
Zpravodaj
Frýdku≈Místku

Číslo: 3/2018 Ročník XXVI. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

Rady města

Masopustní jarmark se povedl
- zaplnil náměstí (str. 2)

Město chce obměnit lavičky
- pomozte s výběrem (str. 3)

Přístavba  Národního domu z dílny 
architektky Evy Jiřičné (str. 3)

slovo primátora

Vážení občané,
na únorovém jednání zastupitelstva budeme rozho-

dovat na jedné straně o omezení provozní doby někte-
rých zábavních podniků, které překračují únosnou mez 
v oblasti narušování nočního klidu a pořádku ve městě, 
na straně druhé však také o zachování minimotorestu 
U Fojtíků, který je jakýmsi společenským centrem míst-
ní části Zelinkovice.

Tento objekt chtějí majitelé prodat a s novým vlastní-
kem se snadno může stát, že už by v něm nepokračovala 
hostinská činnost. Proto jsme byli místním osadním vý-
borem vyzváni, abychom jako Statutární město Frýdek-
-Místek tuto nemovitost nabyli. Nabízená cena je nad 
odhadem, který jsme si nechali vypracovat, ale za mě 
i mé stranické kolegy můžu říct, že chceme, aby tento 
pro místní život klíčový objekt stále sloužil místním 
lidem. Kromě restauračního provozu je důležitý přede-
vším sál s kapacitou okolo 120 lidí, který má pro místní 
komunitu velkou hodnotu, je využíván při mnoha spo-
lečenských akcích. Místní sesbírali tři stovky podpisů 
na podporu přání zachovat účel tohoto objektu a velkou 
snahu v tomto ohledu vyvíjí i místní osadní výbor. Všem 
osadním výborům, i v jiných okrajových částech měs-
ta, jsme přitom dali před několika lety větší autonomii 
a možnost rozhodovat o tom, kam budou investovány 
vyčleněné městské prostředky. Nevidím tedy nyní dů-
vod nepodpořit je v jejich rozhodnutí, naopak je podle 
mě žádoucí jim pomoci.  Michal Pobucký

Frýdecko-místečtí radní 
schválili další rozšíření vy-
hlášky o regulaci provozní 
doby hostinských provozo-
ven z důvodu rušení noč-
ního klidu a narušování 
veřejného pořádku. Vy-
hlášku město zavedlo loni 
v létě na základě stížnosti 
občanů na hluk, nepořá-
dek, výtržnictví a vanda-
lismus v blízkosti někte-
rých barů a podniků.

„Mezi prvními jsme ome-
zili provozní dobu non-stop 
provozovny na Růžovém 
pahorku ve Frýdku. Koncem 
roku ji následovaly Kroko-
dýl na ulici Zahradní a Zubr 
na ulici Brožíkova. Teď jsme 
schválili rozšíření vyhlášky 
o další dvě provozovny – 
Cihlu na ulici Dobrovského 
a Kraken na sídlišti Slezská, 

což jsou provozovny v pa-
nelákové zástavbě. Zejména 
na Kraken, kde se pořádají 
diskotéky, byly stížnosti 
ve stále větším rozsahu,“ 
uvedl primátor Michal Po-
bucký, který chce navíc ještě 
zareagovat na další incident 
u provozovny MammaMia 
na okraji místeckého náměs-
tí, kde si to v hluboké noci 
rozdali výtržníci v neolym-
pijské disciplíně hod popel-
nicí na dálku. Protože i tady 
se problémy opakují, rozho-
dl se tento podnik primátor 
Michal Pobucký přiřadit 
přímo na jednání zastupi-
telstva mezi ty, kterým má 
být rozhodnutím zastupite-
lů omezena provozní doba 
do půlnoci a v pátek a v so-
botu do jedné v noci.

MammaMia se nachází 

Vesnice bez hospody 
jako by nebyly. Platí to 
i o městských okrajových 
částech, které mají k ven-
kovskému životnímu stylu 
blízko. Proto nyní vytáhly 
do boje za svou „hospodu“ 
(minimotorest U Fojtíků) 
Zelinkovice, které se hro-
zí, že by tento objekt mohl 
přestat sloužit svému účelu.

Majitelé jej chtějí prodat 
a město má nabídku k od-
koupení. Osadní výbor 
Zelinkovice má eminentní 
zájem, aby město potřebné 
finance na nabytí této ne-
movitosti uvolnilo. V radě 
města se při projednávání 
této záležitosti dosta-
tečný počet hlasů ne-
našel, protože koupi 
podpořili pouze radní 
za ČSSD, zatímco zá-
stupci Našeho Města 
se vyslovili proti. 
Radní KDU-ČSL, 
kteří chyběli na jed-

nání rady kvůli nemoci, jsou 
ovšem připraveni být mezi 
těmi, kteří nabytí podpoří 
na jednání zastupitelstva. 
„Já věřím, že se tam potřeb-
né hlasy najdou. Pro Zelin-
kovice je to jedno z posled-
ních míst, kde se mohou 
místní lidé ve velkém počtu 
sejít. Sál je využíván k spol-
kové činnosti, například se 
tu schází hasiči, myslivci, 
kluby důchodců, takže zde 
opravdu probíhá kulturně 
společenský život, pořádá-
me tu i městské hovory s ob-
čany. Nám tento požadavek 
připadá oprávněný a bude-
me se proto určitě snažit vy-

jít osadnímu výboru vstříc,“ 
ujišťuje náměstek primátora 
Karel Deutscher, který má 
oblast Zelinkovic a Lysůvek 
na starosti, s tím, že kromě 
pohostinské činnosti by se 
v objektu dala provozovat 
třeba i malá večerka, která 
místním také chybí.

„Představy těch lidí 
o provozování objektu jsou 
chimérou, u hospody jsem 
skeptický, zavírají se restau-
race i jinde ve městě, a když 
to nebude mít kdo provozo-
vat, po měsíci euforie se zase 
bude muset starat město. 
Lidé bez zkušenosti nás tla-
čí ke koupi, navíc ta cena je 

obludná, nepřijatelná, 
a i když bych velice 
rád vyhověl, pokud 
se máme chovat jako 
dobří hospodáři, tak 
ani náhodou,“ shrnul 
své výhrady náměs-
tek primátora Jiří 
Kajzar.  (pp)

KAMEROVÝ SYSTÉM: Na záběrech městské policie bylo vidět, jak popelnice lé-
taly vzduchem.

Noční podniky budou omezeny

Zelinkovice bojují za „hospodu“

v historické části města, kde 
vandalové mohou působit 
značné škody na městském 
i soukromém majetku. Zá-
běry městské policie potvr-
dily stupňující se problémy, 
protože delší dobu evido-
vaný nepořádek v okolí, 
kdy úklidové čety musí 
po každém víkendu naběh-

nout a vysbírávat rozbité 
skleničky, láhve, nedopal-
ky a odpadky, už doplnilo 
i ničení obecního majetku. 
„V podniku se konají disko-
téky a soustředí se v něm ze-
jména mladí lidé. Nikdo jim 
tu zábavu nebere, ale když 
lítají popelnice vzduchem, 
už je to o něčem jiném. Pro-

to budeme požadovat, aby 
se od 1. března i na tento 
podnik vztahovala vyhláš-
ka, jejímž cílem je zajistit 
občanům, bydlícím v okolí 
provozoven, právo na pokoj-
né bydlení a spánek, ale také 
ochranu soukromého a ro-
dinného života a majetku,“ 
vysvětlil primátor.  (pp)
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Na první únorovou 
sobotu připravilo Statu-
tární město Frýdek-Mís-
tek Masopustní jarmark, 
který se uskutečnil v du-
chu Beskydských far-
mářských trhů na mís-
teckém náměstí, které 
bylo zcela zaplněno po-
dobně jako u nedávného 
Tříkrálového průvodu.

„Farmářské trhy 
mají po sezoně, a pro-
to je po akci tohoto typu 
„hlad“. Takové množství 
lidí přišlo i proto, že je 
mimořádně příznivé po-
časí. Když se jich sejde 
tolik, je to vždycky od-
měna pro všechny, co se 
podílí na jejich pořádání, 
spokojení jsou i prodejci 
a napřesrok pak není pro-
blém s obsazením,“ hod-
notil náměstek primátora 
Karel Deutscher, který 
byl u vyhlašování jedné 
ze soutěží, kdy návštěv-
níci jarmarku degustovali 
a poté hodnotili „nejchut-

nější masopustní tlačen-
ku“. U soutěžního stánku 
bylo plno i po uzávěrce 
soutěže, lidé nepřestávali 
koštovat čtyři přihlášené 
vzorky, se zvědavostí, jak 
kdo populární pochout-
ku vyladil. Na jarmarku 
mohli ochutnat nebo si 
koupit i spoustu jiných 
zabijačkových specialit, 
které jsou vždycky záru-
kou zájmu kupujících, jež 
měli k dispozici obvyklý 
sortiment Farmářských 
trhů i dostatek stánků na-
bízejících něco na zahřátí. 
Přitom se dozvídali i něco 
o masopustních tradicích, 
spojených s radovánkami 
a hodováním, v období 
mezi Vánocemi a Veliko-
nocemi.

„Je to opravdu nádher-
ná sobota. Masopust je ča-
sem, kdy se začínáme těšit 
na jaro, kdy zima pomalu 
končí, i když ve Frýdku-
-Místku zima zatím ani 
moc nebyla. Ta atmosféra 

ÚNOR BÍLÝ: Sílí  i  činnost  technických  služeb,  je-
jichž  pracovníci  zmírňují  následky  zimy  prioritně 
u autobusových zastávek.   Foto: Petr Pavelka

PRŮVOD MASEK: Masopustní jarmark zaplnil místecké náměstí.  Foto: Petr Pavelka

Masopustní jarmark se povedl

je tu v podobném duchu, 
jak to měli naši předko-
vé. V dobrém jsme se se-
šli, nechybělo dobré jídlo 
a pití, lidé si podávali 
ruce, často i s nějakou tou 
štamrpličkou, a když se 
rozcházeli, určitě s tím, 
že si podobné shledání ne-

nechají ujít ani příští rok,“ 
hodnotil akci na náměstí 
Karel Deutscher. 

Další podobnou akcí 
bude koncem března Veli-
konoční městečko.  (pp)

Radní schválili výu-
kové moduly pro žáky 1. 
a 2. stupně základních 
škol, jejichž zřizovate-
lem je Statutární město 
Frýdek-Místek, ve Světě 
techniky v Dolní oblasti 
Vítkovic. Odtud se děti 
vracejí z exkurzí vždy 
nadšené, přitom se nená-
silnou formou vzdělávají 
v různých oblastech.

„Cílem je ukázat žá-
kům, že i předměty, jako 
je přírodověda, fyzika, 
chemie nebo biologie, 
mohou být zábavnější, 
než si mysleli, a motivo-
vat je tak k učení,“ vy-
světlil náměstek primáto-
ra Pavel Machala s tím, že 
děti si budou moci samy 
vyzkoušet atraktivní ex-
perimenty a být u efekt-
ních chemických pokusů, 

vyzkoušet si práci s mik-
roskopem při pozorování 
mikroorganismů, zjistit 
vše o funkci mozku a při 
různých aktivitách otes-
tovat ten vlastní, navštívit 
tematické expozice a po-
dobně. 

Nabídka vzdělávacích 
programů ve Světě tech-
niky v Dolní oblasti Vít-
kovic je široká, přizpů-
sobená věku konkrétní 
skupině žáků. „Školy si 
samy zvolí, který z pro-
gramů využijí. Ve všech 
je čeká interaktivní zába-
va, díky které si osvojí ně-
které znalosti a vědomosti 
z oblasti techniky a pří-
rodních věd. V dnešní 
době je žádoucí směrovat 
je k oborům, které mají 
perspektivu,“ říká primá-
tor Michal Pobucký.  (pp)

Žáci se mohou znovu těšit
na Dolní oblast Vítkovic

Primátor statutárního 
města Frýdku-Místku 
svolává na pondělí 26. 
února 22. zasedání Za-
stupitelstva města Frýd-
ku-Místku, které začne 
ve velké zasedací síni 
magistrátu v obvyklých 
8 hodin.

Zastupitelé se nejpr-
ve budou věnovat finan-
cím města s množstvím 
bodů obsahujících návrhy 
na poskytnutí neinvestič-

ních dotací do nejrůzněj-
ších oblastí, od školství, 
sociálních služeb, přes 
prevenci kriminality, 
bezpečnostní složky, až 
po sport a kulturu. Násle-
dovat bude blok o hospo-
daření s majetkem města, 
kde se objeví například 
téma pozemků a dotace 
v souvislosti s plánem 
na výstavbu basketbalové 
haly nebo otázka nabytí 
nemovitostí potřebných 

pro zachování restaura-
ce se sálem pro oblast 
Zelinkovic. Zastupitelé 
budou rovněž schvalovat 
znění obecních vyhlá-
šek týkajících se údržby 
a ochrany veřejné zeleně, 
regulace provozní doby 
hostinských provozoven, 
nočního klidu či regu-
lace používání zábavní 
pyrotechniky. Občané se 
dostanou ke slovu v pravé 
poledne.  (pp) 

Únorové jednání zastupitelstva

Rada města rozhodla 
o vypracování projekto-
vých dokumentací a stu-
dií v oblasti dopravy, 
které jsou nutné jako 
podklady pro vyřeše-
ní některých problémů 
ve městě, případně pro 
to, aby některé možnosti 
vyhodnotily jako nereál-
né.

„Chceme vycházet 
vstříc požadavkům obča-
nů, kteří nás často žáda-
jí o vybudování nových 
parkovacích míst a opravy 
chodníků a komunikací, 
ale taky třeba o eskalá-
tory v křížovém podcho-
du. Abychom mohli tyto 
požadavky realizovat, 
je nutné mít zpracované 
projekty, případně studie 

proveditelnosti,“ sdělil 
primátor Michal Pobucký. 
Radní se shodli například 
na vypracování projektu 
na vybudování parkova-
cích stání podél části ulice 
Lesní a taky ulice 28. říj-
na, kde řidiči často parkují 
na zeleni, což se nesmí. 
„Jedná se o lokality, kde 
by mohly vzniknout par-
kovací plochy s povrchem 
ze zatravňovacích dlaždic. 
Ty mají smysl hlavně tam, 
kde auta nejsou zaparko-
vána po celý den, ale pou-
ze v určitých časech, pří-
padně na noc,“ vysvětlil 
náměstek primátora Karel 
Deutscher.

Město nechá vypra-
covat studii na opravu 
komunikace Na Štěpnici 

ve Skalici, která by měla 
být rozšířena a měla by 
mít i funkční odvodnění. 
Nechá také prověřit reál-
nost doplnění eskalátorů 
v křížovém podchodu pod 
ulici Hlavní, což požadu-
jí zejména starší občané. 
Vzniknout by měla i studie 
na úpravu točny před vla-
kovým nádražím, odkud 
by se mohli pěší bezpečně 
dostat po přímé bezbarié-
rové cestě až k objektům 
Slezanu na ulici Těšín-
ská, kde se zejména v létě 
konají společenské akce 
a kde chce také město 
využít jednu z budov pro 
zázemí městské policie, 
případně odbor sociální 
péče nebo přestupkové 
oddělení.  (pp) 

Nové projekty v oblasti dopravy
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Po možnosti navrh-
nout nové pojmenování 
některých autobusových 
zastávek ve Frýdku-
-Místku, jejichž názvy 
se již přežily, mají ob-
čané další příležitost, 
jak ovlivnit dění ve měs-
tě. Radnice se konečně 
p o s u n u l a 
ve své sna-
ze obměnit 
a sjednotit 
městský mo-
biliář, tech-
nické služby 
vyrobily tři prototypy 
laviček a lidé mohou vy-
bírat, která se jim nejví-
ce líbí.

„Měli jsme různé vari-
anty řešení, ale nakonec 
jsme zkusili zadat úkol 
vlastním technickým služ-
bám, které opravdu mile 
překvapily tím, co doká-

zaly vyrobit. Nejdůležitěj-
ší na tom všem je přijatel-
ná cena, kvalita a garance 
toho, že vybraný typ lavi-
ček budeme moci instalo-
vat léta bez rizika, že nám 
je nějaký výrobce již ne-
bude moci z různých dů-
vodů dodávat. Jsme rádi, 

že jsme pro 
TS a.s. našli 
další výrobní 
náplň, kterou 
mohou vy-
krývat určitá 
období tak, 

jak potřebují. Na výrobě 
laviček budou pracovat 
průběžně a obměňovat je 
budeme postupně,“ uvedl 
primátor Michal Pobucký, 
který vyzývá občany, aby 
se sami zapojili do rozho-
dování, který typ laviček 
jim nejvíce vyhovuje. 
  (Pokračování na str. 8)

Zpravodajství

„Zapojujeme
občany“

Koncem března by 
měla mít radnice k dis-
pozici studii přístavby 
sálu Národního domu, 
který by mohl vyře-
šit potřebu důstojného 
kulturního stánku větší 
kapacity poté, co zastu-
pitelstvo zastavilo pro-
jekt rekonstrukce Kina 
Petra Bezruče. Město 
už znovu nevypisovalo 
architektonickou soutěž, 
přesto by se mělo dočkat 
špičkového návrhu, pro-
tože v zadávacím řízení 
zvítězil projekční ateliér 
AI-Design Praha, kde 
působí světoznámá ar-
chitektka Eva Jiřičná.

„V březnu loňského 
roku zastupitelstvo uloži-
lo radě prověřit možnosti 
přístavby multifunkčního 
sálu u Národního domu. 
Z ověřovací studie vyply-
nulo, že nový objekt spl-
ňující zadané parametry 
zde lze kapacitně vybu-
dovat a nyní musí ateliér 
naostro zpracovat jeho po-
dobu. Předloží nám návrh 
využití prostoru tak, aby 
došlo k funkčnímu propo-
jení Národního domu s no-
vým multifunkčním sálem 
s komfortním vstupem, se 
zázemím pro účinkující, 
s logistickým vybavením 
pro návštěvníky, od šaten 
až po občerstvení. Zís-
káme komfortní hlediště 
s kapacitou zhruba 450 
míst a jeviště s potřebný-
mi technickými paramet-
ry pro účinkování běžných 
divadelních souborů. Sál 

bude ale nejen divadelní, 
ale i koncertní, s možností 
předváděcích akcí, konfe-
rencí a podobně. Podle je-
jich náročnosti mohou být 
umístěny i do malého sálu 
s kapacitou okolo stovky 
lidí, s nímž se rovněž po-
čítá,“ sdělil náměstek pri-
mátora Jiří Kajzar.

Největší výhodou opro-
ti projektu u Kina Petra 
Bezruče je dostupnost 
parkování v okolí, které 
tak nezvedá diametrálně 
finanční náklady. Důležité 

je i propojení s aktivita-
mi Národního domu, kde 
může vzniknout opravdu 
plnohodnotné kulturní 
centrum. V návaznosti 
na projekt město přistou-
pí i k nutným opravám 
samotného Národního 
domu. „Těšíme se, s čím 
architektka Eva Jiřičná, 
která je skutečnou kapa-
citou v oboru, přijde. Pro 
Frýdek-Místek to bude ta-
kový dotek světové archi-
tektury,“ uzavřel náměs-
tek Jiří Kajzar.  (pp)

Kdo je Eva Jiřičná
Eva Jiřičná (1939) vystudovala obor architektury 

na ČVUT v Praze a AVU, v roce 1968 odešla do Anglie. 
Proslavila se díky interiérům londýnských a newyorských 
módních obchodů a butiků. Pro její stavby je charakteris-
tické použití skla a betonu, je známá také díky návrhům 
skleněných schodů. Projektovala přístav v Brightonu, au-
tobusové nádraží v Londýně, výstavní prostory pro Vic-
toria and Albert Museum, v Česku hotel Josef v Praze, 
mrakodrap v Brně nebo Kongresvé a univerzitní centrum 
ve Zlíně. Je držitelkou Řádu britského impéria a dalších 
významných ocenění. Pracuje v mezinárodních porotách 
architektonických soutěží a přednáší po celém světě.

SCHŮZKA S DOMOVNÍKY: Náměstek  primátora 
Jiří Kajzar představuje „bič“ na problémové nájemníky. 
 Foto: Petr Pavelka

Domovníci v objek-
tech, jejichž vlastníkem 
je Statutární město Frý-
dek-Místek, obdrželi 
nově vypracované a ra-
dou města schválené 
Domovní řády, které jim 
mají přinést oporu při 
jednání s problémovými 
nájemníky.

„Domovníci potřebu-
jí aspoň nějaký nástroj 
na regulaci chování lidí, 
protože odvolávat se 
na zákon je příliš obecné 
a stávající Občanský záko-
ník moc složitý. Domovní 
řád je jednoduchá norma, 
jasná, zřetelná, vysvětli-
telná a hlavně vymahatel-
ná. Je v nich jasně řečeno, 
co se nesmí, a měl by se 
díky němu zlepšit respekt 
domovníků, kteří se snaží 
uplatňovat právo na klidné 
soužití. To bez vzájemné-
ho respektu není možné. 

Jde o to, aby se lidé vyspa-
li, neobtěžovali se pachy, 
nepořádkem, aby se dodr-
žovala hygiena a podobně. 
Pokud to někdo respekto-
vat nebude, tak má město, 
coby majitel, možnost při 
opakovaném porušení vy-
povědět nájemní smlouvu 
a zbavit se lidí, kteří poru-
šují pravidla soužití,“ vy-
světlil náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

Domovníci se nyní při 
řešení konfliktů mají o co 
opřít, mají páku přimět 
problémové nájemníky 
ke změně chování. Poru-
šení Domovního řádu se 
bude evidovat, v někte-
rých případech i za asis-
tence městské policie, aby 
byl dostatek podkladů pro 
jednání s problémovými 
osobami, u nichž může být 
v krajním případě i zrušen 
nájemní vztah.  (pp)

Domovníci obdrželi 
Domovní řády

ZAHRADA NÁRODNÍHO DOMU: Jak si s tímto prosto-
rem poradí světoznámá architektka?  Foto: Petr Pavelka

Přístavba sálu Národního domu může
být „dotekem světové architektury“

TA BY ŠLA!: Vedení města bylo spokojeno s tím, co v dílnách TS a.s. vzniklo. 
 Foto: Petr Pavelka

Město chce obměnit lavičky
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Koncem ledna v Ná-
rodním domě proběhl 
v pořadí druhý Ples pro 
Frýdek≈Místek, který se 
snaží položit základy sta-
bilní kulturní akci, u níž 
bude mít návštěvník jisto-
tu, že proběhne na úrov-
ni, kterou od klasického 
plesu očekává. Soudě 
podle ohlasů se to daří 
a pořadatelé věří, že zhru-
ba dvě stovky návštěvní-
ků už příští rok strhnou 
k dobré zábavě další.

Ples pro všechny, kteří 
si chtějí užít pohodovou 
společenskou akci s přáte-
li – to byla ambice pořáda-
jícího týmu z KulturyFM, 
která vsadila na skvělou 
živou hudbu, kterou ob-
staral plesový ansámbl 
Petr Sovič & Golden Big 
Band Prague a cimbálová 
muzika Konopjan.

„Ve městě a okolí je 

spousta plesů, spojených 
s různými školami, spor-
ty a jinými komunitami, 
z čehož pak vyplývá i je-
jich zaměření, ale my tuto 
zátěž neneseme a můžeme 
nabízet „ten pravý ples“, 
kde si všichni mohou spo-
lečensky zatančit při skvělé 
hudbě. Není to postaveno 
na člověku, který by pouš-
těl cédéčka, devízou plesu 
městského je jeho kvalitní 
obsazení hudebními tělesy, 
která sama o sobě jsou jisto-
tou velkého kulturního zá-
žitku. I letos to byla jedineč-
ná příležitost vidět orchestr 
tohoto typu, máme dobré 
ohlasy a chceme to v tomto 
duchu držet i do budouc-
na. Ples byl milý, důstojný, 
sváteční, noblesní, parket 
přiměřeně zaplněný, žádná 
tlačenice, zkrátka poho-
dová záležitost,“ hodnotil 
ředitel KulturyFM Jakub 

Tichý. Přidal se i náměstek 
primátora Pavel Machala, 
který má kulturu ve městě 
na starosti. „Na plese jsem 
byl s manželkou a u výbor-
né hudby a v příjemné spo-
lečnosti jsme si velmi dobře 
zatančili. Do budoucna če-
káme více a více lidí, kteří 
se „nabalí“ kladnými ohla-
sy. Určitě tady je potenciál, 
aby ta akce každým rokem 
rostla,“ myslí si Pavel Ma-
chala. „My jsme se bavili 
velice dobře na parketu 
i ve fotokoutku. Možná by 
více doprovodného pro-
gramu přilákalo ještě další 
návštěvníky, každopádně 
jsem čekal, že uvidím i více 
zastupitelských tváří, pro-
tože je to pro nás i příleži-
tost pobavit se o některých 
záležitostech v jiných kuli-
sách a atmosféře než v jed-
nací síni,“ doplnil radní Ja-
kub Míček.

Od února tohoto roku 
nastoupil do funkce ve-
doucího odboru školství, 
kultury, mládeže a tělo-
výchovy po Iloně Nowa-
kové, která si už může 
užívat zaslouženého 
důchodu, Jiří Adámek, 
dosavadní ředitel 11. ZŠ. 
A tak je na místě otázka, 
zda nemá obavu o její 
další osud.

„To určitě ne, Jedenáctka 
si ve městě našla své posta-
vení a určitě se najde osoba, 
která ji bude dále rozvíjet. 
Kolektiv školy se podařilo 
velmi dobře obsadit, umí 
spolupracovat, i pedago-
gové s nepedagogy, zkrát-
ka k dispozici je opravdu 
zkušený sbor. Hodně členů 
zde působí od samotných 
začátků školy, takže obavy 
skutečně nejsou na místě. 
Velkou příležitostí pro ško-
lu určitě je i připravovaná 

výstavba sportovní haly 
Krystal, která může nastar-
tovat další zájem o školu.“

Právě na sport se škola 
zaměřuje, že?

„Mimo jiné. Ale je fakt, 
že extraligovými sporty 
ve městě už prošlo velké 
množství našich bývalých 
žáků. Stále vychováváme 
nové sportovce v oblasti 
volejbalu dívek, házené ho-
chů, také v gymnastice se 
nám pořád hodně daří.“

Proč se škola začala 
profilovat právě jako 
sportovní?

„Na začátku jsme měli 
jako každá nová nezná-
má škola stejné problémy 
– museli jsme si budovat 
své jméno a pověst. A ne-
bylo to úplně jednoduché, 
hledali jsme si své místo, 
sídlištní děti měly své pro-
blémy, a tak jsme se zamě-
řili na oblast výchovných 
předmětů, především sport, 
ale třeba i výtvarnou vý-
chovu. Dařilo se nám tvořit 
sportovní třídy na druhém 
stupni, s posílenou dota-
cí tělesné výchovy. Měli 
jsme na svou dobu moderní 
venkovní sportoviště, které 
jsme nechávali přístupné 
veřejnosti, a tak byl spor-
tovní duch neustále posilo-
ván, i ve spolupráci s míst-
ními obyvateli.“

Jenom se sportem ale 
žádná škola nevystačí…

„Uvědomovali jsme si, že 

kromě základní povinnosti 
– připravit žáky na střed-
ní školy – je vhodné pro 
všechny, a to i sportovce, 
znát velmi dobře cizí ja-
zyky. Současná nabídka 
cizích jazyků na škole je 
široká – angličtina, něm-
čina, španělština, ruština. 
Postupně se začalo dařit 
i v jiných předmětech, 
vědomostních soutěžích 
a olympiádách.“

Na Jedenáctce jste byl 
od roku 1994, kdy jste na-
stoupil jako zástupce ře-
ditele pro druhý stupeň. 
Při odchodu ředitele Pav-
la Pospěcha v roce 1998 
jste se pak na základě 
konkurzu stal ředitelem 
školy až do letošního led-
na. To už je pěkná řádka 
let na srovnání. V čem je 
tedy tehdy a dnes největší 
rozdíl?

„V 98. roce šlo o pře-
klenutí vrcholu křivky 
demografického vývoje, 
kdy jsme díky mladým ro-
dinám na Slezské měli až 
1100 žáků a třeba až osm 
tříd v ročníku, což bylo sa-
mozřejmě složité. Museli 
jsme mít i detašované pra-
coviště na bývalé ekonom-
ce vedle 1. ZŠ, kde byla část 
prvního stupně. To dnes je 
Jedenáctka středně velká 
škola a musím po těch le-
tech říct, že počet 440 žáků 
považuji za ideální, protože 
v tomto počtu pro nás děti 

nejsou anonymní, máme 
o všech lepší znalost, i tře-
ba o rodinných poměrech. 
Také spolupráce mezi pe-
dagogy je v nižším počtu 
úplně jiná, panuje celkově 
důvěrnější a „rodinnější“ 
atmosféra.“

Myslíte si, že bude pro 
vás v nové funkci výho-
dou nebo mínusem, že se 
velmi dobře znáte přede-
vším s řediteli ostatních 
základních škol?

„Pro oblast řízení se sa-
mozřejmě říká, že to není 
úplně dobré, mít až takto 
blízké vztahy s těmi, jejichž 
práci máte řídit a kontrolo-
vat, ale já jsem docela rád, 
že je znám. Vím, v čem 
jsou jednotlivě dobří, jaké 
mají mnozí manažerské 
přednosti, a určitě toho chci 
využívat.“

Co jim můžete slíbit?
„Školství ve městě je 

díky dlouholetému přístu-
pu radnice ve velmi dobrém 
stavu a rodiče mají jistotu, 
že se klidně mohou spoleh-
nout při výběru na tu svému 
bydlišti nejbližší a najdou 
tam veškeré potřebné pod-
mínky pro kvalitní vzdě-
lávání. Já se vždycky budu 
snažit o rovné podmínky 
pro všechny školy, i školky, 
a doufám, že ta určitá hys-
terie v boji o žáka, která ne-
dělá dobře ve vztazích mezi 
školami, už je pryč. Součas-
ně věřím, že bych mohl být 

dobrou spojkou mezi potře-
bami ředitelů, které znám, 
a potřebami a možnostmi 
města, které poznávám teď 
blíže z druhé strany.“

Povedete ale i oblast 
kultury…

„Kulturní obec mě také 
zná, protože jsem byl dlou-
holetým členem a později 
i primášem cimbálové mu-
ziky folklorního souboru 
Ostravica ve Frýdku-Míst-
ku. Nyní pokračuji ve svém 
koníčku v cimbálové mu-
zice Satina z Čeladné. Co 
se týče hudby, zajímá mě 
v podstatě jakákoliv, mám 
rád i bigbít. Město má vel-
kou nabídku kulturního 
vyžití a ředitel KulturyFM 
Jakub Tichý velmi široký 
záběr i další plány, které 
jsou vázány na plánova-
né investice v Národním 
domě.“

A jsme oklikou zpátky 
u sportu…

„Ano, všechno se nako-
nec prolíná. Já určitě navští-
vím kromě kulturní komise 
i tu sportovní a chtěl bych 
také nějak přispět k tomu, 
aby sporty nebyly v těžké 
situaci a nehledaly složi-
tě hodiny v tělocvičnách 
po různých kapacitách. 
Bylo by fajn, kdyby každé 
odvětví našlo své umístění 
ve městě k jejich spokoje-
nosti. Budu chtít, ať tomu 
jdou ředitelé škol v rámci 
možností naproti.“  (pp)

Druhý Ples pro Frýdek≈Místek

JIŘÍ ADÁMEK: O škol-
ství  teď  bude  přemýšlet 
z druhé strany barikády – 
z pozice zřizovatele. 
 Foto: Petr Pavelka

„O osud Jedenáctky se nebojím,“ říká nový vedoucí odboru Jiří Adámek

První ročník Plesu pro 
Frýdek≈Místek se odehrál 
na počest výročí 750 let 
Frýdku-Místku a letos Kul-
turaFM v tradici městského 
plesu pokračovala s obsa-
zením, které zná i pražská 
Lucerna či Smetanova síň 
Obecního domu. Sedm-

náctihlavý band s klasic-
kými melodiemi i písněmi 
soudobé populární hudby 
přizpůsobenými do kroku 
standardních tanců byl ur-
čitě trefou do černého, stej-
ně jako zvolená folklorní 
struna cimbálové muziky 
Konopjan.  (pp)
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Lednová odpoledne pa-
třila ve školní družině šití 
srdíčkových polštářků. 
Práce přibývala pomalu, 
steh po stehu, ale konečný 
výsledek stál za to. 

Ve čtvrtek 25. ledna jsme 
se vydali naše výtvory předat 
do nedalekého domova pro 
seniory. Návštěva byla pro 
obě strany milým překvape-

ním. Nejprve všichni společ-
ně luštili křížovky, osmisměr-
ky, spojovačky a labyrinty. 
Po procvičení mozkových 
závitů čekalo na seniory další 
překvapení i s malým kultur-
ním programem a předáním 
vlastnoručně ušitých pol-
štářků. Celé setkání proběhlo 
v rámci celorepublikového 
projektu „Srdce s láskou da-

rované“. Naši soutěžní práci 
s názvem „Srdce pro senio-
ry“ – ZŠ F-M Komenského 
402, Školní družina, můžete 
vidět na www.srdceslaskou. 
.cz, kde probíhá i veřejné hla-
sování. Pokud se vám naše 
práce bude líbit, budeme rádi, 
když jí dáte svůj hlas.

 Kateřina Klímová, 
 vedoucí vychovatelka ŠD

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 22. ÚNORA 2018
Žáci a pedagogové Základní školy národního uměl-

ce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku zvou všechny zá-
jemce 22. února 2018 na Den otevřených dveří aneb 
Velcí učí malé.

Program: od 8 do 12 hodin – výuka, od 14 
do 17 hodin – práce ve školní družině a pro-
jekt Velcí učí malé na 2. stupni, druhé setkání 
v projektu Budu školákem od 16 do 17 hodin. 

Těšíme se na vás.

Již druhým rokem je 
realizován společný čes-
ko-německý projekt stá-
že sociálních asistentů, 
v rámci kterého spolupra-
cuje Střední škola, Zá-
kladní škola a Mateřská 
škola na ulici Pionýrů 2352 
se Střední zdravotnickou 
školou ve Frýdku-Místku 
a Berufsbildende Schule 
z německého Rotenburgu.

V průběhu měsíce ledna 
absolvovali dva němečtí 
studenti stáž v naší škole, 
kde se seznámili s formami, 
metodami a technikami vý-
uky dětí a žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. 
Pod vedením speciálních 
pedagogů, kteří vyučují 
v jednotlivých třídách, se 
němečtí studenti společně 
se studenty střední zdravot-
nické školy věnovali práci 
s dětmi a žáky s mentálním 
postižením, s narušenou ko-
munikační schopností, s tě-
lesným postižením a také 
žákům s poruchami autis-
tického spektra.

Výuka v mateřské škole 
byla zpestřena netradičními 
formami, jako je canistera-
pie, společné vaření, práce 
v keramické dílně, a krea-
tivními činnostmi. 
Němečtí studenti 
se seznámili s vý-
ukou na interaktiv-
ním koberci.

V základní škole 
speciální a praktic-
ké škole dvouleté 
se stážisté mimo 
jiné účastnili ex-
kurze do Návštěv-

nického centra v Novém 
Jičíně, která byla pořádána 
jako součást projektového 
dne realizovaného v rámci 
programu Global school – 
Svět ve výuce. Také byli 
zapojeni do organizace Dne 
otevřených dveří v praktické 
škole dvouleté.

Pro německé studenty 
byl připraven bohatý dopro-
vodný program, který zahr-
noval exkurzi v Marlence, 
návštěvu zámku ve Frýd-
ku-Místku, účast na diva-
delním představení Pro-
daná nevěsta v Národním 
Divadle Moravskoslezském 
v Ostravě, výlet do Beskyd 
a další volnočasové kultur-
ní a sportovní aktivity.

Česko-německý pro-
jekt sociálních asistentů 
je výsledkem dlouhodobé 
spolupráce Střední zdra-
votnické školy F-M se 
Střední školou, Základní 
školou a Mateřskou školou 
ve Frýdku-Místku. 

Vzhledem ke spokoje-
nosti všech zúčastněných 
s myšlenkou a průběhem 
stáže jsme přesvědčeni, 
že vzájemná spolupráce 
v projektu bude pokračovat 
i v dalších letech.

- Má vaše dítě komuni-
kační problém?

- Špatně mluví nebo ne-
mluví vůbec?

- Má problém se správ-
ným tvořením hlásek, kok-
tá, špatně se vyjadřuje?

Obraťte se s důvěrou 
na naši mateřskou školu, kde 
vám rádi pomůžeme. V ob-
lasti logopedické péče máme 
dlouholeté zkušenosti.

Díky kolektivu učitelek 
s odborným logopedickým 
vzděláním a požadovanou 
logopedickou kvalifika-
cí se dětem daří nejenom 
odstranit řečové vady, ale 
hlavně překonat psychické 
zábrany, kterým jsou často 
vystavovány. Velkou výho-
dou našich tříd je menší po-
čet dětí v kolektivu (max. 14 
dětí) a tím intenzivnější in-
dividuální přístup učitelek.

Dny otevřených dveří 
v logopedických třídách 
vám mohou nabídnout 
možnost, jak jít dál…

Logopedické třídy v naší 
mateřské škole mají již 
dlouholetou tradici a dětí 
s komunikačními problémy 

stále přibývá. Naše třídy 
na ul. J. Myslivečka 1883 
a F. Čejky 420 využívají 
nejen městské děti, ale i děti 
z přilehlého okolí, neboť je-
jich dostupnost od zastávek 
MHD je snadná. S dětmi 
se pracuje v menší skupině, 
kde lépe překonávají své ko-
munikační bariéry. Ty jsou 
mnohdy příčinou problémo-
vého začlenění se do dětské-
ho kolektivu. Díky zkušené-
mu a odbornému působení 
učitelek v úzké spolupráci 
s klinickými logopedy se 
daří u dětí nejenom odstra-
nit řečové vady, ale hlavně 
překonat psychické zábrany. 
Zde děti získávají potřebné 
sebevědomí, intenzivnější 
individuální a odborný pří-
stup. Velmi důležité je, že 
pro všechny děti je společný 
a rovný přístup ve vzděláva-
cím programu MŠ. Rovněž 
jsou plánovány společné 
aktivity a akce v MŠ. Mezi 
specifika těchto tříd nepatří 
jen snížený počet dětí, ale 
i každodenní individuální 
logopedická péče, intenziv-
ní rozvoj komunikačních 

dovedností, 
sluchového 
v n í m á n í 
a rozvoj cel-
kové osobnosti dítěte před-
školního věku.

Naším cílem jsou spoko-
jené, motivované a usměva-
vé děti, oboustranná důvěra 
a spolupráce mezi rodiči 
a námi. A proto předpokla-
dem úspěšné nápravy řeči 
je včasné zahájení logope-
dické péče. Nejvhodnější 
období je čtvrtý rok dítěte.

O tom, že jsou naše děti 
v MŠ spokojené, vás pře-
svědčí informace a fotky 
na našich stránkách www. 
.jmyslivecka.cz a následně 
úspěšný start do ZŠ.

Navštivte nás ve dnech 
otevřených dveří:

v MŠ na ul. J. Mysliveč-
ka 1883 dne 8. 3. 2018 a 11. 
4. 2018 od 15 do 17 hodin

a v MŠ na ul. F. Čejky 
420 dne 6. 3. 2018 a 10. 4. 
2018 od 15 do 17 hodin

nebo si domluvte návště-
vu na jiný termín na tel. 
kontaktu 774 036 919.

 Těšíme se na vás.

Srdce s láskou darované na Čtyřce

Na tuto otázku jsme 
hledali odpověď společně 
se svými učiteli SŠ, ZŠ 
a MŠ na ulici Pionýrů 
ve Frýdku-Místku, také 
přezdívané „Růžovka“, 
30. ledna. Tento den totiž 
vyvrcholil tříletý mezi-
národní projekt Global 
Schools: Svět ve výuce, 
který koordinuje organi-
zace Člověk v tísni společ-
ně s KVIC Nový Jičín.

O problematice fair trade 

jsme toho na počátku pro-
jektu moc nevěděli. Postup-
ně jsme získávali informace 
o zemích globálního Jihu, 
otřesných pracovních pod-
mínkách pěstitelů kakao-
vých bobů i banánů, v továr-
nách, kde se šijí džíny, nebo 
také o dětské práci. Pátrali 
jsme, jak je to ve skutečnos-
ti s levnými potravinami. 
Vylepovali jsme po městě 
plakáty s informacemi, o co 
vlastně ve fair trade jde. Ši-

roká veřejnost 
se z nich do-
zvěděla, že fair 
trade je způ-
sob obchodu, 
který zaručuje 
pracovníkům 
z rozvojových 

zemí takovou odměnu, kte-
rá jim umožňuje žít důstoj-
ný život. Aby děti nemusely 
pracovat a mohly chodit 
do školy jako my. Uvědo-
mili jsme si, že máme vel-
ké štěstí, že žijeme právě 
tady v České republice, 
kde takové problémy řešit 
nemusíme. Díky projektu 
jsme také prožili příjemné 
dopoledne v interaktiv-
ním Návštěvnickém centru 
v Novém Jičíně – městě klo-
bouků. Projekt doprovázela 
výstava s problematikou 
fair trade, kterou nám bez-
platně zapůjčila brněnská 
organizace NaZemi. 

 Nela Kunstová, 
 Martin Svoboda, 
 žáci 9. ročníku

Fair trade – aneb co mají společného
šaty, kakao, čokoláda nebo banány?

Studenti z Německa přijeli na stážNebojte se logopedických tříd
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kam za sportem a relaxací
Extraliga házené mužů
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
Extraliga versus KHL!

Zlín v Polárce proti Soči
Ve čtvrtek 22. února v 18 hodin proběhne ve frýdec-
ko-místecké hale Polárka přátelské utkání mezi týmy 
Aukro Berani Zlín a ruským HK Soči. Zatímco WSM 
Liga bude v únoru vrcholit, extraliga i KHL budou mít 
olympijskou pauzu, a proto se Zlín se Soči dohodli 
na přátelském zápase. Přijďte se podívat, jak český ex-
traligový klub obstojí v konkurenci KHL. 

Vstupné: Sezení – 100 Kč, stání – 80 Kč. 
Majitelé permanentních vstupenek mají vstup zdarma.

1. Volejbalová liga – muži, play off
Domácí zápasy v hale 6. ZŠ

Beskydy - ? (Turnov/MFF Praha)
PÁ 23. 2. ve 20.00, SO 24. 2., případně pátý zápas SO 10. 3.

Máte rádi koně?
Sportovní klub Skalický dvůr nabízí 

pro využití volného času tyto aktivity:
- lekce jízdy na koni pro děti od 6 let i dospělé

- víkendová jezdecká soustředění s ubytováním
- Prázdninové jezdecké kurzy „Léto na koních“ 
a „Školu Robinsonů alias jak přežít v přírodě...“

Více na: www.skalickydvur.cz

ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÁ LIGA: Náměstek 
primátora Pavel Machala mohl v hale 6. ZŠ gratulovat 
hráčům  RHC  Frýdek-Místek  k  druhému  místu.  Starší 
žáci nestačili jen na RHC Karviná, třetí skončilo Kysucké 
Nové Mesto před polskými celky Ustroň a Myslowice, bez 
bodu šestý byl slovenský Martin. Z domácího celku byl 
vyhlášen nejlepším levým křídlem turnaje Martin Papala 
a levou spojkou Sebastián Szafrán.  Foto: Petr Pavelka

Naši plavečtí pulci 
z Lašského sportovní-

ho klubu Frýdek-Mís-
tek s MOTOREM v těle 

na plaveckých 
závodech „Pul-
ci severském“ 
v sobotu 27. 
ledna v Havířo-
vě pěkně řádili. 
Ze všech našich 
plaváčků vyza-
řovalo, že mají 
rádi vodu, že se 
rádi vodou baví 
a že rádi soutěží. 
A to nám dělá 
velkou radost!

Gratulujeme 
našim medai-
listům – Lukáš 
Novotný 1x zlato 
+ 2x bronz, Erika 
Běčáková 1x stří-
bro + 1x bronz, 
Ondřej Holubčík 
1x bronz, Teodor 

Raška 1x bronz!
Skvělými výkony se naši 

plavci prezentovali i při šta-
fetách. Posuďte sami, čtyři 
starty rovná se čtyři me-
daile – 2x zlato a 2x bronz! 
Děvčata a kluci vycenili své 
plavecké zoubky a poslali 
konkurenci jednoznačnou 
zprávu – jsme tady a je tře-
ba s námi počítat!

Gratulujeme členům me-
dailových štafet – „špuntíci 
2x 1. místo“ Erika Běčáko-
vá, Ela Nádherná, Lukáš 
Novotný a Teodor Raška, 
„špunti 2x 3. místo“ – 
Anna Milotová, Lara Po-
spíšilová, Albert Axmann, 
Ondřej Holubčík.

Máme naději, že si závo-
dy všichni užili, a těšíme se 
na další sportovní vystou-
pení a vzornou reprezentaci 
nejen klubu, ale i města!

V sobotu 27. ledna se 
konal v Havířově Pulec 
severský – závod pro nej-
mladší závodníky. Náš 
oddíl PO F-M odvážně re-
prezentovalo 18 dětí. Nej-
mladšími našimi nováčky 
byli sourozenci Hořavovi 
Filip a Nikol a Anička Bi-
alková. Vůbec se náš nový 
tým dětí a rodičů neztra-
til mezi 17 velkými kluby 
z celé Moravy. 

Na trati 50 Z se nejvíce 
dařilo našemu zkušené-
mu závodníkovi Eduar-
dovi Frankovi a Davidu 
Rumíškovi. Na trati 25 
Z se nejlépe umístil náš 
Filip Hořava. V disciplíně 
na 50 M se nejlépe umístil 
David Rumíšek a Vincent 

Sarkozi, který získal svůj 
zasloužený bronz. Plavec-
ká smíšená štafeta plavců 
na 4x 50 VZ i 4x 50 PZ 
získala 2x krásné 4. místo. 
Ve velké konkurenci a dis-
ciplíně na 50 P vybojoval 
bronz a třetí příčku David 
Rumíšek. Blahopřejeme!

Na stejné trati získala 
své stříbro Jolanka Ruszo-
vá, roč. 2009, a v disciplíně 
na 25 P získal své první vy-
bojované zlato Jan Gola, roč. 
2010, a stříbro nováček Filip 
Hořava, roč. 2010! Gratulu-
jeme kluci! Bojovali stateč-
ně i další noví plavci jako 
Tomáš Mikuš, Tomáš Metz. 

Vincent Sarkozi, roč. 
2009, vyhrál svůj zaslou-
žený bronz v disciplíně 50 

VZ. Jen o pár sekund byl 
další náš výborný nový pla-
vec Matěj Audy. Na stejné 
trati bodovala i Jolanka Ru-
szová a získala bronzovou 
příčku. Jolanka je také naše 
velké želízko v ohni.

„Děkujeme za obrovské 
nasazení i Renatce Tobolo-
vé, Vendulce Chaloupkové, 
Ludvíku Bohočíkovi, Re-
bece Egertové, Klárce Pola-
chové, Dominiku Stratilovi, 
Edovi Špokovi. Velké díky 
patří i našim bezvadným 
rodičům za zázemí, pod-
poru. Bez vás všech by se 
nemohl realizovat další ši-
rokospektrální projekt pla-
veckých nadějí! Jsme rádi, 
že vás máme,“ říká trenérka 
Martina Poláchová.

Ve dnech 28. ledna až 
2. února hostil Pardubic-
ký kraj Zimní olympiádu 
dětí a mládeže. O medaile 
se tu bojovalo v jedenác-
ti sportovních soutěžích 
– alpské lyžování, běžec-
ké lyžování, lední hokej, 
skicross, snowboarding, 
biatlon, krasobruslení, 
rychlobruslení, lyžařský 
orientační běh, taneční 
soutěž a šachy.

Mladí olympionici byli 
rozmístěni v sedmi městech 
Pardubického kraje, ti, co 
nás nyní zajímají nejvíce, 
tedy šachisté, hráli v Lito-
myšli. Utkali se ve čtyřech 
kategoriích: starší chlapci 

(ročník 2002 a mladší), 
mladší chlapci (ročník 2004 
a mladší), nejmladší chlap-
ci (ročník 2007 a mladší) 
a dívky. Účastníky jednot-
livých turnajů nominoval 
kraj, neboť olympiáda byla 
soutěží krajů a výsledky 
jednotlivých účastníků se 
vždy za jeden kraj sčítaly. 
A teď k tomu hlavnímu: 
v kategorii mladších chlap-
ců reprezentoval Morav-
skoslezský kraj Petr Gno-
jek z Beskydské šachové 
školy. A reprezentoval jej 
tak dobře, že svou kategorii 
vyhrál. Ze sedmi bodů jich 
uhrál pět a půl a za svým 
vítězstvím šel cílevědomě 

od samého počátku. Vý-
razně tak přispěl i k stří-
brnému místu družstva 
Moravskoslezského kraje, 
které bylo dále tvořeno tře-
mi hráči šachové akademie 
Interchess Zuzanou Gře-
sovou, Markem Fizerem 
a Davidem Szotkowskim.

Celkově, po sečtení vý-
sledků ze všech disciplín, 
skončil Moravskoslezský 
kraj na olympiádě pátý 
a jeho reprezentanti vybo-
jovali čtyři zlaté medaile. 
Jedna z nich tedy puto-
vala díky našemu hráči 
do Frýdku-Místku. Petrovi 
k jeho úspěchu gratuluje-
me. Tomáš Adamec

Zlatý úspěch Petra Gnojka z BŠŠ

První velké úspěchy nejmladších 

Pulec severský – 11 medailí
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Hokejisté HC Frýdek-
-Místek začátkem února 
předvedli proti Českým 
Budějovicím, vedoucímu 
celku WSM Ligy, skvělý 
výkon a po výhře 4:3 si 
drželi, byť chabou, naději 
na postup do play-off. Jiho-
češi přitom už v 5. minutě 
vedli 2:0. Jenže domácí se 
pak výrazně zlepšili a hlav-
ně díky dvěma brankám 
Filipa Bajtka skóre otočili. 
V závěru to bylo velké dra-
ma, ale těsný náskok doká-
zali Slezané udržet.

Frýdek-Místek nastoupil 
do zápasu bez trojice zraně-
ných hráčů Víta Christova, 
Filipa Hamana a Antonína 
Pechance a naopak v se-
stavě s Michalem Kovařčí-
kem, posilou z Třince. Jiho-
češi hned od začátku jasně 
ukazovali, kdo že je favori-
tem tohoto utkání. Poprvé 
se prosadili už ve druhé 

minutě. Lukáš Květoň našel 
mezi kruhy volného Luboše 
Roba a ten Strmeně překo-
nal rychlou a přesnou stře-
lou k tyči. A za necelé tři 
minuty už to bylo z pohledu 
hostů 2:0. To Strmeň nesta-
čil na přesilovkovou střelu 
Zdeňka Kutláka.

Diváci se v Polárce roz-
hodně nudit nemohli, pro-
tože v 11. minutě padla už 
třetí branka utkání, ten-
tokrát se prosadil nejlep-
ší střelec Frýdku-Místku 
David Klimša. Také on se 
trefil z přesilovky, za Bláhu 
dorazil předchozí Kvasni-
covu ránu. A do první pau-
zy bouřila Polárka ještě jed-
nou. Před brankou hostů se 
hezky uvolnil Filip Kuťák 
a zblízka vyrovnal.

Ani ve druhé třetině ne-
byla o šance nouze, z obou 
stran se hrál hodně energic-
ký a rychlý hokej. Domácí 

Frýdecko-místečtí vo-
lejbalisté zvládli úvodní 
kolo vyřazovacích bojů 
v 1. lize a po třech vítěz-
stvích nad béčkem Čes-
kých Budějovic vyhlížejí 
semifinálového soupeře.

Do prvního zápasu vstou-
pily Beskydy s novou posi-
lou na bloku, 210 cm vyso-
kým hráčem ze Slovenska 
Richardem Seifertem, který 
tak doplnil na tomto postu 
hrajícího trenéra Přemysla 
Kubalu. Vyjma nervózního 
úvodu měli domácí utkání 
zcela pod kontrolou a po-
měrně snadno zvítězili 3:0. 
Do třetího setu navíc na-

stoupila další posila, ame-
rický smečař Ryan Burrow, 
který právě s Kubalou získal 
před 11 lety s Ostravou ex-
traligový titul. 

Do druhého zápasu na-
stoupil již Burrow v základní 
sestavě, a pokud se v prvním 
zápase trochu hledal, v tom 
druhém patřil jednoznačně 
k nejlepším hráčům na hřiš-
ti. V zápase si Beskydy chtě-
ly vyzkoušet některé další 
herní varianty, čemuž padl 
za oběť třetí set. Do čtvrtého 
setu tak opět musela nastou-
pit základní sestava z první-
ho setu, která zápas dovedla 
do vítězného konce.

„Tým jsme pro play off 
doplnili o několik nových 
hráčů a na všech postech 
tak máme velmi silnou 
konkurenci. Široká „lavič-
ka“ může být v dlouhém 
a fyzicky náročném play off 
významným faktorem, kte-
rý budeme chtít maximálně 
využít,“ hodnotil domácí 
dvojzápas Přemysl Ku-
bala. Toho potěšila i ven-
kovní výhra, kdy jeho tým 
měl jasně navrch v obraně 
i protiútoku a vyhrál nad 
béčkem Budějovic i na jeho 
palubovce, byť mu pomá-
halo několik mladých hráčů 
extraligového áčka.  (pp)

SEMIFINALISTA MČR V DEBLU: Jan  Klimas 
z Tennispointu Frýdek-Místek se dokázal s prostějov-
ským parťákem Janem Kumstátem dostat mezi čtyři 
nejlepší dvojice v kategorii mladších žáků. Na snímku 
s trenéry Jiřím Vykoukalem a Jaroslavem Mückem.

VYTÁHLI SE: Naši hokejisté dokázali proti Budějovicím otočit zápas.  Foto: Petr Pavelka

Hokejisté porazili lídra
HC F-M – HC České Budějovice 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

Týden po lídrovi se 
v Polárce ukázala pro 
změnu poslední Kadaň. 
Hokejisté splnili povin-
nost, když ji zdolali 3:1 
povedenou první třetinou. 
Pak už góly nepadaly.

V první třetině padly cel-
kem čtyři branky. Domácí 
Frýdek-Místek potvrzoval 
roli jasného favorita a hned 
po necelých čtyřech minu-
tách se dostal do vedení. 
Přímo ukázkově zafungo-
vala kombinace na trase 
Kovařčík-Štumpf. První 
jmenovaný se nádherně 
zbavil svého soupeře a ko-

touč naservíroval volnému 
Danielu Štumpfovi. O pár 
minut později se mezi střel-
ce zapsal právě přihrávající 
Michal Kovařčík. Hosté se 
ale jen tak nedali a poved-
lo se jim vstřelit kontaktní 
branku. Rysi poté zabrali 
na větší obrátky a vstřelili již 
třetí gól v zápase. Jan Kalus 
dokázal nejlépe využít na-
prostého zmatku před bran-
kou a propálil kotouč do sítě.

Frýdek-Místek i přes toto 
vítězství zůstával na desá-
tém místě tabulky a na po-
stupovou osmou Třebíč ztrá-
cí propastných devět bodů.

Ani výhra nám play off nepřiblížila
HC F-M – SK Kadaň 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Beskydy znovu bojují o postup
Black Volley Beskydy – EGE 3:0 (20, 13, 22)

Black Volley Beskydy – EGE 3:1 (14, 19, -21, 19)
EGE – Black Volley Beskydy 1:3 (-19, 24, -17, -15)

přežili trestné střílení a dovr-
šení obratu se diváci dočkali 
po krásném individuálním 
průniku Dana Przybyly, kdy 
propálil Bláhu Filip Bajtek. 
Ten byl v poslední minutě 
druhé třetiny v samostatném 
úniku znovu a po zastavení 
jen za cenu faulu následova-
lo trestné střílení i na druhé 

V dalším přípravném 
utkání fotbalisté MFK 
Frýdek-Místek remizo-
vali s rezervním týmem 
MŠK Žilina. 

Úvod utkání patřil našim 
fotbalistům, kteří několikrát 
prověřili Sama Petráše v do-
mácí brance. V 7. minutě 
dokonce žilinskému celku 
pomohlo břevno. Mladí Šo-
šoni se dostali ke slovu až 
po čtvrthodině hry, i nám 
po dalekonosné ráně kapi-

tána Klece pomohla horní 
konstrukce branky.

Ve 22. minutě se poprvé 
měnilo skóre utkání. Róbert 
Boženík si vyskočil na cen-
tr ze strany a hlavou poslal 
míč k bližší tyči – 1:0. Vzá-
pětí Klec znovu orazítkoval 
tyč, branková konstruk-
ce zvonila za Mihálkem 
i po lobu Jakuba Krely.

Po změně stran přišlo vy-
rovnání. V 74. minutě sice 
Petráš první střelu Ahmeto-

viće vyrazil, ale na dorážku 
téhož hráče již neměl žilin-
ský gólman šanci – 1:1. 

„Musíme uznat kvalitu 
domácího týmu, zápas měl 
velmi vysokou úroveň, kdy 
se hrálo nahoru-dolů. Hráče 
musím pochválit, podali jsme 
dobrý výkon, a pokud bych 
měl někoho vyzdvihnout, tak 
určitě na kraji obrany hrají-
cího Martina Slaninku. Jeho 
hra se mi moc líbila,“ chválil 
kouč Valcířů Martin Pulpit.

S žilinským béčkem nerozhodně
MŠK ŽILINA B – MFK F-M 1:1 (1:0)

straně. To tento domácí útoč-
ník s přehledem po rychlém 
zamíchání puku proměnil.

Ve třetí třetině velkých 
šancí ubylo, Frýdek-Místek 
si chtěl hlavně soustředěnou 

obranou udržet své dvou-
brankové vedení. České 
Budějovice se hodně tlačily 
dopředu a docílily kontaktní 
branky. V závěru utkání to 
bylo ještě pořádné drama. 
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Z důvodu přetrvá-
vajícího zájmu občanů 
o připomínkování studie 
revitalizace sídliště Ri-
viéra radnice prodlužuje 
termín zveřejnění studie 
a registraci připomínek 
veřejnosti z původně 
avizovaného termínu 
do 31. 1. 2018 nově do 28. 
2. 2018.

Studie revitaliza-
ce sídliště Riviéra byla 

zpracována v roce 2017 
projekční kanceláří PPS 
Kania s.r.o., Ostrava. 
Studie bude sloužit jako 
koncepční podklad pro 
následné řešení problémů 
dopravy, revitalizace vol-
ných ploch, hřišť, mobili-
áře a zeleně. Studie není 
závazná. Jednotlivé dílčí 
akce budou posuzovány, 
zpracovávány a provádě-
ny individuálně.

Připomínky k navrže-
nému řešení můžete za-
sílat na e-mail sidliste@
frydekmistek.cz. Studie 
je také dostupná k na-
hlédnutí po předchozí te-
lefonické domluvě na in-
vestičním odboru. Pro 
dohodnutí termínu ná-
vštěvy kontaktujte B. Lus-
kovou, tel. 558 609 266, 
nebo N. Pivoňovou, tel. 
558 609 264.

Studie revitalizace sídliště Riviéra

Český statistický úřad 
v sobotu zahájí nový 
ročník šetření životních 
podmínek a příjmů do-
mácností. Zjišťování 
bude probíhat až do 27. 
května i na území Mo-
ravskoslezského kraje.

„Odborně proškole-
ní tazatelé v našem kraji 
osobně navštíví 1 422 do-
mácností. Většina těchto 
respondentů s ČSÚ dlou-
hodobě spolupracuje. 560 
bytů bude osloveno po-
prvé,“ říká ředitelka Kraj-
ské správy ČSÚ v Ostravě 
Hana Gurecká. Respon-
denti budou odpovídat 
např. na otázky týkající 
se subjektivní spokoje-
nosti člověka v různých 
oblastech života. Cílem je 
získat aktuální údaje pro 
hodnocení sociální a eko-
nomické situace obyvatel. 
Výsledky šetření jsou dů-
ležitým zdrojem informa-
cí pro hodnocení životní 
úrovně a příjmové situa-
ce domácností. Tato data 
jsou pak srovnatelná za 34 
evropských států.

Tazatelé ČSÚ se re-
spondentům prokazují 
průkazem, který má po-

dobu polykarbonátové 
karty, na níž je kromě 
jiného uvedeno jméno 
držitele a 16místný identi-
fikační kód. Prostřednic-
tvím kódu si na webových 
stránkách můžete ověřit 
identitu tazatele: https://
www.czso.cz/csu /czso/
overeni-tazatele. Totéž 
můžete učinit i prostřed-
nictvím telefonického či 
e-mailového kontaktu.

Údaje, které poskyt-
nete tazatelům ČSÚ, 
jsou striktně anonymní. 
V souladu se zákonem je 
přísně dodržována ochra-
na individuálních údajů 
a všichni pracovníci ČSÚ, 
kteří se podílejí na zjiš-
ťování a zpracování dat, 
jsou vázáni mlčenlivostí 
o všech šetřených skuteč-
nostech.

Šetření s názvem Ži-
votní podmínky probíhá 
každoročně. Poslední do-
stupné údaje, z nichž jsou 
zpracovány vybrané před-
běžné výsledky, se vzta-
hují k předchozímu roku 
2017. „Vyplývá z nich, že 
míra ohrožení příjmovou 
chudobou a sociálním vy-
loučením meziročně kles-

la, a to o 1,0 procentního 
bodu na 12,3 %. Česko se 
tak stále řadí mezi evrop-
ské země s nejnižší úrovní 
tohoto ukazatele,“ říká Si-
mona Měřinská z odboru 
šetření v domácnostech 
ČSÚ. Podíl osob ohrože-
ných příjmovou chudobou 
se podle předběžných úda-
jů dostal na úroveň 9,2 %, 
což znamená pokles o 0,5 
procentního bodu. 

Předběžný odhad počtu 
osob žijících v materiálně 
deprivovaných domác-
nostech výrazně poklesl, 
meziročně o více než 110 
tisíc osob. Míra materiální 
deprivace udávající podíl 
osob, jejichž domácnost 
si z finančních důvodů 
nemůže dovolit nejméně 4 
z 9 definovaných položek, 
se tak v roce 2017 snížila 
oproti předchozímu roku 
o 1,1 procentního bodu 
na 3,7 %. 

Například neočekáva-
ný výdaj ve výši 10 200 
korun si nemohlo dovolit 
28,1 %, týdenní dovolenou 
25,0 % a zaplatit různé 
pravidelné platby a splát-
ky 3,2 % osob v českých 
domácnostech.

I v Moravskoslezském kraji začíná 
šetření životních podmínek a příjmů

Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor sociál-
ních služeb, upozorňuje 
všechny žadatele, kteří 
již mají podanou žádost 
o přidělení bytu v reži-
mu sociálního bydlení 
pro seniory ul. Sadová, 
ul. 17. listopadu, ul. Zá-
mecká, ul. Na Aleji 82, 
ul. Těšínská ve Frýdku-
-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 
služeb, budova ul. Rad-
niční 1149, 1. patro, kan-
celář č. 210 k aktualizaci 
svých žádostí. K aktua-
lizaci je třeba doložit ak-
tuální potvrzení o výši 
příjmu (popř. o přiznání 
příspěvku nebo doplatku 
na bydlení) a doklad o ná-
jemním, podnájemním, 

vlastnickém nebo jiném 
právním vztahu prokazu-
jící bytovou situaci žada-
tele. 

Toto upozornění se ne-
týká žadatelů, kteří mají 
podanou žádost o přidě-
lení bytu v Penzionu pro 
seniory Frýdek-Místek, 
p. o., ul. Lískovecká. Tito 
žadatelé budou své žádos-
ti aktualizovat až v dubnu 
2018.

 Marcela Pěkníková, 
 oddělení sociální práce

Aktualizace žádostí o přidělení bytu
v režimu sociálního bydlení pro seniory

  (Pokračování ze str. 3)
Ty jsou až do konce 

února umístěny v budo-
vě frýdeckého magistrá-
tu před velkou zasedací 
místností a lidé mohou 
do hlasovací schránky 
vhazovat číslo toho vzoru, 
který se jim nejvíce líbí 
a současně se na něm z je-
jich pocitu dobře sedí.

„Městský mobiliář je 
již zastaralý, musí pro-
jít postupnou obměnou, 
která zaručí, že ve městě 
nebude jako dnes na kaž-
dém kroku jiný typ lavi-
ček. Mít nějakých pat-
náct druhů po městě je 
neúnosné z celkového 
estetického hlediska, ale 

i z praktických důvodů, 
zejména kvůli údržby,“ 
říká náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

Nově vybraný typ bude 
vyráběn k postupné vý-
měně poškozených a stá-
řím znehodnocených la-
viček zejména v parcích, 
arboretu, v okolí řeky 
Ostravice, podél cyklos-
tezky Olešná, ale také 
na sídlištích, sportovištích 
a dětských hřištích. V his-
torických jádrech města, 
Parku pod zámkem, parku 
Jižní svahy, parku U Jošta 
a v okolí pramene v Hájku 
budou i nadále lavičky se 
zdobnějšími litinovými 
boky.  (pp)

Město chce obměnit lavičky

1

2

3
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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)
stavba č.p. 1248 na pozemku p.č. 3310 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba je 
součástí pozemku p.č. 3310) – Zámecké 
náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 
104,64 m², I. NP (prodejna).
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3988/9 zastavěná plocha a nádvoří (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 bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3975/7 zastavěná plocha a nádvoří (stav-
ba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 
3975/7) – Místecká kasárna
- nebytové prostory o celkové výměře 
269,31 m2 (garáž)
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:

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

24 H MARATON 
S ROZTROUŠENOU 

SKLERÓZOU
ROSKA FRÝDEK-MÍSTEK

pořádá v pátek 2. března od 16 hodin
MARATON 

S ROZTROUŠENOU 
SKLERÓZOU 

v lázních Klimkovice.
Přijďte nás podpořit!



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  10  ≈ Programové prohlášení

Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
Zviditelníme město jako mariánské poutní místo

V Programovém pro-
hlášení Rady města 
Frýdku-Místku se pa-
matuje i na zviditelnění 
baziliky minor – kostela 
Navštívení Panny Marie, 
protože vedení města se 
shodlo na tom, že si za-
slouží více pozornosti, 
i z hlediska cestovního 
ruchu. Podobný názor 
a snahy různých institucí 
vyústily nyní v zařazení 
tohoto poutního areálu 
s kostelem mezi národní 
kulturní památky.

„Jsme rádi, že se uděle-
ní tohoto titulu sešlo s naší 
myšlenkou, kdy se snažíme 
propagovat baziliku jako 
atraktivitu pro cestovní 
ruch a současně se snažíme 
podpořit aktivity, které by 
měly vést k tomu, že bude 
pro turisty i místní obyva-
tele ještě zajímavější,“ říká 
primátor Michal Pobucký. 
Město pro tyto účely loni 
poskytlo frýdecké farnosti 
400 tisíc korun, které má 
k dispozici pro průzkumné 
a přípravné práce směřující 
k dosud veřejnosti zapově-
zeným prostorám krypty. 
„Myslíme si, že zpřístup-
nění krypty ještě dále oživí 
zájem o naši baziliku. Nyní 
odborníci zkoumají, jestli 
by bylo možné podzemní 
prostory připravit tak, aby 
je lidé mohli pravidelně 
navštěvovat. Jsou tam lid-
ské ostatky, takže veškerá 

opatrnost a pečlivost pří-
pravy takového projektu je 
zcela na místě,“ doplňuje 
radní Marcel Sikora. „Musí 
se zde především prověřit 
statika a provést nutné sta-
vební práce, aby se z krypty 
vyhnala nadměrná vlhkost, 
která neprospívá zdivu a sa-
mozřejmě ani uloženým 
mumiím,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Jiří Kajzar.

Systematický průzkum, 
financovaný z dotačních 
prostředků města, bude 
z hlediska stavebně tech-
nického opravdu důkladný, 
počítá se i se speciálními 
sondami, které by měly 
vnést „více světla“ i do čás-
ti prostoru pod podlahou, 
protože pouhým podupá-
váním je zřejmé, že pod no-
hami je dutina, která může 
skrývat další tajemství. 
I proto jsou přizýváni od-
borníci, kteří mají zkuše-
nosti z oblasti archeologie 
i nakládání s ostatky.

Barokní kostel z poloviny 
18. století, jehož význam 
byl v roce 1999 povýšen 
papežem Janem Pavlem II. 
na basiliku minor, jedinou 
v Moravskoslezském kra-
ji, je obklopen historizují-
cími kapličkami křížové 
cesty a tzv. Římskou kaplí. 
Důležitý je i soubor soch 
světců před dvouvěžovým 
průčelím kostela. Nyní se 
dostal na seznam movitých 
i nemovitých národních 
kulturních památek České 
republiky v souboru, který 
zahrnuje významná pout-
ní místa, která představují 
architektonické dominanty 
různých typů staveb v kraji-
ně, včetně dochovaného du-
chovního významu, nikoliv 
pouze poutní areály jako 
takové, bez širších vazeb.

Frýdecký kostel přitahu-
je poutníky už od poloviny 

17. století díky zázračným 
skutkům kamenné sochy 
Panny Marie, proto se Frýd-
ku-Místku přezdívalo „slez-
ské Lurdy“. Zdejší barokní 
chrám Navštívení Panny 
Marie, který je dominantou 
frýdecké části dvojměstí, 
byl vysvěcen před více než 
čtvrt tisíciletím, 13. května 
1759. Byl postaven na návr-
ší naproti zámku na místě 
dřevěného kostelíka, který 
již nestačil přílivu zbožných 
poutníků. Genius loci zdej-
šího areálu byl před časem 
velmi zdůrazněn zdařilou 
rekonstrukcí křížové cesty 
v letech 2010-11, včetně par-
kových úprav a inventáře.

„Kulturní památky, které 
tvoří nejvýznamnější sou-
část kulturního bohatství 
národa, prohlašuje za ná-
rodní kulturní památky 
vláda. Takový objekt je pak 
více chráněn před zásahy, 
které by necitlivě narušova-
ly kulturní dědictví, otvírají 
se mu další dotační tituly. 
My ty hodnoty vnímáme, 
a proto jsme vyčlenili určité 

finance, které napomůžou 
k tomu, že bazilika bude 
ještě atraktivnějším místem 
pro návštěvníky našeho kra-
je a města,“ říká náměstek 
primátora Karel Deutscher. 
„Zpřístupnění krypty bude 

důležité i proto, že přitáhne 
k návštěvě kostela širší ve-
řejnost, kterou mumifikova-
né ostatky přirozeně zajíma-
jí,“ je přesvědčený náměstek 
primátora Richard Žabka.  
 Text a foto: Petr Pavelka

V PODZEMÍ: Pod chrámem se nachází krypta, kde jsou pohřbeni poutníci z Tovačo-
va, kteří se v roce 1713 utopili v rozvodněné Ostravici.  Foto: Petr Pavelka
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Letošní Tříkrálová 
sbírka skončila a je znám 
výtěžek sbírky. Koledníci 
obcházeli začátkem led-
na dům od domu a lidé 
je také mohli potkat při 
průvodech a na různých 
doprovodných akcích, 
jako jsou například kon-
certy. 

„Na Frýdecko-Místecku 
jsme letos zapečetili 296 
pokladniček, z nichž někte-
ré jsme dopečeťovali i bě-
hem sbírky. Počet poklad-
niček rok od roku stoupá 
a koledníků přibývá,“ říká 
Lenka Talavašková, koor-
dinátorka Tříkrálové sbír-
ky. V prvním týdnu měsíce 
ledna nechyběl již tradiční 
Tříkrálový průvod městem 
Frýdek-Místek, kterému 

letos přálo počasí a stejně 
jako loni i letos Tři králové 
došli na velbloudech. Opro-
ti minulému roku byl tep-
lotní rozdíl při průvodu 30 
stupňů, což se odrazilo také 
na návštěvnosti. V rámci 
sbírky se také uskutečnily 
čtyři koncerty – v kostele 
sv. Jana a Pavla v Místku, 
farním kostele sv. Jana 
Křtitele, v kostele sv. Jana 
Křtitele v Palkovicích 
a v kostele sv. Jana Nepo-
muckého v Pražmě.

V letošní sbírce se vy-
brala dosud největší částka 
v historii Frýdku-Míst-
ku, celkem 2 269 084 Kč. 
„Veliké poděkování patří 
všem štědrým dárcům 
stejně jako malým i vel-
kým koledníkům. Stejně 

jako v loňském roce jsme 
pro koledníky jako odmě-
nu připravili volný vstup 
do Aquaparku Olešná,“ 
dodává Talavašková. Vý-
sledky letošní sbírky mů-
žete sledovat na webových 
stránkách Charity Frýdek-
-Místek, na kterých nalez-
nete také záměry pro letoš-
ní sbírku. „V záměrech pro 
letošní rok jsou obsaženy 
všechny naše služby a bu-
dou tak podpořeni senioři, 
osoby se sníženou soběs-
tačností, nemocní, stejně 
jako děti a rodiny, osoby 
v tísni,“ sděluje ředitel frý-
decko-místecké Charity 
Martin Hořínek. Koledo-
vání skončilo 15. ledna, 
ale lidé mohou přispět ce-
loročně na sbírkový účet 

Krajská rada senio-
rů Moravskoslezského 
kraje chce seznámit širší 
okruh seniorské veřej-
nosti i naše čtenáře s tím, 
jak chce s krajskou seni-
orskou populací v roce 
2018 pracovat, a umožnit 
zapojení seniorských or-
ganizací do zamýšlených 
aktivit seniorů kraje.

Frýdek-Místek ovšem 
patří vzhledem k avizo-
vaným záměrům krajské 
rady k městům, která jsou 
v mnoha ohledech hodně 
napřed. Zatímco krajská 
rada deklaruje zájem zři-
zovat městské rady seni-
orů, které budou koordi-
novat činnost seniorských 
organizací na území města 
a spolupracovat s orgány 
města, ve Frýdku-Místku 
už v tomto smyslu perfekt-
ně funguje Rada seniorů, 
poradní orgán primátora 
Michala Pobuckého. Po-
dobně aktivita Moravsko-
slezského kraje na poli 
Senior Pointů přichází až 
poté, co ve Frýdku-Místku 
už tato služba roky úspěšně 
funguje v křížovém pod-
chodu.

Předseda Krajské rady 

seniorů Moravskoslezské-
ho kraje přesto vypichuje 
některé body z připravo-
vané činnosti a plánované 
úkoly, na nichž se mohou 
také frýdecko-místečtí se-
nioři podílet.

1. Podílet se na přípravě 
návrhu zákona o seniorech 
zejména v úzké spolupráci 
s poslanci Sněmovny Par-
lamentu České republiky 
z našeho kraje.

2. Pokračovat v upevně-
ní spolupráce se zastupiteli 
kraje a statutárních měst 
především v sociální ob-
lasti se zaměřením na seni-
orskou populaci.

3. Pokračovat v reali-
zaci kampaní „Hledáme 
nejaktivnější seniorské 
a proseniorské kolektivy“ 
a „Hledáme obce-města-
-mikroregiony seniorům 
nejpřívětivější“.

4. V podmínkách Mo-
ravskoslezského kraje dále 
realizovat projekt SENI-
ORPAS s cílem jeho roz-
šíření na další část členské 
základny.

5. Uspořádat setkání se-
niorů kraje u příležitosti 
Mezinárodního dne senio-
rů 1. října 2018 a 100. vý-

ročí vzniku samostatného 
Československa.

6. Uspořádat „Krajské 
sportovní hry seniorů Bílo-
vec 2018“ dne 12. září 2018.

7. Formou „senior vla-
ků“ dále pořádat poznávací 
akce v rámci projektů „Po-
znáváme svůj kraj, Českou 
republiku a Evropu“.

8. V rámci zábavného 
odpoledne uspořádat pře-
hlídku uměleckých doved-
ností seniorů kraje.

9. U příležitosti 100. vý-
ročí vzniku samostatného 
Československa uspořádat 
pro seniory besedy se zdra-
votní problematikou a his-
torickou problematikou 
roku 1918.

10. Prohlubovat spolu-
práci se slovenskými se-
niory, navázat spolupráci 
s polskými seniory.

Tříkrálová sbírka ve Frýdku-Místku vynesla skoro 2,3 milionu

Díky virtuálním pro-
hlídkám umístěným 
na webu Nemocnice 
ve Frýdku-Místku si 
nyní mohou lidé prohléd-
nout další místa uvnitř 
nemocnice a v jejím nej-
bližším okolí. Celkem 
43 prohlídek přibližuje 
divákům prostory recep-
ce, čekáren, ambulancí 
a lůžkového oddělení, ale 
také místa, kam se běžný 
návštěvník nedostane.

„Zájemci tak mohou vi-
dět například interiér cen-
trálních operačních sálů, 
centrální sterilizaci nebo 
endoskopii,“ řekl ředitel 
nemocnice Tomáš Stej-
skal. „Nechybí pohledy 
do nitra urgentního pří-
jmu, pracoviště počítačo-
vé tomografie nebo chirur-
gické jednotky intenzivní 
péče. Nově jsme přidali 
prohlídky očního odděle-
ní včetně operačního sálu, 
gynekologicko-porodního 

a dětského oddělení. Bu-
doucí maminky bude jistě 
zajímat, jak vypadá napří-
klad porodní sál nebo no-
vorozenecký box,“ dodal 
ředitel Stejskal.

Natočená místa si lze 
prohlédnout v úhlu 360 
stupňů. Část prohlídek je 
navíc vzájemně propoje-
ná pomocí navigačních 
šipek, což internetovým 
návštěvníkům umožňu-
je postupně „procházet“ 
například přízemím chi-
rurgického pavilonu a ně-
kterými z nemocničních 
oddělení.

„Virtuální prohlídky 
jsou přístupné z titulní 
strany webu Nemocnice 
ve Frýdku-Místku www. 
.nemfm.cz z obrázku „Vir-
tuální prohlídka“ v horní 
části stránky nebo z od-
kazu umístěného pod ma-
pou nemocnice,“ naviguje 
Jolana Filipová, tisková 
mluvčí nemocnice.

Nemocnice na „dálku“

Činnost krajské rady seniorů

Možnosti e-mailového spojení 
s Krajskou radou seniorů (KRS) MSK:

web.krs@ms-seniors.cz pro zveřejňování příspěvků 
o činnosti (krátká zpráva+foto) na webové stránce KRS, 
ve čtvrtletníku SeniorTip, v časopise Doba seniorů
aktivity-krs@ms-seniors.cz přihlášky na vyhlášené 
akce KRS
krajska.rada@ms-seniors.cz řešení problémů života 
seniorů a v seniorské činnosti

nebo dárcovskou SMS. 
Zaslat lze DMS KOLEDA 
30 na číslo 87777 nebo 
příspěvkem na účet číslo 

66008822/0800 u České 
spořitelny pod variabilním 
symbolem 777. 

 Lenka Talavašková
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St 28. 2. v 17.00
Paddington 2

VB / FR | komedie | přístupný 
| dabing | 103 min. | 100 Kč / 
80 Kč.

St 28. 2. v 19.00
Insidious: Poslední klíč

USA / Kanada | horor | 15+ | ti-
tulky | 120 / 100 Kč.

Turistické informační cent-
rum Frýdek-Místek

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

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 zim-
ním období. Jakým způsobem 
překonávají nepříznivé podmín-
ky živočichové a rostliny? Vý-
stava potrvá do 18. února.

MIMO ČAS…
DŘEVĚNOU KAMEROU 

V GOROLII
Výstava jablunkovského rodáka 
Marcela Honzy je výběrem foto-
grafií tematicky spjatých s místy 
autorova dětství. Na fotografi-
ích nejsou lidé a moderní domy, 
autor spíše hledá minulost, byť 
spíše v odcházející přítomnosti 
dřevěnic či původních prales-
ních krajin. Fotografuje dřevě-
nou kamerou Kodak na formát 
negativu 20×25 cm, negativy 
v temné komoře zpracovává kla-
sickým mokrým procesem. Ne-
gativy dále nejsou zvětšovány, 
metodou kopírování je na bary-
tový papír získána fotografie.
Vernisáž 15. února v 17 hodin, 
výstava potrvá do 11. března.

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 22. února, 16.30 hodin, 

Zelený dům 
Lednice a Valtice

Přednáška přiblíží unikátní 
Lednicko-valtický areál, např. 

děti od 3 let a taky rodiče, babič-
ky… Vstupné 60 Kč.

Ne 25. 2. v 15.00 
Pojďte pane, budeme si hrát

Liduščino divadlo Praha
Pohádka je nabitá úžasnými 
humornými příběhy dvou med-
vědích brášků, kteří si hrají na-
půl mezi skutečností a fantazií. 
Velký medvěd má vypečené hry 
a malý medvěd neztrácí důvěru 
v nové nápady. Když se nedaří, 
pomůže hromada výborných 
bonbónů... V pestrém předsta-
vení uvidíte příběhy Potkali 
se u Kolína, Nazdar kedlubny 
a Držte si klobouk! Kromě ma-
lého medvídka a jeho vypeče-
ného brášky můžete obdivovat 
opravdového kouzelníka Grina 
a artistu Evžena Hájka. Pohádka 
pro děti od 3 let. 
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 
umělci změnili svými barevný-
mi obrazy ráz podchodu u Malé-
ho náměstí, stěn u haly Polárka 
a podchodu pod ulicí Beskyd-
ská. Vstup zdarma. 

KINO
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 | 
dabing | 109 min. | 130 / 110 Kč.

Pá 16. 2. v 19.00
Black Panther

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

So 17. 2. v 17.00
Ewa Farna 10: Neznámá 

známá
ČR / PL | dokumentární | pří-
stupný | 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+ | titul-
ky | 120 / 100 Kč.

Po 19. 2. v 19.00
Tvář vody

USA | fantasy | 15+ | titulky | 123 
min. | 130 / 110 Kč.

Út 20. 2. v 17.00
Zoufalé ženy dělají zoufalé 

věci
ČR | komedie | 12+ | česky | 83 

Min. | 120 Kč.
Út 20. 2. v 19.00

Já, Tonya
USA | životopisný | 15+ | titulky 
| 119 min. | 120 / 100 Kč.

St 21. 2. v 10.00
Vražda v Orient expresu

USA / Malta | krimi | 15+ | titul-
ky | 60 Kč. Pro seniory.

St 21. 2. v 19.00
Ladíme 3

USA | komedie | 12+ | titulky | 93 
min. | 120 Kč.

Čt 22. 2. v 17.00
Pá 23. 2. v 17.00
So 24. 2. v 17.00
Ne 25. 2. v 17.00

Pračlověk
VB | animovaný | přístupný | da-
bing | 130 / 110 Kč.

Čt 22. 2. v 19.00
Akta Pentagon: Skrytá válka

USA | historický | 12+ | titulky | 
115 min. | 120 / 100 Kč.

Pá 23. 2. v 9.30
Bijásek: O mašince

Bubla Fráček – Strašidýlko v za-
hrádce 
Pět draků vodáků – Jak se stal 
Horymír plavčíkem 
Pohádky o mašinkách – O zvě-
davé mašince 
O zvířátkách pana Krbce – Po-
vodeň 
Bob a Bobek – Ve vzduchu 
Divoké sny Maxipsa Fíka – 
O vynálezech 
Divoké sny Maxipsa Fíka – 
O žních 
Jája a Pája – Jak plnili jarní přání 
Štaflík a Špagetka – Správný tón
ČR | pohádka | přístupné | česky 
| 69 min. | 30 Kč. Pro děti.

Pá 23. 2. v 19.00
Út 27. 2. v 17.00

Hora
Austrálie | dokumentární | pří-
stupný | titulky | 74 min. | 100 
/ 80 Kč.

So 24. 2. v 15.00
Maxinožka

FR / BE | animovaný | přístupný 
| dabing | 91 min. | 80 Kč / 60 Kč.

So 24. 2. v 19.00
Darebák a závodnice

BE / FR | krimi | 15+ | titulky | 
130 min. | 120 / 100 Kč.

Ne 25. 2. v 19.00
Po 26. 2. v 17.00

Věčně tvá nevěrná
ČR | komedie | 15+ | česky | 
130 Kč.

Po 26. 2. v 19.00
The Florida Project

USA | drama | 12+ | titulky | 115 
min. | 120 / 100 Kč.

Út 27. 2. v 19.00
Hmyz

ČR / SR | komedie | 15+ | česky | 
98 min. | 120 / 100 Kč.

St 28. 2. v 10.00
Milada

ČR | životopisný | 12+ | česky | 
130 min. | 60 Kč.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Čt 22. 2. v 19.00, Národní dům
Poslechovka v Zeleném baru: 

#3 Černá hudba 
Do cyklu poslechových akcí 
v Zeleném baru vybíráme za-
jímavé kapitoly z historie tzv. 
black music. Populární hudba 
20. století totiž není pouze pře-
hlídkou módních trendů nebo 
zapomenutých hitů. Inspirováno 
knihou Hudba ohně Karla Ve-
selého. Únorový poslech bude 
v rytmu disco, house, techno 
a dalších. Vstup zdarma.

Pá 23. 2. v 19.00, 
hudební klub Stoun

Michal Pavlíček 
& Monika Načeva

Monika Načeva je žena mnoha 
tváří. Vždycky se na chvíli ztra-
tí, umlčí hlas, aby mohla za čas 
vyrazit dech novou tváří svého 
hudebního projevu. Její aktuál-
ní muzikantská podoba, kterou 
sdílí s Michalem Pavlíčkem, je 
krásná, plná pocitů a zároveň 
neskutečně silná a razantní.
Předkapela Hana Kopřivová 
a host Marcela Kučová. Klub 
Stoun otvírá v 19.00, předkapela 
hraje od 20.00. Vstupné 200 Kč.

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

Poslechovka 
Výstava fotografií Ondřeje Po-
hludky, fanouška a dvorního 
fotografa hudebních akcí Posle-
chovka v Zeleném baru, které 
zachycují scénu místních DJs 
a párty v pověstném Zeleném 
baru v přístavbě Národního 
domu i v altánku ve Smetano-
vých sadech. Portréty, moment-
ky a záběry detailů v nečeka-
ných kontextech.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 18. 2. v 15.00 

Sindibádova dobrodružství
Divadlo Koráb

Pohádka, u které se nezastaví-
te ani na konci, protože vás děj 
vtáhne do stavu trvalého snění, 
a to jak děti, tak dospělé. Hrají 
dva herci a nespočet všelikte-
rých loutek a jiných hýbacích 
zařízení, které slouží k uvádění 
diváků do údivu. Tato pohádka 
je určena k zapomínání na všed-
ní starosti a působí stoprocentně. 
Odehrává se v orientálním světě 
a je napsána na motivy pohádek 
Tisíce a jedné noci. Pohádka pro 
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Minaret, Janův hrad, ramena 
a kanály řeky Dyje, sokolnická 
expozice i zimní skleník lednic-
kého zámku.

CENTRUM MAGNOLIE 

Rozkvetlý svět pro děti 
a mámy

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení 
pro těhotné, ověřené staletími

Tance k porodu – tancem 
k obnovení kontaktu s vaším 
tělem a snadnému zpracování 

porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný 

a šetrný způsob, jak zvládnout 
běžné obtíže a uvolnit se

Předporodní kurzy – přípravu 
k aktivnímu porodu vede zkuše-

ná 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

17. 2. v 15 hodin
O perníkové chaloupce

Klasická pohádka v loutkovém 
provedení. Pro děti od 3 let – 
hraje DUO – Divadlo u Ostra-
vice Frýdek-Místek. Vstupné 
30 Kč.

Sobota 24. února v 15 hodin
O líných strašidlech

Veselá činoherní pohádka o líné 
hastrmance, ježibabě a pokla-
du ukrytém ve starém mlýně. 
Na motivy hry Vladimíra Čorta 
volně zpracovaly Š. Blahutová 
a I. Jedličková. Pro děti od 4 let 
hraje DS KuKo F-M. Vstupné 
30 Kč.
Půjčování kostýmů v únoru:

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

úterý 20. 2. v 16.00
Karneval MŠ Beruška 

Olbrachtova
pátek 23. 2.

KALI, Peter Pann
podpůrní DJ Fliptyck a Joe 

Hard
úterý 27. 2. v 16.00

Karneval MŠ Beruška Lipina

SVČ klÍČ

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

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

Aktuální nabídku kroužků 
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
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. Vysvětlíme 
si pravidla hry fair play a týmo-
vé spolupráce a jako správný 
sportovec si vyrobíš svůj ta-
lisman pro štěstí. Zapoj svého 
sportovního ducha. Těšíme se 
na tebe!
Věk: 6–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, bu-
dova A, Pionýrů 767, Místek, 
9.00–12.00 hodin 
Cena: 50 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
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 za-
hrát hru Člověče, nezlob se a po-
kusit se vyhrát pohár či nějakou 
deskovou hru…
Věk: 6–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, bu-
dova B, Pionýrů 764, Místek, 
9.00–16.00 hodin | Prezence: 
9.00–9.30 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-
-mail: recepce@klicfm.cz

24. 2. 
SOBOTA PRO PRINCEZNY 
| ČAS RADOSTI A LÁSKY

Určitě se moc těšíte na jaro, 
stejně jako my, tak si pojďme to 
čekání trošičku zkrátit. Únor je 
časem karnevalů, plesů, oslav, 
rozpustilosti a lásky. S prin-
ceznami si budeme povídat 
o oslavách masopustu. Ukáže-
me si první rostlinky, které se 
koncem února už na zahrádce 
a v přírodě vyskytují. S láskou 
si upečeme něco moc dobrého 
a nezapomeneme se přiučit sluš-
nému chování.
Věk: 5–8 let
Místo a čas: Rodinné centrum 
Klíček, Slezská 749, Frýdek, 
9.00–16.00 hodin
Cena: 250 Kč
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-
-mail: recepce@klicfm.cz

 KENNY BABY CLUB

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

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ 

KENNY 

BALÍČEK: Cvičení a plavání 
v jedné lekci pro děti od naroze-
ní do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ PROGRAMY 
PRO RODIČE S DĚTMI: středy 
– dopoledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTO-
RICKÉHO 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 Bře-
žek, 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 spolupra-

covat
• poskytujeme dětem zázemí 

s dobrými a pevnými přátelský-
mi 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
15. 2. (čt) od 13 h.

ZOH: ČR – Jižní Korea
Zahájení hokejových zápasů na-
šich reprezentantů na ZOH 2018. 
Další zápasy a sportovní přeno-
sy dle rozpisu.

22. 2. (čt) od 19 h.
Folk & Country Jam Session

Pravidelné setkání a svobod-
né hudební jamování příznivců 
„čundrácké“ muziky, vonící 
dálkami, ohněm a přátelstvím. 
Nejedná se o koncert. Vstup 
zdarma.

26. 2. (po) od 19 h. 
Kofe@Vlna, JARRET

Indierocková nebo folkrocková 
skupina Jarret na jarní šňůře 
společně s místními Kofe@
Vlna. Legendární liberecká ka-
pela Jarret (zal. 1992) přivádí 
svou stylovou nezařaditelností 
kritiku k šílenství. Přitom jde 
o pouhé respektování textu s ab-
sencí strachu použít při aranžo-
vání jakékoliv prostředky. Jde 
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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

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.
23. 2. pátek MONIKA NAČEVA 
& MICHAL PAVLÍČEK
MONIKA NAČEVA POPRVÉ 
VE STOUNU. SUPPORT: HANA 

KOPŘIVOVÁ. POŘÁDÁ KUL-
TURA FM
24. 2. sobota BASS INVASION 
DNB IN DA STOUN, STOUN 
DJS, SPECIAL GUEST
9. 3. pátek INÉ KAFE
SLOVENSKÁ PUNK-ROCKO-
VÁ NÁLOŽ MÍŘÍ DO STOUNU.

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

vesměs o původní tvorbu Bo-
houše Vašáka doplněnou o pís-
ně spřízněných autorů – Jakuba 
Nohy, Martina Kadlece a Pavla 
Havlíka. Vstupné 150 Kč.

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 celoži-
votními zkušenostmi a besedou 
s tématem, které se týká každé-
ho z nás. Jógový sál Frýdek, pro-
gram trvá přibližně dvě hodiny. 

Pravidelné čtvrtletní kurzy 
jógy leden až březen 2018:

Filozofie a praxe jógy pro za-
čátečníky, mírně pokročilé 
i pokročilé. Vše pro udržení či 
zlepšení fyzického, psychického 
a duševního zdraví. Výukové 
materiály s jógovou tematikou, 
zpracované na základě dlouho-
letých zkušeností a ve spoluprá-
ci s lékaři a dalšími odbornostmi 
– dle tématu. Vhodné pro lekto-
ry 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 zdravotnic-
kých pracovníků, odborníků 

ve svých oborech (pouze 
porodních asistentek a fyziote-

rapeutů).
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 TĚHOTEN-
SKÝCH KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU

20. 2. v 16.45
20. 3. v 16.45

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
27. 2. v 16.45

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

21. 2. v 15.30
21. 3. v 15.30

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Čtvrtek v 15.30 a 16.30 hod
KURZ: CVIČENÍ MAMI-

NEK S DĚTMI – MANIPU-
LACE

Jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické ná-
cviky manipulace s dítětem, ma-
sáže kojenců, metodika správné-
ho krmení, relaxační polohy pro 
zklidnění nespavých a hyperak-
tivních dětí). Pod vedením fyzi-
oterapeutky!

PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
20., 27. 2. – 9.00 h
20., 27. 3. – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
20., 27. 2. – 10.15 h
20., 27. 3. – 10.00 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 

23. 2. Den naruby – odpoledne 
plné soutěží a zábavy

26. 2. Debatárna – povídání 
o citech, pocitech, emocích 

a náladách
Každé úterý chodíme do tělo-
cvičny od 15.45 do 16.45 hodin. 
S sebou přezůvky a sportovní 
oblečení.
Každou středu je konzultační 

den – den určený pro jednotliv-
ce nebo skupinu, kteří si předem 
domluví doučování nebo téma, 
které chtějí s pracovnicí prodis-
kutovat.
Podrobnější program na každý 
den najdete na webových strán-
kách: www.charitafm.cz/nezbe-
da

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 JU-
NIOŘI (9–15 let) 

KURZY PRO DOSPĚLÉ 
(možnost jednorázového vstupu 
i výhodné permanentky)
L AT I N S KO - A M E R IC K É 
TANCE PRO ŽENY 
STREET DANCE „SENI-
ORS“ (od 25 let) 
DANCEHALL 
CONTEMPORARY 
ROZVRH LEKCÍ A DETAIL-
NÍ INFORMACE K JEDNOT-
LIVÝM 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 zada-

né 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
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✆ 810 800 000
 www.cpzp.cz
Více informací na cpzp.cz/programy

Váš podpis dokáže zázraky

Pro začátek 700 Kč na sport

 1 500 Kč na očkování
 3 000 Kč pro maminky a miminka
 1 000 Kč na plavání pro děti

Podepište registraci k ČPZP do 31. 3. a čeká na vás až:

205
kód pojišťovny

cpzp.cz/sport 

Ve Frýdku-Místku se před-
staví legendární slovenská 
skupina INÉ KAFE. Hudební 
klub Stoun bude mít tu čest 
pohostit tuto bratislavskou 
punk-rockovou legendu v pá-
tek 9. března. „Jsme moc rádi, 
že se nám podařilo po mnoha 
letech dostat Iné Kafe k nám 
do klubu. Pevně věřím, že ten-
to jedinečný zážitek si nenechá 
žádný fanoušek ujít,“ libuje si 
nad koncertem šéf hudebního 
klubu Stoun Kamil Rudolf.

Iné Kafe je slovenská punk-
-rocková hudební skupina, za-
ložená v roce 1995. Největší 
úspěch dosáhla skupina v roce 
2000–2003 alby Čumil, Je tu 
niekto?, Príbeh. 
Prodej alb této sku-
piny přesáhl sto ti-
síc kusů. I když se 
v roce 2006 kapela 
rozpadla, frontman 
a zpěvák Vratko Ro-
hoň se rozhodl pro 
letectvo, věnovala 
svým fanouškům 
dva rozlučkové kon-
certy 22. srpna 2008 
v Mlynskej Doline 
v Bratislavě a 31. 
ledna 2009 v Pra-
ze, odkud zároveň 
pochází jediné živé 
DVD z koncertu.

Přestože skupina byla velmi 
úspěšná i po rozpadu, tak se 
rozhodla dne 11. ledna 2010 vy-
hlásit comeback. V dubnu sku-
pina vydala Best-ofku z vlastní 
tvorby. V listopadu roku 2011 
se fanoušci po dlouhých osmi 
letech dočkali dlouho očeká-
vaného studiového alba Právo 
na šťastie. Poslední studiové 
album Nevhodný typ vydala ka-
pela v roce 2015.

Vstupenky na Iné Kafe v ceně 
260 Kč jsou k dostání v před-
prodeji v klubu Stoun, klubaru 
Pavlač (Farní 16, Frýdek), klu-
bu U černého kocoura (Rie-
grova 758, Místek) nebo online 
na ticketstream.cz a stoun.cz.

INÉ KAFE zahraje ve Stounu
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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

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

Vedení daňové 
evidence 
Ing. Cichý 

731 504 306  

Ne 4. 2.
O VESELÉM KRÁLOVSTVÍ
Divadlo Křesadlo
Hudební pohádka o dvou trochu 
bláznivých princeznách.

Ne 11. 2.
PEKLO S JEŽIBABOU 
Divadlo Elf Praha
Pohádka s písničkami pro herce
a loutky o tom, jak Kašpárek čertům 
utekl, ježibabu vypekl a kobylku
si vysloužil.
 

Ne 18. 2.
SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Divadlo Koráb
Pohádka se dvěma herci a nespočtem 
všelikterých loutek a jiných hýbacích 
zařízení. Na motivy příběhů Tisíce
a jedné noci.

Ne 25. 2.
POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT
Liduščino divadlo Praha
Humorné příběhy dvou medvědích 
brášků, kteří si hrají napůl mezi 
skutečností a fantazií.

vždy od 15.00

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
POJĎTE S DĚTMI NA                POHÁDKU

vstupné

60 Kč
Nová scéna

VLAST

Děti do 3 let zdarma (bez nároku na sedadlo). Prodej vstupenek na www.kulturafm.cz,
v pobočkách TIC F≈M, v hale Polárka a na místě.

Přenechám zaběhnutý obchod 
s ptákovinami a dárkovým zbožím, 

včetně zboží a vybavení. 
V dubnu 2018 odcházím do důchodu. 
Obchod je v provozu od roku 1991.

Malé náměstí 99, Místek - pěší zóna. 
Tel.: 776 074 216PORTÁL OBČANA: www.uradfm.cz

OBNOVENÍ ŽÁDOSTI 
O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU 

PRO ROK 2018
Upozorňujeme všechny občany, kteří mají 

podanou žádost o pronájem obecního bytu, 
na nutnost jejího obnovení do 31. 3. 2018. Toto 
lze provést pouze písemnou formou (formu-
láře jsou k dispozici na informacích v budo-
vách Magistrátu města, příp. na internetových 
stránkách statutárního města - http://www.
frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magis-
trat-mesta/odbor-spravy-obecniho-majetku/tis-
kopisy-materialy/). 

Vyplněný formulář je možno odevzdat na po-
datelně magistrátu, nebo zaslat poštou na ad-
resu Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 
1148, Frýdek-Místek, 738 01. 

Pokud tak žadatel neučiní, jeho žádost bude 
z evidence vyřazena.


