativními věcmi, leccos 
si musíme vyslechnout, což 
bude asi důvodem, proč se 
do naší profese zejména 
mladí příliš nehrnou. Jim 
věci, jako určitá „jistota až 
do důchodu“, v dnešní době 
moc neříkají. Zvlášť když 
ten výkon služby není moc 
o tom, že by vám někdo po-
klepal po rameni,“ postesk-
ne si Libor Dittrich, který 
se nakonec kromě ocenění 
i toho „poklepání po rame-
ni“ v kanceláři primátora 
dočká.  (pp)

V KINĚ: Občané�byli�informováni,�co�je�čeká. 
 Foto: Petr Pavelka

„informujeme
občany“

Radnice potřebuje součinnost

ZIMNÍ PRÁCE: U� této� stavby� musela� být� vyrobena�
speciální�konstrukce,�aby�se�vůbec�mohlo�postavit�lešení�
a�pokračovat�v�rekonstrukci.�� Foto: Petr Pavelka

Zatepluje se i v mírné zimě

OCENĚNÍ: Pamětní� list� a� drobné� dárkové� předměty�
za�deset�let�služby�u�městské�policie.  Foto: Petr Pavelka

10 let u městské policie

pokládané náklady byly 
vyčísleny na téměř 47 mili-
onů korun, městu se ovšem 
podařilo vysoutěžit částku 
o 18 milionů nižší oproti 
projektové dokumentaci, 
a ještě i získat dotaci z Ev-
ropské unie převyšující osm 
milionů. Již před touto akcí 

radnice investovala do dvou 
samostatných vchodů, aby 
se nekontrolovaně nemí-
sili návštěvníci baru s lid-
mi oprávněnými pobývat 
v polyfunkčním domě. Ti si 
po instalaci zvonkového ta-
bla sami rozhodují o tom, 
koho do domu vpustí.  (pp)
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� (Pokračování�ze�str.�2)
...Dovolí-li to počasí, 

vzniklé pařezy pak ihned 
vyfrézujeme,“ informoval 
předseda představenstva 
TS a.s. Jaromír Kohut. 

Plánované kácení a také 
řezy keřů, prováděné zmla-
zením či průklestem, se 
v dané lokalitě snaží za-
městnanci udělat vždy 
všechny najednou, aby se 
zamezilo zbytečnému pře-
jíždění z místa na místo. Na-
příklad v poslední době pra-
covali na sídlišti K Hájku, 
minulý týden prováděli řezy 
na sídlišti Kolaříkovo a ten-
to týden se chystají na sídliš-
tě Anenská a Za Nemocnicí. 

Při řezech keřů větve vždy 
rovnou na místě štěpku-
jí. Vzniklou drtí mulčují 
výsadby, čímž se jednak 
částečně zamezí růstu ple-
velů a zároveň se optimálně 
upraví vláhové poměry pře-
devším v jarním období. 

„Už koncem loňského 
roku bylo náhradou za po-
kácené stromy vysázeno 
cca 150 nových stromů s ná-
slednou důkladnou záliv-
kou. Po dohodě se zástupci 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku naši pracovníci za-
čátkem ledna ještě opravili 
kotvení těchto stromů, které 
bylo poničené jednak vlivem 
silných větrů a v některých 

lokalitách i následkem buja-
rých silvestrovských oslav,“ 
uvedl vedoucí provozu Ze-
leň Radim Svoboda. „Kro-
mě zmíněného se v těchto 
týdnech provoz Zeleň při-
pravuje na jarní sezónu. 
Nutná je zejména důklad-
ná příprava mechanizace. 
Ve spolupráci s odborem ži-
votního prostředí a zeměděl-
ství se připravujeme na vý-
sadbu dřevin, květinovou 
výsadbu záhonů a nádob. 
Jako každým rokem zahájí-
me sezónu jarním úklidem 
a vyhrabáním ploch veřejné 
zeleně, který plánujeme za-
hájit v půlce března,“ uza-
vřel vedoucí provozu.

Kácení a zimní řezy v plném proudu

Statutární město Frý-
dek-Místek nechybělo 
na největší národní pre-
zentaci cestovního ruchu 
v České republice – na br-
něnských mezinárodních 
veletrzích GO & REGI-
ONTOUR, které se konaly 
ve dnech 18.–21. ledna.

„Zúčastnili jsme se v rám-
ci společné expozice Morav-
skoslezského kraje a stánku 
propagujícího oblast Bes-
kydy-Valašsko. S dalšími 
okolními městy si vzájemně 
pomáháme, čímž šetříme 
finanční prostředky. Znovu 
zde byl kvalitní doprovodný 

program pro odborníky i ši-
rokou veřejnost a potvrdil se 
nástup sociálních sítí i v ob-
lasti cestovního ruchu,“ hod-
notil náměstek primátora 
Karel Deutscher.

„Setkali jsme se tu se slo-
venskými a polskými part-
nery, se zástupci družebních 
měst a mohli obhlídnout nej-
novější trendy, kdy se i tady 
potvrzovala velká návaznost 
turistiky a gastronomie, kdy 
návštěvníky zajímají krajo-
vé speciality i regionální po-
traviny,“ doplnil náměstek 
primátora Richard Žabka 
k veletrhu, kde se prezentují 

tuzemské i zahraniční ces-
tovní kanceláře a agentury 
se zaměřením na výjezdo-
vou turistiku. 

Město Frýdek-Místek 
chce být pro turisty atrak-
tivní nejen přilehlými 
Beskydami, ale i nabídkou 
vlastních atraktivit, jako je 
rekreační areál na Olešné, 
ale třeba i frýdecká bazili-
ka nebo unikátní židovský 
hřbitov. Z dat Českého sta-
tistického úřadu vyplývá, 
že cestovní ruch procentu-
álně stále roste, a i Frýdek-
-Místek si chce ukrajovat 
svůj díl.  (pp)

Na festivalu Cykloces-
tování, které proběhlo 
v Nové scéně Vlast, měla 
své zastoupení i orga-
nizace Kola pro Afriku 
v osobě zakladatele pro-
jektu Romana Posoldy.

Ten fanouškům cyklo-
cestování představil, co 
se s kolem děje po svo-
zu do centrálního skladu 
v Ostravě-Koblově, přes 
transport kol do africké 
Gambie až po umístění kol 
do škol a následně konkrét-
ním dětem. Radní Marcel 
Sikora, koordinátor projek-
tu ve Frýdku-Místku, zase 
představil sběrné místo, 

které bylo založeno v roce 
2013 a od té doby se zde 
nasbíralo více než 700 kol.

Velkou radost oběma 
pánům udělal organizátor 
festivalu a cyklocestovatel 
Martin Stiller, který daro-
val Kolům pro Afriku kolo, 
které již v Africe jednou 
bylo. „Doputoval na něm 
totiž z České republiky až 
do Maroka. Kolo se tedy 
symbolicky do Afriky 
vrátí, i když trochu jižněji, 
a to do Gambie, kde bude 
pomáhat vybranému dítě-
ti na cestě za vzděláním. 
Za to mu patří velké díky,“ 
reagoval Marcel Sikora.

Frýdek-Místek na veletrhu

Kolo, které se vrátí zpět do Afriky

Lednová rada seniorů, 
která je poradním orgá-
nem primátora Michala 
Pobuckého, se věnovala 
aktuálním připomínkám 
seniorů, kteří jsou velmi 
aktivní ve svých podně-
tech. 

Jedním z čerstvých pod-
nětů bylo vyčištění mo-
numentu holubic u řeky 
Ostravice. „Opakovaně se 
to soutěžilo, ale nejsou zá-
jemci, a když se našel, tak 
za takovou cenu, že by-
chom za to mohli postavit 
nový památník,“ reagoval 
primátor Michal Pobucký, 
který mohl sdělit i jednu 

vyřízenou připomínku, 
když se podařilo na auto-
busovou zastávku Lékárna 
u nemocnice umístit nové 
lavičky. „Technické služby 
se pokouší dodat prototy-
py, které by byly schopny 
samy dlouhodobě vyrábět, 
abychom nebyli závislí 
na externích dodavatelích 
a snadněji udrželi jednot-
nější styl,“ vysvětlil primá-
tor, který je na příští radě 
seniorů připraven k „inven-
tuře“ připomínek za loňský 
rok, aby bylo zřejmé, co vše 
se podařilo splnit.

Policie ČR informova-
la o preventivních akcích 

před koncem roku, které 
proběhly klidně a potvrdily 
další pokles nápadu trest-
né činnosti o 25 % oproti 
předchozímu období, kdy 
navíc klidné období pokra-
čuje i zkraje roku. Ivo Kališ, 
ředitel Městské policie Frý-
dek-Místek, potvrdil problé-
my s bezdomovci v zimním 
období a rozptyloval obavy 
seniorů o pokutování, když 
vjedou do pěší zóny u po-
likliniky. „Když lidé vozí 
své starší rodinné přísluš-
níky k lékaři, určitě v zóně 
pokutováni nebudou. Mo-
hou zde seniory vysadit, ale 
samozřejmě tam nesmí stát 
nebo parkovat,“ vysvětlil, 
co je tolerováno, Ivo Kališ.

Rada seniorů probírala 
dále možnosti senior taxi, 
snahy o konkurenční or-
ganizaci seniorů ve městě, 
pokles žadatelů o umístě-
ní v domově pro seniory, 
novou vyhlášku omezující 
ubytovny i prezidentskou 
volbu.  (pp)

RADA SENIORŮ: Starší� ročníky� se�mohou� ve�městě�
cítit�bezpečně.  Foto: Petr Pavelka

Senioři přicházejí s připomínkami
� (Pokračování�ze�str.�1)
„Já tam vidím tu atmo-

sféru příručníků a motýl-
ků, protože kavárna Rad-
hošť neodmyslitelně patří 
k Frýdku-Místu podobně 
jako kavárna Slávie k Pra-
ze. Chtěli bychom vybu-
dovat něco v podobném 
stylu, s průřezovým vyu-
žitím našich odborů, i když 
v první fázi bychom se 
zaměřili hlavně na využití 
cukrářů a jejich výrobků,” 
sdělil ředitel školy Lukáš 
Smutný.

Dveře secesní kavárny 

jsou však stále otevřeny 
i jiným zájemcům, kteří 
mohou své nabídky na vy-
užití adresovat radnici 
do poloviny února.

Před nástupem nové-
ho nájemce radnice ještě 
plánuje zvelebit interiér. 
„Úpravy konzultujeme 
s památkáři, chtěli bychom 
dát pryč koberec, který se 
špatně udržuje, zrenovovat 
parkety, vymalovat a čás-
tečně vyspravit čalounění,“ 
přiblížil plánované investi-
ce náměstek primátora Jiří 
Kajzar.  (pp)

Co bude s kavárnou Radhošť?
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Dnešní děti a mládež 
matematiku moc nemusí. 
Je to pro ně nudná dis-
ciplína bez praktického 
užitku, protože si všichni 
zvykli, že za ně vše snad-
no a rychle spočítá někdo 
jiný nebo přístroje, zvlášť 
když bez kalkulačky už se 
dnes neobejde ani žádný 
mobilní telefon. Aby aspoň 
část z nich na matematiku 
nahlížela jinak, o to se 
snaží na 1. ZŠ v kroužku 
zábavné matematiky.

Taková hodina, kdy se 
z matematiky stává hra 
se vším všudy, začíná 
třeba rozcvičkou, kdy je 
třeba probudit mozečky 
a odšpuntovat mozkové 

závity. Stačí, když si paní 
učitelka myslí číslo a trochu 
napoví, které by to mohlo 
být. A ručičky se třepotají, 
jak se chce každý pochlubit, 
že zvládá základy telepatie. 
Když pak paní učitelka při-
jde s numerickým kódem, 
kdy čísla nahradí zvířata, 
je z toho pěkný zvěřinec. 
Potom přijde čas Brigity. 
Není to žádná další peda-
gogická posila, ale hra, je-
jímž cílem je propojit levou 
stranu s pravou nebo horní 
stranu se spodní, čemuž se 
hráči snaží navzájem zabrá-
nit. Druháci se tak učí pře-
mýšlet o pár tahů dopředu, 
taktizovat, bránit, objevují 
možnosti a fígly. Následně 

se děti věnují matematic-
kým úlohám, které bývají 
i v soutěžích. Paní učitelka 
Jitka Hanáková, která krou-
žek zábavné matematiky 
na Jedničce vede, přitom 
připomíná, jak je důležité 
umět i dobře číst, aby děti 
správně a rychle pochopily 
zadání.

„V hodinách matematiky 
nemáme na všechno časový 
prostor. Tady můžeme více 
zařazovat například prvky 
pana profesora Hejného, 
kdy s dětmi pracujeme jeho 
metodami tak, aby objevo-

JÁ TO VÍM!:�I�matematika�může�děti�bavit.�
 Foto: Petr Pavelka

Zábavná matematika na Jedničce

Studenti Seniorské 
akademie Goodwill, kte-
rá ve spolupráci se Sta-
tutárním městem Frý-
dek-Místek nabízí této 
věkové kategorii další 
vzdělávání i smysluplné 
využití volného času, vy-
razili v pátek 19. ledna 
na veletrh GO a Region-

tour do Brna. 
„Studium na akademii je 

zaměřeno na cestovní ruch 
a studenti již měli předmět 
Cestovní kancelář. Na mís-
tě si tak mohli promluvit 
přímo se zástupci cestov-
ních kanceláří, vzít si kata-
logy anebo si vyslechnout 
odborné prezentace jed-

notlivých vystavovatelů. 
Na Regiontour se prezen-
tovaly kraje a miniregiony, 
aby návštěvníkům ukázaly, 
jak je celá Česká republika 
nádherná. Vše bylo dopl-
něno mapami, katalogy 
i jinými suvenýry. Na Fes-
tivalu krajových specialit 
a regionálních potravin 
RegFoodFest ochutnali 
oceněné lahůdky, okošto-
vali víno ze zastoupených 
rodinných vinařství anebo 
pivo ze soukromého pivo-
varu Chomout, kde byli již 
v říjnu na exkurzi. Domů 
se vraceli plní dojmů 
a s plány na letní dovole-
nou,“ referovala Kamila 
Slováková, ředitelka školy.

Zájezd studentů Seniorské akademie 

Děti z frýdecké mateř-
ské školy Naděje byly letos 
už třetí dětskou výpravou, 
která si přišla prohlédnout 
dětské oddělení frýdecko-
-místecké nemocnice. Také 
v letošním roce pokračuje 
projekt na seznámení dětí 
s nemocničním prostře-
dím nazvaný Nebojte se 
nemocnice, který je určen 
zejména předškolákům 
a žákům prvního stupně 
základních škol.

Téměř dvě desítky dětí ze 
třídy Sluníčko v doprovo-
du svých učitelek přivítala 
na dětském oddělení herní 
terapeutka Renata Kročko-
vá. Děti prošly příjmovou 
ambulancí, v odborné am-
bulanci si vyzkoušely sono 
vyšetření bříška, prohlédly 
si celé oddělení a jeden 
z pokojů určený pro malé 
pacienty s doprovodem ro-
dičů. Na vyšetřovně jim 
herní sestřička ukázala 
na demonstrační panence 
Petrušce, jak vypadá vstup-
ní vyšetření a jak se odebírá 
krev, a mohly si vyzkoušet 
i poslech srdíčka fonendo-
skopem.

„V loňském roce navští-
vilo dětské oddělení naší 
nemocnice okolo 40 výprav. 
Kromě předškolních a men-
ších školních dětí, které 
k nám chodí během školní-
ho roku, jsme o prázdninách 
přivítali také děti z příměst-
ských táborů v doprovodu 
jejich vedoucích,“ řekla her-
ní terapeutka dětského oddě-
lení Nemocnice ve Frýdku-
-Místku Renata Kročková. 

„Nejvíce děti baví vzá-
jemné poslouchání srdíčka 
fonendoskopem a ukázka 
sonovyšetření bříška. Na zá-
věr si vždy prohlédneme 
dětské herny, kde je pro ně 
největší odměnou, když si 
mohou chvíli pohrát,“ doda-
la Kročková.

„Cílem prohlídek je se-
známit děti s nemocničním 
prostředím hravě naučnou 
formou, aby v případě hos-
pitalizace byl minimalizo-
ván jejich stres,“ vysvětlila 
Jolana Filipová, tisková 
mluvčí nemocnice.

Zájemci o exkurzi si 
mohou domluvit termín 
s herní terapeutkou na tel.: 
723 172 310.

Děti ze škol a školek se 
seznamují s nemocnicí

valy některé matematické 
zákonitosti samy a měly 
z toho radost. Při úspěchu si 
navzájem zatleskají a nebojí 
se třeba udělat chybu, pro-

tože dostávají prostor na to, 
aby na ni přišly, i na to, proč 
ji udělaly,“ vysvětlila prin-
cip matematiky hrou Jitka 
Hanáková.  (pp)

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2017/2018 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, ni-
kdy není pozdě.

AKCE
2. 2.

PÁTEK V POHYBU | PO-
LOLETNÍ PRÁZDNINY
Pojď si zasportovat o pololet-
ních prázdninách a nauč se 
hrát florbal a kin-ball.
Věk: 7–12 let, Cena: 20 Kč
Místo a čas: Tělocvična 1. 
ZŠ, T. G. Masaryka 454, Frý-
dek, 8.30–12.15 hodin | Pre-
zence: 8.30–8.45 hodin
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

2. 2. 
PO STOPÁCH LOCH-

NESKÉ PŘÍŠERY | PO-
LOLETNÍ PRÁZDNINY
Ve skotském jezeře jménem 
Loch Ness údajně žije příšera 
nazývaná Lochneská příšera 

nebo také Nessi. Společně 
se této legendě podíváme 
na kloub a zjistíme, jak by 
taková příšera mohla vypa-
dat, co dovede, a povíme si 
i něco o místě, kde žije. Těšit 
se můžeš na spoustu zába-
vy, dobrodružství, dovádění 
v bazénu a vyrábění příšery.
Věk: 6–15 let, Cena: 250 Kč 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 8.00–16.00 hodin | 
Ranní hlídání: od 6.30 hodin
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

10. 2. 
DOBROTY V SOBOTY 

| NEPEČENÉ SLAD-
KOSTI

Přijď si s námi vytvořit různé 
nepečené sladkosti, poznat 
nové přátele a vyrobit si kra-
bičku pro svůj výtvor.
Věk: 6–15 let, Cena: 80 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 9.00–12.00 hodin 
Informace: Recepce | Tele-

fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

12. 2. – 16. 2. 
ZÁHADY s.r.o. – ZTRA-
CENÝ SCOOBY DOO | 
JARNÍ PRÁZDNINY | 
POBYTOVÝ TÁBOR

Ztratil se Scooby Doo! Po-
moz partě ze Záhad s.r.o. 
jejich kamaráda vypátrat. 
Čeká na tebe mnoho dobro-
družství a zábavy. Společně 
odhalíme tajemství magne-
tického monstra, ohnivých 
příšer a řady dalších. Těšit se 
můžeš na spoustu her, poku-
sů a soutěží. Užijeme si skvě-
lý prázdninový týden.
Věk: 6–15 let, Cena: 1 550 Kč
Místo a čas: TZ Višňov-
ka, Vyšní Lhoty 168, okres 
Frýdek-Místek | Sraz: 12. 2. 
| SVČ Klíč, budova A Mís-
tek, 8.00 hodin 
Návrat: 16. 2. 2018 | Nádra-
ží ČD Frýdek, 16.20 hodin
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz
� (Pokračování�na�str.�8)

Únorové akce Střediska volného času Klíč
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9. 12. se gymnastika při 
11. ZŠ poprvé zúčastnila 
Oderského poháru v zá-
vodu jednotlivců a dvojic. 
Město Odry pořádalo ten-
to závod už šestým rokem. 
O medaile jelo bojovat 
celkem 14 dětí z našeho 
oddílu a domů jsme si od-
vezli celkem 7 medailí ze 
závodu jednotlivců a 3x 
umístění v soutěži dvojic.

V mladší kategorii I dív-
ky nás zastupovala Maruška 
Bardoňová s Elou Pohludko-
vou, které získaly v soutěži 
„twinteam“ krásné 3. místo. 
V konkurenci 30 dívek se 
Maruška s výbornou sesta-
vou na prostných umístila 
na 7. místě a Elinka s druhou 
nejvyšší známkou na pře-
skoku obsadila 3. místo.

V mladší kategorii I hoši 
jsme měli zařazeno do sou-
těže pět chlapců. Zde v kon-
kurenci 17 chlapců se Adam 
Moskva umístil na místě 9., 
Adam Piontek na místě 7., 
David Rumíšek s perfekt-
ním přeskokem na místě 5., 
Kuba Brettschneider obsadil 
krásnou stříbrnou příčku 
a Karel Delong si domů od-
vezl zlatou medaili i pohár.

V mladší kategorii II hoši 
nás zastupovali tři chlapci, 
kde Honza Provazník vy-
bojoval 2. místo, Dominik 
Šebák se ztrátou pouze 

o půl desetiny na 3. místo 
obsadil 4. místo a Vašek 
Adámek se ztrátou pouhé 
půl desetiny od Dominika 
5. místo. Bohužel u chlapců 
nebyla soutěž dvojic, ale vě-
říme, že by uspěli.

V kategorii starších žá-
kyň III jsme měli největší 
úspěch díky Káje Bužko-
vé a Vandě Gřesové, které 
v soutěži dvojic vyhrály 
a stouply si tak na nejvyš-
ší stupínek. V konkurenci 
15 dívek se Kája s nejvyšší 
známkou na hrazdě umís-
tila na 3. místě se shodným 

počtem bodů s dívkou na 2. 
místě a Vanda si opět stoup-
la na nejvyšší stupeň a od-
jížděla s medailí za 1. místo.

V kategorii starších 
žákyň IV nám závodila 
Kristina Gřesová s Ter-
kou Pohludkovou, které si 
v soutěži dvojic vybojovaly 
krásné 2. místo. V soutěži 
jednotlivců se Kiki umísti-
la na neoblíbeném 4. mís-
tě a Terka si šla opět pro 
stříbro s nejlepší známkou 
za prostná. Dětem moc 
gratulujeme a děkujeme 
za perfektní reprezentaci.

Ve vítkovické hale pro-
běhl v sobotu 20. ledna 
krajský přebor v atletice, 
určený dorostu, junio-
rům, mužům a ženám. 
Startovala na něm také 
sedmička Slezanských, 
kteří stáli celkem deset-
krát na bedně.

Krajskou přeborni-
cí mezi ženami se stala 
hned třikrát Soňa Lis-
níková, když zvítězila 
v dálce 4.89 m, v trojskoku 
10.50 m a ve skoku o tyči 
2.43 m. Patrik Stankov 
zvítězil na 3000 m v oso-
báku 9:41.07 min. Druhá 
místa v kraji vybojovala 
v dorostu Anna Zemaní-
ková na 1500 m v novém 
oddílovém rekordu 4:38.18 
minuty, Eliška Kopcová 
na 400 m za 61.35 s a Petr 
Lisník mezi juniory ve sko-
ku o tyči 2.91 m. Posledně 
jmenovaný přidal ještě 
třetí příčku v dálce výko-
nem 5.46 m, Eliška Kop-
cová v tyči 2.43 m a Denisa 
Pánková v dorostenkách 
na 800 m za 2:42.67 min. 
Všem blahopřejeme. 

Do ostravské atletické 
haly pak nastoupilo v ne-
děli na své krajské přebo-
ry mladší a starší žactvo. 

Mezi několika stovkami 
závodníků byla i čtyřicítka 
se slezanskou příslušností. 
Dokázali vybojovat tři ví-
tězství, čtyři druhá a šest 
třetích míst. 

Mezi staršími žákyně-
mi opět excelovala Anna 
Cagašová, která vyhrá-
la 60 m za 8.07 s, 150 m 
v čase 19:22 s a v dál-
ce byla druhá výkonem 
5.16 m. Všechno jsou to 
nové žákovské halové 
oddílové rekordy! Další 
stříbro vybojovala Vik-
torie Ťahanová na 800 m 
v osobáku 2:27.65 min. 
Dvě medaile přidal Robin 
Dorotík – stříbro na 300 m 
39.60 s a bronz na 150 m 
18.75 s. O další bronzy se 
postarali Daniela Jurečko-
vá na 60 m za čas 8.17 s, 
Adam Dokoupil na 300 m 
39.90 s a Ondra Pavelek 
na 1500 m v čase 4:46.60 
min. O jediné vítězství 
v mladším žactvu se po-
starala Karolína Vilčková, 
která zvítězila na 800 m 
v čase 2:34.34 min. Stříbro 
přidala Barča Bystřičano-
vá na 1500 m v čase 5:45.19 
min. a bronz na stejné trati 
u chlapců Josef Hájovský 
za 5:51.15 min. Jakub Ška-

pa se postaral o poslední 
dvě medaile. V dálce vy-
bojoval stříbro, když sko-
čil 4.55 m, a v kouli bronz 
vrhem dlouhým 7.80 m. 
Řada dalších si vylepši-
la osobní rekordy, takže 
všem děkujeme za repre-
zentaci a blahopřejeme.

Na krajských přeborech se atletům dařilo

Úspěch na Oderském poháru

V předposledním kole 
základní části UNIQA 
volejbalové extraligy žen 
2017/18 Sokol Frýdek-Mís-
tek hostil Olomouc a ne-
začal vůbec špatně. Po vy-
hraném prvním setu však 
přišel nevídaný „zkrat“, 
když v druhém setu domá-
cí volejbalistky dokázaly 
uhrát pouhé dva body. Ani 
v dalších setech na vysoko-
školačky nestačily, a tak si 
výhru odváží Olomouc. 

Olomouc byla určitě fa-
voritem, ale uhrát po vítěz-

ném prvním setu pouhé dva 
body, to je skutečně rarita. 
„Dobrý první set, kdy jsme 
hrály vyrovnaný volejbal. 
Pak nepochopitelný vý-
padek, který by se neměl 
stávat. Děkujeme divákům, 
že vydrželi až do konce,“ 
kála se kapitánka Daniela 
Pavelková. Podobně hovo-
řil i trenér Leopold Tůma: 
„Po prvním setu nepocho-
pím, co se stalo, že jsme měli 
takový výpadek. Soupeř nás 
postupně přehrál ve všech 
herních činnostech.“

V prvním setu měl 
do stavu 8:8 zápas napros-
to vyrovnaný průběh, poté 
Olomouc odskočila na 12:8, 
ale sokolky stav srovnaly. 
Do stavu 20:20 se bojovalo 
o každý míč, ale koncovku 
setu pro sebe urval domá-
cí tým. Druhý set ale začal 
sérií servisů Kubínové, kdy 
Olomouc vedla až 14:0. Ale 
ani poté se sokolky do setu 
nevrátily a prohrály ostud-
ně 25:2, což se projevilo 
i na jednoznačném průběhu 
dalších sad.

Sokolský zkrat: dva míče v setu
TJ Sokol F-M – VK UP Olomouc 1:3 (22, -2, -12, -18)

z atletiky

Dvě medaile vezou z ha-
lového Mistrovství Mora-
vy a Slezska v chůzi naše 
chodkyně. V ostravské hale 
vybojovala mezi žákyněmi 
titul a zlatou medaili Amá-
lie Mynářová v osobním 
rekordu 17:39.97 minuty. 
O pár desetinek sekundy 

byla rychlejší Denisa Pán-
ková a časem 17:39.65 mi-
nuty vybojovala stříbrnou 
medaili mezi dorostenka-
mi. V žačkách došla na 6. 
místě Jana Bednářová 
v solidním čase 22:55.02 
min. Všem holkám velká 
gratulace.

Czech Indoor Gala
Na halovém mítinku 

Czech Indoor gala v ost-
ravské hale startovala v ná-
rodním programu dvě sle-
zanská děvčata na 800 m 
a obě si vedla výborně. 

Iveta Rašková doběhla 
na druhém místě v letoš-
ním maximu 2:13.76 min. 
a Anna Zemaníková pátá 
v osobáku 2:15.20 min. 
Oběma blahopřejeme. 

Běžkyně výborně 
Na vložených závodech 

si vedly skvěle naše běž-
kyně. Na 800 m zvítězila 
podle očekávání Iveta 
Rašková za 2:15.87 mi-
nuty, ovšem hned za ní 
doběhla Anna Cagašová, 
která si časem 2:16.64 
minuty opět vylepšila 
osobní rekord. Třetí do-
běhla Anna Zemaníková 
za 2:17.24 min. Pátá finišo-

vala Eliška Kopcová v so-
lidním čase 2:21.36 minu-
ty a devátá doběhla Klára 
Ningerová za 2:28.77 min. 
Výrazně si vylepšila osob-
ní rekord Viktorie Ťaha-
nová na 1500 m, když do-
běhla pátá za 5:08.92 min. 
Na první závod sezóny 
výborné výkony a všem 
děvčatům patří velká gra-
tulace.

Mynářová zlatá, Pánková stříbrná
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kam za sportem a relaxací

Extraliga házené mužů
Neděle 11. 2. 2018, 17.00

SKP F-M – TJ Cement Hranice
Sobota 25. 2. 2018, 17.00
SKP F-M – Talent Plzeň
Sobota 10. 3. 2018, 19.00

SKP F-M – HK FCC Město Lovosice
Pátek 30. 3. 2018, 18.00

SKP F-M – HC ROBE Zubří

Frýdek-Místek 24. led-
na zvládl důležité utkání 
s Přerovem, před do-
mácím publikem Zubry 
porazil 4:2. Ač domácí 
šli do vedení jako první, 
hosté skóre otočili na 2:1. 
Rysi však poté znovu 
vrhli všechny své síly 
do útoku a i díky dvěma 
brankám Tomáše Franka 
a několika skvělým Ha-
merlíkovým zákrokům 
zápas převrátili ve svůj 
prospěch.

První velkou šanci utká-
ní měli hosté, když přišel 
v roli posledního hráče 
o puk domácí obránce Ma-
tyáš. Na branku se tak řídil 
Karel Plášek starší, ale Ha-
merlíka, který posílil Frý-
dek-Místek z extraligového 
Třince, nepřekonal. A tak 
se jako první radovali do-
mácí. Na konci pohledné 
přesilovkové kombinace 
byl u pravé tyče úplně volný 
Rostislav Martynek, které-
mu už nedělalo problém 
poslat kotouč do odkryté 

brány. Přerov ale velmi 
rychle zareagoval a dokázal 
během minuty a tří sekund 
skóre otočit. Pokaždé se 
prosadil díky většímu důra-
zu na brankovišti.

V první polovině druhé 
třetiny dostali domácí dva-
krát možnost přesilové hry. 
Ta první moc povedená 
nebyla, ale na druhý pokus 
už červenobílí své fanouš-
ky rozjásali. Po Bajtkově 
posunutí propálil tvrdou 
ranou bez přípravy Juraje 
Šimbocha Daniel Štumpf.

Nedisciplinovanost pak 
ubírala síly Přerovským 
i dál, další dvě početní vý-
hody už ale domácí hokejis-
té využít nedokázali. Chvíli 
poté ale už většina haly 
Polárky znovu aplaudova-
la. Střelou z pravé strany 
se dokázal prosadit Tomáš 
Franek a druhá otočka 
skóre byla na světě.

Třetí třetina začala nápo-
rem Frýdku-Místku, který 
byl ve 43. minutě koruno-
ván brankou na 4:2. Dan 

24. ledna proběhla 
v hale Polárka již potře-
tí náborová akce Týden 
hokeje, která se koná pod 
záštitou Českého svazu 
ledního hokeje.

Mediální propagace, kte-
rá probíhala už několik dnů 
předem v rozhlase, televizi, 
na internetu i prostřednic-
tvím plakátů a letáků, byla 
zárukou, že účast dětí a ve-
řejnosti bude opět vysoká. 
Na akci přišly dvě skupiny 
dětí. Jednu skupinu tvoři-
li předškoláci, kteří ještě 
nikdy na bruslích 
nestáli a přišli si 
vyzkoušet se svými 
rodiči první kroky 
na ledě. Druhou 
skupinu tvořily 
děti, které už něja-
ké zkušenosti s bruslením 
mají, především díky ve-
řejnému bruslení a bruslení 
mateřských a základních 
škol, které probíhá částečně 
také pod dohledem trenérů 
hokeje. 

Po registraci přivítal 
účastníky akce, děti a jejich 
rodiče trenér přípravky Pa-
vel Palát, prezident klubu 
a otec frýdecko-místeckého 
odchovance v NHL Ondřeje 
Paláta, který válí za Tam-
pu Bay. Všechny seznámil 
s tím, jak hokejová příprav-

ka ve Frýdku-Místku pracu-
je, kdy probíhají pravidelné 
tréninky či jakou výstroj jim 
je schopen klub poskytnout 
k zapůjčení.

Následně se děti převlék-
ly, půjčily si brusle a buďto 
s rodiči nebo trenéry pří-
pravky pokračovala akce 
na ledě. Trenéři si připravili 
jednotlivá stanoviště, kde se 
hrál malý hokej, hra na jed-
nu bránu, střelba, nájezdy 
na jednu bránu, hry pro 
předškoláky a první kroky 
na ledě s podporou (motor-

káři). Rodiče mohli 
sledovat ukázku 
tréninku a mode-
lového utkání žáků 
hokejové přípravky 
HC Frýdek-Místek. 
Došlo i na společ-

nou fotografii všech účast-
níků akce. Zároveň po celou 
dobu akce probíhaly v před-
sálí i na hlavní obrazovce 
v hale mediální prezentace 
hokejového svazu i HC Frý-
dek-Místek.

Každý účastník akce do-
stal sladkou odměnu a bylo 
vidět, že některé děti byly 
tak nadšené, že se jim ne-
chtělo z ledu. Hodina jim 
rychle utekla a ptaly se, kdy 
mohou přijít znovu, což bylo 
hlavním cílem této náborové 
akce.

V semifinále letošního 
ročníku zimního turna-
je Tipsport liga se MFK 
Frýdek-Místek, coby vítěz 
skupiny D, střetl s prvoli-
govou Zbrojovkou Brno. 
S ní jsme se naposledy 
utkali před sedmi lety, 
kdy jsme ve Stovkách pro-
hráli v rámci Českého po-
háru těsně 1:2.

I tentokrát byl soupeř jas-
ným favoritem a svou sílu 
prokázal již v první pěta-
čtyřicetiminutovce. V 17. 
minutě jsme měli při Kra-
tochvílově zakončení štěs-
tí, jelikož rána brněnského 
fotbalisty skončila na levé 
tyči Bučkovy branky. O dvě 
minuty později nám nejspíš 
hlavní rozhodčí zápasu od-
pustil pokutový kop, když 
nepískal střet Bialka se 
Sukupem. Ve 27. minutě 
se už ovšem penalta pro ji-
homoravský celek pískala. 
Bazeljuk byl u míče přeci 
jen o chloupek rychleji než 
brankář Buček. Míč si k ná-
sledné exekuci vzal Pilík, 
a i když si na míč náš gól-
man šáhl, brance zabránit 
nedokázal – 1:0. 

Ještě smutněji bylo 

na naší straně šest minut 
před přestávkou, kdy si 
centr soupeře z levé stra-
ny hřiště srazil do vlastní 
branky hlavou obránce Bia-
lek – 2:0. Ve 44. minutě pak 
Brno ještě navýšilo své ve-
dení na tříbrankový rozdíl 
po krásné kombinační akci 
a střele Kratochvíla – 3:0.

„Dobře jsme bránili jen 
v úvodních dvaceti minu-
tách. Pak si Brno našlo pár 
skulinek a vstřelilo nám 
tři góly. Je však pravdou, 
že takového soupeře jsme 
v přípravě ještě nepotkali, 
ten rozdíl mezi předešlými 
soupeři a teď byl velký,“ 
komentoval průběh první-
ho dějství náš kapitán Petr 
Literák.

Do druhé půle poslali 
oba trenéři na hřiště zcela 
rozdílné sestavy (pouze 
u nás zůstal na kraji obrany 
Slaninka) a Valcíři podali 
přeci jen aktivnější výkon. 
V 54. minutě dorážel Šum-
ský střelecký pokus Vara-
diho, který si před bránu 
soupeře seběhl na Švrčkův 
centrovaný míč z pravé 
strany – 3:1. Po hodině hry 
odpustil rozhodčí penaltu 

také soupeři, jelikož střet 
brněnského kapitána Pavlí-
ka s rozeběhnutým Vara-
dim se určitě pískat měl. 
Náš útočník navíc za pro-
testy uviděl od sudího žlu-
tou kartu. 

Rozhodující moment 
střetnutí pak přišel v 75. mi-
nutě. To se k míči v našem 
pokutovém území dostal 
Musefiu a ranou pod břevno 
upravil na 4:1. V poslední 
minutě už jen obránce Mar-
tin Honiš uzavřel celkové 
skóre na konečných 4:2.

Martin Pulpit (trenér 
Frýdku-Místku): „My si 
před zápasem nějaké velké 
vize nedělali. Byli jsme si 
vědomi, z jakých trénin-
ků do utkání jdeme. I tak 
to bylo ale velmi přínosné 
utkání, které nám v někte-
rých věcech otevřelo oči. 
Soupeř byl rychlejší a fot-
balovější. Škoda některých 
situaci, mohli jsme zápas 
i zdramatizovat. Pořád je 
ale před námi těžká práce 
a náročné jaro. De facto 
jsme teď třetiligový tým.“

V zápase o 3. místo MFK 
Frýdek-Místek podlehl FC 
Hradec Králové 3:1 (2:0). 

BRZKÝ FAUL: Už�po�pár�vteřinách�od�úvodního�buly�hráli�domácí�přesilovku.�
 Foto: Petr Pavelka

Hokejisté otočili utkání s Přerovem
HC F-M – HC ZUBR Přerov 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Týden hokeje přilákal nové tvářePrzybyla ještě Šimbocha 
nepřekonal, ale volný ko-
touč si našel Tomáš Franek, 
který svým druhým gó-
lem v utkání přiblížil Rysy 
ke třem bodům. Trefil se 
přesně k pravé tyči.

V závěru utkání přebra-
li otěže hokejisté Přerova 
a uzamkli nás několikrát 
před Hamerlíkem. Ale pro-
sadit se nedokázali, takže 
tři body zůstaly doma.

Valcíři v semifinále Tipsport ligy
FC Zbrojovka Brno – MFK F-M 4:2 (3:0)
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Velikonoční zboží, rukodělné výrobky 
nebo místní pochutiny můžete prodávat 
za bezplatný nájem a s možností 
zapůjčení plátěného stánku.

Přihlášky na www.kulturafm.cz 
nebo na čísle 777 728 777.

Velikonoční 
městečko
Přihlaste se na trhy i vy!

ČT 29. 3.—SO 31. 3.

Statutární město Frý-
dek-Místek nabízí k pro-
nájmu zařízenou restau-
raci včetně movitého 
vybavení v objektu č.p. 
1147, tř. T. G. Masaryka, 
k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek.

Objekt čp. 1147 je za-
psán v seznamu kulturních 
památek. V roce 2009 byla 
provedena rekonstrukce 
kuchyně a zázemí. Neby-
tové prostory v objektu 
mají celkovou výměru 435 
m2 (I. PP a I. NP).

Pronajímaná plocha:
I. PP:
- vstup + chodba 19,44 m2 
- sklady 40,89 m2 
- chodba 43,92 m2 
- WC 27,70 m2 

I. NP:
- restaurace (salonek) 
37,80 m2

- restaurace 135,95 m2

- WC 23,4 m2

- kuchyně 69,85 m2

- vstup + chodba 35,67 m2

Služby spojené s pro-
nájmem nebytových 

prostor:
Náklady na teplo budou 

vyúčtovány v poměru pod-
lahových ploch nebytových 
prostor pronajatých nájem-
ci k celkovému součtu pod-
lahových ploch v zúčtovací 
jednotce, kterou tvoří bu-
dovy č.p. 1147 a č.p. 1148, 
Radniční, k. ú. Frýdek. 
(Pro informaci uvádíme, 
že náklady na teplo v roce 
2016 v zúčtovací jednotce 
činily 187,33 Kč/m2/rok 
bez DPH).

Vodné a stočné bude 
vyúčtováno v poměru 
podle náměrů podružných 
vodoměrů instalovaných 

v zúčtovací jednotce, kte-
rou tvoří budovy č. p. 1147 
a č. p. 1148, Radniční, k. 
ú. Frýdek. (Pro informaci 
uvádíme, že cena vodného 
a stočného fakturovaná do-
davatelem Severomoravské 
vodovody a kanalizace a.s. 
v roce 2016 činila 67,72 Kč/
m3 bez DPH).

Dodávku elektrické ener-
gie si zajistí nájemce sám 
na základě vlastního smluv-
ního vztahu uzavřeného 
s dodavatelem elektrické 
energie. Zneškodňování 
odpadů vzniklých z čin-
nosti nájemce v souvislosti 
s užíváním nebytových 
prostor si zajistí nájemce 
sám na vlastní náklady.

Podmínky užívání:
- poskytnutí součinnos-

ti zejména při společen-
ských a kulturních akcích 
Statutárního města Frý-
dek-Místek

- v nebytovém prostoru 
nebudou umístěny výher-
ní hrací přístroje nebo jiná 
technická herní zařízení.
Povinný obsah žádosti:

• nabízená výše nájem-
ného za užívání nebytových 
prostor v objektu č.p. 1147

• oprávnění k podnikání 
v souladu s podnikatel-
ským záměrem (kopie vý-
pisu z Obchodního rejstří-
ku, kopie živnostenského 
listu na poskytování služeb 
v gastronomii)

• podnikatelský záměr 
uchazeče

• reference vč. délky pra-
xe v oblasti gastronomie

Žádosti o pronájem ne-
bytových prostor zasílejte 
na adresu: Magistrát měs-
ta Frýdku-Místku, Rad-

niční 1148, 738 22 Frý-
dek-Místek do 15. 2. 2018 
do 14 hodin. U žádostí 
podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka 
(datum poštovního razítka 
14. 2. 2018).

Na žádosti přijaté po tom-
to termínu nebude brán 
zřetel. Požadovaný způsob 
doručení žádosti – osobně 
na podatelnu Magistrátu 
města Frýdku-Místku nebo 
poštou v zalepené obálce 
označené v levém horním 
rohu nápisem „Pronájem 
kavárna Radhošť – NE-

RADHOŠŤ: Jaký�bude�další�osud�secesní�kavárny? 
 Foto: Petr Pavelka

Nabídka na pronájem restaurace Radhošť

OTVÍRAT!!!“.
Zájemci obdrží další 

informace na Magistrá-
tu města Frýdku-Míst-

ku, Radniční 10, odboru 
správy obecního majet-
ku, Dominika Chludová, 
tel. 558 609 176.

� (Pokračování�ze�str.�5)
12. 2. – 16. 2.

BYL JEDNOU JE-
DEN ŽIVOT | JARNÍ 
PRÁZDNINY | PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOR

Postava jménem Maestro 
nás provede během pěti 
prázdninových dní lidským 
tělem. Seznámí nás s mik-
rohrdiny, kteří na nás ve dne 
v noci dohlíží a bez kterých 
si život ani nedokážeme 
představit. Nahlédneme 
nejen na povrch, ale i dovnitř 
dokonale fungujícího stroje. 
Zjistíš, jak dobře dovedeš 
používat své smysly. S pra-
vými profesionály poznáme 
a také si ukážeme, že první 
pomoc není žádná věda. Při-
dej se k nám a odhal tajem-
ství ukrytá v našich tělech 
a poznej pestrost života, kte-
rý je kolem nás.
Věk: 6–12 let
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 8.00–16.00 hodin | 
Ranní hlídání: od 6.30 hodin
Cena: 1 350 Kč | Děti lze 

přihlásit i na jednotlivé dny 
za cenu 350 Kč na 1 den
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

12. 2. 
PRÁZDNINOVÁ 

VÝTVARKA | JARNÍ 
PRÁZDNINY

Společně si z plátěné tašky 
vyrobíme jedinečný módní 
doplněk. Použijeme barvy, 
razítka, šablony a další ma-
teriál.
Věk: 8–12 let, Cena: 80 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00–12.00 hodin 
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

14. 2. 
VALENTÝNSKÉ 

TVOŘENÍ | JARNÍ 
PRÁZDNINY

Den lásky se nám blíží, 
a proto jsme si připravili 
Valentýnské tvoření, kde 
se seznámíte s tímto dnem 
a vyrobíte si Valentýnské 
psaníčko pro maminku nebo 
jiné blízké.
Věk: 6–15 let, Cena: 70 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 9.00–12.00 hodin 
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

15. 2. 
DOPOLEDNE SE 

STOLNÍMI HRAMI | 
JARNÍ PRÁZDNINY

Neseď o prázdninách do-
poledne doma a přijď si za-
hrát různé netradiční stolní 
hry…
Věk: 6–15 let, Cena: 30 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 8.30–13.00 hodin 
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 

| E-mail: recepce@klicfm.cz
24. 2. 

DOPOLEDNE PLNÉ 
ZÁBAVY A HER

Patří sport neodmyslitelně 
k tvé náplni každého dne? 
Tím pádem neseď v sobotu 
doma a přijď za námi prožít 
super dopoledne plné zábavy 
a her. Čekají na tebe známé 
i méně známé sportovní hry, 
soutěže a aktivity, u kterých 
se trochu zapotíme. Vysvět-
líme si pravidla hry fair play 
a týmové spolupráce a jako 
správný sportovec si vyro-
bíš svůj talisman pro štěstí. 
Zapoj svého sportovního du-
cha. Těšíme se na tebe!
Věk: 6–12 let, Cena: 50 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00–12.00 hodin 
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

24. 2. 
ČLOVĚČE, NEZLOB SE 
| O POHÁR MĚSTA F-M
Už podesáté máte možnost 
si zahrát hru Člověče, nezlob 
se a pokusit se vyhrát pohár 
či nějakou deskovou hru…
Věk: 6–99 let, Cena: 50 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 9.00–16.00 hodin | Pre-
zence: 9.00–9.30 hodin
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

Únorové akce Střediska volného času Klíč

Sledujte, prosím, propagač-
ní materiály jednotlivých 
akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK 
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.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. Sa-
dová 
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. Sa-
dová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, 
VI. NP (kancelář)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 
zast. plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek (stavba je součástí po-
zemku 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 
zastavěná 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. 2299, na pozemku p.č. 2910 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (stavba je součástí 
pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 
m², I. NP (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 
27,30 m², I. NP (prodejna)
stavba č.p.1147, na pozemku p.č. 2982 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (stavba je součástí 
pozemku p.č. 2982) – tř. T.G.Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 435 
m² (kavárna Radhošť).
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 (stav-
ba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 
3988/9) – Místecká 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 (provozov-
na)
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 29,5 
m2, II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 
19,97 m2, III. NP, místnost 303 (kance-
lář)
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
stavba č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (stavba č.p. 159 je 
součástí pozemku p. č. 922/5) – ul. Ko-
menského 
nebytový prostor o celkové výměře 15 
m2, I. NP
podzemní stavba se samostatným úče-
lovým určením – křížový podchod pro 
pěší, umístěná pod komunikacemi I/48 
a II/ 484, pod křižovatkou ulic Hlav-
ní třída, Janáčkova, Frýdlantská a Os-
travská, přičemž vyústění podchodu 
ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pavla je 
na pozemku p.č. 229/6, zastavěná 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:

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.

Nabídka na pronájem standardního obecního 
bytu s dluhem po předchozím nájemci

Byt č. 6 o velikosti 1+2 v domě čp. 1335, ul. Dlouhá, 
k. ú. Frýdek s dluhem ve výši 6.834 Kč.

Prohlídka bytu je možná po telefonické domluvě 
na č. 558 609 363 nebo 558 609 364. 

Po prohlídce nahlásí žadatel svůj zájem o pronájem bytu 
do 26. 2. 2018 na odbor správy obecního majetku, Radnič-
ní 10, kanc. č. 208, (tel. 558 609 181 nebo 558 609 363).

Bližší informace a podmínky pronájmu 
jsou uvedeny na stránkách www.frydekmistek.cz

Kurzy v Národním domě
Na kurzy v Národním domě můžete i jednorázově. 

Přijďte si nezávazně zatančit, zacvičit 
nebo se zrelaxovat u arteterapie.

Po 17.30 – 18.30 
Orientální tance – mírně pokročilí, 80 Kč

Po 18.45 – 19.45 
Orientální tance – začátečníci, 80 Kč

Po 19.00 – 21.30 
Taneční pro manželské páry a dvojice 

– začátečníci, 300 Kč
Út 9.00 – 10.00 

Zdravotní cvičení s prvky jógy, 60 Kč
Út 16.30 – 17.30 

Cvičení pro zdraví s pilates, 60 Kč
St 19.30 – 22.00 

Taneční pro manželské páry a dvojice 
– mírně pokročilí, 300 Kč

St 17.30 – 19.00 
Powerjóga, 90 Kč

Čt 8.30 – 9.30 
Cvičení pro seniory, 50 Kč

Čt 17.00 – 18.00 
Cvičení pro zdraví, 60 Kč

Čt 17.45 – 19.15 
Arteterapie, 80 Kč
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Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
Architektura města: Finančně podpoříme údržbu kulturních památek

Rada města na svém 
lednovém zasedání roz-
hodla o výběru nejvhod-
nější nabídky veřejné 
zakázky na služby s ná-
zvem „Restaurování pís-
kovcového sloupu s ko-
pií sochy Panny Marie 
v Místku“ a o uzavření 
smlouvy o dílo, na které 
bude z rozpočtu města 
vyčleněno okolo čtvrt 
milionu korun.

Po realizaci nové his-
torické repliky kašny tak 
bude pozornost věnována 
dalšímu historickému prv-
ku, tentokrát na opačném 
konci místeckého náměs-
tí. „Jedná se o památku 
zapsanou v Ústředním se-
znamu kulturních památek 
České republiky, která se 
skládá z několika na sobě 
osazených architektonic-
kých prvků a ze samotné 
sochy Panny Marie. Celá 
památka je barokní prací 
ze 30. let 18. století, sa-
motná vrcholová socha je 
kopií z roku 1939, samot-
ný originál je uložen v de-
pozitáři muzea,“ přiblížil 
objekt, který je v podstatě 
nepříliš nápadnou součás-
tí náměstí, kolem níž lidé 
často procházejí prakticky 
bez povšimnutí, náměstek 
primátora Pavel Machala.

Možná ani vy jste zra-
kem nikdy nespočinuli 
na přes dva metry vysokou 
sochu, který představuje 
„stojící, esovitě prohnu-
tou postavu Bohorodičky 
s esovitě prohnutým tě-

lem, napůl stojící a napůl 
klečící na skládaných 
kamenech, s oběma ruka-
ma rozpaženýma v gestu, 
s hlavou s hlavou vyklo-
něnou nahoru, lemovanou 
klasickou svatozáří s dva-
nácti hvězdami.  Po stra-
nách, na stylizovaném 
skalisku, je z každé strany 
stylizovaná dětská postava 
putta, přidržující či podpí-
rající kompozici“. 

Pod sochou je masiv-
ní trojboká krycí římsa 
s prolamovanými zkose-
nými rohy, která dosedá 
na masivní téměř třímet-
rový podstavec. Pod ním 

je umístěn mezistupeň 
v podobě nástavce, na je-
hož vnitřních plochách 
jsou provedeny, v mírně 
ohraničených polích, už 
poměrně dost nečitelné fi-
gurální reliéfy, s motivy ze 
života Panny Marie.

Spodní part architek-
tonických částí je tvořen 
soklem, pod nímž jsou 
osazeny dvě řady schodiš-
ťových stupňů s horním 
jednoduchým profilem, 
které jsou však zhotoveny 
z jemnozrnnějšího pískov-
ce a byly zřejmě vytvoře-
ny druhotně, stejně jako 
vrcholová socha.

Materiálem architek-

tonických částí je světle 
béžový hrubozrnný kře-
mičitý pískovec, jehož uži-
tí v okolí je velmi hojné, 
pocházející patrně z lomů 
kolem hradu Hukvaldy. 
Z téhož materiálu jsou 
zhotoveny mnohé sochy 
v Brušperku, Paskově, 
Novém Jičíně aj.

Podle restaurátorů po-
vrch vykazuje znečištění 
prachem i biologickými 
mikroorganismy, i když 
památka není přímo ob-
klopena vzrostlou zelení. 
V jejich žargonu vidí krus-
ty, a dokonce vytváření 
„puchýřů“, pro laika je 
srozumitelný závěr, že se 
zkrátka kámen drolí.

„Na soše jsou poškoze-
ní, která jsou zčásti způso-
bena i opotřebením památ-
ky v průběhu času a neruší 
výpovědní hodnotu díla, 
ale odborníkům vadí dru-
hotné doplňky s odlišnou 
barevností od originálu, 
což berou jako estetic-
ky nevyhovující. Úpravu 
schodů z viditelně světlé-
ho tmelu pak berou jako 
naprosto rušící,“ vyjmeno-
val některé problematické 
partie náměstek primátora 
Richard Žabka.

Veškeré restaurátor-
ské práce budou probíhat 
na místě, s lešením a za-
jištěním celého pracoviště 
oplocením. „Provedenými 
zásahy dojde k barevnému 
sjednocení i zvýrazně-
ní některých částí, takže 
věříme, že dílo se stane 

důstojným protějškem 
loni vybudované kašny,“ 
doufá náměstek primátora 
Jiří Kajzar. „Restaurování 
této sochy je současně dal-
ším příspěvkem k jinému 

našemu závazku obsa-
ženému v programovém 
prohlášení – že zkultur-
níme místecké náměstí,“ 
uzavřel primátor Michal 
Pobucký.  (pp)

PANNA MARIE NA NÁMĚSTÍ: Víte,� kolem� čeho�
chodíte?  Foto: Petr Pavelka

NÁMĚSTÍ SVOBODY: Stane�se�socha�důstojným�protějškem�nové�kašny?��
 Foto: Petr Pavelka
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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

Profesionální chůva (69-017-M)
Chcete porozumět dětskému světu a získat tak i mož-

nost nové profese „Chůva pro děti do zahájení povinné 
školní docházky“?

Vzdělávejte se v akreditovaném kurzu MŠMT! Re-
kvalifikace bude probíhat od 26. 2. do 26. 4. 2018 v od-
poledních hodinách (Po, St, Čt) v budově Obchodní aka-
demie, 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 sociálních službách s akreditací 
MPSV.

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

Pozn.: Zájemci vedení na pobočce úřadu práce mají 
možnost zvolené rekvalifikace.

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

Měsíc prosinec při-
nesl klientům Domova 
Přístav Frýdek-Místek 
mnoho zážitků a překva-
pení. Již v prvním týd-
nu měsíce prosince byla 
v Domově Přístav FM 
cítit vánoční atmosféra 
v podobě svátečního mi-
nikoncertu Farního sbo-
ru z Nebor, Slezské círk-
ve evangelické a.v., který 
potěšil uživatelé Domova 
Přístav duchovním slo-
vem a vánočními písněmi 
žesťového orchestru.

Nechyběla návštěva 
Mikuláše, ani Vánoční se-
tkání s uživateli společně 
s hosty, jak dobrovolníky, 

tak duchovními spolupra-
cujících církví a pracovní-
ky Domova Přístav. Dal-
ším milým překvapením 
bylo vánoční představení 
dětí z domácí školy v Čes-
kém Těšíně. V rámci pro-
jektu Ježíškova vnoučata 
jsme měli tu čest uvítat 
Family Gospel Ostrava, 
který uživatelům Domova 
Přístav splnil přání a při-
pravil nezapomenutelný 
zážitek. Spolupracující 
dobrovolnické centrum 
ADRA ve spolupráci 
s církví adventistů sedmé-
ho dne připravilo sbírku, 
jejímž hlavním cílem bylo 
udělat radost osamoceným 

lidem žijícím v sociálním 
zařízení. Na základě této 
sbírky čekalo na Štěd-
rý den pod vánočním 
stromkem překvapení pro 
všechny obyvatele Domo-
va Přístav FM, které vy-
kouzlilo nejeden úsměv. 
Tímto velmi děkujeme 
dobrovolnickému centru 
ADRA a členům sboru 
Církve adventistů sedmé-
ho dne ve Frýdku-Místku 
a všem dobrým lidem, kte-
ří o Vánocích nezapomněli 
na osamělé klienty Domo-
va Přístav Frýdek-Místek. 
 Kolektiv pracovníků 

 Armády spásy Domov 
 Přístav FM

Vánoční čas v Armádě spásy 
Domov Přístav Frýdek-Místek

Ve druhém lednovém 
týdnu navštívili dětské 
oddělení Nemocnice 
ve Frýdku-Místku maji-
telé tiskárny Kleinwäch-
ter z Místku. 

Nepřišli s prázdnou, 
přinesli dětem dvě velké 
krabice plyšových hraček, 
které rozzářily oči nej-
menších dětí, a další drob-
nosti, ze kterých měly ra-
dost zejména ty větší děti. 
Malí pacienti si sami vy-
bírali, která hračka se jim 
nejvíce líbí, za ty nejmenší 
zvolily vhodnou hračku 
jejich maminky.

„Nemocnice děkuje 

dárcům za jejich nezištnou 
aktivitu, kterou udělali ra-
dost hospitalizovaným dě-
tem i jejich rodičům,“ po-
děkovala Jolana Filipová, 
tisková mluvčí nemocnice.

Na dětském oddělení nemocnice 
se naděluje nejen o Vánocích

Statutární město Frý-
dek-Místek pořádalo kon-
cem minulého roku již 
tradiční veřejnou sbírku 
„Vánoční strom“. Výtě-
žek každoročně putuje 
na dobročinné účely. Ten-
tokrát byl určen pro měst-
skou organizaci Žirafa, 
která poskytuje služby 
osobám s mentálním po-
stižením. Vybrat se poda-
řilo přes 52 tisíc korun.

Peníze organizace Ži-
rafa použije na nákup 

mechanických invalid-
ních vozíků, které budou 
využívány v rámci soci-
alizačních a aktivizač-
ních činností pro klienty 
s omezenou hybností. 

„Všem dárcům, kteří 
do pokladničky umístěné 
u vánočního stromu na ná-
městí Svobody přispěli jak 
mincemi, tak i bankovka-
mi, patří velké poděková-
ní,“ řekl primátor Michal 
Pobucký.

Účel sbírky Vánoční 

strom v předchozích le-
tech:

rok 2011 – 40.861 korun 
– Azylový dům pro matky 
s dětmi SÁRA – na zakou-
pení vybavení pro výchov-
ně-vzdělávací aktivity a so-
ciální práci, které povedou 
ke zkvalitnění života dětí 
a matek v azylovém domě

rok 2012 – 39.332 korun 
– Kafira o. s. – na zakou-
pení PC sestavy včetně 
speciálního softwaru, židlí 
a skříní v rámci vybavení 
pobočky ve Frýdku-Míst-
ku, která poskytuje zrakově 
postiženým službu sociální 
rehabilitace

rok 2013 – 47.480 korun 
– Azylový dům Bethel – 
na zakoupení matrací, lož-
ního prádla a gumových 
podložek

rok 2014 – 35.750 korun 
– Jesle Frýdek-Místek – 
na vybavení zahrady jeslí 
netradičními dřevěnými 
lavičkami

rok 2015 – 45.131 korun – 
Domov pro seniory – na za-
koupení elektrického polo-
hovacího lůžka s laterálním 
náklonem pro dlouhodobě 
imobilní klienty

rok 2016 – 60.660 korun 
– Domov Přístav – na za-
koupení polohovacích po-
můcek pro imobilní klienty

Sbírka „Vánoční strom“ vynesla přes 50 tisíc korun 
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USA | erotický thriller | 15+ | titulky 
| 140 Kč. Premiéra.

Pá 9. 2. v 9.30
Bijásek: Omalovánky

Proč jsou na obloze draci
Omalovánky
Perníkový dědek
Přírodopis v cylindru
Vláček Kolejáček
ČR | pohádka | přístupné | česky | 67 
min. | 30 Kč. Pro děti.

So 10. 2. v 15.00
Bijásek: Esa z pralesa

FR | animovaný | přístupný | dabing 
| 97 min. | 80 Kč / 60 Kč. Pro děti.

So 10. 2. v 17.00
Čertoviny

ČR | pohádka | přístupný | česky | 
101 min. | 120 / 100 Kč. Pro děti.

Ne 11. 2. v 17.00
Coco

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 109 min. | 130 / 110 Kč. Pro 
děti.

Ne 11. 2. v 19.00
Prezident Blaník

ČR | komedie | 15+ | česky | 90 min. 
| 120 Kč.

Po 12. 2. v 14.30
Jumanji: Vítejte v džungli!

USA | dobrodružný | přístupný | 
dabing | 111 min. | 120 Kč / 100 Kč.

Po 12. 2. v 17.00
Universum Brdečka

ČR | dokumentární | přístupný | čes-
ky | 84 min. | 100 / 80 Kč.

Po 12. 2. v 19.00
Limonádový Joe 

aneb Koňská opera
ČSSR | komedie | přístupný | česky | 
95 min. | 90 / 70 Kč.

St 14. 2. v 10.00
Kvarteto

ČR | komedie | 12+ | česky | 93 min. 
| 60 Kč.

St 14. 2. v 15.00
Ferdinand

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 99 min. | 120 / 100 Kč.

St 14. 2. v 17.00
Hora mezi námi

USA | dobrodružný | 12+ | titulky | 
109 min. | 100 Kč.

St 14. 2. v 19.00
Pěkně blbě

USA | komedie | 12+ | titulky | 119 
min. | 100 Kč 

Pá 16. 2. v 10.00
Dukátová skála

ČR | pohádka | přístupný | česky | 90 
min. | 120/100 Kč.

Pá 16. 2. v 14.30 
Ne 18. 2. v 17.00

Po 19. 2., St 21. 2. v 16.30
Black Panther

USA | akční | přístupný | dabing | 
130 / 110 Kč.

Pá 16. 2. v 17.00
Coco

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 109 min. | 130 / 110 Kč.

Pá 16. 2. v 19.00
Black Panther

USA | akční | přístupný | titulky | 

hý obraz – bílé plátno bez rámu. 
Vzájemné vztahy mužů pak musí 
projít zkouškou, kdy se při pochy-
bování nad uměleckými kvalitami 
abstraktního díla odkrývají křivdy 
minulosti, skrze které vyplouvají 
na povrch i další motivy, jako je 
snobismus, pokrytectví, mužská 
ješitnost, vypočítavost či důvěra 
jednoho v druhého.

Út 13. 2. v 19.00 
Commedia finita 

Př. sk. Silné příběhy
Divadlo Viola

Nesmírně vtipná hra o naší nej-
slavnější operní pěvkyni a malosti 
prostředí, které ji obklopovalo. Hu-
dební inscenaci s originálními do-
bovými nahrávkami protkávají mo-
nology čtyř rozdílných žen z okolí 
Emy Destinnové.
Účinkují: Daniela Kolářová, Jana 
Synková a další.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 4. 2. v 15.00

O veselém království
Divadlo Křesadlo

Dvě trochu bláznivé princezničky 
Kryšpína a Pepína si chtějí zpříjem-
nit chvilky na zámku, kde se nudí 
a je jim smutno. Rozhodnou se celé 
království změnit na barevné a ve-
selé. Veselá hudební pohádka pro 
děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 11. 2. v 15.00 
Peklo s ježibabou
Divadlo Elf Praha

Pohádku pro herce a loutky o tom, 
jak Kašpárek čertům utekl, ježiba-
bu vypekl a kobylku si vysloužil. 
Pohádka s písničkami pro děti od 3 
let. Vstupné 60 Kč.

Ne 18. 2. v 15.00 
Sindibádova dobrodružství

Divadlo Koráb
Pohádka, u které se nezastavíte ani 
na konci, protože vás děj vtáhne 
do stavu trvalého snění, a to jak děti, 
tak dospělé. Hrají dva herci a nespo-
čet všelikterých loutek a jiných hýba-
cích zařízení, které slouží k uvádění 
diváků do údivu. Tato pohádka je 
určena k zapomínání na všední sta-
rosti a působí stoprocentně. Odehrává 
se v orientálním světě a je napsána 
na motivy pohádek Tisíce a jedné 
noci. Pohádka pro děti od 3 let a taky 
rodiče, babičky… Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
Čt 1. 2. – St 28. 2., Nová scéna 

Vlast
United colours 750 F≈M 

Fotografie dokumentující loňský 
streetart festival. V roce 2017 uměl-
ci změnili svými barevnými obra-
zy ráz podchodu u Malého náměstí, 
stěn u haly Polárka a podchodu pod 
ulicí Beskydská. Vstup zdarma. 

KINO
Čt 1. 2. v 17.00

Špindl
ČR | komedie | 12+ | česky | 98 min. 
| 120 Kč

Čt 1. 2. v 19.00

Prezident Blaník
ČR | komedie | 15+ | česky | 90 min. 
| 120 Kč. Premiéra.
Scandi – Přehlídka současného se-
verského filmu

Pá 2. 2. v 17.00
Scandi: Tak pravil Bůh

Dánsko | komedie | 12+ | titulky | 
105 min. | 120 Kč (Permanentka: 
420 Kč). Premiéra.

Pá 2. 2. v 19.00
Scandi: Darkland

Dánsko | thriller | 15+ | titulky | 112 
min. | 120 Kč (Permanentka: 420 
Kč). Premiéra.

So 3. 2. v 10.00
Scandi: Jo Nesbø: Doktor 
Proktor a prdící prášek

N / D / SWE | rodinný | dabing | 87 
min. | 120/100 Kč (Permanentka: 
420 Kč). Pro děti.

So 3. 2. v 16.30
Scandi: Únos

Dánsko | thriller | 15+ | titulky | 
103 min. | 100 Kč (Permanentka: 
420 Kč)

So 3. 2. v 19.00
Scandi: Sámská krev

SWE / D / N | drama | 15+ | titulky 
| 110 min. | 100 Kč (Permanentka: 
420 Kč)

So 3. 2. v 21.00
Scandi: Potvora

Dánsko | thriller | 15+ | titulky | 86 
min. | 120 Kč (Permanentka: 420 
Kč). Premiéra.

Ne 4. 2. v 17.00
Čertoviny

ČR | pohádka | přístupný | česky | 
101 min. | 120 / 100 Kč. Pro děti.

Ne 4. 2. v 19.00
Všechny prachy světa

USA | drama | 15+ | titulky | 135 
min. | 120 / 100 Kč.

Po 5. 2. v 19.00
Happy End

FR / D / A | drama | 12+ | 107 min. | 
110 / 90 Kč.

Út 6. 2. v 16.30
Zmenšování

USA | komedie | přístupný | titulky | 
135 min. | 130 / 110 Kč.

Út 6. 2. v 19.00
Cukrář

IL / D | drama | 15+ | titulky | 104 
min. | 120 Kč / 100 Kč.

St 7. 2. v 10.00
Sněhulák

VB / N / USA | thriller | 15+ | titulky 
| 119 min. | 60 Kč. Pro seniory.

Čt 8. 2., Pá 9. 2. v 17.00
Sněhová královna: 

Tajemství ohně a ledu
Rusko | animovaný | přístupný | čes-
ky | 89 min. | 130 / 110 Kč. Premiéra, 
pro děti.

Čt 8. 2. v 19.00
Pá 9. 2. v 19.00
Pá 9. 2. v 21.00

So 10. 2. v 19.00
So 10. 2. v 21.00
Ne 11. 2. v 21.00
St 14. 2. v 21.30

Padesát odstínů svobody

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Pá 2. 2. v 19.00, Kino Petra 

Bezruče
Václav Neckář & Bacily 

Koncert popového zpěváka a jeho 
stálé kapely. Zlaté hity hudební 
stálice známé od 60. let. Těšte se 
i na novou tvorbu Václava Neckáře, 
třeba z jeho platinové desky „Dobrý 
časy“.

Čt 15. 2. v 19.00, ZUŠ Hlavní 11
Hudba a Shakespeare

Př. sk. Komorní koncerty 
(změna programu za pořad Koncert 
k výročí vzniku ČSR)
Komponované představení hudby 
a recitací. Zazní výběr textů z díla 
W. Shakespeara a hudba anglických 
mistrů Henryho Purcella a Johna 
Fielda.
Účinkují: Jan Fišar, Halina Franti-
šáková a Eliška Novotná 
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI

Čt 8. 2. v 18.30, Národní dům
Povídání v Zeleném baru 
s Robertem Antonínem 

O tom, jak fungoval středověký 
stát, co všechno měl na starosti pře-
myslovský král a jaká byla ve stře-
dověku představa ideálního panov-
níka, bude vyprávět medievalista 
doc. Robert Antonín. Moderuje Li-
bor Magdoň. Vstup zdarma.

TANEC
St 14. 2. v 19.00, Národní dům

Valentýnská Tančírna
Dokonalé rande přesně na svatého 
Valentýna. Večírek pro zamilované 
s hudbou do kroku klasických tan-
ců. S Janou Šodkovou za DJským 
pultem. Další Tančírna bude v so-
botu 24. 3. Vstupné 80 Kč/120 Kč 
na místě.

VÝSTAVY
Čt 1. 2. – St 28. 2., Národní dům

Poslechovka 
Výstava fotografií Ondřeje Pohludky, 
fanouška a dvorního fotografa hu-
debních akcí Poslechovka v Zeleném 
baru, které zachycují scénu místních 
DJs a párty v pověstném Zeleném 
baru v přístavbě Národního domu 
i v altánku ve Smetanových sadech. 
Portréty, momentky a záběry detailů 
v nečekaných kontextech.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
St 7. 2. v 19.00 

Obraz 
Př. sk. Ostravská divadla 
Komorní scéna Aréna

Dlouholetým přátelstvím tří čty-
řicátníků otřese moment, kdy si 
jeden z nich pořídí přehnaně dra-
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130 / 110 Kč.
So 17. 2. v 17.00

Ewa Farna 10: Neznámá známá
ČR / PL | dokumentární | přístupný 
| česky | 120 Kč.

So 17. 2. v 19.00
Star Wars: Poslední z Jediů 

USA | sci-fi | 12+ | dabing | 150 min. 
| 120 / 100 Kč.

Ne 18. 2. v 19.30
Vražda v Orient expresu

USA / Malta | krimi | 15+ | titulky | 
120 / 100 Kč.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

Jednobarevné doplňkové verze hori-
zontálního logotypu frýDek≈místek. 
Vhodné všude tam, kde je tisková pro-
dukce omezena pouze jednou barvou 
nebo takovou paletou barev, které zne-
možňují použít základní verzi logotypu.

příklad užití razítko, jednobarevný pla-
kát, podklad pro gravírování, ražbu nebo 
slepotisk

Doplňkové negativní jednobarevné verze 
horizontálního logotypu frýDek≈mís-
tek. Vhodné všude tam, kde je tisková 
produkce omezena pouze jednou bar-
vou nebo takovou paletou barev, které 
znemožňují použít plnobarevnou verzi 
logotypu.

příklad užití tričko, jednobarevný tisk, 
plakát tištěný kombinací černé a jiné barvy

3. 2. od 8 do 13 hodin
Masopustní jarmark

Místecké náměstí

6. 2. v 18.00 v Místku
Petra Bujoková 

– Azorské ostrovy 
Cestovatelská přednáška, 

vstupné 20 Kč 

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-
čichové a rostliny? Výstava potrvá 
do 18. února.

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:
Čtvrtek 1. února, 16.30 hodin, 

Zelený dům
FIAT – od neúspěchu k úspěchu

Na Turínské motorshow v roce 
1978 představili nový Fiat Ritmo, 
který se stal pomyslným „Černým 
Petrem“ automobilky Fiat. O něco 
lépe byly přijaty následující modely 
Regata, Tipo a Tempra. Mimořád-
ný úspěch zaznamenala dvojčata 
Bravo–Brava, která se stala vítě-
zi evropské soutěže „Auto roku 
1996“. Zejména Bravo bylo jedním 
z nejelegantnějších sportovně po-
jatých Fiatů, jaký se kdy vyráběl. 
Přednášku doplní studijní výstava.

Čtvrtek 8. února, 16.30 hodin, 
Zelený dům 

P. Jan Evangelista Tagliaferro 
– bojovník proti kořalečnému 

moru
„Ty borovsky kostelíčku, stojíš 
na pěkném kopečku. Květe z něho 
ruža tmava, Tagliaferrova hlava 
smava...“ Dávno zapomenutá pís-
nička připomíná P. Jana E. Tagli-
aferra (1867–1922) – horlivého 
kněze, buditele, spisovatele, vlasti-
vědného a osvětového pracovníka, 
zakladatele nejstaršího abstinent-
ského spolku na Těšínsku.

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 ob-
novení kontaktu s vaším tělem 

a snadnému 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 3. 2. v 15 hodin
Sponge blob

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

Sobota 10. 2. a 17. 2. v 15 hodin
O perníkové chaloupce

Klasická pohádka v loutkovém 
provedení. Pro děti od 3 let – hraje 
DUO – Divadlo u Ostravice Frý-
dek-Místek. Vstupné 30 Kč.

Půjčování kostýmů v únoruu:
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

sobota 3. 2.
Tradiční Lašský bál

pátek 9. 2.
Společenský ples Beskydské 

šachové školy

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.

 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 – do-
poledne
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., 
28. října 781, Místek

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

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí 

s dobrými a pevnými přátelskými 
vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
7. 2. (st) od 17 h.

V-klub F-M 
Pravidelná schůzka klubu frýdec-
ko-místeckých výtvarníků.

14. 2. (st) od 19 h.
Pavlína JÍŠOVÁ & ŠANY
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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

2. 2. pátek MONKEY BUSINESS
NEJLEPŠÍ ČESKÁ FUNKY KA-
PELA OPĚT VE STOUNU.
3. 2. sobota DOPE D.O.D.
NEJLEPŠÍ EVROPSKÁ HIP HOP 
KAPELA A HVĚZDA BEAST 
FOR LOVE VE STOUNU!
9. 2. pátek NO!SE – BIFIDUS AK-
TIF (LIR)
DNB PÁRTY, JEDEN Z NEJ-
LEPŠÍCH ČESKÝCH DNB DJS 
PO ROCE A PŮL VE STOUNU.
10. 2. sobota GROOVE! – SISA 
FEHER

KAPELY: USED TO BE, SOFA 
FEAT. SISA FEHEROVÁ A DAL-
ŠÍ GROOVE PLNÝ KVALITNÍ 
MUZIKY NA POMEZÍ JAZZU, 
FUNKU A DALŠÍCH STYLŮ.
16. 2. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 
18 PLUS
DJ KOMÁR A KAMIL A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB.
17. 2. sobota HORKÝŽE SLÍŽE – 
VYPRODÁNO
NENÍ CO DODAT, SNAD JEN, 
ŽE PO KONCERTU BUDE 
MEGA AFTERPÁRTY.

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

Valentýnský koncert dvou předních 
folkových písničkářek. Vstupné 
150 Kč.

15. 2. (čt) od 13 h .
ZOH: ČR – Jižní Korea

Zahájení hokejových zápasů našich 
reprezentantů na ZOH 2018. Další zá-
pasy a sportovní přenosy dle rozpisu.

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

16. 2. – Čaj o páté
RADY – JAK BÝT ŠŤASTNÝM. 
Tradiční setkání v kruhu přátel nad 
šálkem čaje s vyprávěním Zdeňka 
Šebesty, jeho celoživotními zkuše-
nostmi a besedou s tématem, které 
se týká každého z nás. Jógový sál 
Frýdek, program trvá přibližně dvě 
hodiny. 
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy 

leden až březen 2018:
Filozofie a praxe jógy pro začáteč-
níky, mírně pokročilé i pokročilé. 
Vše pro udržení či zlepšení fyzické-
ho, psychického a duševního zdra-
ví. Výukové materiály s jógovou 
tematikou, zpracované na základě 
dlouholetých zkušeností a ve spolu-
práci s lékaři a dalšími odbornostmi 
– dle tématu. Vhodné pro lektory 
jógy i pro širokou veřejnost.

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.

Více informací na 
www.joga-karakal.cz.

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

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

21. 2. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, 
pro rezervaci 

volejte 777 755 907.
Čtvrtek v 15.30 a 16.30 hod

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
13., 20., 27. 2. – 9.00 h

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
13., 20., 27. 2. – 10.15 h

BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 
BESEDA „MODERNÍ 

LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 
NA NOŠENÍ DĚTÍ“
Dne 21. 2. se uskuteční 
besedy v 10 h a 12 h. 

Více informací na www.pomadfm.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 

1. 2. Pololetní prázdniny – Winter 
shake (výlet do Ostravy – návštěva 

NZDM)
8. 2. Perličkové odpoledne

12.–16. 2. Jarní prázdniny – „Po-
znáváme, co neznáme“ – návštěva 
letiště v Ostravě, Aquapark Olešná, 
návštěva jiného NZDM ve Frýdku, 

zimní hra ve městě, stolní hry
Každé úterý chodíme do tělocvičny 
od 15.45 do 16.45 hodin. S sebou 
přezůvky a sportovní oblečení.
Každou středu je konzultační den 
– den určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví 
doučování nebo téma, které chtějí 
s pracovnicí prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den 
najdete na 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. 
Přijďte se podívat a zatančit si 
do krásných 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

24. 2. 15.00 – 17.00
Dílničky: výroba hnízdních 
budek pro zpěvné ptactvo

OC FrÝDA

DIVADLO pro děti! 
Od 14.00 hod. 

Nový edukativní loutkový pořad 
se Strašfuňákem a Funilkou. 

Pro děti od 3 - 9 let. 
Uvádí divadlo Loutkový svět.

10. 2., od 14.00 
Svátek zamilovaných 
v Loutkovém světě.

Více na www.ocfryda.cz
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Letos poprvé zavítá 
přehlídka severských fil-
mů Scandi do Kina≈Vlast 
ve Frýdku-Místku. Se-
verské filmy v posledních 
letech sklízejí úspěch 
nejen na mezinárodních 
festivalech, ale také u di-
váků, které si získávají 
svým nekompromisním 
černým humorem, ori-
ginálními kriminálními 
případy a napínavými 
thrillery. Přehlídka pro-
běhne od pátku 2. do so-
boty 3. února a zaměří se 
na dánský film. Během 
festivalu uvedeme hned 
tři exkluzivní předpre-
miéry dánských filmů.

Tak pravil Bůh, černá 
komedie Henrika Rubena 
Genze, zachycuje nevšed-

ní rodinu, kterou pevnou 
rukou řídí podivínský psy-
chiatr Uffe, muž mnoha 
bizarních zálib. V čisto-
krevném revenge thrilleru 
Darkland se zase úspěšný 
kardiochirurg Zaid vydává 
na cestu pomsty organi-
zovanému zločinu, který 
stojí za smrtí jeho bratra. 
Film natočil Fenar Ahmad, 
dánský režisér iráckého 
původu narozený v Brně. 
Třetí dánskou novinkou je 
komorní drama Potvora, 
ve kterém režisér Christian 
Tafdrup zachycuje nerovný 
vztah nejistého a nezralé-
ho Rasmuse a suverénní 
Marie. Film nabízí civilně 
natočený portrét dvou lidí, 
kteří nedokáží být spolu, 
ale ani jeden bez druhého.

V sobotu si pak připo-
meneme úspěšné snímky 
předešlých let. Působivý 
dramatický debut Sámská 
krev Amandy Kernell, 
který získal prestižní LUX 
Prize za rok 2017, a napí-
navé drama Únos Tobiase 
Lindholma zachycující 
osudy posádky zadržené 
somálskými piráty. 

A v neposlední řadě 
máme i netradiční filmový 
zážitek pro dětské diváky. 
Autor kultovních thrillerů 
Jo Nesbø má i jiné záli-
by. Pro děti i (ne)dospělé 
stvořil postavu bláznivého 
Doktora Proktora (Doktor 
Proktor a prdící prášek), se 

Filmový festival Scandi poprvé zavítá do Kina≈Vlast

kterou diváci mohou prožít 
ztřeštěná dobrodružství 
v sobotu dopoledne. 

Vstupenky na jednotlivé 
projekce koupíte na www.
kulturafm.cz, na poklad-
ně Kina≈Vlast, nebo 
na pobočkách TIC F≈M 
a v hale Polárka. V prode-
ji jsou také permanentky 
za 420 Kč. Dostanete se 
s ní na všechny festivalové 

projekce v Kině≈Vlast. 
Program:
Pá 2. 2. v 17.00 Tak pravil 
Bůh
Pá 2. 2. v 19.00 Darkland
So 3. 2. v 10.00 Jo Nesbø: 
Doktor Proktor a prdící 
prášek
So 3. 2. v 16.30 Únos
So 3. 2. v 19.00 Sámská 
krev
So 3. 2. v 21.00 Potvora

Mimořádně atraktiv-
ní program letos čeká 
na fanoušky nejen jazzové 
hudby ve frýdeckém klu-
bu Stolárna. Vše měl od-
startovat poslední lednový 
pátek Leo Band a Štěpán 
Gažík, ale ze zdravot-
ních důvodů bude první 
akcí na začátku března 
(3. 3.) koncert Ivy Bittové 
a v dubnu (5. 4.) vystoupe-
ní frýdecko-místeckého se-
skupení Behind the Door. 

3. března čeká návštěv-
níky klubu skutečně mi-
mořádný hudební zážitek, 
když se představí nor-
sko-česká kapela NOCZ 
s Ivou Bittovou. Ta ode-
hraje během své návštěvy 
České republiky pouze 
pět koncertů a frýdecko-
-místecký klub je jednou 
z jejích zastávek.

„Velice si vážíme toho, 
že se nám podařilo do-
mluvit vystoupení s tak 

významnou osobností 
české alternativní hudeb-
ní scény, jakou Iva Bitto-
vá bezpochyby je, u nás 
ve Frýdku-Místku. Neby-
lo to právě jednoduché. 
Jsem přesvědčený o tom, 
že návštěvníky čeká velký 
kulturní zážitek. A věřím, 
že klub bude zaplněný 
do posledního místa,“ 
říká předseda pořádající-
ho Jazzu v Beskydech Jan 
Bednařík.

Jazzová sezóna v klubu Stolárna

8. února 2018  9 - 16 h >

www. prace.czveletrhy

>  >  >ZAMĚSTNÁNÍ ZMĚNA  VYŠŠÍ PLAT
  PRAXE  KARIÉRA  BRIGÁDA> > >

 

Frýdek - Místek
Národní dům

práce 
Veletrh 
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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

Vedení daňové 
evidence 
Ing. Cichý 

731 504 306  

 
 
 
 
 
 
 

 
JAZYKOVÁ ŠKOLA IM 

 
FRÝDEK-MÍSTEK, ZÁMECKÉ NÁM. 1256 

 

ZÁPIS DO KURZŮ ÚNOR 
2018 ZAHÁJEN 

 
728 134 031 

info@jazykovaskola-im.cz 
www.jazykovaskola-im.cz 

bytové 
i nebytové 
prostory
nátěry 
střech, 

fasád apod.
Tel.: 720 951 544

MALÍŘSKÝ 
SERVIS


