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Rady města

slovo primátora

Vážení občané,
občas je nám podsouváno, že zapomínáme na cyklis-

ty, ale já jsem přesvědčený, že i těm, kteří se rádi hýbou 
na kole, město vychází vstříc, jak jen může. Důkazem je 
nejen bikesharing – projekt sdílených kol, který jsme roz-
jeli už na konci minulého volebního období a s využitím 
dosud získaných dat se jej snažíme neustále vylepšovat. 
Pravidelně do Frýdku-Místku přivádíme také nejprestiž-
nější cyklistický závod v republice Czech Tour, kdy si 
můžeme vychutnat atmosféru profesionálního pelotonu. 
A letos podpoříme také aktivitu Marka Šimoňáka, který 
se snaží u příležitosti 170 let od narození T. G. Masaryka 
oživit tradici frýdecko-místeckých cyklistů, kteří ve 30. 
letech minulého století na kolech vyráželi za preziden-
tem do Prahy. Po stejné trase chtějí jet i letos a odstartují 
od busty T. G. Masaryka na stejnojmenné ulici v pátek 6. 
března od 8 hodin. Můžete je přijít povzbudit spolu s námi.

Dalším cyklistickým projektem, ke kterému se chceme 
připojit, je výzva Do práce na kole, která se připravuje 
na květen jako 10. jubilejní ročník. Chceme se tak přidat 
k 45 městům, která už se k této aktivitě připojila. Cílem 
projektu Do práce na kole je motivovat co nejvíce lidí, aby 
jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo 
nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu 
a chůze. Lidé tak mohou zlepšit nejen svou kondici, zdraví, 
náladu a možná i vztahy s kolegy, ale i přispět k čistšímu 
ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu. 

 Michal Pobucký

Opozice na volné téma, o bytech, 
soudech, exekucích… (str. 2)

40. společenský večírek 
pro dárce krve (str. 4)

Díky městu bruslí v Polárce vedle 
škol už i mateřinky  (str. 11)

Trošku dozvuky vá-
nočních trhů, v podobě 
svařáků a punčů, trochu 
předzvěst další sezony 
trhů farmářských s jejich 
obvyklým sortimentem 
a k tomu avizované bu-
jaré oslavy masopustu 
s průvodem masek, po-
uličním divadlem, před-
stavením kejklířů, ko-
mediantů a kouzelníků, 
povídáním o starých 
zvyklostech i zabijačce. 
Navíc počasí navozující 
předjarní náladu, takže 
nebylo divu, že místecké 
náměstí bylo v sobotu 15. 
února přeplněné.

V úvodu Masopustu 
prošel náměstím Svobody 
masopustní průvod „oko-
lo rynku“ zpestřený o tzv. 
„vynášení prasátka“ s vy-
právěním řezníka Krkovič-
ky. Ten přibližoval lidem 
tradici zabijaček, protože 
„v obchodech máte u masa 
z prasete napsáno kdeco, 
od země původu po jeho 
sestřenici, ale jsem si jistý, 
že spousta dětí ani neví, jak 
takové neporcované prase 

vypadá“. „Určitě to bylo 
pro mnohé atraktivní, když 
mohli vidět řezníky přímo 
v akci. A fronty na maso 
a zabijačkové speciality 
také svědčily o tom, že 
lidé nemusí každý víkend 
strávit nákupy v supermar-
ketu, že jim atmosféra trhů 
stále něco říká,“ hodnotil 
náměstek primátora Jakub 
Míček. 

„Je správné připomínat 
tradice, i masopust, který 
končí Popeleční středou, 
čtyřicet dní před Veliko-
nocemi. Tento svátek sahá 
daleko do středověku,“ při-
pomněl náměstek primáto-
ra Marcel Sikora, ale lidé se 
na náměstí mohli o maso-
pustním veselí dozvědět ješ-
tě mnohem více. Třeba co 
znamená pochování basy, 
zabíjení kobyly, masky ko-
houta či kozla. „Jsem rád, 
že s maskami přišly i ně-
které děti, které jistě oce-
nily několik pohádkových 
divadelních představení. 
Myslím, že tady lidé z Kul-
turyFM i živnostenského 
úřadu dobře spolupracovali, 

MASOPUST: Řezník Krkovička zboural prase a několikrát i publikum. 
 Foto: Petr Pavelka

Masopustní tradice si připomněly davy lidí

Několik změn, ale 
stále růžová. Tak by se 
dala ve zkratce shrnout 
nadcházející sezóna sdí-
lených kol ve Frýdku-
-Místku, která začne už 
1. března a potrvá až 
do konce listopadu, což 
je první změna. Další je 
třeba to, že podobně jako 
u MHD zdarma se daří 
městu do systému zapo-
jovat i další obce, po Svi-
adnovu, Bašce, Starém 
Městu nově i Dobrou, 
navíc už s jejich finanční 
participací.

„Propojení s okolními 
obcemi nám dává smysl 
a i díky tomu bude v ulicích 

v příští sezóně, prodloužené 
na devět měsíců, vždy mi-
nimálně 120 kol mechanic-
kých, oproti současným 80, 
a na deset se zvedne i počet 
elektrokol. Nově bude ale 
nutné kola odkládat pouze 
do určených cyklostoja-
nů,“ rekapituluje hlavní 
změny náměstek primátora 
Jakub Míček. „Kola byla 
zamykána všude možně, 
nepůsobilo to kolikrát moc 
dobře, docházelo k ohro-
žení dopravního provozu 
nebo poškozování veřejné 
zeleně. Proto chceme jít 
cestou velkého množství 
malých zón. Využitelných 
stojanů má být přes stovku, 

takže docházková vzdále-
nost bude ve většině přípa-
dů do 150 metrů,“ vysvětlil 
náměstek primátora Karel 
Deutscher, že město už 
nechce dopustit živelné za-
mykání k dopravním znač-
kám nebo sloupům veřej-
ného osvětlení. Systémem 
vyžadujícím stojany si 
také radnice chtěla pojistit, 
aby provoz bikesharingu 
ve Frýdku-Místku nemohl 
získat provozovatel, jenž 
po uživatelích nevyžaduje 
zamykání k pevné překáž-
ce, což by byla pro estetiku 
veřejného prostranství ještě 
větší rána. 

 (Pokračování na str. 3)

a my jako Statutární město 
Frýdek-Místek určitě bu-
deme v podobných akcích 
chtít pokračovat, protože 
je vidět, že jsou žádané,“ 
uzavřel náměstek primátora 
Pavel Machala. (Více foto-
grafií na webu a facebooku 
města)  (pp)

Růžová kola vyjedou 1. března
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„Každé číslo Zpravo-
daje rady města obsahuje 
na straně 9 nabídku vol-
ných nebytových prostor 
ve vlastnictví města k pro-
nájmu. Tento seznam se 
nezmenšuje. Není zájem. 
Je tedy na městě, aby jako 
vlastník objektů, kde se 
tyto volné nebytové prosto-
ry nachází, s péčí řádného 
hospodáře, našlo způsob 
jejich využití. 

A jednou z možností 
je přestavba nebytových 
prostor na bytové. Jako pří-
klad může posloužit Dům 
s pečovatelskou služnou 
na ulici Sadová č.p. 604 
a č.p. 606. V současné době 
je inzerováno celkem 5 
nebytových prostor, každá 
o výměře cca 19 m2. Pro-
blém je v tom, že tyto pro-
story nemají sociální zaří-
zení. Nabízí se jednoduché 
řešení – pronajmout tyto 
prostory stávajícím nájem-
cům protějších bytů a tím se 
z bytů 1+0 stanou byty 2+0. 
Při získání nároku na byt 
v tomto zařízení většina ná-
jemníků musí řešit problém 
co s nábytkem, pokud dříve 
užívali byt 1+2 nebo větší. 
Takhle by získali navíc je-
den obývací pokoj.

Dále jsou v DPS Sadová 
další nebytové prostory, 
které byly dříve byty a nyní 
jsou užívány podnikateli. 
Pokud jsou v těchto prosto-
rách poskytovány služby 
klientům DPS, jako napří-
klad manikúra, pedikúra, 
holičství, kadeřnictví, ma-
sážní služby apod. je vše 
v pořádku. Jsou-li však 
nebytové prostory využí-
vány jako kanceláře, mělo 
by město zahájit jednání 
s těmito nájemci, a nabíd-
nout jim jiné své nebytové 
prostory ze stránky 9 Zpra-
vodaje. 

Chce to začít jednat a ne-
spoléhat se jen na nesčetně 
krát opakovanou inzerci 
a pak pasivně čekat.   
 Ivan Vrba 

 za klub KSČM

„Poslední týdny se Frý-
dek-Místek objevoval v mé-
diích hlavně v souvislosti se 
soudními procesy, probíha-
jícími se současnými i bý-
valými představiteli města. 
Raději bych se ale věnoval 
věcem, které se reálně do-
týkají každodenního života 
občanů města. Alespoň dva 

letité problémy konečně 
spějí k řešení: po dlouhých 
odkladech se dává do po-
hybu odkanalizování zbý-
vajících městských částí 
a probíhá i stavba obchvatu. 
O tom, že je už nyní nejvyš-
ší čas věnovat se dopravní 
situaci po jeho dokončení 
jsem tu psal minule.

Jsou tu i jiné důležité 
problémy. To, že máme 
ve městě potíže s přístupem 
ke zdravotní péči, snad po-
tvrdí každý, kdo se tu ně-
kdy snažil sehnat zubaře. 
V jiných městech se přitom 
daří lákat nové zubaře a lé-
kaře pomocí rozumně na-
stavených dotačních titulů 
a např. příspěvky na dovy-
bavení ordinace. Rád bych, 
abychom se toho dočkali 
i u nás.

Dalším mimořádně pal-
čivým problémem jsou exe-
kuce. V exekuci je více než 
10 % obyvatel města a do-
hromady je proti občanům 
Frýdku-Místku vedeno více 
než 25 tisíc exekucí! To jsou 
neuvěřitelná čísla. Lidem 
v dluhové pasti se snaží 
pomáhat různé neziskovky, 
např. Centrum nové naděje. 
Myslím si ale, že jde o na-
tolik důležité téma, že by 
se v jeho řešení mělo město 
angažovat mnohem razant-
něji. I v této oblasti máme – 
příznačně – vůči občanům 
dluh.“ 

 Jakub Tichý, Piráti

„V minulých dnech 
se dostal Frýdek-Místek 
na přední pozice všech vý-
znamných zpravodajských 
serverů, rozhlasových sta-
nic i České televize. Bylo to 
v souvislosti s rozhodnutím 
Krajského soudu v Ostravě, 
který svým usnesením v pl-
ném rozsahu zrušil osvo-
bozující rozsudek místního 
okresního soudu a poslal 
zpět do lavice obžalova-
ných 7 bývalých a součas-
ných frýdecko-místeckých 
radních (všichni ČSSD 
a KSČM).

V titulcích i souvisejí-
cích diskuzích jsme mohli 
číst slogany jako „aféra tří 
primátorů ČSSD“ nebo 
„největší korupční kauza 
v historii města“. Pojďme 
si ale shrnout fakta. Senát 
Krajského soudu svým roz-
hodnutím podpořil důkazy 
policie i názor státního za-
stupitelství, které obžalova-

lo 7 politiků včetně součas-
ného primátora z trestných 
činů porušení povinností 
při správě cizího majetku 
a zneužití pravomocí veřej-
ného činitele. Při nevýhod-
ném rozprodeji obecních 
pozemků 18 vybraným 
osobám měli městu způso-
bit škodu téměř 15 miliónů 
korun s trestní sazbou od-
nětí svobody až na 10 let 
nepodmíněně.

Co to znamená? Okresní 
soud, který původně vynesl 
zprošťující rozsudek, nyní 
bude muset nově rozhod-
nout v intencích rozhod-
nutí krajského soudu. A co 
u soudu zaznělo? „Odchý-
lení se od ceny obvyklé, 
stanovení cen pozemků 
po dobu tří let a kroky či-
něné za účelem vybudování 
inženýrských sítí (doda-
tečných 32 milionů korun) 
od sebe nelze oddělovat. 
Je tak evidentní záměr, 
aby pozemky byly prodá-
vány výrazně pod cenou.“ 
Nemusíme mít ani právní 
vzdělání, aby nám bylo jas-
né, jaké rozhodnutí soudu 
musí v obnoveném řízení 
následovat.

I když ctíme presumpci 
neviny a víme, že je potřeba 
vyčkat až do vynesení pra-
vomocného rozsudku, zá-
sadní otázky zůstávají. Jak 
moc poškozuje současná 
situace město Frýdek-Mís-
tek? Odstoupí obžalovaní 
politici ze svých funkcí 
sami? Jak se mají zachovat 
v případě, že neodstoupí, je-
jich spolustraníci a koaliční 
partneři? Ve vyspělých 
společnostech je běžné, že 
v případě tak závažných 
obvinění, navíc už ve fázi 
obžaloby potvrzené odvo-
lacím soudem, politik re-
zignuje automaticky. Tento 
názor sdílí i drtivá většina 
respondentů několika aktu-
álních průzkumů veřejného 
mínění na sociálních sítích 
a diskuzních skupinách. 

Osobně jsem vstupoval 
do politiky s mnoha vnitř-
ními morálními limity. 
Skutečnost, že obžalovaný 
politik by měl opustit své 
funkce, považuju za jednu 
s elementárních podmínek 
udržení základní důvě-
ry mezi veřejnosti, voliči 
a námi, volenými zástupci 
a politiky. V našem hnutí 
to považujeme za automa-
tické pravidlo a přál bych si, 

aby platilo i u všech ostat-
ních demokratických stran 
a hnutí. 

 Petr Korč, Naše Město
(příspěvky opozičních 

zastupitelů nejsou redakčně 
upravovány)

„Hnutí Naše Město se 
každým svým příspěvkem 
zaplétá do svých tvrzení, 
usvědčuje se z naprosté 
účelovosti svého konání 
a neschopnosti přijít s té-
maty, která mohou být ob-
čanům prospěšná. Neustále 
stejně jako před komunál-
ními volbami upozorňují 
na účelové soudní kauzy, 
radí, jak by se měli zacho-
vat spolustraníci a koaliční 
partneři, sdělují nám, co 
je v jejich hnutí automa-
tické, čímž se zesměšňují, 
protože tyto automatismy 
nějak nefungovaly, když 
byli v předchozím období 
na radnici. Věřím, že si to 
občané uvědomují a nene-
chají se moralizováním Na-
šeho Města zmást, zvlášť 
když kauzy osob s ním 
spojených (např. pan Vích 
a jeho působení v hokejo-
vém klubu, klientelismus 
při prodeji pozemků, otoč-
ka u dopravního podniku, 
která přišla v čase přípravy 
prodeje ČSAD, které mohl 
tehdejší majitel prodat bez 
konkurence města mno-
hem dráž) jsou dostatečně 
známy. 

Ke kauze prodeje po-
zemků (z roku 2009!) si 
já dovoluji shrnout trochu 
jiná fakta, která už jednou 
okresní soud vzal jedno-
značně v úvahu: Prodej pro-
běhl standardně, materiál 
připravoval odborný aparát 
úřadu, vše prošlo majetko-
vou komisí, radou, zastupi-

telstvem, kde jej schválilo 
34(!) zastupitelů napříč po-
litickým spektrem, přesto 
byli účelově obviněni pou-
ze radní, i když oni samotní 
o prodeji rozhodnout nemo-
hou. Vše navíc začalo úče-
lovým udáním opozičního 
zastupitele, který si vytvořil 
příběh, že někdo poškodil 
město. Šlo o prodej pozem-
ků v lískoveckém katastru 
za 240 korun za metr v roce 
2009! Sám udavač přitom 
koupil pozemky od sou-
kromníka ve stejné části 
města za 134 korun! Histo-
ricky se ve Frýdku-Místku 
od roku 1989 prodávaly 
pozemky i městské byty 
za tabulkovou cenu, která 
byla přívětivější pro občany 
města. Pamatuji si ty hádky 
na jednání zastupitelstva 
s opozicí, kdy jsme navr-
hovali prodej bytů za třeti-
novou cenu a opozičníci ji 
paradoxně chtěli snížit ještě 
víc. Optikou Petra Kor-
če a udavače tím všichni 
poškodili město a měli by 
být všichni odsouzeni. Ale 
město není firma! Nemá 
hledět na zisk, ale na potře-
by obyvatel. Tak jako před 
lety byla zasíťována ulice 
Horní, tak se nyní chystá-
me investovat téměř čtvrt 
miliardy do kanalizačních 
sítí v okrajových částech 
města. Samozřejmě i touto 
investicí zhodnotíme lidem 
zde bydlícím jejich nemo-
vitosti. Za to nás také ně-
kdo napadne? Přijde další 
účelovka? Chce to zdravý 
rozum a my věříme, že ten 
musí zvítězit. I proto se 
nebojíme pokračovat v roz-
hodnutích, o kterých jsme 
přesvědčeni, že je děláme 
pro občany.“ 

 Michal Pobucký

Opozice na volné téma, o bytech, soudech, exekucích…

JAK NALÁKAT ZUBAŘE?: Vedení města se snaží 
spolu s vedením nemocnice i zástupci stomatologické ko-
mory najít cestu, jak zubní péči učinit dostupnější. Překo-
nat „systém“ není jednoduché.  Foto: Petr Pavelka
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Statutární město Frý-
dek-Místek zdárně do-
končilo rekonstrukci 
nevyhovující koupelny 
v pečovatelském domě 
na ulici Sadová, kte-
rou úpravami povýšilo 
na standard střediska 
osobní hygieny, určené-
ho převážně imobilním 
klientům.

„Snažíme se neustále 
zvedat standard bydlení 
v městských objektech, 
aby se v nich lidem žilo 
co nejlépe. Protože zde se 
jedná o bydlení naváza-
né na pečovatelské služ-
by, bylo nutné investovat 
do speciálního sociálního 
zařízení, které zvedne 
komfort zdejším obyvate-
lům i těm, co o ně pečují,“ 

shrnul náměstek primá-
tora Radovan Hořínek. 
„Středisko ale bude vy-
užíváno i klienty zde ne-
bydlícími, rozšiřuje nám 
vlastně činnost sociálních 
služeb na území města. Ne 
všechny těžce pohybující 
se osoby mají koupelny 
ve svých bytech přizpůso-
beny tomu, aby se v nich 
mohli bezpečně a sami, 
bez pomoci jiné osoby, 
osprchovat či vykoupat. Ti 
všichni budou moci přes 
městskou pečovatelskou 
službu zrekonstruované 
zařízení využít,“ upozor-
nil náměstek primátora 
Marcel Sikora.

„Já městu moc děkuji 
za tuto zdařilou rekon-
strukci, která přispěje 

ke zkvalitnění naší pečo-
vatelské služby. Středisko 
teď dokonale odpovídá 
požadavkům a potřebám 
našich klientů, také pe-
čovatelky teď budou mít 
mnohem lepší podmínky 
pro svou práci,“ ocenila 
ředitelka Centra pečova-
telské služby Frýdek-Mís-
tek Eliška Adamová.

V místnosti byla nevy-
hovující vana nahrazena 
sprchovým koutem, kom-
plexní bezbariérové řešení 
pro tělesně postižené obsa-
huje všechny nezbytné za-
řizovací předměty, madla 
a především stropní zveda-
cí zařízení s pojezdovým 
systémem, speciálním va-
kem, který je určen klien-
tům až do 150 kg.  (pp)

NEJVĚTŠÍ POMOC: Zvedák usnadní manipulaci 
s klienty.  Foto: Petr Pavelka

Město zrekonstruovalo další středisko osobní hygieny

5. března se znovu 
sejde Rada seniorů, po-
radní orgán primátora, 
jehož členové na svém 
posledním zasedání pře-
devším rekapitulovali 
čtvrtroční zkušenosti 
s provozem Centra ak-
tivních seniorů a čerstvé 
poznatky ze zavedení se-
nior taxi.

„Ke konci měsíce led-
na bylo vydáno 661 vy-
daných průkazek senior 
taxi, uskutečněno 119 jízd, 
dalších 44 čekalo na od-
bavení. Lidé se už učí re-
zervovat si termíny třeba 
i měsíc dopředu, když ví, 
kdy třeba mají termín ná-
vštěvy u lékaře,“ rekapitu-
loval náměstek primátora 
Marcel Sikora rozjezd této 
nové služby starším obča-
nům, která se setkala s ob-
rovským ohlasem, jenž byl 
patrný i při výdeji průka-
zek přímo v Centru aktiv-
ních seniorů. „Nečekali 
jsme takový nápor,“ mu-
sel přiznat Dalibor Kališ, 
který zahrnul přítomné 
pestrým výčtem činností 
realizovaných v nových 
prostorách, od Senior 
Pointu, přes jazykové kur-
zy, kroužky tvoření, floris-
tiku, korálkování, pletení 
košíků, setkání při hudbě, 

až po přednášky a jógu. 
„Aktivity se ohromným 
způsobem nabalují, odha-
duji, že až 70 procent času 
je centrum plně využito. 
Lidé se u nás chtějí setká-
vat, někdy jich čekáme 
dvacet, pak přijde třeba 
osmdesát, výborně fungu-
jí dataprojektory, je to jak 
v kině, pořádáme bezpeč-
nostní akce, běží výstavy, 
zavedli jsme čítárnu, je to 
nápor. Roli hraje i blízká 
poliklinika, když mají lidé 
prostoje, čas stráví u nás,“ 
referoval Dalibor Kališ, 
který poprosil o udržení 
pravidelného setkávání 
seniorů s primátorem, kte-
ří se po něm „pořád ptají“.

Oldřich Pospíšil přiblížil 
„bouři ohledně důchodové 

reformy“ a připravované 
oslavy 30 let od založení 
svazu důchodců, ředitel 
městské policie Ivo Kališ 
apeloval na seniory, aby 
bezdomovcům nedávali 
peněžní obnosy zejména 
v místech, kde jim vadí, 
a naopak se nebáli ozná-
mit, že jsou jimi obtěžová-
ni, protože jen na základě 
těchto podnětů mohou 
strážníci na místech, kde 
se s oblibou zdržují, zasa-
hovat. Zástupci republiko-
vé policie následně potvr-
dili, že Frýdek-Místek je 
na tom v kontextu jiných 
měst a kraje velmi dobře 
co se týče kriminality pá-
chané na seniorech, pro-
tože ta se prakticky nevy-
skytuje.  (pp)

RADA SENIORŮ: Hlavním tématem bylo senior taxi. 
 Foto: Petr Pavelka

Centrum aktivních seniorů „jede“

BIKESHARING: Jednání se zástupci okolních obcí 
o další sezóně.  Foto: Petr Pavelka

 (Pokračování ze str. 1)
Systém by měl být ve fi-

nále pro cyklisty efektiv-
nější, protože když se kola 
soustředí k určeným sto-
janům, uživatel má větší 
pravděpodobnost, že v jeho 
blízkosti kolo opravdu 
bude, jelikož nebudou roz-
ptýlena v rozsáhlé, ničím 
neomezené ploše.

Podstatná informace 
také je, že Statutární měs-
to Frýdek-Místek systém 

sdílených kol nadále do-
tuje, takže cena pro uži-
vatele se nezmění. Stále 
platí, že prvních 15 minut 
mají uživatelé zdarma 
a za následnou půlhodinu 
platí 12 korun. Elektrokola 
nově provozovatel nebude 
účtovat s nástupní sazbou 
a po minutách, ale bez 
nástupní sazby s pevnou 
cenou 45 Kč za půlhodi-
nu. Více dalších informací 
v příštím čísle.  (pp)

Růžová kola vyjedou 1. března

Magické datum 22. 2. 
2020 si ve Frýdku-Míst-
ku vybralo pro vstup 
do manželství hned šest 
svatebních párů. Věří, že 
jim přinese štěstí do bu-
doucího života.

„Jedná se o nezvykle 
vysoký počet svateb, běž-
ně totiž matrika eviduje 
v pátky a soboty, kdy se 
konají svatební obřady, 
nanejvýš svatby dvě,“ řekl 
primátor Michal Pobucký 
s tím, že v loňském roce se 

rozhodlo ve Frýdku-Míst-
ku vstoupit do manželství 
206 párů, což je téměř 
stejně jako v roce 2018, 
kdy si řeklo své „ano“ 205 
párů.

Svatební obřady se ko-
nají převážně v reprezen-
tativním sále Základní 
umělecké školy v blízkosti 
místeckého náměstí. Oblí-
bené jsou ale také sňatky 
pod širým nebem, napří-
klad ve frýdeckém Par-
ku pod zámkem, v parku 

22. 2. 2020 se uskuteční 6 svateb
Bedřicha Smetany v Míst-
ku nebo u kapličky v Lís-
kovci. Do manželství páry 
vstupují také v areálu Ho-
telu Terasa na Olešné.

Partnerské město Frýd-
ku-Místku na slovenské 
straně – Žilina – se chce 
ucházet o titul Evropské 
hlavní město kultury. Své 
šance chce zvýšit zapoje-
ním celého česko-sloven-
sko-polského pomezí.

„Není to jen o kultuře, 
zkušenosti jsou, že tento 
projekt dokáže povzbudit 
cestovní ruch, investice, 
ekonomiku, je to takový 

katalyzátor změn ve měs-
tě,“ říká Peter Fiabáne, 
primátor města Žilina.

„Byla nám nabídnuta 
možnost spolukandidatury, 
což otevírá prostor dát nový 
rozměr našim tradičním ak-
cím, ale i kultuře ve městě 
jako takové, včetně posílení 
identity města, vztahu obča-
nů k němu a dalších hodnot,“ 
reagoval pozitivně primátor 
Michal Pobucký.  (pp)

„Kulturní“ nabídka Žiliny
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V celorepublikovém 
kontextu se žehrá na to, 
že v posledních letech 
ubývá dárců krve a počet 
nových nestačí vyrovnat 
jejich úbytek, daný pře-
vážně věkem, ale na míst-
ním už 40. jubilejním 
společenském večírku 
na propagaci dárcovství 
krve to tak nevypadalo, 
protože Národní dům 
praskal ve švech. Pod-
poru všem ušlechtilým 
činům spojeným s dár-
covstvím přišli vyjádřit 
i zástupci vedení města.

„Město podporuje ce-
loroční činnost Českého 
červeného kříže, proto-
že tato organizace je pro 
všechny velmi prospěšná. 
Jen díky ní máme spoustu 
dobrovolníků, kteří darují 
krev, plazmu i kostní dřeň. 
Bez této činnosti bychom 
mohli mít jako společnost 
problém. Děkuji proto 
všem z této organizace, ale 

samozřejmě také všem dár-
cům a dárkyním, kteří jsou 
ochotni darovat část sebe 
ostatním,” prohlásil primá-
tor Michal Pobucký, který 
nad akcí drží záštitu a všem 
v sále popřál dobrou zába-
vu, kterou si za svůj huma-
nitární přístup zaslouží.

„Moc mě těší, že i letos 
jsme mohli ocenit ty, kteří 
nezištně darují tu nejcen-
nější tekutinu, kterou vůbec 
darovat můžeme. Celkem 
tady bylo 37 dárců, kteří zís-
kali zlatou medaili doktora 
Janského, a to za 40 odbě-
rů, a 31 dárců, kteří získali 
zlatý kříž, který je za 80 
odběrů. Všem patří podě-
kování a věřím, že se stanou 
inspirací pro lidi, kteří pře-
mýšlejí, že se také stanou 
dárci krve,“ doufá náměstek 
primátora Marcel Sikora. 
Jeho kolega Pavel Machala 
už mohl při zahájení plesu 
vystoupit jako jeden z těch, 
kteří na vlastní kůži ví, co 

dárcovství obnáší. „Já mám 
zatím bronzovou za deset 
odběrů, takže pro ty v sále 
jsem stejně zelenáč, ze kte-
rého mají srandu, protože 
oni mají za sebou čtyřikrát 
nebo i osmkrát tolik, ale 
budu se snažit jim přiblížit, 
protože to určitě má smysl,“ 
přislíbil náměstek primáto-
ra Pavel Machala.

Krev hraje v současné 
medicíně nezastupitelnou 
a stále rostoucí roli. Nelze 
ji uměle vyrobit. S roz-
vojem dalších léčebných 
metod roste stále i potřeba 
krve získávané od dárců. 
V průměru dostane každý 
občan za svůj život 4x krev-
ní transfúzi a 12x preparát 
vyrobený z krve, proto není 

OCENĚNÍ DÁRCŮ: V Národním domě byli odměněni 
ti, co odběry krve absolvovali minimálně čtyřicetkrát. 
Všechna čest!  Foto: Petr Pavelka

40. společenský večírek na propagaci dárcovství krve

Občané města, kteří 
neuhradili včas poplatky 
za komunální odpad a po-
platek ze psů za rok 2019, 
musí počítat se sankcemi. 
V těchto dnech byly ne-
doplatky vyměřeny pro-
střednictvím hromadné-
ho předpisného seznamu, 
kterým jsou zároveň na-
výšeny o 0,25násobek.

Informace o vyhotovení 
hromadného předpisného 
seznamu jsou již zveřejně-
ny na úřední desce i webo-
vých stránkách města. 
Jména dlužníků na úřední 
desce ani na webu města 
zveřejněna nejsou, protože 
to zákon neumožňuje.

„Občané se ale mohou 
osobně informovat o tom, 
zda jsou vedeni v hromad-
ném předpisném seznamu, 
tedy zda jsou dlužníky. 
Informace jim sdělí úřed-
níci oddělení místních 
poplatků a vymáhání po-
hledávek v přízemí budo-
vy frýdeckého magistrátu, 
a to v pondělí a ve středu 
od 8 do 16.30 hodin,“ řekl 
primátor Michal Pobucký.

Dlužníci v těchto sezna-
mech uvedení mají od zve-
řejnění seznamu 75 dnů 
na to, aby nedoplatek, včet-
ně jeho navýšení o 0,25ná-
sobek, uhradili. V případě, 
že tak neučiní, bude město 

vymáhat pohledávku for-
mou daňové exekuce.

Místní poplatek za ko-
munální odpad činí 492 
korun na osobu a rok (se-
nioři nad 70 let hradí 252 
koruny za rok). Navýše-
ní v případě nedoplatku 
je o 0,25násobek, což je 
v tomto případě 123 korun, 
takže dohromady je nutné 
uhradit 615 korun.

Poplatek za psa v byto-
vém domě v centru měs-
ta činí 1500 korun na rok 
(za psa v RD a v okrajových 
částech města je nižší), na-
výšení je v tomto případě 
375 korun, takže nedopla-
tek je celkem 1.875 korun.

Dlužnou částku lze 
uhradit:

- v hotovosti i plateb-
ní kartou na pokladnách 
magistrátu ve Frýdku (ul. 
Radniční 1148), ale také 
v Místku (Politických obětí)

- převodem na účet 
Statutárního města Frýd-
ku-Místku vedený u Ko-
merční banky

Číslo účtu pro komunální 
odpad: 19-3767000237/0100

Číslo účtu pro poplatek 
ze psů: 19-928781/0100

Variabilní symbol – 
bude sdělen (na magistrá-
tu) při osobním dotázání 
se na případný dluh za ne-
uhrazené poplatky

Nedoplatky za poplatky budou 
navýšeny, máte je uhrazeny?

Na základě společné 
dohody předsedů české, 
polské a slovenské části 
Euroregionu Beskydy se 
uskutečnilo na zámku 
v Paskově zasedání Prezí-
dia Euroregionu Beskydy, 
kde Frýdek-Místek a celý 
český Region Beskydy za-
stupoval náměstek primá-
tora Karel Deutscher.

Zúčastnění si vyslechli 
informace národních částí 
euroregionu, plán aktivit 
na letošní rok a postup pří-
prav dubnové konference, 
která se ponese v duchu 
oslav 20. výročí založení 
Euroregionu Beskydy. Do-
šlo i na prohlídku paskov-
ského zámku, který Město 
Paskov spolu s přírodně 
cennou částí parku odkou-
pilo v roce 2013. „Protože 
máme ve městě Frýdecký 

zámek, spravovaný krajem, 
bylo zajímavé si vyslech-
nout, co všechno správa 
takového objektu obnáší. 
Snaží se tu z něj udělat ja-
kési správní a společen-
sko-kulturní centrum, ale 
není to jednoduché. Kaž-
dopádně třeba zdejší stálá 

výstava modelů dřevěných 
kostelů, kaplí a zvoniček 
může být docela zajíma-
vým tipem na výlet i pro 
naše občany,“ odkázal Ka-
rel Deutscher na expozici 
prací Jana Blizňáka, věno-
vané dřevěné architektuře 
celého kraje.  (pp)

Prezídium Euroregionu Beskydy

EUROREGION BESKYDY: Zasedání prezídia osvěži-
la prohlídka zámeckých expozic.  Foto: Petr Pavelka

Při loňské návštěvě 
zahrádkářské kolonie 
na Nové Osadě náměst-
ky primátora Radovana 
Hořínka s Pavlem Ma-
chalou oslovila myšlen-
ka uspořádat ve městě 
zahrádkářskou výstavu, 
která ve Frýdku-Místku 
chybí, ačkoliv základ-
na těch, kteří se mohou 
pochlubit svými výpěst-
ky, je velice slušná.

„Zahrádkáři si nám po-
steskli, jak mladí už chtějí 
jenom relaxovat a nechtějí 
nic pěstovat a o něco se 
starat, protože je to spous-
ta dřiny. Řekli jsme si, že 
to chce trochu více osvěty, 

aby i městské děti a mlá-
dež uměly ocenit kvetoucí 
nádheru a domácí plody, 
a že by například Frýd-
ku-Místku slušela nějaká 
tematická výstava, které 
jsou běžně a s úspěchem 
pořádány v okolních ob-
cích,“ vysvětlil pohnutky 
k pořádání podobné akce 
náměstek primátora Pa-
vel Machala. Ten už se se 
zahrádkáři při této příleži-
tosti znovu setkal.

Z jednání vyplynulo, že 
výstava Českého zahrád-
kářského svazu by se měla 
uskutečnit v „podzim-
ním“ termínu 18.–20. září 
v areálu Slezanu na Těšín-

ské ulici. Statutární měs-
to Frýdek-Místek má být 
hlavním partnerem, kdy 
se zapojí odbor školství 
i odbor životního prostře-
dí a zemědělství osvětou 
a prezentací své činnosti, 
kterou by měly předvést 
také technické služby 
města. Počítá se i s výtvar-
nou soutěží pro školáky 
na téma Krása květů nebo 
fotosoutěží o nejkrásnější 
květinový balkon a podob-
ně. Vše je zatím v hrubých 
obrysech, ale vypadá to, že 
by se město mohlo dočkat 
další hodnotné akce, která 
by mohla v budoucnu pro-
bíhat každoročně.  (pp)

Město chce zahrádkářskou výstavu

divu, že se Český červený 
kříž snaží neustále získá-
vat dárce nové. Podle jeho 
statistiky vzhledem ke stár-

nutí populace dárců je třeba 
každoročně získávat 33 ti-
síc nových dárců krve, což 
je ohromné číslo.  (pp)
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S Tříkrálovou sbír-
kou jsme se letos roz-
loučili druhé lednové 
úterý. Tímto dnem 
skončilo putování tří 
králů po obcích, ves-
ničkách a městech Frý-
decko-Místecka i celé 
České republiky. Po-
myslnou štafetu po sta-
tečných kolednících, 
které od koledování ne-
odradil déšť, sníh ani 
mráz, převzali pracov-
níci Charity Frýdek-
-Místek. Ti se vydali 
vstříc dobrodružství 
plného rozpečeťování 

a počítání obsahu po-
kladniček.

„Děkujeme všem těm, 
kteří se do koledování 
a jeho přípravy zapojili, 
zejména pak všem malým 
i velkým koledníkům. 
Stejně tak patří naše díky 
také dárcům, kteří pod-
pořili pomoc potřebným 
a rozvoj charitního díla 
v regionu, České republi-
ce i zahraničí. Spolu s tře-
mi králi přejeme všem co 
nejlepší rok 2020,“ říká 
ředitel Charity Frýdek-
-Místek Martin Hořínek. 

Právě díky pomoci 

vás všech se podařilo 
ve Frýdku-Místku vybrat 
krásných 633 977 korun. 
Celkový výnos letošní 
sbírky na Frýdecko-Mís-
tecku činí neskutečných 
2 374 608 korun. Vybra-
nou částku použijeme 
na opravy a úpravy poby-
tových zařízení, volnoča-
sové a vzdělávací aktivity 
pro děti a mládež, stejně 
jako na terénní službu pro 
nemocné osoby a senio-
ry. Všem moc děkujeme 
za podporu Tříkrálové 
sbírky 2020. 

 Jana Opluštilová

  

 
 

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY 
Malý Koloredov 811 

738 01  Frýdek-Místek 
(zvonek v části B číslo 24, 4. patro) 

 

PŘÍJEM KOČÁRKŮ  
Nelze váš funkční kočárek po dítěti prodat a je 
vám ho líto vyhodit? Můžete nám ho darovat 

pro klientky v obtížné životní situaci. 
 

 

Kontakty a bližší informace: 
Tel.: 731 492 840, 731 078 299 
E-mail: hruskova@poradnaprozeny.eu, kopecka@poradnaprozeny.eu 
Web: www.frydek.poradnaprozeny.eu 
 

Tříkrálová sbírka Charity se ve Frýdku-Místku povedla

Posláním Občanské 
poradny je poskytovat 
informace, rady a po-
moc všem, kteří jsou 
v nepříznivé sociální 
situaci, nebo jim taková 
situace hrozí, a to v 18 
různých oblastech živo-
ta. 

Poradna se také inten-
zivně zabývá tzv. Spotře-
bitelským poradenstvím, 
jehož cílem je zlepšovat 
informovanost občanů 
ČR o jejich právech a po-
vinnostech při nákupu 

zboží a služeb a o způso-
bech, jak na trhu uplat-
ňovat své ekonomické 
zájmy. Spotřebitelské po-
radenství je realizováno 
za podpory Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. 

Další informace o Cen-
tru nové naděje a Občan-
ské poradně naleznete 
na www.cnnfm.cz, či te-
lefonicky na 558 629 223, 
773 173 604. V případě 
dotazů nás neváhejte kon-
taktovat. Občanská po-
radna je otevřena v době: 

PO–ČT, od 8.00 do 16.00 
hodin a je nutné se pře-
dem objednat.
 Martina Damková, 
 ředitelka Občanské 
 poradny 

Občanská poradna Centrum nové naděje

zkroťte své finance 

Nakládání s finan-
cemi není jednoduchá 
záležitost. Jak předejít 
zadlužení nebo se s ním 
vypořádat, tomu se bu-
deme věnovat v násle-
dujících měsících v sérii 
stručných článků. 

Zkrotit své finance – to 
je pro mnohé z nás celo-
životní výzva. Vyjít se 
svými penězi tak, abych 
měl uhrazeny všechny 
platby, zajistil důstojný 
život sobě i své rodině 
a případně si i něco málo 
ušetřil, může někdy znít 
jako nereálná pohádka. 

„Nezkrocené finance“ 
totiž trápí velkou část 
českých rodin a bývají 
ve velké míře příčinou 
rozvodů. Jak začít? Tím, 
že budeme mít ve svých 
financích přehled pomo-
cí velice jednoduchého 
nástroje – vedení rodin-
ného rozpočtu. Jediným 

problémem bývá vět-
šinou naše pohodlnost 
s rozpočtem vůbec za-
čít, příp. pravidelně si 
zapisovat každý příjem 
či výdaj. Základní mate-
matický výpočet (příjmy 
mínus výdaje) nám dá 
náhled na to, zda je naše 
domácnost „ve schodku 
či v přebytku“. Pokud 
si pravidelně povede-
me rozpočet, zjistíme 
na první pohled, z čeho 
se skládají naše výdaje. 
Můžeme být překvape-
ni, kde všude naše pení-
ze sypeme „do bezedné 
díry“. Zlaté pravidlo je 
tedy vést domácí rozpo-
čet a podrobně zazna-
menávat a prozkoumá-
vat jednotlivé příjmy 
a výdaje. Můžeme si tak 
určit priority a plánovat 
do budoucna. Ideální 
je rozpočet přebytkový 
nebo alespoň vyrovnaný. 

Dalším velice rozumným 
krokem je vytváření si 
finančních rezerv, které 
mohou pomoci naši do-
mácnosti při nečekaných 
výdajích (např. pokažená 
pračka), při poklesu pří-
jmů (např. nemoc), popří-
padě si můžeme našetřit 
na dražší věc bez zadlu-
žování (např. letní dovo-
lená u moře). 

V Poradenském centru 
sídlícím ve Frýdlantě nad 
Ostravicí, které je zaříze-
ním Charity Frýdek-Mís-
tek, se věnujeme dluho-
vému poradenství a jsme 
schopni vám pomoci 
s rodinným rozpočtem, 
i v dalších otázkách dlu-
hové problematiky. Veš-
keré poradenství posky-
tujeme bezplatně. Bližší 
informace podáme na tel. 
čísle 737 627 872.
 Charita Frýdek-Místek, 
 Poradenské centrum

Seriál o financích, dluzích a oddlužení
Část 1. – Jak předejít zadlužení? 

Občanská poradna Centra nové naděje poskytu-
je svým klientům bezplatnou a anonymní pomoc 
při řešení nepříznivé životní a sociální situace, 
ve které se ocitli.

Poradna se také zabývá tzv. poradenstvím pro obě-
ti trestných činů a pozůstalým po obětech trestných 
činů, díky finanční podpoře Ministerstva spravedl-
nosti. 

V rámci tohoto poradenství nabízíme:
• přehled právních informací – práva oběti, trestní 

oznámení x přestupek, průběh trestního řízení, ná-
hrada škody, peněžitá pomoc, zmocněnec, důvěrník, 
bezpečnostní plán a zajištění psychosociální podpory;

• doprovod důvěrníkem – důvěrník zajišťuje pou-
ze doprovod obětí k orgánům činným v trestním řízení 
a poskytuje oběti psychickou podporu;

• právní pomoc – poskytuje advokát, který oběť 
zastupuje v trestním řízení a může být i jejím zmoc-
něncem (pokud si jej zvolí);

• pomoc pro pozůstalé – vykonává kvalifikovaný 
poradce pro pozůstalé, který se zaměřuje s klienty 
na samotný proces truchlení, pomáhá jim v přijetí je-
jich ztráty, smířit se s pocitem viny, strachu, bezmoci.

Další informace o Centru nové naděje a Občanské 
poradně naleznete na www.cnnfm.cz, či telefonicky 
na 558 629 223, 773 173 604. V případě dotazů nás 
neváhejte kontaktovat. Občanská poradna je otevřena 
v době: PO–ČT, od 8.00 do 16.00 hodin a je nutné se 
předem objednat.

 Martina Damková, ředitelka Občanské poradny 

Poradenství pro oběti 
trestných činů a pozůstalým 
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Kdo viděl jen první 
dva sety extraligové-
ho volejbalového derby 
mezi frýdecko-mís-
teckým týmem Black 
Volley Beskydy a VK 
Ostrava, musel brát 
konečný výsledek jako 
velký zázrak. V dru-
hém setu totiž vrcholila 
ostravská dominance 
a volejbalová marnost 
domácích, kteří se dotý-
kali dna tak hlubokého, 
že se hosté nechali uko-
lébat a pak už se nedo-
kázali plně probudit.

Zápas začal slavnostní 
rozlučkou s liberem Sér-
gio Nogueirou, pro které-
ho bylo regionální derby 
posledním zápasem. Ru-
kou mu potřásl i náměs-
tek primátora pro sport 
Pavel Machala a předal 
za město dárky, které 
mu v brazilské domovině 
mohou připomínat jeho 
první zahraniční půso-
bení. Dlouho to ale vypa-
dalo, že na samotný roz-
lučkový zápas bude chtít 
Sérgio spíše co nejrych-
leji zapomenout. Domácí 
nezachytili začátek a Os-
trava zápasu jasně vládla, 
což vedlo k propastnému 

rozdílu v druhém setu, 
kdy Beskydy předváděly 
totální zmar a nový tre-
nér Slobodan Prakljaćic 
prožíval noční můru a už 
nevěděl, jak z ní své svě-
řence probudit. Nakonec 
mu pomohl jeho protěj-
šek ostravský trenér Jan 
Václavík, který si mys-
lel, že v takovém roz-
položení může pošetřit 
základní sestavu a dát 
větší prostor i mladším. 
Jenže v Beskydech určitý 
potenciál a kvalita určitě 
je a ve třetím setu se po-
stupně začala projevovat, 
Ostrava už se do zápasu 
nedokázala plnohod-
notně vrátit ani zpětnou 
rotací sestavy a umož-
nila domácím slastný 
obrat, který tým pátrají-
cí po víře ve vlastní síly 
tolik potřeboval. A libero 
Sérgio Nogueira se tak 
mohl loučit stejně, jako 
ve Frýdku-Místku začal, 
tedy vítězstvím. „Sérgio 
má doma vážné problé-
my, a protože ty se samo-
zřejmě odrážely i na jeho 
výkonech, nebránili jsme 
mu v předčasném ukon-
čení smlouvy. Přichází-
me sice o zkušeného bor-

ce, který třikrát vyhrál 
mistrovství světa klubů, 
kde platil za nejlepší li-
bero vůbec, ale máme 
za něj náhradu,“ odkázal 
na široký kádr sportovní 
manažer frýdecko-mís-
teckého klubu Přemysl 
Kubala.

Trenéru hostí Janu 
Václavíkovi se zápas ne-
hodnotil lehce: „Už po-
třetí nebo počtvrté jsme 
ztratili zápas, ve kterém 
jsme vyhráli první dva 

sety. Nezvládáme zápasy 
uhrát v hlavách... Hra se 
ve třetím setu vyrovnala, 
soupeři se podařilo uhrát 
několik důležitých míčů 
a to je nakoplo. Na nás 
jako by padl strach a už 
jsme to nedokázali uhrát. 
Jsem opravdu naštvaný, 
neuhráli jsme spoustu 
míčů, které jsme měli 
uhrát. Ani střídající hráči 
nám moc nepomohli.“

Marnost hry v prvních 
dvou setech musel na-
proti tomu uznat kapitán 

domácích Tomáš Široký. 
„Byli jsme po prvních 
dvou setech zralí na ruč-
ník, hra byla strašná. 
Styděl jsem se za to, co 
jsme předváděli. Pak 
Ostravští, které průběh 
utkání ukolébal, polevili 
a my jsme hru dokázali 
překlopit.“

Nakonec navýsost spo-
kojené domácí publikum 
si užilo derby se vším všu-
dy a určitě věří, že Besky-
dy obrat nakopne k lepším 
výsledkům.  (pp)

NEVYZPYTATELNÉ DERBY: Ostrava nás dva sety drtila, ale nakonec se vše oto-
čilo.  Foto: Petr Pavelka

Ostrava se nechala ukolébat a derby s Blackem ztratila
Black Volley Beskydy – VK Ostrava 3:2 (19:25, 15:25, 25:19, 25:21, 15:12)

Počtvrté během krát-
ké doby se utkaly vo-
lejbalistky Prostějova 
a Frýdku-Místku. A po-
čtvrté zvítězily bez vět-
ších problémů papírově 
silnější ženy VK. Tento-
krát měly navrch ve 21. 
kole UNIQA extraligy, 
na vlastním hřišti ne-
ztratily vzdor dílčím tra-
blům ve druhém setu ani 
květinku.

Začátek patřil domá-
címu týmu, který využil 
několika útočných chyb 
soupeřek k rychlému úni-
ku na 5:1. Hostující hráčky 
se však chytily podáním, 
o chvíli později zatlačila 
touto činností Šnellyová 
a vzhledem k rozhozené 
přihrávce přišel pětibodo-
vý obrat (7:3 – 7:8). Kouč 
Petráš si vzal oddechový 
čas, jeho svěřenkyně se 
zkoncentrovaly okamžitou 
reakcí a zbytek zahajovací 

sady přes několik zkaže-
ných servisů i obětavou 
obranu hostí přesvědčivě 
ovládly komplexně zlep-
šeným výkonem – 25:15.

Sokolky v druhém setu 
postupně nabíraly stále 
větší ztrátu (9:3, 15:6), 
ale i opět díky kvalitnímu 
servisu kapitánky Šnelly-
ové dokonce otočily skóre 
na 18:19! Leč třetí mančaft 
tabulky zvládl po návratu 
opor z lavičky důležitý 
závěr – 25:21. Třetí set pro 
domácí vyzněl už jedno-
značněji.

Veronika Šnellyová (ka-
pitánka TJ Sokol): „Náš 
dnešní výkon byl takový 
zakřiknutý, dělaly jsme 
hodně chyb. Pouze dru-
hý set měl vyrovnanější 
průběh poté, co Prostějov 
v prostřídané sestavě po-
volil a my tak dokázaly 
držet krok. Jinak byly sou-
peřky jasně lepší.“

Prostějov popáté nad síly sokolek
VK Prostějov – TJ Sokol F-M 

3:0 (25:15, 25:21, 25:14) HC Frýdek-Místek 
odehrál při úterním ve-
čeru 11. 2. první z dvou 
zápasů ve dvou dnech 
s Kadaní. Již po první 
třetině byla vidět značná 
převaha na straně Rysů, 
když ji vyhráli 3:0. Ná-
sledně padlo ještě kvan-
tum branek a domácí si 
připsali další důležité tři 
body. 

Před zápasem Polár-
ka viděla speciální video 
v rámci akce O Kapku 
Lepší Hokej s malým 
chlapcem jménem Mi-
key, který bojuje s leuké-
mií. Dojemnou atmosféru 
v hale umocnilo úvodní 
buly, které vhodil sám 
Mikey. Pak se už přešlo 
na věc. Hned od úvodních 
minut byli domácí lep-
ší. Už na začátku čtvrté 
minuty se mohli domácí 
fanoušci radovat. Milan 
Mikulík dostal na levý 
kruh pas. Byl zde úplně 

nehlídaný, ale nevystře-
lil, nýbrž s kotoučem 
předvedl kličku, kterou 
vykoupal Neužila a puk 
mu zasunul do branky. 
V sedmé minutě Adámek 
napálil tyčku, ale domácí 
smutnit nemuseli, proto-
že v 11. minutě šli do ve-
dení 2:0. Kafka nejdříve 
krásně zmátl protihráče 
v kruhu a následně poslal 
parádní nabídku Vojtě-
chu Tomimu. 21 sekund 
před koncem třetiny pak 
v přesilovce napřáhl On-
dřej Hrachovský a z první 
rychle a přesně propálil 
gólmana Kadaně.

Druhá část opět za-
čala iniciativou Frýd-
ku-Místku. Už v druhé 
minutě zvyšovali totiž 
Rysi na 4:0 a zápas se stal 
jednoznačnou záležitostí, 
které chyběla jen diváky 
vzývaná desítka. Poslední 
devátá branka ale padla 
v 50. minutě a pak už ob-

rovské šance zůstaly ne-
využity.

Vlastmil Wojnar (F-M): 
„Těžko se to to hodnotí, 
protože to byl dneska jed-
noznačný zápas. Nejjed-
noznačnější. Samozřejmě 
jsme k tomu ale přistoupili 
dobře. Chtěl bych klukům 
poděkovat, že to nepodce-
nili a navázali na výborný 
výkon s Jihlavou.“

Petr Klíma (Trhači Ka-
daň): „My jsme asi ještě 
seděli v autobuse. Proti 
nám nastoupil tým, který 
je parádní. Hráli moder-
ní hokej. Přečíslovali nás 
tam, dávali to do prázdné 
brány. Vyhráli kolik vy-
hráli, zaslouženě. Musíme 
se líp připravit na zítřek, 
vyspat se na to. Doufám, 
že zítra nastoupíme úplně 
v jiném nasazení.“ 

Přání se hostujícímu 
trenérovi splnilo, ale vý-
sledek druhý den stejně 
skončil naší výhrou 5:3.

Rysi si pořádně zastříleli 
HC Frýdek-Místek – SK Kadaň 9:0 (3:0, 4:0, 2:0)
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kam za sportem a relaxací
Domácí zápasy HC Frýdek-Místek

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

Velmi atraktivní 
představení se chystá 
na čtvrtek 26. března 
ve fotbalových Stov-
kách. Česká reprezenta-
ce do 20 let se zde střet-
ne s Portugalskem.

Přijede v březnu do Sto-
vek budoucí Cristiano 
Ronaldo? Možné to je. 
Utkání reprezentací U20 
České republiky a Por-
tugalska totiž představí 
fotbalové talenty této ka-
tegorie. A co víc, doslova 
na domácí půdě se mohou 
eventuálně představit od-
chovanci Valcířů Michal 
Fukala (Slovan Liberec) 
a Tomáš Ostrák (TSV 

Hartberg). Oba hráči 
na podzim národní dres 
U20 oblékli. Nominace 
se může týkat i dalšího 
odchovance Jana Kubaly 
(Udine). Tak držme palce, 
ať na trávníku v březnu 
uvidíme všechny tři. Jako 
asistent trenéra navíc pů-
sobí na lavičce národního 
týmu Radim Kučera. Bý-
valý hráč Valcířů a v sou-
časnosti také trenér dru-
holigové Jihlavy.

Zápas je součástí tur-
naje Elite League U20. 
V něm se střetává osm 
reprezentací – Itálie, Ně-
mecko, Anglie, Polsko, 
Nizozemsko, Portugal-

sko, Švýcarsko a Česká 
republika. Svěřenci tre-
néra Jiřího Žiláka mají 
za sebou zatím pět utkání 
a jsou na čtvrté pozici, 
Portugalsko je sedmé. 
Jsme samozřejmě veli-
ce rádi, že právě Stovky 
budou tento zápas hostit. 
Po přátelském utkání ČR 
U19 s Gruzií v roce 2019 
a první fázi kvalifikace 
o ME U19 v témže roce je 
to tak další mezinárodní 
událost v našem krásném 
areálu. A také potvrzení, 
že předchozí akce se vy-
dařily. Teď už nezbývá 
nic jiného, než se těšit 
na konec března!

Mladí házenkáři Pe-
pino SKP Frýdek-Mís-
tek úspěšně reprezen-
tovali Frýdek-Místek 
na velmi kvalitně ob-
sazeném turnaji Zorno 
Cup 2020.

Ve dnech 31. 1. – 2. 
2. se hráči SKP Frýdek-
-Místek zúčastnili 7. 
ročníku mezinárodního 
turnaje Zorno na Slo-
vensku. SKP F-M bylo 
zastoupeno ve čtyřech 
kategoriích (mladší žáci 
r. 2007, 2008, starší žáci 
r. 2005, 2006, mladší do-
rost r. 2003, 2004 a starší 
dorost r. 2001, 2002).

Turnaje Zorno cup se 
zúčastnilo 60 družstev 
z pěti zemí – ČR, Slo-
vensko, Maďarsko, Ra-
kousko a Estonsko. Hráči 
SKP F-M se rozhodně 
nemají za co stydět. Svý-
mi výkony se rozhodně 
neztratili a přivezli tři 
medaile a tři ocenění pro 

nejlepší brankáře svých 
kategorií.

Mladší žáci vybojovali 
3. místo a Vojtěch Suro-
vec byl vyhlášen nejlep-
ším brankářem.

Starší žáci obsadili 6. 
místo.

Mladší dorost vybo-
jovali 2. místo a David 
Bortel byl vyhlášen nej-
lepším brankářem.

Starší dorost vybojova-
li 3. místo a Patrik Bartoš 

byl vyhlášen nejlepším 
brankářem.

Tři dny plné emocí, 
radosti, vyčerpání a ma-
ximálního nasazení stály 
za to a kluci zaslouží vel-
kou pochvalu za vzornou 
reprezentaci města a sa-
mozřejmě klubu Pepi-
no SKP Frýdek-Místek. 
Svými výkony dokázali, 
že házená je sport, který 
u nás ve Frýdku-Místku 
má svou budoucnost.

Ve dnech 19.–24. ledna 
uspořádal Karlovarský 
kraj již devátý ročník 
Zimní olympiády dětí 
a mládeže. Vedle typic-
ky zimních sportů, jako 
je lyžování, lední hokej, 
bruslení nebo biatlon, 
byly na programu pro 
mnohé možná překvapi-
vě i šachy, které se hrály 
na velmi zajímavé adrese, 
a sice v lázeňském hotelu 
Thermal.

Moravskoslezský kraj 
reprezentovali čtyři ša-
chisté a hned tři z nich 
(Richard Stalmach, Marek 

Miča a Pavlína Dudová) 
byli hráči naší Beskydské 
šachové školy. Jsme rádi, 
že důvěru v ně kladenou 
nezklamali. Družstvo Mo-
ravskoslezského kraje totiž 
turnaj s přehledem vyhrá-
lo. A naši se neztratili ani 
v kategoriích jednotlivců. 
Richard Stalmach, hrající 
v kategorii mladších žáků, 
svou soutěž vyhrál a přive-
zl si zlatou medaili, Marek 
Miča, hrající v kategorii 
starších žáků, vybojoval 
bronz. Gratulujeme a děku-
jeme za znamenitou repre-
zentaci.  Tomáš Adamec

S maďarským druho-
ligovým týmem Doro-
gi FC fotbalisté MFK 
Frýdek-Místek zvítě-
zili 1:0, když jedinou 
branku v zápase zařídil 
po Kutáčově přihrávce 
útočník Lukáš Raab. 
Valcíři navíc poprvé 
v přípravě neinkasova-
li. 

Zatímco pro našeho 
maďarského soupeře 
šlo o poslední zápas je-
jich herního soustředění 
na Slovensku, pro Val-
cíře šlo naopak o další 
utkání v rámci tvrdé pří-

pravy. Sobotní zápas pro-
ti Vítkovicím se jim her-
ně ani výsledkově příliš 
nepovedl, i proto se kladl 
v duelu s maďarským 
Dorogi FC důraz, aby 
hráči přistoupili k utkání 
maximálně zodpovědně. 
A Valcíři každopádně 
odehráli proti Dorogi FC 
zcela jiný zápas. „Musím 
říct, že se mi dnes líbil 
Mikulenka s Žákem, ale 
abych ostatním nekřiv-
dil, všichni odevzdali 
maximum. Tentokrá-
te to bylo takové to sto 
a jedna, takhle se hraje 

fotbal,“ chválil mužstvo 
po zápase trenér Hubník. 
Valcíři svého soupeře 
porazili těsným rozdílem 
1:0, když jedinou branku 
střetnutí vstřelil v 56. mi-
nutě Raab. „Možná nám 
mohl sudí ještě odpískat 
dvě penalty, ale nejsem 
z těch, který by se musel 
hádat. Hodně se mi líbila 
Ciupova organizace hry, 
byl to skutečně kolek-
tivní výkon a konečný 
výsledek je tak odměnou 
pro všechny. I nula vzadu 
všechny potěšila,“ usmí-
val se Michal Hubník. 

Fotbalisté ČR U20 vyzvou ve Stovkách Portugalsko!

Dorogi FC – MFK Frýdek-Místek 0:1

Medaile z Karlových Varů

Mladí házenkáři na Zorno Cupu

Na slavnostním zakon-
čení loňského roku byli 
vyhlášeni nejlepší atleti 
Slezanu Frýdek-Místek 
uplynulé sezóny.

Pořadí je následující: 1. 
Anna Cagašová – starší žá-
kyně, střední tratě, dálka, 2. 
Thomas Hlavačka – dorost, 
střední tratě, 3. Klára Nin-
gerová – dorost, trojskok, 
4. Patrik Stankov – dorost, 
2000 m překážek, 3000 m, 
5. Karolína Vilčková – star-

ší žákyně, 1500 m překážek, 
6. Denisa Pánková – dorost, 
chůze, 7. Dominik Göttli-
cher – starší žák, vrhy, 8. 
Vojtěch Zemánek – junior, 
dlouhé tratě, 9. Amálie My-
nářová – dorost, chůze, 10. 
Adéla Lojkásková – junior-
ka, výška.

Byli rovněž vyhlášeni 
dva Talenti roku – Barbora 
Bystřičanová – mladší žá-
kyně, dlouhé běhy, Vojtěch 
Novák – mladší žák, chůze.

Nejlepší atleti roku 2019
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Do Moravskoslezské-
ho kraje, podobně jako 
do ostatních krajů v České 
republice, jezdí za rodina-
mi s dětmi se sluchovým 
postižením poradkyně 
z Centra pro dětský sluch 
Tamtam. Nabízejí jim také 
ambulantní služby na po-
bočkách, kde se mohou 
setkávat s ostatními rodi-
nami s neslyšícími či ne-
doslýchavými dětmi. Tam-
tam je obecně prospěšná 
společnost, která se po-
skytování profesionálních 
služeb neslyšícím dětem 
a jejich rodinám věnuje již 
30 let. 

Tamtam pomáhá i tříleté 
Janičce z Moravy, která se 
nyní učí poslouchat a roz-
víjet řeč s novou pomůckou 
– kochleárním implantátem. 
Přestože Jana prošla novoro-
zeneckým screeningem slu-
chu v porodnici, nebyla její 
ztráta sluchu odhalena. Při-
šlo se na ni až později. Ma-
mince bylo divné, že v osmi 
měsících dcerka pouze žvat-
lá a neslabikuje. Začala ji 
pozorovat, bouchala doma 
pokličkami. Jana nereago-
vala. Na foniatrii se později 
její oboustranná těžká ztráta 
sluchu potvrdila. „I když byl 
pan doktor vstřícný, netušila 
jsem, co mám dělat. Nikdy 

jsem se nesetkala s neslyší-
cími a znakový jazyk pro mě 
byl něco nepředstavitelného. 
Na sociálních sítích jsem ob-
jevila skupinku pro neslyšící 
děti. Jedna paní mi poradila, 
ať kontaktuji Tamtam. Po-
tom už bylo vše jednoduší,“ 
vzpomíná na začátek spolu-
práce maminka.

Když byl Janičce rok, 
začala k nim domů jezdit 
poradkyně rané péče z Tam-
tamu. Vše vysvětlila a po-
skytla informace, které rodi-
na potřebovala. Jana dostala 
nejprve sluchadla. Ale ani 
s nimi nereagovala na hla-
sité zvuky. Rodiče se proto 
rozhodli pro oboustrannou 
kochleární implantaci.

S rozvojem komuni-
kace v rodině na počátku 
pomohl znakový jazyk. 
„Začala jsem se učit nové 
znaky z aplikace Znakujte 
s Tamtamem a od porad-
kyně rané péče. Navštěvuji 
i kurz znakového jazyka. 
Dcerka je moc šikovná. To, 
že spolu umíme komuniko-
vat a rozumíme si, je pro mě 
velice důležité,“ zdůrazňuje 
maminka.

Tamtam nabízí vzájemně 
provázaný komplex sociál-
ních, poradenských a infor-
mačně vzdělávacích služeb, 
které jsou poskytovány te-

rénní i ambulantní formou 
a jsou pro rodiny zdarma. 
Služby se nezaměřují nejen 
na podporu vývoje dítěte, 
ale celé rodiny. Respektují 
a využívají její specifické 
možnosti. Mezi základní 
služby patří raná péče a so-
ciálně aktivizační služby.

Raná péče může rodinu 
provázet od narození dítěte 
se sluchovým postižením až 
do jeho nástupu do mateřské 
školy, u dětí s kombinova-
ným postižením ještě déle, 
maximálně však do sedmi 
let věku dítěte. Poradce, kte-
rý je odborníkem v oblasti 
sociální práce a speciální 
pedagogiky, dojíždí v pra-
videlných intervalech za ro-
diči domů a doporučuje jim, 
jak dítě rozvíjet, jak podpo-
rovat jeho komunikaci, cel-
kový vývoj, sociální vazby 
i sluchový trénink. Cílem 
pomoci je v maximální 
možné míře minimalizovat 
důsledky sluchového posti-
žení dítěte a posílit rodičov-
ské kompetence tak, aby se 
rodina co nejdříve vrátila 
k běžnému rodinnému ryt-
mu nezávisle na sociálních 
systémech. Poradkyně Tam-
tamu najezdí ročně za klien-
ty přes 210 tisíc kilometrů. 

Sociálně aktivizační služ-
ba je ambulantní i terénní 

Vaše dítě neslyší? Pomůže vám centrum Tamtam

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.

a převážně skupinová, ale 
výjimkou nejsou ani indivi-
duální konzultace. Na roz-
díl od rané péče ji mohou 
navštěvovat rodiny s dětmi 
do 18 let a využívají ji nejen 
slyšící, ale i neslyšící rodiče 
se svými dětmi (slyšícími 
i neslyšícími). Služba vy-
hovuje těm rodičům, kteří 
se chtějí stýkat s jinými ro-
dinami s podobnou život-
ní zkušeností. Děti se zde 
socializují a pod vedením 
odborníků hravou formou 
rozvíjejí komunikaci v mlu-
veném i znakovém jazy-
ce. Rozšiřuje se jim slovní 
i znaková zásoba a rozvíjejí 
se jejich motorické či logické 
dovednosti.

Tamtam realizuje i více-
leté projekty s celospolečen-
ským dopadem, zaměřené 
například na screening slu-
chových vad novorozenců 
nebo včasnou diagnostiku. 
Významná je i jeho publi-
kační a vydavatelská čin-
nost, vývoj unikátních mo-
bilních aplikací Znakujte 
s Tamtamem, určených pro 
výuku znakového jazyka. 
Aplikace jsou zdarma ke sta-

žení na Google Play i App 
Store. Pro odbornou i laickou 
veřejnost je cenným zdrojem 
informací magazín Dětský 
sluch a informační portál 
idetskysluch.cz, který je také 
společnou platformou spolu-
pracujících odborníků z ob-
lasti neonatologie, foniatrie, 
logopedie, pediatrie apod.

Kontakty: Raná péče 
pro Moravu a Slezsko CDS 
Tamtam, Jungmannova 
25, 779 00 Olomouc, tel.: 
739 642 677, 733 181 497, 
e-mail: ranapecemorava@
detskysluch.cz

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi 
CDS Tamtam, pracoviště 
Ostrava, 28. října 286/10, 
702 00 Ostrava a Repino-
va 19, 702 00 Ostrava, tel.: 
734 752 900, e-mail: sasost-
rava@detskysluch.cz.

(Pozn. autorky: Příběh 
rodiny je reálný, jméno dí-
těte však bylo s ohledem 
na ochranu osobních dat 
změněno. Fotografie jsou 
z archivu CDS Tamtam.) 
 Lucie Křesťanová a Lena 
 Vaňková, Centrum pro 
 dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

KAFIRA o.p.s. je ne-
ziskovou organizací po-
skytující služby dětem 
od 7 let a dospělým se 
zrakovým nebo kombi-
novaným postižením. 
Mezi hlavní aktivity pat-
ří podpora soběstačnosti 
a samostatnosti v každo-
denním životě, pomoc při 
pracovním začleňování, 
aktivizační činnosti, dopo-
ručení vhodných kompen-
začních pomůcek, pod-
pora rodičů, opatrovníků 
a dalších pečujících osob. 

„Tým Kafiry pomáhá 
už od roku 2002 a je velmi 
přínosné, že působí i v na-
šem městě pro naše občany. 
Na její služby jsme proto 
letos schválili finanční část-
ku ve výši 350 tisíc korun 
z Programu na podporu 
a rozvoj sociálních služeb,” 
prozradil náměstek primá-
tora Marcel Sikora při své 
návštěvě tohoto zařízení 
v ulici Na Poříčí. Zdejší 
sociální pracovnice a tera-
peutky řízenými nácviky 

rozvíjí a udržují specifické 
schopnosti a dovednosti kli-
entů, které potřebují v běž-
ném životě a k udržení při-
rozených sociálních vazeb. 
Uživatelům od 15 let nabízí 
i podporu potřebnou pro 
pracovní začlenění, posta-
venou na principech pod-
porovaného zaměstnávání. 
Nedílnou součástí služby je 
pomoc při výběru a získání 
vhodné kompenzační po-
můcky, vše s cílem umožnit 
jim žít způsobem, který je 
ve společnosti považován 
za běžný. „Službu posky-

tujeme jak ambulantně, tak 
i terénně. V rámci sociální 
rehabilitace máme nácviko-
vé kurzy, máme počítačové 
kurzy, důležitá je prostoro-
vá orientace a samostatný 
pohyb, vyučujeme Brail-
lovo písmo, využíváme 
multismyslovou místnost, 
desetihmatovou prstovou 
metodu, pomáháme uživa-
telům s vypisováním for-
mulářů, docházíme s nimi 
do banky a podobně,” spus-
tila obšírný výčet činnosti 
sociální pracovnice Gabrie-
la Romanová.  (pp)

Kafira pomáhá zrakově postiženým
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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. 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 nájemného 
zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat – proná-
jem nebytových prostor tř. T. G. Masaryka 2322“ na ad-
resu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148, nejpozději do 20. 3. 2020 do 13.30 
hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poš-
tovního razítka (nejpozději do 19. 3. 2020). Doporučená cena 
nájemného pro tyto prostory činí 2 400 Kč/m2/rok.

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

V současné době se ve Frýdku-Místku pohybu-
jí tzv. „šmejdi“, kteří zneužívají důvěřivost pře-
devším starších lidí, kdy obcházejí bytové domy 
a přesvědčují seniory, že zámky na jejich dveřích 
nejsou dostatečně bezpečné. 

Apelují na výměnu zámku u domovních dveří a na-
bízejí instalaci bezpečnostní vložky rovnou na místě. 
Tito „řemeslníci“ se snaží prodat přinesené zámky 
a svou práci bez ohledu na to, že zákazníkovi nepři-
nese žádný užitek, v některých případech dokonce 
i zabezpečení objektu zhorší. Upozorňujeme občany, 
aby případnou výměnu zámku pečlivě zvážili, pře-
dem si porovnali ceny dostupných zámků na našem 
trhu a nevpouštěli do bytu osoby, které takto zvoní 
u dveří. 

Ve Frýdku-Místku je podomní a pochůzkový pro-
dej zakázaný, pokud tedy uvidíte, že ve vašem domě 
obcházejí podomní prodejci, informujte o tom měst-
skou policii. I když vy odoláte, můžete včasným při-
voláním policisty pomoci jinému sousedovi vyhnout 
se nechtěnému nákupu.

Pozor na podomní prodejce
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20. 2.
FIALKOVÝ 

PODVEČER | VÝROBA 
KOSMETIKY

Fialkový podvečer vás uve-
de svým tajemným kouz-
lem do rozkvetlých luk 
a hájů. V příjemné atmosfé-
ře, provoněné čajem a čer-
stvou kávou, si vyrobíme 
přírodní produkty, které nás 
jistojistě potěší. Fialkový 
gel na oči dokonale a jem-
ně ošetří okolí vašich očí, 
které jsou v zimním nečase 
vystaveny mrazu a chla-
du. Tělový pudr je ideální 
pro citlivou kůži a působí 
osvěžujícím dojmem. Kon-
dicionér do vlasů obsahuje 
účinné látky proti padání 
vlasů a díky sodě nás zbaví 
různých nečistot. Nebude 
chybět relaxační hudba, 
klidné prostředí a přátel-
ská společnost. Nechejte se 
unést nevšedními prožitky 
a krásou rozkvetlé louky.
Věk: 18–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 17.00 – 19.30 hodin
Cena: 250 Kč 

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 tur-
najovým způsobem dle 
počtu přihlášených druž-
stev. Každý zúčastněný 
získá body za své umístění 
do celoroční tabulky. Ty 
bude moci účastí na dalších 
turnajích navyšovat. Na zá-
věrečném turnaji v květnu 
2020 budou vyhlášeni a od-
měněni nejúspěšnější 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 
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 krás-
ným svátkem a vyrobíme 
šperk, který můžeme něko-
mu darovat. Únor je časem 
karnevalů, plesů i oslav, 
a proto ani my nemůžeme 
zahálet. Na zahřátí nebu-
de chybět lahodný horký 
nápoj, který se naučíme 
připravovat, a nezapome-
neme ani na lekci slušného 
chování.
Věk: 7–10 let
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 9.00–16.00 hodin
Cena: 300 Kč
Na akci se přihlaste do 18. 2.

24. 2. – 28. 2.
HOTEL TRANSYLVÁ-
NIE | JARNÍ PRÁZD-
NINY | POBYTOVÝ 

TÁBOR
Tento rok se společně opět 
vydáme na turistickou zá-
kladnu Višňovka, která se 
promění v tajemný Hotel 
Transylvánie. Setkáme se 
zde se známým hrabětem 
Drákulou a dalším osa-
zenstvem tohoto hotelu. 
Společně se dozvíme mno-
ho zajímavostí o skutečné 
Transylvánii, vyrobíme si 
různé amulety a užijeme si 
mnoho klasických táboro-
vých her a zábavy.
Věk: 7–15 let
Místo a čas: TZ Višňovka, 

Vyšní Lhoty | Sraz: 24. 2. 
2020 | SVČ Klíč, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 8.00 
hodin 
Cena: 2 200 Kč
Návrat: 28. 2. | Nádraží ČD 
Frýdek, 16.20 hodin

24. 2. – 28. 2.
PUTOVÁNÍ S KONÍ-
KEM BĚLOUŠEM| 

JARNÍ PRÁZDNINY | 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Naskoč společně s námi 
do sedla moudrého koní-
ka Bělouše, který s námi 
během týdne prokluše nej-
zajímavější místa v našem 
okolí. Seznámíme se se 
zvířaty a přírodou. Zavítá-
me na návštěvu ke koním, 
vycváláme až k jednomu 
z nejvyšších vrcholů našich 
Beskyd a užijeme si ven-
kovních radovánek. Pod 
Běloušovým dohledem si 
něco vyrobíme, a pokud 
bude sníh, nebude chybět 
ani pořádná sáňkovačka! 
Věk: 8–13 let 
Místo a čas: SVČ Klíč, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 8.00–16.00 hodin | 
Ranní hlídání: od 6.30 ho-
din
Cena: 1 450 Kč 

24. 2. – 28. 2.
POHÁDKOVÁ CUK-

RÁRNA | JARNÍ 
PRÁZDNINY | PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOR

Během jarních prázdnin 
si vytvoříme pohádkovou 
cukrárnu. Zařídíme si ji 
nábytkem, ukážeme si, co 
všechno se v takové cuk-
rárně dělá, a společně přiví-
táme první zákazníky. Bu-
deme tvořit, péct a zdobit. 
Budeme si hrát a soutěžit. 
Společně navštívíme továr-
nu na medovník a podívá-
me se, jak vznikají ty nej-
lahodnější kuličky v kraji. 

Nazdobíme si i cukrářskou 
zástěru a naučíme se napří-
klad malovat na sklo. Těší 
se na vás vrchní cukrář. 
Věk: 5–7 let
Místo a čas: SVČ Klíč, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 8.00–16.00 hodin | 
Ranní hlídání: od 6.30 ho-
din
Cena: 1 450 Kč

25. 2. 
PRÁZDNINOVÁ 

VÝTVARKA 
| MALOVANÝ HRNEK

Čeká vás výroba originál-
ního hrnku, který budeme 
malovat fixy na porcelán. 
Přidáme i hezkou lžičku, 
kterou ozdobíme smalto-
váním.
Věk: 8–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00–12.00 hodin
Cena: 100 Kč
Na akci se přihlaste do 20. 2.

26. 2. 
PRÁZDNINY 
S ROBOTY 

Neváhej a přijď za námi 
do Klíče, naučíme tě sestro-
jit a naprogramovat robota. 
Akce je určena začáteční-

kům.
Věk: 9–15 let
Cena: 100 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–13.00 hodin
Na akci se přihlaste do 20. 2.

27. 2. 
PRÁZDNINOVÁ VÝ-
TVARKA | LINORYT

Čeká vás výroba originál-
ního hrnku, který budeme 
malovat fixy na porcelán. 
Přidáme i hezkou lžičku, 
kterou ozdobíme smalto-
váním.
Věk: 9–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00–12.00 hodin
Cena: 120 Kč
Na akci se přihlaste do 20. 2.
Informace ke všem ak-
cím: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | 
E-mail: recepce@klicfm.cz
Změny vyhrazeny. Sle-
dujte, prosím, propagační 
materiály jednotlivých 
akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na únor

První závod v novém 
roce se konal 1. února 
v Dobřichovicích. JoJo 
CUP už byl pořádán pá-
tým rokem, ale gymnasti-
ka při 11. ZŠ se ho zúčast-
nila poprvé.

„Do soutěže jsme při-
hlásili dvě družstva dívek, 
družstvo chlapců a výji-
mečně také mix. Závodilo se 
pouze ve dvou disciplínách, 
a to v akrobacii a trampolí-
ně. Dívky i chlapci se snaži-
li přizpůsobit podmínkám, 

na akrobacii předvedli řady 
od přemetů vpřed, přes 
fliky, až po salta s vru-
ty. Na trampolíně ukázali 
přes přeskokový stůl i tsu-
kuharu nebo dvojná salta 
s obratem. I přes oslabení 
v týmech z důvodu nemo-
ci jsme dokázali v mixu 
vybojovat neoblíbené 4. 
místo, dívčí týmy získaly 
stříbra a chlapci kategorii 
ovládli a brali zlato,“ re-
ferovala trenérka Vendula 
Henychová.

Jedenáctka zahájila první 
závod v roce úspěchem

Z důvodu zvýšené 
nemocnosti akutními 
respiračními infekce-
mi a chřipkou, jak mezi 
dětmi, tak i kantory, byly 
v únoru uzavřeny čtyři 
z celkem 18 škol ve sprá-
vě města Frýdku-Místku. 

Chlebovice hlásily v MŠ 
69 % a v ZŠ 41 % nemoc-
ných. Ve Skalici byla čísla 
obdobná a na 8. ZŠ evido-
vali nemocných 30 % žáků, 
přičemž vysoká nemocnost 
byla také mezi kantory. 

ZŠ a MŠ Chlebovice 
byla uzavřena od 5. do 7. 2.

ZŠ a MŠ Skalice uzavře-
la své dveře v pátek 7. 2. 
a také v pondělí 10. 2.

8. ZŠ byla z výše uve-
dených důvodů uzavřena 
ve čtvrtek 6. 2., pátek 7. 2. 
a také v pondělí 10. 2.

V další vlně vyhlásila 
chřipkové prázdniny i 11. 
ZŠ na ulici Jiřího z Po-
děbrad, na jednom z nej-
lidnatějších sídlišť Slez-
ská ve Frýdku. Škola byla 

uzavřena od středy 12. 2. 
do konce týdne. Nemoc-
nost v této škole přesaho-
vala 34 %, přičemž více 
nemocných dětí bylo na 1. 
stupni. Vysoká nemocnost 
se přenesla i mezi učitele. 

V návaznosti na zvýše-
ný počet akutních respirač-
ních onemocnění zavřely 
své dveře kromě škol až 
do odvolání Nemocnice 
ve Frýdku-Místku a také 
Domov pro seniory na uli-
cích 28. října a Školská.

Chřipka a respirační onemocnění 
zavíraly několik škol a školek
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Statutární město Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
s místním hokejovým klu-
bem rozjelo pilotní projekt 
bruslení dětí pro mateřské 
školy. Na prvotní výzvu 
zareagovaly tři MŠ (Anen-
ská, Myslivečka, Sněžen-
ka), další se zřejmě po vý-
borných ohlasech přidají.

„Dlouhodobě podporuje-
me bruslení školáků v rámci 
hodin tělesné výchovy, tak-
že když přišel hokejový klub 
s nabídkou pro mateřinky, 
dlouho jsme neváhali. Od-
díl poskytuje trenéry, kteří 
s dětmi pracují, i potřebnou 
výstroj, město platí ledovou 
plochu,“ uvedl náměstek 
primátora Pavel Machala, 
který se v Polárce osob-
ně na bruslích přesvědčil, 
s jakým nadšením děti své 
sportovní dovednosti rozví-
její. „Museli jsme zakoupit 
brusle menších velikostí, 
dětem také dáváme samo-
zřejmě přilbu a chrániče, 
aby se se neměly čeho bát,“ 
řekl manažer klubu Michal 

Bobok. Děti na ledě oprav-
du dokazovaly, že mají pro 
strach uděláno, že je jim po-
hyb vlastní a že mají energie 
na rozdávání. „No myslely 
jsme si, že pak budou do-
cela unavené a budou třeba 
lépe spát, ale kdepak. Jsou 
v podstatě neunavitelné,“ 
smál se pedagogický dopro-
vod, který se s ledem také 
seznamoval, ale hlavní zá-
bavu obstarával osvědčený 
trenérský tandem Palát-Trn-
ka, který umí i ty nejmenší 
děti parádně hravou for-
mou zaujmout. No vy byste 
s chutí nesbírali balonky, 
kdyby se vám trenér s nimi 
rozplácl na ledě?

„Vítáni jsou i rodiče, kteří 
mohou v daném čase rovněž 
bruslit zdarma. Hlavně ale 
věříme, že je pak děti vy-
táhnou do Polárky i na naše 
bruslení rodičů s dětmi, kdy 
se s nimi mohou provětrat 
za velice příznivou cenu. 
Hokejový klub tak samo-
zřejmě může získat další 
adepty pro svůj sport, ale 

Po vánočním odpočin-
ku se prvňáci ze základ-
ní školy „Pod Sovou“ 
pustili plnými silami 
do práce. Společnost 
jim dělali malí Ozoboti. 
I když jsou žáci z první 
třídy v projektu Začít 
spolu zatím jen na půl 
cesty ve čtení a psaní, 
dokážou si poradit s lo-
gickými problémy, které 
práce s Ozobotem při-
náší.

První seznámení s ro-
botickou hračkou již mají 
děti ve svých týmech 
za sebou. V lednu se vý-
uka zaměřila především 
na problém cesty Ozo-
bota. Jak taková správná 
cesta, po níž se hračka 
pohybuje, vypadá, jaké 
má mít parametry. „For-
mou bádání žáci v centru 
aktivit zjišťovali, jakým 
světlem svítí Ozobot 
na barevných cestách 
a jaké jsou podmínky 
jeho pohybu,” vysvětlila 
vedoucí projektu v prv-
ním ročníku Jitka Haná-

ková a doplnila: „Sami si 
vypracovali přehlednou 
tabulku svých zjištěných 
výsledků.” V dalším týd-
nu se pak zabývali tvor-
bou minihypotéz o po-
hybu Ozobota. Ověřovali 
pravdivost svých tvrzení 
i v praxi. Dokonce se 
pokoušeli sami vytvořit 
cestu, na níž by se Ozobot 
otáčel.

„Snažíme se postu-
povat při seznamování 
dětí s Ozoboty po dílčích 
krocích tak, aby si děti 
na roboty zvykly a aby 
prostředí, v němž s nimi 
pracují, bylo především 
hravé a zábavné,” rozvi-
nula koncepci využití ro-
botiky v prvních třídách 
Jitka Hanáková. Zajímavé 
úlohy pro prvňáky s vyu-

žitím Ozobotů připravuje 
úspěšně a s nadšením je-
jich garantka na prvním 
stupni Iveta Kocourková. 

Vše bylo „zabaleno“ 
do krásných zimních té-
mat – sněhuláků a labutí. 
Ti se stali průvodci dětí 
na cestě objevů a bádání. 
A tak celý leden, i když 
byla sněhová nadílka 
v přírodě skoupá, si moh-
ly děti v centrech aktivit 
hrát se sněhuláky, sněhem 
a ledem, sledovat jeho 
vlastnosti, ale také poznat 
život labutí. Při tom všem 
získaly množství znalos-
tí z matematiky, českého 
jazyka, prvouky, robotiky 
a zvládly i neobvyklé vý-
tvarné techniky. A o tom 
správná výuka je. 

 Renata Spustová

 

 

 

 

Zveme rodiče, žáky, 
pedagogy i veřejnost 
do učeben naší školy 

na akci

Robotika
Praktické ukázky využití 

beebotů, ozobotů, 
stavebnic WeDo a 

Mindstorms ve výuce 

21. března 2020  
9.00 - 12.00

Základní škola P. Bezruče, 
Frýdek-Místek,                    

tř. T. G. Masaryka 454

Matematika
aneb, vše lze dělat 

zajímavě

BRUSLENÍ NEJMENŠÍCH: S ohrádkou to zvládnou 
všichni.  Foto: Petr Pavelka

Díky městu bruslí v Polárce vedle škol už i mateřinky

Ozoboti učí děti přemýšlet

V sobotu 25. ledna se 
naše desetičlenná výpra-
va zúčastnila 11. Mis-
trovství ČR v pexesu, 
které pořádalo SVČ Klíč 
F-M. Hrálo se ve třech 
kategoriích: 2014–2010, 
2009–2002, 2001 a starší.

Každý hráč odehrál 6 
kol, buď s 28dvojičkovým 
nebo s 32dvojičkovým 
pexesem. Pexesa se v prů-
běhu mistrovství střídala 
a každý účastník si zahrál 
s pexesy s šesti různými 
motivy. Jednotlivá kola 
byla losována počítačovým 
programem. Na samotné 
jedno kolo byl stanoven 
limit 20 minut a po něm 
následovala vždy desetimi-
nutová přestávka k odpo-
činku mozkovým závitům. 
Po odehrání posledního 6. 
kola byly známy výsledky 
a ty byly pro náš oddíl vy-
nikající. Podařilo se nám 

vyhrát dvě kategorie a vy-
bojovat dva tituly mistrů 
ČR. V kategorii 2014–2010 
se mistrem stala Lucie 
Šnapková a v kategorii 
2009–2002 se mistrem stal 
Pavel Vnuk. K tomu jsme 
ještě v kategorii 2009– 
–2002 připojili i stříbrnou 
medaili díky They Bar-
cziové. Na samotný závěr 
celého mistrovství došlo 
k slavnostnímu vyhlášení 
nejlepších hráčů v jednot-
livých kategoriích a ti si 
odnesli ceny, které věno-
valy firmy Mindok a Albi, 
Statutární město Frýdek-
-Místek a SVČ Klíč. Chtěli 
bychom touto cestou po-
děkovat všem za věnování 
pěkných cen do turnaje 
a organizátorům za skvěle 
připravený turnaj. 

 Jiří Šnapka, hlavní 
 vedoucí Asociace TOM 

 ČR, TOM 19070 KAM

11. Mistrovství ČR v pexesu

nejdůležitější je, že děti obje-
ví další pohybovou aktivitu, 
která je může zaujmout více 
než digitální svět,“ zhodnotil 
přínosy projektu náměstek 
primátora Pavel Machala, 
který si pochvaluje zpětnou 
vazbu. „Hlásíme, že jsme 
dnes byli na prvním brusle-
ní. Bylo to super, trenéři jsou 
skvělí, děti to velmi bavilo. 
Po hodině jsem i já sama 
zvládla kolečko bez ohrád-
ky. Těšíme se na příště,“ 
neskrývala nadšení hned 
po premiérové hodině Na-
tália Toflová, ředitelka MŠ 
Anenská.  (pp)
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| Vstupné: 350 Kč 
| Př. sk. Ostravská divadla

Názvy divadelních her mají podo-
bu 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 Divadla Mír se rozjíždí 
velké pátrání po tom, kdo je a kdo 
není blázen, kdo má ještě jasný úsu-
dek a komu už přeskočilo. Příběh, 
který obestírá až kafkovská atmo-
sféra.

So 29. 2. v 19.00
Šťastný vyvolený

Divadlo Verze | VYPRODÁNO
Hořká komedie o lásce ve stínu ne-
návisti.

VÝSTAVY
Radek Jaroš: Koruna Himálaje

14 nejvyšších hor naší planety, 14 
velikánů, přesahujících svojí výš-
kou hranici 8 tisíc metrů. Stanout 
na všech jejich hlavních vrcholech! 
Výzva, která budila, budí a bude 
budit respekt v každém horolezci, 
který upíše svoji duši těm nejvyš-
ším horám. Meta, které dosáhlo bez 
kyslíkových přístrojů zatím jenom 
15 horolezců z celého světa. Spous-
ta těch, kteří se za tímto snem vyda-
li, ho nikdy nedosáhne. 

www.knihovnafm.cz
21. 2. v 9.00–10.30, Místek

Klub pro rodiče s malými dětmi
2. 3. v 9.00–10.30, Frýdek

Klub pro rodiče s malými dětmi
3. 3. v 18.00, Místek

Cestovatelská přednáška 
– Jiří Kalát – Černobyl

3. 3. v 18.00, Frýdek
Pocta Beat Generation 
hudebně-literární pásmo

5. 3. v 18.00, Místek
Jiří Klečka, Pět ročních období

Autorské čtení

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

170. výročí narození TGM
Pietní akt proběhne v pátek 6. 3.  
v 8.00 u pomníku TGM ve Frýdku.

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:

Jumanji: Další level 
USA | dobrodružný | přístupný | da-
bing | 123 min. | 80 / 60 Kč

SO 22. 2. v 17.15
Sviňa 

SR / ČR | drama | 15+ | slovensky | 
98 min. | 130 Kč

SO 22. 2. v 19.00
Modelář 

ČR | drama | 12+ | česky | 109 min. 
| 140 Kč

NE 23. 2. v 10.00
Ježek Sonic 

USA / JAP | animovaný | přístupný | 
dabing | 99 min. | 140 / 120 Kč

NE 23. 2. v 17.00
Super mazlíčci 

CHN / GER | animovaný | přístup-
ný | dabing | 89 min. | 130 / 110 Kč

NE 23. 2. v 19.00
Chlap na střídačku 

ČR | komedie | 12+ | česky | 112 
min. | 140 Kč

PO 24. 2. v 15.00
Tlapková patrola: 

Vždy ve střehu 
CAN | animovaný | přístupný | da-
bing | 70 min. | 130 / 110 Kč

PO 24. 2. v 17.00
Birds of Prey (Podivuhodná 

proměna Harley Quinn) 
USA | akční | 15+ | dabing | 109 min. 
| 140 Kč

PO 24. 2. v 19.00
Chvění 

GCA / FR / LUX | drama | 15+ | ti-
tulky | 130 / 110 Kč

ÚT 25. 2. v 15.00
Trollové a kouzelný les 

NOR / KAN | animovaný | přístup-
ný | dabing | 90 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 25. 2. v 17.00
Judy 

VB | životopisný | 12+ | titulky | 118 
min. | 130 Kč

ÚT 25. 2. v 19.00
Král Petr I. 

SRB / GR | historický | 12+ | titulky 
| 130 / 110 Kč

ST 26. 2. v 10.00
Vlastníci 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 96 
min. | 60 Kč

ST 26. 2. v 15.00
Pat a Mat: Kutilské trampoty 

ČR | animovaný | přístupný | česky | 
63 min. | 120 / 100 Kč

ST 26. 2. v 17.00
Chlap na střídačku 

ČR | komedie | 12+ | česky | 112 
min. | 140 Kč

ST 26. 2. v 19.00
Píseň jmen 

CAN / HUN | drama | 12+ | titulky | 
113 min. | 130 Kč

ČT 27. 2. v 15.00
Dolittle 

USA | rodinný | přístupný | dabing | 
106 min. | 130 / 110 Kč

ČT 27. 2. v 17.00
V síti 

ČR | dokumentární | 15+ | česky | 
100 min. | 130 Kč

ČT 27. 2. v 19.00

1917 
USA / VB | válečný | 12+ | titulky | 
119 min. | 140 Kč

PÁ 28. 2. v 15.00
Ledové království II 

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 103 min. | 130 / 110 Kč

PÁ 28. 2. v 17.00
Příliš osobní známost 

ČR / SR | komedie | 15+ | česky | 107 
min. | 140 Kč

PÁ 28. 2. v 19.00
Chlap na střídačku 

ČR | komedie | 12+ | česky | 112 
min. | 140 Kč

SO 29. 2. v 15.00
Pavarotti 

UK / USA | dokumentární | 12+ | 
titulky | 114 min. | 80 Kč

NE 1. 3. v 10.00
Mosley 

NZ / CHN | animovaný | přístupný | 
dabing | 97 min. | 130 / 110 Kč

NE 1. 3. v 17.00
1917 

USA / VB | válečný | 12+ | titulky | 
119 min. | 140 Kč

NE 1. 3. v 19.00
V síti 

ČR | dokumentární | 15+ | česky | 
100 min. | 130 Kč

PO 2. 3. v 17.00
Sviňa 

SR / ČR | drama | 15+ | slovensky | 
98 min. | 130 Kč

PO 2. 3. v 19.00
Slitování 

FR | krimi | 12+ | titulky | 120 min. 
| 130 / 110 Kč

ÚT 3. 3. v 17.00
Ježek Sonic 

USA / JAP | animovaný | přístupný | 
dabing | 99 min. | 140 / 120 Kč

ÚT 3. 3. v 19.00
Daleká cesta 

ČSR | drama | přístupný | česky | 
108 min. | 130 / 110 Kč

ST 4. 3. v 10.00
Tenkrát podruhé 

FR | romantický | 15+ | titulky | 115 
min. | 60 Kč

ST 4. 3. v 17.00
Volání divočiny 

USA | rodinný | přístupný | titulky | 
104 min. | 130 / 110 Kč

ST 4. 3. v 19.00
1917 

USA / VB | válečný | 12+ | titulky | 
119 min. | 140 Kč

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 23. 2. v 15.00

Pohádka o Kašpárkovi 
a ježibabě

Divadlo Křesadlo
Kašpárek zabloudí do lesa, ve kte-
rém bydlí ježibaba. Není zlá, ale ne-
šťastná. Chce se proměnit pomocí 
čarovné polévky v krásnou čaroděj-
nici. Zda se jí to podaří? Nechte se 
překvapit.

DIVADLO
St 19. 2. v 19.00

Kdo je pan Schmitt 
Divadlo Mír

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
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 vy-
nikající hráč na akordeon Vojtěch 
Szabó, jenž patří k evropské inter-
pretační špičce.

Čt 20. 2. v 19.00, 
historický sál ZUŠ

Koncert ZUŠ
| Vstupné 50 Kč 

| př. sk. Komorní koncerty 
(tato skupina vstup zdarma)

Na koncertě vystoupí nejlepší žáci 
školy, kteří ZUŠ a město Frýdek-
-Místek často reprezentují na růz-
ných soutěžích, přehlídkách a kon-
certech v ČR i zahraničí.
Účinkují: Anna Palicová – akorde-
on, Magdaléna Drastichová – flét-
na, Michaela Kaňáková – kytara, 
Barbora Lysická – klarinet, Filip 
Krpec – housle, Marianna Fucima-
nová – violoncello, Kateřina Uher-
ková – klavír a Kristýna Baierová 
– klavír a další.

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.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
ÚT 18. 2. v 19.00

Psi nenosí kalhoty 
FIN | drama | 12+ | titulky | 130 / 
/110 Kč

ST 19. 2. v 10.00
Zábava, zábava 

PL | drama | 12+ | titulky | 88 min. 
| 60 Kč

PÁ 21. 2. v 17.00
Ježek Sonic 

USA / JAP | animovaný | přístupný | 
dabing | 99 min. | 140 / 120 Kč

PÁ 21. 2. v 19.00
Příliš osobní známost 

ČR / SR | komedie | 15+ | česky | 107 
min. | 140 Kč

SO 22. 2. v 15.00
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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 krásná, 
zároveň však může být i nebezpeč-
ná. Pokud ale víme, na co si dát 
pozor, nemusíme se jí bát. Výstava 
potrvá do 1. března 2020.

Fenomén Merkur
Legendární stavebnice Merkur se 
už téměř 100 let vyrábí na stále 
stejném místě. Historii této feno-
menální hračky pro malé i velké 
prostřednictvím jedné části velké 
sbírky pana Jiřího Mládka předsta-
ví výstava Fenomén Merkur. Sou-
částí výstavy je i dílnička, ve které 
si můžete postavit vlastní autorský 
model. Výstava potrvá do 8. března.

Lukáš Horký
Lukáš Horký vystudoval infor-
matiku na Masarykově univerzitě 
v Brně a Institut tvůrčí fotografie 
Slezské univerzity v Opavě. Věnuje 
se dlouhodobým dokumentárním 
projektům a intermediálním expe-
rimentům, od roku 2008 systema-
ticky fotografuje proměny Frýd-
ku-Místku. Výstava potrvá do 29. 
března 2020.

 DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 20. února v 16.30 hodin, 

Zelený dům
BESKYDY ZNÁMÉ, 

NEZNÁMÉ
Pomyslné putování po Beskydech 
prostřednictvím historických foto-
grafií a pohlednic. Doplněno studij-
ní výstavou.

Čtvrtek 27. února v 16.30 hodin, 
Zelený dům

ČUNDROVÁNÍ SE DŘEVEM
Přednáška, doplněná archeolo-
gickými nálezy, představí historii 
plavení dřeva v beskydské oblasti, 
vodní nádrže – klausy v povodí 
řeky Morávky, Ostravice a Olše, 
zaniklá uhliska, plavební kanály 
a náhony na výrobní objekty, za-
niklé sklárny a železárny. 

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA
Procházku parky si můžete zpestřit 
zábavnou hrou pro celou rodinu – 
vyřešit několik úkolů a najít poklad. 
Více informací na webových strán-
kách nebo na pokladně muzea.

KNIHÁRIUM - ANTIKVARIÁT

Náměstí Svobody 29, Místek

Tel.: 777 117 969
Čtvrtek 20. února v 18 hodin

Slova pálená
„Láska jako chráněný druh“

Autorský večer spojený s křtem 
sbírky poezie mladé básnířky Kers-
tin Valíčkové.

Čtvrtek 5. března v 18 hodin
Výběr z milostné poezie 

Zdeňka Tichopáda 
přednese Radana Šatánková, 
na housle zahraje Ladislav Kokeš.

.
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 každý, 
kdo si chce po ránu protáhnout své 
tělo)

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 sou-
časný život. Celý den bude propojen 
těmito úvahami. Nezapomeneme 
ale ani na tělo, které ke šťastnému 
životu potřebujeme. Protáhneme se 
v jednoduchých cvičeních a nechá-
me tělo i mysl odpočinout v příjem-
ných relaxacích.
Postaráme se o vás, včetně vegetari-
ánské stravy!

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
každou středu od 15.45 do 16.45

Jóga pro děti 5–10 let
každé úterý od 15.15 do 16.15

Taneční kroužek Let ś Dance 
pro děti 6–10 let 

Každý pátek v podvečer 
Tančíme salsu a bachatu

Rádi bychom vás pozvali na víken-
dový wellness pobyt s jógou, který 
se uskuteční 24.–26. 4. v Golf Re-
sortu na Ostravici. Vhodné také pro 
začínající s jógou. Mimo cvičení si 
budeme povídat s odbornicí o výži-
vě a vyrobíme si barefoot sandálky. 
Pro další info volejte.
Na sobotu 4. 4. chystáme celodenní 
festival Jóga den, info již brzy.
Již tradičně běží kurzy Tchaj-ti pro 
začátečníky i pokročilé, na www. 
.jogapodvezi.cz naleznete rozvrh 
s rezervačním systémem studia 
a všechny aktuality.

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 
19. 2. od 9 do 14 h.

Karneval pro zdravotně 
postižené

22. 2. od 19 h. 
Pochovávání basy
Masopustní veselí.

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
29. 2. (so) 20 h.

ŽAMBOŠI
Folkový koncert držitelů mnoha 

hudebních ocenění.
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 29. února v 15 hodin
Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Vlastimil Peška
Pohádka o kamarádech, kteří pře-
můžou zlého čaroděje a vysvobodí 
princeznu. Pro děti od 3 let – hraje 
KuKo. Vstupné 40 Kč.

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

Sobota 22. 2.
Fotbalový Lipinský ples

Pořádá Sport bar Stovky ve spolu-
práci MFK Frýdek-Místek, začátek 
od 19.00 hodin. Živá kapela PRIS-
TY BAND, houslový mistr Jiří Er-
lebach, moderátorka z Kiss Rádia 
Zuzana Střechová, bohatá tombola, 
vstup 380 Kč – v ceně je večeře, 
káva a zákusek. Vstupenky možno 
objednat na tel.: 605 076 063.

jUNÁK – ČESKÝ SKAUT, Z.S.
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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. 10)

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 krmení, 

relaxační polohy pro zklidnění ne-
spavých 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 tan-
ce, 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

DIVADElNí KlUB D.N.A.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

soubor.dna@seznam.cz
Web: http://klubdna.cz/
Čtvrtek 20. 2. v 19.00 h.

NOČNÍ SMĚNA 
MILANA ŠŤASTNÉHO

Koncert.
90 Kč.

Sobota 22. 2. v 19.00 h.
KDYŽ SE ZHASNE 

(Místecké divadlo PROZATIM)
Hořká partnerská komedie – může 

to potkat každého z nás. 100 Kč.
Rezervace: web: http://klubdna.cz/

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, 

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 ta-
necprozeny@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 21. 2. NO!SE – HALLU-
CINATOR (IT)
TRADIČNÍ NO!SE A SPECI-
ÁLNÍ HOST HALLUCINA-
TOR (IT) PŘIJDE ROZEBRAT 
STOUN NA ŠROUBKY, STOUN 
DJS, SPECIAL GUESTS
sobota 22. 2. ACOUSTIC 
IRISH & MARIAN 333
KONCERT IRISH SKUPINY 
A JEJICH KAMARÁDŮ, AF-

TERPARTY DO RANNÍCH 
HODIN
pátek 28. 2. GAIA MESSIAH
JEDINÁ CESKA ŽENSKÁ 
HC KAPELA TO ROZBALÍ 
VE STOUNU
sobota 29. 2. HITY ZE ZÁ-
HROBÍ 18+
DJ KOMÁR, KAMIL A TY 
NEJVĚTŠÍ PECKY VŠECH 
DOB
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Gynekologická ambulance Sagena s.r.o. nabízí:
• preventivní, diagnostickou a léčebnou péči o dospívající (nad 15 let) 
  a dospělé
• ultrazvukovou diagnostiku
• diagnostiku děložního čípku 
  (ve spolupráci s akreditovanou cytologickou laboratoří)
• preventivní očkování proti rakovině děložního čípku - HPV infekci
• antikoncepci 
  (včetně diagnostiky trombofilních mutací u rizikových pacientek)
• péči o neplodné páry - základní diagnostiku, léčbu 
  (ve spolupráci s IVF centry)
• péči v klimakteriu - vyšetření prsů ve spolupráci s mammocentry
• poradenství a léčbu inkontinence moči ve spolupráci s urologickou ambulancí Sagena
• poradnu pro těhotné, určení pohlaví plodu 
• 3D i 4D ultrazvukové vyšetření s možností vyhotovení fotografie plodu
• ultrazvukovou diagnostiku vrozených vývojových vad plodu a průtoku krve placentou

Sagena II,  8. pěšího pluku 2380,  Frýdek-Místek, tel.: 55 30 30 800
www.sagena.cz,  e- mail: ambulance@sagena.cz

V úterý 14. ledna se 
v městské knihovně ko-
nal vzpomínkový pořad 
věnovaný české spisova-
telce Boženě Němcové. 
Byl uspořádán ke 200. 
výročí narození této mi-
mořádné literární osob-
nosti a ženy s velkým 
kulturním rozhledem. 

Vznikl ve spolupráci 
Městské knihovny Frý-
dek-Místek a Aktivních 
seniorů ČR a uveden byl 
v rámci cyklu Křídla – 

večery nejen o knihách. 
Přednášející paní Olga 
Szymanská vzpomněla 
na nelehký život Boženy 
Němcové, její spisovatel-
skou dráhu a připomně-
la její dílo. Zabrousila 
i k otázkám jejího původu, 
který je zastřen tajem-
stvím. Po skončení hlavní 
části se rozpoutala ještě 
následná diskuze, což 
svědčí o tom, že tato velká 
žena není a nebude zapo-
menuta.

V uvedeném cyklu byl 
již v loňském roce při-
praven vzpomínkový ve-
čer věnovaný Františce 
Pituchové či přednášky 
o Vladimíru Preclíkovi 
a Bohdanu Vojtěchovi 
Šumavanském. Na březen 
letošního roku je plánován 
pořad ke 130. výročí na-
rození Karla Čapka a ná-
sledně proběhne beseda 
o J. A. Komenském, jehož 
výročí si v letošním roce 
také připomeneme.

Vstup do nového roku 
2020 je velice význam-
ný – jubilejní – pro obec 
Chlebovice, která je 
dnes místní částí Frýd-
ku-Místku. Na podzim 6. 
listopadu uplyne 700 let 
od okamžiku, kdy olo-
moucký biskup Konrád 
obnovil zaniklou ves 
Nemašchleb. Proto míst-
ní osadní výbor s chle-
bovickými spolky celý 
minulý rok připravoval 
koncept oslav tak vý-
znamné události.

Nyní už osadní výbor 
předložil souhrnný ka-
lendář akcí, na kterých 

si Chlebovičtí chtějí spo-
lečně obecní jubileum 
připomínat. Bohatý se-
znam kulturních a spo-
lečenských akcí je ale 
samozřejmě pobídkou 
k návštěvě i ostatních 
obyvatel Frýdku-Místku 
a pořadatelé po zkušenos-
tech ze tří ročníků Chle-
bovické pouti a Mikuláše, 
které se mohly pochlubit 
velkou účastí, věří, že pro-
gram zaujme a motivuje 
k hojné účasti i letos.

Tak si v kalendáři už 
nyní poznačte:

• 4. 4. Fojtské vítání jara 
s vůní lesa – rukodělné 

dílny, myslivecké dobroty
• 4. 5. Lampiónový prů-

vod a vatra 
• 8. 5. Kladení věnců 

u památníků padlých – pi-
etní akt, beseda s generá-
lem Petrem Pavlem, ukáz-
ky bojových umění AČR

• 9. 5. Dětský den s hasi-
či – soutěže pro děti, pěna, 
klaunské vystoupení

• 6. 6. Chlebovické ro-
dinné slavnosti – Klaun 
Family, mažoretky, host: 
vítězka Superstar 2018 – 
Tereza Mašková

• 5. 7.  Chlebovická 
pouť – mše svatá, oběd, 
zábavný program

• 15. 7. Ve včelím krá-
lovství – soutěžní dopo-
ledne s medobraním, vý-
roba předmětů ze včelího 
vosku

• 30. 8. Včelařské slav-
nosti – oslavy 25. výročí 
založení Včelařského mu-
zea, zahájení „Chlebovic-
ké medové stopy“

Křídla – večery nejen o knihách v městské knihovně 

Chlebovice chystají k výročí kulturní a společenské akce
• 12. 9. Stand Up ne-

boli Na stojáka – komici 
z Brna, posezení s hudbou

• 26/28. 9. Poděkování 
za dary země – cimbál, 
historická řemesla, bur-
čák

• 3. 10. Myslivecké od-
poledne – zvěřinové hody, 
soutěže, výstava trofejí

• 31. 10. Cimbálový ve-
čer – hraje Kotkova mu-
zika

• 8. 11. Slavnost 700 let 
znovuzaložení Chlebo-
vic – besedy, slavnostní 
mše svatá: arcibiskup Jan 
Graubner, koncert Alž-
běty Vomáčkové (mezzo-

sopranistka), krmášová 
zábava a další program

• 27/28. 11. Vánoční vý-
stava – výstava výrobků 
z perníku a historických 
předmětů 

• 5. 12. Chlebovický 
Mikuláš – pěvecké vy-
stoupení, příjezd Mikulá-
še, rozsvěcení vánočního 
stromečku, nadílka, zá-
bavný program

• 19. 12. Fojtské Vánoce 
s živým Betlémem – vá-
noční dílničky, živý Bet-
lém

• 27. 12. Vánoční kon-
cert duchovní hudby – 
koncert Jany Kurečkové

Sboreček Trnečky MŠ 
F-M, Anenská 656, odlou-
čeného pracoviště J. Trnky 
63, opět rozdával radost. 
Se svým programem „Jak 
se hraje na nástroje“ vy-
stoupil nejen u Vánočního 
stromu na náměstí v Míst-

ku, ale také v Klubech dů-
chodců Malý Koloredov 
a na ul. 17. listopadu.

Aby hezké písně nás 
provázely celým rokem 
2020 přejí Zdeňka Žurko-
vá a Drahomíra Pospíšilo-
vá, vedoucí sborečku.

Sboreček Trnečky rozdává radost
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů 
na odpolední směny. 

Zájemci, hlaste se 
na tel. čísle: 732 746 279, 

pan Miroslav Slanina. 
Firma poskytuje 

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

Čajkovského 1511, 738 01  Frýdek-Místek
Tel.:  558 637 285, 558 437 147

velkoformat@tiskarnaklein.cz, www.tiskarnaklein.cz

TISK a VAZBA

diplomek

a bakalá
řek

letáky

ka
ta

lo
gy

kn
ih

y

časopisy
brožury

plakáty

vizitky

ŠIROKÁ PALETA
PRODUKTŮ

ŠIROKÁ PALETA
PRODUKTŮ

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


