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Rady města

slovo primátora
Vážení občané, 
úkolem radnice je přicházet s řešením v nejrůzněj-

ších oblastech a my se snažíme, aby při konečném roz-
hodnutí byly brány v úvahu veškeré dostupné informa-
ce a zkušenosti, a pokud jich není dostatek nebo si to 
situace vyžaduje, zajistit další – i obohacené o názory 
odborníků, protože byť už jsme se v dosavadním poli-
tickém, profesním i osobním životě setkali s ledasčím, 
nechceme se pasovat do role odborníků na všechno.

Proto jsme například u otázky dalšího osudu Hotelu 
Centrum vytvořili speciální projektový tým lidí a zajis-
tili si k tomuto problému i odbornou studii. Ta předkládá 
varianty a samozřejmě není schopna žádným způsobem 
odfiltrovat zástupy těch lidí, kterým nakonec zvolené 
řešení nebude vyhovovat. To, že nelze vyhovět všem, je 
neradostný úděl politiků, kteří mají naopak tu smutnou 
jistotu, že ať zvolí řešení jakékoliv, vždy se najde někdo, 
kdo jej bude zpochybňovat a kritizovat. My ale rozhodo-
vat musíme, od toho tu jsme, a samozřejmě se snažíme, 
ať máme pro rozhodování co nejlepší argumenty.

Se stejným přístupem jsme se vydali i hledat ře-
šení pro možný vznik očkovacího centra ve Frýdku-
-Místku, protože chceme, aby se lidé kvůli očkování 
nemuseli trmácet kdoví kam, ale hlavně proto, že jsme 
bytostně přesvědčeni, že zajištění centra je nezbytné, 
abychom se u nás zbavili epidemie a veškerých návaz-
ných omezení co nejdříve. Že není očkovacího centra 
bez vakcín, je jen takové povzdechnutí na závěr. My se 
snažíme ovlivnit to, co ovlivnit můžeme. 

 Michal Pobucký

Otázky a odpovědi k rezervačnímu 
systému očkování (str. 4)

Od února po dálnici D48 jen 
s dálniční známkou  (str. 6)

Rozhovor s šéfem krajských hasičů 
Vojtěchem Nezvalem (str. 10)

Statutární město Frý-
dek-Místek vydražilo 
bývalý Hotel Centrum 
v elektronické dražbě 
za 41 milionů korun. 
Záměrem bylo zabránit 
tomu, aby z něj v rám-
ci byznysu s chudobou 
vznikla ubytovna, a vybu-
dovat zde bydlení pro se-
niory a mladé rodiny nebo 
matky samoživitelky a za-
řízení pro sociální služby.

Aby město zjistilo, jaké 
jsou nejekonomičtější 
a nejefektivnější možnosti 
naplnění daného záměru, 
nechalo vypracovat stu-
dii proveditelnosti, která 
hodnotila tři varianty – re-
konstrukci stávajících ob-
jektů, demolici stávajících 
objektů a výstavbu ob-
jektů nových a kombinaci 
obou předešlých variant. 

„Varianta rekonstrukce se 
jeví jako nejméně výhodná, 
ať už z hlediska vysokých 
nákladů, tak schopnosti za-

jistit komfortní bydlení, od-
povídající dnešním standar-
dům a předpisům,“ vyplývá 
ze studie proveditelnosti 
zpracované architektkou 
Ditou Novákovou.

Do příčné panelové kon-
strukce jedenáctipodlažní-
ho objektu nelze zásadním 
způsobem zasáhnout, aniž 
by nedošlo k případnému 
poškození statiky. To zna-
mená, že byty by mohly 
být orientovány jen na stra-
nu severní, tedy chladnou 
a tmavou, nebo na stranu 
jižní, tedy slunnou a zejmé-
na v létě velmi teplou, pro-
tože takto je objekt vzhle-
dem ke světovým stranám 
orientován. Navíc v něm 
jsou úzké chodby, což je 
nevhodné pro osoby se sní-
ženou pohyblivostí, vozíč-
kář by chodbou neprojel, 
a také stěhování nábytku 
by bylo komplikovanější. 
Nízká je taky konstrukční 
výška, tedy stropy. Řešit 

HOTEL CENTRUM: Varianta rekonstrukce se jeví jako nejméně výhodná. 
 Foto: Petr Pavelka

Radnice má studii vyhodnocující, co s Hotelem Centrum 

Fr ýdecko -místecká 
radnice má zájem, aby 
přímo ve městě vzniklo 
očkovací centrum, kte-
ré by bylo dostupné pro 
místní občany, a ve spo-

lupráci s nemocnicí 
a krajskou hygienickou 
stanicí hledá tu nejlepší 
variantu jeho umístění. 
Po návštěvě haly Polár-
ka a Národního domu 

by se musela i akustika dě-
licích konstrukcí, aby sou-
sedé neslyšeli úplně vše, co 
se děje za zdí. 

 (Pokračování na str. 2)

V POLÁRCE: V hale by očkovací centrum být mohlo, 
upřednostňuje se ovšem Národní dům.  Foto: Petr Pavelka

Město prověřuje alternativy
umístění očkovacího centra

a po zhodnocení veške-
rých aspektů se zdá být 
výhodnější druhá vari-
anta.

Nejprve se zástupci měs-
ta, nemocnice a hygieny se-
šli ve víceúčelové sportovní 
hale Polárka, kde si všech-
ny strany navzájem řekly, 
co očkovací centrum vlast-
ně obnáší a co je pro něj 
nutné zajistit. „Vzhledem 
k počtu obyvatel Frýdku-
-Místku a spádové oblasti, 
odhadu těch, kteří se budou 
chtít nechat naočkovat a ka-
pacity 500–600 lidí denně, 
jež zvládneme naočkovat, 
musíme uvažovat o tom, že 
centrum bude muset fungo-
vat nejméně čtvrt roku. 

 (Pokračování na str. 2)
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 (Pokračování ze str. 1)
Objekt nemá balkony 

nebo lodžie, které by bylo 
z technického hlediska téměř 
nemožné dodatečně dobudo-
vat. A také materiál, ze které-
ho byl objekt postaven, je již 
z hlediska životnosti a kvali-
ty nevyhovující. 

V případě rekonstrukce 
by se všechna tato negativa 
odrazila v náročnosti reali-
zace a finančních nákladech 
vyčíslených předběžně na té-
měř 500 milionů korun. „Je 
také téměř jisté, že v rámci 
rekonstrukce by město ne-
dosáhlo na dotace, které jsou 
vypsány jen na novostavby, 
a rekonstrukci by nebylo 
možné realizovat na etapy, 
což by znamenalo nárazo-
vé finanční zatížení města,“ 
konstatoval primátor Michal 
Pobucký. 

Podobně neekonomicky 
a neefektivně se jeví varianta 
rekonstrukce spojená s do-
stavbou. Pozemek je totiž po-
měrné úzký a výška jednoho 
z objektu by světelně ome-
zovala umístění novostaveb. 
Bylo by samozřejmě možné 
část výškového objektu od-
bourat, nicméně velká část 
již zmíněných negativ by 
v něm přetrvávala. 

„Při pořizování hotelu 
formou dražby jsme počítali 
s tím, že rekonstrukce nebu-
de snadná. Naším hlavním 
cílem tehdy ale bylo předejít 
tomu, aby skončil v nezná-
mých rukou a stal se ruinou 
nebo jen ubytovnou v byzny-
su s chudobou. Navíc jsme je-
jím pořízením získali lukra-
tivní prostor téměř v centru 
města, který navazuje na re-
kreační pás zeleně podél řeky 
Ostravice,“ řekl primátor Mi-
chal Pobucký. Při posuzová-

ní ekonomiky jednotlivých 
variant se bere v potaz i to, 
že podobný volný prostor pro 
výstavbu již v těchto místech 
není, a kdyby byl, tak by při 
dnešních cenách náklady 
na jeho zakoupení činily 
zhruba 16 milionů korun.

Nejvýhodnější varian-
tou podle architektky, která 
zpracovala studii, k níž se 
přiklání také vedení města, je 
celková demolice bývalého 
hotelu Centrum a výstavba 
pěti nových obytných domů 
a denního centra pro seniory 
Domovinka, které by zcela 
vyhovovaly dnešním stan-
dardům a požadavkům. Byty 
by byly prostornější i s bal-
kony a optimální orientací 
k světovým stranám. Před-
běžné náklady jsou vyčísle-
ny na zhruba 400 milionů, 
což je méně než při variantě 
rekonstrukce, a zahrnuty 
do nich jsou i náklady na de-
molici a také vybudování 
dvou podzemních parkovišť 
se zhruba 70 parkovacími 
místy. Díky tomu by v tomto 
místě vznikla příjemná obyt-
ná lokalita s prostornou par-
kovou plochou mezi domy.

„Také s ohledem na to, že 
zde počítáme s byty pro se-
niory a startovacími byty pro 
mladé rodiny s dětmi, jeví se 
varianta vybudování jednot-
livých obytných domů pří-
znivěji než společné bydlení 
v jednom vysokém objektu,“ 
poznamenal náměstek pri-
mátora pro sociální oblast 
Marcel Sikora. 

„Značným a neméně dů-
ležitým pozitivem je také 
možnost získání dotace, 
nejen na demolici, ale také 
na pořízení novostaveb. Vý-
hodou by bylo i to, že domy 
by se mohly stavět postupně 

po etapách, takže finanční 
zatížení města by nebylo 
skokové,“ doplnil primátor 
Pobucký. 

Nyní studie proveditel-
nosti vstupuje do druhé čás-
ti. Varianta novostavby se 
rozpracovává do dvou verzí, 
které řeší vhodné rozmístění 
domů v dané lokalitě. Ná-
sledně bude zpracována třetí 
část, a to do fáze investiční-
ho záměru, který se stane 
podkladem pro zpracování 
projektové dokumentace 
pro územní a stavební říze-
ní, včetně dokumentace pro 
provádění stavby. Poté by 
se mohlo vypsat výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. 
Tento proces může trvat až 
dva roky. Pak by se mohlo 

začít stavět.
S postupem a jednotlivý-

mi návrhy jsou seznamováni 
také zastupitelé. Už v únoru 
jim bude v rámci novostav-
by představeno rozmístění 
bytových domů a další kon-
krétnější informace k počtu 
a velikosti bytů a podobně. 

„Rada města se ve svém 
programovém prohlášení 
na začátku volebního ob-
dobí zavázala, že připraví 
rekonstrukci Hotelu Cen-
trum na bydlení zejména 
pro seniory a zčásti také pro 
rodiny s dětmi. Proces pří-
pravy rekonstrukce zahájil 
projektový tým vytvořený 
k tomuto účelu na magistrátu 
města. Závěry a doporučení 
projektového týmu poslou-

žily jako prvotní podklad pro 
výběrové řízení na zpraco-
vání studie. Zdá se, že jsme 
při výběru architekta měli 
šťastnou ruku, paní archi-
tektka Nováková na kon-
trolních dnech reagovala 
vždy konstruktivně na věcné 
podněty a návrhy přísluš-
ných úředníků města i členů 
vedení, současně své vlastní 
návrhy a řešení argumen-
tačně ustála. Zpracovanou 
studii také podle mne velmi 
dobře odprezentovala zastu-
pitelům. Mohu tedy konsta-
tovat, že příprava realizace 
bydlení v dané lokalitě běží 
a rada města tak plní jeden 
ze zásadních úkolů, který si 
vytýčila,“ uzavřel náměstek 
Radovan Hořínek.

Radnice má studii vyhodnocující, co s Hotelem Centrum 

OMEZENÍ DODÁVEK: 
Na sídlišti Růžový paho-
rek se testuje nové doprav-
ní značení. 
 Foto: Petr Pavelka

„V říjnovém Zpravodaji 
číslo 20/2019 jsme se měli 
možnost vyjádřit k pro-
blému parkování dodávek 
ve městě. Zabírají místa pro 
osobní vozidla bydlícím ob-
čanům. Stačilo jen pár dnů 
sněžení a ukázalo se, že 
problém vyřešen nebyl. Par-
koviště se jako by zmenšila. 
Sníh na střeše a kapotách 
dodávek prozradil, která 
parkuje na jednom místě i tři 
dny. Určitě by těmto dodáv-
kám bylo lépe v podniko-
vých garážích. Navrhovali 
jsme řešení – umístit u vjez-
du na parkoviště dopravní 
značku Zákaz vjezdu ná-

kladních automobilů, který 
platí i pro vozy do 3500 kg.

V současné době běží pi-
lotní projekt, kdy se na vy-
braném sídlišti (Růžový 
pahorek) omezilo parkování 
vozidel s hmotností nad 2,5 
tuny. Po vyhodnocení to-
hoto opatření se rozhodne, 
ve kterých dalších lokalitách 
a přesně jakým dopravním 
značením se parkování do-
dávek na sídlištích omezí. 
Doufejme, že vyhodnocení 
nebude trvat další rok.  

 Ivan Vrba
 za Klub KSČM
„Vážení čtenáři, v minu-

lých dnech proběhl semi-

nář k Hotelu Centrum. Jak 
jistě víte, město před ně-
kolika lety budovu za více 
než 40 milionů koupilo, 
a od té doby se řeší, co s ní 
dál. Dlouhodobě jsme pro 
přestavbu na sociální byty. 
Těch je u nás nedostatek 
a pronájmy jsou velmi dra-
hé. Kdo se někdy podíval 
na realitní nabídky, dobře ví, 
o čem mluvím. Bohužel se 
objevují názory, že nejlepší 
a nejlevnější bude celý ob-
jekt zbourat. Jsme rozhodně 
proti tomu. Hotel Centrum 
tvoří jednu z pohledových 
dominant města a je proká-
záno, že jeho skelet je v dob-

rém stavu. Budeme dále 
usilovat o to, aby se budova 
dočkala důstojné rekon-
strukce a našli v ní domov 
senioři, mladé rodiny a další 
potřební.“ 

 Jakub Tichý, Piráti
„Aktuální zpravodajství 

a činnost největšího opo-
zičního klubu hnutí Naše 
Město F-M můžete sledovat 
na webu www.nasemes-
tofm.cz a sociálních sítích 
www.facebook.com/nase-
mesto.fm.“ 

 Petr Korč, Naše Město
(příspěvky opozičních 

zastupitelů nejsou redakčně 
upravovány)

Opoziční zastupitelé na volné téma – parkování dodávek, Hotel Centrum

 (Pokračovní ze str. 1)
Očkovací týmy máme, 

minimálně pět, oslovili jsme 
i praktické lékaře, kteří bu-
dou vakcinovat, ať očkování 
obyvatel probíhá co nejrych-
leji. Doufám, že o vakcinaci 
bude mezi lidmi zájem, čím 
dřív to bude, tím to samo-
zřejmě bude pro region lep-
ší. Ale všichni víme, jaká je 
nyní situace s vakcínami,“ 
podotkl ředitel nemocnice 
Tomáš Stejskal. „Máme ně-
kolik variant, kde by mohlo 
očkovací centrum vznik-
nout. V Polárce je rozhodně 
prostor pro velkokapacitní 
centrum, má velmi dobré 
zázemí, velké plochy, parko-
vací místa, dostupnost i tře-
ba přímý vjezd do haly v pří-
padě potřeby, takže jsou zde 
splněny veškeré požadavky. 
Hala je schopna poskytnou 
dostatečný komfort zdravot-
níkům i občanům,“ hodnotil 
primátor Michal Pobucký, 

který si ovšem nechal ote-
vřená dvířka pro další va-
rianty, protože na místě 
nebyly k dispozici rozvahy 
kompletní vytíženosti le-
dové plochy v nejbližším 
období.

Protože se nakonec uká-
zalo, že u Polárky nelze brát 
v úvahu pouze termíno-
vou listinu dospělého týmu 
a že se ani mládežníci stále 
nechtějí vzdát naděje, že 
i jim bude v dohledné době 
umožněno sportovat a moh-
li by si prodloužit obvyklou 
sezónu, uskutečnila se 
za pár dní i prohlídka druhé 
varianty – Národního domu.

Účastníci prohlídky v po-
dobném složení si i v Národ-
ním domě prohlédli všechny 
využitelné prostory, které se 
rovněž ukázaly pro potřeby 
očkovacího centra velmi vy-
hovující. Dispozice umož-
ňují dostatek prostor pro če-
kárnu, samotnou vakcinaci 

i potřebné zázemí. „I tady 
zdravotníci najdou vše, co 
potřebují, Národní dům 
každý zná a je ještě lépe do-
stupný, protože je v centru 
a s frekventovanější měst-
skou hromadnou dopravou. 
Shodli jsme se, že varianta 
Národního domu teď bude 
pro nás číslo jedna,“ in-
formoval primátor Michal 
Pobucký. Náměstek pro kul-
turu a sport Pavel Machala 
doplnil: „V Polárce by byl 
provoz očkovacího centra 
a aktivit na ledě neslučitel-
ný, tady by kultura v přípa-
dě potřeby odříznuta úplně 
nebyla. Většina akcí začíná 
až v podvečer a řekli jsme si, 
že by neměl být problém sál 
po provozní době očkovací-
ho centra rychle připravit, 
například pro taneční. Ale 
uvidíme, co všechno bude 
možné pořádat, i to, jaká 
bude dostupnost vakcín.“ 
 (pp)

Město prověřuje alternativy umístění očkovacího centra
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Každý, kdo rád zdravě 
mlsá, potrpí si na far-
mářské trhy nabízející 
zboží přímo od výrobců 
nebo má v oblibě přírod-
ní produkty, by měl vy-
užít toho, že ve Frýdku-
-Místku, kde v lískovecké 
městské průmyslové zóně 
vzniklo království medu 
Marlenka, je nově ote-
vřena stylová firemní 
prodejna, kde se dají za-
koupit kromě kompletní-
ho sortimentu Marlenky 
i výrobky, které nejsou 
běžně dostupné v malo-
obchodní síti.

„Jedná se o první ofi-
ciální obchod Marlenka, 
který je vzorový a bude se 
formou frenšízy rozšiřovat 
dále. Dali jsme si záležet 

na jeho vybavení, aby se 
u nás lidé cítili příjemně, 
s důrazem na prvky odka-
zující na tradiční včelařské 
řemeslo, protože kvalitní 
dobrý med je u nás zákla-
dem všeho. Nabízíme tu 
opravdu unikátní zboží, 
včetně originálních ar-
ménských výrobků, a Frý-
dek-Místek může těšit, že 
jinde v republice zatím 
takový obchod není. Je to 
franšízový prototyp plný 
specialit, které jinde nena-
jdete,“ láká k návštěvě ori-
ginálního obchodu majitel 
Gevorg Avetisjan, který 
prorazil se svou staroar-
ménskou rodinnou recep-
turou.

Když do prodejny 
vejdete, voní novotou 

i medem, ale škádleny 
jsou nejen vaše čichové 
a chuťové buňky, zaútočí 
na vás i zrakové vjemy 
v podobě stylových sudů 
a dalších prvků odkazují-
cích na včelařské řemes-
lo a okřídlené tvory, jež 
máme všichni spojené 
s pílí a pracovitostí. Práce 
s láskou k medu vykona-
ná se tu odráží v každém 
produktu. Kromě těch, 
které už si našly cestu 
na sváteční stoly i jako 
sladké potěšení ve dnech 
běžných, tu můžete najít 
ručně zdobené dorty, dor-
ty s dětskými motivy nebo 
připomínající mraveniště, 
ale i skutečnou lahůd-
ku zvanou Morengo. To 
je vpravdě luxusní, krá-
lovský dort, se spoustou 
oříšků, který představuje 
špičkový gastronomický 
medový zážitek.

Med je zde nabízen i sa-
mostatně pod hlavičkou 
Marlenky, se zárukou jeho 
původu i kvality, používá 
se i při výrobě licenčních 
limonád Marlenka pl-
ných ovoce nebo ledového 
čaje s příchutí pomeran-

če a skořice. Sortiment 
je doplněn originálními 
arménskými výrobky, 
od vína a vyhlášeného 
arménského brandy, přes 
ovocné a zeleninové zava-
řeniny až po ovocné šťávy. 
„Arménská kuchyně je 
vynikající, lehká, zdra-
vá, budeme chtít neustále 
přidávat novinky, aby se 
s ní mohli lidé co nejví-
ce seznámit, protože to 
opravdu stojí za to. Tře-
ba taková adžika – spe-
ciální omáčka na maso 
z červené papriky, cibule, 
česneku. Podobně decent-
ní, příjemnou chuť má 
lilkový kaviár, zavařená 
moruše, vlašské ořechy 
nebo mleté maso s rýží 

ve vinném listu. Všechno 
jsou to delikatesy, které 
poškádlí chuťové buňky, 
stejně jako různá ovocná 
vína, například meruňko-
vé nebo ostružinové, vy-
bírat lze i z různých druhů 
brandy ve stáří 5–25 let,“ 
přibližuje jednotlivé pro-
dukty ze své domoviny 
Gevorg Avetisjan. A když 
budete chtít někoho obda-
rovat něčím, co neskončí 
v žaludku, můžete sáh-
nout po marlenkovských 
reklamních předmětech 
nebo i pohádce, cédéčku 
nebo knížce.

Prodejna je v současné 
době otevřena v pracovní 
dny od 9 do 17 a v sobotu 
od 9 do 13 hodin.  (pr)

Marlenka láká na medové království i arménskou exotiku

Krizový štáb Statutár-
ního města Frýdku-Míst-
ku 26. ledna se od primá-
tora Michala Pobuckého 
dozvěděl výsledky jed-
nání s hejtmanem kraje, 
který plánuje vznik oč-
kovacích center s cílem 
proočkovat v nich sto tisíc 
občanů měsíčně i zapojit 
do očkování praktické lé-
kaře.

Krajská hygienická si-
tuace následně seznámila 
s aktuální epidemiologic-
kou situací ve městě i okre-
se. „Ve Frýdku-Místku jsou 
školská i předškolská za-
řízení v pořádku, sociální 
péče v pořádku, komunitní 
přenos v populaci minimál-
ní. K číslům již očkovaných 
nevíme nic, o tom nemáme 
přehled. Vzhledem k tomu, 
že se uvádí, že ze sta po-
zitivních je 80 % britské 
mutace, nemyslím si, že by 
to okres Frýdek-Místek mi-
nulo a ještě se máme na co 
těšit,“ varovala za KHS 
Blažena Braunsteinová.

„Situace v nemocnici je, 
když ne výrazně, tak lepší 
než minulý týden. Máme 
70 pacientů hospitalizova-

ných, deset ventilovaných. 
Pokud to tak zůstane, jednu 
stanici bychom uzavřeli, 
abychom mohli mít neco-
vidové pacienty. Očkujeme 
denně 36 seniorů 80 plus, 
180 týdně, ale nevím, jak 
tomu bude v dalších dnech, 
protože musíme mít garan-
ci vakcín pro druhé dávky 
a další zatím nejsou, takže 
jak to bude příští týden, 
nevíme,“ doplnil ředitel ne-
mocnice Tomáš Stejskal.

Jarmila Kozlová, vedou-
cí odboru sociálních služeb, 
konstatovala stabilizovanou 
situaci s tím, že ve všech po-
bytových zařízeních zdárně 
proběhlo očkování, kromě 
zařízení Přístav, které bylo 
v karanténě. „Pomáháme 
s registrací k očkování li-
dem 80 plus, v naší eviden-
ci zatím bylo 74 osob, 57 je 
již proočkovaných, zbytek 
termín prozatím nedostal,“ 
informovala o zavedené 
službě radnice a upozorni-
la na prodloužení omezení 
návštěv v sociálních zaříze-
ních do poloviny února.

Martin Sysala z odboru 
školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy sdělil tři 

nová omezení v mateřských 
školách (8. pěšího pluku, 
Lískovecká a Slezská), se-
známil se skutečností, že 
pololetní vysvědčení obdrží 
žáci distančně a v papíro-
vé podobě až po nástupu 

do školy, a potvrdil, že pro 
děti rodičů záchranného 
integrovaného systému je 
město připraveno zajis-
tit dohled i v době jarních 
prázdnin. Po ujištění jed-
notlivých členů IZS, že je-

jich činnost není ohrožena, 
v závěru primátor Michal 
Pobucký v rámci odlehčení 
situace vyzval: „Hlavně ne-
choďte na žádné narozeni-
nové oslavy, ať nedopadne-
te, jako někteří jiní…“  (pp)

Krizový štáb hlásí: Stabilizovaná, ale stále neveselá situace

Velký poprask v řadách 
místních hokejistů vyvo-
lalo sondování vhodných 
prostor pro zamýšlené 
očkovací centrum, neboť 
jednou z alternativ byla 
hala Polárka. Protože však 
hokejový klub dal najevo, 
že se nechce vzdát šance 
na sportování dětí, bude-
-li umožněno, radnice nyní 
preferuje Národní dům.

„Když jsme byli v Po-
lárce, měli jsme informace 
pouze o A týmu dospělých 
a nepadaly žádné úvahy 
o sportování dětí, protože 
opatření se spíše zpřísňují, 
než rozvolňují. Uvidíme, jak 
to nakonec bude, ale v této 
chvíli je pro nás variantou 
číslo jedna Národní dům,“ 
ujistil primátor Michal Po-
bucký delegaci hokejového 
klubu, která za ním přišla 
na radnici. Podle něj se situ-

Hala Polárka zůstane hokejistům

HOKEJ SE BÁT NEMUSÍ: Delegace hokejového klu-
bu byla ujištěna, že pokud bude šance na sportování 
dětí, město jim to umožní.  Foto: Petr Pavelka
ace změnila i v tom, že ak-
tuální odhady, kdy by bylo 
očkovacích center zapotřebí, 
se už odkládají a nakonec 
jeho provozování může za-
sáhnout až do poprázdnino-
vých měsíců, když už jsou 
hokejisté obvykle znovu 
v permanenci. „V minulosti 
bylo navázáno rozmrazová-
ní ledu na tým dospělých, 

ale rádi bychom tentokrát 
měli led až třeba do května, 
pokud to půjde,“ sdělili zá-
stupci klubu. „My jsme asi 
ti poslední, kteří by chtěli 
bránit malým hokejistům 
v činnosti, a jsme připraveni 
i prodloužit jim sezonu, jest-
li to bude možné,“ uklidnil 
hokejisty náměstek primáto-
ra Pavel Machala.  (pp)
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Jak rezervovat termín 
očkování?

1. Nejprve je nutné pro-
vést registraci na stránce 
https://registrace.mzcr.cz, 
obdržíte potvrzení platné 
registrace.

2. Vyčkejte na zaslá-
ní zvací SMS obsahující 
PIN2 k provedení rezer-
vace.

3. Zvací SMS vám bude 
zaslána z vašeho prefero-
vaného očkovacího místa 
na základě reálné dostup-
nosti vakcíny pro vaše oč-
kování.

4. Na stránce https://
reservatic.com/ockova-
ni zadáte číslo pojištěnce 
(občané ČR vyplňují své 
rodné číslo, cizinci při-
dělené číslo pojištěnce) 
a PIN2, který jste obdržel 
ve zvací SMS.

5. Vyberete vhodný da-
tum a čas rezervace pro 
vaše očkování první dáv-
kou.

6. Termín 2. dávky se 
vytvoří automaticky za 28 
dní ve stejný čas.

7. Potvrdíte vytvoře-
nou rezervaci kliknutím 
na „Rezervovat“ a vyčká-
te na zobrazení potvrzení 
o platné rezervaci.

8. Pokud jste vyplnil e-
-mail, obdržíte potvrzení 
o platné rezervaci také 
emailem.

Jak se registrovat 
na očkování?

1. V případě zájmu o oč-
kování je nutné provést 
nejprve registraci do sys-
tému.

2. Na stránce https://
registrace.mzcr.cz zadáte 
své telefonní číslo.

3. Obdržíte PIN, který 
zadáte do systému.

4. Vyplníte jednotlivé 
kroky v registračním for-
muláři.

5. Vybrané preferenční 
očkovací místo je závazné 
pro provedení vašeho oč-
kování.

6. Jakmile bude dle vy-

plněných údajů vyhodno-
cena vaše registrace jako 
platná, obdržíte potvrzení 
platné registrace.

7. Nečekejte na oka-
mžité zaslání SMS s kó-
dem PIN2 k provedení 
rezervace, ten vám bude 
zaslán z vašeho prefero-
vaného očkovacího místa 
až na základě reálné do-
stupnosti vakcíny pro vaše 
očkování.

8. PIN2 zůstává platný 
až do úspěšného provede-
ní rezervace podle dostup-
ných volných míst k oč-
kování na preferovaném 
očkovacím místě.

9. Pokud vyžadujete 
změnu očkovacího místa, 
je nutné provést novou re-
gistraci.

Mám uživatelský účet 
v Reservatic, budou 
do něj uloženy rezervace 
k očkování?

Ne, aktuálně probíha-
jí všechny rezervace bez 
vazby na uživatelské účty 
v systému Reservatic.

Mohu využít mobilní 
aplikace k rezervaci?

Ne, aktuálně lze provést 
rezervaci pouze na webo-
vé adrese https://reserva-
tic.com/ockovani 

Proč u mobilní aplikace 
není aktivní funkce pro 
hledání otevřených pozic 
pro rezervaci na všech oč-
kovacích místech?

Na základě změn pro ří-
zení přístupu občanů k re-
zervaci podle dostupnosti 
vakcín na preferovaných 
očkovacích místech není 
možné se nyní rezervovat 
na libovolném očkovacím 
místě, je potřeba vyčkat 
na zvací SMS z preferova-
ného očkovacího místa.

Jak rezervovat termín 
druhé dávky očkování?

Termín 2. dávky se vy-
tvoří automaticky za 28 
dní ve stejný čas.

Jak změnit termín oč-
kování 1. dávky?

Termín očkování můžete 

OČKOVÁNÍ ZAČALO: V pobytových zařízeních pro seniory se povedlo vakcinaci 
rozjet, další postup brzdí nedostatek vakcín.  Foto: Petr Pavelka

Otázky a odpovědi k rezervačnímu systému očkování

Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor sociál-
ních služeb, upozorňuje 
všechny žadatele, kteří 
již mají podanou žádost 
o přidělení bytu v režimu 
sociálního bydlení pro 
seniory ul. Sadová, ul. 17. 
listopadu, ul. Zámecká, ul. 
Na Aleji 82, ul. Těšínská 
ve Frýdku-Místku, aby se 
mezi 11. lednem až 31. 
březnem 2021 dostavili 
v upravených úředních ho-
dinách, tj. pondělí a středu 
(od 8.00 do 12.00 hodin 

a od 13.00 do 17.00 ho-
din), na odbor sociálních 
služeb, budova ul. Rad-
niční 1149, 1. patro, kanc. 
č. 210 k aktualizaci svých 
žádostí. 

Úprava úředních ho-
din se netýká již objed-
naných klientů. 

K aktualizaci je třeba 
doložit aktuální potvr-
zení o výši příjmu (popř. 
o přiznání příspěvku nebo 
doplatku na bydlení) a do-
klad o nájemním, podná-
jemním, vlastnickém nebo 

jiném právním vztahu 
prokazující bytovou situa-
ci žadatele.

Toto upozornění se ne-
týká žadatelů, kteří mají 
podanou žádost o přidě-
lení bytu v Penzionu pro 
seniory Frýdek-Místek, 
p. o., ul. Lískovecká. Tito 
žadatelé budou své žádosti 
aktualizovat až v měsících 
říjnu a listopadu 2021.
 Renata Baraňáková, 
 sociální pracovník 
 oddělení sociální práce, 
 odbor sociálních služeb

Aktualizace žádostí o přidělení bytu 
v režimu sociálního bydlení pro seniory

změnit pouze telefonicky 
přes linku 1221 anebo kon-
taktováním očkovacího cen-
tra. V případě změny termí-
nu 1. dávky se automaticky 
změní termín 2. dávky.

Jak změnit termín oč-
kování 2. dávky?

V případě, že požaduje-
te změnit termín 2. dávky, 
například z důvodu nemo-
ci, kontaktujte očkovací 
centrum.

Jak zrušit termín oč-
kování?

Odkaz na zrušení rezer-
vace je zasílán v e-mailu 
s původním potvrzením 
rezervace. Automaticky 
bude zrušen i termín dru-
hé dávky. Samotný termín 
druhé dávky zrušit nelze, 
v případě potřeby změny, 
kontaktujte 1221 anebo 
očkovací centrum.

Mohu upravit své osob-
ní údaje při rezervaci?

V rezervačním formuláři 
je možné dodatečně upravit 
předvyplněné osobní údaje 

z registrace, nelze upravit 
číslo pojištěnce (rodné číslo 
u občanů ČR).

Mohu upravit své 
osobní údaje v potvrzené 
rezervaci?

V případě, že došlo k pře-
klepu při vyplňování rezer-
vace, můžete telefonicky 
požádat 1221 nebo očkovací 
centrum o úpravu osobních 
údajů. V případě chyby 
v čísle pojištěnce je nutné 
kontaktovat linku 1221.

Kam se mohu obrátit, 
pokud mám problém s re-
gistrací nebo rezervací?

Pro dotazy a pomoc s re-
gistrací a rezervací je zří-
zena infolinka na telefon-
ním čísle 1221. Při náběhu 
systému může dojít k pře-
tížení infolinky, děkujeme 
za trpělivost. Infolinka je 
provozována v pracovní 
dny 8.00–19.00 a o víken-
dech a svátcích 9.00–16.30.

Co dělat v případě, že 
není volný termín pro 
rezervaci, který mi vy-

hovuje?
Kapacita očkovacích 

míst je omezena dle do-
stupnosti vakcíny. Pokud 
nevidíte u očkovacího mís-
ta volný termín, můžete 
rezervaci ukončit a vrátit 
se v budoucnu, kdy budou 
volné termíny. Pro budou-
cí rezervaci nepotřebujete 
provést znovu registraci, 
PIN 2 vám zůstává platný.

Musím vyplnit e-mail?
Pokud nevyplníte e-

-mail, nebude vám do-
ručeno potvrzení o re-
gistraci. Informace 
z potvrzení, které se vám 
zobrazí po dokončení re-
zervace, je nutné vytisk-
nout nebo opsat.

Mohu využít funkci 
hlídacího psa v mobilní 
aplikaci?

Ne, funkce hlídacího 
psa je pouze na webu. Pro 
očkování na COVID-19 
není možné funkci využít 
z provozních důvodů ani 
na webu.



≈  5  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku

Statutární město Frý-
dek-Místek se rozhodlo, 
že vezme na svá bedra 
pomoc s registrací k oč-
kování proti nemoci co-
vid-19 seniorům nad 80 
let a zřídilo speciální 
linku, která této věkové 
kategorii pomáhá zo-
rientovat se v adminis-
trativním úskalí Cen-
trálního rezervačního 
systému. Kdo si neví 
rady s registrací, může 
zavolat na telefonní čís-
lo 771 135 422. Telefonát 
vypadá zhruba takto:

„Ano paní, dovolala 
jste se správně. Poprosím 
vaše příjmení. Křestní 
jméno. Ano, to je dobře, 
že nás doporučila vaše 
kamarádka… datum na-
rození? Adresa? Teď se 
vás zeptám na zdravot-
ní pojišťovnu. Telefon-
ní číslo ke komunikaci 
máme uvést to, z kterého 
voláte? A umíte přijímat 
a přečíst SMS?“ zjišťuje 
obsluha telefonní linky 
a trpělivě vše zazname-
nává a snaží se vysvětlit 
další postup. „Kolegové 
provedou rezervaci v sys-
tému a z ministerstva 
zdravotnictví vám přijde 
zpráva. To šestimístné 
číslo si poznačíte na pa-
pírek, a když vám někdo 
zavolá, tak mu ho řeknete 
a on provede registraci. 
Jste mobilní, chodíte? 
Pak máte možnost vybrat 
si ze dvou míst – buď se 
necháte naočkovat ve frý-
decké nemocnici nebo 
ve zdravotním středisku 
na ulici V. Závady 3679 
v Mojí ambulanci. Ne, 
ona není moje, ona se tak 
prostě jmenuje Moje am-
bulance. Ale bude to pro 
vás asi jednodušší, pokud 
přijedete autobusem. Mů-
žete vystoupit Na Veselé 
nebo na třídě TGM, ta 
dostupnost je jednodušší, 
v nemocnici je to troš-
ku složitější na orienta-
ci. Teď ale stejně nejsou 
vakcíny, a tím pádem ani 
termíny. Až se uvolní, bu-
dete upozorněna a vybere 
se rovnou první i druhý 
termín očkování, který je 
určen po 28 dnech. Chce-
te se ještě na něco zeptat? 
Je vám vše jasné?“ ptá 
se úřednice odboru so-
ciálních služeb a ještě si 
s klientkou jednou ujas-

ňuje další postup.
Od pátku 15. ledna 

vyčleněný telefon zvoní 
prakticky nonstop. Za-
psáno a zaregistrováno 
bylo za 14 dní osm desítek 
seniorů, zhruba padesát 
z nich má stanoven termín 
očkování a někteří jej už 
i mají za sebou. Jedna te-
lefonní linka představuje 
call centrum se vším všu-

dy, radí s obsluhou telefo-
nu, dělá technickou pod-
poru pro internet, snaží se 
zájemcům, kteří se do re-
gistrace pustili sami, po-
radit, co dělají špatně, jak 
dosáhnout cíle. „Volá nám 
velké množství lidí stara-
jících se o starší občany, 
často i o imobilní ležáky, 
takže se množí dotazy 
na očkování v terénu, vo-

lají po mobilní očkovací 
jednotce, ale tato možnost 
momentálně není. Údajně 
se čeká na vhodnější typ 
vakcíny a vyvíjí se tlak 
na praktické lékaře, aby 
za svými pacienty v bu-
doucnu chodili, pokud to 
bude potřeba. I pečující 
by se rádi nechali naoč-
kovat přednostně, protože 
mají strach, že lidi, o kte-

ré pečují, nakazí. Chodí 
jim pro léky, nakupovat, 
bojí se a jejich obavy 
jsou na místě,“ upozor-
ňuje sociální pracovnice 
na množství nevyřeše-
ných problémů. Přitom 
tím vůbec největším li-
mitem v současné době 
je navíc ještě něco úplně 
jiného – samotný nedosta-
tek vakcín.  (pp)

Centrální rezervační systém (CRS) bude spuštěn 15. ledna 2021 přednostně 
pro seniory 80+

Očkování je dobrovolné a zdarma.

Jak se můžete registrovat k očkování proti nemoci Covid-19?

         

Nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl? Nevíte si rady s registrací k očkování?
Volejte:

 771 135 422
PO - PÁ     od 8.00 do 16.00  

nebo
se dostavte na Magistrát města Frýdku-Místku, kde Vám sociální pracovníci s registrací pomohou.

K dopravě na úřad můžete využít Taxislužbu pro seniory města Frýdku-Místku. Tel. 777 359 100
 

Imobilním seniorům pomohou sociální pracovníci s registrací přímo v místě jejich bydliště. 

FRÝDEK-MÍSTEK POMÁHÁ

na webových stránkách hps://crs.uzis.cz  
- registraci a rezervaci mohou provádět i rodinní příslušníci seniora
telefonicky u svého lékaře
na bezplatné informační lince 1221, a to ve dnech: 
PO - PÁ      od 8.00 do 19.00 
SO a NE     od 9.00 do 16.30

Magistrát města Frýdku-Místku
odbor sociálních služeb
ul. Radniční 1149, Frýdek-Místek
PO a ST      od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 

REGISTRACE OČKOVÁNÍ 
PROTI NEMOCI 

COVID-19 
PRO SENIORY 

NAD 80 LET

Město vzalo na svá bedra pomoc seniorům 80+ s registrací
Sociální služby
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Ředitelství silnic 
a dálnic ČR upozorňu-
je, že na konci loňského 
roku byla zprovozněna 
stavba „Rybí–MÚK 
Rychaltice“, čímž došlo 
k otevření moderního 
úseku z Rybí do Frýd-
ku-Místku a zpět. Bý-
valá komunikace I. 
třídy se stala čtyřprou-
dovou směrově rozdě-
lenou dálnicí, tudíž při 
jejím používání bude 
nutná dálniční znám-
ka. 

„Rozšíření původní 
vozovky zhruba o deset 
metrů umožnilo vytvo-
řit střední dělicí pás le-
movaný jízdními pruhy 
šířky 3,75 metru. Pro-
vedené stavební úpravy 
předcházely oficiálnímu 
povýšení silnice I/48 
na ucelenou dálnici D48. 
Úsek Rybí – Frýdek-
-Místek a zpět se stal 
od začátku ledna toho-
to roku zařazením D48 
mezi tuzemské dálnice 
zpoplatněný.

Řidiči musí nově hra-

dit obousměrné využití 
dálnice D48 v úseku ki-
lometrů 22 až 44,“ upo-
zorňuje za Ředitelství 
silnic a dálnic ČR Miro-
slav Mazal.

Nová povinnost jízdy 
s poplatkem bude od úno-
ra častěji kontrolována 
Policií České republiky 
i celní správou, proto 
Ředitelství silnic a dál-
nic předem připomíná 
nutnost zajistit si platnou 
dálniční známku. 

Digitální kupón je 
k dostání v e-shopu 
https://edalnice.cz/index.
html#/validation, stejně 
snadno je dostupný v síti 
obchodních míst nebo 
prostřednictvím samoob-
služných kiosků.

Od února po dálnici D48 jen s dálniční známkou
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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 (Foto: Google, OSOM)

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

k.ú. Frýdek
stavba bez č.p./č.ev., na pozemku p.č. 62/2 
zast. plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.ev. 
je součástí pozemku p.č. 62/2) – Na Půst-
kách
nebytový prostor o výměře 17,69 m2, I. NP 
(sklad)
stavba budovy č.p. 49 na pozemku p.č. 
67 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 49 
je součástí pozemku p.č. 67) – Zámecké 
náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 
126,58 m2, I. NP (kancelářské prostory se 
zázemím)
stavba č.p. 400 na pozemku p.č. 706/44 
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 400 je 
součástí pozemku p.č. 706/44) – ul. P. Ho-
lého
kanceláře, učebny a menší skladovací 
místnosti se společným zázemím o výmě-
ře od 8 m2 do 50 m2

stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 604 je 
součástí pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová
nebytový prostor o výměře 18,37 m2, VIII. 
NP (kancelář)

stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je 

součástí pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová
nebytový prostor o výměře 18,37 m2, VII. 
NP (kancelář)

stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 646 
je součástí pozemku p. č. 1542) – Kosti-
kovo náměstí 
kanceláře a učebny se společným záze-
mím o výměře od 15 m2 do 50 m2

stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299 
je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. 
Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. 
NP (provozovna)
stavba budovy č.p. 2320 na pozemku p.č. 
2878/3 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2320 je součástí pozemku p.č. 2878/3) – tř. 
T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 34,94 
m2, I. NP (zázemí k prodejně)
stavba budovy č.p. 2321 na pozemku p.č. 
2878/2 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2321 je součástí pozemku p.č. 2878/2) – tř. 
T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 90,38 m2, I. 
NP (prodejna)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 
zast. plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. 
je součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá 
místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 
m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 
m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez 
č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – 
bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 
m2 (sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2205 je součástí pozemku p.č. 3987/2) – 
bývalá místecká kasárna:
kancelářské a skladové prostory se společ-
ným zázemím

stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je 
součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý 
Koloredov 
nebytový prostor o celkové výměře 19,97 
m2, II. NP, místnost 201 (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 41,54 
m2, V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 45,17 
m2, V. NP, místnost 507 (kancelář)

podzemní stavba se samostatným účelo-
vým určením – křížový podchod pro pěší, 
umístěná pod komunikacemi I/48 a II/ 
484, pod křižovatkou ulic Hlavní třída, 
Janáčkova, Frýdlantská a Ostravská, při-
čemž vyústění podchodu ve směru ke kos-
telu Sv. Jana a Pavla je na pozemku p.č. 
229/6 zastavěná plocha a nádvoří – společ-
ný dvůr, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 
m2 (prodejna)
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 
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V mateřské škole Ma-
teřídouška v letošním 
školním roce vznikl Klub 
dětí, rodičů a přátel MŠ 
Mateřídouška, z. s. Jako 

jednou z prvních spolu-
prací mezi mateřskou 
školou a rodiči vzešel ná-
pad zorganizovat Vánoč-
ní jarmark pro každou 
třídu zvlášť, a to za přís-
ných hygienických pod-
mínek.

V rámci předvánočních 
příprav děti s velkou chutí 
vyráběly pro své rodiče vý-
robky a konečný výsledek 
překvapil jak pedagogy, 
tak i ostatní zaměstnance 
školy. Děti vyráběly vánoč-
ní svícny, ozdoby na stro-
meček, bylinkové pytlíčky, 
dřevěné dekorace a další. 
Za výnos z akce se pořídi-
lo nadstandardní vybavení 
dle potřeb každé třídy.

Před Vánoci se podaři-
lo potěšit i seniory z pe-
čovatelského domu na ul. 
Sadová. Děti pro ně vyro-
bily obrázky v rámečcích. 
Nepříznivý vývoj situace 
ohledně Covid-19 dětem 
bohužel neumožnil přijít 
seniorům zazpívat vánoč-
ní koledy naživo, a proto 
pro ně paní učitelky na-
točily s dětmi pásmo vy-
stoupení, které předaly 
zaměstnancům pečova-
telského domu. Všichni 
doufáme, že je tyto drobné 
dárečky a dětské vystou-
pení potěšily a rozveselily 
v této nelehké době. 

 Alena Habernalová, 
 učitelka MŠ Mateřídouška

Děti z Mateřské školy Mateřídouška potěšily rodiče i seniory

Ve dnech 20. a 21. 
ledna se na naší Střed-
ní škole, Základní škole 
a Mateřské škole Frý-
dek-Místek, se sídlem 
na ulici Pionýrů 2352, 
uskutečnila venkovní 
vernisáž lapačů pozitivní 
energie, kterou vytvořili 
žáci naší školy. 

V této nelehké době, 
kdy každý z nás potřebu-
je pozitivní energii, jsme 
si řekli, že si ji s pomocí 
žáků a tajemných indiá-
nů vytvoříme. Vzpomněli 
jsme si na příběh jedné 
indiánky, která nemohla 
utišit své plačící dítě a vy-
tvořila lapač snů. Na zá-

kladě této pověsti jsme se 
rozhodli, že si každá třída 
společnými silami, s chu-
tí a fantazií vyrobí svůj 
vlastní „Lapač pozitivní 
energie“.

Vyhotovené lapače jsme 
si zavěsili v areálu školy 
na terase. Všechny tří-
dy postupně na vernisáži 
zhlédly vyhotovené lapače 
a zároveň se za poslechu 
relaxační hudby každý 
z nás přenesl do své vlast-
ní vytvořené krajiny snů.

Věříme, že tato společná 
práce všech tříd nám při-
nesla radost z dobře vyko-
nané činnosti, pocit bezpe-
čí a pozitivní energie.

Lapněte si kousek energie

Prosíme, sledujte webo-
vé stránky www.klicfm. 
.cz, na kterých najdete in-
formace o cenách, termí-
nech apod.

VÝTVARKA
Mozaika

Věk: 9–13 let 
Kreativní kroužek, ve kte-
rém si vyzkoušíte širokou 
škálu rukodělných technik 
a poznáte tradiční i nové 
materiály. Věnovat se bude-
me i tradicím a zvyklostem. 
Letos se budeme inspirovat 
světlem, sluncem, ohněm 
i větrem.

Šperkování
Věk: 10–15 let

Úvod do šperkařské tvorby, 
výroba originálních šperků 
i drobných ozdob a dekorací 
do bytu. Seznámení s mo-
derními i tradičními techni-
kami a postupy. Součástí je 
i náhled do historie výroby 
šperků a ukázky slavných 
historických nálezů. V le-
tošním roce budeme hledat 
inspiraci v říši hmyzu, ptá-
ků, zvířat skutečných i vy-
myšlených.

Výtvarníček
Věk: 5–7 let

Výtvarný kroužek zaměře-
ný na rozvíjení výtvarných 
dovedností a jemné mo-
toriky. V průběhu krouž-
ku si děti vyzkouší různé 
techniky výtvarné činnos-
ti. Seznámí se tradičními 
i netradičními materiály 
a postupy. Po celou dobu je 
bude provázet a pomáhat 
kamarádka Třpytka.

Paletka
Věk: 7–8 let

Kreslení, malování, stříhání 
i lepení využijí děti při své 
tvorbě. Inspirovat je budou 

například pohádky a večer-
níčky. Vzniknou tak posta-
vy, třeba i příšery a nové 
příběhy. Získají informací 
o českých umělcích jako je 
např. Josef Lada či Ondřej 
Sekora. Vyzkouší si základy 
ilustrace.

Paleta | mladší
Věk: 9–11 let

Výtvarný kroužek je určen 
pro všechny, kteří chtějí 
kreslit, malovat a tvořit. 
Zároveň prohloubit své vý-
tvarné dovednosti i znalosti 
a dozvědět se něco nového 
o světoznámých umělcích. 
Díky novým technologiím 
si ukážeme známá díla a ne-
cháme se inspirovat. 

Paleta | starší
Věk: 12–16 let

Kroužek určený zájemcům 
o výtvarnou tvorbu. Lekce 
jsou věnovány jednotlivým 
výtvarným technikám: 
kresbě, malbě a grafice s dů-
razem na získání umělec-
kých kompetencí a rozvoj 
estetického vnímání. 

POHYB
Badminton 

Věk: 10–15 let
Začátečníci, pokročilí

Účastník zvládne základ-
ní pravidla a herní činnost 
badmintonu.

Malí sportovci
Věk: 4–7 let

Nejoblíbenější pohybo-
vý kroužek pro naše malé 
široko daleko. Kroužek, 
ve kterém se děti hravou 
a zábavnou formou seznámí 
s různými druhy sportů, her 
a cvičení a zároveň rozvinou 
tak své pohybové dovednos-
ti a koordinaci celého těla.

Sportíci
Věk: 7–12 let

Kroužek pro děti, které mají 
rády pohyb, zaměřený pře-
devším na cvičení na nářadí 
a míčové a pohybové hry. 

Kung–Fu aneb 
sebeobrana hrou

Věk: 8–15 let
Na našich trénincích si 
zvýšíte svou fyzickou při-
pravenost, naučíte se sebeo-
vládání a hlavně se naučíte 
základům bojového umění 
a sebeobrany.

Lukostřelba
Věk: 8–12 let

Kroužek pro děti, které se 
chtějí naučit základům střel-
by z luku. Lukostřelba je 
pohodový, relaxační a dnes 
velmi vyhledávaný sport, 
který pomáhá zklidnit mysl 
a posílit svalstvo celého těla.

TANEC
TANEC | DANCE 4 FUN 
Věk: Baby: 3–5 let | Mini: 

6–8 let | Děti: 9–11 let | 
Junioři: 12–15 let

Taneční kroužky skupi-
ny Dance 4 Fun pro kluky 
i holky zaměřené na výu-
ku tanečního stylu Disco 
Dance. V kroužcích se za-
měříme na ladnost pohybů 
a koordinaci celého těla. 
Naučíme se, jak se svým 
tělem pracovat. Společně se 
naučíme, že tanec funguje 
jako prostředek komunika-
ce na celém světě.

TECHNIKA 
Plastikový modelář

Věk: 9–17 let 
Pro všechny se zájmem 
o plastikové nelétající mode-
ly, bojovou techniku apod. 
Naučíte se zručnosti, přes-
nosti, trpělivosti a seznámí-
te se s dějinami leteckého 
průmyslu.
 (Pokračování na str. 14)

Nabídka kroužků a kurzů SVČ Klíč 
na školní rok 2020/2021
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KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní 
rok 2020/2021 najde-
te na www.klicfm.cz. 
Do kroužků a kurzů se mů-
žete hlásit v průběhu celého 
roku, nikdy není pozdě. 

AKCE
6. 2.

VÝROBA MLÉČNÉ 
I HOŘKÉ ČOKOLÁDY 
S OVOCEM | SLADKÁ 

SOBOTA 
Během sobotního dopo-
ledne si vytvoříme mléčné 
i hořké čokolády s příchutí 
čerstvého či sušeného ovo-
ce a pěkně si je nazdobíme. 
Vytvoříme si dekorativní 
krabičky, do kterých si tyto 
voňavé dobroty zabalíme. 
Necháme se unést vlastní 
fantazií a vytvoříme neče-
kané cukrářské výrobky. 
Čekají na vás i zábavné hry. 
Věk: 8–14 let 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–12.00 hodin 
Cena: 150 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 4. 
2. 2021.

13. 2.
ČLOVĚČE, NEZLOB 
SE! | PIŠKVORKY | 

O POHÁR MĚSTA F-M
Přijďte k nám do SVČ Klíč 
a zahrajte si tradiční desko-
vou hru Člověče, nezlob se! 
a pokuste se zvítězit v tur-
naji. Dále si můžete zahrát 
i piškvorky, kde nejlepší 
hráče ve všech kategoriích 
také čeká pohár a věcná 
odměna.
Věk: 6–99 let 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 

budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–15.00 hodin 
| Prezentace 9.00–9.30 ho-
din
Cena: 50 Kč / jednotlivec 
(možnost hrát oba turnaje)
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 11. 
2. 2021.

13. 2.
SOBOTNÍ VÝTVARKA 
| KOUZLO SUCHÉHO 

PASTELU
Během dopoledne vám 
ukážeme skryté kouzlo 
suchého pastelu. Naučíme 
vás s ním pracovat tak, 
abyste ztvárnili danou 
předlohu na papír. Budete 
překvapeni, jak to kouzlo 
funguje.
Věk: 8–12 let 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–12.00 hodin 
Cena: 130 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 11. 
2. 2021.

18. 2.
RŮŽOVÝ PODVEČER 

PRO DOSPĚLÉ | 
VÝROBA KOSMETIKY
V průběhu zimního pod-
večera si vyrobíte několik 
detoxikačních přírodních 
produktů, které naše tělo 
opět povzbudí a dodají mu 
patřičnou sílu a energii. 
Růžová maska je skvělá 
na čištění obličeje, působí 
proti vráskám a regeneru-
je kůži. Taktéž relaxační 
koupel uvolňuje nervový 
systém i svaly, utišuje bo-
lest zad i kloubů a pomáhá 

k lepšímu a klidnějšímu 
spánku. Peeling s kokosem 
se používá místo mýdla. 
Krásně čistí a vyživuje 
pokožku. Nebude chybět 
relaxační hudba, klidné 
prostředí a přátelská spo-
lečnost.
Věk: dospělí
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 17.00–19.30 hodin 
Cena: 250 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 16. 
2. 2021.

20. 2.
NERFLIGA DVOJIC

Další ze série turnajů dvou-
členných týmů, které se 
mezi sebou utkají v sou-
bojích s pistolemi Nerf. 
V turnaji bude hrát každý 
s každým. Získáte body 
do celoroční tabulky. Mů-
žete si však přijít zahrát 
jen tak pro radost. Soutěžit 
je možné celý rok a na zá-
věrečném turnaji v červnu 
2021 budou vyhlášeni a od-
měněni nejúspěšnější hráči 
Nerfligy.
Přihlašujte se pouze 
ve dvojicích (při přihlašo-
vání uveďte do poznámky 
jméno spoluhráče).
Věk: 9–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 13.00–15.00 hodin 
| 15.15–17.15 hodin
Cena: 80 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 18. 

2. 2021.
20. 2.

DOPOLEDNE 
S TANCEM | KOUZLO 

DISCO DANCE
Přijďte se podívat, jak to 
v naší taneční skupině 
chodí, co obnáší výuka ta-
nečního stylu Disco Dance 
a co vše se můžete u nás na-
učit. Společně si ukážeme 
základy tohoto dynamické-
ho a moderního tanečního 
stylu, ukážeme si práci se 
svým vlastním tělem, za-
měříme se na rozsahové 
možnosti a prožijeme do-
poledne plné tance a zába-
vy. Přijďte se přesvědčit, co 
všechno vaše tělo dokáže.
Věk: 8–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin
Cena: 120 Kč
Informace: Recepce | 
Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 18. 
2. 2021.

20. 2.
UZLÍK ZA UZLÍKEM

Není snad na světě člověka, 
který by nepotřeboval udě-
lat uzel. Věřte, že vázání 
uzlů může být i pořádným 
uměním. Víte, jaký mate-
riál se dá použít při plete-
ní náramků a který je ten 
nejvhodnější? S pomocí 
uzlíků si vyzkoušíte uplést 
přívěsek a náramek. Při do-
poledním tvoření si u nás 
užijete nejen zábavu, ale 
hlavně si rozvinete jemnou 
motoriku a trpělivost. 
Věk: 9–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 

Místek, 9.00–12.00 hodin
Cena: 150 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 18. 
2. 2021.

27. 2.
ROZMARÝNEK | 

JARO JE ZA DVEŘMI
Jaro už se pomalu blíží 
a všichni nadšení zahrad-
níci oprašují své náčiní. 
Během dopoledního setká-
ní si společně vysejeme by-
linky, které při dobré péči 
můžete sklízet celou sezó-
nu. S použitím přírodních 
materiálů si na bylinky vy-
tvoříme veselé květináčky. 
A abychom jednotlivé by-
linky od sebe poznali, vy-
robíme si krásné přírodní 
jmenovky.
Věk: 9–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin 
Cena: 170 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 24. 
2. 2021.

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

Mateřská škola se 
zdravotnickou péčí se 
s dětmi zapojila do sou-
těže „Lovci bakterií 
a virů“ s Domestosem. 
Přesvědčily se, že umýt 
si pořádně ruce může být 
pěkně špinavá práce.

Společně s paní učitel-
kou si jednorázové ruka-
vice zašpinily temperovou 
barvou a poté musely bar-
vu pečlivě smýt. Dále vy-
zdobily nádobky na dezin-
fekci a mýdlo, vysvětlili si, 
k čemu slouží. Jako posled-
ní úkol děti sestrojily hodi-
ny, které jim odměří čas 
strávený za umyvadlem. 
Paní učitelky vymyslely 

Školkoví lovci bakterií a virů

úkoly, jejichž plnění děti 
moc bavilo a naše školička 
si za to vysloužila certifi-

kát „Hygienicky čisté ško-
ly – bezpečné školy“. 

 Kolektiv MŠ 

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na únor
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Jednotlivé složky inte-
grovaného záchranného 
systému jsou už téměř 
rok v první linii v boji 
proti covidu, přicháze-
jí do bezprostředního 
styku s nákazou, snaží 
se eliminovat její šíření 
a dennodenně nasazují 
své síly, aby statistiky 
nakažených nevystřelily 
do čísel, kdy už společně 
nebudou schopni zajistit 
pomoc těm, co ji potře-
bují. Vedle zdravotníků 
svou významnou roli 
hrají i hasiči, kteří už 
se dneska zdaleka ne-
vyskytují jen tam, kde 
je oheň a kouř, „hasí“ 
toho stále více. O rozší-
řeném portfoliu činností 
jsme si povídali s frý-
decko-místeckým ředi-
telem územního odboru 
Hasičského záchranné-
ho sboru Moravskoslez-
ského kraje Vojtěchem 
Nezvalem.

„Máte pravdu, že 
tradiční hasič v přilbě 
a s hadicí už dnes zdale-
ka není jediný obrázek 
s námi spojený. Od 90. 
let nám přibývá spektrum 
činností, není už to jen 
o požárech, ale poskytu-
jeme technickou pomoc, 
například při likvidaci 
obtížného hmyzu, jsme 
u dopravních nehod, po-
vodní a podobně. A loň-
ský rok to ještě vylepšil, 
s nástupem covidu jsme 
byli nuceni vykonávat 
spoustu dalších činností.“

Co všechno vám tedy 
přibylo?

„Na jaře vzniklo kraj-
ské distribuční centrum 
a i za pomoci hasičů jsou 
distribuovány roušky, re-
spirátory, masky, filtry, 
především do nemoc-
nic a sociálních ústavů, 
ale ochranné pomůcky 
a prostředky rozvážíme 
i dalším subjektům. Jsme 
součástí krizového štábu, 
který monitoruje celou 
epidemiologickou situaci 
v kraji, a nyní nám přibyl 
i rozvoz vakcín z fakultní 
nemocnice na další mís-
ta.“

Své jste ale odvedli 
a stále odvádíte i v ob-
lasti dezinfekce…

„Ano, příslušníci hasič-
ského záchranného sboru 
kompletně a důkladně 
dekontaminují jak vlast-
ní zařízení, ale také pro-
story dalších složek IZS, 
a především prostory obcí 
a měst, hlavně školy, škol-
ky, nemocnice, domovy 
pro seniory a podobně. 
Zrovna dnes proběhne 
dekontaminace domova 
se zvláštním určením Pří-
stav, kde budeme zaško-
lovat i dobrovolné hasiče 
z Frýdku, kteří jsou již 
dnes stejně jako my vyba-
veni generátorem teplého 
dezinfekčního aerosolu, 
s kterým my jsme se na-
učili pracovat už na jaře.“

Ani to ale není všech-
no…

„Podíleli jsme se rov-

něž na repatriaci občanů 
ze zahraničí a museli jsme 
vstoupit do užší spoluprá-
ce s hygieniky, protože 
zjara na tísňové linky ne-
ustále volali lidé, kterým 
bylo zapotřebí předat po-
třebné informace. Také se 
staráme o odběrná místa, 
jejich zázemí, aby mohly 
například ve frýdecké ne-
mocnici probíhat odběry. 
Ty byly venku aktuálně 
zastaveny, protože zdra-
votníkům začala mrznout 
dezinfekce a museli jít 
do vnitřních prostor, ale 
jak to bude možné, hned 
je zase obnovíme, aby 
lidé mohli k odběrům 
přijíždět komfortně vozi-
dly.“

Vypadá to, že hasiči 
jsou stále větší univer-
zálové…

„To určitě, jsme také 
součástí mobilních od-
běrových týmů, proto-
že v našich řadách jsou 
i zdravotníci. Ve spolu-
práci s hygienou pomá-
háme občanům, kteří se 
nemohou dostavit na od-
běrné místo, nebo prová-
díme hromadné testování 
tam, kde je to potřeba.“

Dokážete při tom 
všem i ochránit sami 
sebe?

„Snažíme se, jak mů-
žeme, a celkem se nám 
to daří. Jdeme příkladem 
a je na nás vidět, že když 
se dodržují základní pra-
vidla, od ochranných 
pomůcek, přes hygienu 

rukou až po naše další 
interní postupy, přináší 
to ovoce. V našich řadách 
se tak daří počet případů 
nakažení, kterým se sa-
mozřejmě v dnešní době 
nedá vyhnout úplně, udr-
žet v přijatelné míře, tak-
že nikdy nebyla ohrožena 
naše akceschopnost. Stej-
ně by měla postupovat 
veřejnost a všechno by 
bylo veselejší. My se sa-
mozřejmě v rámci zása-
hů s covidem setkáváme, 
i s covidovými pacienty, 
jsme ve styku s veřejnos-
tí, která by měla respek-
tovat, nejen ve vztahu 
k nám, ale neustále, tako-
vé to základní – chráním 
sebe, chráním tebe.“

Takže cestu z pande-
mie vidíte v disciplíně?

„Ano, disciplína, re-
spekt k ostatním. Z mého 
pohledu je pak cestou 

z pandemie proočkova-
nost, které se snad právě 
s odkazem na vzájem-
nou ohleduplnost podaří 
ve společnosti dosáh-
nout.“

Takže žádné zlehčová-
ní situace z řad fyzicky 
zdatných jedinců hasič-
ského sboru?

„Jak jsme mohli vy-
pozorovat u jednotlivých 
případů mezi našimi za-
městnanci, tak ta nemoc 
je skutečně velmi nevy-
zpytatelná, nikdo neví, 
jak jeho tělo bude rea-
govat. Naši chlapi jsou 
zdraví, mají fyzickou 
kondici, ale i tak museli 
být někteří na nemocen-
ské delší dobu, ne každý 
se z toho rychle dostane, 
covid je docela zákeřný 
protivník. I proto by-
chom mu neměli dávat 
zbytečně šanci.“  (pp)

VOJTĚCH NEZVAL: Ředitel frýdecko-místeckého 
územního odboru krajských hasičů.  Foto: Petr Pavelka

Hasiči už zdaleka nehasí jen požáry, jsou nápomocni i u covidu
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Zřejmě opravdu kvalitní klub, ten LSK Frýdek-Místek
Tímto nadpisem se 

Lašský sportovní klub 
Frýdek-Místek může 
doopravdy pochlubit 
široké sportovní veřej-
nosti, protože dosáhl 
velice cenného sportov-
ního počinu. Tento spor-
tovní klub, zabývající se 
sportovní výchovou dětí 
z Frýdku-Místku a ši-
rokého okolí, kdy jeho 
hlavní náplní je moderní 
pětiboj, který v sobě nese 
plavání, běh, střelbu 
z laserové pistole, šerm 
a parkur, ukázal, že jde 
správnou cestou. A co že 
se Lašskému sportovní-
mu klubu povedlo? 

V nominaci na Mistrov-
ství světa v Moderním 
pětiboji kat. U17 a U19 
v Egyptě pro letošní rok 
jsou čtyři závodníci z Čes-
ké republiky, kteří splnili 
velmi náročné postupové 
limity, a dva z nominova-
ných jsou z Frýdku-Míst-
ku! V kategorii U 17 bude 

reprezentovat naši zemi 
Anna Studénková a v ka-
tegorii U19 bude startovat 
Štěpán Surma.

Tito dva sportovci, kteří 
již dnes jsou vzorem pro 
mnohé mladší členy LSK 
F-M, k tomuto úspěchu 
došli po poctivém leti-
tém tréninku. Jako žáčci 
začínali v bazéně, kdy se 
učili plavat, pak vstoupili 
na běžecký ovál a pilovali 
techniku běhu, poté vzali 
poprvé do ruky laserovou 
pistoli a zkoušeli trefit terč 
na vzdálenost 10 m, nato 
začali s královskými dis-
ciplínami šermem a jízdou 
na koni. Každodenní tré-
ninková píle pod zkušený-
mi trenéry se těmto našim 
sportovcům vyplatila a re-
prezentovat naši Českou 
republiku, naše město 
a klub na tak významných 
závodech je jim odměnou. 

„Děkujeme všem, v čele 
se Statutárním městem 
Frýdek-Místek, kteří ne-

zištně přispívají na sport 
v našem městě, jenž vede 
k takovýmto úspěchům, 
a věříme, že se najdou dal-
ší děti, které by rády spor-
tovaly v tak všestranném 
sportovním klubu, jakým 
je Lašský sportovní klub 
Frýdek-Místek,“ podtrh-
nul velký úspěch předseda 
klubu Pavel Gazda.

Nevyšlo to ani na čtvr-
tý pokus. HC Frýdek-
-Místek opět prohrál, 
tentokrát na ledě Vrchla-
bí, které rozhodlo zápas 
nejen fantastickými 
vstupy do třetin.

Slezané vstupovali 
do zápasu se třemi poráž-
kami za sebou na svém 
kontě. Tentokrát před nimi 
ležel až moc těžký cíl. No-
váček z Vrchlabí je v pa-
rádní formě a to Rysům 
ukázal již v úvodu utkání, 
protože během prvních 
dvou minut se domácí tým 
trefil hned dvakrát. Rysi se 
snažili, dvě hezké šance si 
vypracoval Milan Miku-

lík. Nejprve mu ale doráž-
ku z brankoviště zlikvido-
val parádním rozštěpem 
Štepánek, následně zase 
proti dobré ráně z levé stra-
ny zasáhl brankářův beton. 

Druhá třetina začala 
ještě hůř než ta první. Už 
po 26 sekundách vypálil 
na branku Michal Po-
chobradský, kterého mezi 
kruhy parádně našel Ma-
chala. Pochobradský za-
končil k tyči a i v druhé 
třetině potvrdil vynikající 
vstupy Vrchlabí do za-
čátku jednotlivých částí 
hry. Do poloviny zápasu 
jsme viděli ještě jednu 
branku, opět se trefil Mi-

chal Pochobradský, který 
do konce třetiny ještě stihl 
z přesilovky zkompletovat 
hattrick. 

Po „třetině hrůzy“ byl 
stav 7:0, jenže Vrchlabí 
i do poslední části vstoupi-
lo brankou v první minutě. 
Rysi sice několikrát pro-
věřili Štěpánka, který ale 
v brance domácího celku 
exceloval, a tak Rysi odjeli 
s pořádným debaklem. 

Mojmír Trličík (trenér 
HC F-M): „Zhodnotit vý-
sledek 9:0 je velice jedno-
duché, protože tímto vý-
sledkem je patrné, že byl 
soupeř jasně lepší. I když 
musím říct, že v první tře-
tině soupeř nedominoval. 
Přestříleli jsme ho, doká-
zali jsme si vytvořit ně-
kolik přečíslení a několik 
dobrých situací, ale vstup 
do utkání, kdy jsme dosta-
li za první tři střídání dva 
góly, vstup do druhé tře-
tiny další dva góly a pak 
soupeř úplně jasně domi-
noval ve všech aspektech 
hry. Ať už to bylo vyhrané 
buly, přesilová hra, brus-
lení, vyhrávání soubojů... 
Tím pádem je ten výsle-
dek takový, jaký je.“

Atletickým oddílem 
Slezan Frýdek-Místek 
je připraven jubilejní 
40. ročník Frýdecko-
-místeckého běžeckého 
poháru. Čtyřicet let je 
dost dlouhá doba na to, 
abychom si trochu za-
vzpomínali. 

První ročník v roce 
1982 obsahoval devět 
závodů, z nichž kromě 
dvou všechny ostatní 
zanikly. V průběhu let 
vznikaly a zanikaly další 
závody, které se kratší či 
delší dobu do hodnocení 
započítávaly. A Slezan 
se rozhodl pojmout le-
tošní jubilejní ročník tak 
trošičku vzpomínkově. 
Takové malé retro. Tak-
že po letech budete mít 
možnost v rámci běžecké-
ho seriálu opět startovat 
na některých závodech, 
které byly vyřazeny, ale 
stále se konají. Ale také 
si budete moci zaběhnout 
závody, které již zanikly, 
ale v historii běžeckých 
cen se objevily. Pokud 
to podmínky umožnily, 

organizátoři se snažili je 
pro vás opět připravit. 

Rovněž hodnocení po-
háru bude v letošním roce 
takové, jako bylo v počát-
cích. Vítěz získá 100 bodů 
a dalším běžcům se budou 
body počítat procentem 
ztráty na vítěze dané ka-
tegorie. A protože stárne 
nejen běžecká cena, ale 
bohužel také běžci, je vy-
psaná nová kategorie pro 
muže nad 65 let. Tedy pro 
ty, kteří ještě jako mladí-
ci stáli na startu prvních 
ročníků. Pořadatelé věří, 
že se vám „retro novin-
ky“ v běžeckém poháru 
budou líbit a celoroční 
běhání si užijete, a to jak 
mladí běžci, tak pamět-
níci. A kdo letos zvládne 
účast na všech závodech, 
tak je fakt pan běžec! 

Za pořadatele přejeme 
všem příjemné běžecké 
zážitky a těm, kteří hodně 
pamatují, krásné vzpo-
mínky!

(propozice na webu at-
letiky www.atletikafm.cz) 
 Slezan F-M Foto: Karel Dvořáček (HC Vrchlabí)

Facka od Vrchlabí potvrdila 
špatnou formu Rysů

HC Vrchlabí – HC Frýdek-Místek 9:0 (2:0, 5:0, 2:0)
Jubilejní 40. ročník FM 

běžeckého poháru bude „retro“
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- Scény z manželského života / 
Agentura Harlekýn

Ostravská divadla 
| Předplatné divadlo

Nová scéna Vlast | Cena: 690 Kč / 
630 Kč (ZTP/P a senioři) / 420 Kč 
(studenti)
Úspěšné a žádané inscenace ost-
ravských divadel.
Představení:
- Thrill Me (Vzruš mě!) / Národní 
divadlo moravskoslezské
- Lásky jedné plavovlásky / Diva-
dlo Petra Bezruče
- Lakomec / Divadlo Mír

Kruh přátel hudby 
| Předplatné hudba

Národní dům | Cena: 510 Kč / 
360 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Klasická hudba v podání špičko-
vých českých interpretů a soubo-
rů v Národním domě.
Představení:
- The Stringz a Tomáš Savka / No-
voroční koncert s přípitkem
- Indi Stivín a Alice Springs
- Victoria Ensemble / Múza Ver-
sailles

Komorní koncerty 
| Předplatné hudba

Historický sál ZUŠ | Cena: 450 Kč 
/ 300 Kč (studenti, ZTP/P a senio-
ři)
Kouzelné večery s klasickou hud-
bou v secesním sále Základní 
umělecké školy.
Představení:
- Benda Quartet
- Trio Harmonia / Slavné operní, 
operetní a muzikálové duety
- Ostrava Brass Quintet

Chrámové koncerty 
| Předplatné hudba

Místní chrámy | Cena: 330 Kč / 
250 Kč (studenti, ZTP/P a senioři)
Duchovní i světská klasická hud-
ba v místeckých kostelích.
Představení:
- Kchun / Purgatio
- Via vitae Comenius

Další tipy
Luboš Pospíšil a 5P 

| mimo předplatné | St 17. 2. 2021 | 
cena 320 Kč v předprodeji, 350 Kč 
na místě – koncert Luboše Po-
spíšila s obnovenou kapelou P5 | 
cena 320 Kč v předprodeji, 350 Kč 
na místě

Cyklocestování 2021 
| Pá 12. – Ne 14. 3. 2021 | per-
manentka 390/350 Kč, Blok 
A 100/80 Kč – cestovatelský fes-
tival

Bratři Ebenové 
| mimo předplatné | Čt 29. 4. 2021 

studenti a ZTP/P 150 Kč | př. sk. 
Chrámové koncerty

Středověká a renesanční inspi-
race Dantovou Božskou komedií 
ve zpěvech, mluveném slovu a vi-
deoartu. Martin Prokeš a Marek 
Šulc tvoří pěvecké duo Kchun, 
které se stále více etabluje na čes-
ké hudební scéně. Jejich program 
nazvaný Purgatio, tedy očiště-
ní, se nechává inspirovat Bož-
skou komedií Dante Alighieriho. 
Kromě zpěvu tvoří další složky 
představení mluvené slovo – re-
citace úryvků Písma i Danteho 
monumentálního díla, kterého se 
tentokrát naživo ujme populární 
herec a hudebník, člen činohry 
pražského Národního divadla Igor 
Orozovič. Chybět nebudou ani 
živě vytvářené sugestivní kresby 
českolipského malíře Atily Vörö-
se uváděné do pohybu videoartem 
Rudolfa Živce.

Kurzy
náhradní termíny – podzim 2020
Všechny přerušené podzimní 
kurzy budou nahrazeny. Jedná se 
o tyto kurzy: Cvičení pro zdra-
ví s pilates, Powerjóga, Cvičení 
pro seniory, Cvičení pro zdraví, 
Kreslení Tou pravou hemisférou, 
Čmárání/ Doodling, Taneční pro 
dospělé a Taneční pro mládež. 
Termíny náhradních lekcí bude-
me průběžně upřesňovat dle situa-
ce na našich webových stránkách 
www.kulturafm.cz. 

Výstavy
1.–28. 2.

ONLINE Ivo Novák: Pocta 
Picassovi a jeho příteli Matissi

Ivo Novák je malířem mnoha mo-
tivů a stylů. Přes krajinářská a pří-
rodní témata inspirovaná nejen 
malířovým dětstvím až po osobité 
obrazy tajemných zátiší, figurál-
ních kompozic a okamžiků za-
chycujících nevšední krásy života. 
Srdečně vás zveme na jedinečnou 
výstavu, kterou autor s úctou 
a láskou připomíná tyto dva mis-
try – výtvarníky, kteří dramatic-
ky ovlivnili vývoj umění v druhé 
polovině 20. století. Výstava je 
prodejní. 

1.–28. 2.
ONLINE Národní dům, 

známý neznámý | virtuální 
prohlídka s výstavou

Známá i neznámá zákoutí Ná-
rodního domu s námi můžete 
poodhalit prostřednictvím virtu-
ální prohlídky spojené s výstavou. 
Historická stavba letos oslavila 

120 let od svého dokončení a vel-
kolepé slavnosti k znovuotevření 
pro veřejnost, která se konala 4. 
a 5. července roku 1900. Slo-
vy současníka té doby „národní 
a kulturní tvrz Pobeskydí“, kte-
rou Národní dům bezesporu byl, 
můžete zhlédnout v jedinečné 
autorské audiovizuální sekvenci, 
kterou svým slovem doprovodí 
kulturní publicistka, básnířka 
a v neposlední řadě také předsed-
kyně spolku Krasomil Radana 
Šatánková. Jednotlivé sekvence 
jsou hudebně doprovázeny písně-
mi osobitého swingového tělesa 
Swingalia.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

Dárkové poukazy
Od 1. 12. je na recepci Národního 
domu znovu spuštěn prodej DÁR-
KOVÝCH POUKAZŮ v hodnotě 
450 Kč a 250 Kč a také VSTUPE-
NEK na akce, vhodné i jako tipy 
na dárek. Vstupenky lze kou-
pit také online – více informací 
na www.kulturafm.cz.

Tipy 
V prodeji od 1. 12. 2020.
Předplatné sezóna 2021

Stále máte možnost zakoupit si 
Předplatné na sezónu 2021 a zajis-
tit si tak kvalitní kulturní zážitek. 
Potěšte sebe či své blízké tímto 
originálním dárkem.

Chytré rozptýlení 
| Předplatné divadlo

Nová scéna Vlast | Cena: 1 350 Kč 
/ 1 200 Kč (studenti, ZTP/P a se-
nioři)
Přední herecké osobnosti v insce-
nacích, které vás pobaví osvěžují-
cím humorem.
Představení:
- Jak jsem vyhrál válku / Divadlo 
A. Dvořáka, Příbram
- Mužské oddelenie / Radošínské 
naivné divadlo
- Kleopatra / La Fabrika

Silné příběhy 
| Předplatné divadlo

Nová scéna Vlast | Cena: 1 350 Kč 
/ 1 200 Kč (studenti, ZTP/P a se-
nioři)
Dramatické lidské osudy, vždy 
aktuální společenská témata i ko-
mické momenty.
Představení:
- Matka / Vršovické divadlo 
MANA
- Relativita / Divadlo v Řeznické

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

ONLINE
Národní dům, známý neznámý 

od 22. 12.
Známá i neznámá zákoutí Ná-
rodního domu s námi můžete 
poodhalit prostřednictvím virtu-
ální prohlídky spojené s výstavou. 
Historická stavba letos oslavila 
120 let od svého dokončení a vel-
kolepé slavnosti k znovuotevření 
pro veřejnost, která se konala 4. 
a 5. července roku 1900. Slo-
vy současníka té doby „národní 
a kulturní tvrz Pobeskydí“, kte-
rou Národní dům bezesporu byl, 
můžete zhlédnout v jedinečné 
autorské audiovizuální sekvenci, 
kterou svým slovem doprovodí 
kulturní publicistka, básnířka 
a v neposlední řadě také předsed-
kyně spolku Krasomil Radana 
Šatánková.

Zbrusu nová talk show 
| připravujeme

Zelený bar v Národním domě je 
časem prověřené besední místo. 
Oslovili jsme regionální umělce 
z okolí Frýdku-Místku, se který-
mi spolupracujeme na přípravě 
speciální umělecké talk show. Za-
měříme se na svět kultury a pro-
bereme ho ze všech stran – nefor-
málně, s humorem a nadsázkou. 
Již brzy vám nabídneme první 
výstupy.
Podrobnosti o všech plánovaných 
pořadech budeme postupně upřes-
ňovat na našich webových strán-
kách www.kulturafm.cz.

Hudba
Út 2. 2. v 19.00, 

Historický sál ZUŠ
ZRUŠENO Benda Quartet 

– hledáme nový termín
| př. sk. Komorní koncerty

BENDA QUARTET se od svého 
vzniku v roce 2012 zařadil mezi 
špičkové komorní soubory na čes-
ké hudební scéně a bývá také hos-
tem na zahraničních pódiích.
Účinkují: Jakub Černohorský – 
housle, Petr Grabovský – housle, 
Petr Benda – viola, Tomáš Svozil 
– violoncello.

St 17. 2. v 18.00, 
Kostel sv. Jana a Pavla

Kchun – Purgatio
| Vstupné: 180 Kč / senioři, 

Kultura musí čekat na uvolnění přijatých opatření
Dle vládních nařízení se od 22. října 2020 od 6 hodin nemohou konat tyto akce:
koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních 
prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol, poutě 
a podobné tradiční akce, návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních 
objektů, hvězdáren a planetárií…  (může být aktualizováno, sledujte další média i weby jednotlivých subjektů)
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| cena 450/400 Kč – koncert – prů-
řez tvorbou 1984–2014

Lady Oskar 
| mimo předplatné | St 12. 5. 2021 
| cena 550 Kč – představení div. 
Kalich např. s herečkou Janou 
Paulovou

KINO
Filmový klub

PO 1. 2. v 19.00
Chlast 

DK | drama | 15+ | titulky | 116 
min. | 130 / 110 Kč

ÚT 2. 2. v 19.00
Svět podle Muchy 

ČR | dokumentární | 12+ | česky | 
100 min. | 130 / 110 Kč

PO 8. 2. v 19.00
Corpus Christi 

PL | drama | 15+ | titulky | 115 min. 
| 130 / 110 Kč

ÚT 9. 2. v 19.00 
Disco 

NOR | drama | 12+ | titulky | 94 
min. | 130 / 110 Kč 

PO 15. 2. v 19.00
Parking 

RUM / ES | drama | 12+ | titulky | 
110 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 16. 2. v 19.00
Helmut Newton: 
Nestoudná krása 

GER | dokumentární | 15+ | titulky 
| 93 min. | 130 / 110 Kč

PO 23. 2. v 19.00
Oroslan 

SLO / ČR | drama | přístupný | ti-
tulky | 72 min. | 130 / 110 Kč 

Bio senior
ST 3. 2. v 10.00

Šarlatán 
ČR / IRL / PL / SR | životopisný | 
12+ | česky | 118 min. | 60 Kč

ST 10. 2. v 10.00
Princezna zakletá v čase 

ČR | pohádka | přístupný | česky | 
115 min. | 60 Kč

ST 17. 2. v 10.00
Meky 

ČR / SR | dokumentární | přístup-
ný | slovensky | 80 min. | 60 Kč

ST 24. 2. v 10.00
Corpus Christi 

PL | drama | 15+ | titulky | 115 min. 
| 60 Kč

Bijásek
SO 13. 2. v 15.00

Mulan 
USA | dobrodružný | přístupný | 
dabing | 106 min. | 80 / 60 Kč

SO 20. 2. v 15.00
Princezna zakletá v čase 

ČR | pohádka | přístupný | česky | 
115 min. | 80 / 60 Kč

Divadla 
Po 22. 2. v 19.00

Jak jsem vyhrál válku 
| Divadlo A. Dvořáka, Příbram | 
Vstupné: 500 Kč / senioři, studen-
ti a ZTP/P 450 Kč | př. sk. Chytré 
rozptýlení
Dramatizace slavné novely, která 
humorným způsobem odsuzuje 
válku. Hlavní hrdina Ernest Go-

odbody má specifické naivní myš-
lení. Každý nadřízený se ho snaží 
raději co nejdříve zbavit, aby mu 
nerozvrátil vojsko. Komedie, kte-
rá pobaví i dojme. 

Nedělní divadélka
| Vstupné: 70 Kč | Vhodné pro děti 
od 3 let 

Výstavy
1.–28. 2.

ONLINE Hana Buchtová: 
Průřez tvorbou 2017–2020

Hana Buchtová je zkušenou 
umělkyní tělem i duší. Její jedi-
nečná abstraktní tvorba prolíná 
malbu akrylem a techniku práce 
s horkým a studeným voskem na-
zývanou enkaustika. Jednotlivá 
díla k člověku promlouvají a pro-
bouzejí různé druhy emocí, stejně 
jako autorka vkládá do každého 
obrazu také svou životní zkuše-
nost. Proplujte s námi její tvorbou 
ve foyer nové scény Vlast. Výsta-
va je prodejní.

www.knihovnafm.cz
Místecká pobočka 

Oddělení beletrie je přesunuto 
do prostor v Národním domě na ul. 
Palackého. Naučné oddělení je slou-
čeno se stávající studovnou Místek. 
Oddělení pro děti a mládež je slou-
čeno s hudebním oddělením.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz
www.ticfm.cz
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

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

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

Seznam hygienických opat-
ření a bezpečnostních poky-
nů naleznete na webových 
stránkách muzea: www. 
.muzeumbeskyd.com/dokumen-
ty-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
FRÝDEK A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

ZÁMECKÝ OKRUH
Akce:

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA 
Více informací na webových 
stránkách nebo na pokladně mu-
zea.

STUDIJNÍ KNIHOVNA
Nabízíme všem zájemcům o od-
bornou a regionální literaturu více 
než 38 000 svazků a také několik 
druhů přírodovědných a spole-
čenskovědných vědeckých časo-
pisů. 
Knihovna otevřena: Pondělí, čtvr-
tek: 9.00–12.00, 13.00–17.00. Pá-
tek: 9.00–12.00

KNIHÁRIUM - ANTIKVARIÁT

Náměstí Svobody 29, Místek
Tel.: 777 117 969

.
ŠKolA jógY KARAKAl

Jógový sál 9. ZŠ,
ul. E. Krásnohorské, Frýdek

www.joga-karakal.cz
FB: Škola jógy Karakal 

joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Nově na našich webových 
stránkách najdete:

Dotazy pro Zdeňka – první 
odpověď na dotaz pro Zdeňka 
Šebestu na to, jak se vypořádal 
s boreliózou, najdete již na na-
šich stránkách. I nadále se můžete 
Zdeňka Šebesty zeptat na to, co 
vás zajímá. Rád vám odpoví.

Dotazy zasílejte na 
joga-karakal@seznam.cz.

Cvičení pro seniory – video, pro-
tažení těla v sedě na židli, které 
ocení nejen senioři.
Cvičení s Annou – video, lekce 
jógy s protažením celého těla pro 
zdatné i méně zdatné jedince.
A pokud vám v dnešní době chybí 
relaxace a celkové zklidnění, nabí-
zíme vám CD s různými jógový-
mi technikami, které jsou k dis-
pozici na: www.jogakarakal. 
.cz, kde pro vás chystáme stále 
něco nového.

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás. 

Učitelé a přátelé Školy jógy 
KARAKAL.

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
Denně vysíláme on-line lekce pro 
všechny zájemce o cvičení jógy 
(dynamické, jemnější i pilates).
Přihlašujte se v rezervačním sys-
tému studia na www.jogapodvezi.

cz/…vrh a vyzkoušejte cvičení 
v bezpečí svého domova. My vám 
pošleme odkaz na lekci, kterou 
si můžete přehrát v mobilu nebo 
v počítači, nepotřebujete si staho-
vat žádnou aplikaci.
Udělejte něco pro své zdraví. Info 
na tel.: 602 409 791.

jógA V dENNíM žIVoTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy jógy září–prosinec 2020

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
Každý čtvrtek od 15.45–16.45
Zdravá záda jógově – kurz

Každý čtvrtek od 17.00–19.00
Kriya Jóga – pro pokročilé, 

kurz
Každý pátek od 16.00 - 18.00

Terapeutická jóga, kurz

lIdoVÝ dŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz

MAgNolIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: 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

dIVAdlo ČTYŘlíSTEK

divadlo Na Slezské
Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  14  ≈ Programová nabídka

www.divadloctyrlistek.cz
Vzhledem k nejasnému vývoji 

současné situace aktuální nabíd-
ku představení najdete na webu 

www.divadloctyrlistek.cz

jUNÁK – ČESKÝ SKAUT, z.S.

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

email: kruh@skaut.cz
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 
Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

Středisko 8. pěšího pluku 
Slezského Frýdek-Místek, z.s., 

28. října 781, Místek
Junák – český skaut, z.s.

Místecké středisko P. Bezruče
Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 

606 785 579, 
e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 

a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

KUlTURNí dŮM FRÝdEK

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

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

Web: 
www.kdfrydek.cz

SVČ KlíČ

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

KURZY
Základy elektroniky 

Věk: 9–15 let
Začátečníci, pokročilí

V kroužku vás seznámíme se zá-
klady elektroniky. Naučíme vás 
vše potřebné o elektronických sou-
částkách, o výrobě plošných spojů 
a jejich osazování součástkami 
a správnému pájení. Budete prová-
dět základní měření a nastavování 
elektronických obvodů. Kroužek 
bude probíhat v odborné učebně 
na Střední škole řemesel ve Frýd-
ku-Místku.

Legorobotika
Věk: 9–16 let

Za pomoci stavebnice Lego Mind-
storms budeme rozvíjet u dětí 
technické myšlení, učit je zákla-
dům mechaniky, seznamovat je se 
základními konstrukcemi strojů, 
principy mechanismů a se zákla-
dy programování. Budou pracovat 
soustředěně a plánovitě a zpětně 
vyhodnocovat vlastní řešení. Dů-
raz bude kladen na týmovou spo-
lupráci a schopnost obhájit a pre-
zentovat vlastní postupy. Děti 
budou řešit problémy metodou 

týmového projektu, při které se 
budou učit spolupracovat v týmu. 
Zúčastníme se First Lego League.

Malí kutilové
Věk: 6–9 let

Kroužek pro děti, které rády něco 
vymýšlejí a vyrábějí. Naučí se zde 
pracovat s různými druhy nářadí, 
s jehož pomocí si vyrobí mnoho 
krásných a užitečných věcí. Tě-
šit se mohou například na výro-
bu poličky, autíčka, ptačí budky 
a spousty dalších předmětů.

Kutilové
Věk: 10–15 let

Kroužek pro kutily, kteří se chtě-
jí naučit vyrábět věci ze dřeva 
a kovu. Kromě práce podle návo-
du a instrukcí zde budou mít mož-
nost převést s pomocí lektora své 
nápady do reálné podoby.

OSTATNÍ
Kuchtíci

Věk: 7–12 let
Během kroužku se naučíme při-
pravit jednoduché sladké i slané 
pečivo a moučníky. Budeme vařit 
a péct zajímavé dobroty z různých 
koutů světa, seznamovat se s chu-
těmi a vůněmi pokrmů a charak-
teristikou jednotlivých potravin.

Rozmarýnek
Věk: 9–12 let 

Ekologicky zaměřený kroužek, 
ve kterém se děti dozví základ-
ní informace k ochraně přírody. 
Naučí se chovat šetrně k přírodě 
v každodenním životě, poznají 
pokojové rostliny a péči o ně. Své 
znalosti o udržitelných zdrojích 
využijí při tvorbě doplňků a de-
korací do bytu i na zahradu.

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

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 

FAUNApARK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

Obvyklé vstupné 50 Kč. Výtěžek 
ze vstupného jde na rozvoj Fau-
naparku!

TANEČNí SKUpINA AKTIV

721 303 718, 774 948 055

https://tsaktiv.wixsite.com/
tsaktiv@gmail.com 

FB: TS AKTIV

TANEČNí STUdIo dANCEpoINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

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

ATElIÉR KRESBY A MAlBY

 Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝTVARNÝ ATElIÉR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

737 178 841
vera.neu@email.cz

Nabízím 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.

Tvoříme během celého roku. 
Jsme na FB.

dIVAdElNí KlUB d.N.A.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

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

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

TANEČNí ŠKolA jUST dANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz

VEŘEjNÝ MAlíŘSKÝ ATElIÉR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

malirsky.atelier@seznam.cz

CAMpANA - Montessori centrum

P. Holého 400, Frýdek-Místek 
MgA. Hana Pernická

Tel.: 774 161 802
Info@skolacampana.cz
www.skolacampana.cz

Nabízíme pravidelné programy 

a akce pro rodiče s dětmi, dopoled-
ní Miniškolku pro děti bez rodičů, 
odborné přednášky i semináře.

Montessori pracovna 
pro rodiče s dětmi 1,5–3 roky

V pečlivě připraveném prostředí 
Montessori pracovny si mohou 
rodiče s dětmi vyzkoušet práci 
s Montessori pomůckami a ma-
teriálem. Věnujeme se zde pře-
devším aktivitám praktického ži-
vota, rozvíjíme s dětmi smyslové 
vnímání, jemnou i hrubou motori-
ku, řečové, hudební i výtvarné do-
vednosti. Děti zde mají možnost 
zvykat si na kolektiv dětí a dospě-
lých, rozvíjet komunikaci, své so-
ciální kontakty a dovednosti.
Termín: úterý 8.30–10.00, 
10.15–11.45

Jogínci
Jógu nabízíme ve spolupráci s Jó-
gou pod věží. Jogínci – to je jóga 
pro všechny zvídavé děti, vedená 
hravou formou. Děti si při ní hra-
jí na různá zvířátka, vyslechnou 
poutavé příběhy a zahrají si hry.
Termín: úterý 14.00–15.00 (pro 
děti od 4 do 7 let)

Hudební škola Yamaha 
pro děti od 4 měsíců do 7 let

Kurzy ve spolupráci s Hudební 
školou Yamaha. Program spojuje 
několik aktivit do uceleného celku: 
rytmizace písní, pohyb, hra na zá-
kladní Orffovy nástroje (dřívka, 
rolničky, činelky, bubínky a další), 
výtvarná činnost, od 4,5 let základy 
hudební nauky a hry na flétnu, práce 
s boomwhackers, zvonkohrami…
Termín: 
Robátka – pro děti od 4 do 18 mě-
síců – čtvrtek od 10.00
První krůčky k hudbě 1 pro děti 
od 1,5 do 3 let – čtvrtek od 9.00 
a od 11.00
První krůčky k hudbě 2 pro děti 
od 2,5 do 4 let – čtvrtek od 15.30
První krůčky k hudbě 3 pro děti 
od 3,5 do 5 let – čtvrtek od 16.30

Zdravotní cvičení pro děti 
a skupinové zdravotní 

cvičení pro ženy
Kurzy ve spolupráci s FyzioM. Sku-
pinové cvičení pro děti od 5 let dle 
konceptu DNS FIT KID a zdravotní 
skupinové cvičení pro ženy po poro-
du pod vedením zkušené fyziotera-
peutky. Více na: www.fyziom.cz

STolÁRNA

Potoční 1228, Frýdek-Místek
Tel: 775 567 333

E-mail: 
stolarna@klub-stolarna.cz

HUdEBNí KlUB SToUN

Jiřího z Poděbrad 3109,
Frýdek-Místek  

TELEFON a FAX: 597 43 18 88 
Email: STOUN@APPLET.CZ 

WWW.STOUN.CZ
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Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku rozhod-
lo o poskytnutí neinves-
tičních dotací z rozpočtu 
města na rok 2021 níže 
uvedeným subjektům, 
působícím v oblasti kul-
tury:

Soubor lidových písní 
a tanců Ostravica

na činnost (např. nájmy 
vč. služeb a energií, do-
prava, materiál, poplatky, 
propagace, honoráře, do-
plnění a opravy krojového 
vybavení a hudebních ná-
strojů, technické zajištění 
akcí, soustředění) 

ve výši 150.000 Kč
Folklorní soubor 

Ondrášek 
na činnost (např. nájmy 

vč. služeb a energií, ma-
teriál, rekvizity, doprava 
na vystoupení, dovyba-
vení krojových součástí, 
organizace letní školy 
folkloru)

ve výši 40.000 Kč
Český svaz včelařů
na činnost (např. 

na úhradu nákladů spo-
jených s provozem Vče-

lařského naučného areálu 
Chlebovice – el. energie, 
otop, revize, propagace, 
opravy, údržba, oprava 
a doplnění exponátů, prů-
vodcovská činnost)

ve výši 160.000 Kč
Dětský folklorní 

soubor Ostravička 
na činnost (např. materi-

ál, poplatky, opravy a ob-
nova krojových součástí, 
hudebních nástrojů a re-
kvizit, propagace, technic-
ké zajištění akcí, víkendo-
vé soustředění, provozní 
náklady)

ve výši 350.000 Kč
Společnost pro symfo-

nickou a komorní hudbu 
ve Frýdku-Místku

na činnost (např. nájem 
vč. služeb, propagace, do-
vybavení a opravy hudeb-
ních nástrojů, příslušenství 
a oděvních doplňků, ma-
teriál, honoráře, cestovné 
a dopravné na koncerty, 
hudební soustředění) 

ve výši 100.000 Kč
Love production 

na koncerty a provoz 
Klubu Stoun ve Frýdku-

-Místku 
ve výši 550.000 Kč

Dětský folklorní 
soubor Ostravička 

na úhradu části nákla-
dů spojených s akcí „26. 
ročník Mezinárodního 
folklorního festivalu CI-
OFF®/IOV Frýdek-Mís-
tek 2021

ve výši 800.000 Kč
POD SVÍCNEM 

na úhradu části nákladů 
spojených s akcí „Sweet-
sen Fest – Frýdek-Místek 
sobě – benefiční festival“

ve výši 500.000 Kč
Svatováclavský 
hudební festival

na uspořádání koncertu 
ve Frýdku-Místku kona-
ného v rámci akce „Svato-
václavský hudební festival 
2021“ 

ve výši 130.000 Kč
Zdeněk Tofel

na adventní koncert 
a prezentaci uměleckých 
řemesel a gastronomie 
ve Frýdku-Místku kona-
ných v rámci akce „MF 
SOUZNĚNÍ 2021“

ve výši 150.000 Kč, 
Pavla Walková

na úhradu části nákladů 
spojených s akcí „Muzi-
kantské žně“ 

ve výši 200.000 Kč
Židovská obec v Ostravě

na částečnou úhradu 
nákladů spojených s opra-
vou a údržbou židovského 
hřbitova 

ve výši 50.000 Kč
Galerie Věž 

na částečné náklady 
spojené s cyklem výstav, 
literárních večerů, kon-
certů a komponovaných 

VČELAŘSKÉ MUZEUM: Také naučný areál v Chlebo-
vicích se dočkal finanční podpory.  Foto: Petr Pavelka

STÝSKÁ SE VÁM?: Město vyčlenilo potřebné pro-
středky na pořádání tradičních kulturních akcí a všichni 
doufají, že podobné záběry, jako je ten z FM CITY FES-
TU, se nestanou „dobovými snímky“ nebo sci-fi. 
 Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek i v roce 2021 významně podpoří kulturu

pořadů pro 11. sezónu Ga-
lerie věž 2021

ve výši 70.000 Kč, 
Evolution Brothers s
na úhradu části nákla-

dů spojených s akcí „FM 
CITY FEST 2021“ 

ve výši 600.000 Kč
Rosenfeld 

na částečnou úhradu ná-
kladů spojených s realiza-
cí projektu První veřejný 
malířský ateliér ve Frýd-
ku-Místku 

ve výši 75.000 Kč
Šuba Duba Band

na činnost (např. údržba 
a doplnění hudebních ná-
strojů + příslušenství, do-
pravné a cestovné na vy-
stoupení)

ve výši 100.000 Kč
Big BLAST! Band

na činnost (např. nájem 
vč. služeb, energie, pro-
pagace, oprava a doplnění 
hudebních nástrojů včet-
ně příslušenství, nákup 
ošacení, drobné úpravy 
a opravy, cestovní výlohy 
na vystoupení)

ve výši 60.000 Kč. 

MĚSTO SE STARÁ O SAKRÁLNÍ PAMÁTKY: 
Sloupová kaplička Panny Marie Bolestné v Lískovci, 
věnováno místními občany 1932. „Cena celkové opra-
vy, včetně doplnění kovových mřížek a figur světců 
do nik, stála 91 425 korun,“ sdělil Marcel Sikora.

10. ledna ve věku 78 
let zemřel taneční mis-
tr Břetislav Gebauer, 
který byl pro mnoho 
generací nerozlučně 
spjat s tanečními kurzy 
na parketu Národního 
domu. Za jeho dlouho-
letou činnost byl mimo 
jiné oceněn Cenou Sta-
tutárního města Frý-
dek-Místek, kterou pře-
vzal v Nové scéně Vlast 
14. března 2014 mezi 
laureáty předchozího 
roku. Jeho jméno zazně-
lo mezi nominovanými 
jako ocenění celoživotní 
práce v oblasti společen-
ského života ve městě 

při výuce tance všech 
generací a veřejných 
produkcí.

Tanečního mistra Bře-
tislava Gebauera, který 
s tancem spojil 44 let své-
ho života, není třeba míst-
ním obyvatelům příliš 
představovat. Jeho taneč-
ní um většinou po boku 
manželky Jany sledovalo 
za tu dlouhou dobu na 36 
tisíc účastníků tanečních. 
Vychoval řadu držitelů 
mistrovských tanečních 
tříd, spolupracoval s Jar-
kou Calábkovou a dalšími 
choreografy. Byl iniciá-
torem společenských se-
tkání, plesů, ale i jiných 

kulturních akcí ve Frýd-
ku-Místku. Jeho jednot-
livé lekce společenského 
chování byly až legendár-
ní. „Vyčlenil jsem na ně 
15 závěrečných minut, 
kdy se tanečníci rádi po-
sadili po předchozí únavě 
na parketu. Snažil jsem 
se je zaujmout pravidly 
společenského chování. 
Některé moje výroky šly 
se mnou stále a kurzisté 
je znali už dřív, než jsem 
je vyslovil.“ I tak se zro-
dila místní taneční legen-
da, kterou například silně 
iritovaly bílé ponožky, 
na kterou se bude ještě 
dlouho vzpomínat.  (pp)

Taneční mistr Břetislav Gebauer již není mezi námi
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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.

Pro inzerci  volejte   603 249 743

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ
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ČISTÍME:
sedací soupravy, 
koberce, firmy,
školy, školky 
ÚKLIDY

Tel.: 732 494 040

MALÍŘI, ZEDNÍCI

INSTALATÉŘI

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

- autoservis 
- pneuservis 
- nákup 
  a prodej 
  vozidel

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
FRÝDEK-MÍSTEK

nabízí k pronájmu nebytové prostory
v I. NP objektu č.p. 49, Zámecké náměstí o výměře 
54,95 m2, I. NP (prodejna), o výměře 11,64 m2, I. NP 
(chodba), o výměře 7,62 m2, I. NP (chodba), o výměře 
3,51 m2, I. NP (šatna), o výměře 4,91 m2, I. NP (ku-
chyňka), o výměře 1,51 m2, I. NP (předsíňka), o vý-
měře 1,12 m2, I. NP (WC), o výměře 41,32 m2, I. NP 
(sklad), k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. 
Prostory budou pronajaty jako celek, kdy celková vý-
měra činí 126,58 m².
Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše nájem-
ného zasílejte v zalepené obálce s nápisem „Neotvírat 
– pronájem nebytových prostor Zámecké náměstí 49“ 
na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radniční 1148, nejpozději do 24. 2. 
2021 do 14.00 hodin. U nabídek podaných poštou rozho-
duje datum poštovního razítka (nejpozději do 23. 2. 2021). 

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 
558 609 176 Dominika Chludová. STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

nabízí k pronájmu nebytové prostory
v I. NP objektu č.p. 2321, tř. T. G. Masaryka o výměře 90,38 m2, I. NP (prodejna), 
a společné prostory v objektu č.p. 2320, sestávající se z prostor o výměře 4,86 m2, 
I. NP (zádveří), o výměře 3,51 m2, I. NP (kuchyň), o výměře 1,32 m2, I. NP (WC), 
o výměře 1,44 m2, I.NP (předsíňka), o výměře 14,53 m2, I. NP (sklad), o výměře 
9,28 m2, I. NP (kancelář), vše k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. Celková výměra 
prostor prodejny činí 90,38 m2. Celková výměra společných prostor činí 34,94 m2.
Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše nájemného zasílejte v zalepené 
obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem nebytových prostor tř. T. G. Masaryka 
2320,2321“ na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního ma-
jetku, Radniční 1148, nejpozději do 24. 2. 2021 do 14.00 hodin. U nabídek podaných 
poštou rozhoduje datum poštovního razítka (nejpozději do 23. 2. 2021). 
Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 558 609 176 Dominika Chludová.


