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slovo primátora
Vážení občané,
za  vedení  radnice  bych  vám  rád  popřál  vše  nejlepší 

do nového roku, hodně zdraví a štěstí, které máme všich-
ni už v tom, že žijeme na rozdíl od předchozích generací 
zrovna v době, kdy nemusíme bojovat o holé bytí, a v kon-
činách, kde ve srovnání s okolním světem můžeme hovořit 
o solidní životní úrovni a vysokém stupni bezpečí. 
Chci tím říct, abychom se uměli radovat z toho, co nás 

obklopuje, ačkoliv člověk je od přírody věčně nespokoje-
ný  tvor. Asi  těžko můžeme mít něco proti  tomu, pokud 
to představuje neustálou potřebu posouvat věci kupředu, 
snažit se je dělat lépe, na druhou stranu bychom si měli 
uvědomovat  a  užívat  toho,  čeho  jsme dosáhli,  oceňovat 
stav věcí, který ve většině případů považujeme za samo-
zřejmý. Dívejme se kolem sebe, buďme pyšní na město, 
kde žijeme, a dávejme  to najevo. Potěší každý pozitivní 
ohlas, byť by se týkal věcí nejobyčejnějších. Jako když si 
jeden z návštěvníků tradičního ohňostroje, který k němu 
šel přes půl města, uvědomil, že vlastně skoro celou dobu 
šel po renovovaných vyasfaltovaných chodnících. I v nad-
cházejícím roce 2019 se budeme snažit pro vás zajišťovat 
věci, které už vnímáme jako běžné a rutinní, ale stejně tak 
se budeme snažit, abychom život ve městě dále posouvali 
k lepšímu.   Michal Pobucký

Asi se máme dobře. Sou-
dě alespoň podle množství 
pyrotechniky, která vy-
létla v poslední den v roce 
do vzduchu spolu s kla-
sickým Silvestrovským 
ohňostrojem pořádaným 
městem. Také počet lahví 
na mostě přes Ostravici, 
která rozděluje, ale na Sil-
vestra spojuje celé měs-
to, svědčil o tom, že jsme 
se za uplynulým rokem 
ohlédli s chutí a můžeme 
si dovolit pořádně jej osla-
vit, s optimismem do toho 
nadcházejícího, který nás 
všechny čeká. Ale…
Ale je poměrně zarážející, 

s  jakou  samozřejmostí  jistá 
část  oslavujících  nechávala 
na  zábradlí,  na  chodníku 
nebo rovnou na cestě prázd-
né lahve, nezřídka roztrhané 
na střepy petardami, jako by 
byli  stále  někde  v  šantánu, 
kde prostě přijde číšník a vše 
odnese.  Množství  alkoho-
lu  s  sebou  také  nese  riziko 
agresivnějšího chování, a tak 
tentokrát  došlo  na  mostě 
a později o pár set metrů dál 
ke rvačkám, u nichž museli 

zasahovat  policisté.  Policie 
zakročila  velice  promptně, 
protože  jako  vždy  moni-
torovali  situaci  i  policisté 
v civilu. „Jako obvykle jsme 
spolupracovali s Policií Čes-
ké  republiky,  na  uzavření 
přístupové cesty v době oh-
ňostroje i na zajištění veřej-
ného pořádku.  Jednu osobu 
jsme  odvezli  na  záchytku, 
protože nám kopala do auta, 
museli  jsme  řešit  opakova-
né  rvačky  a v průběhu dne 
ve zvýšeném počtu i drobné 
krádeže v obchodech, kde se 
někteří asi chtěli ještě dovy-
bavit na Silvestra. Také jsme 
měli nahlášen zvýšený počet 
volně pobíhajících psů, zřej-
mě v důsledku hojného po-
užívání  pyrotechniky,  která 
některá  zvířata  dost  děsí. 
A kvůli petardám a rachejt-
lím nám volalo  docela  dost 
lidí  s  poukazováním na  ru-
šení  nočního  klidu,  protože 
lidé stříleli ohňostroje a páli-
li petardy až někde do dvou 
do  rána.  Jenže  na  Silvestra 
a Nový rok není noční klid 
vůbec  stanoven,  takže  ten 
jeden poslední den v roce to 

Adéla Chmelová, nej-
starší občanka Frýdku-
-Místku, před Vánocemi 
oslavila 101 let. Ani rok 

po kulatém jubileu se 
gratulanti z radnice od ní 
recept na dlouhověkost 
nedověděli. Protože ná-

znaky, že by kouzlo mohlo 
být v téměř bezmasé stra-
vě a bramborech se zelím, 
kdysi typické pro chudé 
poměry, nebo v alkoholo-
vé abstinenci, to v dnešní 
době jako atraktivní do-
poručení, kterým by se 
chtěl každý řídit, nevy-
padá.
Že  se  však  skromné po-

měry  mohou  vyplatit,  to 
obyvatelka  Penzionu  pro 
seniory  neustále  dokazuje 
svými  vycházkami,  kdy 
s  vozíčkem  navzdory  po-
žehnanému  věku  vyráží 
přes  jednu  z  nejrušnějších 
křižovatek  do  Kauflandu. 
 (Pokračování na str. 3)

Lidé si příchod nového roku užili, někteří až moc

Adéla Chmelová slavila 101 let

101 LET: Za radnici přišel popřát náměstek primátora 
Marcel Sikora.  Foto: Petr Pavelka

NOVOROČNÍ ROMANTIKA: Většina lidí přišla na Silvestra na most přes Ostravi-
ci za zážitkem, někteří bohužel za adrenalinovým.  Foto: Petr Pavelka

musí  každý  snést,“  upozor-
nil  ředitel  městské  policie 
Ivo Kališ. 
Střepy  jsou možná štěstí, 

ale o  těch na mostě v  rám-
ci  silvestrovského  veselí  to 
určitě  neplatí.  Četa  z měst-
ských  technických  služeb, 
která  nastoupila  k  úklidu 

půlhodiny po půlnoci, určitě 
nebyla nadšená, kolik ji čeká 
práce.  Po  hrubém  úklidu, 
který  umožnil  před druhou 
hodinou ranní znovu zpro-

voznit  dopravu,  ráno  mu-
sely nastoupit  ještě  strojové 
zametače  s  dočišťováním. 
Příchod  nového  roku  2019 
byl zkrátka bouřlivý.   (pp)
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Projekt Ježíškova 
vnoučata, jenž se snaží 
potěšit seniory, kterým 
už nemá kdo udělat 
na Vánoce radost, se vel-
mi osvědčil už i ve Frýd-
ku-Místku, kde se do něj 
zapojil místní domov pro 
seniory.
Těsně  před  Vánocemi 

odsud  mohli  nahlásit,  že 
se  podaří  uspokojit  na  54 
přání,  a  to mnohdy ne  le-
dajakých. Ježíškova vnou-
čata,  tedy  dárci,  kteří  si 
„vybrali  z  databáze“  přá-
ní, jež se rozhodli vyplnit, 
se vypořádala i s požadav-
kem na  televizi,  invalidní 
vozík (bude sloužit čtyřem 
klientům) nebo návštěvou 
muzikálu. „Jedna student-
ka  konzervatoře  zařídila 
představení  v  Ostravě 
Edith  a Marlene,“  prozra-
dila  Drahomíra  Černo-
tová,  asistentka  sociální 
pracovnice,  která  přání 
v  rámci  tohoto  projektu 
za městské  zařízení  koor-
dinuje.  Podle  ní  se  poda-
řilo místní seniory potěšit 
obrázky  a  plakáty  zvířat, 

šálou, páskem, parfémem, 
řetízkem  s  křížkem,  cuk-
rovinkami, domácími klo-
báskami,  křížovkářskými 
knížkami, ale  i věcmi ve-
skrze praktickými, jako je 
noční projekční  lampička. 
„Je  hodně  seniorů,  kteří 
už  třeba  opravdu  dlouho 
nedostali  dárek,  speciál-
ně pro ně vybíraný. „Nej-
vzdálenější dárek pro naše 
klienty přišel až z Finska,“ 
vysvětluje, že ze seznamu 
přání si může kdokoliv vy-
brat  kohokoliv,  takže  rea-
lizace  není  závislá  pouze 
na  místních,  Drahomíra 
Černotová. „Vždycky dár-
ce  ale  požádám,  aby  byli 
tak  hodní  a  připsali  tře-
ba  pár  řádků  o  sobě,  aby 
to  bylo  trochu  osobnější 
a  byla  tam  třeba  i  nějaká 
zpětná vazba. Je moc hez-
ké,  když  s  dárkem  třeba 
přijdou  i  nějaká  přáníčka 
nebo kresby od dětí. Čas-
to  dárci  dávají  také  něco 
navíc.  K  řetízku  andílka, 
ke gumovým medvídkům 
plyšáka  medvěda  jako 
polštářek  a  podobně.  Ro-

diny  klientů  třeba  nemají 
pochopení  pro  některá 
přání, myslí  si,  že  jsou  to 
vrtochy,  ale  občas  senio-
ři  chtějí  úplnou  drobnost 
a  Ježíškova  vnoučata  se 
s  tím  vypořádají.  Dárky 
předáváme  průběžně,  aby 
si jich lidé mohli užít. Sa-
mozřejmě s ohledem na to, 
že někde hraje  roli datum 
spotřeby nebo je darovaný 
zážitek vázán na konkrét-
ní den. Část dárků předá-
váme  i  hromadně  přímo 
pod  stromečkem,“  sdělila 
sociální pracovnice.
„Myslím,  že  je  úplně 

skvělé,  kolik  se  podařilo 
touto  formou  udělat  ra-
dosti.  Jsem  překvapen, 
jak to perfektně funguje,“ 
ocenil náměstek primáto-
ra  Marcel  Sikora,  který 
také  k  jednomu  splněné-
mu snu obyvatele místec-
kého domova pro seniory 
přispěl.  (pp)

Prvním miminkem, 
které se narodilo v le-
tošním roce ve frýdecké 
porodnici, je chlapec Jo-
náš, který přišel na svět 
na Nový rok v 1:20 hodin 
a stal se zároveň prv-
ním dítětem narozeným 
v Moravskoslezském 
kraji. Pak už tu přišla 
na řadu a na svět holčič-
ka Šarlota, která se stala 
prvním občánkem města 
Frýdku-Místku.
„Jonáš  Jurek  váží  3810 

gramů a měří 52 centime-
trů  a  je  druhým  dítětem 
manželů  Julie  a  Martina 
Jurkových,  kteří  přijeli 
do  nemocnice  ve  Frýd-
ku-Místku  rodit  z  Tiché. 
Doma  už  na  něj  čeká  tří-

letý  bráška  Bartoloměj. 
Druhým  letošním mimin-
kem se stala Šarlota Sliac-
ka, která se narodila v 9:34 
hodin,  váží  3200  gramů 
a  měří  48  centimetrů. 
Šarlota  je prvním dítětem 
maminky Nely Wlochové 
a  tatínka  Mateje  Sliacke-
ho  z Frýdku-Místku. Obě 
děti i maminky jsou zdra-
vé  a  v  pořádku,“  sdělila 
tisková mluvčí nemocnice 
Jolana Filipová.
První  občánek  Frýdku-

-Místku se dočká po urči-
tém čase tradičního přijetí 
u  primátora  Michala  Po-
buckého,  který  sám  před 
koncem roku mohl oslavit 
nový  přírůstek  do  rodiny. 
 (pp)

Ježíškova vnoučata se „chytila“ i ve Frýdku-Místku

DÁRKŮ PLNÁ SKŘÍŇ: Obyvatelé domova pro senio-
ry si užili spoustu radosti.  Foto: Petr Pavelka

Prvním občánkem je Šarlotka

ŠARLOTA SLIACKA: Prvním občánkem Frýdku-
-Místku roku je letos holčička. 

Jak složitě frýdecko-
-místecká radnice hleda-
la místo, kde by mohl vy-
růst městský skatepark, 
aniž by se spustila nevo-
le občanů, tak podobně 
těžce hledala realizátora 
stavby. Nakonec se zá-
jemce o výstavbu našel 
a po schválení rozpočtu 
na letošní rok městským 
zastupitelstvem už nic 
nebrání tomu, aby město 
uzavřelo smlouvu se sta-
vební firmou, která by 
jej měla v letošním roce 
vybudovat v areálu TJ 
Slezan v blízkosti haly 
Polárka. 
Cena  šplhá  ke  13  mi-

lionům,  zahájení  staveb-
ních prací  se předpokládá 
v  dubnu  a  předpokládaná 
doba realizace plochy ska-
teparku  o  rozloze  téměř 
2000 metrů čtverečních je 
stanovena na šest měsíců.
„Jsem rád, že se po ně-

kolika letech po všech těch 
peripetiích blížíme zaháje-
ní stavby. Skatepark je roz-
dělen na streetovou a bazé-
novou část. Streetové části 
dominují  překážky,  které 
známe  z  běžného  poulič-
ního  prostředí,  to  zname-
ná  různě vysoké a dlouhé 
sjezdy,  schody,  zábradlí, 
zídky,  lavičky,  obrubníky 
a podobně. Součástí stree-
tové části je rovněž jedno-
duchá  betonová  tribuna. 

Bazénová  část  o  velikosti 
zhruba 17 krát 30 metrů je 
navržena  se  zastřešením 
z  obloukové  konstrukce 
tak, aby mohla být využí-
vána i při nepřízni počasí. 
Určitě  prodlouží  sezónu, 
kdy skatepark budou moci 
příznivci  skateboardin-
gu  i  dalších  kolečkových 
sportů  využívat,  v  hor-
kém  létě  se  naopak  bude 

střecha hodit k zastínění,“ 
popsal  další  frýdecko-
-místecké sportoviště, kte-
ré bude v rámci kraje uni-
kátní, náměstek primátora 
Pavel  Machala.  Ten  věří, 
že  nový  oplocený  spor-
tovní  areál,  kde  nebude 
chybět  zázemí  pro  správ-
ce,  bude  hojně  využíván 
– skejťáky, bikery i in-line 
bruslaři.   (pp)

Nový skatepark bude unikátní

Skateapark od Mystic Constructions s.r.o. 

Skateapark od Mystic Constructions s.r.o. 



≈  3  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku

HLASY OPOZICE:
„Fakt,  že  město  má 

hezkou  a  důstojnou  vá-
noční  výzdobu,  je  asi 
jedna z mála věcí, na kte-
ré  se  shodneme  napříč 
politickým  spektrem. 
Dík  za  dobrou  práci  pat-
ří  Technickým  službám. 
Za problematický považu-
jeme  městský  ohňostroj. 
Čtvrt milionu se dá utratit 
i smysluplněji. 
Je  mnoho  způsobů,  jak 

pojmout  adventní  kul-
turní  program  a  nikdo  se 
nezavděčí  všem.  Sám  ale 
považuji  letošní  program 
povedený a pestrý. Každý 
si mohl vybrat a věřím, že 
to tak bude i nadále.“

 Jakub Tichý, Piráti
Vánoční  výzdoba,  kte-

rou instaluje městská spo-
lečnost  Technické  služby, 
je  každoročně  zdokona-
lována  podle  připomínek 
občanů i magistrátu. V le-
tošní  výzdobě  převládala 
modrá  barva  na  sloupech 
veřejného osvětlení  a  stří-
brná  na  stromech  lemu-
jících  hlavní  veřejné  ko-
munikace. Hodně pochval 
si  zasloužila  i  výzdoba 
vstupu  do  budovy  magis-
trátu  ve  Frýdku.  Zazněla 
však  i  kritika,  např.  proč 
nebyla výzdoba  instalová-
na i na sloupech na ulici J. 
Opletala v Místku? Řidiči 
jedoucí po ulici Revoluční 
po  přejetí  „koloredovské-
ho“  mostu  se  na  ulici  J. 
Opletala  jakoby  ponořili 
do tmy. Toto je možná ná-
mět pro další zlepšení pro 
vánoční  výzdobu  v  letoš-
ním roce. 
Pokud se týče vánočního 

programu, ten byl opravdu 
bohatý  a  určitě  si  každý 
vybral. Koncerty, výstavy, 
přednášky,  taneční  veče-
ry,  filmová  představení, 
sportovní  utkání,  vánoční 
trhy  a  další.  O  vánocích 
však  nejde  jen  o  zábavu. 

Např. na náměstí Svobody 
v Místku u vánočního stro-
mu byla umístěna poklad-
nička,  do  které mohli  ná-
vštěvníci  finančně  přispět 
na  nákup  kompenzačních 
pomůcek,  které  se  přes 
sklad  kompenzačních  po-
můcek  Pečovatelské  služ-
by  dostanou  ke  konkrét-
ním  uživatelům.  Celkem 
se vybralo cca 48.000.- Kč.

 Za Klub KSČM
 Ivan Vrba
Děkuji  za  otázku,  ale 

rád bych se  jako předseda 
druhého  největšího  klu-
bu  zastupitelů  vyjadřoval 
ve zpravodaji města k pod-
statnějším  tématům,  než 
jsou  jen  vánoční  světýl-
ka  na  sloupech  kolem 
cest.  Vzhledem  k  tomu, 
že  si  společně  platíme 
dva  a  půl  miliónu  korun 
ročně  za  mnohastránko-
vou  tiskovinu,  která  míří 
každých  14  dnů  do  všech 
schránek  zdarma,  pova-
žoval  bych  minimálně 
za slušné, abychom si v ní 
mohli  přečíst  návrhy  ře-
šení,  stanoviska,  pohledy 
a  reakce  k  podstatným 
otázkám  veřejného  života 
všech  zástupců,  které  si 
občané  zvolili  do  zastu-
pitelstva  města,  včetně 
opozice. Od voleb vyšly již 
minimálně  tři  zpravodaje, 
ve  kterých  bylo  zmiňová-
no  naše  hnutí.  Je  jedno, 
jestli se o nás  jako o opo-
zici  hovořilo  hanlivě,  ne-
pravdivě nebo zavádějícím 
způsobem.  Podstatné  je, 
že jsme k žádnému z textů 
nejenže nedostali možnost 
se vyjádřit, nebyl nám po-
skytnut  k  autorizaci,  ale 
zcela bez výsledku zůstala 
i naše výzva na zveřejnění 
reakce na základě tiskové-
ho  zákona.  Jako  nový  za-
stupitel  jsem velice rychle 
pochopil,  proč  je  Zpravo-
daj  Rady  města  objektiv-
ně  hodnocen  jako  jedno 

z  nejhorších  radničních 
periodik  v  České  repub-
lice.  Máme  dvě  možnos-
ti.  Buď  zpravodaj  města 
oprostíme  od  subjektiv-
ních  útoků  a  proklamací 
jen určité velmi úzké části 
zastupitelů  a  otevřeme  ho 
diskuzi  nebo  ho  můžeme 
rovnou  zrušit,  přestat  mr-
hat  veřejnými  prostředky 
a  ušetřit  doslova  milióny. 
Stranickou  propagandu  si 
může  každá  strana  platit 
z vlastních peněz… 

 Petr Korč, Naše Město
(příspěvky opozičních 

zastupitelů nejsou redakč-
ně upravovány)
„Protože mám mediální 

politiku radnice na staros-
ti, rád bych na Petra Korče 
reagoval.  Ten  už  podruhé 
dané téma stočil k proble-
matice  zpravodaje  a  jeho 
odpověď  byla  zveřejněna. 
To  svědčí  o  tom,  že  zve-
řejnění  jeho  názoru  nikdo 
nebrání  a možná  i  o  tom, 
že  jiné  téma nemá. Pokud 
se  někdo  domáhá  zveřej-
nění  reakce  na  základě 
tiskového zákona, měla by 

jeho výzva tomuto zákonu 
odpovídat.  Tuto  skuteč-
nost  jsme  Našemu  Městu 
sdělili,  takže  není  pravda, 
že  jeho  výzva  zůstala  bez 
reakce.  Jestliže  si  Naše 
Město myslí, že jsme měli 
postupovat  jinak,  jistě 
znovu  využije  veškerých 
prostředků,  podobně  jako 
když napadlo průběh usta-
vujícího  zastupitelstva. 
Tomu  se  na  tomto  místě 
nechci  nyní  šířeji  věno-
vat,  jen  podotýkám,  že 
město  již  má  rozhodnutí 
ministerstva  vnitra,  které 
„neshledalo  porušení  zá-
kona o obcích a napadané 
usnesení  Zastupitelstva 
města  Frýdek-Místek  po-
važuje  za  řádně  přijaté“. 
Jinak k jeho hodnocení, že 
„Zpravodaj Rady města  je 
objektivně  hodnocen  jako 
jedno z nejhorších  radnič-
ních  periodik  v  České  re-
publice“  chci  podotknout, 
že jeho střelba do vlastních 
řad  je  zarážející,  protože 
pokud  nějaké  hodnocení 
existuje,  jistě  se  vztahu-
je  k  období,  kdy  působilo 

Naše Město na radnici. Ale 
ono  to  nebude  tak  horké. 
Pokud totiž vychází z hod-
nocení  jistého občanského 
sdružení,  bylo  by  vhodné 
současně říct, že podle stej-
ných  kritérií  jsme  ve  stej-
ném  projektu  byli  před 
časem  i  na  republikové 
špičce,  protože  jsme,  stej-
ně jako nyní, dávali prostor 
opozici vyjadřovat se k ur-
čitým  tématům.  Protože 
minulé období bylo ve ve-
dení města i v jednotlivých 
klubech, které se rozpada-
ly,  tolik  změn,  že  opozice 
nebyla  jasně  definována 
a pro všechny záležitosti se 
musela hledat podpora na-
příč  politickým  spektrem 
bez  ohledu  na  složení  ve-
dení  města,  od  této  praxe 
se upustilo. O různorodost 
názorů ve zpravodaji, a  to 
i v rámci tehdejšího vedení 
města, však nouze rozhod-
ně  nebyla.  To  je  však  pro 
občanské sdružení z Prahy 
bez znalosti místních pod-
mínek stěží  rozpoznatelná 
záležitost. 
 Michal Pobucký, ČSSD

Zpravodajství

Adéla Chmelová slavila 101 let
 (Pokračování ze str. 1)
Pokud  nad  tím  kroutíte 

hlavou,  tak  ta  vám pak  už 
vůbec  „nebere“  informaci, 
že  Adéla  Chmelová  před 
nedávnem dokonce podob-
ně vyrazila pěšky až na frý-
decký  hřbitov.  „Nic  neřek-
ne a je pryč,“ kárá ji za její 
dobrodružství  sousedka, 
která jí pomáhá. „Však jsem 
vodu měla. A tam též teče,“ 
odbyde ji seniorka „zvyklá 
chodit  pěšky“,  která  sílu 
na  podobná  dobrodružství 
i  každodenní  běžné  zá-
ležitost  čerpá  v  dostatku 
spánku.  I  ten by  jí  spousta 
seniorů  trpících  nespavostí 
jistě mohla  závidět.  „Spím 
hodně. Zdřímnu si i po obě-
dě, někdy třeba až do čtyř. 

V osm jdu zase spát a spím 
celou  noc,“  prozrazuje, 
že  si  užívá  klidu,  Adéla 
Chmelová a vzpomíná, jak 
ve  výminku  spalo  pět  dětí 
s  maminkou  v  jedné  svět-
nici. Ta se měla co ohánět, 
protože byla od 28 let vdo-
vou,  která  musela  uživit 
pět  děvčat.  „Otec  zemřel 
ve 35  letech na španělskou 
chřipku, za Rakouska nebyl 
žádný  důchod,  nebylo  to 
jednoduché,“ vzpomíná se-
niorka, která tak ani nemů-
že moc vykládat například 
o  radostných  Vánocích, 
které se jako celý její život 
odbývaly ve vší skromnos-
ti.  Skromná  zůstává  stále, 
byteček  má  jako  klícku, 
protože  „pořádek  musí 

být“, sama si vypere i nava-
ří, pokud má na něco chuť. 
„Nějaký  pohyb  je  třeba,“ 
říká  k  tomu.  Dokonce  se 
chystala na Vánoce připra-
vovat salát a k němu řízek. 
„Kapra  ne,  tam  jsou  kos-
ti,“  vysvětluje. Vánoce  bez 
ryby  jí  nevadí  stejně  jako 
Vánoce bez sněhu. „Aspoň 
se mi lépe chodí,“ naznaču-
je,  že  procházek  a  nákupů 
se  nehodlá  vzdát.  „Utíká 
to všechno,  stárnem, co  se 
dá dělat. Důležití jsou dobří 
sousedé,“  uzavřela  návště-
vu, u níž všichni věří, že se 
napřesrok bude zase opako-
vat, čilá oslavenkyně, které 
tentokrát  za  město  přišel 
poblahopřát  náměstek  pri-
mátora Marcel Sikora.  (pp)

VÁNOČNÍ FRÝDEK-MÍSTEK: Lidé mohli najít pohodu na místeckém náměstí v rámci bohatého programu Adventního městečka. Dospělí 
mohli poklábosit u punče, zábavu si našly i děti, pro které bylo hlavní akcí rozsvícení vánočního stromu, s nímž se rozzářila celá vánoční výzdoba 
ve městě.  Foto: Petr Pavelka

Jak se vám líbila vánoční výzdoba a program ve Frýdku-Místku?
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Okénko po okénku 
odtajňuje pořádají-
cí agentura Evolution 
Brothers obsazení dru-
hého ročníku festivalu 
FM City Fest, který je 
plánován v termínu 12. 
a 13. července (pátek–
sobota) v areálu slezan-
ské textilky na Staro-
městské ulici, kde slavil 
mimořádný úspěch už 
při loňské jednodenní 
premiéře. Kromě do-
mácího Miraie tak už 
je nyní jasné, že vystou-
pí třeba Horkýže Slíže 
nebo David Koller. Ptá-
me se Miraie – kdo dál?
„Budeme  mít  kolem 

25  zavedených  interpre-
tů,  kromě  prověřených 
největších  českých  jmen 
vystoupí  i  zahraniční 
umělci. Aktuálně je v jed-
nání jedna britská kapela, 
která  vyprodává  tamější 
klubovou  scénu,  uvidí-
me, co se podaří. Chceme 
se odlišit  tím, že budeme 
dovážet  různé zahraniční 
kapely,  které  nabízí  ex-
trémně kvalitní produkci. 
Budou to  takové bonbón-
ky,  kterými  se  chceme 
odlišit,  protože  spousta 
tuzemských festivalů točí 
pořád  stejná  jména.  Plán 
je,  aby  se  Frýdek-Mís-
tek  nějakým  způsobem 

vymykal,  a  proto  sázíme 
na  silnou  dramaturgii, 
do které chceme výrazně 
investovat.“

Z avizovaného počtu 
to vypadá, že zůstanete 
u systému dvou střídají-
cích se scén.
„To  se  ukázalo  jako 

funkční  model.  Chceme, 
aby  se  účastníci  po  oba 
dny  neustále  bavili,  pro-
to  dvě  scény,  navazující 
program  a  žádné  prodle-
vy.  Na  půlhodinové  la-
dění není nikdo zvědavý. 
Vzhledem  k  obrovskému 
úspěchu  prvního  ročníku 
jsme se rozhodli na první 
ročník  navázat,  zopako-
vat, co se ukázalo funkč-
ní,  a  celý  projekt  ještě 
více  posunout.  Nejen 
z  hlediska  délky  festi-
valu,  který  se  rozšiřuje 
na  dva  dny,  ale  chceme 
i drobné úpravy v areálu, 
aby  byl  pro  návštěvníky 
komfortnější  a  aby  mělo 
možnost  jej  navštívit 
ještě  o  chlup  více  lidí. 
Připravujeme  spoustu 
doprovodného  programu 
pro  všechny  věkové  ka-
tegorie, uvažujeme o sta-
novém městečku  pro  lidi 
z  větší  dálky  a  myslíme 
i  na  ty,  co  chtějí  festival 
spojit  s  gastronomickým 
zážitkem.  Zkrátka  chce-

Statutární město Frý-
dek-Místek se netají tím, 
že chce při podpoře frý-
decko-místeckých festi-
valů upřednostnit rozvoj 
FM City Festu, který 
ve srovnání se Sweet-
sen festem nabídl loni 
„za mnohem méně peněz 
mnohem více muziky“. 
Neznamená to však, že 
by Sweetsen fest, jak 
se tvrdí na facebooku, 
radnice nepodpořila 
a hodila jej přes palubu. 
Naopak, schválila mu fi-
nance v plné výši, které 
pro letošní ročník žádal.
„V září byla na podatel-

ně Magistrátu města Frýd-
ku-Místku  podána  žádost 
na  akci  Sweetsen  fest  – 
Frýdek-Místek sobě – be-
nefiční  festival  na  částku 
300  000 Kč.  Tato  částka 
byla  zároveň  v  návrhu 
rozpočtu  na  rok  2019  ur-
čená jako dotace pro POD 
SVÍCNEM z.s. Takže Pe-
tru  Korčovi  bylo  stopro-

centně  vyhověno,“  říká 
náměstek primátora Pavel 
Machala, kterému se nelí-
bí, že organizátor prezen-
tuje,  že  se město  k  němu 
obrátilo  zády  a  údajně 
zakazuje  další  spolupráci 
s  festivalem.  „Co  se  týče 
předchozích  ročníků, 
vždy  za  námi  Petr  Korč 
dorazil,  aby  následující 
ročník  projednal.  Město 
pak  kromě  přímé  dotace 
velmi výrazně podporova-
lo Sweetsen  fest přes Ná-
rodní  dům,  protože  jsme 
si  vzali  za  své  podpořit 
každý  rok  určitou  myš-
lenku. V  roce 2015 přišel 
primátor Michal  Pobucký 
s tím, že zahájení progra-
mu symfonickým orchest-
rem by mohlo proběhnout 
v  Polárce.  Tak  se  stalo 
i  rok  následující.  V  roce 
2017 slavilo město 750 let 
a podpořili jsme velkolepý 
úvod, který byl symbolic-
ky umístěn na břehu řeky 
Ostravice. V roce 2018 ju-

biloval  pro  změnu  samot-
ný  festival  15.  ročníkem 
a  chtěli  jsme  vyzkoušet, 
jak  lidé  festival  přijmou 
v městské  rekreační  zóně 
na Olešné. Již tam ale za-
znělo,  že  už  vlastně  fes-
tival  není  kam  posunout, 
stejně  jako  zde  zaznívaly 
pochyby o benefičním vý-
znamu festivalu s ohledem 
k poměru vybrané  částky 
k  celkovým  nákladům 
festivalu,  které,  přestože 
zde  vystupují  účinkující 
bez  nároku  na  honorář, 
překročily  částku  dva 
miliony  korun,“  rekapitu-
loval  vývoj  postoje  měs-
ta  Pavel  Machala,  který 
podotkl,  že  organizátor 
Petr  Korč  s  žádnou  po-
dobnou  myšlenkou  nebo 
vizí,  ke  které  by  se měs-
to  mohlo  znovu  připojit, 
tentokrát nepřišel. Zřejmě 
i proto, že ve volební kam-
pani  navzdory  podpoře 
města  v  řádech  milionů 
znevažoval  podíl  radnice 

a  jejich zástupců na orga-
nizaci festivalu.
„Petr Korč měl spoustu 

možností,  jak  vyšší  pod-
poru,  než  o  kterou  žádal 
a  která  je  mu  schválena, 
navrhnout.  Minimálně 
na  semináři  k  rozpočtu, 
schůzce  předsedů  klu-
bů  před  zastupitelstvem 
schvalujícím  rozpočet 

nebo na zastupitelstvu sa-
motném. Nic takového ale 
neučinil,  proto  mě  mrzí, 
že  teď  hovoří  o  nějakých 
stopkách a pokynech sho-
ra,  když  jsme mu  vlastně 
stoprocentně  vyhověli. 
Prostě  je  to  účelově  vy-
tvořená kampaň,“ uzavřel 
primátor Michal Pobucký. 
 (pp)

MF DNES k tématu:
…Důvodem  snížení  finanční  podpory  je  údajně 

politické angažmá zakladatele festivalu Petra Korče, 
který ve volbách stál v čele kandidátky dnes opozič-
ního hnutí Naše Město FM. To ale náměstek primáto-
ra Pavel Machala popírá. „Žádný zákaz není a nebyl. 
Ze strany festivalu nám přišel požadavek jen na 300 
tisíc korun, které jsou v rozpočtu připraveny,“ řekl. 
Možnost,  že  by  se  Kultura  FM  nesměla  podílet 

na  připravovaném  dalším  ročníku  Sweetsen  festu, 
odmítá  i  ředitelka  organizace  Gabriela  Kocichová. 
„Žádný  zákaz  jsme  nedostali,  s  festivalem  chceme 
i nadále spolupracovat, nějak se podílet, třeba vlast-
ní  scénou.  Jen  nebyl  připraven  konkrétní  projekt, 
na něž nám město dříve posílalo peníze,“ řekla.
  (Autor: Darek Štalmach MF Dnes ● 18. 12. 2018)

PREMIÉRA FM CITY FESTU: Mirai umí do Frýdku-Místku přitáhnout davy. Rad-
nice s ním spolupracovala už při úvodním ročníku a s přesvědčením, že se zrodil nový 
frýdecko-místecký fenomén, hodlá finančně pomoci festivalu s dalším rozvojem.
  Foto: Petr Pavelka

FM City Fest bude dvoudenní, i se zahraničními jmény

me,  aby  FM  City  Fest 
byl  nejenom  největším 
hudebním  zážitkem  léta 
ve Frýdku-Místku.“

Neubližuje utajova-
ný line up s postupným 
odkrýváním interpretů 
předprodeji?
„Line  up  je  v  zásadě 

uzavřený, budeme jej od-
krývat opravdu postupně. 
O  návštěvnost  se  nebojí-
me, první vlna vstupenek 
byla prodána za 40 hodin, 

takže  je  vidět,  že  lidé 
věří,  že  jim  znovu  bude 
stát za to přijít, i když za-
tím  ani  neznají  konkrét-
ně  program.  Nyní  jsme 
ve  druhé  vlně  a  vstupen-
ky  jsou  k mání  na  strán-
kách  našeho  festivalu, 
popřípadě  fyzicky  v  Ca-
feINN a Kafe pod věží.“

A stíhá Mirai kromě 
festivalu připravovat 
i něco hudebně nového?
„Děláme na druhé des-

ce,  která  by  měla  vyjít 
na  přelomu  léta  a  podzi-
mu. 10. ledna začíná nová 
epizoda, vše v duchu nové 
desky, protože nám vyjde 
singl ØTCHI, ke kterému 
jsme natočili  klip  v Lon-
dýně. Jsme vždycky v na-
pjatém očekávání, jestli se 
lidem bude  líbit  to,  co  se 
líbí nám, ale doufáme, že 
naše  nové  písně  přijmou 
a na festivalu už je budou 
zpívat s námi.“   (pp)

Účelově vytvořená kampaň o (ne)podpoře festivalu Sweetsen fest
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Dobře jí tak, neměla 
ho provokovat! Zase se 
hádají??? Ticho, chci 
klid! Na co by jí ten dů-
chod byl, já ty peníze po-
třebuji.
Slyšeli  jste  to  někdy 

na  vlastní  uši?  Je  vám  to 
povědomé? Domácí násilí 
je  u  nás  stále  tolerováno, 
proč? Máme strach zasáh-
nout nebo jsme lhostejní? 
V  České  republice  se 

s  domácím  násilím  nebo 
obdobnou  formou  setkala 
každá  třetí  žena.  Nejčas-
tějším  důvodem  snášení 
tohoto  týrání  jsou  děti  či 
finanční  situace.  Samo-
zřejmě,  není  snadné  za-
jistit  bydlení  bez  financí 
na  kauci  nebo  zvládnout 
platit  nájem  a  uživit  své 
děti  a  sebe. Naštěstí  exis-
tují  organizace,  které  se 
těmto ženám v nouzi snaží 
pomoci. 
Ve  Frýdku-Místku  si 

toto  na  starost  vzal  Lum-
píkov,  který  zajišťuje  pro 
týrané  ženy  a  jejich  děti 
psychologickou  podporu, 
a  to  díky  Nadaci  OKD. 
Snaží  se  jim  vrátit  zpět 
ztracené sebevědomí a po-
stupně danou situaci řešit. 
Je  možné  využít  i  terapii 
s  přítelem  či  manželem 
nebo pomoci dětem, v pří-
padě potřeby jsou schopni 
zajistit  i  právní  pomoc. 
Pokud  nemohou  najít  pro 
sebe a své děti ubytování, 
poté pomůže azylový dům 
pro matky s dětmi Sára.
Domácí  násilí  se  bo-

hužel  nevyhýbá  ani  seni-
orům,  ve  společnosti  se 
o  tomto  problému  však 
mlčí. Nejčastěji násilí při-
chází  od  vlastních  dětí, 
o to je horší a bolestivější. 
Pamatujte  si,  nikdo 

nemá  právo  vám  brát  dů-
chod,  bít  vás,  neposky-
tovat  potřebnou  pomoc, 
odpírat  péči,  jídlo,  pití... 
Nikdo  nemá  právo  vás 
udeřit  za  špatně  vyžehle-
nou  košili  nebo  studenou 
večeři! Nenechejte nikoho 
vás týrat! První útok je jen 
začátek! Nestyďte se, není 
to  vaše  vina!  Rádi  vám 
v  Lumpíkově  pomůžeme, 
poskytneme  vám  psycho-
logickou  pomoc  a  právní 
radu.
Důležitá je rovněž pod-

pora a pomoc okolí. Pokud 
od  sousedů  slyšíte  křik, 
víte  o  násilí,  nezavírejte 
před tím oči a nespoléhej-
te na sousedy. Víme, je to 
náročné a chce to odvahu. 
Pokud  však  uděláte  ten 
krok,  zavoláte  158,  poli-
cie  vše  prošetří  a  pokusí 
se pomoci. Možná té ženě 
zachráníte život, uchráníte 
dítě  před  zbytečnými  ra-
nami nebo seniorovi zajis-
títe život na slušné úrovni. 
Chovejme  se  k  sobě  jako 
lidé,  nenechejme  slabší 
a zranitelnější v nouzi.

Kontakt:  Lumpíkov, 
z.ú., budova bývalé Frýde-
čanky, Tř. T. G. Masaryka 
1108,  Frýdek-Místek.  Te-
lefon: 605 226 325, e-mail: 
info@lumpikov.cz

NIKDO NEMÁ PRÁVO BRÁT VÁM 
DŮCHOD A UBLIŽOVAT 

 .... ANI VAŠE DĚTI 

CO MŮŽETE UDĚLAT:
Zavolejte a přijďte si k nám
popovídat: tel: 605 226 325,

info@lumpikov.cz  

Už nemůžete dál, je to vážné,  
volejte přímo Policii 158 

Lumpíkov, Budova "Frýdečanky" 
Tř. T.G.Masaryka 1108, Frýdek  

Dobrým andělem se 
stává každý, kdo přispí-
vá nadaci Dobrý anděl 
a prostřednictvím pra-
videlných finančních 
příspěvků tak pomáhá 
rodinám s dětmi, které 
zasáhla vážná nemoc.

Díky  těm-
to  darům 
pak mohou 
jejich  rodi-
če  uhradit 

výdaje  spojené  s  léčbou – 
například  častou  dopravu 
do  nemocnice,  doplatky 
léků,  speciální  stravu, 
zdravotnické pomůcky, re-

habilitace a další potřebné 
terapie. 
Dobří andělé pomáhají 

i ve Frýdku-Místku
„Celkově  již  dárci 

pomohli  více  než  šesti 
tisícům  rodin.  Z  Frýd-
ku-Místku  jich  pochází 
devatenáct  a  dárců,  Dob-
rých  andělů,  ve  vašem 
městě  najdeme  téměř  tři 
sta.  Děkujeme  všem,  kte-
ří  se  rozhodli  nezištně 
pomáhat  druhým.  Každý 
den vidíme, že i malý pří-
spěvek  pomůže  a  dokáže 
vykouzlit úsměv na tváři,“ 
vzkazuje  čtenářům  Petr 
Sýkora,  spoluzakladatel 
nadace Dobrý anděl. 

Naprostá 
transparentnost

Veškeré  příspěvky  dár-
ců  nadace  Dobrý  anděl 
odevzdává  potřebným 
rodinám  do  posledního 
haléře, protože je  její pro-
voz hrazen ze soukromých 

zdrojů Petra Sýkory a dal-
ších filantropů. Navíc  zís-
kává  každý  dárce,  který 
se  zaregistruje  na  webu 
www.dobryandel.cz, i pří-
stup do svého Andělského 
účtu,  kde  vidí  konkrétní 
příběhy rodin, kterým po-
máhá.  Aktuálně  nadace 
každý měsíc přijme asi 85 
nových  žádostí  o  pomoc 
a  celkem  odesílá  příspěv-
ky více než 3000 rodin.

Lumpíkov: Domácí násilí by nemělo být nikdy tolerováno

Předvánočního dne 
otevřených dveří vyu-
žily téměř čtyři desítky 
budoucích rodičů k pro-
hlídce frýdecko-místec-
ké porodnice a získání 
podrobných informací 

o přípravě a průběhu 
porodu.
V  seminární  místnosti 

si budoucí maminky a ta-
tínkové  vyslechli  před-
nášky  lékařů  a  sester, 
kterých  se  mohly  zeptat 

na cokoli,  co  je zajímalo. 
Dozvěděli  se  podrobnos-
ti  o  možnostech  vedení 
porodu,  epidurální  anal-
gézii, o způsobech kojení 
a péči o novorozence. 
„Základní  informace 

o vlivu správné manipula-
ce  a  komunikace  s  novo-
rozencem  maminky  tra-
dičně získaly od paní Evy 
Kiedroňové,  které  tento-
krát  při  názorných  ukáz-
kách  správného  držení 
dítěte  pomáhala  krásná 
čtyřměsíční  Terezka,  jež 
svou  první  roli  modelky 
zvládla  na  výbornou,“ 
hlásila  Jolana  Filipová, 
tisková  mluvčí  frýdecké 
nemocnice.

Předvánoční den otevřených dveří 
v porodnici s velkou návštěvností

KONKRÉTNÍ PŘÍBĚHY: Petr Sýkora s rodinou, kte-
ré pomáhají Dobří andělé.

Petr Sýkora: Mezi obyvateli Frýdku-Místku
najdeme téměř tři stovky Dobrých andělů
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Po všech vánočních 
svátcích do Polárky při-
jely Benátky nad Jize-
rou. Během první třeti-
ny, kdy Rysi prohrávali 
3:0, to nevypadalo moc 
dobře, ale domácí zvlád-
li během druhé periody 
otočit průběh utkání. 
Definitivně urvat tři 
body se jim ale podařilo 
až v poslední minutě.
Po úvodním buly uběh-

lo  pouhých  dvacet  šest 
vteřin  a  přihlížející  již 
mohli  vidět  první  bran-
ku – hosté se ujali vedení. 
Druhý gól Benátek vstře-
lil  Petr  Kolmann,  když 
mu domácí obrana dovo-
lila  dostat  se  s  kotoučem 
až  před  Nicka  Malíka. 
Pro  Slezany  přišla  dal-
ší  rána  v  17. minutě,  kdy 
od modré vypálil Jiří Prů-
žek.  Hosté  se  tak  dostali 
do  vedení  3:0.  I  Rysi  ale 
ještě  před  koncem  první 
třetiny  dokázali  prostře-

lit Matěje Žajdlíka. Hosté 
byli v oslabení a Jan Bart-
ko vyslal kotouč na bran-
ku  od  modré  čáry,  kde 
kotouč  proklouzl  Žajdlí-
kovi mezi betony a David 
Klimša  jej  ještě  rychle 
postrčil za čáru. 
Od  druhé  dvacetimi-

nutovky  se  začalo  utkání 
vyvíjet  lépe  pro  domácí. 
Další  frýdeckou  bran-
ku  přidal  Lukáš  Kaukič, 
když  se  hosté  dopustili 
chyby  a  on  sám  vyrazil 
na  Žajdlíka.  O  několik 
vteřin  později  skóroval 
Dan  Przybyla.  Výbor-
ně  mu  nahrál  Rudovský 
a gólman se nestihl rychle 
přemístit,  takže  Przybyla 
pálil  do  odkryté  branky 
a srovnával na 3:3. Devět 
vteřin před koncem druhé 
třetiny  podruhé  v  utkání 
skóroval  David  Klimša. 
Tomu  se  podařilo  překo-
nat  Žajdlíka  z  předbran-
kového prostoru. 

POVÁNOČNÍ BITVA: Velmi těsný souboj, kdy se 
skóre neustále přelévalo, rozhodli domácí pro sebe až 
v samotném závěru poté, co přišli o dvougólové vede-
ní.  Foto: Petr Pavelka

Dramatické obraty ve skóre skončily šťastně pro domácí
HC Frýdek-Místek – HC Benátky nad Jizerou 6:5 (1:3, 3:0, 2:2)

V  závěrečné  třetině  to 
nevypadalo na žádné vel-
ké nervy, zvláště po dal-
ším  gólu Davida Klimši, 
který  znamenal  hattrick 
a  pohodlný  stav  5:3  pro 
domácí. Ale domácí o po-
hodlí  přišli,  když  hosté 
začali sahat k power play. 
Dvoubrankový  náskok 
snížil  Daniel  Špaček, 
jednou Malíka zachraňo-
vala  tyčka,  ale  v  59. mi-
nutě už nepomohlo vůbec 
nic a vypadalo to na pro-
dloužení.  Domácí  ale 
ještě zabrali a Jan Bartko 
uchránil všechny body.

Když se mezinárodní 
šachový turnaj Talent 
Cup v roce 2007 hrál 
poprvé, účastnilo se jej 
68 šachistů. Letošní dva-
náctý ročník, konaný 
ve dnech 14.–16. prosince, 
si nenechalo ujít rovných 

200 hráčů, což je dosavad-
ní rekord. 
Už z tohoto čísla je patr-

né, jak toto klání, odehráva-
jící se tradičně v Hotelu Petr 
Bezruč  v  Malenovicích, 
získalo  na  oblibě  a  presti-
ži.  Svědčí  o  tom  i  účast 
zahraničních  hostů,  když 
ve  startovním  poli  vedle 
pro nás  tradičních  soupeřů 
ze Slovenska  a Polska byli 
zapsáni  i  hráči  z Německa 
a Španělska.
Za dvanáct let prošla tur-

najem dlouhá řada „našich“ 
a bylo pravidlem, že vždyc-
ky nějakou  tu medaili ulo-
vili. Ne vždy to ovšem byly 
žně,  někdy  bylo  nutné  se 
„spokojit“ s jedním či dvě-
ma  cennými  kovy.  Proto 
jsme  rádi,  že  v  posledních 
letech  se  nám  na  turnaji 
velmi  daří.  Výmluvný  byl 
v tomto směru i právě skon-
čený  ročník,  kdy  Beskyd-
ská  šachová  škola  získala 
šest medailí. Tři v kategorii 

nejstarších  hráčů  (naroze-
ní  v  roce  2003  a  mladší), 
kde  zlato  vybojoval  Petr 
Gnojek,  stříbro  Richard 
Stalmach  a  bronz  Marek 
Miča, jednu v kategorii hrá-
čů narozených v roce 2007 
a  mladších,  kde  opět  tu 
nejcennější  zlatou  medaili 
ukořistil Bartoloměj Buch-
ta,  a  úspěšná  pro  nás  byla 
i účast v turnaji nejmladších 
hráčů  (narozených  2009 
a mladších),  kde mezi  dív-
kami  byla  nejlepší  Tereza 
Horková a třetí místo obsa-
dila Nikol Bartečková.
Gratulujeme  tedy  všem 

úspěšným  reprezentantům 
a zároveň děkujeme, na což 
tady obvykle zapomínáme, 
i všem obětavcům, kteří se 
podíleli  na  bezchybné  or-
ganizaci  zdařilého  turnaje, 
neboť  uspořádat  takovou 
velkou  akci,  navíc  v  před-
vánočním shonu, to je také 
výkon hodný ocenění. 

 Tomáš Adamec

Opět úspěšný Talent Cup v šachu

Paráda! Hokejisté 
Frýdku-Místku pora-
zili první Duklu v pro-
dloužení a zakončili 
tak minulý rok výhrou. 
Hattrickem se zaskvěl 
Kovařčík.
Po jeho dvou brankách 

a gólu Klímy na tom byli 
Slezané  o  jednu  branku 
lépe.  Během  druhé  třeti-
ny dokázali domácí srov-
nat a dostat  se do vedení 
3:2. Před prohrou zachrá-
nil Rysy Flok, když srov-
nal  na  3:3.  A  jelikož  až 
do  konce  základní  hrací 
doby  nepadla  další  bran-
ka,  hra  pokračovala  pro-
dloužením.  V  tom  své 
kvality znovu ukázal Ko-
vařčík, připsal si tak hat-
trick  a  Frýdek  dva  body 
do tabulky.
První  přesilovou  hru 

Frýdek  sice  nevyužil, 
přesto se ale o využití ho-
vořit  dá,  neboť Anděl  se 
sotva  stihl  dostat  z  vrá-
tek, když se Patrik Husák 
z  pravého  kruhu  rozhodl 
nahrát na Michala Kovař-
číka, který z úhlu procpal 
puk do branky. Za minu-
tu  a  půl  se  ale  jelo  zase 
od  začátku.  Štindlovu 
střelu od modré ještě Nick 

Malík  vyrazil,  na  doráž-
ku  z  hole  Lukáše  Klímy 
byl ale syn Marka Malíka 
krátký. V 8. minutě dostal 
mezi  kruhy  od  Bartka 
nabito  volný Michal  Ko-
vařčík, který zaznamenal 
druhý bod v  zápase. Do-
mácí  příznivci  se  znovu 
dočkali až ve 24. minutě. 
Michal Hlinka vybojoval 
ve  vlastním  pásmu  puk 
a přes dva obránce  se  ši-
kovnou  kličkou  dostal 
až  do  útočného  pásma. 
Tam  si  počkal  na  najeté-
ho  Tomáše  Harkabuse, 
který  měl  snadnou  práci 
v podobě uklizení kotou-
če do branky. Jihlava po-
kračovala  ve  zlepšeném 
výkonu  a  otočila  vývoj 
utkání.
Frýdek  se  vrátil 

do utkání akcí ze 48. mi-
nuty,  když  se  po  nahráv-
ce  od  Kaukiče  rozhodl 
od  modré  střílet  Adam 
Flok. Jeho střelu by Brož 
za  normálních  okolností 
zřejmě  chytil,  avšak  teč 
domácího obránce neda-
la  domácímu  gólmanovi 
šanci  reagovat.  Závěr 
zápasu  se  nesl  ve  veli-
ce  nervózním  duchu, 
v  čase  58:38  šla  Jihlava 

do oslabení po vyloučení 
Skořepy.  Hosté  si  vzali 
oddechový  čas,  a  dokon-
ce mohli  zmrazit  domácí 
fanoušky, Klimša po chy-
bě obrany 28 sekund před 
koncem ale Brože zblízka 
nepřekonal.
Šlo  se  tak  do  prodlou-

žení, které nabralo rychlý 
konec.  Již  po  38  sekun-
dách  se  na  puk  dostal 
Michal Kovařčík, nejprve 
naznačil  objetí  branky, 
ale  nakonec  zasunul  puk 
na bližší tyč za záda pře-
sunujícího se Brože a za-
vršil hattrick.
Trenér  Vlastimil  Woj-

nar:  „Pro  nás  mají  dva 
body  cenu  zlata,  protože 
Jihlava  je  vynikající  tým 
–  výborný,  odskočený 
od zbytku ligy, vede sou-
těž  o  nějakých  devět  de-
set  bodů.  Povedl  se  nám 
tady  husarský  kousek. 
Musím  smeknout  před 
kluky,  protože  nejsme 
v  plné  síle.  Nějací  hráči 
jsou  na  Spengler  Cupu, 
další  hrají  v  mládežnic-
kých  reprezentacích.  Ale 
ti,  co  tady  momentálně 
jsou,  podávají  výborné 
výkony. Pro nás na konci 
roku paráda.“

Cenný skalp na ledě Jihlavy
HC Dukla Jihlava – HC F-M 3:4p (1:2, 2:0, 0:1 - 0:1)

V  ostravské  atletické 
hale  byla  zahájena  ha-
lová sezona. Na  tradiční 
Vánoční  hale  pro  mlad-
ší žactvo si skvěle vedla 
Barča Bystřičanová, kte-
rá jasně zvítězila v běhu 
na  1500 m  ve  výborném 
čase 5:22.49 min. Osobní 
rekord si výrazně vylep-
šila  i  Karolína  Vilčko-
vá,  která  zvládla  800 m 
za  2:28.81  minuty  a  to 

ji vyneslo na druhé mís-
to.  Kája  ještě  přidala  6. 
místo na 150 m za 20.60 
s  a  ve  výšce,  kde  zdo-
lala  1.42 m.  Z  kluků  se 
nejvíce  dařilo  Adamu 
Hoňkovi,  který  době-
hl  na  800 m  na  5.  mís-
tě  v  čase  2:24.91  min. 
Také řada dalších našich 
závodníků  si  vylepšila 
osobní  rekordy.  Všem 
blahopřejeme.

Z Vánoční haly mladšího 
žactva vezeme dvě medaile
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AQUAAEROBIC – ZDRAVÉ CVIČENÍ
Bazén 11. ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek

Zápis do kurzu leden–březen 2019
lenka.kolarcikova@seznam.cz

tel.: 608 745 605

Házenkáři Pepino 
SKP Frýdek-Místek 
po úctyhodných sedmi 
zápasech bez prohry pro-
hráli na horké půdě Plz-
ně nejmenším možným 
rozdílem 30:29 a vyšli 
po dlouhé době bodově 
naprázdno. V tabulce 
klesli na 5. příčku. 
Plzeňští  zahodili  hned 

v  úvodu  čtyři  jasné  šan-
ce,  přesto  v  šesté  minutě 
vedli 3:1. Jenže naše muž-
stvo  brzy  srovnalo  krok 
a po zbytek poločasu bylo 
vždy  napřed.  Domácí  jen 
dotahovali  jeho dvoubran-
kový  náskok.  Sice  několi-
krát vyrovnali (8:8, 10:10), 
ale náš tým jim vždy znovu 
odskočil.  Když  tři  minu-
ty  před  půlí  nedal Stehlík 
sedmičku, bylo to dokonce 
o  tři  góly  (12:15).  Naději 
Talentu  zvýšila  Šmídova 
chycená  sedmička  a  dva 

góly pivota Šíry v poslední 
minutě,  do  kabin  se  tedy 
šlo za stavu 14:15.
Plzeňští  šli  do  vedení 

až  za  stavu  19:18  a  těsný 
náskok udrželi i v nervóz-
ním závěru. Definitivu ví-
tězství domácích dal v po-
slední  minutě  Šindelář, 
který  z  pivota  zvyšoval 
na 30:28, Jakub Bosák už 
pak  jen  zkorigoval  výsle-
dek.
„Myslím  si,  že  dělba 

bodů by byla spravedlivěj-
ší.  Oba  celky  dělaly  dost 
chyb,  zahazovaly  vylože-
né  šance.  I  když  divácky 
to asi bylo zajímavé utká-
ní.  Věděli  jsme,  že  jede-
me  do  jámy  lvové.  Bylo 
jasné,  že  Plzeň  nebude 
chtít po porážce s Duklou 
další zaváhání. A dopadlo 
to,  jak  to  dopadlo,“  uvedl 
po  utkání  trenér  našeho 
týmu Pepino SKP Frýdek-

-Místek Jiří Kekrt.
Trenér  Plzně,  která  se 

díky  vítězství  posunula 
do  čela  soutěže,  Michal 
Tonar  poznamenal,  že 
naše mužstvo  je po právu 
v horních patrech tabulky. 
„Frýdek patří k  tomu lep-

šímu v extralize. Má dobře 
složený  mančaft,  který 
šlape,“  upozornil  Michal 
Tonar.

Sestava SKP F-M: 
Pyško, Cáb  – Stržínek  2, 

Šimek, Petrovský 6, Kla-
ban 3, Gřešek, Bureš, Ko-
cich  9/5,  Strack  4,  Žvak, 
Mazur,  Musálek,  Mynář 
2/1, Bosák  3. Trenér:  Jiří 
Kekrt.

Skvěle si vedlo na at-
letické Vánoční hale 
ve Vítkovicích starší žac-
tvo Slezanu Frýdek-Mís-
tek. Naši atleti vybojova-
li dvě první, jedno druhé 
a dvě třetí místa. Ovšem 
hlavní byly skvělé výko-
ny! Naši si vylepšili 17 
osobních rekordů, padly 
dva rekordy oddílové 
a zásluhou Thomase Hla-
vačky máme opět české-
ho rekordmana! 
Jak jinak začít než největ-

ším  úspěchem.  O  tom,  že 
Thomas  zvítězí  na  800 m, 
snad  nikdo  nepochybo-
val.  Také  hned  od  startu 
začal  zbytku  pole  unikat 
a  zvyšoval  svůj  náskok. 
Časomíra  v  cíli  se  ale  za-
stavila  na  1:57.12  minuty 
a  to  znamenalo  zlepšení 

českého rekordu o více než 
půl  sekundy!  O  oddílové 
rekordy  se  postaral  Robin 
Dorotík  v  běhu  na  150 m 
časem  18.26  s  a  štafe-
ta  děvčat  4x  200 m,  která 
ve složení Anna Cagašová, 
Klára Ningerová, Markéta 
Laciková a Amálie Myná-
řová  zaběhla  čas  1:48.63 
minuty  a  brala  stříbro. 
Anna Cagašová  prokázala 
skvělou  formu,  když  do-
běhla třetí na 60 m za kva-
litních 8.04 s, hlavně však 
vyhrála 300 m v čase 40.34 
s a po velkém souboji pora-
zila favoritku Pavlu Štoud-
kovou.  Pro  třetí  místo  si 
doběhla  Kristýna  Bizoňo-
vá  v  běhu  na  1500 m,  kde 
byla  čtvrtá  Hana  Kopelo-
vá.  Bramborovou  medaili 
brala  na  800 m  také  Vik-

torie  Ťahanová  za  2:28.56 
min. Na  1500 m  předvedli 
výborné  výkony  kluci, 
když  šestý  Lukáš  Vlk 
zaběhl  4:30.53  min.,  sed-
mý  Vojta  Pavelek  4:35.59 
min.  a devátý  Jiří Pavelek 
4:36.82  min.  a  všichni  si 
výrazně  vylepšili  osobní 
rekordy. Robin Dorotík vy-
bojoval  5. místo  na  300 m 
v  osobáku  38.05  s,  stejné 
místo obsadila na této trati 
Klára  Ningerová  za  43.39 
s a osmá byla Amálie My-
nářová v osobáku 44.19  s. 
Na  osmistovce  si  za  Tho-
masem  vylepšili  osobá-
ky  šestý  Adam  Dokoupil 
na  2:11.61 minuty  i David 
Bednář  a  mezi  děvčaty 
Jana  Bednářová.  Na  60 m 
a 150 m padala osobní ma-
xima  jak na běžícím páse, 
prakticky u všech, co star-
tovali.  Nedařilo  se  jenom 
běžcům,  ale  dobré  výko-
ny  předvedli  naši  ve  vrhu 
koulí.  Mezi  děvčaty  se 
probojovala do finále Eliš-
ka  Skoticová  a  za  výkon 
9.41 m  brala  šesté  místo. 
Mezi  kluky  vybojoval 
osmé místo Dominik Gött-
licher  výkonem  11.51 m. 
Všem našim blahopřejeme 
a  děkujeme  za  výbornou 
reprezentaci!

BODOVÁ ŠŇŮRA HÁZENKÁŘŮ: Každá série jednou končí…  Foto: Petr Pavelka

Dlouhá série házenkářů bez prohry skončila v Plzni
Talent Plzeň – Pepino SKP Frýdek-Místek 30:29 (14:15)

Starší žactvo se překonávalo,
Hlavačka českým rekordmanem Házenkáři Pepino 

SKP Frýdek-Místek se 
loni dostali až do semi-
finále domácího poháru. 
V něm narazili na ob-
hájce mistrovského ti-
tulu z Karviné. Favorit 
v domácím prostředí 
neponechal nic náhodě 
a s naším výběrem si po-
radil jednoznačně 37:22 
a postoupil tak do finále 
této soutěže. 
Semifinálové  klání 

mezi  karvinským  Baní-
kem a našimi hráči Pepino 
SKP  Frýdek-Místek  bylo 
vyrovnané  jen  v  úvodu 
střetnutí.  Po  několika 
málo  minutách  se  naplno 
začala  projevovat  převaha 
Karviné,  která  po  právu 
vévodí  letošnímu  roční-
ku Strabag Rail  extraligy. 
Její  mužstvo  má  v  sou-
časné  době  velmi  dobře 
natrénováno  a  zlepšilo  se 
hodně  v  obraně,  což  taky 
ukázalo v zápase proti na-
šim  házenkářům.  Nikdo 
se  tak  nemohl  divit  tomu, 

že už po prvním poločase 
Karviná  vedla  o  šest  bra-
nek, a sice 18:12. Ve druhé 
půli  Nemanja  Marjanovič 
zavřel bránu Baníku. Naši 
hráči  se  pak  v  útoku  trá-
pili.  Karviná  tak  dovedla 
utkání  k  přesvědčivému 
vítězství  37:22  a  postou-
pila tak do finále Českého 
poháru, ve kterém se utká 
s pražskou Duklou.
„Musím  říct,  že  jsme 

na  Frýdek-Místek  byli 
hodně  dobře  připraveni. 
Nějakou  část  sehrálo  to, 
že extraligový zápas mezi 
oběma  celky  byl  kontu-
mován. Kluci byli opravdu 
natěšení,  namotivovaní. 
Chtěli tu ztrátu dvou bodů 
nějakým způsobem vrátit,“ 
uvedl trenér HCB Karviná 
Marek Michalisko.
Trenér  našeho  družstva 

Pepino  SKP  Frýdek-Mís-
tek Jiří Kekrt poznamenal, 
že  velký  rozdíl  byl  v  po-
sledním  soutěžním  utkání 
v  roce  v  nasazení  obou 
celků. 

Spanilou jízdu pohárem 
uťala až suverénní Karviná
HCB Karviná – Pepino SKP F-M 37:22 (18:12)
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DISTEP a.s. vyhlašuje nabídkové řízení na prodej 
vozidla Multicar Fumo M 30 AL, r. v. 2004, STK 

23. 5. 2019, stav km 90 251. Nejnižší nabídková cena 
263.671 Kč včetně DPH. Bližší informace o vozidlu 
poskytne p. Robert Siuda na tel. č. 604 282 325. 

Obsah a pokyny pro podání nabídky na www.distep.cz.

Podat  žádost  o  vydá-
ní  nového  pasu,  občanky 
nebo  řidičáku,  přihlásit  se 
k  trvalému  pobytu,  zare-
gistrovat  vozidlo,  vyřadit 
auto  z  registru  a  podobně 
je možné od Nového  roku 
absolvovat  bez  dlouhých 
front.  Magistrát  spustil 
rezervační  systém pro  od-
dělení  evidence  obyvatel, 
občanských průkazů a ces-
tovních dokladů a oddělení 
dopravně správních agend. 
Objednat  se  je  možné  již 
na lednové termíny.
Rezervační  systém  on-

-line  je  zpřístupněn  na  in-
ternetovém  portále  města 
www.uradfm.cz, jehož pro-
střednictvím  lze  již  nyní 
přihlásit  nebo  odhlásit  psa 
či  platit  komunální  odpad. 
Odkaz  je  samozřejmě  také 
na  hlavní  webové  stránce 
města,  a  to v  sekci ÚŘAD 
F≈M  (levý  svislý  sloupec). 
Do rezervačního systému se 
bude možné přihlásit i pro-
střednictvím  chytrého  tele-
fonu  nebo  tabletu,  webový 
design  je  totiž  responzivní, 
což znamená, že zobrazení 
stránky  se  přizpůsobí  růz-

ným druhům zařízení (mo-
bily, notebooky, tablety).
„On-line  rezervační  sys-

tém  zkvalitní  dostupnost 
a poskytování služeb obča-
nům.  V  dnešní  zrychlené 
a  přetechnizované  době  je 
možnost rezervace nebo vy-
řízení si záležitostí na úřadě 
z  domova  přes  internet 
v  podstatě  běžné.  Chceme 
přibližovat  magistrát  ob-
čanům  a  rozšíření  nabídky 
služeb je  jednou z cest,  jak 
k tomu přispět,“ řekl primá-
tor Michal Pobucký. 
Objednání  přes  rezer-

vační  systém  je  snadné, 
zvládnou ho i méně zdatní 
uživatelé internetu. Po zvo-
lení  požadované  agendy 
(služby)  si  klient  v  kalen-
dáři  zvolí  jemu  vyhovují-
cí  termín a čas, uvede své 
jméno,  e-mail  a  zaškrtne 
souhlas s GDPR. Následně 
se  mu  zobrazí  kód,  který 
je  mu  spolu  s  potvrzením 
rezervace zaslán na uvede-
ný e-mail. Kód je nutné si 
zapamatovat  nebo  zapsat, 
protože  se  zadává  do  vy-
volávacího systému po pří-
chodu  na  magistrát.  Re-

zervaci  termínu  je  možné 
také zrušit. V potvrzujícím 
mailu je odkaz na možnost 
zrušení rezervace.
Klienti,  kteří  si  nerezer-

vují  termín  pro  vyřízení 
svých  záležitostí  na  od-
dělení  evidence  obyvatel, 
občanských průkazů a ces-
tovních  dokladů  nebo  do-
pravně správních agend, sa-
mozřejmě mohou přijít  bez 
objednání. Musí ale počítat 
s tím, že přednostně budou 
odbaveni objednaní klienti. 
„Novinkou  budou  také 

on-line data o počtu čekají-
cích klientů na jednotlivých 
agendách, včetně průměrné 
čekací doby. Tato data bu-
dou k dispozici přímo z vy-
volávacího  systému,  takže 
zahrnovat budou jak objed-
nané,  tak neobjednané kli-
enty. A  právě  neobjednaní 
klienti  se  tak  budou  moci 
rozhodnout,  zda  si  přijdou 
vyřídit  například  občanku 
nebo pas hned nebo přijdou 
jindy.  Informace  o  čeka-
cí  době  zájemci  naleznou 
v rámci rezervačního systé-
mu v pravém horním rohu 
v sekci stav služeb,“ dodal 

náměstek  primátora  Pavel 
Machala.
Klienti při čekání na vy-

řízení svých záležitostí mají 
také  možnost  využít  Free 
WiFi,  a  to  prostřednictvím 
sítě nazvané MMFM-FREE 
(po  připojení  je  nutné  od-
souhlasit na captive portálu 

podmínky používání).
Na  oddělení  evidence 

obyvatel  (občanky,  pasy) 
zůstává i nadále v omezené 
míře  zachována  možnost 
telefonické  objednávky, 
a to na neúřední dny, tedy 
úterý a pátek (558 609 455 
nebo 558 609 458).

Zápůjčky z Fondu 
rozvoje bydlení
na území města 
Frýdek-Místek
Žádosti k účasti ve výbě-

rovém řízení na poskytnutí 
zápůjček z „Fondu rozvoje 
bydlení“  na  území  statu-
tárního města Frýdek-Mís-
tek pro rok 2019 lze podat 
na  závazných  formulářích 
na Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, Radniční 1148, 
odbor  správy  obecního 
majetku,  ve  lhůtě  od  2.  1. 
2019 do 31. 1. 2019. Bližší 
informace  na  webu www.
frydekmistek.cz (sekce ob-
čan,  statuty  fondů),  nebo 
tel. 558 609 180.

Podpora zlepšení
životního prostředí

Statutární město Frý-
dek-Místek vyhlásilo do-
tační program „Podpora 
aktivit vedoucích ke zlep-
šení životního prostředí 
pro rok 2019“. 
Žádost  o  dotaci  je  nutno 

podat ve lhůtě od 1. 1. 2019 
do 1. 7. 2019.
Podrobnější  informa-

ce  o  výzvě  zjistí  zájem-
ci  na  městském  webu 
www.frydekmistek.cz  nebo 
na lince 558 609 488. 

Od ledna na úřad přes on-line rezervační systém

Sociálně-právní ochra-
na dětí se nyní nachází 
v budově Okresní správy 
sociálního zabezpečení 
ve Frýdku-Místku na uli-
ci Palackého 115 ve Frýd-
ku-Místku
V  návaznosti  na  usku-

tečněné  stavební  úpravy 
celého  rozlehlého  objektu 
budovy  na  ul.  Palackého 
115 ve Frýdku-Místku, kde 
se nachází současně někte-
ré útvary Magistrátu města 
Frýdku-Místku a dále  také 
zde sídlí Okresní správa so-
ciálního  zabezpečení  Frý-
dek-Místek,  došlo  od  12. 
prosince  2018  k  nové  dis-
lokaci  oddělení  sociálně-
-právní ochrany dětí odbo-
ru sociální péče Magistrátu 
města Frýdku-Místku.
K  uvedenému  oddělení 

mají  nyní  klienti  a  ostatní 
občané přístup pouze hlav-
ním vchodem do budovy 
Okresní  správy  sociálního 
zabezpečení  situovaným 
z ulice Palackého (ze směru 
podélného  parkoviště  před 
budovou  Palackého  115). 
Oddělení  sociálně-právní 
ochrany  se  nachází  ve  2. 
a  3.  nadzemním  podlaží 
v  části  budovy  Palackého 
115 ve Frýdku-Místku uží-
vané zdejší okresní správou. 
Úřední  hodiny  se  nemění 

a  jsou  nadále  stanoveny 
v pondělí od 8.00 do 17.00 
hodin,  ve  středu  od  8.00 
do  17.00  hodin,  ve  čtvrtek 
od 13.00 do 15.00 hodin.
Bližší informace o umís-

tění  zmíněného  oddělení 
získají  návštěvníci  přímo 
u vstupu v informační kan-
celáři  okresní  správy  nebo 
na tel. 558 604 700 nebo se 
mohou  případně  telefonic-
ky předem také informovat 
na recepci Magistrátu Frýd-
ku-Místku  na  ul.  Palacké-
ho  115  ve  Frýdku-Místku 
na tel. 558 609 444, případ-
ně  na  sekretariátu  odboru 
sociální péče v téže budově, 
tel. 558 609 651. 
Přístup na další oddělení 

odboru sociální péče – od-
dělení  sociálního  poraden-
ství  pro  mládež  (kurátor 
pro  mládež),  oddělení  te-
rénní  práce  s  nezaměstna-
nými a rodinou, sekretariát 
a vedoucího odboru sociál-
ní  péče  Magistrátu  města 
Frýdku-Místku  zůstává 
stejný.  Tedy  přes  hlavní 
vstup  do  části  objektu  Pa-
lackého  115  ve  Frýdku-
-Místku,  který  slouží  pro 
Magistrát  města  Frýdku-
-Místku  (boční  vstup  situ-
ovaný  od  ulice  Politických 
obětí ve Frýdku-Místku). 

 Odbor sociální péče

Sídlo sociálně-právní ochrany dětí

V úterý 13. listopadu byl zástupcem společnosti 
KOMPAKT spol. s r. o. a za účasti sponzorů Linii 
radosti, z.s. v restauraci YDYKSEB slavnostně pře-
dán sociální automobil. Tento automobil bude sloužit 
k přepravě a potřebám uživatelům denního stacioná-
ře a Sportovního klubu Linie radosti. 

Děkujeme společnosti KOMPAKT spol. s. r. o. 
a všem sponzorům, kteří tento pěkný charitativní 
projekt podpořili.

Předání sociálního automobilu 
dennímu stacionáři Linie radosti
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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 je součástí pozemku 
p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VII. NP 
(kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², VIII. 
NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,97 m², II. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,97 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytové  prostory  o  výměře  18,97 m2,  VII. 
NP (kancelář)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zasta-
věná plocha a nádvoří, (stavba je součástí po-
zemku p.č. 3026) – ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 16,13 m², 
I. NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 2,05 m², 
I.NP (sociální zařízení)
stavba bez  č.p./č.e.  na pozemku p.č.  202/210 
zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí po-
zemku p.č. 1437/6) – Růžový pahorek 
nebytové prostory o výměře 15 m2 (prodejna) 
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba je součástí po-
zemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 16,58 m2, 
I. NP (provozovna)
nebytové  prostory  o  výměře  27,3 m2,  I. NP 
(prodejna)
stavba  č.p.  2299 na  pozemku p.č.  2910  zast. 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p.č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový  prostor  o  výměře  27,3  m2,  I.  NP 
(prodejna)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozem-
ku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. NP 
(kancelář č. 2.09, 2.10).
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, 
IV. NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 21,56 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.09)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 m2, 
IV. NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, 
IV. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 m2, 
V. NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, 
V. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 15,16 m2, 
V. NP (sklad)

stavba bez  č.p./č.ev.  na pozemku p.č.  2829/2 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba je součástí 
pozemku p. č. 2829/2) – sklad bavlny u nádra-
ží ČD 
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  275,59 
m², I. NP (sklad 1.11, 1.10, 1.09, 1.08)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  381,74 
m², I. NP (sklad 1.13)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  378,18 
m², I. NP (sklad 1.14)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  326,76 
m², I. NP (sklad 1.15)
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  263,65 
m², I. NP (sklad 1.16)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba  bez  č.p./č.e.  na  pozemku  p.č.  3988/9 
zastavěná  plocha  a  nádvoří  (stavba  bez  č.p./
če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá 
místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je 
součástí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá mís-
tecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
nebyt.  prostory  o  celkové  výměře  39,3  m2 
(kancelář)
nebyt.  prostory  o  celkové  výměře  101,3  m2 
(kancelář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad 
PHM – bývalá místecká kasárna
nebyt.  prostor  o  celkové  výměře  43,47  m2 
(sklad)
stavba bez  č.p./č.e.  na pozemku p.č.  3993/12 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. 
je  součástí  pozemku  p.č.  3993/12)  –  bývalá 
místecká kasárna
nebytové  prostory  o  celkové  výměře  33  m2 
(sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je 
součástí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá mís-
tecká kasárna:
Detailní nabídka místností 003–332 na webu 
města.
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí 
pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, 
V. NP, místnost 506 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, 
II. NP
podzemní  stavba  se  samostatným účelovým 
určením –  křížový  podchod  pro  pěší,  umís-
těná  pod  komunikacemi  I/48  a  II/  484,  pod 
křižovatkou  ulic  Hlavní  třída,  Janáčkova, 
Frýdlantská  a  Ostravská,  přičemž  vyústění 
podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pav-
la je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná plocha 
a nádvoří – společný dvůr
nebyt.  prostor  o  celkové  výměře  24,70  m2 
(prodejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
FRÝDEK-MÍSTEK

nabízí k pronájmu nebytové prostory

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu 
nebytové  prostory  v  budově  č.p.  2299  na  pozemku 
p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří – tř. T. G. Ma-
saryka
nebytový prostor o výměře 27,3 m2, I. NP (prodej-

na),
nebytové prostory o  celkové výměře 16,58 m2,  I. 

NP (provozovna).

Statutární  město  Frýdek-Místek  nabízí  k  proná-
jmu  prodejnu  v  objektu  bez  č.p./č.ev  na  pozemku 
p.č. 202/210 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek – Růžový pahorek
nebytové prostory o výměře 15 m2 (prodejna).

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu 
sklady v objektu bez č.p./č.ev na pozemku p.č. 2829/2 
zastavěná  plocha  a  nádvoří,  k.ú.  Frýdek,  obec  Frý-
dek-Místek – sklady bavlny u nádraží ČD
nebytové prostory o celkové výměře 275,59 m², I. 

NP (sklad 1.11, 1.10, 1.09, 1.08)
nebytový  prostor  o  celkové  výměře  381,74 m²,  I. 

NP (sklad 1.13)
nebytový prostor o  celkové výměře 263,65 m²,  I. 

NP (sklad 1.16).

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 
558 609 176 Dominika Chludová.
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V předvánočním čase 
pro nás paní učitelka 
Dita Volná připravila 
dva úžasné dny plné zá-
žitků. 
Nejprve jsme ve čtvrtek 

13. prosince zvolali VIDA 
před  zábavním vědeckým 
parkem  v Brně.  Pak  jsme 
si uvnitř všechno prohléd-
li  a  zkusili.  Ofoukla  nás 
vichřice,  otestovali  jsme 
si paměť, změřili sílu stis-
ku  a  výšku  výskoku,  vy-
zkoušeli  jsme  si,  jaké  to 
je  hlásit  zprávy  o  počasí 
a  spoustu  jiných  zajíma-
vostí.  Pak  na  nás  čekaly 
programy, ve kterých jsme 
se proměnili v alchymisty, 

otestovali  důkladně  své 
smysly, povídali  si  o  čase 
a vyzkoušeli si spolupráci 
při únikové hře. Na závěr 
jsme v Divadle vědy zkou-
mali  zvuk.  Ani  se  nám 
nechtělo  odjíždět  do  Olo-
mouce, kde jsme byli uby-
továni.
Večer  nás  ani  tma  ani 

zima  neodradily  od  vy-
cházky do okolí. V někte-
rých  z  nás  byla  malá  du-
šička, když jsme se potmě 
vraceli lesní cestou. V pá-
tek dopoledne jsme se vy-
pravili do olomoucké zoo, 
kde jsme i přes zimu vidě-
li  spoustu  zvířat.  Domů 
jsme se vrátili nadšení.

GYMNÁZIUM P. BEZRUČE: Objekty gymnázia se dočkaly potřebných investic. 
 Foto: Petr Pavelka

DÁREČKY OD ŠKOLÁKŮ: Milé pozornosti vy-
robili žáci frýdecko-místeckých základních škol pod 
dohledem svých učitelů, aby v předvánočním čase 
potěšili seniory v ubytovacích zařízeních města.
 Foto: Petr Pavelka

Škola hrou přinesla mnoho úžasných zážitků v Olomouci

Náměstek primátora 
Pavel Machala, který 
má na starosti školství 
ve městě, přijal před 
koncem roku pozvání 
k návštěvě místeckého 
Gymnázia Petra Bezru-
če. To je krajským za-
řízením a po převedení 
objektů z města na kraj 
se jeho objekty dočka-
ly potřebných investic, 
které značně vylepšily 
jejich technický stav 
i energetickou náročnost 
provozu.
„Převedením  do  ma-

jetku  Moravskoslezského 
kraje  jsme  narovnávali 
stav, kdy bylo obtížné in-
vestovat  desítky  milionů 

korun  do  budovy,  kterou 
jsme  kraji  pronajímali 
v  podstatě  za  symbolic-
kých  podmínek.  Ukazu-
je  se,  že  to  bylo  správné 
rozhodnutí,  protože  kraj 
samozřejmě  potřebné 
prostředky  z  vlastních 
i  dotačních  zdrojů  našel 
lépe,  než  by  je  hledalo 
město. Jsme rádi, že kro-
mě mateřských  a  základ-
ních  škol,  u  nichž  jsme 
zřizovatelem, se postupně 
daří vylepšovat i standard 
škol  středních,  spadají-
cích pod kraj. Není tajem-
stvím,  že  jejich  stav  vy-
žaduje obrovské investice 
v  celém kraji,  proto  jsme 
rádi,  že  se  nezapomíná 

ani  na  Frýdek-Místek,“ 
hodnotil náměstek primá-
tora Pavel Machala.
Kraj  loni  avizoval  cel-

kové  investice  do  areálu 
gymnázia  přesahující  40 
milionů  korun.  Kromě 
rekonstrukce 120 let staré 
historické budovy s výda-
ji  okolo  26  milionů  bylo 
dalších  15  milionů  in-
vestováno  do  tělocvičny 
a  školní  jídelny.  Budovy 
gymnázia velmi zkrásně-
ly, ovšem vzhledem k  je-
jich  dispozicím  a  snaze 
zmodernizovat i interiéry 
vedení  školy  jistě  v  dal-
ším zvelebování prostředí 
pro gymnazisty polevovat 
nebude.   (pp)

Místecké gymnázium jako ze škatulky

„Nesem vám noviny“, 
že v tento předvánoční 
čas žáci Střední školy, 
Základní školy a Ma-
teřské školy, Frýdek-
-Místek, p. o. se sídlem 
na ulici Pionýrů 2352, 
Frýdek-Místek přinesli 
ve středu 19. prosince 
vánoční náladu klien-
tům zařízení Gaudium 
Frýdek-Místek s.r.o. 
Rozveselili  je  svou  ná-

vštěvou  a  společně  pře-
dali kousek  radosti  z Vá-
noc,  energii  na  krásné 
prožití  vánočních  svátků 
a všeho dobrého v novém 

roce  2019,  hlavně  zdraví. 
Žáci  si  připravili  několik 
dárečků  a  postupně  je 
rozbalovali  při  povídání, 
jak jinak než o Vánocích, 
přednesu  básniček  s  vá-
noční  a  zimní  tematikou 
a  společném  zpěvu  čes-
kých  koled.  Setkání  se 
všem  velice  líbilo  a  od-
měnou  zúčastněným 
byla  rozzářená  světýlka 
v  očích  klientů-senio-
rů  a  slavnostní  naladění 
všech  pro  nadcházející 
vánoční svátky. 

 Jana Gregorová, 
 školní psycholog

Předvánoční návštěva v Gaudiu
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Že již v předškolním 
věku mohou děti získat 
cenné poznatky o naší 
vlasti, rozvinout a pro-
hloubit vlastenecké cítění, 
o tom není pochyb. A že 
to nemusí být nuda, po-
tvrdí děti z MŠ Lískovec-
ká, kde celý týden před 
stým výročím založení 
naší republiky prožívaly 
slavnostně a kreativně. 
Naše děti už ví, jak vy-

padá  tvar  a  poloha  naší 
vlasti, k čemu slouží  stát-
ní  hranice,  které  si  samy 
vytyčovaly  při  stavbách 
svého  státu  ze  staveb-
nic,  přičemž  dokázaly 
i  spolupracovat  se  svými 
sousedy.  Své  představy 
o  šťastném  životě  v  naší 
zemi  přenesly  do  svého 
výtvarného  zpracování 
mapy  republiky,  různý-
mi  technikami  vytvářely 
naši státní vlajku i ostatní 
symboly,  a  to  jak  indivi-
duálně, tak skupinově. Za-
cvičily  si  s  trikolorovými 
stuhami, vyslechly pověst 
O Bruncvíkovi a důstojně 

vyslechly naši státní hym-
nu,  jejíž  text  jsme  si  ná-
zorně  osvětlili.  Seznámili 
jsme  se  se  spoustou  mi-
lých básní k tématu a díky 
interaktivní  knize  našeho 
žáčka o naší vlasti se děti 
dychtivě dozvídaly mnoho 
dalších  zajímavostí.  Děti 
rovněž  získaly  povědomí 
o  našem  prvním  prezi-
dentovi T. G. Masarykovi 
a  v  rámci  krátkého  pří-
běhu  se  seznámily  s  jeho 
oblíbenou  písní  Ach  syn-
ku,  synku,  kterou  si  opět 
s  obrázkovými  ukázkami 
zazpívaly. Při milých hrát-
kách  jsme  popíjeli  lipový 
čaj a zjišťovali další infor-
mace  a  vlastnosti  našeho 
národního  stromu,  který 
jsme  si  pomocí  různých 
kreativních  technik ztvár-
nili. V  závěru  týdne  jsme 
společně  vytvořenou  ma-
ketu naší České republiky, 
včetně  vodstva  a  poho-
ří,  ozdobili  stem  svíček 
a  naší  vlasti  jsme  popřáli 
ta nejhezčí a nejpotřebněj-
ší přání.

K předvánočnímu 
času na 5. ZŠ neodmys-
litelně patří chvíle spo-
lečně strávené na vánoč-
ním jarmarku. Loňský 
jarmark proběhl v úte-
rý 11. prosince v prosto-
rách pavilonu 2. stupně.
Každoročně vzrůstající 

počet  návštěvníků  tra-
diční  předvánoční  akce 
svědčí  o  trvalé  oblibě 
nejen  mezi  dětmi,  rodi-
či, učiteli, ale i bývalými 
absolventy  naší  základní 
školy.  Společná  setkání, 
ať  už  předem  plánova-
ná,  či  jen  náhodná,  jsou 
v  adventním  čase  o  to 
příjemnější,  že  probíhají 

ve  zklidněné  atmosféře, 
provoněné těšením na vá-
noční svátky.
Návštěvníci  jarmarku 

se  zaujetím  procházeli 
chodby  zaplněné  stánky, 
v nichž děti nabízely nej-
různější výrobky, od nej-
drobnějších  papírových 
až po  ty  řemeslně nároč-
né, jež při přípravě vyža-
dovaly pomoc dospělých. 
Se  zatajeným  dechem 
obdivoval každý návštěv-
ník nápaditost, kreativitu 
a  zručnost,  s  jakou  byly 
veškeré  dekorační  před-
měty,  ozdoby,  drobné 
šperky vyrobeny.
Atmosféru  tradičně 

dokreslilo vystoupení pě-
veckého  sboru.  Součástí 
vánočního jarmarku byly 
rovněž  vánoční  výtvar-
né  dílny,  na  své  si  tedy 
přišli  i  ti,  kteří  si  chtěli 
malý  dárek  nebo  ozdobu 
vyrobit  sami.  Rušným 
centrem se stala místnost 
s občerstvením, kde si ná-
vštěvníci  mohli  pochut-
nat  na  zákuscích  a  chle-
bíčcích  a  odpočinout  si 
u šálku kávy.
Odpoledne  příjemně 

prožité  na  vánočním  jar-
marku  znamená  již  tra-
dičně  ten  pravý  začátek 
adventního období. 

 Olga Lahnerová

KROUŽKY A KURZY
Aktuální  nabídku  krouž-
ků  a  kurzů  na  školní 
rok  2018/2019  najde-
te  na  www.klicfm.cz. 
Do  kroužků  a  kurzů  se 
můžete  hlásit  v  průběhu 
celého  roku,  nikdy  není 
pozdě. 

Od 22. 1. 
Keramika 

pro děti mladší
Věk: 6–11 let
Oddělení  Výtvarka  při-
pravilo  pro  předškolní 
děti  a  děti  školní  mlad-
ší  kroužek  Keramika. 
V  kroužku  se  děti  naučí 
pracovat  či  si  prohloubí 
své zkušenosti s keramic-
kou  hlínou,  seznámí  se 
s procesy, které vytváření 
keramiky provází.
Cena: 750 Kč/15 lekcí
Místo a čas:  SVČ  Klíč 
FM,  budova  A,  Pionýrů 
767,  Místek,  15.30–17.00 
hodin
Informace:  Recepce 
|  Telefon:  558  111  777, 
778 421 468  | E-mail:  re-
cepce@klicfm.cz

AKCE
12. 1.

SOBOTNÍ VÝTVARKA 
|VESELÝ SLON 

Čeká  vás  výroba  barev-
ného  slona  na  kolečkách 
a  sloního  přívěšku  pro 
štěstí.  Budeme stříhat, le-
pit, malovat a kreslit, pra-
covat s kartonem a smrš-
ťovací fólií. 
Věk: 6–12 let
Místo a čas:  SVČ  Klíč 
FM,  budova  A,  Pionýrů 
767,  Místek,  9.00–12.00 
hodin 

Cena: 100 Kč
Informace:  Recepce 
|  Telefon:  558  111  777, 
778 421 468  | E-mail:  re-
cepce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste 
do 10. 1. 2019.

12. 1.
SOBOTA S ROBOTY 

| LEGO MIND-
STORMS

Máš  rád LEGO? Zajímáš 
se o techniku a obdivuješ, 
co vše v dnešní době do-
káží  roboti?  Pak  neváhej 
a  přijď  za  námi  na  Klíč, 
kde  tě  naučíme  robota 
sestrojit.  Budeme  praco-
vat  se  stavebnicí  LEGO 
Mindstorms,  ze  které  ro-
bota  postavíme  a  násled-
ně  jej  naprogramujeme 
pro splnění různých misí. 
Těšit se můžeš na mnoho 
nových  vědomostí,  po-
znatků a zábavy.
Věk: 9–15 let
Místo a čas:  SVČ  Klíč 
FM,  budova  B,  Pionýrů 
764,  Místek,  9.00–13.00 
hodin 
Cena: 100 Kč
Informace:  Recepce 
|  Telefon:  558  111  777, 
778 421 468  | E-mail:  re-
cepce@klicfm.cz

19. 1.
MISTROVSTVÍ ČR 

V PEXESU
Přijďte  si  k  nám  zahrát 
pexeso  a  pokuste  se  vy-
bojovat  titul  mistra  ČR 
v pexesu 2019.
Věk: 6–99 let 
Místo a čas: SVČ  Klíč 
FM,  budova  B,  Pionýrů 
764,  Místek,  9.00–14.30 
hodin  |  Prezence:  9.00– 
–9.30 hodin  

Cena: 50 Kč
Informace:  Recepce 
|  Telefon:  558  111  777, 
778 421 468  | E-mail:  re-
cepce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste 
do 18. 1. 2019.

26. 1.
TURNAJ 

VE VYBÍJENÉ
Hraješ  rád  vybíjenou 
a  chtěl  bys  poměřit  své 
síly  s  ostatními?  Sestav 
šestičlenný  tým,  který  se 
zúčastní turnaje. Budeme 
hrát dle pravidel klasické 
vybíjené. Čeká tě spousta 
napínavých  zápasů. Vítě-
zové se mohou těšit na za-
slouženou odměnu.
Věk: 12–15 let 
Místo a čas: Střední prů-
myslová  škola,  28.  října 
1598, Místek,  tělocvična, 
14:00 – 17:00 hodin 
Cena: 70 Kč
Informace:  Recepce 
|  Telefon:  558  111  777, 
778 421 468  | E-mail:  re-
cepce@klicfm.cz
Na  akci  se  přihlaste 
do 22. 1. 2019.

Adventní vůně vánočního jarmarku panovala na 5. ZŠ

MŠ Lískovecká slavila 100 let 
založení naší republiky

Nabídka akcí SVČ Klíč na leden

Změny vyhrazeny.
Sledujte,  prosím,  propa-
gační materiály jednotli-
vých akcí, ze kterých se 
dozvíte  konkrétní  infor-
mace.
Bližší  informace,  při-
hlášky apod.

SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK 
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz
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zie. Pro děti od 3 let.
VÝSTAVY
7. 1. – 31. 1.
Fotografie

Výstava  fotografií  /  Vstup  zdar-
ma

www.knihovnafm.cz
Úterý 8. 1. v 18.00, Místek

Ivo Petr – Kyrgyzstán 
Zveme  všechny  příznivce  cesto-
vání na přednášku Ivo Petra, kte-
rý  nás  tentokrát  zavede  do Kyr-
gyzstánu.

Středa 9. 1. v 17.30, Frýdek
Tradiční čínská 

medicína v praxi
Pět ročních období z pohledu tra-
diční čínské medicíny – přednáší 
Marian Volanský.
ZIMA  A  JARO  Z  POHLEDU 
TCM.  Dietika  –  vhodná  strava 
v  tomto  období.  Orgánová  psy-
chosomatika – vliv emocí na or-
gány. Qigong – cviky pro posílení 
oslabených orgánů.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.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:
Z Frýdku do celého světa. 

Příběhy rodu Landsbergerů 
Členové rodiny Landsbergerů za-
sáhli v mnoha ohledech do dějin 
města, a  to  jak po stránce archi-
tektonické  (např.  výstavba  no-
vých  budov),  tak  třeba  kulturní 
či společenské. Osud pak mnohé 
z  nich  pod  různými  záminkami 
zavál  do  různých  koutů  světa. 
Výstava  ve  spolupráci  s  FF  OU 

v krajině prostřednictvím nových 
vizuálních  technik  ve  fotografii. 
Fotografie  jsou  zpracovány  for-
mou  luminografie,  kde  je  světlo 
hlavním  hrdinou.  Světlo  jako 
život,  dech  i  organismus  v  po-
míjivosti  času,  světlo,  jež dotvá-
ří  příběh  jejich  fotografií.  Vstup 
zdarma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
Filmový klub
PO 7. 1. v 19.00

Záhada Silver Lake 
USA | mysteriózní | 15+ | titulky | 
139 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 8. 1. v 19.00
Útěk 

PL  / ČR  /  SWE  |  psychologický 
|  15+  |  titulky  |  103 min.  |  120  / 
100 Kč

ÚT 15. 1. v 19.00
Oni a Silvio 

IT / FR | životopisný | 15+ | titul-
ky | 150 min. | 120 / 100 Kč

PO 21. 1. v 19.00
Beautiful Boy 

USA | životopisný  | 12+  |  titulky 
| 112 min.

ÚT 22. 1. v 19.00
Cesta vede do Tibetu 

ČSR | dokumentární | přístupný | 
česky | 60 min. | 100 / 80 Kč

Bio senior
ST 9. 1. v 10.00

Zloději 
JAP  | drama  | 15+  |  titulky  | 121 
min. | 60 Kč

ST 16. 1. v 10.00
Zlatý podraz 

ČR | historický | 12+ | česky | 106 
min. | 60 Kč

ST 23. 1. v 10.00 
Na Chesilské pláži 

VB | romantický | 15+ | titulky 
| 110 min. | 60 Kč

Bijásek
SO 5. 1. v 15.00

Louskáček a čtyři říše 
USA  |  rodinný  |  přístupný  |  da-
bing | 100 min. | 80 / 60 Kč

PÁ 11. 1. v 9.30
Včelka Mája: Medové hry 

DE / AUS | animovaný | přístupný 
| dabing | 85 min. | 30 Kč

SO 12. 1. v 15.00 
Grinch 

USA  |  komedie  |  přístupný  |  da-
bing | 86 min. | 80 / 60 Kč

PÁ 18. 1. v 9.30
Pat a Mat znovu v akci 

ČR | animované pásmo | přístup-
ný | česky | 75 min. | 30 Kč
Scandi: Přehlídka současného

severského filmu
ČT 10. 1. v 17.00

Amatéři 
SWE | komedie | 12+| titulky | 102 
min. | 120 / 100 Kč

ČT 10. 1. v 19.00

Goliáš 
SWE  |  krimi  |  15+  |  titulky  |  88 
min. | 120 / 100 Kč

SO 12. 1. v 19.30 
Svátky klidu a míru 

DK | komedie | přístupný | titulky 
| 100 min. | 120 / 100 Kč

NE 13. 1. v 19.30
Žena na válečné stezce 

ISL / FR / UKR | komedie  | pří-
stupný  |  titulky  |  101 min.  |  120 
/ 100 Kč 

DIVADLO
PO 14. 1. v 19.00

Panenský trojúhelník 
/ Milostný trojúhelník 

mimo předplatné 
/ Vstupné 350 Kč

Jiří Macháček poprvé v předsta-
vení plném dramat, srdceryvných 
scén, komických paradoxů a ab-
surdních  až  snových  výjevů. 
Trojice herců vstupuje na  jeviště 
vždy  bez  předem  daného  scéná-
ře.  Průběh  představení  tak  při-
pomíná chůzi po  laně, kde hrozí 
nebezpečí  pádu  a  zároveň,  když 
se vše daří, máte pocit, že se do-
týkáte hvězd.

SO 19. 1. v 19.00
Bůh masakru / Divadlo Mír
př. sk. Ostrava v černém 

/ Vstupné 290 Kč
Herci a herečky ze tří ostravských 
profesionálních  divadel  v  černé 
komedii o rodičovství. Dva malí 
kluci  se  poperou  na  dětském 
hřišti. Jejich rodiče se rozhodnou 
sejít  a  celou  záležitost  elegantně 
vyřešit. Ovšem elegance v jedná-
ní se velmi rychle vytratí, když se 
začne odhalovat charakter všech 
čtyř přítomných. 

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
NE 6. 1. v 15.00

Čert a Káča 
Divadlo Křesadlo / Vstupné 

60 Kč
Veselý pohádkový příběh o tom, 
jak Káča napravila čerta. Pro děti 
od 3 let.

NE 13. 1. v 15.00
Myška Klárka, veverka Terka 

a Sněhurka 
Divadýlko Ententýky 

/ Vstupné 60 Kč
Veselá  činoherní  pohádka  s  pís-
ničkami. Pro děti od 3 let.

NE 20. 1. v 15.00
Haló, Jácíčku 

Stará aréna Ostrava 
/ Vstupné 60 Kč

Poetický  příběh  zajíčka  Jácíčka 
a  jeho  kamarádky  Veverky  nás 
zavede do lesa plného obyčejných 
i  neobyčejných  věcí  i  bytostí. 
Loutková  pohádka  pro  nejmenší 
i  pro  velké  o  těch  nejjednoduš-
ších  a  zároveň  často  nejtěžších 
věcech:  přátelství,  odpovědnosti 
za  svá slova  i  činy,  lásce,  rados-
ti  ze  hry  i  objevování.  Energie 
mladého hereckého obsazení nás 
přenese do světa dětství a  fanta-

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
PÁ 11. 1. v 19.00

Gabriela Beňačková 
a Jakub Pustina: 

Novoroční koncert s přípitkem
př. sk. Kruh přátel hudby 

/ Vstupné 350 Kč
Nejslavnější  operní  a  operetní 
árie  v  podání  legendární  sopra-
nistky. Nový  rok  zahájíme  s  na-
šimi  abonenty  tradičně  ve  vel-
kém stylu u sklenky dobrého vína 
a  s  těmi  nejvěhlasnějšími  před-
staviteli  české  klasické  hudební 
scény.  V  programu  složeném 
z  nejslavnějších  operních  a  ope-
retních  árií  vystoupí  legendární 
sopranistka  Gabriela  Beňačková 
společně  s  tenoristou  Jakubem 
Pustinou za klavírního doprovo-
du Marty Vaškové.  Součástí  ve-
čera je také slavnostní přípitek.

KURZY
Taneční, pohybové 
a kreativní kurzy.

Zahájení: PO 14. 1. v 17.30–18.30
Orientální tance 
– mírně pokročilí

Zahájení: PO 21. 1. v 18.00–19.45
Taneční pro mládež – pokročilí
Zahájení:  PO  21.  1.  v  20.00  - 
22.00

Taneční pro dospělé 
– začátečníci

Zahájení: ÚT 15. 1. v 9.00–10.00
Jóga pro zdraví

Zahájení: ÚT 15. 1. v 16.30–17.30
Cvičení pro zdraví s Pilates

Zahájení: ÚT 15. 1. v 18.00–19.30
Hathajóga

Zahájení: ST 16. 1. v 17.30–19.00
Powerjóga

Zahájení: ST 9. 1. v 16.45–19.15
Taneční pro mládež – pokročilí
Zahájení: ST 9. 1. v 19.30–22.00

Taneční pro dospělé 
– pokročilí

Zahájení: ČT 17. 1. v 8.30–9.30
Cvičení pro seniory

Zahájení: ČT 17. 1. v 17.00–18.00
Cvičení pro zdraví

Zahájení: ČT 7. 2. v 17.45–19.15
90 minut pro tělo a mysl

Zahájení: NE 13. 1. v 15.45–18.15
Taneční pro mládež – pokročilí
Zahájení: NE 13. 1. v 18.30–21.00

Registrace na 
www.kulturafm.cz.

VÝSTAVY
7. 1. – 28. 2.

Martina Bartoňová: 
Světelné proměny

Martina  Bartoňová  je  student-
ka  Ostravské  univerzity  oboru 
výtvarné  výchovy  pro  střední 
školy  a  základní  umělecké  ško-
ly. Autorčiny obrazy pojednávají 
o  ztvárnění  uměleckého  světla 
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v Ostravě u příležitosti 50. výročí 
skonu významného historika sta-
rověku a asyriologa Benno Land-
sbergera  (1890–1968).  Výstava 
potrvá do 13. ledna.

Společenský život hmyzu
Prostřednictvím textů, fotografií, 
trojrozměrných exponátů a filmů 
přibližuje výstava známá i méně 
známá  fakta  zejména  ze  živo-
ta  eusociálního  hmyzu,  jejichž 
nejznámějšími  představiteli  jsou 
termiti, vosy, mravenci a některé 
druhy  včel.  Zpestřením  výstavy 
jsou insektária s živým hmyzem 
i  doprovodné  aktivity  pro  děti. 
Vernisáž  výstavy  ve  čtvrtek  17. 
ledna  v  17  hodin  ve  výstavních 
síních Frýdeckého zámku. Výsta-
va potrvá do 24. února.

AKCE:
Čtvrtek 10. ledna v 16.30, 

Zelený dům 
Z cest po Evropské unii

Cestopisná  přednáška.  Evrop-
ské  instituce,  památky  a  muzea 
ve Štrasburku, průmyslové město 
Kehl,  Fahrzeugmuseum  Marx-
zell, Pfalzgrafenschloß v Heidel-
bergu,  historické  centrum  Bru-
selu,  La  Belgique  Gourmande, 
House of European History, Wa-
terloo, bojiště ve Verdunu a další.

DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

I v době stavebních prací na zám-
ku se můžete projít parky v jeho 
okolí. Procházku si můžete zpes-
třit zábavnou hrou pro celou rodi-
nu – vyřešit několik úkolů a najít 
poklad. Více informací na webo-
vých stránkách nebo na pokladně 
muzea.

MAGNOLIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

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

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

STuDIO JÓGA pOD VĚŽÍ 

Na Půstkách 68
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

e-mail: joga@jogapodvezi.cz

FB: Jóga pod věží
www.jogapodvezi.cz
Cvičíme 7 dní v týdnu! 

Úterní kurz jógy pro začáteční-
ky: od 8. 1. v 18.40

Nedělní kurz jógy pro začáteční-
ky; od 13. 1. v 16.30

Středeční kurz jógy pro pokroči-
lé: od 9. 1. v 17.45

Přihlášky a informace: 
602 409 791.

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
(so) 19. 1. od 20 h.

CWRKOT
Koncert naší přední bluegrassové 
kapely.  Ve  svém  repertoáru  má 
jak  ty  nejznámější  „pecky“,  tak 
i  písničky  dávno  zapomenuté. 
Ve stejném duchu jsou  i skladby 
vlastní,  pocházející  v  převážné 
většině  z  pera  banjisty  Milana 
Leppelta.  Celý  repertoár  je  zpí-
ván  v  angličtině,  popř.  ve  zvu-
komalebné  řeči,  která  je  tomuto 
jazyku  velmi  podobná.  Vstupné 
130 Kč.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 12. ledna v 15 hodin
Jak čarodějnice Popleta 

čarovala pohádku
Činoherní  pohádka  na  motivy 
Ondřeje  Sedláčka  s  popletenou 
čarodějnicí,  princeznou...  a  dra-
kem! Pro děti od 5 let – hraje ING 
Kolektiv. Vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 12. ledna v 19 hodin
Smrt talentovaného vepře

Roman Sikora
Toto monodrama je krátkým prů-
řezem dlouhého  života  brněnské 
divadelní postavy Jaroslava Tuč-
ka. Hraje Místecké divadlo PRO-
ZATiM. Vstupné 60 Kč.

Půjčování kostýmů v lednu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
Každé úterý v 17 h.

kurz Keramika pro každého
Každé úterý v 17.30–18.30, 

18.30–19.30
kurz Spirální stabilizace páteře

Každý čtvrtek v 18 h.
kurz Objevování křesťanství

6. 1. 
Tříkrálový průvod 

Průvod  na  velbloudech  s  králi 
a  pážaty  a  dětmi  vyjde  v  10.30 
od kostela sv. Jana a Pavla a pů-
jde na náměstí, zde se přijdou po-
klonit  Ježíšku  v  živém  betlému, 
zazpívají  se  koledy  a  bude  tam 
i živá farma jiných zvířátek.

11. 1. v 17 h. 
Čaj o páté
15. 1. 

Debata o istanbulské smlouvě
Plánujeme: fotografický klub, se-
tkání řeholníků, dětský karneval, 
debatu o zachování tradiční rodi-
ny s poslanci ČR.

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

5. 1. od 18.00
První ples taneční 

skupiny FUNKY BEAT
Show  taneční  skupiny  Funky 
Beat,  fotokroužek,  tombola, 
k tanci i poslechu hraje R.U.M.

12. 1. od 18.30 hodin
Sportovní ples

Další ročník TOP plesu ve Frýd-
ku-Místku.  Super  hudba,  výbor-
ný  program,  dobré  jídlo,  bohatá 
tombola, ale hlavně plný sál skvě-
lých lidí! K tanci i poslechu hraje 
R.U.M.
Info a předprodej: 734 869 631 

19. 1. od 19.00
Baseballový ples

Dětské vystoupení, netradiční fo-
tokoutek, bohatá tombola, k tanci 
i poslechu hraje R.U.M.
Info  a  předprodej:  731  505  575, 
www.bk-klasik.cz
 

JuNáK – ČESKÝ SKAuT, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Bc. Matěj Vaněk, tel.: 

721 325 138, 
email: kruh@skaut.cz

Kostikovo náměstí 638, Frýdek
www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 
Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz
Středisko 8. pěšího pluku 

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

Junák – český skaut, z.s.
Místecké středisko P. Bezruče

Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 
606 785 579, 

e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 
a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí 

s dobrými a pevnými přátelský-
mi vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SVČ KLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
Aktuální program na str. 11

Více na www.ocfryda.cz
GALErIE pOD záMKEM

Provozovna přemístěna na uli-
ci Radniční 1238 
vedle magistrátu 

www.galeriepodzamkem.cz
Galerie nabízí hodnotné obrazy 
od autorů z celé ČR, na výběr 
je to nejlepší z české grafiky, 

zakoupit si můžete také kvalitní 
autorské sklo, šperky, zajímavou 
keramiku, litinu, dřevořezbu, 
k dostání zde jsou originální 

šátky a šály, nástěnné kalendáře 
i přání.

Otevírací doba galerie:
po: zavřeno

út–pá: 10–13, 14–17

.
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

10. 1. v 16.00–18.00 h. 
ZÁPIS 

do pravidelných čtvrtletních kur-
zů na období LEDEN – BŘEZEN 
2019 v jógovém sále ve Frýdku.
Přihlásit se lze již nyní prostřed-
nictvím přihlášky na www.joga-
-karakal.cz.
Kurzy začínají v  týdnu od 14. 1. 
2019.
Filozofie  a  praxe  jógy  pro  kaž-
dého,  zpevnění  celého  těla,  pre-
vence  poruch  páteře,  psychické 
vyladění,  relaxace  a  regenerace, 
posílení  imunitního  systému, 
správné dýchání,  radost ze živo-
ta… 

Nenechte si ujít v kurzech:
Pondělky – 19.30 – 21.00

ŽENA – ZDRAVÍ, 
MLÁDÍ A KRÁSA
Středy – 18.00 – 20.30

SAUNA A HATHA JÓGA
25. 1. v 17.00 

ČAJ O PÁTÉ
Oblíbené  setkání  v  kruhu  přátel 
nad  šálkem  čaje,  v  Oáze,  ten-
tokrát  na  téma  Filozofie  života 
s  vyprávěním  a  úvahami  Zdeň-
ka Šebesty O existenci na  tomto 
světě. Bližší informace na www.
joga-karakal.cz. 
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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 1800 - 200, ÚT až ČT 1800 - 2400,

PÁ a SO 1800-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

HuDEBNÍ KLuB STOuN

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

11. 1. pátek 24. NAROZENI-
NOVÝ PLES 
24.  NAROZENINY  KLUBU. 
DRESS CODE PRVNÍ REPUB-
LIKA,  DJS:  P.  KLEGA,  KO-
MÁR
12. 1. sobota 24. B-DAY NO!SE
DNB  NAROZKY,  BACK  TO 
THE  OLDSCHOOL,  DJS:  IN-
SPIRAL  X  62,  SUB  D.  VISI-
ONZ, C-PHONE
18. 1. pátek NAROZENINOVÉ 
HITY ZE ZÁHROBÍ
24.  NAROZENINY  STOUNU 
OSLAVTE  S  JEHO  NEJSTAR-
ŠÍ  PRAVIDELNOU  AKCÍ,  DJ 
KOMÁR A KAMIL A TY NEJ-
LEPŠÍ HITY VŠECH DOB
19. 1. sobota BAD JOKER‘S 
CREAM, DITF, RESERVOAR 
DOGZ

TROJKONCERT KAPEL: BAD 
JOKERS  CREAM,  DOLLS  IN 
THE  FACTORY,  RESERVOAR 
DOGZ
24. 1. čtvrtek LISTOVÁNÍ 
DALŠÍ  LISTOVÁNÍ  S  LUKÁ-
ŠEM HEJLÍKEM
26. 1. pátek NO!SE
DNB  PÁRTY  –  SPECIAL 
GUEST, STOUN DJS
Připravujeme:
1. 2. MANDRAGE
15. 2. MONKEY BUSINESS
2. 3. GAIA MESSIAH
15. 3. THOM ARTWAY
22. 3. AK
29. 3. MICHAL HRŮZA 
A KAPELA HRŮZY
6. 4. INÉ KAFE
12. 4. WOHNOUT
27. 4. MŇÁGA A ŽĎORP

Jste  srdečně  zváni,  těšíme  se 
na vás.
Učitelé a přátelé Školy jógy KA-
RAKAL.

Těhotenské a poporodní centrum

Péče o matku a dítě POMAD
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281,
info@pomadfm.cz
www.pomadfm.cz

Vše pod vedením zdravotnic-
kých pracovníků, odborníků 

ve svých oborech (pouze porod-
ních asistentek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic 

(20 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
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

Leden 2019
MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Ve čtvrtek v 15.30 a 16.30 h.
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

S DĚTMI – MANIPULACE
Jak  dítěti  dopomoci  správně 
růst  (obsahová  náplň:  praktické 
nácviky  manipulace  s  dítětem, 
masáže kojenců, metodika správ-
ného  krmení,  relaxační  polohy 
pro  zklidnění  nespavých  a  hy-
peraktivních  dětí).  Pod  vedením 
fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
22. 1. 2019 – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
22. 1. 2019 – 10.00 h.

BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 
BESEDA „MODERNÍ 

LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 
NA NOŠENÍ DĚTÍ“

Více informací vám poskytneme 
na tel. čísle 558 680 281.

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Středisko Charity F-M
F. Čejky 450, Frýdek-Místek

(v budově Lidového domu)
mobil: 732 628 731, 733 433 177

klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

Provozní doba přes školní rok je: 
Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin. 
Každou  středu  je  konzultační 
den – den, určený pro jednotliv-
ce nebo skupinu, kteří si předem 

domluví přípravu do  školy nebo 
téma,  které  chtějí  s  pracovnicí 
prodiskutovat. 
Dětem a mládeži z F-M ve věku 
od 6 let ZDARMA nabízíme: dů-
věrné  a  bezpečné  prostředí  pro 
trávení  volného  času,  zajímavé 
aktivity,  příležitosti,  motivaci, 
pomoc a podporu.

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, tel.: 
776 096 091

NABÍZÍME VÝUKU:
latinskoamerických tanců, 

disco
dance, street dance, moderního

tance, hobby baletu, break 
dance

a gymnastiky pro tanečníky.
Více na www.dancepoint.cz

nebo nás sledujte na 
Instagramu a Facebooku

@dancepointcz
- LATINSKOAMERICKÉ

TANCE PRO DĚTI 
A JUNIORY

- LATINSKOAMERICKÉ
TANCE PRO ŽENY

- LATINSKOAMERICKÉ 
TANCE PRO PÁRY 

- DISCO DANCE
- DISCO DANCE SÓLO, DUO,

MALÁ SKUPINA
- STREET DANCE

- STREET DANCE SÓLO, 
DUO, MALÁ SKUPINA

- MODERNÍ TANEC
- HOBBY BALET
- BREAK DANCE
- GYMNASTIKA 

PRO TANEČNÍKY

ATELIÉr KrESBY A MALBY

 Skalice 313
605 299 326

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

Ateliér  zaměřený  na  pravidelnou 
výuku  kresby  a  malby.  Výuka 
i společné malování probíhají čtyři 
dny v týdnu! Od listopadu nabízím 
sobotní kurzy techniky paverpol!

www.kapitola.euVÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

vytvarny.atelier@post.cz
vera.neu@email.cz

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé

včetně přípravy 
na talentové zkoušky

Zátiší, portrét, tvorba na zadané 

téma. Kurzy poběží během 
celého roku

každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní 
odpočinek, vzdělávání, spole-
čenský a osobní rozvoj místních 
obyvatel, návštěvníků a turistů.

LuMpÍKOV

Tř. T. G. Masaryka 1108
otevřeno denně 9.00–19.00

www.lumpikov.cz
Kavárna s hernou, angličtina, 
jumping, vzdělávání, Školička 
Lumpíkov, kurzy pro děti i do-

spělé, příměstské tábory.
každé pondělí od 16.30 do 18.30 - 
Tvoření s Bárou (zdarma pro děti 
1. stupně ZŠ) 
každé  úterý  od  17.00  do  17.45  – 
Jumping  na  trampolínách  (zdar-
ma pro děti 1. stupně)
9. 1. – kurz Maminky v byznysu
26.  1.  –  Divadélko  JednaDvě 
od 9.30 
30. 1. – Digitální úklid s Marké-
tou Ubíkovou od 17.00 do 19.00

DIVADELNÍ KLuB D.N.A.

v prostorách ředitelství Sleza-
nu vedle Faunaparku

Vstupenky  rezervujte  na  emai-
lové  adrese  soubor.dna@ 
@seznam.cz,  nebo  SMS  na  tel. 
731 196 572.

CAMpANA

777 297 382
michal@skolacampana.cz 

www.skolacampana.cz
Montessori mateřská škola,

základní škola, 
dětská skupina 

a Montessori centrum
Kurzy pro rodiče s dětmi:

Montessori  pracovna  pro  rodiče 
s dětmi od 18 měsíců do 3 let
Jóga a cvičení pro rodiče s dětmi 
od 18 měsíců do 3 let
Hudební  škola  Yamaha  pro  děti 
od 4 měsíců do 7 let
Vaření pro rodiče s dětmi

Kurzy pro děti:
Angličtina pro děti od 3 do 10 let
Němčina pro děti od 6 do 10 let
Školní klub pro předškoláky
Keramika  pro  děti  a  pro  rodiče 
s dětmi od 2 do 6 let
Mladí přírodovědci pro děti od 5 
do 10 let
Atleťáček pro děti od 5 do 10 let
Jogínci  (jóga pro děti  od 4 do 7 
let)
Vaření pro děti od 4 do 7 let
Zábavná  matematika  pro  děti 
od 5 do 10 let
Klub  deskových  her  -  děti  od  6 
do 10 let

TANEČNÍ ŠKOLA JuST DANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz
disco dance, street dance, baby dan-
ce, show dance, gymnastika, latina
každé pondělí od 16 do 17 h.
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HEDVÁBNÁ KŘÍDLA: Povedená výstava Len-
ky Kovalové v předvánočním čase v jógovém sále 
Karakalu.  Foto: Petr Pavelka

Už před samotným vy-
stoupením Patricia Janeč-
ková v rozhovoru řekla, 
že úvodní koncert dvacá-
tého ročníku mezinárod-
ního festivalu adventních 
a vánočních zvyků, koled 
a řemesel Souznění bude 
výjimečný. A měla pravdu.
Ostatně  když  se  na  jed-

nom místě a ve stejném čase 
setkají  naprosto  jedineční 
hudebníci,  musí  být  vý-
sledkem výhradně hudební 
pastva pro uši. A přesně tak 
to  vypadalo  ve  čtvrtek  13. 
prosince  ve  zcela  zaplně-
ném kostele sv. Jana a Pavla 
ve Frýdku-Místku. V publi-
ku přitom bylo možné spat-
řit  jak  žáky  ze  základních 
škol, tak třeba seniory. I to 
je poznatek, který můžeme 
Souznění připočíst k dobru 
– prolínaní generací.
O  úvod  se  postaral  ko-

morní  soubor  Barocco 
sempre  giovane,  který  byl 
založen v roce 2004 a spe-
cializuje  se  na  interpretaci 
skladeb vrcholného baroka. 
Tito  špičkoví  muzikanti 
v  čele  s  houslistkou  Ivou 
Kramperovou  navodili 
v  kostele  atmosféru  roz-
jímání.  Přítomní  doslova 
jak přikovaní  sledovali,  jak 
poutavě jim soubor servíru-
je decentní i rychlejší pasáže 
skladby „Sinfonia Spirituo-
sa D dur pro trubku, smyč-
ce  a  basso  continuo  TWV 
44:1“  od  Georga  Philippa 
Telemanna.  A  nepochybně 
i ten pomyslný špendlík by 
byl  slyšet,  jak  byli  všichni 
návštěvníci soustředění. 
Jak se dalo očekávat, vý-

razně  na  sebe  upozornila 
také  noblesní  sopranistka 
Patricia Janečková. Její hlas 
působil  na  přítomné  jako 

magnet. V tomto případě se 
výstižnější slovo uvést nedá. 
„Z dnešního adventního 

koncertu  jsem  nadšená, 
nádherná  akustika  kostela 
sv. Jana a Pavla, vynikající 
kolegové a orchestr Baroc-
co  sempre giovane. Velice 
si vážím toho, že jsem byla 
oslovena  a  moc  se  těším 
na další spolupráci,“ sdělila 
po  svém  vystoupení  sym-
patická Patricia Janečková, 
kterou  znamenitě  podpo-
roval  také  hráč  na  trubku 
Marek Zvolánek. 
Symbióza mezi zpěvač-

kou  a  orchestrem  evoko-
vala  plavbu  na  společné 
vlně  s  prvky  určité  pro-
cítěnosti  i  nezkrotnosti. 
A v  tom hlavně spočívala 
krása jejich spolupráce. 
Dále v programu zazněly 

skladby  Johanna Sebastia-
na Bacha, Giuseppeho To-
relliho,  Georga  Fridricha 
Händela, Antonia Vivaldi-
ho nebo Arthura Vincenta 
Louriého. A právě v té po-
sledně  uvedené  s  názvem 
„Concerto  da  camera  pro 
housle a smyčcový orches-
tr“  excelovala  houslistka 
Hana Kotková. 
„Velmi  jsem  si  vystou-

pení  užívala.  Hrála  jsem 
skladbu, která se hraje málo 
a která možná i byla pro pu-
blikum těžká, aby ji pocho-
pilo.  Přesto  si  myslím,  že 
stálo  za  to  ji  předvést  a  že 
přispěla k té krásné vánoční 
atmosféře,“ řekla absolvent-
ka ostravské konzervatoře. 
Na první pohled to může 

vypadat, že když Hana Kot-
ková hraje na housle, tak je 
pouze  hladí.  Nesměle,  ale 
o to vášnivěji. Poklidně, ale 
nikoliv odpočinkově. Tesk-
ně  a  současně  dramaticky. 

Na tradiční výstavě bet-
lémů tiskárny Kleinwäch-
ter, kterou si před koncem 
roku v prostorách 8. ZŠ 
znovu nenechaly ujít stov-
ky lidí, nechyběly vedle 
figurek z nejrůznějších 
materiálů i ty pohyblivé. 
Ten olšový, od Metoděje 
Berana, potěšil pohybem 
93 figur, ale základem 
sbírky Josefa Kleinwäch-
tera je ten, který vyrobil 
pan Žilka z Mostu.
Tento  betlém  je  široký 

1,5 metru, má dvě poscho-
dí,  čítá  celkem 108 figurek 
10 cm vysokých,  z  toho  22 
figurek  se  pohybuje.  „Jeho 
výroba trvala půl roku. Pů-
vodní  betlém  byl  na  ruční 
pohon  klikou.  Je  koncipo-
ván  bez  použití  kovových 
částí. Pro výrobu se použí-
val přírodní materiál dřevo 
a na přenos pohybu gumový 
pás z duše kola. Když jsem 
v  prvních  létech  předváděl 
betlém  návštěvníkům,  při 
otáčení  kliky  jsem  si  vší-
mal, jak dlouho udrží diváci 
pozornost, než je to přestane 
bavit, a zamýšlel se nad jeho 
zatraktivněním.  Zhruba 
po  třech  létech  jsme  zapo-
čali s  jeho úpravami a jeho 
přizpůsobení moderní době. 
K mechanické  části  se  při-
pojil motor  a osvětlili  jsme 
jednotlivé  části,  jakými 
jsou tesaři, kováři hudební-
ci,  zvonice,  mlýn.  Bylo  to 
sice  výborné,  ale  vůbec  ne 
akční. Jednou přišel do  tis-

kárny profesor z Janáčkovy 
konzervatoře  a  potřeboval 
vypálit CD. Napadlo mě, že 
bychom si mohli  vzájemně 
pomoci  a  on  mohl  zkom-
ponovat hudbu s  tematikou 
Den  v  Betlémě.  Měl  jsem 
představu  zhudebnit  den, 
od  ranního  rozbřesku,  až 
do  půlnoci. Když  jsem mu 
postupně  vysvětlil  svoji 
myšlenku,  svolil.  Nakonec 
mu  to  dalo  dost  práce,  než 
sehnal  zvuky,  jakými  jsou 
například  tekoucí  voda, 
štěbetání  děti,  zpěv  ptáků, 
bučení  krav,  mekot  koz, 
kokrhání  kohouta,  zvuk 
pily,  klepání  kladiva,  bití 
zvonu,  odbíjení  hodin  atd. 
Co  ale  slíbil,  to  dodržel,“ 
vypráví  Josef  Kleinwäch-
ter,  který  následně  zapojil 
do  díla  i  výpočetní  techni-
ku,  aby  se  skloubila  hudba 
a  osvětlení.  Cílem  bylo, 
aby  ta  část  betlému,  která 

je  osvětlena,  byla  synchro-
nizovaná  s  odpovídajícími 
zvuky.  Například  když  je 
slyšet  zvuk  pily,  musí  být 
osvětleni  tesaři,  když  jsou 
osvětleny  jesličky,  tak  se 
hraje Tichá noc a podobně. 
„Myslím,  že  tímto  jsme  to 
dovedli k úplné dokonalos-
ti. Na závěr jsme instalovali 
oponu,  ale  ta má  také  svůj 
příběh,  když  do  tiskárny 
přišel  malíř,  pan  profesor 
Labaj.  Naplnil  představu, 
že  na  hladině  moře  bude 
plout  loďka  s  trosečníkem 
a z  jednoho bodu bude vy-
cházet  světlo,  které  bude 
ozařovat  hladinu  a  bude 
svítit  trosečníkovi  na  cestu 
do  přístavu,“  vysvětlil  tis-
kař.  Opona  se  sama  zvedá 
za zvuku fanfár a vy budete 
mít možnost zhlédnout den 
v Betlémě  od  ranního  roz-
břesku  až  po půlnoc určitě 
zase napřesrok.   (pp)

Festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění

Každopádně její prezentace 
je mnohobarevná,  přičemž 
je  nutné  vyzdvihnout,  že 
její  hudební  příběhy  jsou 
nadmíru  silné.  Vůbec 
tak  nepřekvapilo,  že  její 
houslové kouzlení dokonce 

dokázalo  roztočit  i  velký 
křišťálový  lustr,  který  je 
jednou  z  dominant  tohoto 
svatostánku.  Zdánlivě  ne-
možné, přesto se stalo. 
Byl  to  zkrátka  večer, 

na  který  se  nezapomíná. 

Několikaminutové  ova-
ce  pro  všechny  účinkující 
po zaznění posledního tónu 
jsou toho pádným důkazem. 
První den loňského Souzně-
ní  začal  velkolepě.  Ti,  co 
přišli, mají na co vzpomínat.

BETLÉM V POHYBU: Pohyblivé betlémy přitahu-
jí pozornost. Tento zapůjčený představoval 146 figur, 
z nichž 93 nebylo statických.  Foto: Petr Pavelka

Vystavované betlémy se umí i hýbat
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Pro inzerci  
volejte  

603 249 743

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů 
na odpolední směny. 
Zájemci, hlaste se 

na tel. čísle: 732 746 279, 
pan Miroslav Slanina. 

Firma poskytuje 
stravenky a za dobrou 
práci měsíční odměny, 
pružná pracovní doba.

 

PŘIJMEME STRÁŽNÉ
pro pracoviště 
ve Frýdku-Místku
Práce je určena pro osoby 
se zdravotním postižením

Nabízíme:
 Příspěvky na lázně a rehabilitace
 Nástup ihned
 Odměny dle vykonané práce
 Mzda 15 000 Kč/měsíc

Požadujeme: zodpovědnost, spolehlivost, 
                       pečlivost, čistý trestní rejstřík

E-mail: rostislav.cielepa@vkus-bustan.cz, 
tel.: 725 466 606

FAJNE LYŽE
P R O D E J   P Ů J ČO V N A   S E R V I S

Pondělí-Pátek:  9-12:00 / 13-17:30, Sobota:  9-12:00
Parkování u prodejnyMístek u                        , Příborská 586 (směr NJ)
Tel.: 595 171 382 www.fajnelyze.cz

NEJLEPŠÍ VÝBĚR LYŽAŘSKÉHO
VYBAVENÍ V OKOLÍ

10%
SLEVA

NA SERVIS
PO PŘEDLOŽENÍ LETÁKU

PROFI SERVIS
ZKUŠENÝ, ODBORNĚ PROŠKOLENÝ PERSONÁL
MNOŽSTEVNÍ SLEVY
PŘIJÍMÁME LYŽE, BOTY, SNB KE KOMISNÍMU PRODEJI

Vedení daňové 
evidence 
Ing. Cichy 

731 504 306  

Cvičení REGENERACE PÁTEŘE – SM systém a CHI-TONING 
formou kurzu od 5.2.2019 do 11.6.2019 (18 h), pak od září  
úterý: 15.55 - SM systém pro začínající /dospělé  
          17.00 - SM systém pro pokročilé  
          18.05 - Chi-toning  
čtvrtek: 15.55 - SM systém pro začínající /žáky 6.-9.tříd 
             17.00 - SM systém pro pokročilé  
             18.05 - SM systém pro pokročilé  
6. ZŠ, ul. Pionýrů, Frýdek-Místek, vede Mgr. Pavla Žůrková  
Přihlášky a info na mob. č.: 724 078 935. 

Neuplatnění inflace
Statutární  město  Frý-
dek-Místek  oznamuje, 
že  Rada  města  Frýdku 
-Místku  na  své  5.  schůzi 
konané  dne  18.  12.  2018 
rozhodla o  tom, že město 
nebude  v  roce  2019  jako 
pronajímatel  činit  právní 
úkony  směřující  k  jed-
nostranné  úpravě  výše 
nájemného  v  důsledku 
uplatnění inflační doložky 
z uzavřených smluv.
 Odbor správy 
 obecního majetku


