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Vážení občané,
snažíme se vám poskytnout co nejaktuálnější informace 

ohledně likvidace nelegální skládky nebezpečných odpa-
dů ve Starém Městě, která je na našich bedrech z pozice 
obce s rozšířenou působností, ale i proto, že nám rozhodně 
není lhostejné potencionální nebezpečí na samé hranici 
katastru s Frýdkem-Místkem. Situace se však mění doslo-
va z hodiny na hodinu, a i když jsme s odesláním do tisku 
vyčkali až po skončení pátečního zasedání bezpečnostní 
rady, jednoznačný další vývoj popsat neumíme.

Jisté je, že už se z rozhodnutí ministerstva nemusíme 
zabývat dlouhodobým uskladněním z titulu, že se může 
jednat o odpad přeshraničního původu, ale můžeme od-
pad zlikvidovat. Nemá cenu jej tedy vozit nazdařbůh re-
publikou a sledovat nevůli obyvatel s jeho umístěním, byť 
na jejich území pro tento účel mají legálně vedené prosto-
ry, ale prověřují se aktuální možnosti koncových zařízení, 
zejména spaloven. Než se jejich kapacity najdou, případně 
uvolní, stejně musíme hledat možnosti, kde by se odpad 
dal dočasně uskladnit. V tuto chvíli už se ale z odpadu sta-
lo velké politikum, takže snaha hledat logické cesty a neje-
legantnější řešení v takových případech selhává. Kdekdo si 
myje ruce nebo je od toho dává pryč, další hází klacky pod 
nohy a jednoznačně v republice nejsme na podobné situace 
připraveni. Chybí zkrátka někdo s oprávněním navrhnout 
a také realizovat konkrétní řešení, která jsou k dispozici. 
My je vidíme, ale z naší pozice nemáme sílu je „protla-
čit“. Proto neustále probíhají dnes a denně další jednání, 
na úrovni kraje i ministerstev. Michal Pobucký

Za velkého zájmu médií 
začala 6. února na hranici 
katastru Frýdku-Místku 
a Starého Města sanace 
nebezpečného odpadu od-
bornou firmou Aquatest, 
která má za úkol odvézt 
a bezpečně uskladnit od-
hadem půl milionu litrů 
nebezpečných hořlavin, 
které dosud neustanovení 
pachatelé, zřejmě z Pol-
ska, do bývalého dřevař-
ského areálu navezli.

Specializovaná firma 
se zkušenostmi s likvida-
cí ostravských lagun nebo 
skládky v Lovosicích za-
čala postupně díky svému 
chemickému týmu identi-
fikovat obsah jednotlivých 
barelů. Že je nečeká nic 
lehkého, bylo „cítit“ hned 
od začátku, protože v pro-
storách haly byly značně 
citelné výpary, svědčící 
o tom, že manipulace s jed-
notlivými barely a paletami 
musí být prováděna s nej-
vyšší opatrností.

„Firma má na odvoz de-
set dní, ale samozřejmě uvi-
díme, co se v praxi ukáže. 
Každopádně na zítřek jsem 
znovu zvolal krizový štáb, 
abychom zpracovali nejno-
vější informace a domlu-
vili se na dalším postupu,“ 
řekl při zahájení činnosti 
Aquatestu primátor Mi-

chal Pobucký. Ten musel 
odpovídat médiím zejmé-
na na otázku financování, 
zvláště když v podobném 
případě v Bohumíně od něj 
tamější radnice dává ruce 
pryč. „V Bohumíně je podle 
inspektorů životního pro-
středí jiná situace, protože 
hala má pevnou podlahu 
a bezprostřední ohrožení 
tam nehrozí. U nás byl de-
finován havarijní stav a mi-
mořádně závažné ohrožení 
jakosti povrchových nebo 
podzemních vod, takže 
musíme konat. Náklady 
na samotný odvoz jsou vy-
čísleny na 400 tisíc korun, 
cena za uskladnění je sta-
novena na 1,8 milionu ko-
run ročně. My samozřejmě 
jednáme s ministerstvem 
a s krajským úřadem o tom, 
abychom ten odpad mohli 
zlikvidovat, což by bylo 
nejjednodušší a nejlevněj-
ší. Zatím to ale udělat ne-
můžeme, protože původ je 
podle všeho přeshraniční 
a v takových případech mu-
síme odpad uchovat, dokud 
s polskou stranou nebude 
vyjednáno jiné řešení,“ sdě-
lil Michal Pobucký, podle 
kterého město bude tlačit 
na to, aby se mu vynaložené 
finanční prostředky vrátily. 

Následný komunikační 
telemost mezi radnicí, od-

AŽ PO STŘECHU: Odhadované množství nebezpečného odpadu bude nakonec ještě 
vyšší.  Foto: Petr Pavelka

Nebezpečným odpadem už se zabývá odborná firma

Okresní soud ve Frýd-
ku-Místku rozhodl 12. 
února o zproštění viny 
u obžalovaných radních 
v kauze prodeje pozem-
ků na ulici Horní z roku 
2009.

Soudkyně Jarmila 
Brázdová obžalované rad-
ní, které si státní zástupce 
Ladislav Hradil bez do-

statečného odůvodnění 
selektivně vybral z 34 za-
stupitelů napříč politickým 
spektrem, kteří tenkrát pro 
prodej hlasovali na zasedá-
ní zastupitelstva, zprostila 
obžaloby v plném rozsahu.

„Nebylo prokázáno, že 
by postupovali v rozporu 
s právními předpisy. Ten 
proces probíhal standard-

ně. Záměr byl zveřejněn, 
jak ukládá Zákon o obcích, 
rovněž tak byla cena do-
statečně odůvodněna. Ma-
teriál připravoval odborný 
aparát úřadu, vše prošlo 
majetkovou komisí, radou, 
zastupitelstvem, soulad se 
zákonem potvrdil i právní 
odbor města... 

 (Pokračování na str. 2)

Frýdecko-místečtí radní 
byli zcela zproštěni viny

borem životního prostředí, 
Policií České republiky, 
Českou inspekcí životní-
ho prostředí a zejména 
ministerstvem životního 
prostředí přinášel neustálý 
vývoj v nahlížení na celou 
problematiku, zvlášť když 
se kauzy po svém chopila 
média a nebezpečným od-
padem začala žít doslova 
celá republika. Poslední vý-
voj z pátku 15. února, kdy 
znovu zasedal krizový štáb, 
přinášíme aktuálně ve slo-
vu primátora.  (pp)
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 (Pokračování ze str. 1)
...V hlavním líčení ne-

bylo prokázáno, že by měli 
zájem na prodeji konkrét-
ním osobám, že by měli 
záměr způsobit škodu, 
nebyly prokázány vazby 
na osoby, kterým byly po-
zemky nakonec prodány, 
takže nemůže být naplněna 

skutková podstata žádného 
trestného činu,“ odůvodni-
la svůj rozsudek soudkyně.

„Jsem rád, že dnešní 
rozsudek potvrdil to, co 
říkáme celou dobu, že to 
byla naprosto vykonstruo-
vaná kauza. Samotní radní 
o žádném prodeji rozhod-
nout nemohou, proto bylo 

celé obvinění i obžaloba 
osmi radních nesmysl. 
Zvlášť když třeba v me-
todickém časopise Svazu 
měst a obcí, který se podílí 
na přípravě a tvorbě návrhů 
legislativních i nelegislativ-
ních opatření v oblastech 
týkajících se kompetencí 
obcí a sdružuje více než 
2700 měst a obcí, se dokon-
ce píše, že ukázkovým pří-
kladem, kdy má například 
starosta dostat mimořád-
nou odměnu, je situace, kdy 
starosta „zasíťuje pozemky 
pro výstavbu rodinných 
domů“. My jsme za tuto 
činnost byli odměněni 
úplně jinak… Účelovým 
obviněním, které význam-
ně na dlouhé roky zasáhlo 
do našich pracovních i sou-
kromých životů,“ shrnul 
své dojmy po vyhlášení 
verdiktu primátor Michal 
Pobucký.  (pp)

Radní byli zcela zproštěni viny

VYNESENÍ ROZSUDKU: Soudkyně uznala, že teh-
dejší radní, ale i celé zastupitelstvo, postupovali stan-
dardním způsobem v duchu dlouhodobých zásad pro 
nakládání s městským majetkem, kdy se například 
i městské byty rozhodně neprodávaly tehdejším nájem-
cům za přísně tržní ceny.  Foto: Petr Pavelka

Téma zvířecího hřbi-
tova a kočičího útulku se 
objevilo v Programovém 
prohlášení rady města 
pro toto volební období. 
Ze strany ČSSD, ANO 
a KDU-ČSL tedy panuje 
věcná shoda v tom, že by 
tyto projekty mohly být 
pro město a jeho občany 
užitečné. A jak to vidí opo-
ziční zastupitelé?

„Domácí zvíře je jako 
člen rodiny. Člověk s ním 
zažije mnoho hezkých chvi-
lek. Vše hezké však jednou 
skončí a pak je třeba řešit 
otázku, kam svého zvířecího 
mazlíčka pochovat. Vlastní-
ci zahrady tento problém 
nemají. Ale člověk panelá-
kový bez vlastní zahrádky 
to má horší. Představa, že 
po mnoha letech společné-
ho soužití odvezete svého 
kamaráda do kafilerie, kde 
se s jeho ostatky bude dít 
bůhví co, je děsivá. Proto 
jsme pro zřízení zvířecího 
hřbitova. Mnoho takových 
hřbitovů již funguje a jinde 
se poohlížejí po vhodném 
pozemku. Existují i zvířecí 
pohřební služby. Ideální je 
spojení zvířecího hřbitova 
s mini krematoriem. Stačí 
tedy zajet do měst s existu-
jícím zvířecím hřbitovem 
a získané zkušenosti využít 
při vybudování zvířecího 
hřbitova ve Frýdku-Místku. 

A kočičí útulek? Proč ne. 
Populace v našem městě 

stárne a mnoho lidí zůstane 
na stáří osamoceno. Kočka 
je ideální spolubydlící. Vzít 
si domů kočku „z ulice“ 
je riskantní, ale u kočky 
z útulku máte jistotu, že je 
zdravá, je o ni dobře posta-
ráno a jediné, co jí chybí, 
je její vlastní dvojnožec.  
 Ivan Vrba, KSČM

„V programu máme, že 
chceme iniciovat stavbu mo-
derního, bezpečného a pří-
větivého útulku určeného 
pro všechna opuštěná nebo 
zatoulaná zvířata. Tedy sa-
mozřejmě i kočky. Krom 
toho si myslíme, že by měs-
to mělo stavět i oplocená psí 
hřiště a jasně vymezit, kde 
může být pejsek volně a kde 
jenom na vodítku. Jako jedi-
ní jsme měli v programu sní-
žení poplatku za psa na 500 
Kč/rok. 

Co se týče zvířecího 
hřbitova, pro mnoho z nás 
je domácí mazlíček člen 
rodiny a je tedy logické, 
že kafilerie nebo pohřby 
„na divoko“ v lese nejsou 
řešením. Zvířecích hřbito-
vů je v ČR minimum a je 
otázka, zda je po takovém 
místě mezi občany poptáv-
ka. Principiálně je ovšem 
zřízení takovéhoto hřbitova 
možné a neznamenalo by 
to ani nadměrnou zátěž pro 
městský rozpočet, takže by-
chom jeho vznik podpořili.“  
 Jakub Tichý, Piráti

„Zvířecí hřbitov i útulek 

jsou projekty, které si měs-
to velikosti Frýdku-Místku 
určitě zaslouží. Na nás vole-
ných zástupcích je, abychom 
společnými silami našli neji-
deálnější formu organizace 
a způsob financování těchto 
aktivit.

A abych zůstal věrný 
své přezdívce „zaseklá 
gramofonová deska“, kte-
rou mi propůjčil na těchto 
stránkách pan primátor, 
znovu a opakovaně pana 
Pobuckého vyzývám, aby 
umožnil otisknout naše re-
akce na nepravdivé infor-
mace šířené na stránkách 
tohoto zpravodaje, protože 
tento městský zpravodaj 
je plně v jeho kompetenci. 
Naposledy to byla například 
zcela účelová a lživá infor-
mace o jedné osobě, která 
měla být zakladatelem hnutí 
Naše Město F-M. Pouhým 
nahlédnutím do veřejně 
přístupného registru politic-
kých stran a hnutí vedeného 
u Ministerstva vnitra České 
republiky lze totiž zjistit, že 
dotyčná osoba nefiguruje 
v jediném záznamu u naše-
ho hnutí, což znamená, že 
nejenom nebyla a nemohla 
být zakladatelem našeho 
hnutí, ale není a nikdy neby-
la např. ani členem výboru 
nebo jiného orgánu hnutí.

 Petr Korč, Naše Město
(příspěvky opozičních 

zastupitelů nejsou redakčně 
upravovány)

„K příspěvku Petra Korče 
na téma týkající se zvířat si 
dovoluji jen krátkou reakci. 
Ona „jedna osoba, případ-
ně dotyčná osoba“ je Lukáš 
Vích a je úsměvné, že se sta-
la pro Naše Město „osobou, 
jejíž jméno se nesmí vyslo-
vit“, ačkoliv se pro toto hnutí 
tolik angažuje. Bez konkrét-
ního jména se ale v regis-
tru těžko něco kontroluje, 
stejně jako v nich nenajdete 
žádnou kolonku zakladatel 
nebo duchovní otec. Kdo by 
nadále pochyboval o tom, 

že Lukáš Vích byl zakla-
datelem hnutí Naše Město, 
můžu mu to znovu vysvětlit, 
jak jsem již učinil na zastu-
pitelstvu. To, že Lukáš Vích 
za Naše Město vyjednával 
v povolebních jednáních 
a figuroval za toto hnutí 
v komisích, asi nikdo rozpo-
rovat nebude. Je pro mě ale 
zklamáním, že se Petr Korč 
dal na politikaření a odmítá 
se, na rozdíl od ostatních, za-
bývat věcnými tématy, které 
občany zajímají určitě více.“ 
 Michal Pobucký, ČSSD

Téma: Potřebuje město zvířecí hřbitov a kočičí útulek?

Statutární město Frý-
dek-Místek připravuje již 
3. ročník masopustního 
jarmarku. Konat se bude 
2. března od 8 do 13 ho-
din na místeckém náměstí 
Svobody. Připraven bude 
také průvod masek a sou-
těž o nejchutnější koláč. 

„Jarmark se ponese v du-
chu farmářských trhů a taky 
zabijačky. Ve stáncích bu-
dou převážně již časem 
prověření farmáři z farmář-
ských trhů, které město po-
řádá pravidelně od května 
do listopadu,“ řekl primá-
tor Michal Pobucký s tím, 
že nabízet budou masné 
a mléčné výrobky, různé 
druhy pečiva – sladké i sla-
né, vejce, zeleninu, med, 
marmelády, ale i výrobky ze 
dřeva nebo proutí. V teplém 
zabijačkovém pultu bude 
zelí, ovar i prejt, budou se 
péct trdelníky, pražit oříšky 
a podávat teplé i studené 
nápoje. Připraven je také 
průvod masopustních ma-

sek, který v 10 hodin projde 
náměstím a jeho přilehlými 
uličkami a každý, kdo se 
do něj v masce zapojí, dosta-
ne sladkou odměnu.

Ani letos nebude chybět 
soutěž. V minulých roční-
cích návštěvníci jarmarku 
volili nejchutnější klobásu 
a tlačenku. Letos zvolí nej-
chutnější koláč. „Soutěžit 
mezi sebou budou čtyři pe-
kařství. Vzorky koláčů bu-
dou moci návštěvníci zdar-
ma ochutnat a následně také 
zhodnotit v jednom ze stanů 
na náměstí,“ doplnil náměs-
tek primátora Jakub Míček 
s tím, že vítěz bude vyhlášen 
krátce po jedenácté hodině.

Masopust je karnevalo-
vým obdobím plným veselí 
a hodování, během kterého 
se lidé připravovali na ná-
sledný půst. Masopustní ob-
dobí nastává po svátku Tří 
králů a trvá až do Popeleční 
středy, kdy začíná dlouhý 
čtyřicetidenní půst trvající 
až do Velikonoc.

Město ožije Masopustním jarmarkem

KONTROLA NEBYTOVÝCH PROSTOR: V návaz-
nosti na kauzu s odpadem Statutární město Frýdek-Místek 
přistoupilo ke kontrole skladovacích prostor v jeho vlast-
nictví, zejména v lokalitě bývalých kasáren. „Nic v podob-
ném duchu jako ve Starém Městě jsme naštěstí neobjevili, 
přesto jsme při této příležitosti přišli na nějaké nedostatky 
z hlediska požární bezpečnosti a podobně, které si musí dát 
nájemci do pořádku. Každopádně opakujeme výzvu ostat-
ním vlastníkům skladovacích prostor, aby měli pod kont-
rolou, co se v jejich kapacitách nachází,“ uvedl náměstek 
primátora Radovan Hořínek, mající na starosti správu 
obecního majetku.  Foto: Petr Pavelka
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Množství lidí přímo 
nebývalé se dostavilo 
na únorové Hovory s ob-
čany ve Skalici, které 
připravilo Statutární 
město Frýdek-Místek 
spolu s místním osadním 
výborem. Hlavní téma 
už tak překvapivé nebylo 
– kanalizace.

V průběhu setkání s ob-
čany se ukázalo, že cestu 
si našli především ti, kteří 
do připraveného projektu 
kanalizace nebyli zahrnuti, 
k tomu, že kanalizaci vylo-
ženě nechtějí, se v sále při-
hlásili dva. Přesto je právě 
Skalice z příměstských 
částí, které jsou zahrnu-
ty v dotačním projektu, 
na tom zatím nejhůře co 
se týče potvrzených smluv 
o výstavbě a financová-
ní kanalizační přípojky. 
Chlebovice jsou aktuálně 
zhruba na 65 %, Lysův-
ky na 60 %, Zelinkovice 
na 81 %, ale ve Skalici je 
smluvně podchyceno pou-
ze 45 procent.

„Bylo vidět, že Skalice 
tímto tématem žije, takže 
věřím, že se potřebný po-
čet zájemců nakonec najde, 
vyvíjí se kvůli tomu úsilí 
na všech frontách. Řešení 
hledají úředníci, aktivně 
mezi lidmi působí osadní 
výbor i místní občané sa-
motní, kteří si nechtějí ne-

chat ujít příležitost vyřešit 
za podpory města odpadní 
vody v souladu s legislati-
vou,“ je optimistický ná-
městek primátora Jakub 
Míček, který dostal v tom-
to volebním období Skalici 
na starosti.

I samotní lidé v sále na-
bádali zástupce radnice, 
aby občanům, kteří váhají 
s podpisem, hrozili vyso-
kými náklady za vývozy 
žump, které budou striktně 
vyžadovány, a pokutami, 
pokud nebudou mít vše 
v souladu se zákonem. Jeho 
výklad proto upřesňovala 
Šárka Gilarová, vedoucí 
odboru životního prostředí 
a zemědělství: „Chtěla bych 
jen upozornit, že není nový 
zákon o odpadních vodách, 
ten platí již od roku 2001, 
nové je pouze ustanovení, 
že od ledna tohoto roku 
musíte schovávat doklady 
o vývozu žumpy nebo jím-
ky a ty doklady předkládá-
te při následné kontrole, čili 
dva roky zpětně musíte do-
ložit doklady o tom, jakým 
způsobem odpad vyvážíte. 
Pokud je nepředložíte, do-
stanete pokutu.“

Peter Mikulenka, vedou-
cí investičního odboru, pro 
změnu vysvětloval, proč 
město nespasí noví zá-
jemci, kteří naopak dávají 
najevo zájem se napojit. 

„Problém je v tom, že jsme 
museli vyjít z projektu 
z roku 2008 se stavebním 
povolením, aby byla šan-
ce dotaci získat. A ta má 
přísná pravidla, do kterých 
se musíme vejít. Veškeré 
změny nejsou jednoduché, 
například změna trasy 
o více než pět procent už 
představuje krácení dota-
ce. Prověřujeme ale veške-
ré možnosti, pokud se ještě 
v současné době nabízí při-
pojitelné objekty, které by 
se vešly do požadovaných, 
zejména ekonomických, 
parametrů,“ vysvětlil Peter 
Mikulenka.

Ve stínu debat o kanali-
zaci zůstala další témata, 
ale i těm je radnice připra-
vena se věnovat. „Máme 
podněty ohledně veřej-

HOVORY S OBČANY: Garantem za městskou okra-
jovou část Skalice je v tomto volebním období náměstek 
primátora Jakub Míček.  Foto: Petr Pavelka

Hlavní téma Hovorů s občany ve Skalici – kanalizace

Na půdě frýdecko-
-místecké radnice se 
pod záštitou primátora 
uskutečnila konference 
Lékařského odborové-
ho klubu – Svazu čes-
kých lékařů zaměřená 
na zdravotnickou tema-
tiku, s názvem Lékařská 
personální krize lékařů 
v nemocnicích kraje.

„Obrátil se na mě pan 
doktor Karel Volný s tím, 
že by i na komunální úrov-
ni měly zaznít informace 
o krizi, o které se moc ne-
mluví, ani moc neví. Jsem 
rád, že jsme mohli touto 
formou pomoci k debatě 
a budeme se snažit s těmi 
údaji dále pracovat, protože 
je určitě v našem zájmu, aby 
nemocnice, jako je ta naše 
ve Frýdku-Místku, fungo-
valy co nejlépe,“ vysvětlil 
primátor Michal Pobucký, 
který se konference zú-
častnil spolu s náměstkem 
Marcelem Sikorou. Oba si 
spolu s ředitelem frýdecké 
nemocnice vyslechli od zá-
stupců odborového klubu 
jejich pohled na skutečný 
stav, možný vývoj, příčiny 
a důsledky personální krize 
z pohledu lékařů.

„Děkujeme zástupcům 
frýdecko-místecké radnice, 
protože s takovou vstříc-
ností se moc nesetkáváme, 
že by se někdo skutečně 
zajímal o naše problémy. 
Ta krize má nějaký svůj vý-
voj, týká se víceméně celé 
republiky, poukazujeme 
na to dlouhodobě, ale ne-

věnuje se tomu dostatečná 
pozornost,“ uvedl za LOK 
Karel Volný a se svými 
kolegy ukázal na konkrét-
ních číslech tristní situaci 
s nedostatkem lékařů, kte-
rý se řeší stovkami hodin 
přesčasů měsíčně. Ros-
toucí nespokojenost léka-
řů se projevuje odchody 
do soukromé ambulantní 
sféry, stárnutím lékařského 
personálu, kdy starší dok-
toři jsou díky obrovskému 
množství přesčasové práce 
na hranici fyzických sil a ti 
mladí se do nemocnic z to-
hoto důvodu nehrnou. 

„Personální krize je ur-
čitě výzvou pro politiky 
a budeme se snažit na ten-
to problém upozorňovat 
na vyšších úrovních, když 
mají lékaři pocit, že nikdo 
nechápe vážnost situace. 
V tom jim určitě můžeme 
být partnerem,“ ujistil ná-
městek primátora Marcel 
Sikora. „Potěšující je, že 
z analýzy nemocnic v kraji 

ta frýdecká vychází ještě 
v porovnání s některými 
jinými nadmíru dobře, ale 
chápeme, že tomu tak ne-
musí být napořád. Je to sys-
témový problém a spojené 
nádoby. Když to nebude 
fungovat jinde, budou pa-
cienti odjinud chodit k nám 
a zkolabuje to i tam, kde 
to funguje,“ je si vědom 
primátor Michal Pobucký, 
který se zamýšlel nad tím, 
komu daný stav vyhovuje 
a čeho chce docílit. „Když 
je dost financí, barák pro 
potřeby zdravotnictví po-
stavíte do roka, přístroje 
pořídíte hned, ale lidské 
zdroje jsou o něčem jiném. 
Přál bych si, aby nemocni-
ce v mém rodném městě 
i jinde zůstaly funkční pro 
další generace, abychom se 
v nich domluvili českým ja-
zykem a aby zdravotnictví 
bylo stále veřejnou službou, 
a ne byznysem pro hrstku 
vyvolených,“ uzavřel Karel 
Volný.  (pp)

LÉKAŘI NA RADNICI: Odboráři varovali před per-
sonální krizí.  Foto: Petr Pavelka

Lékaři varovali před problémy

Rada města na svém 
9. zasedání, které se ko-
nalo 12. února, schválila 
mimo jiné návrh na po-
skytnutí dotace ze dvou 
dotačních programů, 
a to z programu na pod-
poru projektů v oblasti 
zdravotnictví v částce 
800 tisíc a z programu 
na podporu a rozvoj 
ostatních aktivit navazu-
jících na sociální služby 
ve stejné výši.

„Z prvního programu 
navrhujeme nejvíce peněz 
pro Charitu Frýdek-Mís-
tek, a to 163 tisíc, napří-
klad na nákup vybavení 
pro klienty Domu pokoj-
ného stáří. Částku ve výši 
50 tisíc dostane Mobilní 
hospic Ondrášek a mobil-
ní hospic Strom života, 
kteří poskytují hospico-
vou péči přímo u klientů 
v domácnosti. Částka 50 
tisíc poputuje do Domova 
zvláštního režimu Bes-

kyd, a to na nákup postelí. 
Celkem jsme uspokojili 21 
žadatelů,“ vyjmenoval ná-
městek primátora Marcel 
Sikora.

Z programu Podpora 
a rozvoj ostatních aktivit 
navazujících na sociální 
služby, kde se rozdělovalo 
800 tisíc mezi 11 subjek-
tů, je navržena částka 100 
tisíc pro organizaci Poda-
né ruce, která poskytuje 
canisterapii. Suma 280 ti-
síc je vyčleněna pro Adru, 
zejména na její dobrovol-
nické programy, které po-
skytuje jak v léčebných 
zařízeních, tak v domác-
nostech. Částka 100 tisíc 
připadne Seniorům Čes-
ké republiky na podporu 
vzdělávacích, aktivizač-
ních a motivačních ak-
tivit. Všechny uvedené 
částky jsou v této chvíli 
návrhem radních, které 
musí ještě posvětit zastu-
pitelstvo.  (pp)

Radní schválili podporu

ného osvětlení, správy 
komunikací, zimní údrž-
by, evidujeme požadavek 
na parkovací místa u školy 
a vše se budeme snažit vy-
řešit ke spokojenosti míst-

ních občanů. Není to tak, 
že by nás kromě kanaliza-
ce teď jiné potřeby Skali-
čanů nezajímaly,“ ujistil 
náměstek primátora Jakub 
Míček.  (pp)
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Začátkem roku dětský 
folklorní festival Ostra-
vička zahájil pečlivou 
přípravu na prestižní 
dětský mezinárodní festi-
val „I Bambini Del Mon-
do“ (1.–6. 
března), kte-
rý se letos, 
pod záštitou 
mezinárod-
ní organizace UNESCO 
a Italské národní komise, 
koná v sicilském městě 
Agrigento již podevate-
nácté. 

Spolu se soubory z Albá-
nie, Srbska, Indonésie, Ukra-

jiny, Německa, Bulharska, 
Litvy a Itálie budeme mít tu 
čest reprezentovat Českou 
republiku a město Frýdek-
-Místek v nádherném his-
torickém Agrigentu, v údo-

lí chrámů, 
pod prvním 
rozkvetlým 
mandlovým 
s t r o m e m , 

jak je uvedeno v pozvánce 
na festival. Za podporu pro 
uskutečnění této cesty dě-
kujeme Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek. 

 Za DFS Ostravička 
 Radana Polachová

Informace

„s podporou
města“

Osmý ročník soutěže 
„Zelená informacím“ 
o nejlepší prezentaci o ži-
votním prostředí na in-
ternetových stránkách 
měst přinesl Statutární-
mu městu Frýdek-Mís-
tek významné ocenění, 
když proniklo mezi nej-
lepší a vyhrálo nově za-
řazenou tematickou ob-
last Změna klimatu.

Smyslem soutěže je na-
jít nejzdařilejší prezentace 
životního prostředí na ofi-
ciálních internetových 
stránkách měst. Cílem je 
dále motivovat města k uži-
vatelsky přátelskému elek-
tronickému publikování 
údajů o životním prostředí 
s využitím originálních fo-
rem a vhodných indikátorů.

„Do předvýběru bylo 
zahrnuto 273 měst s 5000 
a více obyvateli, z nichž 

do užšího hodnocení po-
stoupilo 30 měst. S potěše-
ním vám oznamuji, že se 
Statutární město Frýdek-
-Místek umístilo na 13. mís-
tě. Zároveň se stalo vítězem 
v tematické oblasti o změně 
klimatu. Přijměte prosím 
gratulace od organizátorů,“ 
informoval a současně bla-
hopřál Josef Novák, ředitel 
CI2, jedné z pořádajících 
organizací spolu s Cen-
trem pro otázky životního 
prostředí Univerzity Kar-
lovy v Praze. Organizátoři 
soutěže, která se koná pod 
záštitou Svazu měst a obcí 
České republiky, v první 
fázi na základě jasně urče-
ných kritérií vyberou po-
stupující prezentace, které 
jsou předány k hodnocení 
porotě. V předvýběru hraje 
roli především otázka, zda 
má město na svých webo-

vých stránkách vyhrazen 
samostatný, dostupný a vi-
ditelný prostor pro infor-
mace o životním prostředí 
a odpovídající strukturu 
a množství informací. 

„Za každé takové ocenění 
jsme rádi, potvrzuje to, že 
se s informacemi na našem 
úřadu nakládá ve prospěch 
občanů a že nám oblast ži-
votního prostředí není lhos-
tejná. Děkuji všem, kteří 
se na této informovanosti 
podílí. Myslím, že naše 
otevřenost v této oblasti se 
dostatečně projevila i v kau-
ze nelegálně uloženého 
odpadu na hranici katastru 
se Starým Městem. Jsme 
přesvědčeni o tom, že lidé 
mají právo vědět, v jakém 
životním prostředí žijí i jak 
mohou k jeho kvalitě přispět 
oni sami,“ uzavřel primátor 
Michal Pobucký.  (pp)

S Tříkrálovou sbírkou 
jsme se letos rozloučili dru-
hé lednové pondělí. Tímto 
dnem skončilo putování 
Tří králů po obcích, ves-
ničkách a městech Frýdec-
ko-Místecka i celé České 
republiky.

Pomyslnou štafetu po sta-
tečných kolednících, které 
od koledování neodradil 
déšť, sníh ani mráz, převzali 
pracovníci Charity Frýdek-
-Místek. Ti se vydali vstříc 
dobrodružství plného rozpe-

čeťování a počítání obsahu 
pokladniček.

„Tříkrálová sbírka je most 
mezi starým a novým rokem. 
Ze starého si bere poselství 
Vánoc a přenáší jej jako přá-
ní všeho dobrého do nového 
roku. Tříkrálová sbírka je 
radostným mostem. Moc 
děkujeme všem koledníkům, 
že spolu s námi tento most 
staví, a všem dárcům, že 
po něm spolu s námi jdou,“ 
říká ředitel Charity Frýdek-
-Místek Martin Hořínek. 

„Právě díky pomoci vás 
všech se podařilo ve Frýd-
ku-Místku vybrat krásných 
628 017 korun. Vybranou 
částku použijeme na opra-
vy a úpravy v pobytových 
zařízeních, volnočasové 
a vzdělávací aktivity pro děti 
a mládež, stejně jako na te-
rénní služby pro nemocné. 
Všem moc děkujeme za pod-
poru Tříkrálové sbírky 2019,“ 
vzkazuje za Charitu Frýdek-
-Místek Jana Opluštilová, ko-
ordinátor Tříkrálové sbírky.

Město Frýdek-Místek uspělo
v soutěži Zelená informacím

Ostravička cestuje na Sicílii
Občané města, kteří 

neuhradili včas poplat-
ky za komunální odpad 
a poplatek ze psů za rok 
2018, musí počítat se 
sankcemi. V těchto dnech 
dochází k vyměření ne-
doplatků prostřednic-
tvím hromadného před-
pisného seznamu, jehož 
prostřednictvím jsou 
také navýšeny nedoplat-
ky o 0,25násobek. 

Informace o vyhotovení 
hromadného předpisného 
seznamu budou v tomto 
týdnu zveřejněny na úřed-
ní desce i na webových 
stránkách města. Poté 
budou mít dlužníci 75 
dnů na to, aby nedopla-
tek, včetně jeho navýšení 
o 0,25násobek, uhradili. 
V případě, že tak neučiní, 
bude město vymáhat po-

hledávku formou exekuce. 
Místní poplatek za ko-

munální odpad činí 492 
korun na osobu a rok (se-
nioři nad 70 let 252 koruny 
za rok a děti do tří let jsou 
od poplatku zcela osvobo-
zeny), navýšení v případě 
nedoplatku je 0,25násobek, 
což je v tomto případě 123 
korun, takže dohromady je 
nutné uhradit 615 korun. 

Poplatek za psa v byto-
vém domě v centru měs-
ta činí 1500 korun na rok 
(za psa v RD a v okrajových 
částech města je nižší), na-
výšení je v tomto případě 
375 korun, takže nedopla-
tek je celkem 1875 korun.

Seznam dlužníků na ú- 
řední desce ani na webu 
města zveřejněn není, pro-
tože to zákon neumožňuje. 
Občané se ale mohou osob-

ně informovat o tom, zda 
jsou vedeni v hromadném 
předpisném seznamu, tedy 
zdali jsou dlužníky. Infor-
mace jim sdělí referenti od-
dělení místních daní a po-
platků v přízemí budovy 
frýdeckého magistrátu, a to 
v pondělí a ve středu od 8 
do 16.30 hodin.

Poplatek je možno uhra-
dit v hotovosti nebo pla-
tební kartou v pokladnách 
magistrátu (ul. Radniční 
i Palackého), převodem 
na účet Statutárního měs-
ta Frýdku-Místku vedený 
u Komerční banky. Číslo 
účtu pro komunální odpad: 
19-3767000237/0100 a číslo 
účtu pro poplatek ze psů: 
19-928781/0100. Variabilní 
symbol – sdělí správce po-
platku (magistrát). Platba je 
možná i přes Portál občana.

Nedoplatky za poplatky budou navýšeny

Tříkrálová sbírka je úspěšně za námi
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Mladí handicapovaní 
lidé, kteří se učí samo-
statnosti v denním staci-
onáři Linie radosti, která 
poskytuje sociální služby 
i pro obyvatele Frýdku-
-Místku, začali s asistencí 
sociálních pracovnic více 
vařit a uklízet. Umožní 
jim to nové vybavení ku-
chyně, které si pořídili 
z 60tisícového grantu Na-
dace ČEZ.

Ve stacionáři teď mají 
moderní varnou desku 
s troubou, lednici, mixér, 
spoustu kvalitního nádo-
bí, ale také vysavač, prač-
ku a myčku. „Snažíme se 
klienty připravit na vstup 
do samostatného života. 
Proto je učíme běžným 
denním činnostem, aby 
později zvládli například 
pobyt v chráněném byd-

lení, případně aby mohli 
pracovat jako pomocné 
síly například v hotelových 
službách. Nejdůležitější je 
ale to, že si novými návy-
ky posilují své sebevědomí. 
Je pro ně důležité vědět, že 
něco zvládnou samostatně 
a bez pomoci,“ vysvětlila 
ředitelka organizace Jaro-
slava Lukšová.

V Linii radosti připravu-
jí hlavně jednoduchá jídla. 
„Žádné vepřo-knedlo-zelo, 
to si nikdy sami vařit nebu-
dou. Důležité je, aby si bez 
pomoci zvládli ukuchtit 
například brambory nebo 
volí oko,“ dodala Jaroslava 
Lukšová s tím, že většina 
klientů má nejraději pala-
činky. „To je tady vždycky 
výskot. Naučili se je dělat 
fakt dobře, mají je krásně 
tenoučké.“ Kromě přípravy 

jídel si klienti chodí také 
nakupovat suroviny.

Cílem stacionáře je dát 
mladým handicapova-
ným lidem životní školu: 
od klasické školní výuky 
českého jazyka nebo po-
čtů, aby si udrželi základy, 
se kterými přišli ze speci-
álních škol, až po praktic-
ké návyky, jako je práce 
se dřevem, vaření, praní, 
používání sušičky prádla 
a práce s počítačem. Kli-
enti také pracují nebo po-
máhají při provozu dílny 
s chráněnými pracovními 
místy, jejíž produkty si 
mohou zájemci objednat 
na webu www.dilnaradost. 
.cz, čímž zpětně podpoří 
provoz stacionáře.

Linie radosti z.s. se řadí 
mezi poskytovatele soci-

Armáda spásy, Pre-
vence bezdomovectví 
Frýdek-Místek, působí 
ve městě od ledna roku 
2017. Pracovníci této 
sociální služby se snaží 
umožnit lidem bez domo-
va opustit ulice, nocle-
hárny, azylové domy 
a také jiné nevyhovující 
prostory k bydlení a po-
máhají jim najít vhod-
nější nebo běžné stan-
dardní bydlení. Téměř 
každý den se naši pra-
covníci setkávají s lidmi, 

kteří jsou v tíživé situaci 
a vyhledávají u našich 
terénních sociálních pra-
covníků pomoc.

V rámci terénní práce 
poskytujeme lidem zá-
kladní poradenství, in-
formace o předcházení či 
snížení rizik spojených 
s jejich životem, zpro-
středkování dalších soci-
álních služeb, kontakty 
na ubytovací zařízení, po-
moc při vyřizování běž-
ných záležitostí. 

 (Pokračování na str. 8)

V LINII RADOSTI: Klienti se učí připravovat hlavně 
jednoduché pokrmy.

V Linii radosti se klienti učí vařit brambory a volí oka

Zveme vás 
na MaRS 2019
24h maraton 

s roztroušenou sklerózou
Kdy: pátek 1. března od 16 do 20 hodin
Kde: Fitness Sanatoria Klimkovice
Program: Kruhový trénink
Čínské cvičení „8ks brokátů“
Harmonizační cvičení – pět Tibeťanů
Cvičení s Mantrou
Ukázka trénování paměti
Cvičení SM systém (cvičení pomocí elastických lan)
Motomed (cvičení pro imobilní)
Rekondiční skupinové cvičení
Zapojit se může každý, 
kdo chce podpořit dobrou věc!
Celostátním organizátorem této akce 
je Nadační fond IMPULS.
Do akce se zapojí i ROSKA OSTRAVA.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude použit 
na podporu pohybových aktivit pacientů 
s roztroušenou sklerózou.
Podpořit nás můžete také zasláním finančního 
příspěvku na č. účtu 159397652/0300
Více info na: roska.fm@centrum.cz, tel.: 731 068 920.

Místecká kavárna Café 
Inn uspořádala před Vá-
nocemi druhý benefiční 
koncert ve prospěch dět-
ského oddělení Nemoc-
nice ve Frýdku-Místku. 
Koncert písničkářky Ka-
czi, zdejší rodačky, která 
je nominována na cenu 
Jantar v kategorii In-
terpretka roku 2018, se 
uskutečnil 15. prosince. 
Dárky nakoupené za vý-
těžek koncertu ve výši 
osmi tisíc korun už pře-
dal osobně majitel ka-
várny primářce dětského 
oddělení nemocnice. 

„Velkou radost máme 
z takzvaných „hnízdeček“ 
určených pro nejmenší mi-
minka,“ usmála se primář-
ka dětského oddělení Sylva 
Gistingerová. „Zmenšený 
prostor měkkého hnízdečka 
miminko uklidňuje a dodá-
vá mu pocit jistoty a bezpe-
čí. Vzhledem k velikosti se 
nám budou hodit i do inku-
bátorů,“ dodala primářka.
„Pro větší děti jsme nakou-
pili především kreativní 
potřeby, jako jsou barevné 
nebo vlnité papíry, skicá-
ky, fixy, pastelky, určitě 
se budou hodit také nůžky 
s ozdobnými břity, ozdob-
né děrovačky či šablony 
na kreslení,“ vypočítal ma-
jitel místecké kavárny Café 
Inn Milan Bojda. 
 Jolana Filipová, 
tisková mluvčí nemocnice

Za výtěžek z benefičního koncertu 
koupili dárky pro dětské oddělení

BENEFICE: Z koncertu Kaczi.

DÁRKY SE HODÍ: Hnízdečka pro nejmenší.

álních služeb ve Frýdku-
-Místku. Zajišťuje sociální 
službu – denní stacionáře. 
Snahou je zvýšit kvalitu ži-
vota pro osoby se zdravot-
ním postižením a podpořit 
jejich reálné možnosti inte-
grace do společnosti.

V Linii radosti z.s. máme 
připravenu koncepci širo-
ké nabídky aktivizačních 
a výchovných činnosti. Na-
bídka aktivit se s ohledem 
na standardy sociálních 
služeb přizpůsobuje poža-
davkům a zájmům klientů.

Armáda spásy, 
prevence bezdomovectví
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V krásné vítkovické 
atletické hale se kona-
lo mistrovství Mora-
vy a Slezska žactva. 
Na startu se objevila 
i řada slezanských atle-
tů a vedli si velice dobře, 
když vybojovali tři zlaté, 
jednu stříbrnou a čtyři 
bronzové medaile. 

Ve starším žactvu vy-
bojovala dvakrát titul mis-
tryně Moravy a Slezska 
Anna Cagašová. Nejprve 
ovládla závod na 300 m 
ve výborném čase 40.07 
s a potom nedala nikomu 
šanci na poloviční trati. 
150 m prolétla za 18.76 
s, což je nový oddílový 
rekord. Oba časy ji navíc 
vynesly do čela letošních 
českých tabulek. Ve star-
ších žácích vybojoval 
na 800 m bronz Ondra Pa-
velek za 2:11.58 min, hned 
za ním doběhl čtvrtý jeho 
bratr Vojta za 2:11.74 min. 

O zbylé medaile se po-
staralo mladší žactvo. Tu 
nejcennější získala Bar-
bora Bystřičanová, která 
suverénně vyhrála běh 
na 1500 m v čase 5:22.80 
min. Dvě medaile vybojo-
vala Tereza Kubajurová. 
Nejprve stříbrnou na 60 m 
v čase 8.36 s a potom 
bronzovou na 300 m 
v osobáku 43.45 s. Bronz 
přidal Jakub Jányš v běhu 
na 1500 m v čase 5:17.17 
minuty a Markéta Poláš-
ková ve vrhu koulí za vý-
kon 8.91 m. Výborné vý-
kony a spoustu osobních 
rekordů však předváděli 
i další naši závodníci.

Den po žactvu vyrazili 
do ostravské haly bojo-
vat o moravské medaile 
muži, ženy, junioři a do-
rost. I zde jsme měli své 
zastoupení a opět to pěk-
ně cinkalo. Hned čtyři-
krát to byl kov nejcenněj-

ší a z toho třikrát v běhu 
na 800 m. Závod žen 
ovládla Kateřina Krtková 
v čase 2:19.69 min., závod 
juniorek Eliška Kopcová 
za 2:22.34 min. Ovšem 
nejhodnotnější výkon 
předvedl mezi doros-
tenci Thomas Hlavačka. 
Ten na této trati zvítězil 
v novém oddílovém re-
kordu 1:56.40 minut a do-
stal se do čela letošních 
českých tabulek. Skvělý 
výkon předvedla v troj-
skoku Klára Ningerová 
mezi dorostenkami. Ta 
vylepšila oddílový rekord 
na 11.75 m a vybojovala 
titul mistryně Moravy. 
Stříbro do sbírky přidala 
juniorka Adéla Lojkásko-
vá ve výšce za 1.64 m, do-
rostenec Patrik Stankov 
v běhu na 1500 m za čas 
4:17.03 minuty a mezi 
ženami Soňa Lisníková 
ve výšce a ještě přidala 
bronz ve skoku o tyči. 
Poslední cenný kov, a to 
stříbrný, vybojovala šta-
feta žen 4x200 m, která 
ve složení Amálie My-
nářová, Klára Ningerová, 
Eliška Kopcová a Kateři-
na Krtková zaběhla čas 
1:50.28 min. Dařilo se 
i dalším našim, kteří si 
vylepšili řadu osobních 
rekordů. Všem velká gra-
tulace.

Sport

kam za sportem a relaxací
NÁBOR NOVÁČKŮ AIKIDO AIKIKAI

ÚTERÝ 5. BŘEZNA
dětský oddíl od 16.45 do 18, dospělí od 18 do 19.30
prostory bývalé obchodní akademie, Palackého 123

Více na www.aikidofm.cz
ZIMNÍ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVA

út 5. 3. v 18.00
MFK Frýdek-Místek – 1. BFK Frýdlant n. O.

 so 9. 3. v 11.00
MFK Frýdek-Místek – Slezský FC Opava B 

V duelu 17. kola Stra-
bag Rail extraligy se 
házenkáři Pepino SKP 
Frýdek-Místek dočkali 
prvního vítězství v tomto 
kalendářním roce. Doma 
přehráli předposlední 
Brno poměrem 30:24 
a upevnili si tak 6. příčku 
v tabulce. 

V úvodu utkání to vypa-
dalo na to, že diváci příliš 
branek neuvidí. Hosté se 
poprvé střelecky prosadili 
až v desáté minutě. Naši 
hráči do té doby skórovali 
čtyřikrát. Nejmenší roz-
díl mezi oběma celky byl 
ve 13. minutě, kdy Brno 
snížilo na 5:4, následně 
pak ještě na 6:5. Jenže 
do 22. minuty jsme odsko-
čili na 11:6. A i když pak 
Brněnští snížili na 11:9, 
po prvním poločase jsme 
vedli o čtyři branky 14:10.

Po změně stran jsme do-

kázali svůj náskok navýšit 
na 17:11. Od této chvíle náš 
tým udržoval slibné vede-
ní až do 23. minuty, to už 
vedl jen o tři góly 25:22 
a vypadalo to na to, že by 
Brno mohlo duel, ve kte-
rém po celou dobu tahalo 
za kratší konec, ještě zdra-
matizovat. Jenže do konce 
střetnutí se pak dokázalo 
střelecky prosadit už jen 
dvakrát, zatímco náš celek 
nastřílel dalších pět gólů 
a dokráčel si tak pro za-
sloužené vítězství 30:24.

Kouč našeho družstva 
Jiří Kekrt byl rád, že jeho 
svěřenci utkání zvládli. 
„Věděli jsme, že nás ne-
čeká nic jednoduchého. 
Potýkáme se s problémy, 
které máme, a nezměníme 
je. Tohle musíme vzít jako 
fakt. Myslím si, že to neby-
lo špatné utkání. De facto 
se o něco hrálo od začátku 

S BRNEM: Domácím tentokrát fungovala defenziva.  Foto: Petr Pavelka

Proti Brnu házenkáři Pepina potvrdili roli favorita
Pepino SKP Frýdek-Místek – SKKP Handball Brno 30:24 (14:10)

až do konce a pořád to bylo 
otevřené,“ poznamenal 
Kekrt. „Museli jsme dá-
vat pozor na to, abychom 
se nedopustili zbytečných 
chyb. Tentokrát nám fun-
govala defenziva a zachy-
tal nám také brankář Vít 

Medaile z mistrovství Moravy a Slezska Začátkem února se 
v herně Bowling Jadran 
Frýdek-Místek odehrá-
la juniorská extraliga 
družstev. Účastníky této 
extraligy jsou nejlepší 
mladí bowlingoví hráči 
do 18 let z oblasti severní 
Morava. 

Tato extraliga má cel-
kem šest kol a – aby byly 
výsledky objektivní – 
každé kolo se hraje v jiné 
herně na severní Moravě. 
Naši hráči si tak zahráli 
například v Olomouci či 
Blansku. Bowling Jadran 
tedy poskytoval bowlin-
gové zázemí všem týmům 
v pátém kole. V Junior-
ské extralize je celkem 7 
týmů. Za Bowling Jadran 
hrají dva týmy. Tým Jad-
ran A ve složení Tomáš 
Valošek, Agáta Valíčková 
a Angelina Morys a tým 
Jadran B ve složení Kris-

tián Šťastný, Anna Orsá-
gová a Vojtěch Kičmer. 
Oba týmy na domácí půdě 
velmi zabojovaly. Tým 
Jadran A Frýdek-Mís-
tek získal během 5. kola 
celkem 24 bodů, čímž je 
v tuto chvíli na 2. místě 
hned za Bowland Acade-
my Olomouc a tým Jad-
ran B získal celkem 12 
bodů, díky čemuž obsadil 
v průběžných výsledcích 
5. místo. Rozhodující však 
bude poslední 6. kolo, kte-
ré se odehraje v Blansku. 
Toto kolo rozhodne o cel-
kovém umístění jednot-
livých družstev a o tom, 
která družstva postoupí 
na Mistrovství České re-
publiky. Z každé oblasti 
České republiky postupují 
první dvě nejlepší druž-
stva juniorské extraligy. 
Oběma týmům držíme 
pěsti.

Juniorská extraliga družstev
v bowlingu se hrála v Jadranu

Pyško na velice solidní 
úrovni. Pokud jde o útoč-
nou fázi, pořád to u někte-
rých hráčů ještě není ono. 
Pokud ale utkání takto 

zvládneme a budeme mít 
čas na další přípravu, ur-
čitě jsme schopni hrát ještě 
lépe,“ podotkl frýdecko-
-místecký lodivod.
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Nejdříve dvě výhry 
na domácím hřišti, pak 
další ve Starém Městě. 
Hráči Black Volley Bes-
kydy v pátek 8. února 
vyhráli nad staroměst-
skými volejbalisty 3:0 
a v dalším kole play-off 1. 
národní ligy je čeká tým 
MFF Praha. 

V prvním setu na hřišti 
Starého Města frýdecko-
-místečtí volejbalisté do-
minovali. Vycházel jim 
servis, skvěle fungovala 
obrana na síti. Vyhráli 
jej naprosto hladce 25:9. 
V druhém setu začalo trá-
pení, které se sice podařilo 
Black Volley ukončit ví-
tězně, ale až stavem 27:25. 

„Zápas byl hodně o chy-
bách. My jsme nastoupili 
velice odhodlaně, soupeře 
jsme začali tlačit servi-
sem a měli jsme vynikající 
obranu na síti,“ řekl trenér 
Black Volley Beskydy 
Marek Tomáš. „V druhém 
setu si nemyslím, že by se 
soupeř až tak zlepšil, ale 
spíše jsme začali chybovat 
my. Přestali jsme být dů-
razní na servisu, prohrá-
vali jsme 22:18, i přesto 
díky větším zkušenostem 
a chybám soupeře nako-
nec naši hráči dokázali 
otočit hru a set vyhrát.“

Po konečném vítězství 
už může tým Black Vol-
ley Beskydy vyhlížet dal-

šího soupeře v play-off, 
kterým bude MFF Praha. 
I pražští volejbalisté zví-
tězili nad svým soupeřem 
Dobřichovicemi v první 
části play-off hladce 3:0. 
S MFF Praha má Black 
Volley Beskydy vyrov-
nanou bilanci na zápasy 
1:1. „Prohru s MFF Praha 
nicméně přičítám spíše 
podcenění než síle soupe-
ře. Je naší povinností po-
stoupit do finále,“ dodává 
trenér Marek Tomáš.

Tři mládežnické týmy 
házenkářského oddílu 
Pepino SKP Frýdek-Mís-
tek se podruhé zúčastnily 
Zorno cupu (Stupava), 
velkého mezinárodního 
turnaje za účasti čtyř 
zemí, kde se objevily špič-
kové slovenské, maďar-
ské a rakouské týmy. A co 
víc, v nabité konkurenci 
se podařilo našemu zá-
stupci velmi dobře obstát.

„Podařilo se nám obhájit 
prvenství v kategorii mlad-
šího dorostu. Skupinu jsme 
vyhráli bez ztráty bodu přes 
Úvaly, Stupavu, Litovel, Ví-
deň, béčko Dukly a v semi-
finále jsme narazili na áčko 
pražské Dukly, tradičního 
našeho českého rivala, s kte-
rým se velice často střetává-
me. V normálním hracím 
čase to skončilo 12:12, takže 
přišly na řadu sedmičky, při 
nichž jsme zvítězili 5:4 a po-
stoupili do finále. Pražští 
trenéři nám poblahopřáli, 
byli rádi za takto kvalitní 
utkání, kdy jsme se shodli, 
že to opravdu mělo parame-
try špičkové házené v této 
kategorii. Ve finále jsme 
nastoupili proti Vídeňákům, 
skóre se přelévalo, ale sou-
peře jsme nakonec přehráli 
o tři branky 21:18 a v celém 
turnaji jsme zvítězili,“ vy-

líčil průběh této kategorie 
Martin Strnadel. 

Úspěchu dosáhla sesta-
va: Havránek, Szafran, 
Voleník, Vyskočil, Brožek, 
Zourek, nejlepší brankář 
turnaje Bartoš, Chovančík, 
Papala, Kresta, Prudký, 
Moješcík. Vedení týmu: 
Strnadel, Verlík.

Starší dorost odjížděl 
na turnaj bez čtyř hráčů 
základní sestavy a přes Stu-
pavu, Jičín, Vršovice, Šalu 
a Malacky se probojoval 
až do finále, kde nestačil 
na pražskou Duklu. „Velice 
si cením jejich houževnatos-
ti, bojovnosti, kdy pod ve-
dením trenéra Daniela Vala 
se opravdu hecli v okleštěné 
sestavě a statečně bojova-
li až o samotné prvenství 

na turnaji,“ pochválil nej-
starší borce Martin Strnadel.

Starší žáci, pro které se 
jednalo o první výraznou 
mezinárodní konfrontaci, 
skončili na sedmém místě 
mezi dvacítkou týmů. Prv-
ní mezinárodní ostruhy 
získali pod vedením tre-
nérského dua Zdenek Sr-
ník a Radim Hustopecký.

„Podařil se nám pěkný 
úspěch na mezinárodním 
poli, zkušenosti z tohoto 
skvěle obsazeného a zor-
ganizovaného turnaje jsou 
neocenitelné a chtěl bych 
poděkovat všem, kteří se 
na tom podíleli, a pochvá-
lit za vzornou reprezenta-
ci města a kraje,“ uzavřel 
Zorno příběh Martin Str-
nadel.  (pp)

ZORNO CUP: Našim mladým házenkářům se na Slo-
vensku dařilo.

Mladí házenkáři mezinárodně

První únorovou sobo-
tu to v Polárce opravdu 
žilo. Úvodní třetinu dra-
matického zápasu, kte-
rý si užilo 2200 diváků, 
sice ovládli Valaši, ale 
druhá třetina už patřila 
Frýdku-Místku a vyšel 
z ní i konečný výsledek 
utkání. Ve třetí třetině 
se ještě hosté pokoušeli 
zápas vyrovnat, ale při 
domácích stálo štěstí 
a kolektivním výkonem 
vybojovali výhru 4:3.

Vedení se nejdříve ujali 
domácí, Davida Gábu pře-
konal Rostislav Martynek 
a frýdecko-místecký celek 
se radoval z první branky. 
O necelé dvě minuty poz-
ději bylo srovnáno. Osm 
vteřin chybělo do konce 
trestu Davida Klimši, aby 
byli domácí kompletní. 
Střelu Drtiny od modré 
čáry ještě tečoval Theoret 
a kotouč se tak poprvé oci-
tl za Hamerlíkem. I když 
měli Slezané velice slib-
né šance, vždycky chyběl 
malý kousek ke gólu, kte-
rý naopak vstřelili hosté, 
když Kopta propasíroval 
puk mezi Hamerlíkovými 
betony. Domácí inkasova-
li i další gól, když ve velmi 
nepřehledné situaci Ha-
merlíkovi nejdříve poska-
koval kotouč po rameni 
a následně na zádech, až 
skončil smolně v brance. 
Patnáct vteřin před kon-
cem třetiny se naštěstí puk 

dostal k Patriku Husákovi 
a ten svou dělovkou pro-
pálil chumel hráčů a dal 
důležitý kontaktní gól.

Třicet dva vteřin po za-
čátku prostřední dvaceti-
minutovky Rysi vyrovnali 
po zdánlivě nevinné akci 
dua Milan Mikulík a Jan 
Hladonik. Vzápětí ještě 
domácí trestali při dvojná-
sobné přesilovce.

Závěrečná třetina ne-
přinesla už žádnou bran-
ku, i když se Hamerlík do-
cela zapotil. Hosté ho totiž 
dost potrápili, dokonce 
zvonila tyč, každopádně 
frýdecký gólman všech-
no pochytal. Do velkých 
příležitostí se dostal i do-
mácí celek, konkrétně Jan 
Hladonik, který se hned 
dvakrát po sobě dostal 
do parádních úniků, jenže 
se mu nepovedlo z toho 
nic vytěžit. I když to hosté 
zkoušeli v šesti bez bran-
káře, na vyrovnávací gól 
nedosáhli.

Trenér Vlastimil Woj-
nar: „Zase se budu opako-
vat. Bojovný výkon, o to 
je to důležitější, když jsme 
prohrávali 3:1. Ale tako-
vou chutí a formou jsme to 
zvrátili na 4:3, potom jsme 
to udrželi. Jedeme pořád 
zápas od zápasu, snaží-
me se jít tou naší cestou, 
doufám, že v tom budeme 
pokračovat a nakonec to 
dotáhneme do vítězného 
konce.“

Třetí výhra v řadě! 
I proti Vsetínu

HC F-M – VHK Vsetín 4:3 (2:3, 2:0, 0:0)

PROTI STARÉMU MĚSTU: Soupeř z konce základní 
části proti beskydským volejbalistům v zápasech play off 
neuspěl.  Foto: Petr Pavelka

Po třech výhrách pokračuje Black Volley dál v play-off

z atletiky

Ve vítkovické hale 
probíhalo Mistrovství 
Moravy a Slezska ve ví-
cebojích všech kategorií. 
V žákovské kategorii si 
vyzkoušela svou všestran-
nost také Karolína Vilč-
ková. Pětibojařské klání 
začala výborně na 60 m 
překážek, kde si posunula 
osobní maximum na 10.08 

s. Ve skoku vysokém při-
dala nový osobní výkon, 
když zdolala laťku ve výš-
ce 1.44 m. V kouli podle 
očekáváni ztratila, ovšem 
předvedla velice dobrých 
7.45 m. Dálka nevyšla 
podle představ, po úvod-
ních 419 cm přišel přešlap, 
a tak 4.30 m s nedošlapem 
30 cm znamenalo bodovou 

ztrátu. Také 800 m umí 
Kája lépe, byla však nalo-
sována do rozběhu, ve kte-
rém běžela 400 m úplně 
sama jen proti stopkám, 
cílový čas 2:33.94 minuty 
je na víceboj velice dobrý. 
Celkem nasbírala 2639 
bodů a to ji vyneslo na 13. 
příčku, v šampionátu ještě 
o tři místa výše.

Vícebojařský šampionát ve Vítkovicích
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Armáda spásy, prevence bezdomovectví
 (Pokračování ze str. 5)
Také jim nabízíme po-

moc a podporu v rámci 
sociálního začleňování 
a také činnosti, které do-
pomáhají rozvíjet či udr-
žet si jejich schopnosti 
a dovednosti. Na základě 
vyhodnocení nepříznivé 
sociální situace je zájem-
cům rovněž nabídnuta 
možnost podat si žádost 
na tréninkové bydlení 
(bydlení na základě pod-
nájemní smlouvy s Ar-
mádou spásy).

Během dvou let se 
nám podařilo úspěšně 
získat již 26 tréninko-
vých bytů, ve kterých 
nalezlo domov přes 80 
lidí, z toho 39 dětí, 
na základě podnájemní 
smlouvy s Armádou spá-
sy. V těchto bytech žijí 
především matky samo-
živitelky, rodiny s dětmi, 
ale i několik jednotlivců. 
Uživatelé těchto bytů 
spolupracují se sociální-
mi pracovníky na doře-
šení své nepříznivé situ-
ace a také na tom, aby si 
bydlení udrželi a mohli 
poté přejít z bydlení 
na základě podnájemní 
smlouvy do standard-
ního nájemního vztahu 

s majitelem tohoto tré-
ninkového bytu. Naším 
cílem je dosáhnout spo-
lu s uživateli toho, aby 
zhruba v období dvou let 
od započaté spolupráce 
v tréninkovém bytě měli 
naši uživatelé veškeré 
kompetence k tomu, aby 
si bydlení udrželi již bez 
naší pomoci. V průběhu 
letošního roku očekává-
me, že již čtyři uživatelé 
dosáhnou tohoto cíle. 
V současné době máme 
v pořadníku na tyto tré-
ninkové byty 137 zájem-
ců.

Poskytované bydlení 
spravuje technický úsek 
Armády spásy a spolu-
pracuje tak se Staveb-
ním bytovým družstvem 
ve Frýdku-Místku, spo-
lečností RESIDOMO 
a také s několika soukro-
mými pronajímateli bytů. 
Veškerým těmto partne-
rům je potřeba vyjádřit 
náš vděk a jsme velice 
rádi za tuto spolupráci. 

Čtyři sociální pra-
covníci, celkově na 3,5 
úvazku, jsou k dispozici 
zejména v terénu, popř. 
v kanceláři během kon-
taktního dne.

Intenzivně se také 

snažíme spolupracovat 
s uživateli, kteří nevy-
užívají tréninkové byd-
lení v rámci naší služby 
a chtějí aktivně svou ne-
příznivou situaci řešit, 
např. jsou ohroženi ztrá-
tou jejich dosavadního 
bydlení. V těchto přípa-
dech dopomáháme sta-
bilizovat či zlepšit jejich 
aktuální situaci a před-
cházet riziku, že by byli 
nuceni opustit svůj do-
mov a zůstali bez přístře-
ší. Sociální pracovníci 
rovněž aktivně vyhledá-
vají osoby v nepříznivé 
situaci a snaží se jim na-
bízet pomoc v jejich při-
rozeném prostředí.

V loňském roce jsme 
aktivně spolupracovali 
dohromady s téměř 80 
uživateli na řešení je-
jich situace. Dopomohli 
jsme třem jednotlivcům 
a třem rodinám vyřešit 
náhlé krizové situace 
a podařilo se bezpro-
středně zamezit, že bu-
dou druhý den na ulici.

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 210 937 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.

Nabídkové licitační řízení 
Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji 

níže uvedeného osobního automobilu formou nabídko-
vého licitačního řízení:

osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA KOM-
BI CLASSIC LPG 1.6, RZ 7T3 0157, rok výroby 
2011, obsah motoru: 1595, počet ujetých kilometrů: 
288 681.

Nejnižší nabídková cena je 55.300 Kč.
Prodej formou nabídkového licitačního řízení se usku-

teční dne 20. 3. 2019 v 15.00 hodin v zasedací místnosti 
v budově Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční č. 
10, Frýdek-Místek. 

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

Prohlídku výše uvedeného vozidla možno domluvit 
s p. Zapletalem na tel. 777 921 896.

Statutární město Frý-
dek-Místek má od roku 
2011 platný strategic-
ký plán rozvoje města 
jako komplexní strate-
gický rozvojový doku-
ment s dlouhodobým 
horizontem a dopadem 
na občany, organiza-
ce a zájmová sdružení 
i podnikatele. Do tvor-
by takto důležitého roz-
vojového dokumentu je 
vždy nezbytné zapojit 
také veřejnost a zohled-
nit její potřeby.

Nyní je připravován 

tzv. akční plán na období 
2019–2020, což je doku-
ment, který rozpracová-
vá dlouhodobou strategii 
na kratší období. Akční 
plán obsahuje návrhy 
projektů, které přispívají 
k rozvoji města. Město 
se proto znovu obra-
cí na občany s žádostí 
o spolupráci.

Občané mají možnost 
podělit se s městem o své 
nápady, požadavky či 
přání, které by přispěly 
k dalšímu rozvoji města 
a lepšímu životu ve Frýd-

Sběr projektových záměrů ke tvorbě Akčního plánu 
2019–2020 – občané, přispějte k rozvoji našeho města

ku-Místku. Náměty by 
měly být pokud možno 
co nejkonkrétnější (po-
pis záměru, odhad časo-
vé a finanční náročnos-
ti) a svým charakterem 
mohou být nejen „tvrdé“ 
(infrastrukturní, staveb-
ní), ale také tzv. „měkké“ 
(rozvíjející dovednosti).

Na adrese http://www.
frydekmistek.cz/cz/pod-
nikatel/strategicky-plan-
-rozvoje-mesta/ nalez-
nete formulář pro sběr 
projektových záměrů, 
který je potřeba vyplnit 
pro každý jednotlivý zá-
měr a elektronicky za-
slat nejpozději do 15. 3. 

2019 na e-mail buczko-
va.jana@frydekmistek. 
.cz. Formulář v tištěné 
podobě bude k dispozici 
na „Informacích“ v pří-
zemí budov magistrátu 
(ul. Radniční 1148 nebo 
Palackého 115) a je mož-
né ho odevzdat na poda-
telně magistrátu.

Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor sociál-
ních služeb, upozorňuje 
všechny žadatele, kteří 
již mají podanou žádost 
o přidělení bytu v reži-
mu sociálního bydlení 
pro seniory ul. Sadová, 
ul. 17. listopadu, ul. Zá-
mecká, ul. Na Aleji 82, 
ul. Těšínská ve Frýdku-
-Místku, aby se mezi 2. 
lednem až 28. březnem 
2019 dostavili v úřední 
dny, tj. pondělí a středu 

(v době od 8.00 do 17.00 
h, polední přestávka 
11.00 – 12.00) a ve čtvr-
tek (v době od 13.00 
do 15.00 h), na odbor 
sociálních služeb, bu-
dova ul. Radniční 1149, 
1. patro, kancelář č. 210 
k aktualizaci svých žá-
dostí. 

K aktualizaci je třeba 
doložit aktuální potvr-
zení o výši příjmu (popř. 
o přiznání příspěvku 
nebo doplatku na bydle-

ní) a doklad o nájemním, 
podnájemním, vlastnic-
kém nebo jiném právním 
vztahu prokazující byto-
vou situaci žadatele. 

Toto upozornění se ne-
týká žadatelů, kteří mají 
podanou žádost o přidě-
lení bytu v Penzionu pro 
seniory Frýdek-Místek, 
p. o., ul. Lískovecká. 
Tito žadatelé budou své 
žádosti aktualizovat až 
v dubnu 2019.

 Renata Baraňáková

Aktualizace žádostí o přidělení bytu
v režimu sociálního bydlení pro seniory
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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 za-
stavěná plocha a nádvoří, (stavba je sou-
částí pozemku 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 č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba je 
součástí pozemku 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. 646, na pozemku p.č. 1542 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba je 
součástí pozemku p. č. 1542) – Kostiko-
vo 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 (stav-
ba je součástí pozemku p. č. 2829/2) – 
sklad bavlny u nádraží 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 (stav-
ba 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 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) – 
bývalá místecká 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)
nebytové prostory o celkové výměře 
17,55 m2 (kancelář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
3975/6 zastavěná plocha a nádvoří (stav-
ba 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 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2205 je součástí pozemku p.č. 3987/2) – 
bývalá místecká kasárna:
kancelářské a skladové prostory
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 
zastavěná 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 
41,36 m2, V. NP, místnost 505 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 
41,54 m2, V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 
45,24 m2, V. NP, místnost 508 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky 
(sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 
34,17 m2, II. NP
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 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.

Plán udržitelné městské 
mobility města Frýdku-
-Místku je dokument, kte-
rý bude zahrnovat veškeré 
formy a způsoby dopravy 
ve městě, od pěší dopravy 
přes MHD po parkování.

Občané nám mohou 
zaslat jakékoli podněty, 
pokud si myslí, že by se 
mělo cokoli v dopravě 
zlepšit. Podněty vkládejte 
do sekce „Napište nám“ 
na stránkách projektu 
www.mobilita-frydekmis-
tek.cz.

Cílem projektu je vy-
tvoření plánu zabývajícího 
se mobilitou, jež ovlivňuje 
celé město, jeho atmosfé-
ru. Jedná se o dopravní 
strategii, která povede 

například ke zlepšení bez-
pečnosti dopravy, snížení 
znečištění ovzduší, hluku, 
spotřeby energií a zlep-
šení účinnosti přepravy. 
Zároveň přispěje k posí-
lení atraktivity a kvality 
městského prostředí.

Plán je rozdělen na dvě 
části, analýzu a návrh. 
Analýza bude provede-
na do února, návrh pak 
do podzimu. Součástí plá-
nu jsou veřejná projedná-
ní, která proběhnou v zá-
věru každé části. 

Všechny podněty ob-
čanů budou zodpovězeny 
a do plánu zapracovány.
Ing. Petr Macejka Ph.D, 
UDIMO spol. s .r .o, www.
mobilita-frydekmistek.cz

Město Frýdek-Místek zpracovává
plán udržitelné městské mobility
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Sobota 2. 3. 2019
8.00    13.00

nám. Svobody 
v Místku

Masopustní jarmark se zabijačkou – prodej farmářských produktů, 
                                                                                  bohaté občerstvení s nabídkou zabijačkových 
                                                                                  výrobků /klobásy, ovar, prejt, tlačenky, jitrnice, 
                                                                                  jelita, uzené maso atd./ punč, svařák, medovina
Soutěž o nejchutnější koláč              - návštěvníci budou mít možnost zdarma koláče 
                                                                                  ochutnat a také je ohodnotit
Průvod masek                                               – na nám. Svobody a v přilehlých uličkách
                                                                                  /návštěvník, který bude v masce a připojí se 
                                                                                  k průvodu, obdrží sladkou pozornost/
Vyhlášení vítěze o nejchutnější koláč
Ukončení masopustního jarmarku

Program
8.00—13.00

9.00—11.00

10.00—11.00

11.15
13.00

MASOPUSTNÍ  JARMARK

Statutární město Frýdek-Místek pořadá 

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

 
 

 

 

 

 

 

Masopustní jarmark 
Termín: sobota 2. 3. 2019 v době 
od 8.00 do 13.00 hodin 
Místo konání akce: 
náměstí Svobody v Místku 

Beskydské       
farmářské trhy 2019 
Místo konání akce: náměstí Svobody 
v Místku, od 8.00 do 14.00 hodin 
Termíny:  
02. 05. 2019        16. 05. 2019         30. 05. 2019 
13. 06. 2019        27. 06. 2019         11. 07. 2019                                    
25. 07. 2019        08. 08. 2019         22. 08. 2019     
05. 09. 2019        19. 09. 2019         03. 10. 2019      
17. 10. 2019        31.10. 2019           
14.11.2019 - Zabijačka 

Kontakt: Živnostenský úřad  

777 921 809, trhyfm@frydekmistek.cz 

                              

 

 

 

 

  

Velikonoční
městečko

Čt 18. 4.—So 20. 4. | Náměstí Svobody

městečko
Máte v nabídce velikonoční zboží, rukodělné 
výrobky, sazenice nebo místní pochutiny? Přihlaste
se a prodávejte na trzích Velikonočního městečka! 

Přihlášky a informace na www.kulturafm.cz 
a na telefonu 777 728 777

TĚŠÍ SE NA VÁS TRENÉRKA PAMĚTI  MGR. MARIE GÖTTLICHEROVÁ, 

TEL. 731 534 062 

31534062 

 

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  A MOZKOVÝ JOGGING 
VYHLAŠUJE VE DNECH 11. – 17. 3. 2019  

NÁRODNÍ TÝDEN 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
Proč trénovat paměť? Jak funguje mozek? Co se dá zvládnout 
zapamatovat si pomocí různých technik. Jak si rychle zvednout 
sebevědomí …… 

Nabízíme malou ochutnávku pro veřejnost. 

Vstup zdarma. 

13. BŘEZNA 2019 
9,00 DO 11,00 HODIN   

V BUDOVĚ STARÉ FARY, FARNÍ 1, FRÝDEK - MÍSTEK 

Zákaz návštěv
Vážení návštěvníci a rodinní příslušníci, 

z důvodu stále se zvyšujícího počtu virových 
onemocnění mezi veřejností oznamujeme, že 
ode dne 8. 2. 2019 je v našem zařízení vyhlá-
šen zákaz návštěv. Děkujeme za pochopení. 
 Domov pro seniory

Výročí Masaryka
Vedení města si spolu s občany 

ve čtvrtek 7. 3. 2019 v 10.00 
u pomníku T. G. Masaryka 

na stejnojmenné třídě 
ve Frýdku připomene 

169. výročí jeho narození.
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KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2018/2019 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, ni-
kdy není pozdě. 

AKCE
18. 2. – 22. 2.

FANTASTICKÁ 
ZVÍŘATA | JARNÍ 

PRÁZDNINY 
| POBYTOVÝ TÁBOR

Navštívíme společně fantas-
tická zvířata z kouzelného 
světa Harryho Pottera. Zjis-
tíš, že spousta úžasných zví-
řat, o kterých se moc neví, 
existuje i v našem světě. 
Čeká tě mnoho her, zábavy 
a tvoření. Zkrátka skvěle 
strávené prázdniny!
Věk: 6–15 let
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty | Sraz: 18. 2. | 
SVČ Klíč, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 8.00 hodin 
Návrat: 22. 2. | Nádraží ČD 

Frýdek, 16.20 hodin
Cena: 1 800 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

18. 2. – 22. 2.
POD POKLIČKOU| 

JARNÍ PRÁZDNINY | 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Pronikneme do tajů kuchař-
ského umění. Navštívíme 
profesionální QQ studio 
v Ostravě, z jehož dílny 
pochází například maga-
zín o vaření Draci v hrnci 
nebo encyklopedický po-
řad Ty Brďo! Natočíme si 
vlastní pořad. Podíváme se, 
jak se vyrábí medové dorty 
v Marlence. Jídlo musí nejen 
chutnat, ale i dobře vypadat. 
Nahlédneme pod pokličku 
slavným televizním šéfku-
chařům. Samozřejmě ne-
budou chybět hry, soutěže 
a výtvarné aktivity. Užijeme 
si spoustu skvělé zábavy.
Věk: 6–12 let (zájemcem 
o tábor se může stát dítě, 

které navštěvuje 1. třídu zá-
kladní školy)
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 8.00–16.00 hodin | Ran-
ní hlídání: od 6.30 hodin
Cena: 1 350 Kč | Děti lze 
přihlásit i na jednotlivé dny 
za cenu 350 Kč na 1 den
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

19. 2.
PRÁZDNINOVÁ 

VÝTVARKA | BARVY 
KOŘENÍ

Koření nejen dochutí jídlo, 
ale má i své kouzlo, které 
je skryto v jeho barvě. My 
si vyzkoušíme, které koření 
jak barví a namalujeme si 
s ním vlastní obraz. Během 
dopoledne si řekneme za-
jímavosti o daném koření 
a nebude chybět soutěž, 
ve které otestujeme naše 
chuťové buňky. 
Věk: 8–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 

budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00–12.00 hodin 
Cena: 70 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

20. 2. 
JARNÍ PRÁZDNINY 

| HRAJEME
Neseď o prázdninách doma 
a přijď si zahrát netradiční 
stolní hry.
Věk: 6–15 let 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 8.30–12.30 hodin 
Cena: 30 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

21. 2.
JARNÍ PRÁZDNINY | 

CIRKUS JE TADY! 
| DOPOLEDNE 

S TANCEM 
Máš rád tanec a zábavu? 
Přijď si užít veselé dopoled-
ne plné zábavy. Čekají tě za-
jímavé hry, soutěže a tanec 

klauna Bambuly. Nebude 
chybět ani malování na ob-
ličej. Nezapomeň si vzít 
barevné oblečení, cirkus je 
přeci plný barev. Těšíme se 
na vás.
Věk: 6–10 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00–12.00 hodin 
Cena: 70 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propa-
gační materiály jednotli-
vých akcí, ze kterých se 
dozvíte konkrétní infor-
mace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na únor

O zdravém životním 
stylu všestranného spor-
tovce Petra Krále, pe-
dagoga Střední školy 
gastronomie, oděvnictví 
a služeb, který se anga-
žuje v Asociaci školních 
sportovních klubů České 
republiky, není pochyb. 
Ve svém přístupu k životu 
však jde ještě dál, a pro-
to nechyběl na slavnosti 
v Malostranském paláci 
v Praze, kde se konalo již 
šesté setkání výjimečných 
dárců krve, kteří dovršili 
250(!) čestných darů krve 
nebo její složky. 

Na tomto setkání, které 
se koná jednou za dva roky, 
byla předána nejvyšší vy-
znamenání Českého červe-
ného kříže dárcům krve – 
plakety Donum sanguinis 
– donum vitae neboli Dar 
krve – dar života. Petr Král 
byl jediným zástupcem 
Frýdku-Místku.

Dárcům krve poděkoval 
za jejich humanitární čin 
prezident Českého červe-
ného kříže Marek Jukl, 
podle kterého dárci před-
stavují vzor, hodný násle-
dování, dále Alena Šteflo-
vá, náměstkyně ministra 
zdravotnictví, která spolu 
s ním ocenění dárcům 
krve předávala. „Je potě-
šitelné, že i v době, která 
hrubne, se najdou tak obě-

taví lidé,“ prohlásila.
Dárce pozdravil také 

Petr Turek, předseda Ná-
rodní transfúzní komise 
MZ ČR a současně zástup-
ce Společnost pro transfúz-
ní lékařství ČLS J. E. Pur-
kyně. „Snahou pracovníků 
transfúzní služby vždy je, 
aby se krev či její složka 
dostala nemocným, kteří ji 
potřebují,“ ujistil.

Atmosféru v krásných 
prostorách Malostranské-
ho paláce stylově doplnily 
operní a operetní melodie 
Franze Lehára (Veselá vdo-
va, Lea Delibese (Děvčata 
z Cádizu), Antonína Dvo-
řáka (Rusalka) a Gaetana 
Donizettiho (Nápoj lásky) 
v podání sopranistky Kris-
týny Kůstkové a tenoristy 
Daniela Matouška. Na kla-
vír doprovázel Ahmad He-
dar. Slavnostním shromáž-
dění provázel Petr Hanzlík, 
hudební skladatel, zpěvák 
a producent, který pravi-
delně akce ČČK moderuje.

V letošním roce bylo 
uděleno 147 plaket, celko-
vý počet plaket udělených 
v ČR tak dosáhl čísla 454, 
přičemž počet dárců, kte-
ří dosahují výjimečného 
počtu 250 darů krve a je-
jích složek, v posledních 
letech narůstá, což svědčí 
o motivující roli ocenění. 
I tentokrát si pro vyzname-

nání přijela většina dárců, 
včetně Petra Krále z Frýd-
ku-Místku, ze severní Mo-
ravy, kde je tradice dárcov-
ství krve stále velmi živá, 
jako jeden z projevů nutné 
solidarity, s jejíž nutnos-
tí byli zdejší havíři často 
konfrontováni. 

I touto cestou se sluší 
všem dárcům krve i je-
jich rodinám popřát pev-
né zdraví a ještě jednou 
poděkovat za opakovaný 
projev lidskosti.  (pp)

DAR KRVE – DAR ŽIVOTA: Pedagog Petr Král pře-
vzal v Praze významné ocenění. 

Petr Král s nejvyšším vyznamenáním pro dárce krve

ŽÁDANÉ, AKREDITOVANÉ KURZY 
– V POMÁHÁJÍCÍCH PROFESÍCH! 

Absolvujte naše 160hodinové, velmi kvalitní, 
vzdělávací kurzy s akreditací MPSV a MŠMT a řízenou praxí! 

Nabízíme tímto i možnost uplatnění pro uchazeče vedené na Úřadu práce ČR, 
v rámci zvolené rekvalifikace, za splnění daných předpokladů. 
I. „Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách“ 
Kurz je akreditován u MPSV. Absolventi mají možnost práce 

v přímé i ambulantní péči o seniory, mladistvé i děti. 
Datum konání kurzu: 25. 2. – 8. 4. 2019. 

Praxe je zajištěna v zařízeních sociálních služeb. 
II. „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

se zkouškou profesní kvalifikace“
Kurz je akreditován MŠMT s uplatněním absolventů ve státních i firemních 

školkách, dětských skupinách a jeslích. Práce na živnostenský list otevírá možnost 
získání volné i vázané činnosti k podnikání, které je velmi perspektivní. 

Datum konání kurzu: 4. 3. – 3. 5. 2019. 
Praxe je zajištěna v mateřských školách a jeslích. 

Výuka v obou kurzech bude probíhat 3x týdně v odpoledních hodinách 
v budově obchodní akademie, Palackého 123, ve Frýdku-Místku. 

Blíže na www.vzdelavaci-kuzy.eu 
nebo na tel.: 732 349 654, 595 174 336, dále 608 871 754.
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FR | komedie | 12+ | dabing | 98 
min. | 130 Kč

NE 3. 3. v 10.00
Jak vycvičit draka 3 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 104 min. | 140 / 120 Kč

NE 3. 3. 17.00
Jak vycvičit draka 3 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 104 min. | 140 / 120 Kč

NE 3. 3. v 19.00 
Colette. Příběh vášně 

VB / USA / HU | životopisný | 12+ 
| titulky | 111 min. | 130 Kč

PO 4. 3. v 17.00 
Všechno nejhorší 2 

USA | horor | 12+ | titulky | 100 
min. | 130 Kč

4. 3. v 19.00 
Favoritka

IRL / VB / USA | historický | 12+ 
| titulky | 119 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 5. 3. v 17.00
Ženy v běhu 

ČR | komedie | přístupný | česky | 
93 min. | 140 Kč

5. 3. v 19.00 
Zabití posvátného jelena 

VB / IRL / USA | drama | 15+ | ti-
tulky | 121 min. | 120 / 100 Kč

ST 6. 3. v 10.00
Tohle je náš svět 

USA | drama | přístupný | titulky | 
119 min. | 60 Kč

VÝSTAVY
Do 28. 2.

Pavel Stračánek: Island
Amatérský fotograf a vášnivý ces-
tovatel vás svými fotografiemi za-
vede do kouzelné krajiny Islandu. 
Pavel zde již několik let žije a jako 
průvodce po ledovcích objevuje 
krásy drsného severského kraje.

www.knihovnafm.cz
22. 2. v 19.00, Místek

Cesty k blues
Koncert tří bluesmanů 

(Bužma, Petr „Pitrs“ Mohyla, 
Petr „Džetro“ Ritzka).
28. 2. v 16.30, Místek
Venuše – idol krásy? 

Přednáška Marka Zágory.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
NE 17. 2. v 15.00

Kašpárek a ježibaba 
/ Divadlo Křesadlo / Vstupné 

60 Kč
Kašpárek zabloudí do lesa, ve kte-
rém bydlí ježibaba. Není zlá, ale 
nešťastná. Chce se proměnit po-
mocí čarovné polévky v krásnou 
čarodějnici. Pohádka s písničkami 
a soutěžemi. Pro děti od 3 let.

CYKLOCESTOVÁNÍ
PÁ–NE 22.–24. 2.

13. ročník festivalu s besedami, 
promítáním a workshopy. Hlav-
ním programem bude projekce 
frýdecko-místeckých cyklocesto-
vatelů Dáši&Kuby o jejich ojedi-
nělém dobrodružném cyklonávra-
tu z Nového Zélandu, při kterém 
zažili spousty neuvěřitelných 
zážitků a nádherných chvil. Za ta-
hák festivalu lze určitě považovat 
i trojitou účast cestovatele rádia 
Impuls Jirky Kolbaby, který spolu 
s legendárním Víťou Dostálem po-
křtí zbrusu novou knihu „Evropou 
na kole““ autora Martina Stillera.
O zážitky nebude nouze ani v be-
sedě dámského dua Magdy a Alis, 
které na kolech samy prošlapaly 
jižní a střední Ameriku. S rodin-
kami Čermákových, Zigáčkových 
a Stillerových zavítáme s dětmi 
křížem-krážem Evropou. Roman 
Staněk nás zavede do drsného, 
a přesto nádherného Karabachu. 
A to samozřejmě není vše!

KINO
NE 17. 2. v 10.00

Raubíř Ralf a internet 
USA | animovaný | přístupný | 113 
min. | 130 / 110 Kč

NE 17. 2. v 16.30
Alita: Bojový anděl 

USA / CA / ARG | sci-fi | 12+ | ti-
tulky | 120 min. | 130 Kč

NE 17. 2. v 19.00
Ženy v běhu 

ČR | komedie | přístupný | česky | 
93 min. | 140 Kč

PO 18. 2. v 15.00
Pat a Mat: Zimní radovánky 

ČR | animované pásmo | přístupný 
| česky | 60 min. | 100 / 80 Kč

PO 18. 2. v 16.30
Nedotknutelní 

USA | komedie | 12+ | titulky | 125 
min. | 130 Kč

PO 18. 2. v 19.00
Iluze 

ČR | experimentální | přístupný | 
titulky | 60 min. | 110 / 90 Kč

ÚT 19. 2. v 14.30
LEGO příběh 2 

USA / AUS / DK / CA | animovaný 
| přístupný | dabing | 107 min. | 140 
/ 120 Kč

ÚT 19. 2. v 16.30 
Alita: Bojový anděl 

USA / CA / ARG | sci-fi | 12+ | ti-
tulky | 120 min. | 130 Kč

ÚT 19. 2. v 19.00
A dýchejte klidně 

ISL / SWE / BE | drama | 12+ | ti-
tulky | 100 min. | 120 / 100 Kč

ST 20. 2. v 10.00
Čertí brko 

ČR / SR | pohádka | přístupný | 
česky | 99 min. | 60 Kč

ST 20. 2. v 15.00 
Asterix a tajemství 

kouzelného lektvaru 
FR | animovaný | přístupný | da-
bing | 82 min. | 130 / 110 Kč

ST 20. 2. v 16.30
Spider-Man: Paralelní světy 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 117 min. | 130 / 110 Kč

ST 20. 2. v 19.00
Potomek 

USA | horor | 15+ | titulky | 92 min. 
| 130 Kč

ČT 21. 2. v 15.00, 17.00
Jak vycvičit draka 3 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 104 min. | 140 / 120 Kč

ČT 21. 2. v 19.00
Všichni to vědí 

ŠP / FR / IT | drama | 12+ | titulky | 
132 min. | 130 Kč

NE 24. 2. v 19.00
Zelená kniha 

USA | drama | 12+ | titulky | 130 
min. | 130 Kč

PO 25. 2. v 17.00
Ženy v běhu

ČR | komedie | přístupný | česky | 
93 min. | 140 Kč

PO 25. 2. v 19.00
Máme na víc 

ČR | dokumentární | přístupný | 74 
min. | 110 / 90 Kč

ÚT 26. 2. v 16.30
Složka 64 

DK | krimi | 15+ | titulky | 100 min. 
| 130 / 110 Kč

ÚT 26. 2. v 19.00
Kafarnaum 

LR / FR / USA | drama | 15+ | titul-
ky | 120 min. | 120 / 100 Kč

ST 27. 2. v 10.00 
Vánoce a spol. 

FR | rodinný | přístupný | dabing | 
99 min. | 60 Kč

PÁ 1. 3. v 9.30
Gordon a Paddy 

SWE | animovaný | přístupný | da-
bing | 62 min. | 30 Kč

PÁ 1. 3. v 17.00 
Jak vycvičit draka 3 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 104 min. | 140 / 120 Kč

PÁ 1. 3. v 19.00
Co jsme komu zase udělali? 

FR | komedie | 12+ | dabing | 98 
min. | 130 Kč

SO 2. 3. v 15.00 
Asterix a tajemství 

kouzelného lektvaru 
FR | animovaný | přístupný | da-
bing | 85 min. | 80 / 60 Kč

SO 2. 3. v 17.00
Jak vycvičit draka 3 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 104 min. | 140 / 120 Kč

SO 2. 3. v 19.00
Co jsme komu zase udělali? 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
ČT 28. 2. v 19.00, 
historický sál ZUŠ
Petrof Piano Trio

/ př. sk. Komorní koncerty 
/ Vstupné 150 Kč / 100 Kč studen-

ti, senioři a ZTP/P
Petro Piano Trio vzniklo v roce 
2009 z iniciativy houslisty Wiha-
nova kvarteta Jana Schulmeistera. 
Jeho členy jsou renomovaní ko-
morní hráči, kteří do souboru při-
náší zkušenost již třicetileté kon-
certní činnosti houslisty a „mladší 
hudební krev“ klavíristky a vio-
loncellisty. Ve stejném roce se sou-
bor stal rezidenčním triem společ-
nosti PETROF, která svou tradicí 
a kvalitou soubor zaštítila a jen 
podtrhuje záměr umělců o spojení 
umění na té nejvyšší úrovni.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI

NE 17. 2. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče

Diáky: Adam Ondra,
 Čarodějův učeň ve skalách

/ Vstupné 150 Kč do vyprodání 
/ 180 Kč / 200 Kč na místě

Přednáška rodilého Brňáka, který 
začal lézt po skalách už jako malé 
dítě a od té doby nikdy nepřestal. 
Dnes je mu 25 let a patří mezi 
nejlepší lezce světa. Co ho na le-
zení nejvíc baví, co ho motivuje? 
A proč o lezení tvrdí, že je to nej-
lepší sport na světě?

ČT 28. 2. v 18.30
Povídání v Zeleném baru 

s Martinem Rulíkem
O vodních organismech, hrozbě 
sucha, antibiotikách ve vodě, za-
sněžování sjezdovek i o stavbách 
plavebních kanálů s hydrobiolo-
gem Martinem Rulíkem. Moderu-
je Libor Magdoň. Vstup zdarma.

VÝSTAVY
Do 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 
v krajině prostřednictvím nových 
vizuálních technik ve fotografii. 
Fotografie jsou zpracovány for-
mou luminografie, kde je světlo 
hlavním hrdinou. Světlo jako ži-
vot, dech i organismus v pomíji-
vosti času, světlo, jež dotváří pří-
běh jejích fotografií.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz
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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:
Společenský život hmyzu

Prostřednictvím textů, fotografií, 
trojrozměrných exponátů a filmů 
přibližuje výstava známá i méně 
známá fakta zejména ze života eu-
sociálního hmyzu, jejichž nejzná-
mějšími představiteli jsou termiti, 
vosy, mravenci a některé druhy 
včel. Zpestřením výstavy jsou 
insektária s živým hmyzem i do-
provodné aktivity pro děti. Potrvá 
do 24. února.

Štěpán Mleczko
Výstava představí malbu, grafiku, 
keramiku, kresbu tužkou doplně-
nou barvou. Různorodými techni-
kami autor ztvárňuje jak figurální 
námět, tak i krajinu a snové moti-
vy. Výstava potrvá do 10. března.

Černobyl 33 let poté
Soubor černobílých snímků fo-
tografa Luďka Ovesného. V noci 
dne 26. 4. 1986 v 1 hodinu, 23 
minut a 58 sekund tamního času, 
vybuchl 4. blok jaderné elek-
trárny v Černobylu. Desítky tun 
oxidu uraničitého v podobě radi-
oaktivního mraku byly rozptýle-
ny po rozsáhlém území, přičemž 
největší množství radioaktivního 
spadu – 60 % – zasáhlo území 
dnešního Běloruska. Pripjať – 
„město duchů“, již tři desítky let 
milosrdně pohlcuje divoká příro-
da. Ta, navzdory bezohledným 
zásahům člověka, opětovně opa-
novává prostor a vrací život v plné 
rozmanitosti do míst, které člověk 
sám sobě učinil neobyvatelným. 
Vernisáž ve čtvrtek 28. února 
v 17.00 hodin. Výstava potrvá 
do 24. března.

AKCE:
Čtvrtek 21. února v 16.30 hodin, 

Zelený dům
Beskydské pohádky

Tradiční lidové i moderní pohádky 
J. Vochaly, B. Fišera, J. Skarky, B. 
Konůpkové, J. Ježowicze, J. Stá-
halíka a dalších autorů. Doplněno 
prezentací a studijní výstavou. 
Čtvrtek 28. února v 16.30 hodin, 

Zelený dům
Malé Fiaty slavily úspěch

Prezentace přiblíží historii slav-
ných malých modelů automobilky 
Fiat – Fiat Topolino, Fiat 600, Fiat 
500, Fiat 126, Fiat Cinquecento, 
Fiat Seicento a Fiat Panda I. Těch-

to malých Fiatů bylo vyrobeno 
celkem 20 857 440 kusů.

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 začátečníky: 
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
Vytvořeno ve Veřejném 

malířském ateliéru
Výstava prací výtvarníků Veřej-
ného malířského ateliéru, jež vede 
Alexander Mosio. Výstava potrvá 
do 6. 3.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

Pro děti
Sobota 23. února v 15 hodin

Kazoury jsme vyhnali aneb 
Pohádka o zdravých zoubkách

V pohádce se děti dozvědí, kdo 
nám kazí zoubky a jak se o ně sta-
rat. Společně s doktorkou Zorkou 
Kazomorkou zvítězí nad Kazoury, 
spraví zuby obrovi Zlobrovi, za-
tančí si a zazpívají. Hraje hostující 
soubor Divadlo tety Chechtalíny. 
Vstupné 50 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 16. února v 19 hodin

Dům tety Agáty
Komediální detektivka. Soukro-
mý detektiv Evžen Mýdlo nás 
zavede do vykřičeného domu 
v 30. letech 20. století, kde bude 
řešit záhadu ztraceného prstenu 
se vzácným diamantem samot-
né bordelmamá Agáty! Hraje DS 
KuKo F-M. Vstupné 100 Kč.

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

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
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

18.–20. 2. 
Jarní prázdniny v Liďáčku
Kino, divadlo PAT a MAT, 

diskotéka – vstupné na každý den 
70 Kč, v ceně svačinka a pití.

21. 2. v 18.00
Debata s otcem 

p. Mariánem Pospěchou
26. 2. v 19.00

Tanec nebo víno 
Začíná kurz tanečních.

28. 2. 
Lékařské sympozium

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

neděle 24. 2. v 9.00
Výroční schůze ČRS

JuNáK – ČESKÝ SKAuT, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Tomáš Kika tel.: 737 868 011, 

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 přátelskými 

vztahy
• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SVČ KLÍČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz
(Program na str. 11)

Více na www.ocfryda.cz
GALErIE pOD záMKEM

Provozovna přemístěna na ulici 
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

22. 2. v 17.00 
ČAJ O PÁTÉ

Oblíbené setkání v kruhu přátel 
nad šálkem čaje, tentokrát na téma 
UMĚNÍ JAKO INSPIRACE 
K POZITIVNÍMU ŽIVOTU 
s vyprávěním LENKY KOVALO-
VÉ o jejích zkušenostech s umě-
ním a ARTETERAPIÍ a o tom, 
jak dokážou pozitivně ovlivnit náš 
život. Jógový sál Frýdek, ZŠ El. 
Krásnohorské.
PRAVIDELNÉ ČTVRTLETNÍ 

KURZY LEDEN–BŘEZEN 
v jógovém sále ve Frýdku

Filozofie a praxe jógy pro každé-
ho, zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladě-
ní, relaxace a regenerace, posílení 
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JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 

EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 1900 - 200, ÚT až ČT 1900 - 2400,

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

HuDEBNÍ KLuB STOuN

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

21. 2. čtvrtek SUNNRISE – SUM-
MER TOUR
BY BREAKING EVENTS, FRÝ-
DEK-MÍSTEK ZAŽIJE OST-
RAVSKÉ TORNÁDO.
22. 2. pátek NO!SE w/ L PLUS 
(SK)
TRADIČNÍ DNB MEJDAN 
A TENTOKRÁT SLOVENSKÝ 
HOST L PLUS. KVALITNÍ SUP-
PORT DJS.
23. 2. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 

18PLUS
DJ KOMÁR & KAMIL A TY 
NEJVĚTŠÍ PECKY VŠECH DOB.
PŘIPRAVUJEME:
2. 3. GAIA MESSIAH
8. 3. MŇÁGA & ŽĎORP 
15. 3. THOM ARTWAY
22. 3. AK
29. 3. MICHAL HRŮZA A KAPE-
LA HRŮZY
6. 4. INÉ KAFE
12. 4. WOHNOUT

imunitního systému, správné dý-
chání, radost ze života… 

2. 3. v 9.00–18.00 
DEN V TICHU

Jednodenní balzám pro tělo a duši 
s maunou a technikami které osvě-
ží naše fyzično, ztiší roztoulanou 
mysl a doplní energii pro zvládání 
každodenních náročných situací. 

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.

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 zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 
oborech (pouze porodních asis-

tentek 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 TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
26. 2. v 16.45
26. 3. v 16.45

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
5. 3. v 16.45

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

13. 3. v 15.00
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, 
pro rezervaci 

volejte 777 755 907.
Z důvodu nemoci sestřičky bude 
probíhat cvičení až od 7. 3. 2019.

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

S DĚTMI – MANIPULACE
Jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácvi-
ky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného kr-
mení, relaxační polohy pro zklid-
nění nespavých a hyperaktivních 
dětí). Pod vedením fyzioterapeut-
ky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
5., 12., 19. 3.– 9.00

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
5., 12., 19. 3.– 10.00

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 jednotlivce 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 trá-
vení volného času, zajímavé akti-
vity, 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 od-
počinek, vzdělávání, společenský 
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 dospě-
lé, 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 
(zdarma pro děti 1. stupně)

23. 2. v 9.30–15.00
SMART žena 

Moderní IT nástroje a jejich vyu-
žití s M. Ubíkovou.

DIVADELNÍ KLuB D.N.A.

v prostorách ředitelství Slezanu 
vedle Faunaparku

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

čtvrtek 21. 2. v 19.00

MEDVĚD
(soubor D.N.A.)

Dramedie autora A. P. Čechova. 
80 Kč.

čtvrtek 28. 2. v 19.00
DODIVADELNÍ VÝBĚR

(Dodivadlo)
Aktovky, dialogy, monology 
a scénky. 80 Kč.

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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ZÁJEZDY CESTOVNÍ KANCELÁŘE A-Z TOUR s.r.o. 2019 
 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY Z PRAHY S ČESKÝM PRŮVODCEM 
 

 

Andalusie, hotel San Fermin 3* HB,   
Moskva, Petrohrad hotely 3-4*, HB  
Okruh Gruzií, pam. přír. hot. 3-4*, HB  
Bajkal, Transsib. magistrála hot.  HB  
Bajkal, Transsib. magistrála hot.  HB  
Moskva, Petrohrad hotely 3-4*, HB  
Bajkal, Transsib. magistrála hot.  HB  
Okruh Gruzií, pam. přír. hot. 3-4*, HB 
Okruh Arménií, pam. přír. h. 3-4*, HB 
Okruh Portugalskem, h. 3-4*, HB 
Andalusie, hotel San Fermin 3* HB,   

 

04.05. – 11.05. 
11.06. – 18.06. 
21.06. – 29.06. 
05.07. – 13.07. 
26.07. – 03.08. 
06.08. – 13.08. 
23.08. – 31.08. 
06.09. – 14.09. 
18.09. – 25.09. 
22.09. – 29.09. 
05.10. – 12.10. 

 

19950 Kč 
29950 Kč 
24950 Kč 
39950 Kč 
39950 Kč 
29950 Kč 
39950 Kč 
24950 Kč 
24950 Kč 
19950 Kč 
19950 Kč 

 

TERMÁLNÍ LÁZNĚ -  AUTOKAREM S PRŮVODCEM 
Podhájska, hotel Borinka 3*, HB+bazény 
Podhájska, penzion Energy, HB+bazény 
Podhájska, penzion Podhajčanka, BB 
Lázně Piešťany, hot. Park 3*, HB+proc. 
Luhačovice, h. Harmonie 3*, HB + proc. 
Termály Chocholow, v ceně vstupné 
Hajdúszoboszló, hotel Járja 3*, HB 
Velký Meder, hotel Elenka u TK, 3*, HB 
Hevíz, hotel CE Quelle 4*, FB+term. bazén 
Lázně Dudince, Jantár 3*+, HB+proc. 
Termály Szaflary, h.3*, HB+vst. do TK 
Bükfürdö, h. Répce 3*, HB+vst. do TK 
Bükfürdö, apart. v Apartmanhotelu, BS 

06.05. – 12.05. 
06.05. – 12.05. 
06.05. – 12.05. 
19.05. – 25.05. 
26.05. – 01.06. 

05.06. 
09.06. – 15.06. 
09.06. – 15.06. 
16.06. – 22.06. 
16.06. – 22.06. 
21.07. – 27.07. 
04.08. – 10.08. 
04.08. – 10.08. 

9950 Kč 
7950 Kč 
4450 Kč 
7950 Kč 
7650 Kč 
990 Kč 

8250 Kč 
7950 Kč 
8450 Kč 
6950 Kč 
8950 Kč 
9950 Kč 
5550 Kč 

 

 

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM 
 

Florencie, Řím, Neapol, hot. 3*, HB 
Vroclav, Dolní Slezsko, hot. 3*, HB 
Vídeň, historické skvosty, hotel 3*, BB 
Okruh Rakouskem, hotely 3*, HB 
Slovinsko od severu k jihu, hotely 3*, HB 
Šumava, s výlety do SRN, hotel 3*, HB 
Šumava, s výlety do SRN, hotel 3*, HB 
Dolomity pro turisty, 3* hot. výlety, HB 
Slovinsko, 3* hot. u Jadranu s výlety, HB 
Mazury, Polsko, příroda, historie, HB 
Dolomity pro všechny, 3* hotel, HB 
Solnohradsko, Rakousko, 3* hotel, HB 
Krkonoše s výletem do Polska, 3* hotel, HB 
Jižní Čechy, divadlo s otáč. hled., 3*, HB 
Baltské moře, 3* hot. Sobieszevo, HB 
Šumava, Lipno, příroda, historie, HB 
Lago di Garda, Itálie, výlety, 3* h., HB 
Lago di Garda, Itálie, výlety, 3* h., HB 
Vysočina a Posázaví, příroda, hist, HB 
Šumava, Lipno, příroda, historie, HB 
Baltské moře, penzion, Miedzyzdroje, HB 
Orava, Roháče, výlety, termály, 3*h., HB 
Jižní Čechy, divadlo s otáč. hled., 3*, HB 
Jižní Morava, penz., příroda, památky, HB 
Českosaské Švýcarsko, hotel 3*, HB 

 

27.04. – 02.05. 
04.05. – 08.05. 
17.05. – 19.05. 
26.05. – 31.05. 
09.06. – 15.06. 
16.06. – 22.06. 
23.06. – 29.06. 
30.06. – 06.07. 
30.06. – 06.07. 
30.06. – 06.07. 
07.07. – 13.07. 
14.07. – 20.07. 
14.07. – 20.07. 
14.07. – 20.07. 
21.07. – 27.07. 
21.07. – 27.07. 
28.07. – 03.08. 
04.08. – 09.08. 
04.08. – 09.08. 
11.08. – 17.08. 
18.08. – 24.08. 
18.08. – 24.08. 
18.08. – 24.08. 
18.08. – 24.08. 
25.08. – 31.08. 

 

8950 Kč 
5950 Kč 
3950 Kč 
8950 Kč 
9750 Kč 
6950 Kč 
6950 Kč 
9750 Kč 
9950 Kč 
8950 Kč 
9750 Kč 
8950 Kč 
6650 Kč 
6650 Kč 
9550 Kč 
6950 Kč 
9550 Kč 
9550 Kč 
6250 Kč 
6950 Kč 
9550 Kč 
6450 Kč 
6650 Kč 
6250 Kč 
6650 Kč 

 

 

Nástupní místa: Třinec, Č. Těšín, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Ostrava. Podle směru jízdy: Bohumín, Bystřice, Jablunkov. 
 

Vysvětlivky: FB - plná penze, HB – polopenze, BB – snídaně, BS – bez stravy. Pro více informací si objednejte náš katalog (zasíláme zdarma). 
 

Uvedené ceny jsou za osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Aktuální slevy najdete na www.ckaztour.cz 
 

Upozornění: v tomto seznamu nejsou uvedeny všechny zájezdy CK A-Z TOUR, a rovněž termíny, které jsou již vyprodané 
 

CK A-Z TOUR s.r.o. Staroměstská, Třinec, tel: 558 986 800-2, Český Těšín, ul. Odboje, tel: 558 711 804, www.ckaztour.cz. 
 
 

Gaia Mesiah vydala 
1. února očekávané al-
bum Excellent Mistake 
a o pár dnů později vy-
razila na tříměsíční ces-
tu po klubech. Turné se 
rozhodla kapela okoře-
nit předkapelami, které 
vybere na jednotlivých 
klubových zastávkách. 
„Jedna ze zastávek 
proběhne i ve frýdec-
ko-místeckém klubu 
Stoun, a to v sobotu 2. 
března. Lístky jsou již 
v prodeji,“ zve na akci 
šéf hudebního klubu 

Stoun Kamil Rudolf.
Album Excellent 

Mistake, které vyšlo 1. 
února u Warner Music 
Czech Republic, natočili 
Gaia Mesiah v inspirativ-
ní atmosféře pražského 
studia Golden Hive, jehož 
spolumajitel Amak Gol-
den byl i zvukovým pro-
ducentem alba. Bubenice 
Míša říká: „Věříme sobě, 
kapele a tomu, co děláme, 
tedy rock’n‘rollu. Warner 
Music nám poskytli záze-
mí, plnou tvůrčí svobodu 
a nakopli nás k nepro-

dlené tvorbě. My jsme 
tu nálož důvěry a očeká-
vání vrazili producento-
vi Amakovi do náruče 
v Golden Hive Studiu 
a toto spojení se ukázalo 
býti čarovné a produk-
tivní.“ Producent Amak 
Golden na nahrávání 
s Gaia Mesiah vzpomíná: 
„Je to čtveřice skvělých 
lidí, úžasných individua-
lit, pracujících pro celek. 
Skvělá atmosféra a pozi-
tivní emoce jsou to nejzá-
sadnější koření.”

Vstupenky na Gaia Me-

Gaia Mesiah vyrazila na turné – Stoun nebude chybět

„Je to přesně rok 
od posledního vystou-
pení skupiny Mňága 
& Žďorp a fanoušci se 
opět dočkají své oblí-
bené skupiny v klubu 
Stoun, a to v pátek 8. 
března,“ oznamuje dra-
maturg a šéf hudebního 
klubu Stoun a pokraču-
je: „Kapela se stavuje 
ve Stounu každoroč-
ně s takřka zatvrzelou 
pravidelností a početná 
posluchačská základna 
Mňágy ve Frýdku-Míst-

ku a okolí je tomu ráda.“
Mňága a Žďorp je čes-

ká rocková hudební sku-
pina, pocházející z Valaš-
ského Meziříčí (přesněji 
odtud pochází zakládající 
jádro skupiny). Formo-
vala se již od roku 1983. 
Do povědomí se dostala 
především hitem „Ho-
dinový hotel“, který je 
první skladbou na debu-
tovém albu skupiny, na-
zvaném příhodně Made 
in Valmez (1991). Posled-
ní, již třinácté, řadové al-

bum vyšlo 3. března 2017 
a jmenuje se Třínohý pes. 
Na českém hudebním 
webu iREPORT získala 
tato deska vysoké hod-
nocení a recenzentka po-
chválila desku za lehkost 
a hitovost.

Vstupenky na Mňágu 
& Žďorp v ceně 250 Kč 
jsou k dostání v před-
prodeji v klubu Stoun, 
klubaru Pavlač, Boutique 
GURMÁN v OC Frý-
da nebo online na www.
stoun.cz.

Mňága & Žďorp zahraje ve Stounu

siah v ceně 250 Kč jsou 
k dostání v předprodeji 
v klubu Stoun, klubaru 

Pavlač, Boutique GUR-
MÁN v OC Frýda nebo 
online na www.stoun.cz.
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Pro inzerci  volejte  
603 249 743
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

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.

Vedení daňové 
evidence 
Ing. Cichy 

731 504 306  

Dne 7. 3. a 8. 3. 2019 
bude matrika Magistrá-
tu města Frýdku-Míst-
ku, Palackého 115, uza-
vřena z důvodu školení.

Úřední hodiny budou 
v tomto týdnu následující:

Pondělí 8.00 do 17.00
Úterý 8.00 do 15.00
Středa 8.00 do 17.00

Úřední hodiny na matrice 
v týdnu od 4. do 8. 3. 2019


