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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
rada města na svém posledním jednání mimo jiné 

rozhodovala o opravě balkonů na jednom z domů v ma-
jetku města, o přípravě investičních akcí, které jsou 
ve fázi zpracování projektových dokumentací, ale také 
o investičních záměrech na opravu pietních míst.

Vypracována bude taky projektová dokumentace 
na výstavbu pumptracku v lokalitě nynějšího skatepar-
ku, který jsme zprovoznili v loňském roce a který se 
řadí k největším v Česku a je prvním svého druhu, který 
má krytou bazénovou část. Svými parametry splňuje 
kritéria pro konání jak domácích, tak i mezinárodních 
soutěží. Pumptrack bude mít dva okruhy, jeden hlavní 
a jeden doplňkový, které budou vzájemně propojeny. 
Určen bude pro všechny věkové kategorie s tím, že po-
hyb po něm bude možný jak na terénních kolech, tak od-
rážedlech, skateboardech i koloběžkách nebo bruslích. 

Na stole jsme měli také návrhy na opravu dvou váleč-
ných pietních míst, které jsou podmíněny získáním dota-
cí. Jedná se o opravu Památníku osvobození neboli Holu-
bic u řeky Ostravice. Náklady jsou vyčísleny na 900 tisíc, 
od kraje budeme žádat o individuální dotaci ve výši 700 
tisíc korun. Další akce, na kterou budeme žádat finanční 
příspěvek, se týká doplnění pamětních desek s českými 
texty u Památníku padlým příslušníkům Rudé armády 
při osvobození Frýdku, který se nachází na frýdeckém 
hřbitově. Náklady jsou vyčísleny na více jak jeden a čtvrt 
milionu, přičemž budeme žádat o milionovou dotaci Mi-
nisterstvo obrany ČR.  Michal Pobucký

Opoziční zastupitelé na volné 
téma, o splavech, dopravě… (str. 2)

Masopust na místeckém rynku 
připomene staré tradice (str. 3)

V roce 2020 skončí platnost více 
než 850 tisíců řidičáků  (str. 8)

Ples pro Frýdek-Místek proběhl s noblesou
Čtvrtý Ples pro Frý-

dek-Místek, organizova-
ný městskou organizací 
KulturaFM a postavený 
na špičkovém swingovém 
orchestru Petra Soviče 
a jeho Golden Big Band 
Prague, proběhl v Ná-
rodním domě s patřičnou 
noblesou.

Hned od úvodního slo-
va primátora Michala 
Pobuckého, který všem 
přítomným popřál dobrou 
zábavu, a následných 
prvních taktů bylo jas-
né, za čím přítomní hosté 
přišli především. Parket 
v hlavním sále se bez po-
bízení začal plnit a páry 
předváděly své taneční 
kreace, kterými nechtěli 
nijak zaostávat za repre-
zentativním hudebním 
tělesem. Milé bylo, že se 
ve víru tance potkávaly 
všechny generace, a tudíž 
různá pojetí, od těch star-
ších až po mládež, která 
s neskrývanou chutí po-
znávala, o jaký druh tance 
zrovna jde, aby pak uplat-
nila, co se čerstvě v taneč-
ních naučila, a zjistila, že 
se ani mezi zkušenými ta-
nečníky rozhodně neztratí. 
Jeden z nejlepších swingo-
vých orchestrů v republice 
pak průběžně dokazoval, 

že zdaleka není svázán 
výhradně svým žánrem 
a předvedl ve svém aranž-
má velmi široký hudební 
záběr. „Jsem přesvědčený, 
že po této stránce lidi ples 
velmi uspokojil, protože 
pro tanec měli na parke-
tu dostatek prostoru, což 
na jiných typech plesů 
nebývá zvykem. Orches-
tr předvedl skvělý výkon 
a lidé za ním nemuseli ně-
kam do Lucerny,“ shrnul 
svůj dojem z plesu náměs-
tek primátora Jakub Mí-
ček. „Ačkoliv z přítom-
ných byla naprostá většina 
spokojena, stále zůstává 
pro produkci KulturyFM 
výzvou, aby touto kon-
cepcí plesu oslovila ještě 
širší okruh lidí. Řekněme, 
že máme nějaké slušné 
základy, ale pojďme to 
vyhnat do dalšího patra,“ 
vybízí primátor Michal 
Pobucký, který si umí 
představit ještě širší pale-
tu zábavy a větší návštěv-
nost, kterou je Národní 
dům schopen pojmout 
i ve svých dalších navazu-
jících prostorách. Ty byly 
nyní částečně využity pro 
škádlení chuťových po-
hárků, kde se svým cate-
ringem snažili blýsknout 
místní dodavatelé.

PLES PRO FRÝDEK-MÍSTEK: Základem je kvalitní hudba.  Foto: Petr Pavelka

V letošní podobě na ple-
se samozřejmě vedle před-
tančení a mažoretek ne-
chyběla bohatá půlnoční 
tombola a drtivá většina 
lidí rovněž využila retro 
foto koutku, kde se mohli 
dovybavit různými kos-
týmními doplňky, vzkazy 
a proprietami. I chuť ucho-
vat si vzpomínku svědčí 
o tom, že čtvrtý Ples pro 
Frýdek-Místek rozhodně 
nepatřil mezi akce, na kte-
ré by chtěli návštěvníci 
rychle zapomenout.  (pp)

Ještě před koncem 
roku nabyly účinnos-
ti smlouvy o dílo, kte-
ré uzavřelo Statutární 
město Frýdek-Místek se 
zhotoviteli, kteří na jaře 
začnou budovat kanali-
zace v místních částech 
Chlebovice, Skalice, Ze-
linkovice a Lysůvky. Už 
nyní ale probíhají pří-
pravné práce nutné pro 
provedení díla.

„Provádí se takzvaná 

pasportizace soukromých 
a veřejných komunikací, 
rodinných domů, studní, 
oplocení a podobně. To 
znamená, že se v dotče-
ných lokalitách budou 
pohybovat pracovníci sta-
vebních firem, kteří bu-
dou pořizovat fotodoku-
mentaci nemovitostí, aby 
bylo jasné, v jakém stavu 
byly například chodníky, 
vozovky nebo oplocení 
v místě přípojek před za-

hájením prací. Jakékoliv 
poškození výstavbou totiž 
musí být dáno do původ-
ního stavu,“ vysvětluje 
primátor Michal Pobucký.

Občané vlastnící stud-
ně musí počítat s tím, že 
i ty budou zdokumento-
vány, aby byla zaměřena 
jejich hladina a u studen 
s pitnou vodou budou pro-
vedeny i odběry a hygie-
nické rozbory. 

(Pokračování na str. 2)

Realizace kanalizací začíná



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  2  ≈

„Poslední dobou se 
každoročně zvyšuje 
srážkový deficit. V zimě 
nesněží a vody je pak ne-
dostatek celý rok. A když 
prší, jedná se většinou 
o přívalové deště a voda 
řekou Ostravicí prohučí 
a čeká se na další déšť. 
Naši předkové na řeše Os-
travici vybudovali celou 
řadu dřevěných splavů. 
Ty kromě zadržení vody 
zvednutím její hladiny 
a zpomalení toku, umož-
ňovaly rekreaci občanů 
města na březích u těchto 
splavů. Město se může 
ve spolupráci s Povodím 
Odry podílet na postupné 
rekonstrukci dřevěných 
splavů v korytě řeky Os-
travice, protékající Frýd-
kem-Místkem.

Jde o navázání na opra-
vy splavů „U Žida“ a již 
dříve opraveného splavu 
pod soutokem řeky Ost-
ravice a Morávky – tzv. 
„Babčok“. Opravy by se 
v první fázi týkaly splavů 
u mostu vedoucího k Úřa-
du práce ve Frýdku a spla-
vu u cyklomostu, spojují-
cího autobusové a vlakové 
nádraží s parkem B. Sme-
tany. Zadržením vody 
v celé šířce koryta řeky 
dojde a vytvoření podmí-
nek pro rekreaci zejména 
matek s dětmi. U každého 
splavu pak lze vybudovat 
i slunících plochy.“ 

 Ivan Vrba 
 za klub KSČM

„Rád bych se vrá-
til k dopravní situaci 
ve městě. Na zastupitel-
stvu jsem opakovaně kla-
dl otázku, zda město má 
nebo chystá plán toho, 
co bude po zprovoznění 
obchvatu města. Nezdá 
se, že by město nějakou 
smysluplnou doprav-
ní koncepci mělo. Že 
není na co čekat, vidíme 
na příkladech z jiných 
měst: v Praze po otevře-
ní tunelu Blanka zbyteč-
ným otálením na mnoho 
let promeškali příležitost 
odvést tranzitní dopravu 
z centra, v Opavě se zase 
diví, že i po dostavbě čás-
ti obchvatu kamiony stá-
le jezdí přes město. Je to 
prostě kratší a nikdo neu-
pravil dopravní značení. 

Ve Frýdku-Místku jsme 
na „dobré“ cestě dožít se 
toho samého: totiž ničeho. 

Přitom máme jedinečnou 
příležitost dlouhodobě 
příšernou dopravní situ-
aci aspoň trochu změnit 
k lepšímu. Na koncepční 
řešení čeká i prostor pod 
estakádou. Stagnuje také 
výstavba cyklostezek. 
Tak třeba obec Sedliš-
tě dovedla novou stezku 
takřka na okraj svého ka-
tastru u Frýdeckého lesa. 
Dál už ale nezbývá, než 
do Frýdku pokračovat 
po frekventované silnici. 
Je to škoda.“ 

 Jakub Tichý, Piráti

„V několika minulých 
příspěvcích jsem se věno-
val finanční kondici měs-
ta. Struktura rozpočtu, 
jeho střednědobý výhled 
i míra zadlužení jsou pro 
naši budoucnost naprosto 
klíčové. Navíc jsem byl 
vyzván přímo panem pri-
mátorem, abych toto téma 
rozvedl. Proto se k němu 
ještě vrátím. Pokud ne-
bude mít město zdravé 
finance, nebude schopné 
zdravého rozvoje. Zá-
sadním ukazatelem pro 
ekonomickou stabilitu je 
vnitřní zadlužení města, 
které plyne ze zanedba-
né údržby a odsouvání 
realizace strategických 
investic do městské infra-
struktury, které již měly 
být v minulosti dávno 
realizovány. Pan primátor 
správně cítí, že se bavíme 
o velmi zásadních téma-
tech a na většinu mých 
příspěvku reaguje.  Jistě 
nejsem sám, kdo ví, že 
zbavováním se odpověd-
nosti, relativizací minu-
lých chyb a odváděním 
pozornosti od problémů 
města a nehospodárného 
jednání, nemáme šan-
ci dobrat se výsledku 
a možnosti nesprávné ří-
zení napravit. Pojďme si 
ještě jednou shrnout holá 
fakta a situaci, ve které se 
Frýdek-Místek aktuálně 
nachází. Do roku 2015, 
tedy vstupu hnutí Naše 
Město F-M jako menši-
nového člena do koalice, 
s drobnými výkyvy se-
trvale rostlo zadlužení 
města až na téměř 10 pro-
cent jeho majetku. Nao-
pak od roku 2015 klesalo 
až do předání radnice 
po volbách v roce 2018, 
z asi 300 na 40 miliónů. 
Míra zadlužení klesla 

na téměř 3 procenta. Nej-
nižší zadlužení za posled-
ních minimálně 10 let. 
Jednoznačně pozitivní 
výsledek naší vládní spo-
luodpovědnosti. To jsou 
exaktní čísla zpracova-
ná finančním odborem 
města. A budoucnost? 
Současné vedení města 
schválilo střednědobý 
výhled rozpočtu, podle 
kterého se má zadlužení 
zvýšit do jejich odchodu 
po volbách v roce 2022 
o 400 miliónů. Opět zřej-
mý fakt podložený asi 
druhým nejdůležitějším 
dokumentem města. Ne-
gativní trend je zjevný 
a nepopiratelný. Obrov-
ský vnitřní dluh na majet-
ku města je totiž velkou 
zátěží a město ho bude 
muset dříve nebo později 
uhradit. Pokud to neudě-
lá, může situace dospět 
až do havarijního stavu.  
Zadluženost na bytovém 
a nebytovém fondu, stále 
nedokončené kanalizace 
projektově připravené již 
v roce 2010, zanedbané 
rekonstrukce některých 
školních budov a budov 
pro kulturu či rekon-
strukce mostů atd., do-
sahuje bez problému více 
než miliardu a půl. I pan 
primátor ví, že město jen 
dohání minulost, kdy se 
peníze spíše utrácely, než 
investovaly podle sku-
tečné potřebnosti. A to 
se vůbec nebavíme o pří-
padné stavbě městských 
bytů, který se za 20 let 
nepostavil ani jediný. 
Do neznáma odsunutou 
rekonstrukci bývalého 
hotelu Centrum nepočí-
tám. Všechno to je pouze 
konstatování zřejmých 
a ověřitelných skutečnos-
tí. Neříkám, že vše, co 

se dělo v minulosti, bylo 
špatně. My jako hnutí 
a místní patrioti chceme 
ve Frýdku-Místku zůstat 
a žít tady. Vnímáme, že 
změna přístupu vedení 
města a revize skladby 
rozpočtu na straně příjmů 
i výdajů je nevyhnutelná. 
Většina z nás před vstu-
pem do politiky něco vy-
budovala nebo je úspěšná 
ve svých oborech, máme 
praktické zkušenosti 
a víme, že když prostě 
něco zanedbáme, tak sice 
krátkodobě ušetříme, ale 
o to více zaplatíme v bu-
doucnosti.  Možná, že 
to je ten zásadní rozdíl 
mezi námi a některými 
politiky, kteří žijí léta ze 
svých funkcí. A taky by 
se nám nemělo stávat, 
že v diskuzi někdo z nás 
o více než čtvrt miliardy 
netrefí odhadovanou cenu 
za přístavbu nové scény 
Národního domu, kterou 
odborná studie provedi-
telnosti stanovila na 216 
a ne na 500 miliónů. Na-
slouchejme si a řešme 
problémy. Naší prioritou 
jsou investice do infra-
struktury, údržba a od-
stranění vnitřního zadlu-
žení města.  Petr Korč, 
 Naše Město

(příspěvky opozičních 
zastupitelů nejsou re-
dakčně upravovány)

„Obsáhlostí svého tex-
tu Petr Korč nijak neza-
kryje, že se nevypořádal 
s mou výzvou, aby vy-
světlil svůj brilantní závěr 
z předchozího příspěvku, 
že „město zaspalo s údrž-
bou a strategickými in-
vesticemi a že nám proto 
chybí v rozpočtu řádově 
stovky milionů“. Protože 
větší investice do údržby 

a jakýchsi strategických 
investic by samozřejmě 
znamenaly, že v rozpočtu 
by chybělo těch stovek 
milionů o to více, chtěl 
jsem jeho matematiku 
vysvětlit. Ale on si trvá 
na svém a místo vysvět-
lení přihodil výtku o ne-
postavených bytech, které 
on, „úspěšný ve svém obo-
ru, se svými praktickými 
zkušenostmi“, umí zřej-
mě postavit zadarmo, bez 
finanční zátěže na roz-
počet. Ve svém chvástá-
ní a označení sebe sama 
za elitu se pak znovu vra-
cí k zadlužení města z let 
působení Našeho Města 
na radnici, takže musím 
i já znovu podotknout, 
že finance v době, kterou 
dává za příklad, jsem měl 
ve svěřené kompetenci 
na starost já, stejně jako 
je tomu dnes. Petr Korč 
by si také měl ujasnit se 
svými kolegy, od kterých 
často slyšíme, že oni jsou 
noví zastupitelé hnutí, 
kteří nemají nic společné-
ho s předchozím obdobím 
a kauzami Lukáše Vícha 
a Jiřího Kajzara, jestli se 
tedy chtějí k předchozímu 
období hlásit, nebo ne.

Co se týče odhadů ná-
kladů na výstavbu Nové 
scény Národního domu, 
zcela jistě lze postupovat 
podle různých standardů, 
ale když víme, že Kongre-
sové centrum Zlín, které 
je z dílny architektky Evy 
Jiřičné referenčně nej-
blíže, stálo 636 milionů, 
číslu 216 milionů prostě 
nevěřím. A to je „argu-
ment“, kterému by hnutí 
Naše Město mělo rozu-
mět. Používalo jej u od-
hadu nákladů na městský 
Dopravní podnik.“ 

 Michal Pobucký

Zpravodajství

 (Pokračování ze str. 1)
„V rámci přípravných 

prací zhotovitel zpracuje 
rovněž časový harmo-
nogram postupu prací, 
navrhne koncepci zajiš-
tění zachování dopravní 
obslužnosti po dobu pro-
vádění stavby a případně 
navrhne objízdné trasy. 
O všem budou občané, 
kterých se to bude dotý-
kat, informováni,“ ujistil 
náměstek primátora Ka-
rel Deutscher, který má 

na starosti dopravu.
„Kanalizace v okrajo-

vých částech ukrojí z roz-
počtu města skoro čtvrt 
miliardy korun, ale akce 
bude spolufinancována 
z dotace ze Státního fondu 
životního prostředí, takže 
část prostředků se městu 
vrátí,“ doplnil náměstek 
primátora Jakub Míček. 
V Chlebovicích přes devět 
kilometrů potrubí umož-
ní vznik 251 domovních 
kanalizačních přípojek, 

v rozlehlé Skalici v zemi 
skončí okolo dvaceti ki-
lometrů potrubí pro 435 
přípojek a v Zelinkovicích 
a Lysůvkách 45 kusů za-
jistí dvoukilometrová tra-
sa. Všude se předpokládá 
zahájení stavebních prací 
v dubnu tohoto roku, v Ze-
linkovicích a Lysůvkách by 
mělo být hotovo do 8 mě-
síců, v Chlebovicích do 17 
měsíců a ve Skalici pak 
do 20 měsíců od převzetí 
staveniště.

Realizace kanalizací začíná

Opoziční zastupitelé na volné téma, o splavech, dopravě…
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Bujaré oslavy s průvo-
dem masek, pouliční diva-
dlo, představení kejklířů, 
komediantů a kouzelníků, 
povídání o starých zvyk-
lostech, zabijačkové spe-
ciality a farmářské vý-
robky. Místecké náměstí 
Svobody opět po roce (15. 
února od 8 do 16 hodin) 
zažije tu pravou maso-
pustní atmosféru, díky 
programu, který připra-
vila městská organizace 
KulturaFM.

„Masopust je označován 
za jeden z nejveselejších 
svátků v roce. Je oslavou 
konce zimy a začátku před-
jaří. Je ale taky spojován 
s přípravou na dlouhý půst 
před Velikonocemi, to zna-
mená, že je obdobím ho-
dování. Ve stáncích budou 
své zboží nabízet převážně 

prověření farmáři z farmář-
ských trhů, které město po-
řádá pravidelně od května 
do listopadu,“ řekl primátor 
Michal Pobucký.

Na pultech stánků nebu-
dou chybět perníčky, kolá-
če, vdolky, ale taky sýry, 
med a marmelády. Široká 
bude i nabídka zabijačko-
vých výrobků od ovaru 
a tlačenky přes jelita a ji-
trnice až po zabijačkovou 
polévku. Prodávat se budou 
grilované klobásy i sýry, 
placky, langoše, trdelníky, 
svařák i punče. Občerstvení 
bude bohaté.

„Masopustní program 
jsme letos prodloužili opro-
ti minulému roku o celé tři 
hodiny. Připraveny jsou 
hned tři průvody masopust-
ních masek, které projdou 
náměstím a jeho přilehlý-

mi uličkami. Každý, kdo 
se do nich v masce zapojí, 
dostane sladkou odměnu. 
Novinkou je letos také do-
provodný program. Děti se 
mohou těšit na pohádku, 
pimprlové divadélko, kej-
klíře a komedianty i kouzla 
a čáry. Zajímavé bude také 
povídání řezníka Krkovič-
ky o zabijačkových produk-
tech, s ukázkou porcování 
prasete a výrobou jelit, jitr-
nic i tlačenky. Na programu 
je od 10 hodin,“ láká náměs-
tek primátora Jakub Míček. 

V polovině ledna se 
vydal primátor Michal 
Pobucký za město pobla-
hopřát Ludmile Tovary-
šové k jejímu stoletému 
jubileu a oslavenkyně 
jej překvapila čilou ko-
munikací i vzorným od-
recitováním deseti slok 
Erbenova Vodníka.

„To je její parketa. Z mi-
nulosti si pamatuje dost 
a právě i nějaké verše, tak-
že když dostane prostor 

říct básničku na Mikuláše, 
tak to je na čtvrt hodiny,“ 
prozradila na ni rodina, 
která se o ni již dvacet let 
vzorně stará. Jubilantka 
se sice již pohybuje pouze 
na vozíčku, ale Pánubo-
hu děkuje za dobrý zrak 
a sluch, takže se ještě 
pořád dívá na televizi 
(sleduje kvízy, soutěže či 
soudkyni Barbaru) a chce 
si hodně povídat. Tak se 
dozvíte, že „pojí všec-

ko“, od krupice po řízek, 
má ráda „rajskou“ a je 
na sladké. I proto neod-
mítne štamprličku griot-
ky nebo zelené a libuje si 
v siestě po obědě spojené 
s kafíčkem. Když vzpomí-
ná na své dětství a mládí 
na Horní Bečvě, mluví 
o „pěkném údolíčku, kde 
svítilo sluníčko od rána 
do večera“. Ale vybaví 
si i temnější okamžiky, 
od historky s partyzány 
a zbraněmi kolem kolébky 
až po vyhoření valašské 
chalupy, kdy chytlo seno 
na půdě a téměř vše lehlo 
popelem.

„Letos se v okrese Frý-
dek-Místek může dožít sta 
let čtrnáct lidí. Jsme rádi, 
že hned zkraje roku jsme 
mohli poblahopřát zástup-
kyni silného poválečného 
ročníku i přímo ve měs-
tě. Doufáme, že za rok 
budeme moci za paní To-
varyšovou přijít s kyticí 
znovu,“ věří znovu v sérii 
návštěv u stoletých primá-
tor Michal Pobucký.  (pp)

Masopust na místeckém rynku připomene staré tradice

V návaznosti na požár 
ve Vejprtech, kde v domo-
vě pro muže s mentálním 
postižením zemřelo osm 
jeho obyvatel, nechal ná-
městek primátora Mar-
cel Sikora prověřit stav 
protipožárních opatření 
v městských příspěvko-
vých organizacích, které 
poskytují sociální služby. 

„S ohledem na tuto 
tragédii jsme zmonitoro-
vali stav a můžu ujistit, že 
my máme v jednotlivých 
zařízeních kvalitní protipo-
žární opatření,“ konstatoval 
náměstek primátora Marcel 
Sikora. Například budo-
va městského hospice je 
vybavena systémem elek-
trické požární signalizace, 
kde jsou všechny požární 
úseky vybaveny samočin-
nými opticko-kouřovými, 

teplotními a tlačítkovými 
hlásiči požáru, napojenými 
na požární ústřednu. Loni 
zde navíc vybavili všechna 
lůžka v pokojích sociálního 
úseku ve 3. patře evakuač-
ními podložkami, aby bylo 
možné osoby s omezenou 
schopností pohybu evakuo-
vat i po schodišti.

V městském zařízení Ži-
rafa, které pracuje s mentál-
ně postiženými, platí zákaz 
kouření v obou budovách, 
které jsou i vybaveny pro-
tipožárními hlásiči. „Pro 
klienty máme sepsána 
vnitřní pravidla poskyto-
vané služby, která jsou sou-
částí smlouvy s klienty. Je 
tam uveden zákaz kouření 
a další opatření, které od-
vracejí nebezpečí požáru,“ 
uvedla ředitelka zařízení 
Natálie Hamplová.  (pp)

Vejprty ve Frýdku-Místku nehrozí

Statutární město Frý-
dek-Místek pokraču-
je dalšími investicemi 
v údržbě bytového fondu. 
Naposledy radní rozhodli 
o opravě balkonů na jed-
nom z městských byto-
vých domů na ulici T. G. 
Masaryka ve Frýdku.

„Jedná se o bytový ná-
rožní dům s průčelím, kte-
rý byl vystavěn v minulém 
století v souběhu ulic T. 
G. Masaryka a Těšínská 
ve Frýdku. Opraveno zde 
bude všech 11 balkonů, 
které jsou v původním sta-
vu. Dostanou novou hyd-
roizolaci i dlažbu. Ocelové 

zábradlí, které je stabilní 
a pevné, zůstane zachová-
no, bude šetrně ošetřeno 
a v jeho spodní části bude 
doplněn vodorovný prvek, 
který zabrání propadá-
vání předmětů z balkonu 
na chodník. Náklady jsou 
vyčísleny na 350 tisíc,“ in-
formoval náměstek primá-
tora Radovan Hořínek.

Radní rozhodli také 
o zpracování projekto-
vých dokumentací na re-
konstrukci a opravy vnitř-
ních instalací v městském 
věžovém domě na ulici 
ČSA 799 v Místku. „V bu-
doucnu bychom zde rádi 

realizovali potřebné opra-
vy, a aby to bylo možné, 
je nutné mít projektovou 
dokumentaci pro prová-
dění stavby, která bude 
zpracována jak pro nové 
elektrorozvody na chod-
bách a bytech, tak pro re-
konstrukce bytových jader 
včetně rozvodů vody a ka-
nalizace, ale také mimo 
jiné pro výměnu rozvo-
du plynu v celém domě. 
Součástí zakázky je také 
zaměření stávajícího stavu 
a vypracování pasporti-
zace domu,“ uvedl rozsah 
projektu náměstek Hoří-
nek.  (pp)

Město pokračuje v údržbě bytového fondu

100 LET: Primátor za město pogratuloval Ludmile Tova-
ryšové k vzácnému životnímu jubileu.  Foto: Petr Pavelka

Ve sto letech odrecituje Vodníka

Seniortaxi už začalo jezdit

TAXISLUŽBA PRO SENIORY: Službu mohou využí-
vat místní občané starší 70 let. Za jednu jízdu jim je účto-
váno 20 korun. „Ke konci měsíce už bylo vydáno okolo 
700 průkazek, které umožňují tuto maximálně pohodl-
nou dopravu využívat,“ informoval náměstek primátora 
Marcel Sikora.  Foto: Petr Pavelka
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Region Beskydy při-
pravil k 20. výročí svého 
založení stolní deskovou 
hru „Zbojníci v Besky-
dech“, která malé i vel-
ké provede beskydským 
podhůřím a odhalí jim 
tajemství beskydských 
kopců, vesniček a měst. 
Hra se nedá nikde kou-
pit, ale lze ji vyhrát.

„Zbojníci v Beskydech 
jsou nová desková hra, 
kterou jsme vytvořili s cí-
lem propagace Beskyd 
a jejich turistických cílů. 
Během hry se seznámíte 
s tajemstvím beskydských 
hor a údolí, poznáte blíže 
beskydské obce a města 
a zažijete spoustu dobro-
družství a legrace. Byla 
vytvořena jako speciální 
odměna pro vítěze připra-
vovaných soutěží a návaz-
ných aktivit,“ informovala 
projektová manažerka 
Dagmar Valášková.

Budete-li chtít hru 
získat, musíte se zapojit 
do soutěží, protože jen tak 
máte možnost být jedním 
z vylosovaných šťastliv-
ců. V průběhu roku bude 
řada příležitostí, ale nyní 
jsou aktuální dvě, pro děti 

do 15 let.
1. Poznej Beskydy se 

zbojníkem Grunikem
V pobočkách Turis-

tického informačního 
centra Frýdek-Místek 
(TIC), konkrétně na po-
bočce ve Frýdku, Místku 
i Frýdlantu nad Ostravicí 
je k dispozici brožurka Ta-
jemství beskydských hor 
a údolí spolu s hrací kar-
tou. Přečti si brožurku Ta-
jemství beskydských hor 
a údolí, najdi v ní správ-
né odpovědi na kvízové 
otázky uvedené v hrací 
kartě. Navštiv některý 
z turistických cílů uvede-
ných v brožuře a otiskni 
razítko daného turistické-
ho místa na hrací kartu. 
Hrací kartu i brožurku na-
jdete také na webu www. 
.zbojnicivbeskydech.cz. 
Na tomto webu najdete in-
formace, jak soutěžit a jak 
odevzdat vyplněnou hrací 
kartu.

2. Namaluj a vyhraj
Namaluj obrázek kres-

lených postaviček, které 
vznikly ve studiu animo-
vaných filmů v Bielsko-
-Biale. Vyber si jednoho 
nebo více kreslených 

kamarádů a namaluj je 
na výletě v Beskydech. 
Nakreslený obrázek lze 
odevzdat pouze na vybra-
ných pobočkách TIC. Nej-
rychlejší soutěžící za ode-
vzdaný obrázek obdrží 
v turistickém informač-
ním centru papírovou tvo-
řivou sadu „ZBOJNÍK“.

„První losování soutěží 
o deskovou hru „Zbojníci 
v Beskydech“ proběhne 
v březnu 2020. Do losová-
ní budou zařazeny správně 
vyplněné hrací karty a ob-
rázky odevzdané do konce 
února 2020,“ upozorňuje 
Dagmar Valášková.

„Pomozte nám oslavit 
dvacet let Euroregionu 
Beskydy. Sledujte web 
www.regionbeskydy.cz 
a zapojte se do různých 
soutěží, které jsme u pří-
ležitosti jubilea připravili. 
Je až neuvěřitelné, jak to 
uteklo. V dubnu 2000 byl 
ve Frýdku-Místku založen 
Region Beskydy, zájmo-
vé sdružení právnických 
osob, jehož hlavní náplní 
je podpora a realizace čes-
ko-polské a česko-sloven-
ské přeshraniční spoluprá-
ce na území beskydského 

STOLNÍ HRA: Zbojníci v Beskydech.  Foto: Petr Pavelka

Vyhrajte s Euroregionem hru Zbojníci opět řádí v Beskydech

Euroregion Beskydy 
a s ním i Frýdek-Místek 
se po několikaleté odml-
ce zúčastnil mezinárod-
ního veletrhu cestovního 
ruchu ITF Slovakiatour, 
který se konal od 23. 
do 26. ledna v Bratislavě.

Od čtvrtka do neděle 
zástupci národních částí 
euroregionu propagovali 
české, slovenské a polské 
Beskydy – města, obce, 
zajímavé turistické cíle 
a místa aktivního odpočin-
ku. Na stánku Euroregio-
nu Beskydy mohla laická 
i odborná veřejnost pro-
střednictvím propagačních 
materiálů načerpat infor-
mace o regionu a ochutnat 
tradiční sýry, koláče a další 
regionální speciality. Pro 
rodiny s dětmi byla připra-
vena vědomostní soutěž, 
ve které úspěšní luštitelé 
obdrželi drobné propagač-
ní předměty.

„Na stánku Regionu 
Beskydy jsme představili 
veřejnosti nový propa-

gační materiál „Tajemství 
beskydských hor a údolí 
v České republice a Pol-
sku“ a novou stolní desko-
vou hru „Zbojníci v Besky-
dech“. Propagační materiál 
i hra jsou určeny primárně 
rodinám s dětmi a dětským 
kolektivům,“ informovala 
za Region Beskydy Dag-
mar Valášková.

„V rámci veletrhu pro-
běhlo několik jednání, je-
jichž cílem bylo upevnění 
a prohloubení vzájemné 
přeshraniční spolupráce 
mezi členskými obcemi 
Euroregionu Beskydy,“ 
vysvětlil smysl účasti ná-
městek primátora Jakub 
Míček. Setkali se zde i zá-
stupci partnerských měst 
Frýdku-Místku, Žiliny 
a Bielsko-Biale, což jsou 
zároveň sídelní města ná-
rodních částí euroregionu: 
Peter Fiabáne – primátor 
města Žilina, Jarosłav 
Klimaszewski – prezident 
města Bielsko-Biala, kteří 
diskutovali o další vzá-

jemné spolupráci v oblasti 
kultury, sportu a vzdělá-
vání s náměstkem primá-
tora Karlem Deutscherem. 
„Účast v této sestavě svěd-
čila o důležitosti našich 
vzájemných kontaktů, 
které jsme schopni v rám-
ci rozvojových programů 
promítnout v setkávání 
jiných zájmových skupin. 
Využíváme dotačních titu-
lů především k nejrůzněj-
ším výměnným pobytům 
a rozvoji cestovního ru-
chu,“ pochvaloval si přínos 
přeshraniční spolupráce 
Karel Deutscher.

Region Beskydy se v le-
tošním roce zúčastní také 
mezinárodního veletrhu 
turistiky a volného času 
(Międzynarodowe Targi 
Turystyki i czasu wolne-
go), který se bude konat 
od 28. února do 2. března 
v polské Wroclawi. I zde 
bude Frýdek-Místek v rám-
ci Beskyd prezentován 
na společné expozici Euro-
regionu Beskydy.  (pp)

regionu. V červnu 2000 se 
Region Beskydy připojil 
k již existujícímu polsko-
-slovenskému euroregi-
onu a vznikl třístranný 
svazek českých, polských 
a slovenských samospráv 
s názvem Euroregion Bes-
kydy,“ připomíná náměs-
tek primátora Karel Deut-
scher, který je současným 
předsedou Regionu Bes-
kydy.

V průběhu let jednotlivá 
členská sdružení eurore-
gionu vyvíjela aktivity, 
které směřovaly ke zlep-
šení přeshraniční spolu-
práce v různých oblastech, 
hlavně usilovala o rozvoj 
cestovního ruchu v regio-
nu, vydávala propagační 
materiály a zpracovávala 

a podávala grantové žá-
dosti. Soutěže a stolní des-
ková hra jsou realizovány 
v rámci projektu „Propa-
gujeme 2x více“, číslo: CZ.
11.4.120/0.0/0.0/16_011/00
02021, který je financován 
z Programu Interreg V-A 
ČR-PR 2014-2020 Fond 
mikroprojektů Euroregio-
nu Beskydy.

Kromě výše zmíněných 
soutěží určených dětem se 
mohou děti, ale i dospělí 
zapojit do soutěže „TOP 
foto/video Beskyd“ a pro 
školy a dětské kolektivy 
se připravuje soutěž „Mís-
to, kde bydlím a chodím 
do školy“. Více informací 
naleznete na www.zbojni-
civbeskydech.cz již v prů-
běhu února.  (pp)

Veletrh cestovního ruchu ITF Slovakiatour 2020
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Beskydské oční cent-
rum Nemocnice ve Frýd-
ku-Místku, p. o. má 
od prosince roku 2019 
nový vysoce sofistikovaný 
přístroj Centurion ame-
rické firmy Alcon. Jedná 
se o zcela revoluční pří-
stroj, který posouvá ope-
race šedého zákalu zcela 
jiným směrem. Díky po-
užití Centurionu se zvy-
šuje komfort a bezpečí 
jak pro pacienta, tak pro 
operatéra. 

Unikátnost tohoto pří-
stroje spočívá v tom, že si 
operatér už před operací 
zvolí hodnotu nitroočního 
tlaku, při kterém chce ope-
raci provádět, a tuto hod-
notu je schopen za použití 
Centurionu udržet po celou 
dobu operace. K udržení 
téměř fyziologického nit-
roočního tlaku napomáhají 
nové operační koncovky 
Acitve Sentry, na kterých 
je právě nitrooční tlak sní-
mán. Tyto operační kon-
covky byly poprvé předsta-

veny na jaře loňského roku 
v San Diegu.

Původní metody umož-
ňovaly operaci šedého zá-
kalu za mnohem vyššího 
nitroočního tlaku, který 
během operace kolísal 
a mohl stoupnout až na ně-
kolikanásobnou hodnotu 
oproti hodnotám fyzio-
logickým. I přes rychlost 
provedení tohoto zákro-
ku působily tyto výkyvy 
na zrakový nerv a zne-
snadňovaly operatérovi 
práci z důvodu nestability 
přední komory oka.

Vzrůstalo také riziko 
vzniku pooperačních kom-
plikací, kdy se u pacientů 
mohlo vyskytnout rozost-
řené vidění, otok rohovky 
a prodloužený průběh ho-
jení. 

Jak zmínil primář Bes-
kydského očního centra 
Nemocnice ve Frýdku-
-Místku, p. o. Tomáš Utí-
kal: „Jsme prvním praco-
vištěm v České republice, 
které tyto koncovky uží-

vá. Ročně zde provádíme 
okolo 2000 operací šedé-
ho zákalu a tento špičko-
vý přístroj považujeme 
za výrazný krok kupře-
du ve zvýšení komfortu 
a zkvalitnění péče o naše 
pacienty.“

Šedý zákal neboli ka-
tarakta je onemocnění 
oční čočky, kdy dochází 
k zákalu čočky a snížení 
zrakových funkcí. Ne-
léčený šedý zákal může 
vést až ke slepotě. V Čes-
ké republice je incidence 
tohoto onemocnění okolo 
80 000–90 000 za rok. Nej-
více rizikovým faktorem 
je věk, kdy stoupá riziko 
vzniku tohoto onemoc-
nění. Toto onemocnění je 
častější u žen a důležitá je 
včasná diagnostika. Proto 
všichni lékaři Beskydské-
ho očního centra v Nemoc-
nici ve Frýdku-Místku, 
p. o. doporučují pravidelné 
kontroly u očního lékaře, 
aby mohlo být onemocnění 
včas odhaleno a léčeno. 

Kompenzační pomůc-
ky lze bez nadsázky 
označit jako malé zázra-
ky. Zdravotně postiže-
ným a seniorům pomá-
hají překonávat bariéry, 
usnadňují jim zapojení 
se do běžného života 
a umožňují jim věnovat 
se svým zálibám. Rovněž 
mohou být cenným po-
mocníkem v průběhu re-
konvalescence po úrazu. 
Mnohdy stačí zlomená 
noha, abychom byli „vy-
řazeni z běžného provo-
zu“.

Způsoby získání kom-
penzační pomůcky jsou 
různé, záleží na vaší situa-
ci, zda ji potřebujete pouze 
pro dočasné použití nebo 
dlouhodobě. V případě, že 
potřebujete kompenzační 
pomůcku na dočasné po-
užití, např. než si zajistíte 
poukaz od odborného léka-
ře či v případě úrazu, jeví 

se jako nejvýhodnější za-
půjčení kompenzační po-
můcky na nezbytnou dobu. 

V praxi zapůjčení pro-
bíhá tak, že si telefonicky 
nebo osobní návštěvou 
v úřední hodiny u sociál-
ního pracovníka ověříte, 
zda je požadovaná pomůc-
ka na skladě příslušného 
pracoviště. Pokud ano, 
domluvíte se na termínu 
a způsobu převzetí. Udě-
lejte si chvíli čas, proto-
že odpovědný pracovník 
s vámi vytvoří smlouvu, 
na základě které vám po-
můcku zapůjčí. Potřebuje-
te pouze občanský průkaz 
a dostatečný obnos na zá-
lohu – ceník vám sdělí 
pracovník či je také uve-
den na webových strán-
kách organizace (Centrum 
pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje 
o.p.s.).

Pokud není ve vašich 

možnostech doprava po-
můcky, odpovědný pra-
covník po domluvě zajistí 
její přepravu až do místa 
vašeho bydliště. V přípa-
dě, že se jedná o složitěj-
ší pomůcku, pracovník ji 
na místě složí a vysvětlí 
vám, jak s pomůckou za-
cházet. V případě, že už 
pomůcku nepotřebujete, 
domluví si s vámi odpo-
vědný pracovník termín, 
kdy provede demontáž 
a odvoz pomůcky. Při vra-
cení pomůcky proběhne 
i závěrečné vyúčtování 
doby pronájmu.

Více informací o čin-
nosti naší organizace 
a jednotlivých službách 
naleznete na našich webo-
vých stránkách www. 
.czp-msk.cz, telefonicky 
na čísle 558 431 889 či pří-
mo na našem pracovišti.
Kontakt:
Centrum pro zdravotně 
postižené Moravskoslez-
ského kraje o.p.s.
Kolaříkova 2185, 
738 01 Frýdek-Místek
Telefon 558 431 889
E-mail: 
czp.fm@czp-msk.cz 
 Eva Kaštovská, 
 sociální pracovnice

PEČUJETE O BLÍZKÉHO ČLOVĚKA 
PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ?

PAK PRÁVĚ VÁS HLEDÁME!
Podělte se o své pocity i zkušenosti – co vám péče 
o blízkého po CMP (lidově mrtvici) dává? Co vám 
bere? Co vás trápí? Co vám pomáhá? Dejte vědět 
ostatním, které služby a podpora jsou užitečné, 
co vám naopak chybí. Spojte se s lidmi, kteří jsou 
v podobné situaci.
Zapojte se do výzkumu Fakulty sociálních studií 
Ostravské univerzity, která na základě unikátního 
výzkumu a ve spolupráci s VŠB – Technickou uni-
verzitou Ostrava vytváří speciální web, jenž na-
bídne prostor pro sdílení zkušeností s péčí o blíz-
ké po mrtvici.

ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU 
A POMOZTE OSTATNÍM I SOBĚ!

www.cmp-radce.cz
Kontakt: Miroslav Paulíček 

e-mail: miroslav.paulicek@osu.cz

poděkování

Chtěli bychom velmi poděkovat panu Zdeňku Cho-
vancovi a dvěma neznámým lidem, kteří dne 9. 12. 
2019 odpoledne, na ulici Dobrovského ve Frýdku, 
poskytli okamžitou první pomoc naší sestře, a tím ji 
zachránili život.  Vděčná rodina

Nový přístroj Beskydského očního centra proti šedému zákalu

Kompenzační pomůcky 
– způsob, jak překonávat bariéry

Nad akcí převzal záštitu náměstek primátora Marcel Sikora.
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Hokejisté Frýdku-
-Místku 21. ledna znovu 
potvrdili, že se jim na do-
mácím ledě v Polárce 
proti benáteckým hoke-
jistům daří. Vyhráli totiž 
osmé utkání z deseti do-
sud odehraných. A dařilo 
se jim na svém ledě i ná-
sledně – zvítězili 5:3 nad 
Ústím a 7:2 se Sokolovem.

Letošní vzájemná bilan-
ce s Benáteckými je dá se 
říct vyrovnaná, to se ov-
šem nedá povědět o našich 
dlouhodobých vzájemných 
duelech s tímto soupeřem 
na domácím ledě. Tam se 
nám totiž s farmou extra-
ligového Liberce daří pře-
ci jen lépe. Z dosavadních 
deseti utkání jsme osmkrát 
zvítězili a pouze dvakrát 
odešli z ledu poraženi.

„My se na ty vzájem-
né zápasy moc nedíváme. 
Letos jsou v soutěži týmy, 
které jsou tak z devade-
sáti procent úplně jiné, 
než tomu bylo vloni. I my 

jsme tentokráte hráli snad 
v nejsilnějším složení, co 
jsme za poslední dobu měli 
k dispozici. Sešlo se nám 
to,“ pochvaloval si domácí 
trenér Vlastimil Wojnar. 
„Síla týmu se opravdu pro-
jevila. V té třetí části utkání 
byly i chvíle, kdy jsme sou-
peře do třetiny moc nepus-
tili. Kéž bychom na tenhle 
výkon dokázali navázat 
i v dalších střetnutích, je-
likož těch zápasů teď bude 
strašně moc. Když se ne-
bude vyhrávat, může nám 
kdokoliv z našich soupeřů 
utéct. Nemůžeme si dovolit 
nějaké zaváhání,“ zdůraz-
ňoval kouč Rysů. 

Základ úspěchu proti Be-
nátkám se podařilo položit 
již v úvodní desetiminutov-
ce, ve které se Rysi dokázali 
dvakrát prosadit. V 9. minu-
tě se kolem střídaček pro-
hnal Štěpán Novotný a přes-
nou střelou švihem otevřel 
skóre zápasu. Z dalšího prů-
běhu střetnutí uběhlo pou-

O víkendu 11. a 12. 
ledna se v Ostravě kona-
lo 3. Mistrovství Evropy 
federace WoW v bra-
zilském jiu-jitsu (BJJ). 
V sobotu to byla soutěž 
v gi (kimono) a v neděli 
nogi (bez kimona). 

Za frýdeckou akademii 
Draculino bojovaly děti, 
které jsou pod vedením 
Tomáše Kubaly a jeho tří 
asistentů (Gabriela Kun-
cová, Eliška Langerová 
a Marek Mucha). Z obou 
dnů jsme si odnesli cen-
né kovy. V kategorii gi se 
stali mistři Evropy Vojtěch 
Bortel a Petr Urbančík. 
A aby to nebylo málo, tak 

jsou tito dva dvojnásobní 
mistři, neboť svoji kate-
gorii vyhráli i v nedělním 
nogi. Na dvojité stříbro si 
sáhnul Vojtěch Dvorský, 
který svou kategorii vždy 
uzamkl s již výše zmíně-
ným Petrem Urbančíkem. 
Placku za druhé místo si 
také odvezl Tomáš Kula 
a Ondřej Bortel. Bronz 
vybojovali bratři Vítek 
a Mikuláš Veličkovi a Ja-
kub Zapalač. Metodu 
Škarabelovi se tolik neda-
řilo a skončil bez umístění 
a namísto medailí si odvezl 
cenné zkušenosti. Všichni 
zmínění své medaile zís-
kali v kategorii gi, což dě-

tem vyneslo celkové dru-
hé místo v kategorii dětí 
o nejúspěšnější tým. Celý 
výčet úspěchů ještě dovr-
šil Lukáš Navrátil, který 
v kategorii masters nad 30 
let vybojoval stříbrnou me-
daili. Jsem rád, že se píle 
závodníků a veškerá ener-
gie trenérů vrací v podobě 
těchto cenných kovů a naše 
práce tak má smysl. Prá-
vě do dětských kategorií 
budeme celý únor nabírat 
nové zájemce o BJJ. Také 
se můžete přihlásit i mezi 
dospělé, a to kdykoliv. Více 
info najdete na webu www. 
.draculino.cz. 

 Robin Javorek

S BENÁTKAMI: Hokejistům se v Polárce daří.  Foto: Petr Pavelka

Hokejisté na úvod domácí série porazili Benátky 
HC Frýdek-Místek – HC Benátky n. Jizerou 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

DRACULINO: Horní řada (zleva): Gabriela Kuncová, Vojtěch Dvorský, Jakub Zapalač, On-
dřej Bortel, Metod Škarabela, Petr Urbančík, Mikuláš Velička, Marek Mucha, Tomáš Kubala. 
Dolní řada (zleva): Vítek Velička, Vojtěch Bortel, Tomáš Kula.

Úspěchy Draculina na mistrovství Evropy v „jiu-jitsu“

hých 74 vteřin a fanoušci 
v hale Polárka slavili podru-
hé. Na zpětnou přihrávku 
zkušeného Mikulíka si před 
branku sjel Kaukič, který 
ranou nad vyrážečkou nedal 
Hrstkovi v hostující brance 
šanci – 2:0.

Další góly si domácí 

hokejisté schovali na dru-
hou třetinu. Ve 38. minutě 
zvyšoval na tříbrankové 
vedení rysů Haman, o dvě 
minuty později upravo-
val již na 4:0 z trestného 

střílení bekhendovým bla-
fákem Martynek. Hosté 
korigovali jen na 4:1. Šest-
náctiletý nadějný gólman 
Suchánek tak nebyl daleko 
od vychytané nuly.

Pokud máte chuť si 
trošku zasportovat se 
svým dítětem, zlepšit si 
fyzickou kondici, něco 
se také naučit a hlav-
ně strávit se svým dí-
tětem příjemné chvíle, 
atletický oddíl Slezan 
Frýdek-Místek pro vás 
ve spolupráci s Českým 
atletickým svazem chys-
tá zajímavý projekt. Na-
bízí možnost společného 
sportování pro rodiče 
s dětmi „Atletika pro 
rodinu“. 

Je připraven projekt, 
který umožní společné 
sportování rodiče a dítěte 
ve věku 7 až 11 let, při-
čemž je otevřený samo-
zřejmě i pro rodiče s dět-
mi, které již trénují. První 
společný trénink je pláno-
ván na čtvrtek 5. března 
od 17 hodin. Zájemci se 
mohou přihlásit na email: 
atletikaprorodinu@atleti-
kafm.cz.

Projekt je určen pro rodi-
če s dětmi, kteří spolu chtě-
jí trávit více času aktivně. 
Nyní budou mít možnost 
utvářet a formovat pohy-
bové základy svého dítěte. 
Cílem je zvýšit pohybovou 
gramotnost u dětí, ale také 
u rodičů. Správným a pra-
videlným pohybem totiž 
můžete příznivě působit 
na kvalitu vašeho života, 

ale také na utužení vztahů 
v rodině.

Atletika je ideálním 
základem pro všechny 
ostatní sporty. Společným 
sportováním se můžete 
bavit kdekoliv – na za-
hradě, na hřišti, na louce, 
v lese. Tréninky budou 
probíhat v areálu slezan-
ského stadionu, a to jak 
na atletickém ovále, tak 
také na travnaté ploše. 
V případě nepříznivého 
počasí bude k dispozici 
prostor pod krytou tribu-
nou nebo malá tělocvična 
nacházející se uvnitř bu-
dovy stadionu.  

Tréninky rodičů s dět-
mi povedou vyškolené tre-
nérky atletiky. Po úvod-
ním březnovém tréninku 
budou tréninky probíhat 
jednou měsíčně, vždy 
poslední čtvrtek v měsíci 
od 17 do 18 hodin.  

Pokud vás tato nabídka 
zaujala, případný zájem 
je nutno potvrdit na e-
-mail atletikaprorodinu@ 
@atletikafm.cz. Do e-
-mailu napište jméno, 
příjmení a datum naroze-
ní rodiče i dítěte. Trénin-
ku se může zúčastnit jen 
dvojice složená z jednoho 
rodiče a jednoho dítě-
te. Veškeré informace si 
můžete přečíst na www. 
.atletikafm.cz.

Atletika pro rodinu – šance pro vás
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kam za sportem a relaxací
Domácí zápasy HC Frýdek-Místek

ne 9. 2. 2020 v 17.00
Frýdek-Místek – Jihlava

út 11. 2. 2020 v 18.00
Frýdek-Místek – Kadaň

st 12. 2. 2020 v 18.00
Frýdek-Místek – Kadaň

so 15. 2. 2020 v 17.00
Frýdek-Místek – Třebíč

so 29. 2. 2020 v 17.00
Frýdek-Místek – Prostějov

Volejbalisté Black Vol-
ley Beskydy si v dalším 
domácím utkání brousili 
zuby na bodový zisk, ale 
nakonec si ze zápasu 16. 
kola UNIQA extraligy od-
vezl z Frýdku-Místku za-
sloužené tři body hostující 
tým Aero Odolena Voda.

Domácímu týmu Black 
Volley Beskydy v prvních 
dvou setech odešel servis 
a až ve třetím setu se do-
kázal do hry vrátit a zápas 
alespoň trochu zdramatizo-
vat. Hráči Beskyd do první 
sady nevstoupili dobře, 
hned zkraje se Aero dostalo 
do vedení, které se domá-
cím těžko dotahovalo. Hos-
té dominovali i v druhém 
setu, protože domácí jim 
to dalšími chybami na ser-
visu i ne zrovna ideálním 
příjmem ulehčovali. „Ser-
vis je jediná individuální 
činnost a tu jsme bohužel 
dnes nezvládli. Přicházela 
spousta chyb, nepřinášelo 
nám to potřebná esa a body 
nám pak v setech chyběly. 
V některých těžkých mo-
mentech hráčům chyběla 
chladná hlava na úspěšné 
dohrání míčů,“ řekl trenér 
domácích Přemysl Kuba-
la. „Odolena Voda má na-
víc skvělé krajní smečaře, 
které se nedařilo bránit. 
Neměli jsme se ve hře čeho 
chytit.“

Hráči Black Volley 

Beskydy se snažili bojo-
vat a v některých chvílích 
dokázali předvést rychlou 
a pestrou hru, ale na ko-
nečný výsledek to tentokrát 
nemělo vliv. Spokojeno 
z Frýdku-Místku tak odjíž-
dělo Aero Odolena Voda. 
„Jsme rádi, že se nám po-
dařilo vyhrát a podržet si 
odstup od některých týmů 
v tabulce,“ řekl trenér hos-
tů Jiří Šiller. Kapitán Aera 
Martin Hladík uznal, že 
chyby hráčů Beskyd sehrá-
ly svou roli. „Podle výsled-
ku to možná vypadá, že to 
bylo jednoduché vítězství, 
ale úplně lehké to nebylo. 
Pravda je, že Beskydy nám 
svými chybami ve hře po-
mohly,“ popsal Hladík.

Ve třetím setu se domá-
cím konečně začalo dařit 
více a závěr zápasu zdra-
matizovali. Jenže zisk setu, 
který by je možná dokázal 
uvolnit k lepšímu výkonu, 
zkušený tým Aera nepři-
pustil a i třetí set v nejtěs-
nějším poměru 27:25 získal 
pro sebe.

Tomáš Široký (kapitán 
Black Volley Beskydy): 
„Chtěli jsme využít skvě-
lého domácího prostředí 
a opřít se hlavně o servis, 
ale to nám bohužel nevy-
šlo. Odolena Voda byla 
lepší na servisu i přihráv-
ce a to hodně ovlivnilo 
celý zápas.“

V pátek 23. ledna od-
cestovala desetičlenná 
skupinka gymnastek, 
včetně trenérek, na so-
botní Teamgym závod, 
který se konal v Tyršově 
domě v Praze. Jednalo se 
o Přebor ČOS 2020, kte-
rého se účastnila druž-
stva, která postoupila 
z krajských soutěží.

Gymnastky ve složení 
Murinová, Pohludková, 

Ševčíková, Peřinová, Ma-
denská, Kupková, Křist-
ková a Lusová reprezen-
tovaly Moravskoslezský 
kraj. Děvčata soutěžila 
na přeskoku a trampolíně, 
kde předvedla přemety 
přes bednu a obtížné ron-
dáty-půlky, za něž získaly 
druhou nejvyšší známku. 
Na akrobacii slečny před-
vedly v první řadě rondáty 
a fliky a do druhé řady při-

daly ještě přemety. Za tuto 
disciplínu obdržely nejvyš-
ší známku. Pódiová sklad-
ba byla předvedena také 
velice hezky, ale konkuren-
ce zacvičila lépe, a proto si 
gymnastky Sokola Frýdek-
-Místek v součtu bodů vy-
bojovaly krásné 3. místo.

Trenérky byly velmi spo-
kojené s tím, co bylo v Pra-
ze předvedeno. „Povedlo se 
nám skoro vše a nejdůleži-
tější pro nás bylo, že jsme 
se večerním vlakem vrátili 
všichni ve zdraví a s úsmě-
vem na tváři. Velmi nás 
také těší zájem rodičů, 
kteří nás doprovázeli jak 
svým hlasitým povzbuzo-
váním z hlediště, tak svou 
přítomností po celou dobu 
našeho dvoudenního poby-
tu v Praze,“ shodly se tre-
nérky Aldersová, Blažková 
a Křistková.

S ODOLKOU: Proti Aeru frýdecko-místečtí volejbalisté propadli.  Foto: Petr Pavelka

Zápas s Aero Odolena Voda se volejbalistům nevydařil
Black Volley Beskydy – AERO Odolena Voda 0:3 (21:25, 20:25, 25:27)

Gymnastky ze Sokola zazářily v Praze

Volejbalistky TJ Sokol 
Frýdek-Místek přivíta-
ly doma Ostravu. Míst-
ní derby nabídlo velmi 
vyrovnané utkání plné 
dlouhých rozeher. Domácí 
Sokol však nakonec na fa-
vorita z Ostravy nestačil, 
i když výhra hostujících 
se nerodila lehce. Rozho-
dovalo se až v koncovkách 
setů, kde se projevila větší 
zkušenost Ostravanek.

V prvním setu byl vyrov-
naný průběh do stavu 12:12, 
poté si domácí volejbalistky 
udržovaly několikabodo-
vý náskok, ale v koncovce 
nedokázaly proměnit čty-

ři setboly a set prohrály. 
V druhém setu začaly lépe 
hostující hráčky, vedly 11:7, 
ale sokolky dokázaly otočit 
na 13:11 a tentokrát set do-
táhly do vítězného konce. 
Ve třetím setu byla Ostra-
va lepším celkem, hlavně 
na bloku. Sokolkám se ale 
podařilo zdramatizovat 
koncovku, jenže znovu se 
jim nepodařilo proměnit 
setbol. Ve čtvrtém setu si 
ostravský tým udržoval ně-
kolikabodový náskok, a byť 
domácí Frýdek-Místek ještě 
vyrovnal na 20:20, koncov-
ka už patřila hostům.

Veronika Šnellyová (ka-

pitánka TJ Sokol F-M): 
„Dnešnímu bojovnému 
výkonu bohužel chyběla 
v koncovkách trocha toho 
volejbalového štěstí. Mrzí 
mě, že jsme to nedotáhly 
do pátého setu.“

Jaroslav Vlk (trenér TJ 
Sokol F-M): „Náš nejlep-
ší výkon v sezóně, ale ani 
to dnes nestačilo. Chyběla 
nám větší zkušenost v kon-
covkách a větší odvaha.“

Sestava: Uhrová, Špro-
chová, Hadáčková, Šnelly-
ová, Pluhařová, Jurčíková 
Uhrová, libero Teperová. 
Střídaly: Tkáčová, Borov-
cová.

Sokolky promarnily setboly
TJ Sokol F-M – TJ Ostrava 1:3 (27:29, 25:22, 27:29, 21:25)

DERBY: Ve vyrovnaném duelu si výhru nakonec odvez-
ly Ostravanky.  Foto: Petr Pavelka
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Podle údajů Minister-
stva dopravy letos bude 
končit platnost více než 
850 tisícům řidičských 
průkazů. Schválně se 
zkuste podívat, jestli nej-
ste mezi nimi. Ne všichni 
řidiči si platnost hlída-
jí, například z loňského 
roku zbývá ještě bezmála 
100 tisíc průkazů s pro-
šlou platností. Přitom 
v případě, že lidé usednou 
za volant s propadlým 
řidičským průkazem, 
riskují pokutu na místě 
do dvou tisíc korun, v pří-
padě správního řízení až 
2 500 korun.

Výměnu řidičského 
průkazu je možné provést 
zdarma na jakémkoliv 
úřadě s rozšířenou působ-
ností, a to již tři měsíce 
před skončením platnosti 
dokladu. Seznam všech 
úřadů je k dispozici v inter-
aktivní mapě Ministerstva 
dopravy. K výměně je nut-
né donést platný doklad to-
tožnosti a stávající řidičský 
průkaz. Při podání žádosti 
již žadatel nepředkládá pa-
pírovou fotografii; úředníci 
pořídí digitální na místě, 
nebo stáhnou aktuální z re-
gistru obyvatel. Pokud řidič 
požádá o vydání dokladu 
do 5 dnů, bude ho výměna 
stát 700 korun.

Podrobnosti na nabíze-
jící se dotazy občanů jsme 
probírali s náměstkem pri-
mátora Karlem Deutsche-
rem, který má ve městě 
na starosti dopravu.

Kde tedy můžu požádat 
o výměnu řidičského prů-
kazu?

„Pro naše občany je sa-
mozřejmě nejvýhodnější 
vše vyřídit na frýdecko-
-místeckém magistrátu, ale 
obecně na kterémkoli úřa-
du obce s rozšířenou působ-
ností. Seznam se dá snadno 
vyhledat na internetu, stačí 

zadat obce s rozšířenou pů-
sobností. Výhodou je, že 
o řidičák nemusím žádat 
v místě trvalého pobytu, 
ale zase platí zásada, kde 
si o doklad zažádám, tam 
si ho musím i vyzvednout.“

Kdy můžu o výměnu 
zažádat, jsou nějak stano-
veny lhůty?

„Jsou dvě možnosti. 
Bezplatnou výměnu ŘP 
uplatním jen tehdy, když 
o nový řidičák zažádám 
maximálně tři měsíce před 
skončením jeho platnos-
ti. Takže, když vím, že mi 
platnost skončí v polovině 
června, zažádám o výmě-
nu nejdříve v půlce března, 
v tom případě nic neplatím. 

Pokud si ho ale chci vy-
řídit mnohem dříve, třeba 
proto, že vím, že pojedu 
na dlouhou služební cestu 
nebo dovolenou a nechci, 
aby mi řidičák v té době 
propadl, tak si můžu zažá-
dat o výměnu dříve, vlastně 
kdykoliv, ale musím počítat 
s tím, že mě to bude stát 
200 korun, což je poplatek 
stanovený státem.“

Co se stane, když ter-
mín pro výměnu pro-
švihnu, zapomenu na to? 
Čeká mě nějaký postih?

„Pokuta, za to, že při-
jdu na úřad s tím, že mám 
propadlý řidičák a chci ho 
vyměnit, mě nečeká. Ne-
platný řidičák už mi ale 

úředník nevrátí, na co by 
mi taky byl – bez platného 
řidičáku stejně nesmím ří-
dit, takže do převzetí nové-
ho řidičáku mě čeká chůze 
pěšky nebo jízda autobu-
sem, což pro někoho taky 
může být jistým druhem 
trestu.“

A co když si nehlídám 
platnost dokladů a budu 
jezdit s prošlým řidičá-
kem, aniž bych si toho byl 
vědom?

„Tak pak přijde trest, 
pokud sednu za volant bez 
platného řidičáku a zastaví 
mě policejní hlídka, poku-
tě se nevyhnu. Bez platné-
ho řidičáku totiž nemám 
za volantem co dělat, takže 
můžu dostat pokutu do 2 ti-
síc a ve správním řízení až 
2,5 tisíce korun.“ 

Co musím mít při vy-
řizování nového řidičáku 
s sebou?

„Občanku, řidičský 
průkaz a žádost o výměnu 
řidičáku, kterou vyplním 
na místě.“

Jak je to s fotkou? 
„Fotka je důležitá, ale 

vlastně ji nemusím moc 
řešit, papírovou rozhod-
ně přikládat nemusím. 
Na místě úředníci pořídí 
digitální foto, anebo vyu-
žijí novinky, totiž, že fotku 
stáhnou z registru obyvatel, 
z databáze občanek nebo 
pasu, samozřejmě v tom 

V roce 2020 skončí platnost více než 850 tisíců řidičáků

případě musí být fotka ak-
tuální, odpovídat aktuální 
podobě.“

Jak dlouho vyřízení ŘP 
trvá?

„Zákonná lhůta je 20 ka-
lendářních dnů.“

Můžu požádat i o rych-
lejší vydání ŘP? 

„Ano, to je možné, žá-

dost je pak vyřízena do pěti 
pracovních dnů, ovšem 
– už to není zdarma, ale 
za poplatek 700 korun.“

Jaká je platnost nového 
ŘP?

„Řidičáky mají platnost 
10 let, takže další vyřízení 
tohoto dokladu mě čeká po-
měrně za dlouho.“  

Vážení občané,
veškeré platby místních 
poplatků v hotovosti 
(nebo i kartou) může-
te od pondělí do pátku 
uhradit na pokladnách 
v místecké i frýdecké 
budově magistrátu.
Je zbytečné, aby oby-
vatelé Místku jezdili 
na hlavní budovu měst-
ského úřadu do Frýdku 
na Radniční ulici.   

DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA POŘÍZENÍ 
HYBRIDNÍCH AUTOMOBILŮ NA ROK 2020

Program je určen 
na podporu nákupu nových 
osobních vozidel (M1), 
případně předváděcích 
osobních vozidel s nájez-
dem max. 5000 km s plně 
hybridním pohonem vy-
bavených elektromotorem 
(FHEV). Cílem progra-
mu je snížení negativních 
vlivů dopravy na zdraví 
obyvatel a životní prostře-
dí, zejména snížení emisí 
z dopravy a případné sní-
žení hlukové zátěže.

Žádosti o dotaci lze 
podávat do 30. 6. 2020. 
Oprávněnými žadateli 
jsou fyzické a právnické 
osoby s trvalým pobytem 

nebo sídlem ve Frýdku-
-Místku po dobu nejméně 
jednoho roku před po-
dáním žádosti, musí být 
prvními majiteli vozidla. 
Maximální výše dotace je 
stanovena na 15 % z poři-
zovací ceny vozidla, nej-
výše však 75.000 korun.

Podmínky dotační-
ho programu najdete 
na www.frydekmistek.cz 
v sekci Magistrát / Od-
bory magistrátu / Odbor 
územního rozvoje a sta-
vebního řádu / Dotace.

Kontakt: Martina Ste-
belová, stebelova.mar-
tina@frydekmistek.cz, 
558 609 277.

Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociálních 
služeb, upozorňuje všech-
ny žadatele, kteří již mají 
podanou žádost o přiděle-
ní bytu v režimu sociální-
ho bydlení pro seniory ul. 
Sadová, ul. 17. listopadu, 
ul. Zámecká, ul. Na Aleji 
82, ul. Těšínská ve Frýd-
ku-Místku, aby se mezi 3. 
lednem až 30. březnem 
2020 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 čtvrtek 
(v době od 13.00 do 15.00 
h.), na odbor sociálních 
služeb, budova ul. Radnič-
ní 1149, 1. patro, kancelář 
č. 210 k aktualizaci svých 

žádostí. K aktualizaci 
je třeba doložit aktuální 
potvrzení o výši příjmu 
(popř. o přiznání příspěv-
ku nebo doplatku na byd-
lení) 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 v měsících 
říjnu až listopadu 2020. 
 Renata Baraňáková, 

 sociální pracovník 
 oddělení sociální práce

Aktualizace žádostí o přidělení bytu 
v režimu sociálního bydlení pro seniory

Akreditovaná vzdělávací instituce 
nabízí rekvalifikaci:

POMÁHAJÍCÍ PROFESE
Kvalifikační kurz pro pracovníky 

v sociálních službách
MPSV č.A/2017/0508-PK. 

Teoretická výuka bude probíhat v době 
od 24. 2. do 29. 4. 2020, a to 3x týdně od 13.15 hodin.

Uplatnění absolventů – ve všech zařízeních 
sociální péče včetně práce na ŽL.

Místo konání: Dům pokojného stáří u Panny Marie 
Frýdecké, Mariánské náměstí 1288 Frýdek-Místek.

Web: www.vzdělavaci-kurzy.eu
Kontakt: 595 174 336, 732 349 654

Platba: 2–3 splátky
Možnost tzv. zvolené rekvalifikace u zájemců 
vedených na úřadě práce na základě schválení.

Dne 29. 1. 2020 byl ukončen příjem žádostí o do-
taci z dotačního programu „Podpora aktivit vedou-
cích ke zlepšení životního prostředí pro rok 2020“. 
Finanční prostředky ve výši 1 500 000 Kč určené 
pro poskytování dotací v rámci tohoto dotačního 
programu jsou nyní podanými žádostmi vyčerpány.
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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

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 10, na pozemku p.č. 18/1 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 18/1) 
– Radniční
nebytový prostor č. 1.23 o výměře 55,62 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.24 o výměře 6,23 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.25 o výměře 10,22 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.26 o výměře 9,28 m2, I. 
NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.27 o výměře 1,99 m2, I. 
NP (WC)
stavba č.p. 46, na pozemku p.č. 61 zast. plocha 
a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 61) – 
Zámecké náměstí
nebytový prostor o výměře 39,5 m2, I.NP (ne-
bytový prostor)
nebyt. prostor o výměře 2,1 m2, I.NP (schodiště)
nebytový prostor o výměře 1,2 m2, I.NP (před-
síňka)
nebytový prostor o výměře 1,8 m2, I.NP (WC)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VI. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VIII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², II. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. NP 
(kancelář)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zastavěná 
plocha a nádvoří, (stavba je součástí pozemku 
p.č. 3026) – ul. Těšínská
nebytový prostor o celkové výměře 16,13 m², I. 
NP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 m², 
I.NP (sociální zařízení)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP 
(provozovna)
nebytový prostor o výměře 22,95 m2, I. NP 
(provozovna)
nebytový prostor o výměře 1,44 m2, I. NP (WC)
nebytový prostor o výměře 6,51 m2, I. PP (chod-
ba)
nebytový prostor o výměře 11,63 m2, I. PP (kan-
celář)
nebytový prostor o výměře 18,77 m2, I. PP (kan-
celář)
nebytový prostor o výměře 4,63 m2, I. PP (kou-
pelna)
nebytový prostor o výměře 2,05 m2, I. PP (WC)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. NP 
(kancelář č. 2.09, 2.10).
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. 
NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. 
NP (kanceláře č. 4.01)

nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 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)
stavba č.p. 647, na pozemku p.č. 1543 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 1543) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 17,64 m2, I. NP (pro-
dejna)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p.č. 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 70,46 m2, I. NP 
(prodejna)
nebytový prostor o výměře 2,11 m2, I. NP (zá-
dveří)
nebytový prostor o výměře 7,265 m2, I. NP 
(chodba)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je 
součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místec-
ká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je sou-
částí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká 
kasárna
nebyt. prostory o celkové výměře 
39,3 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 36,4 m2 
(kancelář) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad 
PHM – bývalá místecká kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře 
43,47 m2 (sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je sou-
částí 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 po-
zemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, 
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, 
V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavě-
ná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, 
II. NP
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č. p. 10, ul. Radniční, o výměře 
55,62 m2 (prodejna), 6,23 m2 (prodejna), 10,22 m2 

(prodejna), 9,28 m2 (prodejna), 1,99 m2 (WC), 
k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. 

Prostory budou pronajaty jako celek, kdy celková 
výměra i se sociálním zařízením činí 83,34 m².

Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše nájem-
ného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat 
– pronájem nebytových prostor Radniční 10“ na adre-
su Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obec-
ního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 10. 2. 2020 
do 14.00 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (nejpozději do 7. 2. 2020). 

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 
558 609 176 Dominika Chludová.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č. p. 2322, tř. T. G. Masaryka 
o výměře 70,46 m2, I. NP (prodejna), o výměře 

2,11 m2, I. NP (zádveří), o výměře 7,265 m2, 
I. NP (chodba), k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. 

Prostory budou pronajaty jako celek, kdy celková 
výměra činí 79,835 m².

Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše nájem-
ného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – 
pronájem nebytových prostor tř. T. G. Masaryka 2322“ 
na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 10. 2. 2020 
do 14.00 hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje da-
tum poštovního razítka (nejpozději do 7. 2. 2020). Doporuče-
ná cena nájemného pro tyto prostory činí 2 400 Kč/m2/rok.

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 
558 609 176 Dominika Chludová.
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Těšíme se na Vás!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chystáte se od září navštěvovat mateřskou školu a nevíte,  
která bude pro Vaše dítě ta nejlepší?  

Zveme Vás do naší mateřské školy na Den otevřených dveří. 
 Můžete si prohlédnout běžné i logopedické třídy, na případné dotazy 

Vám odpoví speciální logopedky. 
 

                ředitelství:                    odloučené pracoviště:           odloučené pracoviště: 
          MŠ J. Myslivečka 1883          MŠ F. Čejky 420            MŠ Lysůvky, Příborská 37 
                   30. 3. 2020                           31. 3. 2020                              1. 4. 2020 
             16:00 – 18:00 hod.              16:00 – 18:00 hod.               16:00 – 18:00 hod. 
                        

 
 
 

Přijďte si prohlédnout naši mateřskou školu, 
pro děti budou nachystány zajímavé a netradiční úkoly či hry 

a pro rodiče užitečné informace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Těšíme se na Vás!!! 

Základní škola v Lís-
kovci patří v oblasti mezi-
národní spolupráce mezi 
nejprogresivnější, roz-
hodně jsou o tom přesvěd-
čeni odborníci z Domu 
zahraniční spolupráce 
při Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy, 
když lískoveckou ZŠ, kon-
krétně učitelku anglič-
tiny Markétu Vítkovou, 
znovu vybrali pro další 
pokračování mezinárod-
ního programu s názvem 
eTwinning, což je digitál-
ní prostor, v němž mohou 
mezi sebou přímo komu-
nikovat, spolupracovat 
a sdílet své nápady učitelé 
z různých zemí.

Pro ZŠ Lískovec tato 
platforma rozhodně není 
žádnou novinkou, v prů-
běhu několika posledních 
let se zapojili učitelé hned 
několika předmětů, kromě 
jiných angličtiny, němči-
ny a fyziky. A protože se 
místním učitelům eTwin-

ning osvědčil, pokračují 
v navazování nových me-
zinárodních partnerství. 
Tentokrát se setkání ang-
ličtinářů z mnoha zemí Ev-
ropy uskutečnilo koncem 
listopadu v srbském Běle-
hradě, Česká republika zde 
měla čtyři zástupce.

Na dvoudenním pra-
covním setkání si učitelé 
vyměnili své zkušenosti 
s využíváním platformy, 
do níž je dnes napojeno 44 
zemí celého světa, eTwin-
ning tedy významně pře-
sahuje hranice Evropské 
unie, ačkoli původně vzni-
kl před patnácti lety pří-
mo z iniciativy Evropské 
komise, jejímž záměrem 
bylo povzbudit evropské 
školy k mezinárodní spo-
lupráci za pomoci využí-
vání informačních a ko-
munikačních technologií 
ve školách a zároveň obě 
tyto kompetence rozvíjet. 

Markéta Vítková z Lís-
kovce eTwinning aktivně 

využívá, protože je pře-
svědčena, že všechny mo-
derní technologie ve výuce 
dětí a mladých lidí výrazně 
pomáhají: „Technologie 
jsou pro ně jejich přirozené 
nástroje, vyrůstají s nimi 
a aktivně se o ně zajímají, 
takže považuji za velmi 
šikovné řešení využít tyto 
moderní prostředky k mo-
tivaci žáků do výuky. Díky 
oblíbeným technologiím 
v programu eTwinnig si 
osvojí nejen nové IT do-
vednosti, ale také výuku 
angličtiny s potěšením.“ 
Jako další velmi podstatný 
význam programu eTwin-
ning Markéta Vítková 
považuje skutečnost, že 
mezinárodní komunikace 
pomáhá dětem uvědomit 
si, že nejsme v Evropě jen 
my se svou kulturou, ale že 
každá země je něčím výji-
mečná. „V případě země 
s nepodobným jazykem 
pak dochází k rozvoji ko-
munikačních schopností 

a dětem přijde naprosto při-
rozené okomentovat práci 
anglicky, angličtina pro ně 
přestává být cizím jazy-
kem, ale stává se pro žáky 
komunikačním nástrojem,“ 
dodává Markéta Vítková.

Jako důkaz budiž zaujetí 
žáků při přípravě projek-
tu Vánoční duch. Skupiny 
osmé třídy, kde učí anglič-
tinu Markéta Vítková, digi-
tálně zpracovávaly fotogra-
fie a kresby z výtvarných 
hodin s vánoční tematikou, 
natáčely videa s koledami 
a někteří osmáci dokonce 
vytvořili vlastní krátký 
film s anglickým komen-
tářem z vánočních dílen. 
Všechny děti se v úvodu 
spolupráce zapojily do dis-
kusního fóra na eTwinnin-
gu, kde se stručně před-
stavily a rovněž reagovaly 
na záliby dětí z ostatních 
zemí, to vše v angličtině. 

Nyní mají Lískovečtí 
za sebou i poslední část vá-
nočního projektu, a to přání 
mnoha studijních úspěchů 
jejich srbským kamarádům 
do druhé části školního 
roku. Když Markéta Vítko-
vá svým žákům oznámila, 
že tím úkoly na projektu 
Vánoční duch skončily, 
zaznělo: „Cože??? Proč 
končíme? Vždyť může-
me vymyslet další projekt 
a pokračovat třeba Veliko-
nocemi. Copak tam nemají 
Velikonoce? Určitě mají!“ 
A to je myslím sen každé-
ho učitele, aby si jeho žáci 
sami říkali o další úkoly. 
Velké gratulace do Lískov-
ce, protože už dnes víme, 
že žáci tamní základní ško-
ly jsou jistotou, že digitál-
ní gramotnost stejně jako 
jazyková gramotnost se 
v naší zemi budou úspěšně 
zvyšovat.

Škola v Lískovci znovu na evropské učitelské špičce

Ve dnech 15. a 16. ledna 
se na třech místech (v Kr-
nově, Frýdku-Místku 
a Orlové) uskutečnil kraj-
ský přebor škol v šachu. 
Nemusíme s tou dobrou 
zprávou otálet, řekneme 
to rovnou, ve všech kate-
goriích zvítězili zástupci 
našich škol.

V nejmladší kategorii – 
první stupeň – zvítězilo 
družstvo 8. ZŠ Frýdek-
-Místek ve složení Anto-
nín Zemek, Ondřej Šigut, 
Jaromír Osina a Tereza 
Horková. V dané kategorii 
získal Frýdek-Místek ještě 
jednu medaili, a to bron-
zovou, díky hráčům 6. ZŠ 
Hynkovi Létalovi, Jonáši 
Létalovi, Barboře Mičové 
a Justýně Pruskové. 

Ve starší kategorii – dru-
hý stupeň – můžeme po-
gratulovat nejen vítěznému 
družstvu hrajícímu pod 
hlavičkou Gymnázium Pet-
ra Bezruče Frýdek-Místek 
„A“ (Marek Miča, Adam 

Frank, Ondřej Nytra, Lucie 
Fizerová), ale i stříbrným 
šachistům z 6. ZŠ (Petr 
Gnojek, Matyáš Paseka, Jan 
Bjolek, Vanesa Filipová). 

V kategorii nejstarší – 
střední školy – vyhrálo dal-
ší družstvo Gymnázia Petra 
Bezruče (Ondřej Havelka, 
Zuzana Gřesová, Kristýna 
Laurincová a Robert Dem-
ko), přičemž toto vítězství 
bylo velmi přesvědčivé. 
Naši gymnazisté svůj tur-
naj totiž vyhráli s násko-
kem deseti bodů. Krajský 
přebor tak dopadl pro naše 
školní družstva výborně. 
Nejenže přivezla pět me-
dailí, ale navíc budeme mít 
ve všech kategoriích své zá-
stupce i v dalším kole. 

Naše družstva tedy vy-
hrála okres, vyhrála kraj. 
Budeme jim držet palce, 
aby jejich vynikající forma 
vydržela. Aby naše týmy 
byly co nejvíce úspěšné 
i na mistrovství republiky. 
 Tomáš Adamec

Krajský přebor škol v šachu
zcela ovládl Frýdek-Místek

Střední škola gastronomie, 
oděvnictví a služeb zve 

na Den otevřených dveří
Určitě vás čeká mnoho příjemných zážitků! 

Nepropásněte možnost nahlédnout 
do naší školy jinak, než je obvyklé.
Den otevřených dveří se bude konat 
ve čtvrtek 13. února od 8.00 hodin.

T. G. Masaryka 451, Frýdek
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8. 2. 
BADMINTONOVÝ 

TURNAJ
Jsi příznivcem badmintonu 
a chceš si užít dopoledne 
plné zábavy? Pokud ano 
a máš v sobotu čas, přijď 
do tělocvičny na Obchodní 
akademii v Místku. Čekají 
na tebe jednotlivá utkání, 
potkáš nové tváře a na nej-
lepší hráče čeká odměna. 
Věk: 9–15 let, Cena: 150 Kč
Místo a čas: tělocvična, Ob-
chodní akademie, Palacké-
ho 123, Místek, 9.00–12.00 
hodin
Na akci se přihlaste do 6. 2.

8. 2.
SLADKÁ SOBOTA | 

PRALINKOVÝ SVĚT
Během sobotního dopoledne 
si vytvoříme čokolády růz-
ných tvarů i chutí. Na krátký 
čas se z nás stanou mistři 
cukráři. Budeme vyrábět 
sladká umělecká díla, která 
si pestře a barevně ozdobí-
me. Na závěr si poskládáme 
dárkovou krabičku, do níž si 
tyto lahodné pamlsky uloží-
te a vezmete domů. Čekají 
na vás i zábavné hry. Tak 
neváhejte a přijďte. 
Věk: 7–14 let, Cena: 150 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–12.00 hodin
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 6. 2.

15. 2.
EBRU | MALOVÁNÍ 

NA VODNÍ HLADINU
Během sobotního odpoled-
ne se seznámíte s umělec-
kou technikou Ebru. Ebru 
je turecká technika mal-
by na vodní hladině z 15. 
století a dosud doložená 
historie techniky mramo-

rování sahá až do roku 986 
n. l. Postupně se vyvíjela 
ve východní a střední Asii. 
Od roku 2014 je tato tech-
nika zapsána na seznamu 
nehmotného kulturního dě-
dictví Turecka v UNESCO. 
Naučíte se několik základ-
ních vzorů, které vytvoří-
me pomocí drátků a hřebín-
ků. Každý účastník bude 
pracovat na vodní lázni 
formátu A4 a dostane balí-
ček 15 ks látek, papíry pro 
otisk. Dále bude nachystána 
nádoba formátu 120x60 cm, 
na kterou si účastníci kurzu 
přinesou jednu věc, kterou 
si otisknou. Např. bílá látka, 
plátěná taška, tričko, šátek.
Věk: 12–60 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 10.00–14.00 hodin 
Cena: 1 050 Kč/dospělý | 
1 450 Kč/dítě+dospělý
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 10. 2.

15. 2. 
ČLOVĚČE, NEZLOB 
SE A PIŠKVORKY | 

O POHÁR MĚSTA FM 
Opět po roce máte možnost 
přijít si k nám na Středisko 
volného času Klíč zahrát tra-
diční deskovou hru Člověče, 
nezlob se a pokusit se vyhrát 
pohár či nějakou deskovou 
hru a k tomu navíc si zahrát 
piškvorky, kde nejlepší hrá-
če ve všech kategoriích čeká 
pohár a věcná odměna.
Věk: 6–99 let, Cena: 50 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–15.00 hodin | 
Prezence: 9.00–9.30 hodin
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-

ce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 14. 2.

15. 2.
DOPOLEDNE S TAN-
CEM | ČTYŘLÍSTEK

Zveme všechny děti na další 
taneční akci taneční skupi-
ny Dance 4 Fun. O zábavu 
a záhady nebude nouze, 
neboť nás přijdou navštívit 
komiksoví kamarádi. Ce-
lým tanečním dopolednem 
nás bude provázet parta 
kamarádů ze Čtyřlístku. Ta-
nečnice Fifinka, sportovec 
Myšpulín, výtvarník Bo-
bík a gymnasta Pinďa. Co 
všechno s sebou tito kama-
rádi přinesou a o jaké dobro-
družství se postarají?
Věk: 4–7 let , Cena: 60 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin 
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 12. 2.

20. 2.
FIALKOVÝ PODVEČER 
| VÝROBA KOSMETIKY
Fialkový podvečer vás uve-
de svým tajemným kouzlem 
do rozkvetlých luk a hájů. 
V příjemné atmosféře, pro-
voněné čajem a čerstvou 
kávou, si vyrobíme přírodní 
produkty, které nás jistojistě 
potěší. Fialkový gel na oči 
dokonale a jemně ošetří 
okolí vašich očí, které jsou 
v zimním nečase vystaveny 
mrazu a chladu. Tělový pudr 
je ideální pro citlivou kůži 
a působí osvěžujícím do-
jmem. Kondicionér do vlasů 
obsahuje účinné látky proti 
padání vlasů a díky sodě nás 
zbaví různých nečistot. Ne-
bude chybět relaxační hud-
ba, klidné prostředí a přátel-
ská společnost. Nechejte se 

unést nevšedními prožitky 
a krásou rozkvetlé louky.
Věk: 18–90 let, Cena: 250 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 17.00 – 19.30 hodin 
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 13. 2.

22. 2.
NERFLIGA DVOJIC

Další ze série turnajů dvou-
členných týmů, které se 
mezi sebou utkají v soubo-
jích s pistolemi na pěnové 
náboje Nerf ve hře zvané 
Nerfliga. Bude se hrát turna-
jovým způsobem dle počtu 
přihlášených družstev. Kaž-
dý zúčastněný získá body 
za své umístění do celoroční 
tabulky. Ty bude moci účastí 
na dalších turnajích navyšo-
vat. Na závěrečném turnaji 
v květnu 2020 budou vyhlá-
šeni a odměněni nejúspěš-
nější hráči Nerfligy.
Věk: 9–15 let, Cena: 50 Kč 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 13.00–17.00 hodin 
Informace: Recepce 

| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 18. 2.

22. 2.
SOBOTA PRO 

PRINCEZNY | DEN 
SESTERSTVÍ

Vzpomínkový den, Den 
sesterství nebo také v ori-
ginále Thinking day je me-
zinárodní svátek přátelství, 
který slaví skauti celého 
světa 22. února. Necháme 
se inspirovat tímto krásným 
svátkem a vyrobíme šperk, 
který můžeme někomu da-
rovat. Únor je časem kar-
nevalů, plesů i oslav, a proto 
ani my nemůžeme zahálet. 
Na zahřátí nebude chybět la-
hodný horký nápoj, který se 
naučíme připravovat, a ne-
zapomeneme ani na lekci 
slušného chování.
Věk: 7–10 let, Cena: 300 Kč
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 9.00–16.00 hodin
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 18. 2.

Školství

Ve dnech 19.–24. ledna 
se konal IX. ročník olympi-
ády dětí a mládeže. V Kar-
lovarském kraji se sešlo 
1980 sportovců a trenérů. 

K velkému úspěchu dětí 
a mládeže z Moravskoslez-
ského kraje výrazně při-
spěla i žákyně 7. ročníku 
7. ZŠ HANA OTIPKOVÁ, 
která „zabodovala“ v obřím 
slalomu ve snowboardingu 
a získala stříbrnou medaili.

Gratulujeme a přejeme 
mnoho dalších sportov-
ních úspěchů!  Iveta 
 Zechová, ředitelka školy

Akreditovaná vzdělávací 
instituce nabízí kurz

„Chůva pro děti do zahájení 
povinné školní docházky“
MŠMT č. 37525/208-1/496.

Proběhne v době od 2. 3. do 14. 5. 2020.
Uplatnění absolventů v jeslích, mateřských 

školách, dětských skupinách, práce na ŽL aj.
Místo konání kurzů: Obchodní akademie, 

Palackého 123 ve Frýdku-Místku
Web: www.vzdelavaci-kurzy.eu

Kontakt: 595 174 336, 732 349 654
Platba: 2–3 splátky

Možnost tzv. zvolené rekvalifikace 
na základě schválení pobočky úřadu práce.

Mimořádná akce pro rodiče
a odbornou veřejnost!

Vzdělávací instituce MŠMT, oprávněná provádět 
vzdělávací akreditované programy pro účely zákona č. 
563/2004Sb., pořádá ve dnech 17.–18. 2. 2020 od 14.15 
hodin v přízemí budovy Obchodní akademie, Palac-
kého 123 ve Frýdku-Místku kurz „Poruchy chování 
a učení u dětí – ADHD, zvládnutelný problém“ 
(MŠMT-7504/2019-1-372- Problematika včasného 
a komplexního přístupu k dětem a žákům s poru-
chami učení a chování)
Vyučuje lektorka s dlouholetou praxí ve školství.
Cena: 895 Kč
Kontakt: 732 349 654
Web: www.vzdelavaci-kurzy.eu

SEDMIČKA má úspěšné žáky!

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na únor
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www.knihovnafm.cz
3. 2. v 9.00–10.30, Frýdek

Klub pro rodiče s malými dětmi
6. 2. v 16.30, Místek

Přednáška Mgr. Marka Zágory 
Renesanční člověk 
Leonardo da Vinci

6. 2. v 18.00, Frýdek
Čaj o šesté 

Literárně hudební pořad 
Aleše Nitry (Jiří Šlitr). 

10. 2. ve 12.30–16.30, Frýdek
Valentýnská dílna 
pro holky i kluky

11. 2. v 17.00, Místek
Most krajiny Olgy Szymanské 

Literární pořad (ve spolupráci 
se z. o. Aktivní senioři F-M) 

13. 2. v 18.00, Frýdek
Psychosomatika aneb 

co nám tělo říká 
Přednáška D. Španihelové.
14. 2. v 16.30–18.30, Místek

Střeva a faktory zánětu 
Veřejná přednáška M. V. Beitlové.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

MUZEUM BESKYD

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

e-mail: 
info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá:  8.00 – 12.00, 
 12.30 – 16.00
čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
so, ne, svátky: 13.00 – 17.00

(listopad–duben)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
VÝSTAVY:

JEDU V JEDU
Příroda, jíž jsme součástí, je krás-
ná, zároveň však může být i nebez-
pečná. Pokud ale víme, na co si dát 
pozor, nemusíme se jí bát. Ukáže-
me si jedovaté rostliny, živočichy 
a houby, které můžeme najít v lese, 
na louce nebo i v zahradě či parku. 
Dozvíme se také o různých druzích 
jedů, jejich působení na člověka 
nebo o využití v dějinách lidstva. 
Výstava potrvá do 1. března 2020.

Fenomén Merkur
Legendární stavebnice Merkur se 

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
PO 3. 2. v 16.00
Karel, já a ty 

ČR | drama | 12+ | česky | 111 min. 
| 80 Kč

ÚT 4. 2. v 16.30 
Malé ženy 

USA | drama | přístupný | titulky | 
135 min. | 130 Kč

ÚT 4. 2. v 19.00
Extase 

ČSR / AUS | poetický | 12+ | česky | 
83 min. | 130 / 110 Kč

ST 5. 2. v 10.00
Le Mans ‚66 

USA | životopisný | 12+ | titulky | 
153 min. | 60 Kč

ST 5. 2. v 17.00
Králíček Jojo 

USA | komedie | přístupný | titulky 
| 108 min. | 130 Kč

ST 5. 2. v 19.00
Gentlemani 

USA | krimi | 15+ | titulky | 113 min. 
| 140 Kč

PÁ 7. 2. v 9.30
Gordon a Paddy 

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

PO 10. 2. v 19.00
Sbohem, synu 

CN | drama | 12+ | titulky | 175 min. 
| 130 / 110 Kč

ÚT 11. 2. v 19.00
Pěkně tučná sebeláska 

DK / SWE / NOR | dokumentární | 
15+ | titulky | 120 / 100 Kč

ST 12. 2. v 10.00
Poslední aristokratka 

ČR | komedie | přístupný | česky | 
110 min. | 60 Kč

ČT 13. 2. v 15.00
Parazit 

ROK | komedie | 15+ | titulky | 132 
min. | 80 Kč

SO 15. 2. v 15.00
Pat a Mat: Kutilské trampoty 

ČR | animovaný | přístupný | česky 
| 63 min. | 80 / 60 Kč

ÚT 18. 2. v 19.00
Psi nenosí kalhoty 

FIN | drama | 12+ | titulky | 130 / 
110 Kč

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
| Vstupné 70 Kč | pro děti od 3 let 

Ne 16. 2. v 15.00
Vojta a strašidla 

Divadlo Elf
Pohádka o velké odvaze, hodných 
strašidlech a o tom, že ne vše, co se 
děsné jeví, musí hrůzu nahánět

FESTIVAL
Pá–Ne 7.–9. 2.

Cyklocestování
| Vstupné: permanentka (so+ne) 
300 Kč | 250 Kč senioři, ZTP a stu-
denti do 26 let, (pá) 180 Kč v před-
prodeji | 250 Kč na místě
Tradiční a originální cestovatelský 

festival Cyklocestování ve Frýdku-
-Místku se uskuteční již počtrnácté. 
Prostřednictvím besed, promítání, 
filmů a workshopů se můžete vydat 
s cestovateli na kolech do různých 
koutů světa. Hlavním programem 
bude projekce nejúspěšnějšího 
českého himálajského horolezce 
Radka Jaroše nejen o všech jeho 14 
osmitisícovkách, ale i o tom, jak jel 
na kole na Elbrus. Za tahák festiva-
lu lze určitě považovat vyprávění 
o tříleté cyklocestě slovenské dvo-
jice Cycle2inspire nebo promítání 
Martina Stillera o exotické Srí Lan-
ce, kam se vydal na těžko na kolech 
i s rodinkou.

DIVADLO
Po 3. 2. v 19.00

Pankrác 45 
Švandovo divadlo 
| Vstupné 450 Kč 

| př. sk. Silné příběhy
Konec léta roku 1945. V Ticho-
moří končí druhá světová válka, 
Evropa se začíná vypořádávat 
s jejími důsledky. V Českoslo-
vensku probíhá zatýkání nacistic-
kých zločinců, loajálních Němců, 
ale také skutečných i domnělých 
českých pomahačů nacistického 
režimu. Toto zatýkání a vyšetřo-
vání se týká i slavných osobností. 
V jedné cele pankrácké vězni-
ce se tak sejdou herečky Adina 
Mandlová a Lída Baarová, spo-
lupracovnice parašutistů výsad-
ku SILVER A Hana Krupková, 
židovka Julie a neznámá žena. 
Která bude odsouzena? Účinkují: 
Klára Cibulková, Réka Derzsi, 
Eva Josefíková / Denisa Barešo-
vá a další.

Po 17. 2. v 19.00
Vězeň na Druhé Avenue 

Umělecká agentura Harlekýn
| Vstupné 450 Kč 

| mimo předplatné
Čtrnácté patro, výtah nejezdí, 
voda neteče, odpadky páchnou, 
venku horko k padnutí, v bytě 
zima, sousedi pořádají mejdany 
až do noci a zloději právě ukradli, 
na co přišli... Ne každý se však do-
kážeme zbláznit s takovou dávkou 
humoru, ironie a sarkasmu. Úžas-
ně vtipná komedie o životě man-
želů Edny a Mela Edisonových, 
tří sester a jednoho bratra. 

VÝSTAVY
Radek Jaroš: Koruna Himálaje

Čtrnáct nejvyšších hor naší plane-
ty, čtrnáct velikánů, přesahujících 
svojí výškou hranici osmi tisíc 
metrů. Stanout na všech jejich 
hlavních vrcholech! Výzva, která 
budila, budí a bude budit respekt 
v každém horolezci, který upíše 
svoji duši těm nejvyšším horám. 
Meta, které dosáhlo bez kyslí-
kových přístrojů zatím jenom 15 
horolezců z celého světa. Spousta 
těch, kteří se za tímto snem vyda-
li, ho nikdy nedosáhne. 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

So 15. 2., náměstí Svobody
Masopust na místeckém rynku

Již tradiční masopustní vese-
lí zahájíme v 10.00 na náměstí 
Svobody ve Frýdku-Místku ma-
sopustním průvodem plným ma-
sek a veselí. Také si povíme, kde 
se vůbec masopust vzal a proč si 
ho připomínáme. Chybět nebude 
tradiční moravská zabijačka, te-
matické soutěže a divadélka pro 
děti. Zúčastníme se masopust-
ních tradic, jako je souzení kozla 
či vynášení prasátka. K pobavení 
přispějí i kejklíři a komedianti, 
flašinetář či masopustní kapela.

HUDBA
St 12. 2. v 19.00, 

historický sál ZUŠ
Sax & Piano Duo

| Vstupné 150 Kč / 100 Kč 
| př. sk. Komorní koncerty

Oba interpreti, Laura Mikel Vl-
ková a Roman Fojtíček, patří 
k předním českým koncertním 
umělcům, jejichž interpretač-
ní úhel zobrazuje široké spekt-
rum, a to jak uvnitř souboru, tak 
i mimo něj.

St 19. 2. v19.00, 
Kino Petra Bezruče

Pavel Šporcl a Gipsy Way 
Ensemble GIPSY FIRE 2020
host: Vojtěch Szabó – akordeon

| Vstupné 450 Kč / 420 Kč senioři, 
studenti a ZTP | mimo předplatné

Výjimečný koncert s cikánskou 
tematikou. Pavel Šporcl vystoupí 
se svým programem Gipsy Fire 
ve Frýdku-Místku za doprovodu 
cimbálové skupiny Gipsy Way 
Ensemble. Jako host vystoupí 
vynikající hráč na akordeon Voj-
těch Szabó, jenž patří k evropské 
interpretační špičce.

INSPIRATIVNÍ OSOBNOST
Čt 6. 2. v 18.30, 

Zelený bar, Národní dům
Povídání v Zeleném baru 

s Joseem Opatrným
| Vstup zdarma

O horké mexické hranici, o střel-
ném prachu v mexických a ku-
bánských dějinách i o problémech 
současné mexické a kubánské spo-
lečnosti bude vyprávět iberoameri-
kanista Josef Opatrný.

VÝSTAVY
Jiří Zavřel: Bileámova oslice 

Jiří Zavřel se ve své tvorbě zamě-
řuje na reálné scenérie a motivy, 
ve kterých hledá skryté symboly. 
Kompletací a rozdělením jednodu-
ché stavby se můžeme dostat k ele-
mentárním tvarům, které nás mají 
zavést k počátkům civilizace.
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už téměř 100 let vyrábí na stále 
stejném místě, v Polici nad Metují 
v Královéhradeckém kraji. Historii 
této fenomenální hračky pro malé 
i velké prostřednictvím jedné části 
velké sbírky pana Jiřího Mládka 
představí výstava Fenomén Mer-
kur. Součástí výstavy je i dílnička, 
ve které si můžete postavit vlastní 
autorský model. Výstava potrvá 
do 8. března 2020.

Lukáš Horký
Lukáš Horký vystudoval infor-
matiku na Masarykově univerzitě 
v Brně a Institut tvůrčí fotografie 
Filozoficko-přírodovědecké fa-
kulty Slezské univerzity v Opavě. 
Věnuje se dlouhodobým dokumen-
tárním projektům a intermediál-
ním experimentům, od roku 2008 
systematicky fotografuje proměny 
Frýdku-Místku. Výstava potrvá 
do 29. března 2020.

 DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 6. února v 16.30 hodin, 

Zelený dům
LYSÁ HORA 

– KRÁLOVNA BESKYD
Tematický večer věnovaný Lysé 
hoře, turistice, historii chat, dáv-
ným i současným beskydským tu-
ristům. Doplněno studijní výstavou 
a promítáním. 

Čtvrtek 13. února v 16.30 hodin, 
Zelený dům

ZÍTRA BUDE KINO
Přednáška a doprovodná prezen-
tace přiblíží historii městských 
kin, dobové reklamy, zapomenuté 
filmy a také ukázky z tvorby ama-
térských kinooperatérů. Doplněno 
studijní výstavou.

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA
Na zámku se můžete projít parky 
v jeho okolí. Procházku si můžete 
zpestřit zábavnou hrou pro celou 
rodinu – vyřešit několik úkolů a na-
jít poklad. Více informací na webo-
vých stránkách nebo na pokladně 
muzea.

.
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

Filozofie a praxe jógy pro každé-
ho, zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladě-
ní, relaxace a regenerace, posílení 
imunitního systému, správné dý-
chání, dynamické meditace – nově 
zařazeno!
PRAVIDELNÉ ČTVRTLETNÍ 
KURZY LEDEN – BŘEZEN

v jógovém sále ve Frýdku
ÚTERÝ 9.00 hodin 

RANNÍ PROTAŽENÍ
Otevřené kurzy! (může přijít kaž-

dý, kdo si chce po ránu protáhnout 
své tělo)

7. 2. v 17.00 h. 
ČAJ O PÁTÉ

Oblíbené setkání v kruhu přátel 
nad šálkem čaje a poutavým poví-
dáním Zdeňka Šebesty, tentokrát 
na téma „MOUDRÝ ČLOVĚK 
HLEDÁ VŠECHNO V SOBĚ, 
NEROZUMNÝ KOLEM 
SEBE“.
Setkání bude v jógovém sále 
ve Frýdku.

14. 3. – 9.00–18.00 
– FILOZOFIE ŽIVOTA

Jednodenní setkání s úvahami nad 
smyslem života.
Žijeme ve Vesmíru nebo Vesmír 
v nás? A jaký to má vliv na náš 
současný život. Celý den bude 
propojen těmito úvahami. Neza-
pomeneme ale ani na tělo, které 
ke šťastnému životu potřebujeme. 
Protáhneme se v jednoduchých 
cvičeních a necháme tělo i mysl od-
počinout v příjemných relaxacích.

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.
Učitelé a přátelé 

Školy jógy KARAKAL.
Bližší informace na 

www.joga-karakal.cz. 

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
Nová lekce, vhodná pro začáteční-
ky a mírně pokročilé… JEMNÁ 
ANTISTRESOVÁ JÓGA, každý 
čtvrtek od 19.00 do 20.10 hodin 
(info v rozvrhu na webových strán-
kách)
Od 3. 1. jsme otevřeli mini kurz 
pro ZDRAVÁ ZÁDA A BEDER-
NÍ SVALY, každý pátek od 18.15 
do 19.45 hodin – pět setkání
Od 5. 1. jsme otevřeli mini kurz 
HORMONÁLNÍ JÓGY PRO AB-
SOLVENTKY ZÁKLADNÍCH 
KURZŮ, každou neděli od 16.45 
do 18.15 hodin – pět setkání

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

Kurzy jógy únor–květen 2020
Začínáme v týdnu od 3. února.

Více informací na webu.

Sahadža jóga

E-mail: fm@nirmala.cz 
Tel.: 732 914 474

Lekce sahadža jógy 
a přirozené meditace 

– Pionýrů 839, budova A 
(Seliko park).

jóga BERkaNa

Tel.: 603 793 595
eva@berkana.cz

www.yoga-berkana.cz
Terapeutická jóga, kurz

Každé úterý v 16.30 – 18.30
Zdravá záda, kurz

Každý čtvrtek v 15.45 – 17.00
Kriya jóga pro pokročilé 
– Bihárská škola, kurz

Každý čtvrtek v 17.00 – 19.00
Terapeutická jóga pro ženy, kurz

Každý pátek v 16.00 – 18.00

lidovÝ dŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
Každý čtvrtek od 10 do 11 h.

Kurz – Cvičení nejen 
pro seniory

Vstupné 50 Kč.
Úterý od 17 do 18 
a od 18 do 19 h.
Kurz cvičení 

– Stabilizace páteře 
Vstup 100 Kč, 

přihlašování na: 739 202 721
každý čtvrtek od 18 do 19.30

Arteterapie 
Nový kurz od 6. února.

Výborný kurz na poznání sebe 
sama a odbourání stresu, 

vstupné 80 Kč.
9. 2. od 15 do 17 h.
Dětský karneval

13. 2. od 17 do 21.30 
Přednáška Ohromující síla mysli 

Prožitkový večer 
s Mirkem Vojáčkem.

15. 2. od 19 h.
1. skautský ples

19. 2. od 9 do 14 h.
Karneval pro zdravotně 

postižené

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

 hospůdka u arnošta

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

tel: 727 872 788 14–23 h. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
14. 2. (pá) 20 h.

TriCo
Valentýnský večer při svíčkách 
s hudební produkcí formace TriCo 
(Michal Smolan &. spol.).

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA
Vít Adamus – Malba „55“

Výstava obrazů Víta Adamuse pod 
názvem Malba „55“. Výstava je 
prodejní a potrvá do 29. 2.

divadlo ČtYŘlíStEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 8. února v 15 hodin
Příhody medvídka Ťupínka I.

Jan Wilkowski
Loutková pohádka vypráví první 
příhody malého medvídka a jeho 
tatínka medvěda, lišky i malého 
pejska. Pro děti od 3 let – hraje 
DUO – Divadlo u Ostravice Frý-
dek-Místek. Vstupné 40 Kč.

Sobota 15. února v 15 hodin
Čert vem anděla

Veselá činoherní pohádka o tom, že 
i čertovští rodiče to nemají se svou 
dcerou na vdávání jednoduché. 
Hraje Divadlo Prozatím Frýdek-
-Místek. Vstupné 40 Kč.

Pro mládež a dospělé
Pátek 7. února v 18 hodin 

(premiéra)
Sobota 8. února v 18 hodin 

(1. repríza)
Pátek 14. února v 18 hodin 

(2. repríza)
HURÁ, přijede strýček!!!

Hraje hostující soubor Divadla 
Šmíry. Obnovená premiéra di-
vácky nejoblíbenější frašky, která 
pojednává o nečekané návštěvě 
v rodině, kde rozhodně žádnou ná-
vštěvu nečekají...
Vstupné 150 Kč. (Možnost rezer-
vace na divadlosmiry@seznam.cz. 
Pozor! Není klasicky na předprode-
ji v úterý a čtvrtek; k dostání nejdří-
ve hodinu před představením)

Půjčování kostýmů v únoru:
Úterý a čtvrtek od 15 do 17 h.

kultuRNí dŮM FRÝdEk

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

E-mail: 
info@kulturnidumfrydek.cz, 
kulturnidumfm@seznam.cz

Web: 
www.kulturnidumfrydek.cz

Pátek 14. 2. od 19.00
Valentýnský ples

Zažijte neopakovatelnou atmosfé-
ru a užijte si výjimečné okamžiky 
společenské zábavy se svou drahou 
polovičkou či kamarády. Srdečně 
vás zveme na další ročník Valen-
týnského plesu. DJ a moderátor 
večera bude všem známý a milo-



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  14  ≈ Programová nabídka

vaný DJ LOWA. Předprodej www.
ticketlive.cz včetně výběru stolu 
a večeře.

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
(Informace na str. 11)

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 asisten-
tek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic 

Návštěvní služba porodní 
asistentky 

(zdarma – na základě 
indikace lékaře)

Masáže těhotných i po porodu  
(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Ve čtvrtek v 15.30 a 16.30 h.

KURZ: CVIČENÍ 
MAMINEK S DĚTMI 

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

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
PRO DĚTI od 8–12 měsíců
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 

taNEČNí Studio daNCEpoiNt

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, 
tel.: 776 096 091,
tel.: 602 687 496

NABÍZÍME VÝUKU:
latinskoamerických tanců, disco 
dance, street dance, moderního 
tance, break dance a gymnastiky 
pro tanečníky.

atEliÉR kRESBY a MalBY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝUKA KRESBY 
A MALBY 

pro děti, mládež i dospělé, 
pro začátečníky i pokročilé

KURZY
PLENÉRY 

Kurzy PAVERPOLU

vÝtvaRNÝ atEliÉR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

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

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
neděle 16. 2. v 15.00
Dílničky: vyrábíme 
ptačí hnízdní budky 

divadElNí kluB d.N.a.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

soubor.dna@seznam.cz
Web: http://klubdna.cz/

Neděle 9. 2. v 19.00 h.
CHARLEYOVA TETA 

(Doberská SODA)
Veselohra o třech dějstvích. 90 Kč.

luMpíkov

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

776 633 953
info@lumpikov.cz
www.lumpikov.cz
Pondělky od 16.00 

do 16.45 / 16.45 do 17.30
Tančení Lumpíci

(taneční kroužek pro děti 
od 3 do 9 let)

Úterky od 17.00 do 17.45
Jumping na trampolínách 

pro děti
cena 1440 Kč/16 lekcí (únor–kvě-
ten), rezervace info@lumpikov.cz, 

ZAČÍNÁME UŽ 4. 2.
Čtvrtky a pátky od 9.00 do 9.45

Mluvící Lumpíci
(vzdělávací kroužek 

pro batolata)
Neděle od 17.00 do 18.00 

Tanec pro ženy
cena 100 Kč/lekce, rezervace 
na tanecprozeny@seznam.cz

Jumping pro dospělé – pondělí až 
středa 18.00–19.00, čtvrtek 17.00–

18.00, pátek co 14 dní 17.00–18.00, 
neděle 10.00–11.00, cena 90 Kč/
lekce, rezervace na lumpikov.cz
Kurz MANAŽERSKÁ AKA-
DEMIE pro ženy (půlroční kurz 
pro ženy, které se chtějí posunout 

na manažerskou pozici nebo 
na manažerské pozici pracují), 

kurz je financován 
ze zdrojů EU.

Kurz „Práce, děti a já“ 
pro ženy s dětmi do 15 let 

(tříměsíční intenzivní kurz, jehož 
cílem je pomoci maminkám 

na mateřské/rodičovské dovolené 
s návratem zpět do práce), 

kurz je financován 
ze zdrojů EU.

VOLNÁ MÍSTA 
VE ŠKOLIČCE LUMPÍKOV 

po–pá 7.00–17.00, malá skupinka 
dětí, individuální přístup, 
ZVÝHODNĚNÉ CENY

 více informací na 
madejovalumpikov@gmail. 

.com

taNEČNí Škola juSt daNCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz
disco dance, street dance, 
baby dance, show dance, 

gymnastika, latina
každé pondělí od 16 do 17 h.

vEŘEjNÝ MalíŘSkÝ atEliÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

E-mail: 
malirsky.atelier@seznam.cz

Malířský ateliér je připraven přiví-
tat kohokoliv ze široké veřejnosti, 
kdo má v úmyslu malovat, zúčast-
nit se malířských kurzů nebo kurzů 
kreslení pravou hemisférou, které 
zde pořádáme.
Prohlídku lze uskutečnit každou 
středu odpoledne nebo po před-
chozí telefonické nebo e-mailové 
dohodě.

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. 

pátek 7. 2. PAULIE GARAND 
& KENNY ROUGH
PAULIE GARAND Z TY NI-
KDY LABELU ROZSEKÁ 
STOUN, DJ: FLIPTYCK
sobota 8. 2. JELEN
SKUPINA JELEN PO LE-
TECH VE STOUNU, AFTER-
PARTY DO 4.00
pátek 14. 2. VALENTÝNSKÉ 

HITY ZE ZÁHROBÍ 18+
VALENTINSKÉ HITY ZE 
ZÁHROBÍ 18+, SOUTĚŽE, 
DJ KOMÁR & KAMIL A TY 
NEJVĚTŠÍ PECKY VŠECH 
DOB
sobota 15. 2. DORIAN & 
PSYCHO RHYME
DORIAN POPRVÉ VE STOU-
NU & HIP HOP PARTY
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Jelen, sympatická 
parta kolem frontmana 
a hlavního autora Jin-
dry Poláka, má za se-
bou několikaleté období 
na scéně české populární 
hudby. Z role nováčků se 
skupina rychle etablova-
la mezi stálice tuzemské 
hudební scény a napev-
no se zabydlela v line-
-upu předních domácích 
festivalů. Kapela tento 
rok opět vyráží na kon-
certní turné a Frýdek-
-Místek nebude chybět!  

„V rámci turné navštíví 
kapela i frýdecko-místec-
ký klub Stoun,“ oznamuje 
šéf klubu Kamil Rudolf 
a dodává: „Koncert pro-
běhne v sobotu 8. února 
od 20 hodin.“

Jako speciální host ve-
čera vystoupí skvělá pís-
ničkářka Kateřina Marie 
Tichá se svou skupinou. 
Frýdecko-místecký klub 

Stoun otevře své dveře 
v 19.00 hodin.

A produkce Stounu 
již avizuje také březno-
vé vystoupení Horkýže 
Slíže: Píše se rok 1992, 
v počítačové architektuře 
nastupuje Intel Pentium, 
černobílé monitory stří-
dají barevné, pokračuje 
disketová éra a kapela 
Horkýže Slíže ve zkušeb-
ně na nitranském koupa-
lišti zakládá svou historii. 
Píše se rok 2020 a Slí-
že mají 27 aktivních let 
na hudební scéně. „Vyzý-
váme všechny počítačové 
experty, přijďte si užít 27. 
level live game s kapelou 
Horkýže Slíže,“ říká zpě-
vák kapely Peter „Kuko“ 
Hrivňák.

V roce 2020 Slíže vy-
dávají další singl s vi-
deoklipem „Keď bu-
deš na compe“ a vyráží 
na jarní turné, tentokrát 

po kulturních domech na-
příč celou Českou repub-
likou, s vlastní technikou 
a světly, speciálně připra-
venými pro toto turné. 
Namísto tří životů ve vir-
tuální realitě máme sice 
jen jeden, ale opravdový, 
spontánní a plný emocí, 
tak si ho pojďme užít. Za-
stávka ve Frýdku-Míst-
ku proběhne v pátek 27. 
března, ale pozor – v Kul-
turním domě Frýdek.

„Co do playlistu se 
bude jednat o průřez 
kompletní historií kapely. 
Těšit se můžete na sviž-
ný, barevný a zábavný set 
s mnohými překvapení-
mi. Tak jak to u Slížů cho-
dí,“ dodává Dr. Štefánik.

Vstupenky na koncerty 
jsou k dostání například 
v klubu Stoun, v Turistic-
kém informačních centru 
Frýdek-Místek nebo onli-
ne na www.stoun.cz.

Festival Cyklocestování v Nové scéně

napsali jste nám

Dne 19. prosince se 
v Kulturním domě Frý-
dek uskutečnilo divadelní 
představení Doktor v ne-
snázích. Jedná se o situač-
ní komedii, pojednávající 
o průměrném plastickém 
chirurgovi, jeho žárlivé 
manželce, která je větši-
novým vlastníkem jejich 
plastické polikliniky, 
jeho nové sekretářce/ 
/asistentce a dámských 
zákaznících, dychtivých 
po vylepšení různých čás-
tí své „tělesné schránky“. 
Divadelní představení 
je plné veselých scének, 
člověk se zasměje a zapo-
mene, alespoň na chvíli, 

na všední starosti.
Představení se uskuteč-

nilo dalo by se říci v „re-
tro“ kulturním stánku, 
atmosféra byla velmi pří-
jemná, prostředí (hlediště, 
jeviště, foyer), odpovída-
jící kulturnímu prostře-
dí, možnost občerstvení 
o přestávce. Pokud jde 
o diváky, tak tuto kultur-
ní a společenskou událost 
lépe zvládly představitel-
ky něžného pohlaví (šaty, 
sukně, večerní róby, po-
lobotky apod.). Pánská 
část (až na malé výjimky) 
už většinou zapomněla 
na obleky, saka, kravaty, 
polobotky apod.

Ale i při návštěvě Ná-
rodního divadla v Praze 
člověk zahlédne návštěv-
níky s batohem na zá-
dech, v riflích a podobně. 
Holt, čas a pokrok/vývoj 
se nedá zastavit. 

Přesto doporuču-
ji v dnešní uspěchané 
době se zastavit, udělat si 
chvilku k návštěvě nějaké 
kulturní aktivity, kterých 
i Kulturní dům Frýdek 
v poslední době nabízí 
stále více. Ať už se jedná 
o koncerty hudebních sku-
pin a vystoupení zpěváků, 
divadelní představení, talk 
show a další společenské 
akce.  Jaroslav Čmiel

Na kulturu choďme kulturně

Ve Stounu zahraje kapela Jelen, v kulturáku Horkýže Slíže

Setkání saxofonu 
a klavíru v jednom 
komorním tělese lze 
charakterizovat jako 
splynutí přítomnosti 
s minulostí.

Saxofon, přestože byl 
vynalezen ve 40. letech 
19. století, začal naplno 
svůj život žít až téměř 
o sto let později a stal se 
jakoby symbolem zrych-
leně nervního tepu naší 
doby. Oproti tomu klavír 
navozuje spíše domácky 
usedlou a moudrou atmo-
sféru s vůní kávy a kvalit-
ní hudby. Spojením obou 
zdánlivě protichůdných 
elementů se můžeme ocit-
nout ve zcela specifickém 
světě hudby, který bude 

umět ironicky polechtat, 
ale též i konejšivě pohla-
dit.

Jedněmi z prvních pro-
tagonistů této nástrojové 
hudby je české Sax & Pia-
no Duo, které se od roku 
1995 pravidelně objevuje 
na české hudební scéně. 
Oba interpreti, Laura 
Mikel Vlková a Roman 
Fojtíček, patří k před-
ním českým koncertním 
umělcům, jejichž inter-
pretační úhel zobrazu-
je široké spektrum, a to 
jak uvnitř souboru, tak 
i mimo něj.

St 12. 2. v 19.00, His-
torický sál ZUŠ | Vstupné 
150 Kč / 100 Kč | př. sk. 
Komorní koncerty.

Sax & Piano Duo v „lidušce“
Názvy divadelních 

her mají podobu otázky 
jen velmi zřídka. Když 
už ano, jejich příběh 
bývá zahalen tajemnou 
aurou. Nejinak tomu je 
i u komedie Kdo je pan 
Schmitt? V novince Di-
vadla Mír se rozjíždí vel-
ké pátrání po tom, kdo 
je a kdo není blázen, kdo 
má ještě jasný úsudek 
a komu už přeskočilo. 
Příběh, který obestírá až 
kafkovská atmosféra.

Devět scén, nepředví-
datelné situace a hlavní 

hrdinové, kteří neví, kým 
vlastně jsou. Příběh man-
želů Bélierových, kteří 
začnou zjišťovat, že z ně-
jakého záhadného důvodu 
nejsou tak úplně ve své 
kůži, je pro mnohé na prv-
ní pohled fascinující. Lidé, 
kteří ale na konci každého 
vyprávění potřebují logic-
kou tečku nebo vysvětle-
ní, u Thiéryho nepochodí. 
Ten se totiž rozhodl po-
kračovat v tradici Samue-
la Becketta, Franze Kafky 
a celé řady svých fran-
couzských krajanů, pro 

které – některým divákům 
navzdory – logika nikdy 
nebyla tou nejdůležitější 
věcí. Ba spíše naopak, své 
postavy vrhají do situací, 
které s nějakým racionál-
ním a realistickým psaním 
nemají moc společného. 
Tomuto žánru se říká ab-
surdní drama.

Účinkují: Štěpán Ko-
zub, Magdalena Tkačíko-
vá, Albert Čuba, Vladimír 
Polák a Robin Ferro

St 19. 2. v 19.00 | Vstup-
né: 350 Kč | Př. sk. Ostrav-
ská divadla

Divadlo Mír – Kdo je pan Schmitt?
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EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

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.

Účetnictví 
+ daně 

bez starostí
Nabízíme externí 

vedení daňové 
evidence, 

účetnictví, mezd, 
DPH aj. 

pro podnikatele, 
právnické osoby, 

i neziskové 
organizace.

Levně a spolehlivě. 
Tel: 603 182 943.

Email: mensikova.
marie@gmail.com

úterý 18. února v 16.00
Městská knihovna Místek, Modrý salonek

beseda s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem 
na aktuální témata v oblasti kultury


