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slovo primátora

Velmi věcně a plynule pro-
běhlo v minulém týdnu jedná-
ní frýdecko-místeckého zastu-
pitelstva. Jako by si všichni 
uvědomovali, že stěžejní a 
argumentačně mnohem tvrd-
ší bude zasedání plánované 
na 18. března, které bude mít 
jediný bod programu, a sice 
výstavbu nové haly Polárka.

Právě v den zasedání za-
stupitelstva končila lhůta pro 
podání nabídek na realizaci 
investice nové sportovní haly. 
„Na začátku března proběhne 
elektronická aukce, která určí 
cenu, podle níž se budeme roz-
hodovat, co dál. Pokud nebude 
cena příznivá, halu bychom ne-
stavěli,“ sdělil na zastupitelstvu 
primátor Michal Pobucký, který 
rovněž potvrdil, že v polovině 
srpna končí smlouva s develo-
perem, který má u Víceúčelové 
sportovní haly realizovat projekt 
nákupního centra. „Stále nemají 
stavební povolení, ale chtěli by 
začít stavět co nejdříve,“ řekl 
primátor.

Zastupitelé města schválili
1. změnu rozpočtu pro rok 2013, 
která zahrnovala navýšení 
městského rozpočtu o zůstatek 
z minulého roku, ale také o pří-
jmy z dotace či nadačního fon-
du. Například odboru dopravy 
budou navýšeny výdaje o více 
než 11 milionů korun. V plánu 
jsou opravy chodníků v ulicích 
M. Magdonové a J. Jabůrkové, 
ale také 1. etapa rekonstrukce 
komunikace v Lískovci. Dále 
bude upraven křížový podchod, 
z něhož zmizí poničené a ne-
vzhledné podhledy. Veškeré 
rozvody ve stropní části budou 

Vážení občané,
Statutární město Frýdek-Místek se 

připojilo k těm, které přispěly na veřejnou 
sbírku organizovanou městem Frenštát 
pod Radhoštěm, jejímž účelem je fi-
nanční pomoc pro obyvatele domu, kde 
po výbuchu plynu a následném požáru 
zemřelo pět osob. I když by se jistě našlo 
pro částku sto tisíc korun jiné využití, po-
važovali jsme za důležité pomoci v této 
mimořádné situaci. Dnešní svět totiž ský-
tá řadu hrozeb a jen ten, kdo poskytne pomocnou ruku v pravý čas, 
může očekávat, že v podobné situaci se k němu zachovají stejně.

Stejně tak jsme nemohli zůstat nečinní k anonymní hrozbě bom-
bou, kterou objevili naši strážníci prostřednictvím schránky důvěry 
Městské policie ve Frýdku-Místku. Zmatečné oznámení týkající se 
vyhrožování různým subjektům, mimo jiné Magistrátu města Frýdek-
-Místek a Policii České republiky, jsme předali republikové policii, 
která ve spolupráci s městskou policií přistoupila k zvýšenému do-
hledu budov magistrátu. Samozřejmě i úředníci byli seznámeni se 
situací a vybídnuti k zvýšené pozornosti pohybu podezřelých osob a 
odložených věcí a předmětů v radničních prostorách.

Pochopitelně nelze všude zabránit všemu zlému, ale právě větší 
zájem o okolí i solidárnost může přispět k tomu, že se v této společ-
nosti budeme cítit bezpečněji.                                 Michal Pobucký

Na 11. zasedání Zastupitel-
stva města Frýdku-Místku, ko-
naném 25. února, zastupitelé 
rozhodli, komu bude udělena 
Cena statutárního města Frýd-
ku-Místku za rok 2012. Obdrží 
je dvě osobnosti ze sportovní-
ho světa a filmař z rukou pri-
mátora na slavnostním večeru 
14. března v Nové scéně Vlast, 
u příležitosti vzpomínky na 
ozbrojený odpor 3. praporu 8. 
pěšího pluku proti okupačním 
vojskům v roce 1939.

Město ocení sportovce a filmaře
Zástupci politických klubů 

v půli ledna posuzovali pět 
návrhů, které město obdrželo, 
a dohodli se na třech jménech 
– Radim Běleš, Karel Kubala 
a Karel Hlosta. Zastupitelé 
pak jejich volbu jednohlasně 
potvrdili.

Cena bude udělena Radi-
mu Bělešovi za reprezentaci 
města Frýdku-Místku na Mist-
rovství světa v atletice handi-
capovaných a paralympiádách 
v Aténách a Londýně, panu 

Karlu Kubalovi, dlouholetému 
předsedovi Šachového oddílu 
TJ VP a spoluzakladateli Bes-
kydské šachové školy, za roz-
mach a reprezentaci šachové 
hry na území města Frýdku-
-Místku, a Karlu Hlostovi, 
dlouholetému předsedovi Klu-
bu filmových amatérů, organi-
zátorovi mezinárodní filmové 
soutěže Beskydský ještěr a 
filmovému kronikáři našeho 
regionu, za amatérskou filmo-
vou činnost.  (pp)

Příští zastupitelstvo rozhodne o hale

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Konzultace vedení města v průběhu jednání.    Foto: Petr Pavelka

svedeny do jedné chráněné liš-
ty a strop bude vymalován. „V 
tuto chvíli už je vidět, co bude 
realizováno. Dochází k sundání 
podhledů, které nebudou nahra-
zeny. Dojde k odhalení čistého 
betonu, který překryje nástřik 
omítkovinou, a inženýrské sítě 
budou staženy do jednoho pásu. 
Část už je hotová, bude se po-
kračovat, klimatické podmínky 
zatím ještě nedovolily práce roz-
jet naplno,“ vysvětloval náměs-
tek primátora Karel Deutscher. 
Připravuje se také rekonstrukce 
semaforů na křižovatce U Rady. 
„Je to nejstarší křižovatka ve 
městě, která byla řešena smyč-
kami reagujícími na provoz. Ty 
už nefungují, takže jsme bez re-
akce na aktuální dopravní situa-
ci. V návaznosti na opravu esta-
kády, která odkloní část dopravy 
na trasu, jejíž součástí je právě 
tato křižovatka, považujeme za 
nutné, zajistit rekonstrukci sig-
nalizačního zařízení reagujícího 
na směrové signály v co nejkrat-
ší době,“ říká Karel Deutscher.

Do rozpočtu města bylo 
z minulého roku zapojeno také 
zhruba 20 milionů korun na ne-
dokončené akce z roku 2012 a 
finanční prostředky z Nadačního 
fondu Kimex ve výši půl milionu 
korun, které byly rozděleny mezi 
hospic, jesle, ale také domov a 
penzion pro seniory.

Nově byly příjmy v rozpočtu 
města navýšeny o téměř 29 mi-
lionů korun, přičemž se jedná 
o příjmy ve výši přijatých dotací 
na realizované projekty Úspory 
energie ve školních budovách III., 
IV. a V. Tyto příjmy budou použity 
na splátky revolvingového úvěru.

Na zastupitelstvu se dále 
vedla debata nad připraveností 
silničních staveb v republice v 
návaznosti na financování ev-
ropskými penězi poté, co byl 
náměstek primátora Dalibor 
Hrabec vybídnut k rekapitulaci 
snahy města o vybudování ob-
chvatu. „Konečně vyšla „ekono-
mika“ na obchvatu, která rozho-
duje, je-li možné stavbu vůbec 
financovat z evropských peněz. 
Tento ukazatel se léta nedařilo 
splnit. Jsou vydána různá sou-
visející stavební povolení a my 
děláme vše pro to, aby bylo 
vydáno stavební povolení na 
hlavní trasu obchvatu. Jedná se 
ale o stavbu státu, nikoliv měs-
ta,“ znovu připomněl omezené 
možnosti města, dlouholetý 
problém vyřešit, náměstek pri-
mátora Dalibor Hrabec.

I další problém, na který 
upozornil Jiří Hájek, je dlouho-
dobý a obtížně řešitelný. „Vrátil 
jsem se právě z Bělehradu, 
kde se dá dýchat. Tady se 
dýchat nedá. Kdo tuto zimu je 
tady, dusí se, už se nedá dý-
chat ani na Bílé. Každý z nás 
zjišťuje, že životní prostředí je 
naprosto šílené a trvale po-
škozuje naše zdraví,“ vybídl 
Jiří Hájek k větší aktivitě v této 
oblasti zastupitele. „Ostrava 

s tím bojuje neustále, řešilo 
se to na úrovni kraje i Polska, 
protože dvě třetiny znečištění u 
nás mají na svědomí Poláci. Je 
to v podstatě problém České 
republiky, který by měla řešit 
vláda, i na evropské úrovni, my 
s tím moc nenaděláme. Každo-
pádně jsme si tohoto problému 
vědomi a i proto jsme zavedli 
městskou hromadnou dopravu 
zdarma,“ vysvětluje primátor 
Michal Pobucký.  (pp)
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krátce
Hovory s občany

I další okrajové části města už 
mají termíny pro setkání s vede-
ním města a vedoucími odborů. 
Hovory v Zelinkovicích-Lysůvkách 
se uskuteční ve středu 27. března 
v 17 hodin v minimotorestu U Fojtí-
ků, setkání ve Skalici je v plánu na 
středu 3. dubna také v 17 hodin v 
kulturním domě ve Skalici.

Kontakty na politiky
Na webových stránkách statu-

tárního města Frýdek-Místek budou 
zveřejněny telefonické a emailové 
kontakty zastupitelů, kteří je poskyt-
nou ke zveřejnění. Budou se na ně 
tak moci snadněji obracet občané 
ve svých záležitostech.

Nový právní rámec 
městské organizace

Debata na zastupitelstvu pod-
pořila myšlenku změnit u někte-
rých městských příspěvkových 
organizací jejich statut, protože 
jejich provoz je svázán legislati-
vou na úkor operativnosti. „Přišla 
doba, abychom změnili statut 
Národního domu z „příspěvkov-
ky“ na akciovou společnost,“ 
nastínil další vývoj v organizaci, 
která se ve městě stará o kulturu, 
náměstek primátora Petr Cvik.
Malé divadlo, velké nadšení

V Konferenčním centru Seliko 
Parku (bývalé Seliko, Pionýrů 839) 
se v pátek 22. března od 20 hodin 
uskuteční divadelní představení 
Rút. Představení vytvořily, a také 
v něm účinkují, především místní 
děti a mládež. Akce je pořádána v 
rámci projektu „Malé divadlo, velké 
nadšení“, podpořeném z progra-
mu „Think big“ Nadace O2.

Obchůdek Adry
Dobrovolnické centrum ADRA 

Frýdek-Místek připravovalo 
na pátek 1. března slavnostní 
otevření nového Charitativního 
obchůdku ADRA na Slezské č. 
31/51 (za malým Tescem). Na 
programu bylo mimo jiné vyhod-
nocení soutěže „O nejkrásnější 
šatní ramínko“, které pro Charita-
tivní obchůdek zdobily děti 2. ZŠ. 
Obchůdek bude v provozu v pra-
covní dny od 10 do 17 hodin.

Setkání s kronikou
Odbor školství, kultury, mlá-

deže a tělovýchovy s kronikář-
kou Anna Novákovou pořádá ve 
dnech 7.-13. března pro veřejnost 
Setkání s kronikou (v pracovních 
dnech čtvrtek-středa následují-
cího týdne). Dovědět se více o 
kronice města, nahlédnout do 
jejích dílů bude možno ve velké 
zasedací síni Magistrátu města 
Frýdku-Místku od 8 do 16 hodin. 
Zájemci z řad žáků či studentů se 
mohou také zúčastnit malého vě-
domostního testu o našem městě 
a získat drobnou pozornost. V 
případě návštěvy školního kolek-
tivu prosíme o telefonické sdělení 
ohledně času a počtu žáků na tel. 
558 609 218 nebo 731 714 145 – 
Anna Nováková.  (pp)

I letos KuluraFM za finanční 
podpory statutárního města 
Frýdek-Místek připravila Veli-
konoce ve městě. Od čtvrtku 
28. do soboty 30. března bu-
dou denně na náměstí Svo-
body, od 10 do 17 hodin, pro-
bíhat velikonoční trhy, jejichž 
základem budou tradiční veli-
konoční výrobky, ať už půjde 
o kraslice či domácí koláče. 
Pochopitelně chybět nebude 
ani zábavný program. 

Oficiální zahájení Velikonoc 
ve městě proběhne 28. břez-
na v 10 hodin. „Znovu půjde o 
to, abychom se podobně jako 
v čase Adventu sešli se svými 
známými v centru města, v at-
mosféře, kdy místní baví místní, 
protože primárně je celý pro-
gram postaven na místních sou-
borech a interpretech,“ shrnul 
náměstek primátora Petr Cvik.

„Na pódiu uvítáme cimbá-
lovou muziku Slavíček – děti 
ze Základní umělecké školy ve 
Frýdku-Místku, folklorní soubor 

Chystají se Velikonoce ve městě

Ostravička. Představí se nám 
děti z Dětského domova a školní 
jídelny Frýdek-Místek a chybět 
nebudou například písničkářka 
Hana Kopřivová nebo David 
Stypka & Bandjeez,“ vyjmeno-
vala ředitelka KulturyFM Marce-
la Krplová. 

Navíc po roce opět do Frýdku-
-Místku zavítá divadlo Kvelb Thea-
tre z Českých Budějovic, tentokrát 
s představením „Kára Velikonoč-
ních příběhů – Mrskačka“.

(Pokračování na straně 3)

Sídliště Spořilov poblíž 
řeky Ostravice se postupně 
mění a revitalizuje. V loňském 
roce zde město vybudovalo 
zbrusu nové dětské hřiště a 
letos by v jeho blízkosti moh-
ly být rozestavěny nové prvky 
mobiliáře.

Zastupitelé města souhlasi-
li s finanční podporou projektu 
„Dobrý den, pojďte ven“, za kte-
rým stojí Občanské sdružení oby-
vatel Spořilova ve Frýdku-Místku. 
Jeho cílem je pořízení nového 
mobiliáře určeného pro sportová-
ní i společné posezení v klidové 
části Spořilov, které by se v bu-
doucnu mohlo stát centrem ko-
munitního života zdejších občanů. 

Celkové náklady na pořízení 
mobiliáře, který zahrnuje tři cvičí-
cí prvky, dva sety lavic se stolem, 
pět laviček, jednoduchý altán 
z technické tkaniny a pouliční 
veřejnou knihovnu, jsou vyčís-
leny na 515 tisíc korun. „Město 
se zavázalo přispět částkou 50 

Zastupitelé podpořili projekt
Spořilova Dobrý den, pojďte ven

tisíc korun za podmínky, že ob-
čanské sdružení získá podporu 
pro svůj projekt z grantového 
programu Nadace OKD. Pokud 
se tak stane, pak město poskyt-
ne občanskému sdružení nejen 
finanční částku, ale také pětiletou 
bezplatnou výpůjčku pozemku o 
výměře 60 m2, na němž budou 
prvky mobiliáře umístěny,“ řekl 
primátor Michal Pobucký s tím, 
že mobiliář by byl v majetku ob-
čanského sdružení, které zajistí 
nejen jeho dodavatele, ale také 
jeho správu a údržbu. 

Modely nového městského 
mobiliáře navrhovali studenti Fa-
kulty umění a architektury Tech-
nické university v Liberci, s níž 
občanské sdružení spolupracuje. 
To také plánuje výstavu návrhů 
možné nové podoby Spořilova 
a 3D návrhů, která by se měla 
konat v březnu v centru sídliště. 
„Radní města podpořili konání 
výstavy částkou pět tisíc korun,“ 
doplnil primátor Michal Pobucký.

Už i primátor Michal Po-
bucký ví, jaké to je, vítat nové 
frýdecko-místecké občánky 
do života na slavnostním aktu 
v obřadní síni Frýdeckého 
zámku. Premiéru v této roli si 
odbyl v polovině února, kdy 
promlouval k 24 novorozeňa-
tům a jejich doprovodu.

„Není to úplně lehká úloha 
promlouvat k těm, kteří většinou 
mají jedinou starost – aby jejich 
poklad nebyl tím nejhlučnějším 
v sále. Ale ta zvláštní směs 
štěstí i nespokojenosti, odvahy 
přivést na tento svět dítě i stra-
chu, jak se to vše dá zvládnout 
i o dítě samotné, to vše má svůj 
půvab,“ zhodnotil primátor Mi-
chal Pobucký, který se před ro-
diči zamýšlel nad světem, který 
upaluje neuvěřitelnou rychlostí 
vpřed, a přece je pořád stejný. 
„Stejný je v tom, že žádná sebe-
lepší technologie, technika ani 
jiné vymoženosti nemohou ani 

Primátor vítal občánkyPrimátor vítal občánky
v nejmenším konkurovat tomu 
nejkrásnějšímu, nejzodpověd-
nějšímu, k čemu je člověk před-
určen – tedy k vytvoření rodiny 
a výchově potomstva. Vy, kteří 
jste sem dnes zamířili, jistě pro-
žíváte onen nepopsatelný pocit 
hrdosti, štěstí a pýchy, protože 
jste se stali rodiči. V posvátné 
chvíli, kdy jste poprvé sevřeli v 
náručí své milované dítě, jste 
pocítili něco, co vám život až 
do té chvíle odpíral. City rodičů, 
šťastných a hrdých zároveň. 
Přeji vám, abyste ušlechtilé ro-
dičovské city mohli intenzivně 
prožívat po celý život. A abyste 
po celý život byli šťastni a hrdi na 
své děti,“ oslovoval zúčastněné 
primátor.

Připomínal, že od prvních 
chvil rodiče pozorují dvě bystrá 
a vnímavá očka a ouška, která 
budou napodobovat vše, co uvidí 
či uslyší, zdůrazňoval význam vý-
chovy a vzdělání. „Vážení rodiče, 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: Primátor Michal Pobucký měl v této roli pre-
miéru.   Foto: Petr Pavelka

upřímně vám přeji, aby vaše děti 
vyrůstaly v prostředí, ve kterém 
se budou cítit dobře, ve kterém 
jim půjdete osobním příkladem 
a zejména, které pro ně bude 
skutečně bezpečným domovem. 
K tomu budete potřebovat moře 
trpělivosti, spoustu energie, elá-
nu, nadhledu a víry. Víry v to, že 
vychováte šťastného a spokoje-
ného potomka. A pokud to udělá-
te dobře, tak jsem si jistý, že vám 

vaši starost, píli, lásku a radost 
s naprostou samozřejmostí vrátí 
v okamžiku, kdy to budete sami 
potřebovat,“ uzavřel primátor 
před vybídnutím k podpisu do pa-
mětní knihy. Ta zůstala matrikář-
ce, ale knihu pohádkovou, vedle 
dalších pozorností, tu si odnášeli 
všichni zúčastnění, protože měs-
to Frýdek-Místek se aktivně za-
pojilo do projektu Celé Česko čte 
dětem.  (pp)

Senioři uspořádali módní přehlídkuSenioři uspořádali módní přehlídku
Dům s pečovatelskou 

službou na ulici 17. listopa-
du v Místku patřil originální 
módní přehlídce. Modely 
z dob první republiky až po 
současnost předvedli senioři 
osobně. Atmosféru doplňo-

vala i dobová hudba a výsta-
va předmětů, typických pro 
jednotlivá období. 

„Módní přehlídku jsme připra-
vovali několik měsíců.

(Pokračování na straně 12)
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městská policie
Ignoroval zákaz

3. 2. ráno před devátou hodinou 
hlídka městské policie projížděla 
ulicí Křižíkova, kde strážníci za-
hlédli projíždějící vozidlo s řidičem, 
o kterém je známo, že má v sou-
časnosti zákaz řízení. Vozidlo bylo 
zastaveno a řidič provedl decho-
vou zkoušku, která byla negativní. 
Mezitím bylo ověřeno, že na řidiče 
se vztahuje zákaz řízení, a proto 
byl převezen na Policii ČR, která si 
jej převzala k dalšímu šetření.

Měnila džíny
5. 2. v osm hodin večer byla 

přivolána hlídka Městské policie 
ve Frýdku-Místku na prodejnu 
Gate, kde zadrželi při krádeží 
neznámou ženu. Ta z prodejního 
stojanu vzala nové rifle v hodno-
tě 898 Kč, v převlékací kabince 
z nich odstranila kontrolní čip a 
oblékla si je místo svých riflí, v kte-
rých přišla do prodejny. Staré kal-
hoty zanechala v kabince a bez 
zaplacení odešla z prodejny. Před 
vchodem do prodejny ženu zadr-
žely dvě prodavačky, které celou 
událost oznámily strážníkům. Ti 
ženu poučili o spáchání přestup-
ku pokusu o krádež a celý případ 
oznámili ke správnímu orgánu.

Batoh ho usvědčil
5. 2. ve večerních hodinách 

oslovila městskou policii také pro-
dejna Interspar, kterou byla ozná-
mena krádež potravin – salámy 
v hodnotě 359 Kč. Pracovnice 
bezpečnostní agentury zadržela 
mladíka, kterého zahlédla v pro-
storech uzenin, jak si vkládá zboží 
do batohu. Později, když na něj 
čekala u pokladny, kde mladík 
prošel bez zaplacení, jej oslovila 
s prosbou o předložení batohu, 
v kterém měl odcizené zboží. 
„Mladík se zalekl, batoh nechal na 
místě a z prodejny utekl neznámo 
kam. Pracovnice oznámila stráž-
níkům, že má u sebe batoh ne-
známého muže. Strážníci batoh 
na místě převzali, vrátili odcizené 
zboží na prodejnu a z nalezených 
dokladů uvnitř batohu zjistili maji-
tele, kterého oznámili za spácha-
ný přestupek ke správnímu orgá-
nu,“ referovala Lenka Biolková, 
manažer prevence kriminality.

Vysokoškolák kradl
12. 2. ve Frýdku-Místku v 

půl deváté večer oznámil člen 
bezpečnostní agentury, že má 
na prodejně přestupce krádeže, 
který v obchodním řetězci Tesco 
odcizil dvoje balení baterií, kte-
ré rozbalil z obalu a uschoval je 
v kapse, aniž by je u pokladny 
zaplatil. Muž s vysokoškolským 
titulem hlídce na místě sdělil, že 
mluvil se svým právním zástup-
cem, který mu poradil, že nemá 
vypovídat a nic podepisovat. Hlíd-
ka u přestupce provedla kontrolu 
totožnosti a celou událost předala 
správnímu orgánu k dořešení.

Nalezená kočka
25. 2. ve večerních hodinách 

Městská policie Frýdek-Místek 
převzala od nálezce nalezenou 
Mainskou mývalí kočku, která se 
ztratila. Kočka byla předána do 
místního útulku.  (pp)

PETR LESSY: Otázky k bezpečnosti ve městě padaly také na pos-
ledním zasedání zastupitelstva.   Foto: Petr Pavelka

Průzkum veřejného mínění na téma bezpečnosti
Nově zřízený odbor bez-

pečnostních rizik a prevence 
kriminality vede od prosince 
minulého roku Petr Lessy, 
který na úvod své činnos-
ti připravil s týmem svých 
spolupracovníků pro občany 
města dotazníkové šetření tý-
kající se bezpečnosti ve měs-
tě. Zeptali jsme se jej proto, 
jaký je účel toho průzkumu.

„Poslední dvě desetiletí za-
znamenáváme v naší společ-
nosti přibližování se západním 
hodnotám, a to i v pohledu na 
kriminalitu a její možná řešení. 
Veřejnost, reprezentována na 
lokální úrovni především míst-
ními zastupiteli měst a obcí, se 
již nespokojuje s pasivním po-
stojem ve vztahu ke kriminalitě, 
ale chce sama aktivně do toho 
procesu vstupovat. Chce to být 
ona, kdo určuje, co pro ni je a 
není ohrožující a v jaké míře, co 
je pro ni prioritou a kam budou 
směřovat finanční prostředky na 
prevenci kriminality. Tyto zcela 
legitimní tendence veřejnosti 
město Frýdek-Místek plně ak-
ceptuje a hodlá je nadále podpo-
rovat. Pokud tedy mají ve městě 
Frýdku-Místku probíhat projekty 
prevence kriminality, pomocí 
nichž vzrůstá bezpečí občanů, 
je nutné znát názory veřejnosti. 
Proto jsme se rozhodli provést 
anketu veřejného mínění v ob-
lasti prevence kriminality a sou-
visejících jevů.“

Co budete v dotazníku 
zjišťovat?

„Sestavili jsme soubor otázek, 
které mají zjistit, jaký je aktuální 
názor občanů Frýdku-Místku na 
počátku programu prevence kri-
minality Bezpečný Frýdek-Mís-
tek. Chceme změřit potřebnost 
a směr takovéto iniciativy, zjistit, 
jaká je skutečná trestná činnost, 
která bývá mnohdy velmi odlišná 
od oficiálně nahlášené, jaká je u 
občanů obava z toho, že se sta-
nou oni nebo jejich nejbližší obětí 
trestné činnosti, jaká je spokoje-
nost občanů s prací policistů a 
strážníků a další související jevy. 
Ještě bych dodal, že tato anke-

ta se bude pravidelně opakovat 
a vyhodnocovat. Pomocí toho 
bude možné zjistit nejen aktuální 
vnímání pocitu bezpečí u občanů 
města Frýdku-Místku, ale bude 
možné zjistit i úspěšnost progra-
mů prevence kriminality v našem 
městě a určovat další směřování 
činnosti odboru v této oblasti.“
Na jaký okruh otázek se mají 

občané připravit?
„K změření vnímání pocitu 

bezpečí občanů města Frýdku-
-Místku byl sestaven soubor 
otázek, které byly rozčleněny do 
sedmi okruhů: Obava občanů 
z viktimizace, tedy z toho, zda 
se stanou obětí trestné činnosti. 
Latence trestné činnosti neboli 
skrytost trestné činnosti před po-
licií, čímž budeme zjišťovat, kolik 
trestných činů či přestupků bylo 
ve skutečnosti spácháno, bez 
ohledu na to, kolik jich nakonec 
bylo ohlášeno na policii. Spoko-
jenost občanů s prací Policie ČR 
a Městské policie Frýdek-Mís-
tek. Obavy z míst, kde k trestné 
činnosti dochází. Obavy z jed-
notlivých skupin obyvatel. Co 
by se mělo zlepšit, kam mají 
směřovat finanční prostředky a 
Osoba respondenta.“

Jaké jsou podle vašeho 
názoru rizika u takového 

průzkumu?
„Výrazným faktorem ovliv-

ňujícím pocit bezpečí občanů 
nejsou jen vlastní zkušenosti, 
ale z velké části i média. Dneš-
ní společnost je velmi výrazně 
orientována na informace a 
přikládá jim mnohdy i nekritic-
kou váhu. Důkazem toho může 
být občan, který, ačkoliv se za 
posledních několik let ve svém 
okolí nesetkal s žádnou trestnou 
činností, bude se cítit ohrožen 
na své bezpečnosti jen proto, že 
o nějakém takovém skutku, byť 
z dalekého okolí, byl informován 
z médií. Za těchto okolností je 
poté obtížné stanovovat skuteč-
nou, objektivní míru pocitu bez-
pečí. S tímto faktorem je tedy 
nutné při zjišťování pocitu bez-
pečí počítat a otázky průzkumu 
tomu přizpůsobit.“

Průzkumy bývají nákladné. 
Na kolik přijde tento výzkum 

městskou pokladnu? 
„Takovéto výzkumy, pokud 

si je objednáte u renomované 
výzkumné agentury, skutečně 
stojí i milion korun. My jsme si 
dotazník, po konzultaci s odbor-
níky na metodologii sociologic-
kých výzkumů, sestavili sami. 
S anketou nám pomohou stu-
denti Střední zdravotnické školy 
ve Frýdku-Místku a Gymnázia 
a SOŠ na ul. Cihelní z Frýdku-
-Místku, kteří dotazník nejen 
vyplní, ale předají ho i svým 
rodičům a prarodičům. Chceme 
také navštívit i některé kluby 
důchodců v našem městě, aby-
chom získali co nejreprezenta-
tivnější výsledky ankety. Tímto 
jsme náklady na výzkum snížili 
na úplné minimum, a přestože 
chceme oslovit více jak tisíc ob-
čanů našeho města, tak nás i 
s tiskem dotazníků a odborným 
vyhodnocením ankety bude stát 
jen zhruba 28 tisíc korun.“
Může dotazník vyplnit který-
koliv občan města, pokud o 

to bude mít zájem?
„Do této ankety se samozřej-

mě mohou zapojit všichni občané 
Frýdku-Místku, proto jsme také 
dotazník otiskli i v tomto čísle 
zpravodaje. Budeme velmi rádi, 
když jej čtenáři vyplní a odevzdají 
přímo do schránky u informací 
v hlavní budově magistrátu Frýd-
ku-Místku na ulici Radniční 1148 
nebo nám jej pošlou poštou na 
adresu Odbor bezpečnostních ri-
zik a PK, ul. Radniční 1148, Frý-
dek-Místek. Dotazníky občané 
také naleznou ve služebně Měst-
ské policie Frýdek-Místek a v re-
cepci obvodního oddělení Policie 
ČR. Zde také budou schránky na 
sběr vyplněných dotazníků. Ob-
čané je ale mohou odevzdat i do 
tzv. schránek důvěry, které jsou 
na ulici Na Blatnici č. 9, na třídě 
T. G. Masaryka č. 633, na ulici 
Palackého č. 115 a na náměstí 
Svobody č. 6.“

Výsledek ankety bude zve-
řejněn jak v některém z násle-
dujících čísel tohoto zpravodaje, 
tak i na internetových stránkách 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek a stránkách nosného pro-
gramu prevence kriminality Bez-
pečný Frýdek-Místek – www.
bezpecnyFM.cz.

V saunovém provozu kry-
tého areálu Aquapaku Olešná 
přichází od prvního březnové-
ho dne s novou službou. Na-
bízí zde solnou římskou lázeň, 
která může být jedinečným, 
ale i velmi zdravým zážitkem.

„Říká se, že sůl je nad zlato, 
a u této procedury to určitě platí. 
Může pomoci těm, kteří trpí dý-
chacími problémy, častými záněty 
dýchacích cest, blahodárně půso-
bí na ekzémy, lupénku i alergie. A 
ke všemu to může být i romantic-
ký zážitek v mlze,“ láká manažer-
ka Sportplexu Pavla Hrabcová. 
Lázeň obstarává jemná sprejová 
sprcha rozprašující jedinečnou 
mořskou vodu z „evropského 
Mrtvého moře“, získávanou z 
hlubinného vrtu z období třetihor. 
Voda je koncentrovaná, bez che-
mických či jiných přísad v přírod-
ním stavu. Účinek procedury není 

Nová služba na aquaparku
vytvářen teplem, ale tlakem vzdu-
chu ze speciální trysky. Díky tomu 
nedochází ke ztrátě žádných mi-
nerálních látek a solí, které jsou v 
této unikátní vodě obsaženy.

„Teplota v prostoru solné 
římské lázně je do 35°C a kon-
centrace mnohonásobně pře-
vyšuje podíl minerálních látek a 
solí v mořském vzduchu. Solná 
římská lázeň má účinky na posí-
lení imunitního systému, pročiš-
tění a uvolnění dýchacích cest, 
jako prevence onemocnění, 
pomoc při astmatu a chronické 
bronchitidě, má pozitivní vliv na 
pokožku, intenzivní účinek při 
alergiích, vyčistí a napne kůži, 
příznivě ovlivňuje štítnou žlázu,“ 
vypočítává Pavla Hrabcová.

Délka pobytu by se měla pohy-
bovat okolo 45 minut. Sportplex 
této proceduře vyhrazuje polední 
časy čtyřikrát v týdnu.  (pp)

Chystají se Velikonoce ve městě
(Pokračování ze strany 2)

Představení vychází z veliko-
nočních lidových zvyklostí a tra-
dic sahajících do dávné historie. 
Vyniká monumentálností pohyb-
livé scény a rekvizit. 

„Program na náměstí Svobo-
dy uzavřeme v sobotu vystou-
pením zpěvačky Beaty Bocek, 
která byla nominována na cenu 
Anděl 2012 v kategorii world 
music,“ dodává ředitelka kultu-
ryFM Marcela Krplová. 

Vedle hlavního programu je i 
letos připravena řada doprovod-

ných akcí. Za dětmi přijede Vojta 
Molek a jeho „veselý dvorek“ 
– ukázka pasení kachen, ovcí a 
koz za pomocí pasteveckých psů. 
Dále se po celou dobu programu 
mohou naši nejmenší těšit na dět-
skou malířskou dílničku „Strom 
Kuřátkovnik“. Chybět nebudou 
živí králíčci nebo například ukáz-
ka kovářského a zahradnického 
řemesla SOŠ F-M.  V neděli pak v 
rámci celoměstské akce „Veliko-
noce ve městě“ bude od 15 hodin 
v Nové scéně Vlast uvedeno diva-
délko „Jaro se skřítky.“  (pp)
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Omalovánka nejen pro malé děti
Už i do frýdecko-místec-

kých školek míří speciální 
výchovná omalovánka, která 
nejmenší děti seznámí s pro-
spěšnými aktivitami a ještě je 
může přiučit něco z anglické-
ho jazyka.

Omalovánka o veselých zví-
řátkách je česko-anglická, stojí 
třicet korun a výtěžek z jejího pro-
deje jde Nadaci na pomoc zvířa-
tům. Z dvoutisícového nákladu 
už byla prodána polovina, takže 
Nadace na pomoc zvířatům ob-
drží rovných 30 tisíc Kč, které se 
použijí na léky a operace vážně 
raněných a nemocných kočiček 
a pejsků v útulku. Nadace fi-
nancuje speciální útulek, kde se 
dostávají zraněná zvířata, která 
útulky jinak nepřijímají z důvodu 
nevyhovujících podmínek. 

Autoři se přiznávají, že po-
dle vzoru učitele národů J. Á. 
Komenského chtěli dětem na-
bídnout něco, s čím si budou 
hrát, a přitom se budou přiro-
zeně vzdělávat. Omalovánka 
totiž informuje děti o existenci 
toulavých zvířátek, útulků a 
charitativních obchodů, vede 
k ekologii – k péči o hračky, 
nevyhazování, pořizování si 
použitých hraček, vychovává 
k altruismu – darování hračky, 
se kterou už si dítě nehraje, a 
také dává možnost pomáhat. 
Děti rády pomáhají, jen dospělí 
jim to často neumožňují. Oma-
lovánka také pomáhá zlepšovat 
čtení a rozšiřuje jazykové obzo-
ry – je doplněna jednoduchým 
českým a anglickým textem. 
Více na www.harcovka.cz  (pp)

O tom, že naše děti hezky 
a rády malují, svědčí účast ve 
výtvarné soutěži městských 
školních družin. Ta se konala 
13. února v prostorách ŠD při 
NOVÉ PĚTCE. Zúčastnilo se jí 
47 dětí z desíti městských škol 
(ŠD při 1., 2., 4., 5., 7., 8., 11. 
ZŠ, ŠD při ZŠ v Lískovci, Chle-
bovicích a Naději). Tentokrát 
si děti vylosovaly téma: ŽIVOT 
NA ŘECE V ZIMĚ.

Po krátkém motivačním roz-
hovoru se pustily s chutí do prá-
ce. Výtvarnou techniku si zvolil 
každý sám. Malovalo se vodový-
mi a temperovými barvami, su-
chými a voskovými pastely, pas-
telkami. Nejpovedenější obrázky 
byly vyhodnoceny a odměněny.
Umístění v jednotlivých kategoriích:

1. třída: 
1. místo – Střížová Eva 5. ZŠ

Výtvarná soutěž městských školních družinVýtvarná soutěž městských školních družin

2. místo – Lukáčová Simona 11. ZŠ
3. místo – Jarošová Zuzana 7. ZŠ

2. třída:
1. místo – Barcziová Thea 5. ZŠ
2. místo – Cignová Veronika1.ZŠ
3. místo – Divišová Kateřina 2. ZŠ

3. třída: 
1. místo – Chasáková Julie 4. ZŠ
2. místo – Blechová Lucie 5. ZŠ

3. místo – Kubalová Šarlota 1. ZŠ
4. třída:

1. místo – Zdržavová Eva 5. ZŠ
2. místo – Batmanová Amira 1. ZŠ
3. místo – Číp Daniel 7. ZŠ

5. třída: 
1. místo – Richter Jan 7. ZŠ
2. místo – Lepíková Adéla 1. ZŠ 
3. místo – Opělová Veronika 2. ZŠ

Právě v těchto dnech pro-
bíhá již třetím ročníkem oblí-
bený dm preventivní program 
Veselé zoubky, zaměřený na 
prevenci zubního kazu u žáků 
prvních tříd. Mezi 35.000 dět-
mi, které se letos projektu 
účastní, byli také prvňáčci ze 
Základní školy Jana Čapka ve 
Frýdku-Místku.

Společně s proškolenými zá-
stupci společnosti dm zhlédly 
děti zábavně vzdělávací film „Jak 
se dostat Hurvínkovi na zoubek“, 
natočený speciálně pro účely dm 
preventivního programu „Veselé 
zoubky“ ve spolupráci s Helenou 
Štáchovou přímo v Divadle Spej-
bla a Hurvínka v Praze. „Zámě-
rem filmu je děti nedidaktickou 
a humornou formou naučit, jak 
správně pečovat o svůj chrup, 
aby je téma zaujalo a řídily se 
zásadami, které jsou ve filmu 
prezentovány. Loutkové posta-
vičky Hurvínka a Máničky jsou 
mezi dětmi natolik oblíbené, že 
jistě zaujmou každého malého 

Preventivní program Veselé zoubky
zavítal do Frýdku-Místku na 2. ZŠ

31. leden byl letos pro 
1. ZŠ nejen ve znamení vy-
svědčení, ale také setkání, 
pohybu, soutěžení a zábavy. 
Tým tvořený členy žákovské-
ho parlamentu a pedagogů 
připravil pro žáky 2. stupně 
netradiční olympiádu. Během 
prvních dvou vyučovacích 
hodin se v tělocvičně utkaly 
šesté a sedmé třídy, další dvě 
hodiny pak patřily „osmákům 
a deváťákům“.

A ačkoli si s námi zima trošku 
zahrává, my jsme se nenechali od-
radit a vymysleli soutěže, ve kte-
rých třídní týmy poměřily síly v ryze 
zimních disciplínách – soutěžící, 
vybaveni zimními doplňky včetně 
sněžnic, váleli koule na sněhuláka, 
přeskakovali po ledových krách, 
klouzali po náledí, vyzkoušeli si 
práci rolby, „sněhovými“ kuličkami 
shazovali „šišky ze stromů“, pře-
cházeli po zamrzlé řece a zvládli 
přechod přes vrcholky hor v mlze 
a sněhové vánici.

Všechny soutěže probíhaly 
formou štafety, takže každý měl 
příležitost zařádit si hned něko-
likrát. Bez týmové práce neměl 

Zimní radovánky na Jedničce
nikdo šanci, a tak všichni posi-
lovali dovednosti kooperace. 
Občas se sice ztrácely body, a 
to v důsledku špatného vyslech-
nutí zadání úkolu a nedodržení 
pravidel, ale to ke sportu patří. 
Rozhodčí byli nekompromisní. 
Nevadí, chybami se člověk učí, 
a tak si všichni příště určitě po-
vedou lépe.

Vítězové si odnesli sladkou 
odměnu v podobě výborného 
moučníku, který pro ně díky 
sponzorovi – sdružení rodi-
čů – připravily paní kuchařky. 
Pochutnaly si třídy 6. B a 8. A. 
Cílem však určitě nebylo za kaž-
dou cenu zvítězit, ale odreago-
vat se a zahrát si. A to se docela 
povedlo. Hlavně ti mladší si to 
náramně užili. Na žácích bylo 
vidět, že dokážou táhnout za 
jeden provaz, mají společnou 
radost z úspěchu třídy a umí se 
vzájemně podporovat. Atmosfé-
ra, kdy soutěže děti zcela pohlti-
ly, se přenesla i na učitele, kteří 
své žáky mohli vidět z jiného 
úhlu pohledu. Takže snad zase 
za rok.  Lada Kročková,

Lenka Drahotuská

diváka,“ sdělila Martina Horká. 
Film je natolik zábavný a záro-
veň naučný, že strhne pozornost 
i dospělého diváka. Není v něm 
nouze o vtip a zábavu, a přitom 
splňuje svůj vzdělávací cíl.

Součástí programu je rov-
něž názorná ukázka správné 
techniky čištění zubů. V druhé 
části preventivní hodiny „Veselé 
zoubky“ tak měly děti jedinečnou 
možnost nacvičit si na zapůjče-
ných maketách zubů správnou 
techniku čištění zubů pod dohle-
dem proškoleného zástupce dm.

Každému žáku, který se zú-
častnil preventivního programu 
Veselé zoubky, věnovala spo-
lečnost dm preventivní balíček 
zaměřený na péči o dětský 
chrup. Součástí preventivního 
baličku je rovněž edukační bro-
žura určená pro rodiče.

Cílem dm preventivního 
programu „Veselé zoubky“ je 
pomoci dětem a jejich rodičům 
v oblasti správné péče o zuby a 
prevence vzniku zubního kazu. 

V úspěšném programu dm po-
kračuje již třetím rokem. „Špatný 
postup čištění zubů bývá hlavní 
příčinou nejen vzniku zubního 
kazu, ale také dalších nepříjem-
ností a zubních onemocnění, 
kterým se dá úspěšně předejít 
správnou péčí,“ objasňuje důvod 
vzniku programu Martina Horká.

Prevence v zubním lékařství 
je velmi důležitý pojem. Právě 
v dětském věku se utvářejí ná-
vyky, které si člověk odnáší do 
budoucího života a které mohou 
ovlivnit, ať pozitivně či negativ-
ně, jeho zdraví. „Základní školy 
již dnes obvykle nezajišťují pre-
ventivní zubní prohlídky svých 
žáků, jako to bývalo zvykem 
v dřívějších dobách, o to důle-
žitější je péče ze strany rodičů, 
kteří by měli dbát na osvojení 
správných návyků pro čištění 
zubů,“ říká stomatoložka Marti-
na Kukletová z Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity Brno a 
Stomatologické kliniky FN u sv. 
Anny v Brně.

Fotografie z dm preventivního programu „Veselé zoubky“ ze Základní školy Jana Čapka ve Frýdku-Místku. 
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Nitranský kvartet recesis-
tů a punkových provokatérů 
Horkýže Slíže oslaví svoje 
dvacetiny ve velkém stylu. 
Vedle vydání nového, již čtr-
náctého alba St. Mary Huana 
Ganja se svižné kulatiny ka-
pely neobejdou bez pořád-
ného mejdanu s fanoušky 
– a tím bude velkolepé tur-
né, největší a nejvýpravnější, 
jaké kapela kdy absolvovala. 
Jednou ze zastávek bude 22. 
března i Frýdek-Místek – Kul-
turní dům Válcoven plechu. 

Kapelní řidič již v garáži 
pečlivě seřizuje a promazává 
z coveru alba známý zelený 
kouzelný VW karavan, ve kte-
rém muzikanti objedou v období 

Horkýže Slíže přivezou velkolepou showHorkýže Slíže přivezou velkolepou show
od března do června 2013 še-
stadvacet českých měst. Něko-
lik dalších vozidel pak poveze 
výpravnou show, laděnou v du-
chu výletu do tajemných krajů 
St. Mary Huana Ganja.

Rovnocennou složkou kon-
certu se ale také stane originální 
nápaditá scéna, využívající krea-
tivně řadu nejnovějších technic-
kých zařízení, možností a fines. 
V největší halové verzi bude po-
užit rozsáhlý světelný park, který 
čítá na 150 různých reflektorů, 
efektů a dalších prvků i dvě po-
hyblivá projekční plátna. Scéna 
fanoušky zavede mimo jiné také 
do katedrály, ale hlavním mo-
tivem budou zvětšené prvky z 
kouzelného VW karavanu, který 

se objevil na obalu poslední des-
ky St. Mary Huana Ganja.

Horkýže Slíže na svém rok 
připravovaném turné zahrají jak 
materiál z nového alba, jehož 
duch bude vládnout vizuální 
složce show, tak samozřejmě 
všechny zásadní hity své dvace-
tileté kariéry. Na turné je dopro-
vodí slovenská kapela Dilemma 
a se Slíži spřátelená česká zpě-
vačka Gygy se svou kapelou. 

V posledních letech se ses-
tava skupiny Horkýže Slíže 
stabilizovala ve složení: Peter 
Kuko Hrivňák (zpěv, basová 
kytara), Mário Sabotér Sabo 
(kytara), Juraj Doktor Štefánik 
(kytara) a Marek Vandel Viršík 
(bicí). Dvacet let života skupiny 
komentuje s typickým nadhle-
dem frontman Kuko: „Charakte-
ristika textov sa menila vekom. 
Alkoholické nápoje prešli z piva 
cez tvrdý alkohol až po dnešné 
víno…“ Se stejným espritem ko-
mentuje i širší kontexty sloven-
ské hudební scény (které lze jis-
tě bez větších zádrhelů aplikovat 
i pro naše končiny): „Hudobná 
scéna na Slovensku sa neme-
ní, iba každý chvíľku, ťahá pilku. 
Všetko tu bolo, je a bude, iba v 
inom pomere a v inej kvalite.“

Shrnuto a potrženo, fa-
noušci Horkýže Slíže si tento 
koncert, který proběhne 22. 3. 
2013 ve Frýdku-Místku v Kul-
turním domě Válcoven plechu, 
nemohou nechat ujít. Brány na 
koncert se otvírají v 19 hodin. 
„Po skončení koncertu Horkýže 
Slíže ve Frýdku-Místku máme 
připravenou after party v hu-
debním klubu Stoun, na kterou 
budou mít návštěvnici koncertu 
vstup zdarma,“ dodává pořa-
datel koncertu a šéf hudebního 
klubu Stoun Kamil Rudolf.

Lístky na frýdecký koncert 
skupiny Horkýže Slíže můžete 
zakoupit v předprodeji za cenu 
250 Kč a jsou k dostání v Bes-
kydském informačním centru na 
Zámeckém náměstí ve Frýdku a 
na Náměstí Svobody v Místku. 
Dále se vstupenky prodávají 
v baru Pavlač (na ulici Farní 16 
ve Frýdku), v Beskydském infor-
mačním centru a samozřejmě 
také ve Stounu ve dnech, které 
jsou uvedeny v programu, a to 
vždy od 18 hodin. Online před-
prodej na eventim.cz

Zvýhodněné registrace nových 
čtenářů

Zvýhodněný internet
Amnestie na poplatky v týd-

nu od 18. do 22. března
Akce pro děti i dospělé v celé 
knihovně – přehled všech akcí 

na www.mkmistek.cz
Vyhlášení čtenáře roku 2012 
– vyhodnocení tří nejlepších 
čtenářů za rok 2012 v průběhu 
měsíce března, na všech poboč-
kách, ve všech odděleních
V průběhu celého měsíce břez-
na hádanky, křížovky, testy – 
knihovna Místek, knihovna 
Frýdek, 11. ZŠ, pobočky Chle-
bovice, Skalice, Lískovec
22. 3. v 17 hodin – slavnostní 
vyhodnocení 20. ročníku literární 
soutěže „Můj svět“ – knihovna 
Frýdek, Jiráskova 506
5. 3. v 18 hodin – cestovatelská 
beseda – Magdaléna Radosto-
vá – Aljaška – Modrý salonek, 
knihovna Místek
7. 3. v 18 hodin – koncert – Ladislav 
Kokesch a Aleš Nitra (jazz stan-
dards, gypsy swing, bossa nova, 
blues, samba, oldies) – Modrý sa-
lonek, knihovna Místek
12. 3. od 14 hodin – Workshop 
o trénování paměti v rámci 
Národního týdne trénování pa-
měti (průběžná akce se koná 
v knihovně Místek, oddělení 
beletrie)
20. 3. v 17 hodin – Na skok 
do… (další z pravidelného cyk-
lu o cizincích, kteří žijí v České 
republice) – knihovna Frýdek, 
Jiráskova 506

Březen – měsíc čtenářů 2013 
Motto: S námi jen all inclusive!

Kurzy: (na všechny kurzy
je nutné se přihlásit)

Kurz trénování paměti
 – knihovna Místek, Hlavní 112

21. 3. až 9. 5. 2013
– 8 lekcí (vždy ve čtvrtek od 8.30 
do 10.00 hodin)
kontakt: Pavla Ručková, tel. 
558 644 353, ruckova@mkmis-
tek.cz (zdarma)

Minipočítačové kurzy:
(vždy ve středu od 8.30 do 10.00)

20. 3. základy PC
27. 3. základy práce s internetem
17. 4. možnosti práce s internetem

24. 4. možnost psaní textů 
(Word 2010)

kontakt: studovna Místek, tel. 
558 644 353, liberdova@mkmis-
tek.cz (zdarma)
Individuální počítačové lekce – 
knihovna Frýdek, Jiráskova 506
kontakt: studovna Frýdek, tel. 
558 113 410, info@mkfrydek.cz 
(zdarma)

Dětské oddělení:
4. 3. – Zahájení Velkého knihov-
nického putování českou zemí 
aneb Jak znám svou vlast – 
etapová soutěž pro všechny za-
registrované děti (ul. Hlavní 112, 
Jiráskova 506, 11. ZŠ)
26. 3. Čtení je zábava – úterní 
odpoledne pro družiny 7. ZŠ a 4. 
ZŠ – dramatické čtení: Už se ne-
bojím tmy, knihovna Místek 
25. 3. Odpoledne v pravěku – 
soutěžní odpoledne od 12.00 do 
16.30, knihovna Jiráskova 

Březnové hádanky
– každý den jiný test za sladkou 

odměnu, knihovna Jiráskova
Pro všechny dětské čtenáře – 
testíky, doplňovačky, výtvarné 
soutěže na téma Česká země 
za sladkou odměnu

11. ZŠ
11. 3. – 15.3. Jarní výtvarná díl-
na – nejen malování, kreslení, 
ale také luštění křížovek a plnění 
úkolů v průběhu půjčování

40 %
Platí do konce března.

VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ

A DANÍ
www.foring-dane.cz

kontakt: 606 049 976
foring-dane@email.cz
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Další přípravné utkání s 
účastníkem krajského přebo-
ru skončilo jasným vítězstvím 
našich fotbalových A mužů. 
Svěřenci trenéra Milana Du-
hana zdolali Frenštát 9:0.

Dvacet sekund stačilo Gula-
jevovi, aby otevřel skóre utkání, 
ve kterém jsme na zasněžené 
umělce ve Stovkách přivítali po-

S Frenštátem to byla snadná záležitostS Frenštátem to byla snadná záležitost
MFK F-M – TJ Frenštát p.R. 9:0 (7:0)MFK F-M – TJ Frenštát p.R. 9:0 (7:0)

PŘÍPRAVA S FRENŠTÁTEM: Na umělce pod umělým osvětlením… 
Foto: Petr Pavelka

slední celek KP – Frenštát pod 
Radhoštěm. Ještě do konce 
prvního poločasu jsme přidali 
dalších šest branek (Teplý 2, 
Žídek, Literák, Gulajev a Mozol), 
a to jsme ještě spoustu šancí ne-
proměnili. Prostě soupeře jsme 
přehráli ve všech směrech a 
Frenštát se dostal do jediné šan-
ce, kterou ovšem Prepsl zmařil a 

frýdečtí gólmani tak drží už 409 
minut čisté konto.

Do druhého poločasu opět 
trenér Duhan přeskupil řady, ale 
další střelecké hody se už neko-
naly. Pouze Teplý s Gulajevem 
dovršili hattricky a zaokrouhlili 
své gólové účty v zimní přípravě 
na čísle 10. Mozol zatím skončil 
na osmi brankách.

Kádr našich třetiligových 
fotbalových mužů doznává 
pomalu svou podobu. „Jed-
nání s mateřskými oddíly 
nově vytipovaných hráčů byly 
opravdu zdlouhavé,“ prozra-
dil předseda frýdecko-místec-
kého klubu Radomír Myška.

Z konkurenčního Hlučína 
přichází na přestup zkušený 
stoper Radek Coufal, na hosto-
vání s opcí přichází: Jan Žídek 
(Oldřišov), Miroslav Ceplák 

Jarní kádr A mužů doznává konečné podoby
(Třinec), Zdeněk Skotnica 
(Frenštát p. R.).

Do zdárného konce by se měl 
dotáhnout příchod šikovného 
útočníka Martina Bačíka ze Zlína 
(podzim Bači strávil v třetiligo-
vém Zábřehu). V jednání je také 
příchod jednoho z nejlepších 
kanonýrů zimní přípravy, útoč-
níka Radka Gulajeva (prozatím 
nastřílel 10 branek). Ten je na-
opak kmenovým hráčem druho-
ligového Ústí nad Labem. Mezi 

novými hráči se objevuje také 
mladíček Filip Korneta, který už 
u nás působil v mládežnickém 
věku. Korneta k nám přichází na 
hostování výměnou za útočníka 
Radomíra Chýlka, který naopak 
jaro stráví v týmu 1. BFK Frýd-
lant nad Ostravicí.

Můžeme dále prozradit, že 
vedení MFK Frýdek-Místek uva-
žuje ještě o příchodu jednoho 
ofenzivního hráče. Jméno zůstá-
vá prozatím v utajení.

LÍDR MĚL NAMÁLE: Frýdek-Místek – Jičín 29:30 (16:18). Nejvíce branek: Hes 7/3, Kichner 6, Strack 
5 – Babák 6, Král 5/2, Vocásek.

Extraligové volejbalistky 
Sokola Frýdek-Místek porazily 
průběžně druhý tým Olympu 
Praha a připsaly si tím důle-
žité tři body do tabulky, které 
je posunuly na 4. místo před 
tým Olomouce.

Do zápasu sokolky vstoupily 
vcelku vydařeně a porazily silný 
pražský celek v poměru 25:22. 
„Dařilo se nám na soupeře vyvíjet 
tlak a tím ho donutit k chybám, 

Sokolky porazily druhý Olymp
Sokol F-M – Olymp Praha 3:1 (22, -17, 19, 26)

které byly důležité pro získání 
setu. Druhý už pro nás nebyl tak 
vydařený, jak jsme si přály. Po 
několika našich nepřesnostech 
a lepší hře soupeře Olymp vyrov-
nal. Ve třetím setu jsme zlepšily 
svou hru a díky dobrému servisu 
a koncentrovanému výkonu nutily 
soupeře k chybám a následovné-
mu střídání hráček. Zaslouženě 
jsme vyhrály tuto sadu a vytvořily 
si dobrou pozici k získání celého 

utkání. Set čtvrtý jsme měly už od 
začátku pod svou taktovkou až 
do koncovky, kterou jsme pořád-
ně zdramatizovaly. Z našeho ve-
dení 24:19 byl stav naráz 24:24, 
ale díky bojovnosti a chuti zvítězit 
jsme utkání dotáhli do šťastného 
konce a vyhrály 28:26,“ referova-
la Martina Jakubšová.

Nejvíce bodů za Sokol: Kojdo-
vá 21, Závodná 12, Mukařovská 
a D. Pavelková po 10.

Kadeti ŠSK Beskydy hrají 
druhou sezónu volejbalovou 
nejvyšší soutěž ČR – extra-
ligu. Již v základní části se 
týmu podařil husarský kou-
sek, když se třetím místem 
ve skupině B kvalifikoval do 
finálové šestky, společně 
s Brnem a Ostravou. 

Černý Petr nepostoupivší-
ho týmu tak potkal celek Zlína, 
který v loňském ročníku získal 
stříbrné medaile. Z české skupi-
ny do finálové šestky postoupila 
družstva ČZU Praha (loňský mi-
str ČR), VK České Budějovice a 
Prosek Praha.

Je více než příjemné konsta-
tovat, že ani v konkurenci těch 
nejlepších celků republiky se 
hráči ŠSK Beskydy neztratili. 
Pod taktovkou trenérů Ivana 

Ani mezi elitou se neztratili

KADETI ŠSK BESKYDY: Nahoře zleva: Miloslav Chrobák, Ivan Pelikán, 
Martin Štěrba,Tomáš Čermák, Jakub Vašut, Michal Hadáček, Jan Štef-
ko, Vít Dubravec, Radek Beneš a Jan Kapera. V pokleku zleva: Michal 
Kiszka, Filip Šťastný, Michal Drabina a Franta Mýlek. Vleže: Pavel Filipiec

Pelikána a Jana Kapery sehráli 
na prvním turnaji v Ostravě rov-
nocenné partie se všemi týmy, a 
dokonce porazili Prosek Praha. 
K nejlepším vystoupením urči-
tě patřil zápas proti loňskému 
mistru ČZU Praha. Tento tým 
prošpikovaný reprezentanty 
kadetské kategorie (Galabov, 
Džavoronok, Hadrava, Hrdý…) 
v utkání s Beskydy zvítězil až 
po pětisetové bitvě.

Nejlepší nástupní pozici do 
druhého turnaje v Brně mají hrá-
či VK Ostrava, kteří dokonale vy-
užili domácího prostředí. V Brně 
to ovšem budou mít podstatně 
těžší, neboť se bude hrát v hale 
s vyšším stropem a to by mělo 
být výhodou i pro družstvo ŠSK 
Beskydy, kterému větší haly 
s vyšším stropem vyhovují.

Představujeme baseballo-
vého reprezentanta Michaela 
Vykoukala (1994), sportovce, 
který absolvoval v roce 2012 
mistrovství světa i Evropy, 
propracoval se na elitní sou-
středění talentů pořádané 
profesionální asociací nej-

Michael „Jabu“ Vykoukal se stal
nejlepším sportovcem našeho kraje

slavnější soutěže světa MLB, 
objel zeměkouli a v závěru 
února obdrží trofej pro nejlep-
šího sportovce moravskoslez-
ského kraje.
Do jakého období spadají za-
čátky tvé sportovní kariéry? 

(Pokračování na straně 7)
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Michael „Jabu“ Vykoukal se stal
nejlepším sportovcem našeho kraje

(Pokračování ze strany 6)
„Odmalička jsem hrával tenis, 

otec je trenérem, takže v pod-
statě nebylo co řešit, v sedmi 
letech jsem potom souběžně do-
cházel i do přípravky baseballu 
místního frýdecko-místeckého 
klubu Klasik, hra mě chytila a 
začal jsem se jí věnovat naplno.“

Čím tě tak lákala?
„Propadl jsem baseballu, hře 

plné strategie, taktiky, signálů a 
fyzicky velmi zdatných, silných a 
rychlých atletů.“

Vzpomínáš si ještě na své 
první utkání? 

„Samozřejmě, v rámci zimní 
T-ballové ligy, kterou pořádal 
klub Klasik Frýdek-Místek, jsem 
nastoupil za mé oblíbené „YAN-
KEES“ v hale vedle průmyslové 
školy, zajímavé bylo, že to pro-
běhlo jen deset dní po mém úpl-
ně prvním tréninku.“

Odkud pochází tvoje
přezdívka Jabu? 

„Je to jméno baseballového du-
cha Voo-Doo z mého oblíbeného 
filmu, které už ke mně tak přirostlo, 
že mě nikdo ani jinak neoslovuje.“
Kolik let jsi strávil v klubu Kla-
sik, co zajímavého se ti vybaví?

„Hrál jsem zde sedm let, vy-
bojovali jsme historicky první me-
daili z mistrovství ČR mladších 
kadetů, moc rád na toto období 
vzpomínám, ze školy domů a 
na kole po cyklistické stezce na 
škvárové hřiště, v parných dnech 
jsme končili černí jako horníci. 
V paměti mi zůstává utkání o 
postup na mistrovství ČR, kdy 
dorazila pražská Kotlářka a moc 
nechápala, že se bude hrát na 
škváře, odjeli s výpraskem. Za 
to, co umím, si zaslouží velké po-
děkování Marcel Pardík a Honza 
Maštalíř, frýdecko-místečtí base-
balloví srdcaři. Jsem zde zpátky 
a se mnou i další odchovanci: 
brácha Marko, Honza Tomek, 
Martin Drong, špičkoví hráči a 
reprezentanti, sen o extralize ve 
Frýdku-Místku žije – a na novém 
stadiónu na staré Riviéře, to by 
byla opravdu bomba.“

Jak vypadala uplynulá sezona?
„Pro mě byla opravdu zásad-

ní, hrál jsem mužskou extraligu 
(ARROWS) a českomoravskou 
ligu (KLASIK), vybojoval jsem 
si místo v reprezentaci do 21 
let, kde jsme získali bronzové 
medaile na mistrovství Evropy a 
jako kapitán vedl národní výběr 
juniorů na světovém šampionátu 
v Jižní Koreji, celkově 8. místo 
ve statistikách mezi pálkaři je 
fantastický individuální úspěch 
mezi baseballovými velmocemi. 
Výrazným úspěchem je i postup 
mezi 50 nejlepších Evropanů na 
soustředění, které pořádá zá-
mořská MLB v italské Tirénii pro 
talenty, které sleduje a připra-
vuje jim profesionální smlouvy 
nebo je skautuje pro americké 
univerzity. Nacestoval jsem cel-
kem zhruba 40.000 kilometrů.“ 

A co sezona příští?
„Opět budu nastupovat ve 

dvou nejvyšších soutěžích mužů, 
důležité bude rovněž zvládnutí 
maturity, znovu jsou na pořadu 
výběry do baseballového kempu 
MLB, svými výkony bych chtěl 
upoutat pozornost i trenéra se-
niorské reprezentace. Vzhledem 
k tomu, že letos není na pořadu 
žádná vrcholná reprezentační 
akce, chci se v červenci vydat za 
moře a představit se tam skautům 
a trenérům univerzit v juniorské 
letní lize. A možná může přijít i na-
bídka na tamní angažmá, ať už ve 
formě profi smlouvy nebo stipen-
dia na univerzitě – uvidíme…“

Starší žáci – házenkáři SKP 
F-M – uspěli v Mostě, když se 
ve své skupině, se třemi ví-
tězstvími a jednou porážkou, 
umístili na druhém místě a 
postupují do 3. kola. Ve třetím 
kole se utkají s celky Dukly 
Praha, Liberce a Rožnova p. R.

SKP Frýdek-Místek - HK 
Baník Most 18:17 (11:9)

Sestava a branky SKP: Feike, Cáb 
- Bacílek, Šimek, Žílavý 2, Kör-
mendy, Hanák 1, Blahut 2, Češek, 
Stříž, Verlík, Havránek 7/2, Pitr 4, 
Beňo 2. Trenér Martin Strnadel.

Postup do 3. kola celostátní Žákovské 
ligy mladých házenkářů Frýdku-Místku

1.HC Pardubice - SKP Frý-
dek-Místek 20:24 (11:8)

Branky SKP: Havránek 10, Šimek 
4/1, Žilavý 2, Körmendy 2, Blahut 2, 
Bacílek 1, Hanák 1, Verlík 1, Pitr 1.

SKP Frýdek-Místek - HCB 
Karviná 21:27 (7:16)

Branky SKP: Havránek 8/2, Pitr 
5/2, Žilavý 4, Blahut 3, Stříž 1.
TJ Spartak Kutná Hora - SKP 

Frýdek-Místek 11:33 (4:14)
Branky SKP: Havránek 6, Žilavý 
6, Körmendy 5, Bacílek 3, Šimek 
3, Hanák 3, Verlík 3, Blahut 1, 
Češek 1, Pitr 1, Beňo 1/1.

V termínu 14.-15. února 
zavítal do Frýdku-Místku na 
pozvání Beskydské šachové 
školy (BŠŠ) světoznámý trenér 
Mikhail Kislov z Ruska, který je 
jeden z nejlepších trenérů v pe-
dagogice a psychologii šachu. 

Mikhail Kislov měl ve své kari-
éře více jak 4000 studentů a jeho 
přednášky jsou velmi žádané 
v mnoha státech. Pod jeho vede-
ním dosáhli jeho svěřenci medai-
lových umístění na mnoha prestiž-
ních akcích včetně mistrovstvích 
Evropy a světa. Spolupracoval 
s mnohými reprezentacemi jako 
Austrálie, Vietnam, Německo a 
v posledních létech také v Polsku. 
Někteří z jeho studentů to dotáhli 
až na mety nejvyšší a v současné 
době se staly pro ně šachy velmi 

Světoznámý trenér šachu Mikhail 
Kislov přednášel ve Frýdku-Místku

dobrou obživou a jsou v absolut-
ní světové špičce. Mikhail Kislov 
ve své 43leté trenérské praxi 
však nepředává své zkušenosti 
a vědomosti jen dětem, ale také 
trenérům a rodičům. Jsme velmi 
hrdí, že mohli po dobu dvou dnů 
nabírat nové poznatky také členo-
vé Beskydské šachové školy.

Byly dohodnuty přednášky 
pro veškeré věkové i výkonnostní 
spektrum BŠŠ, od našich nejmlad-
ších talentů, přes starší, až po naše 
extraligové hráče. Také nechyběla 
přednáška pro trenéry a rodiče. 

Jako témata přednášek byly 
vybrány: Příprava mladých ša-
chistů na nejdůležitější turnaje, 
Jak se stát mistrem, Vztah rodi-
če a trenéra, Příprava zahájení a 
Dynamika šachu. Těchto předná-

šek se zúčastnilo několik desítek 
posluchačů a věříme, že to byly 
pro všechny velmi hodnotné infor-
mace, které se zužitkují v další bu-
doucnosti. Pracujeme již nyní na 
tom, aby do Frýdku-Místku zavítali 
další světoví trenéři, kteří budou 
spolupracovat na dalším rozvoji 
nejlepší šachové školy v ČR.

Skupinka atletek Slezanu 
Frýdek-Místek startovala na 
halovém Mistrovství České 
republiky v chůzi, které se ko-
nalo v hale Otakara Jandery v 
pražské Stromovce. 

Největší naděje jsme vkládali 
do závodu dorostenek na 3000 
m, kde jsme měli ve startovním 
poli trojnásobné zastoupení. 
Sestry Siebeltové, přestože se v 
noci před závodem vrátily z ná-
ročného dvoutýdenního soustře-
dění na Kanárských ostrovech, 
nezklamaly a obě vybojovaly 
medaili. O stříbro se postara-
la Kateřina v osobním rekordu 
17:16.56 minuty a bronz si na 
krk pověsila Veronika v čase 
17:22.24 minuty. Pro nepopulár-
ní, ale přesto skvělé čtvrté místo 

Další medaile sester Siebeltových z MČR
si v osobním rekordu 17:25.86 
minuty došla Natálie Závorková. 
Zastoupení jsme měli také ve 
starších žačkách zásluhou Mo-
niky Čaganové, která došla na 
6. místě těsně za osobním rekor-
dem v čase 20:19.36 min. Všem 
děvčatům blahopřejeme a děku-
jeme za výbornou reprezentaci.

V pražské hale ve Stromovce 
proběhlo také halové Mistrov-
ství České republiky dorostu a 
juniorů. Výprava atletů Slezanu 
Frýdek-Místek vinou nemocí veli-
ce prořídla. Nakonec jedinou zá-
stupkyní byla Veronika Siebeltová 
a ta předvedla výbornou formu. V 
sobotním závodě na 3000 m vy-
bojovala nejen stříbrnou medaili, 
ale výrazně posunula osobní i od-
dílový rekord na 10:29.33 minuty. 

V neděli se na poloviční trati 1500 
m přece jen projevila na Veronice 
únava ze sobotní trojky a medai-
lové ambice se nenaplnily. Přesto 
je 6. místo v čase 5:01.41 minuty 
velice solidní výsledek.

DVOJČATA S MEDAILEMI: Foto 
z halového mistrovství ČR v chůzi.

Nejmladší minižákyně U11 
cestovaly v oslabené sestavě 
do Krnova a přivezly si zpět 
dvě přesvědčivá vítězství.

TJ Lokomotiva Krnov – BK 
Frýdek-Místek 24:80 a 40:61

Mladá děvčata BK F-M vše vyhrála
utkání v Krnově, a tak tam od-
jelo jen osm hráček. „Holky jsou 
však šikovné bojovnice a i přes 
tuto početní nevýhodu soupeř-
kám naložily pořádnou výplatu,“ 
komentoval duel trenér družstva 
Ivo Částek. 

Starší minižákyně U13 také 
uspěly, když po dramatických 
koncovkách dvakrát nevelkým 
rozdílem zvítězily v Ostravě.
SBŠ Ostrava C – BK Frýdek-

-Místek 40:47 a 38:44
Body: Konvičná 16+2, Sta-

ňurová 11+4, Ručková 6+12, 
Riedelová 4+12, Zátopková 3+2, 
Bačová 3+2, Martynková 2+2, 
Mahdoňová 0+8, Kuběnová 0+2.

V Ostravě sehrála děvčata dvě 
vyrovnaná utkání, která nakonec 
vyhrála. Nebylo to vůbec jedno-
duché, ale holky pokaždé zaťaly 
zuby a rvaly se o každý míč a o 
každý dosažený bod. Takové na-
sazení slavilo úspěch.  (kot)

Kategorie nejmladších minižákyň U11.  Foto: J. Tomaškovič

Body: Bačová 26+19, Zátop-
ková 24+36, Mahdoňová 24+4, 
Venglářová 4+2, Skořepová 0+2.

Chřipka a jarní prázdniny 
ovlivnily celkový počet děvčat, 
která mohla být k dispozici pro 
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Narodilo se vám miminko a 
v rámci screeningu sluchu se 
přišlo na to, že neslyší? Chce-
te získat co nejvíce informací 
o možnostech komunikace a o 
vývoji vašeho dítěte? Rádi byste 
se poznali s dalšími rodinami, 
ve kterých také vyrůstá dítě se 
sluchovým postižením a podělili 
se o společné radosti a staros-
ti? Nebo jste učitel, student či 
zaměstnavatel a rádi byste se 
dozvěděli více informací o lidech 
se sluchovým postižením?

Federace rodičů a přátel 
sluchově postižených, o.s. 
(FRPSP) nabízí širokou škálu 
služeb. I přesto, že má hlav-
ní sídlo v Praze, jejích služeb 
mohou využívat klienti z celé 
České republiky. Její snahou je 
přispívat k rozvoji péče o slu-
chově postižené děti a pomáhat 
jim a jejich rodičům překonávat 
následky sluchového postižení. 
Usiluje o vytváření předpokladů 
pro co nejefektivnější integraci 
sluchově postižených dětí do 
společnosti.

Jednou z nejvíce využíva-
ných služeb FRPSP jsou služby 
Střediska rané péče Tamtam 
(pro Moravskoslezský kraj se 
sídlem v Olomouci). Jedná se 
o terénní sociální službu, kdy 
pracovníci rané péče jezdí pří-
mo do rodin, konzultace tedy 
probíhají v přirozeném domácím 
prostředí. Pracovníci poskytují 
rodinám psychickou podporu, 
dávají rodičům rady a informace 
ohledně možností komunikace s 
dětmi, výchovy, vzdělání, podá-
vají informace o kompenzačních 
pomůckách (sluchadlech, koch-
leárních implantátech, aj.). Učí 
také rodiče pozorovat vývoj je-
jich dítěte a poskytují informace 
i ze sociální oblasti. Služby rané 
péče jsou poskytovány rodinám 
dětí se sluchovým a kombino-
vaným postižením od narození 
nejpozději do 7 let věku. Služ-
by Střediska mohou využít také 
rodiny, ve kterých vyrůstají děti 
raného věku v péči rodičů se 
sluchovým postižením. V Mo-
ravskoslezském kraji je klienty 
Tamtamu Olomouc 45 klient-
ských rodin.

Další službou FRPSP pro ro-
diče jsou pravidelné programy 
v Aktivačním centru v Ostravě 
(také v Praze a v Liberci). Bě-
hem setkávání se rodiče dozví-
dají užitečné informace týkající 
se (nejen) sluchového postižení 
a je připraven bohatý program, 
který zahrnuje pohybové i tvořivé 
aktivity jak pro děti, tak jejich ro-

Máte dítě se
sluchovým postižením?

diče. S činností Aktivačních cen-
ter souvisí i každoroční pořádání 
týdenních pobytů pro rodiny 
se sluchově postiženými dět-
mi. Setkávají se tu rodiny z celé 
republiky a bývá to pro ně cen-
ná zkušenost: dozvědí se tady 
hodně informací, potkají rodiny 
se stejnými problémy a starost-
mi, mohou vidět pokroky u různě 
starých dětí. Velmi zajímavá a 
přínosná bývají jak pro rodiče, 
tak pro děti i setkání s dospělými 
sluchově postiženými lidmi. 

Další důležitou službou je po-
skytování informací o sluchovém 
postižení. Zájemci mohou využít 
služeb Informačního centra 
o hluchotě, jehož součástí je i 
knihovna se širokou nabídkou 
knih, CD, DVD a časopisů. V 
současné době má knihovna 
ve svém fondu cca 5000(!) titu-
lů ze všech oblastí spojených 
s hluchotou. Mnohé tituly jinde 
nenajdete. Informační centrum 
s knihovnou sice sídlí v Praze, 
knihy a CD či DVD lze objednat 
i přes internet a vypůjčené tituly 
je možné zaslat i vrátit poštou. 
Informační centrum nabízí popu-
lární tituly o sluchovém postižení 
také k prodeji. 

Pokud vás zajímají další in-
formace, potřebujete poradu i 
ze sociální oblasti, chcete kon-
taktovat ranou péči, či si půjčit 
knížku, podívejte se na stránky 
www.frpsp.cz, či http://www.
tamtam-olomouc.cz/cs/. Věřím, 
že najdete, co hledáte.

Mgr. Lena Lichtenberková 
(lichtenberkova@frpsp.cz)

Nestátní nezisková or-
ganizace Podané ruce, o.s. 
– Projekt OsA poskytující 
registrovanou terénní soci-
ální službu osobní asistenci, 
předává zkušenosti z praxe 
i za hranicemi města Frýd-
ku-Místku. Neustále se pře-
svědčujeme, že se o sociální 
sféru zajímá stále větší počet 
mladých lidí i z řad studentů 
středních škol.

Jsou určitá témata – jako je 
například stáří, handicap, dob-
rovolnictví, která nejsou zrovna 
„in“, ale je dobré mládež s nimi 
seznamovat. Vždyť každý z nás 
má v rodině či nejbližším okolí 
seniora, který potřebuje menší 
dopomoc, neobejde se bez stálé 
péče nebo s radostí uvítá mož-
nost, si s někým pozitivně na-
laděným pohovořit. V reálném 
životě je pak výhodou, když člo-
věk ví, kam a na koho se může 
obrátit o radu a pomoc.

Své zkušenosti z praxe s 
osobní asistencí (seniorům a 
handicapovaným) rádi předává-
me mládeži i studentům střed-
ních škol v rámci besed či dnů 

I studenti mají zájem o sociální služby
otevřených dveří. Oboustranně 
zajímavá je i dlouhodobá spolu-
práce se Střední zdravotnickou 
školou ve Frýdku-Místku. Stejně 
zdařilá a pro studenty obohacu-
jící byla akce „Den neziskových 
organizací a sociálních služeb 
– Myslíš, že tebe se to netýká?“ 
Žáci Gymnázia v Ostravě-Hra-
bůvce v průběhu besed a pre-
zentací získali množství nových 
informací ze sociální oblasti a 
hlavně praktických zkušeností 
a návodů, jak se chovat k han-
dicapovaným spoluobčanům. 
Hovořili se zástupci devatenácti 
organizací s různými cílovými 
skupinami klientů. Z besed se 
studenty jednoznačně vyplývá, 
že mají zájem i o nepopulární 
sociální témata, díky kterým se 
pak snadněji orientují v nabídce 
pomáhajících profesí.

Doslova tahákem jsou pro 
mládež canisterapeutičtí psi, 
které dobrovolníci z Podaných 
rukou, o.s., používají k fyzické, 
psychosomatické, psychické 
a sociální pohodě lidí, ke kom-
penzaci postižení lidí s fyzickým, 
mentálním nebo sociálním han-

dicapem a jejich integraci do 
společnosti. Studenti havířov-
ského gymnázia se s nadšením 
zajímali o povahové testy ca-
nisterapeutických psů a o dob-
rovolnickou práci. „A co z toho 
má dobrovolník?“ Pocit radosti a 
uspokojení z prospěšné činnosti 
a smysluplného využití volného 
času. Mladí lidé po dobrovolnic-
ké zkušenosti vstupují do života 
daleko vybavenější pro to, být 
citlivější, vnímavější a ochotní 
pomoci handicapovaným.

Od organizátorů takovýchto 
akcí je skvělým počinem, že ve 
studentech je rozvíjeno kladné 
sociální cítění a teoretické po-
znatky si obohacují o zkušenosti 
odborníků z praxe. Děkujeme i 
všem donátorům, sponzorům, 
nadacím a přispěvatelům (např. 
Statutární město Frýdek-Místek, 
Ostrava, Havířov, NOKD a dal-
ší), kteří naší organizaci důvěřují 
a pravidelně nás podporují. Více 
informací o činnosti organizace 
naleznete na webových strán-
kách: www.podaneruce.eu.
Bc. Ivana Mikulcová, Podané

ruce, o.s. – Projekt OsA

„Moje mat-
ka byla v loň-
ském roce 
n ě k o l i k r á t 
Vaší klient-
kou – vždy 

maximálně spokojená. Mám do-
taz – mohla bych se stavit některý 
den příští týden – ujasnit možnosti 
krátkodobé odlehčovací péče 
v letošním roce. Prosím o termín. 
Děkuji a neumím vyjádřit, jak jsem 
byla loni za Vaše služby vděčna. 
Příjemný den. JUDr. Milada Něm-
číková, dcera klientky Libuše 
Němčíkové“. (7. 2. 2013) 

„Rádi bychom chtěli touto 
cestou poděkovat Hospici p.o. 
Frýdek-Místek za hezký přístup, 
obětavost a slova útěchy v po-

Hospic ve Frýdku-Místku, p.o., 
nabízí svoje služby již třetím rokem

sledních chvílích našeho tatínka 
a manžela, pana Milana Segeta. 
Děkujeme za vytvoření důstoj-
ných podmínek a samotného 
jednání s rodinou i ostatními kli-
enty Hospice. Manželka, dcera 
a synové s rodinami“. (Frýdec-
ko-Místecko 8. 1. 2103)

Tako slova poděkování a 
uznání za namáhavou práci pra-
covníkům Hospice byla vyslovena 
různou formou už mnohokrát. Bo-
hužel, často si pozůstali v Hospici 
posteskli, že se o možnosti nabí-
zených služeb dověděli až na po-
slední chvíli a litovali, že nemohli 
dopřát „komfort“ posledních dnů 
svému blízkému delší čas. 

Jak tedy co nejefektivněji 
dále informovat veřejnost o na-

bízených službách Hospice ve 
Frýdku-Místku?

Hospic je určen především pro 
nevyléčitelně nemocné v preter-
minálním a terminálním stadiu 
onemocnění (převážně onkolo-
gického) a z celkové kapacity 
zařízení, která činí 43 lůžek, je 
pro ně určeno 30 lůžek. Dalšími 
službami Hospice jsou služby so-
ciální, a to pobytové odlehčovací 
služby a sociální lůžka, pro které 
je určeno 13 lůžek.

Od podzimu v r. 2010, kdy byl 
Hospic otevřen, byly rozeslány 
a rozdány stovky informačních 
letáků praktickým lékařům, 
okolním nemocnicím, zařízením 
sociálních služeb, léčebnám 
pro dlouhodobě nemocné, pra-

videlně telefonicky informujeme 
okolní nemocnice o volných 
„hospicových lůžkách“, uskuteč-
ňujeme osobní návštěvy nemoc-
nic. Zájemcům o naše služby 
doporučujeme pro první informa-
ci navštívit naše webové strán-
ky www.hospicfm.cz, dále pak 
volat na tel. čísla 595 538 111, 
777 784 717, 777 784 719.

Na uvedených webových 
stránkách a na uvedených tele-
fonních číslech získají zájemci 
základní informace o všech po-
skytovaných službách. Pro další 
informace spojené s prohlídkou 
zařízení nabízíme osobní kontakt.
Bc. Helena Adamusová, DiS.,

vedoucí úseku
sociálních služeb
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Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace, které je magistrát kompetentní řešit: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady a vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 19.-21. 3.
U krytého bazénu 26.-28. 3.
Parkoviště u Kauflandu 5.-7. 3.
Pod estakádou (bývalý SD)
 12.-14. 3.

Sběrné dvory:
Collo-louky, Slezská

Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
 So 8.00 – 14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
604 285 775, 733 347 236

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
objekt čp. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku 
k.ú. Skalice
objekt čp. 177, k.ú. Skalice, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 49 m2 (bývalá 
ordinace praktického lékaře)
k.ú. Místek
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3992/4 
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/16 – objekt 
C 5, („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 99 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 – objekt 
14b („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 402)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 403)
nebytové prostory o výměře 20 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 404)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 501)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 506)
nebytové prostory o výměře 41,54 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 507)
nebytové prostory o výměře 45,17 m2, V. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 132)
nebytové prostory o výměře 10,28 m2, I. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 119)
nebytové prostory o výměře 37,06 m2, I. NP, kancelář 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plo-
cha („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2, areál 
„C“, objekt 25, (sklad) 

objekt bez č.p./č.e. na pozemku 3975/4 zast. plocha, 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
objekt bez čp./če.na pozemku pč. 229/3 zast. plocha 
(křížový podchod)
nebytové prostory o celkové výměře 24,7 m2, I. NP 
objekt čp. 158, ul. Frýdlantská
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2, I.NP (trafika) 
objekt čp. 72, ul. J. Trnky 72
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (2 místnosti) 
objekt čp. 129, ul. Palackého
nebytový prostor o celkové výměře 104,10 m2, II.NP 
(kancelář)
objekt bez č.p/č.e.na pozemku p.č. 151/2, ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 22,11 m2, II.NP 
(sklad)
objekt bez č.p./č.e. – podchod mezi bývalým autobu-
sovým stanovištěm a prodejnou Albert
nebytové prostory o celkové výměře 23,10 m2 (obchod) 
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP, kancelář 
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP, kancelář 
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář 
objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2, 3b
objekt čp. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP 
objekt čp. 1166, ul. Těšínská, 
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m2, II.NP 
(kancelář) 
objekt čp. 1313, ul. Míru
celý objekt

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Ing. Zdeňka Ursíniová, tel:. 558 609 175

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

pronajmout nebytový pro-
stor-garáž nacházející v ob-
jektu bez č.p./č.e. na pozem-
ku p.č. 151/3, ul. Hlavní, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek, 
na základě výsledku „dražby 
výše nájemného“ (dále jen 
„Dražba“) v souladu s „Po-
stupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech 
ve vlastnictví statutárního 
města Frýdek-Místek“, který 
byl schválen Radou města 
Frýdek-Místek dne 12. 4.2010. 
Den a hodina konání „Dražby“:

6. 3. 2013 v 15 hodin
Místo konání „Dražby“:

Magistrát města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, III. NP (zaseda-

cí místnost)
Garáž je umístěna v objektu 

bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
151/3, ul. Hlavní, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek. Celková 
výměra garáže je 18,48 m2.

Vyvolávací cena je stanove-
na ve výši minimálního ročního 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
nájemného na 1 m2 výměry ga-
ráže a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.

Prohlídku garáže je možno 
domluvit na tel. č. 558 609 175 
– Ing. Zdeňka Ursíniová.

Účastníkem dražby může 
být fyzická osoba starší 18 let s 
trvalým bydlištěm na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Při zápisu účastníka k dražbě je 
účastník povinen předložit prů-
kaz totožnosti, malý technický 
průkaz vozidla, se kterým hodlá 
v garáži parkovat, popř. smlou-
vu o užívání služebního vozidla 
k soukromým účelům.

Účastníkem dražby nemůže 
být fyzická osoba, která v před-
cházejících třech letech přede 
dnem konání dražby užívala 
byt nebo nebytový prostor ve 
vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek bez právního dů-
vodu, nebo byla dlužníkem vůči 
statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky po-
tvrdí účastník dražby podpisem 

čestného prohlášení při zápisu 
k dražbě.

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení 
zápisu účastníků k dražbě uhra-
dila zálohu na úhradu nákladů 
dražby na účet města ve výši 
5.000 Kč a která nejpozději při 
zápisu účastníka k dražbě před-
ložila doklad o zaplacení zálohy 
na úhradu nákladů dražby (kau-
ce), č.ú.: 6015-928781/0100, VS 
3250002.

Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, která 
nejpozději při zápisu účastníků 
k dražbě podepíše dohodu o 
úhradě nákladů dražby.

Smlouva o nájmu garáže 
bude uzavřena na dobu 2 let.

Další informace je možné zís-
kat na tel. č. 558 609 175 nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 324.
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Byt č.: 1 v domě čp. 2321,
tř. T. G. Masaryka,

k.ú. Frýdek, podlaží 2.
Podlahová plocha bytu pro vý-
počet nájemného: 83,66 m2

Nejnižší nabídková cena (min. 
výše nájemného za m2 podlahové 
plochy bytu za měsíc): 77,48 Kč
Zálohu na úhradu nákladů 
NLŘ ve výši 5.000 Kč je nutno 
složit před konáním NLŘ na 
účet č. 6015-928781/0100, VS: 
3257232101.
Termín konání prohlídky bytu: 
12. 3. 2013, 09:00 hod. 

Byt č.: 56 v domě čp. 799,
ul. Československé armády, 

k.ú. Místek, podlaží 8.
Podlahová plocha bytu pro vý-
počet nájemného: 72,63 m2

Nejnižší nabídková cena (min. 
výše nájemného za m2 podlahové 
plochy bytu za měsíc): 67,15 Kč
Zálohu na úhradu nákladů 
NLŘ ve výši 5.000 Kč je nutno 

Nový projekt „Ženy, podnikejte!“ chce nabídnout 
komplexní služby nejen začínajícím podnikatelkám

o celkové výměře 10,40 m2 
nacházející se v I. NP objektu 
č.p. 158, ul. Frýdlantská, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek. 
Prostory byly užívány k provo-
zování trafiky. 

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 1.600 Kč/m2/rok 
bez DPH. Žádosti o pronájem 
s nabízenou výší nájmu (zvlášť 
v zapečetěné obálce s nápi-
sem „Neotvírat – pronájem 
NP čp. 158“) a informací, za 
jakým účelem budou nebyto-

Na Živnostenském úřadu 
Frýdek-Místek jsou k dispo-
zici letáčky k projektu, který 
poskytne ženám informace a 
konzultační podporu potřeb-

nou k zahájení podnikání. Těm 
se kromě oblasti živnostenské-
ho zákona určitě budou hodit i 
informace z jiných oblastí sou-
visejících s podnikáním.

Pro některé je podnikání jed-
noznačná volba, jak uplatnit své 
dovednosti, jiní podnikáním řeší 
situaci, kdy se jim dlouhodobě 
nedaří nalézt odpovídající zaměst-
nání. Ženy se často rozhodnou 
podnikat také proto, že se jim ne-
daří skloubit klasické zaměstnání 
s péčí o malé děti a podnikání jim 
umožňuje větší časovou flexibi-
litu. Právě ženám, které zvažují 
zahájení samostatně výdělečné 
činnosti, je určen projekt „Ženy, 
podnikejte!“, který od prosince 
2012 do listopadu 2014 probíhá 
na Frýdecko-Místecku a Třinec-
ku. Do projektu se mohou zapojit 
ženy, které se vrací na trh práce 
po rodičovské dovolené nebo péči 
o závislého člena rodiny, ženy se 
základním vzděláním, dlouhodo-
bě nezaměstnané ženy a ženy 
v předdůchodovém věku. 

V rámci projektu jsou zřízena 
dvě poradenská střediska ve 
městě Frýdek-Místek na adrese 
Zámecké nám. č. 47 a v Třinci 
na ul. Závodní 815, která bu-
dou účastnicím projektu nabízet 
komplexní služby – poradenství, 
vzdělávání, individuální konzul-
tace, aj. Záměrem projektu je 
nejen podpořit podnikání žen v 
případě, kdy bude jejich podni-
katelský záměr životaschopný, 
ale také hledat jiná řešení (např. 
klasický pracovní poměr) v pří-
padě, pokud jejich podnikatelské 
plány nebudou reálné. Proto je v 
projektu počítáno i s finančními 
prostředky na dotovaná pracov-
ní místa pro zaměstnavatele.

Vzdělávání bude probíhat 
formou dvoudenních kurzů za-
měřených na tato témata: Zá-
klady marketingu a podnikatel-
ské koncepce, Komunikační a 
prezentační dovednosti, Tvorba 
podnikatelského záměru, Time-
management a psychohygiena, 
Ekonomické minimum, Finanční 
gramotnost a Právní minimum. 
Tyto kurzy poběží ve Frýdku-
-Místku od 19. března. Těm 
ženám, které budou nutně po-
třebovat doplnit kvalifikaci pro 
zvolený obor podnikání, budou 
v rámci projektu zajištěny pří-
slušné rekvalifikační kurzy.

Budoucím podnikatelkám 
projekt dále nabízí individuální 
konzultace, na kterých budou 
moci s odborníky z praxe řešit 
vše, co se zahájením samostat-
né výdělečné činnosti souvisí – 
zpracování byznys plánů, tvorbu 
rozpočtu, vedení účetnictví, po-

vinnosti vůči úřadům, potřebné 
právní normy, atd. V případě 
zájmu si budou moci ženy ově-
řit svůj podnikatelský potenciál 
také prostřednictvím psycholo-
gického testování. 

Podnikání je zcela jistě znač-
ný zásah do zaběhnutých stere-
otypů, proto projekt ženy připraví 
i na to, jak následně sladit rodin-
ný a pracovní život ke spokoje-
nosti své i rodiny a k celkovému 
úspěchu cesty za seberealizací.

Projekt „Ženy, podnikejte!“ 
je financován Evropským so-
ciálním fondem, tudíž veškeré 
služby projektu jsou ženám po-
skytovány zdarma. Navíc bude 
účastnicím z prostředků projektu 
hrazeno stravování, cestovné a 
zajištění hlídání dětí. 

Bližší informace o projektu zís-
káte na tel. čísle: 601 388 889 a 
na internetových stránkách www.
kapa-ops.cz a www.fun-pro.cz.

Nabídkové licitační řízení (NLŘ) 
na pronájem standardních bytů o velikosti 1 + 3 

složit před konáním NLŘ na 
účet č. 6015-928781/0100, VS: 
3257079956.
Termín konání prohlídky bytu:
 12. 3. 2013, 10:00 hod. 
Byt č.: 28 v domě čp. 799, ul. 
Československé armády, k.ú. 

Místek, podlaží 4.
Podlahová plocha bytu pro vý-
počet nájemného: 72,63 m2

Nejnižší nabídková cena (min. 
výše nájemného za m2 podlahové 
plochy bytu za měsíc): 67,15 Kč
Zálohu na úhradu nákladů 
NLŘ ve výši 5.000 Kč je nutno 
složit před konáním NLŘ na 
účet č. 6015-928781/0100, VS: 
3257079928.
Termín konání prohlídky:
12. 3. 2013, 10:00 hod. 

Datum, místo a čas NLŘ
– I. kolo: 20. 3. 2013, Magistrát 
města Frýdku-Místku (MMFM) 
– Radniční 10, místnost č. 323, 
15:00 hod.

Pokud nedojde k vylicitování 
bytů v I. kole, bude následovat 
II. kolo: Datum, místo a čas 
NLŘ – II. kolo: 20. 3. 2013, 
MMFM – Radniční 10, místnost 
č. 323, 16:00 hod. V případě, že 
byt nebude vylicitován v I. ani 
ve II. kole, proběhne III. kolo. 
Termín konání bude zveřejněn 
na internetových stránkách měs-
ta, příp. se lze dotázat na tel. č. 
558 609 181.

Další informace o účast-
nících NLŘ, podmínkách pro 
účast v NLŘ, podmínkách 
pro zápis k NLŘ a uzavření 
smlouvy o nájmu bytu jsou 
zveřejněny na Úřední desce 
MMFM, internetových strán-
kách města (www.frydekmis-
tek.cz), popř. na tel. č. 558 609 
181 nebo osobně na MMFM, 
odboru správy obecního ma-
jetku, ul. Radniční 10, II. NP, 
dveře č. 208.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

vé prostory užívány, zasílejte 
na adresu Magistrát města 
Frýdek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radniční 
1148, maximálně do 15. 3. 
2013 do 14 hodin. Podmínkou 
je, aby budoucí nájemce byl 
plátcem DPH. U nabídek poda-
ných poštou rozhoduje datum 
poštovního razítka (datum poš-
tovního razítka 15. 3. 2013).
Případné dotazy na telefonním 

čísle 558 609 175,
Ing. Zdeňka Ursíniová.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory
o celkové výměře 49 m2 na-
cházející se v objektu č.p. 177, 
k.ú Skalice u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek. Prostory 
byly užívány k provozování or-
dinace praktického lékaře. 

Výše nájemného v mís-
tě obvyklá je 800 Kč/m2/rok 
bez DPH. Žádosti o pronájem 
s nabízenou výší nájmu (zvlášť 
v zapečetěné obálce s nápi-
sem „Neotvírat – pronájem NP 
č.p. 177“) a informací, za jakým 

účelem budou nebytové prosto-
ry užívány, zasílejte na adresu 
Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majet-
ku, Radniční 1148, maximálně 
do 15. 3. 2013 do 14 hodin. U 
nabídek podaných poštou roz-
hoduje datum poštovního razít-
ka (datum poštovního razítka 
15. 3. 2013).

Případné dotazy na
telefonním čísle 558 609 175,

Ing. Zdeňka Ursíniová.

Firma PIEROT TRADE s.r.o. Ostrava, která vyrábí a distribuu-
je krabičkovou stravu pod názvem ZDRAVASTRAVA-CREDO, 
hledá tímto naše bývalé odběratele, kteří odebírali tuto celodenní 
stravu v období od 1. 1. 2010 do 1. 1. 2012. Tato strava byla distri-
buovaná s označením etiketami i bez nich, bez jakéhokoli popisu. 
Žádáme tímto, aby nás bývalí odběratelé kontaktovali z důvodu 
průzkumu velmi důležitého pro naši společnost. Prosím kontak-
tujte nás na emailu: pierottrade@seznam.cz nebo na tel 777 901 
845. Za tuto vaši ochotu samozřejmě firma nabízí finanční kom-
penzaci. S díky a pozdravem Miroslav Lysek jednatel společnosti

(Pokračování ze strany 2)
Celé rodiny hledaly ve skříních 

klobouky, frak nebo smoking, ale 
také rukavičky, boty, kabelky, bi-
žuterii a kožešinové doplňky, na-
příklad stříbrnou lišku kolem krku, 
které byly tolik typické pro prvore-
publikovou módu,“ řekla vedoucí 
klubu seniorů Karla Teinitzerová. 
Nechyběla ani replika dobového 
mikrofonu a přišel i „Kristian“, který 
zazpíval Jen pro ten dnešní den. 
Dobu socialismu připomínaly ha-
leny a saka s vycpávkami, šaty 
z umělohmotného nylonu, kostým-
ky krymplenu a košile z dederonu, 
ale také modré košile a sukně 

Senioři uspořádali módní přehlídku
s červeným šátkem. Současnou 
dobu prezentovali senioři zejména 
sportovnějším oblečením od riflí, tri-
ček a bund až po legíny s vysokými 
kozačkami, tunikami přepásanými 
pásky i kožešinovými vestičkami.

„Obdivuji, s jakým nasazením 
se dámy a pánové ujali rolí mode-
lů a modelek, byli úžasní. Zejmé-
na při předvádění prvorepubliko-
vých modelů vyzařovala z pánů 
galantnost a z dam elegance, kte-
rá byla cítit ve vzduchu i po ukon-
čení přehlídky. Odměnou jim byl 
veliký ohlas všech přítomných,“ 
zhodnotila vedoucí odboru sociál-
ních služeb Jarmila Kozlová.

Kurz prevence a léčeníKurz prevence a léčení
chorob pro laikychorob pro laiky

9. a 23. 3. 2013, další kurzy zaměřené
na alergie 13. 4. a 18. 5. 2013

Kontakt: Anna Poláčková
(603 907 857 po 18. h)

732 679 902, polterapie@seznam.cz
Více na www.annapolackova.cz nebo PermaWeb.cz
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PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

Email: marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středověkých 

tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 
sobotu od 19:00 do 21:15 h.

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek

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

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 
pro maminky, miminka i sourozence

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné techniky 
pro zdraví a pohodu vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní a semipri-
vátní kurzy dle individuálních potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zába-
vy, písniček a her v malých skupinách 6 dětí, 
výuky se mohou účastnit i mladší sourozenci. 

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 

psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 
(2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

ruch páteře a pohybového aparátu zejména 
v důsledku sedavé práce a jednostranného 

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

přímo pod Frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Novinky v galerii:
Bohumil Nečas - obrazy
Ivana Pavlišová - obrazy

Karel Demel - grafika

KLUB MAMINEK BROUČCI
Palackého 129, Frýdek-Místek

tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz
email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00h.

+ Po, St 15.00 – 18.00h. 
6. 3. CANISTERAPIE – „MY SE PEJSKA 

NEBOJÍME“
Ve středu v 10.00 h. se uskuteční beseda CA-
NISTERAPIE společnosti PODANÉ RUCE. 
Canisterapii můžeme definovat jako způsob 
terapie, který využívá pozitivního působení psa 
na zdraví člověka. Naučíme děti, jak navázat 
kontakt s pejskem. Příspěvek na podporu ca-
nisterapeutického projektu je 30 Kč.

8. 3. PŘÁNÍČKO K „MDŽ“
Vyrobíme maminkám, babičkám nebo tetám 
hezké přáníčko k MDŽ. Materiál bude k dis-
pozici v Broučkách. Začátek v 10.00 h.

12. 3. PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
V úterý od 10.00 h. si budeme povídat s Mgr. 
Lenkou Wykovou o dětských úrazech a poskyt-
nutí první pomoci u dětí. Součástí besedy budou 
ukázky, jak správně poskytnout první pomoc.

19. 3. NAROZENINY BROUČKŮ
Zveme vás na oslavu 15. výročí otevření Klu-
bu maminek Broučci. Představíme vám čin-
nost mateřského centra – děti budou cvičit, 
zpívat, tancovat i tvořit. Začínáme v 10.00 
hodin – vstup zdarma. Těšíme se na vás!

20. 3. JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA
Ve středu odpoledne se projdeme do parku, 
kde budeme hledat a poznávat první jarní ky-
tičky. Sraz v Broučkách v 16.00 h.

21. 3. VÍTÁME JARO
Vyrobíme si barevný květináč s jarní téma-
tikou. Materiál k dispozici v Broučkách za 
poplatek 25 Kč. Začátek v 10.00 h.

27. 3. HNÍZDEČKO Z PROUTÍ
Uděláme si hnízdo z březového proutí, mechu, 
listí a vajíček z oříšků. Materiál k dispozici v 
Broučkách za poplatek 15 Kč. Začátek v 16.00 h.

28. 3. ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH 
VAJÍČEK

Ozdobíme, namalujeme, nebo si polepíme 
vajíčka na Velikonoce. Vajíčka i ozdoby si 
můžete přinést s sebou. V Broučkách budou 
k dispozici vajíčka z polystyrénu i ozdoby za 
poplatek 20 Kč. Začátek v 10.00 h.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
V pravidelných programech vždy zvolíme 
téma daného programu, které přizpůsobu-
jeme věku dětí. Našich programů se tedy 

mohou účastnit všechny děti.
Pondělí – Zpívánky 10.00 – 10.30 h.

Odpolední zpívánky 16.00 – 16.30 h. 
Úterý – Přednášky a besedy, soutěže a hry 

pro děti – dle programu!
Hlídání dětí 

Středa – Cvičení s dětmi 10.00 – 10.30 h. 
Odpolední tvoření 16.00 – 16.30 h.

Čtvrtek – Veselé tvoření pro maminky i děti 
10.00 – 10.30 h.

Pátek – Výtvarka pro děti 10.00 – 10.30 h. 

Výstava studentů SŠ hotelová, obchod-
ní a polygrafická, Český Těšín, p. o.

POVRCHY
Potrvá do 19. března.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

zatížení; vhodné pro všechny věkové 
skupiny (děti od 6 let, sportovci, střední věk, 

senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a hluboce 
relaxační technika pro podpoření samoo-

zdravných procesů v těle.

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

e-mail: info@klicfm.cz
www.klicfm.cz

SVČ
te

SVČ KLÍČ

4. - 26. 3. - HODY, HODY, DOPROVODY | 
VELIKONOČNÍ DÍLNY PRO ŠKOLY

Přijďte si s námi vychutnat svátky jara. Vy-
robíte si velikonoční přání s batikovaným 
papírovým vajíčkem, košík ze sena s vajíčky, 
ozdobný kolíček s motivy zajíce či kuřátka a 
keramickou slepici jako zápich do květináče.
Místo a čas: 8:00- 15:00 hodin. Cena: 50 Kč
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 731 

167 010, 558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz
8. 3. - ROK 2013 V NUMEROLOGII
Co nám přinese rok 2013 do života? Nu-
merologie nám může poskytnout odpovědi 
z pohledu energie čísel. Díky numerologii 
můžeme porozumět, proč jsme takoví, jací 
jsme, proč nás někdo přitahuje a rozumíme 
si s ním a s jiným nedokážeme najít společ-
nou řeč. Můžeme se dozvědět, jaká je naše 
životní cesta a čím je vhodné se v určitý čas 
zabývat a čeho se naopak vyvarovat. Před-
nášku vede Dáša Halotová.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek,17:00-19:00 hodin. Cena: 60 Kč. 
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 731 
167 010, 558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz
Na akci se můžete hlásit do 5. 3. 2013.

9. 3. - 5. ROČNÍK – DESKOVÉ HRY/TUR-
NAJ O POHÁR SVČ KLÍČ 
Přijďte si zahrát o pohár SVČ Klíč tyto des-
kové hry: Pexetrio, Carcassonne, Sabotér, 
Nalož a jeď, Mondo a Cartagena.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, Místek, 8:30 – 16:00 hodin (prezence 
do 9:15 hodin). Cena: 50 Kč. Informace: Jiří 
Šnapka, telefon: 558 111 773, 604 524 066, 
e-mail: jirka@klicfm.cz
9. 3. - SOBOTNÍ ŠKOLA PRO PRINCEZNY
Přijď se stát princeznou do naší sobotní školy 
pro princezny. Zkusíme si, co musí správná 
princezna umět, zatančíme si, vyrobíme si malý 
dárek pro radost, bude čas i na hry a soutěže. 
Prostě si společně parádně užijeme sobotu.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slezská 
749, Frýdek, 9:00 – 17:00 hodin. Cena: 200 
Kč. Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se můžete hlásit do 6. 3. 2013.

13. 3. - ATELIÉR DEA | KERAMICKÝ SET 
NA ČOKOLÁDOVÉ FONDUE I.
Přijďte si vyrobit z hlíny originální set na čo-
koládové fondue. Naučíte se pracovat s no-
vým materiálem a uděláte radost nejen sami 
sobě. Dnes si set vyrobíme a za čtrnáct dní 
jej naglazujeme. Poté si jej odnesete domů. 
Materiál a pomůcky jsou k dispozici, je vhod-
né si vzít staré oblečení do dílny. 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 17:00 – 19:00 hodin. Cena: 
70 Kč. Informace a přihlášky: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 111 765, e-
-mail: iva@klicfm.cz

15. 3. - TILDA VĚNEČKY | TVOŘIVÝ 
PODVEČER

Nazdobíme si proutěný věneček jarními, vlast-
noručně ušitými dekoracemi. To vše ve stylu 
Tilda známé norské tvořilky Tone Finnanger.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek,17:00- 19:00. Cena: 180 Kč 
(materiál je v ceně). Informace: Pavla Ko-
záková, 732 646 127, 558 111 749, e-mail: 
pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 13. 3. 2013.
27. 3. - ATELIÉR DEA | KERAMICKÝ SET 

NA ČOKOLÁDOVÉ FONDUE II.
Dohotovíme si keramický set na čokoládové 
fondue. Vámi vyrobený přepálený set si na-
barvíte glazurami technikou polévání. 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 17:00 – 19:00 hodin. Cena: 70 Kč. 
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 731 167 
010, 558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz

16. 3. - VELIKONOČNÍ DOPOLEDNE
Přijďte se připravit s námi na Velikonoce. 
Děvčata si namalují vajíčka voskovanou ba-
tikou, kluci se naučí plést karabáč, společně 
si namalujete velikonoční dekoraci z kerami-
ky a vyrobíte si jarní lítečko pro radost. Při-
neste si s sebou vyfouklá vajíčka.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pionýrů 
767, Místek, 9:00 – 12:00 hodin. Cena: 50 Kč. 
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 731 
167 010, 558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz

22. 3. - VELIKONOČNÍ DÍLNA
PRO RODIČE S DĚTMI

Přijďte k nám do Klíčku oslavit svátky jara. 
Budeme tvořit a vyrábět jarní a velikonoční 
dekorace, ozdobíme si i vyfouknutá vajíčka. 

V herně nás čekají jarní soutěže a úkoly se 
zvířátky. Přineste si dvě vyfouknutá vajíčka.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 16:00-18:00 hodin. Cena: 
90 Kč. Informace: Pavla Kozáková, 732 646 
127, 558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz

Na akci se přihlaste do 20. 3. 2013.
23. 3. - DOBROTY V SOBOTY |

OVČÍ FARMA
Tentokrát si v naší kuchařské dílně upečeme z 
nadýchaného těsta, krému a marcipánu mufi-
nové dortíčky ve tvaru oveček. Každý si odne-
se celou ovčí rodinku. Přivítejme jaro s fantazií.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pi-
onýrů 767, Místek, 9:00 – 12:00 hodin. 
Cena: 70 Kč. Informace: Martina Fatrdlová, 
736 150 088, e-mail: martina@klicfm.cz

Městská knihovna F-M
Březen – měsíc čtenářů 2013 

Zvýhodněné registrace 
nových čtenářů

Zvýhodněný internet
Amnestie na poplatky v týdnu

od 18. do 22. března
Akce pro děti i dospělé v celé knihovně – 
přehled všech akcí na www.mkmistek.cz
22. 3. v 17.00 hodin – slavnostní vyhodno-
cení 20. ročníku literární soutěže „Můj svět“ 
– knihovna Frýdek, Jiráskova 506
5. 3. v 18.00 hodin – cestovatelská beseda 
– Magdaléna Radostová – Aljaška – Modrý 
salonek, knihovna Místek
7. 3. v 18.00 hodin – koncert – Ladislav Ko-
kesch a Aleš Nitra (jazz standards, gypsy 
swing, bossa nova, blues, samba, oldies) – 
Modrý salonek, knihovna Místek
12. 3. od 14.00 hodin – Workshop o trénová-
ní paměti v rámci Národního týdne trénování 
paměti (průběžná akce se koná v knihovně 
Místek, oddělení beletrie)
20. 3. Na skok do Ruska

Kurzy: (na všechny kurzy
je nutné se přihlásit)

Kurz trénování paměti – knihovna Místek, 
Hlavní 112

21. 3. až 9. 5. 2013 – 8 lekcí (vždy ve 
čtvrtek od 8.30 do 10.00 hodin)

kontakt: Pavla Ručková, tel. 558 644 353, 
ruckova@mkmistek.cz (zdarma)

Minipočítačové kurzy:
(vždy ve středu od 8.30 do 10.00 hodin)

20. 3. základy PC
27. 3. základy práce s internetem

17. 4. možnosti práce s internetem
24. 4. možnost psaní textů (Word 2010)

kontakt: studovna Místek, tel.: 558 644 353, 
liberdova@mkmistek.cz (zdarma)

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

Pro děti
Sobota 16. března v 15 hodin

Jan Krulikovský
Dva smutní klauni

aneb Zamotaná pohádka
Groteska o tom, jak dva klauni Emil a Balta-
zar hrají loutkové divadlo – hraje Divadlo u 

Ostravice (DUO) Frýdek-Místek.
Vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 23. března v 19 hodin

The Best of ING
To nejlepší z INGu včetně „Imperium vraci 

uhlo“ + něco nového navíc! – hraje ING 
Kolektiv Frýdek-Místek.

Vstupné 100 Kč.
Půjčování kostýmů v březnu:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY
Hudební duo ELLA

každý poslední pátek v měsíci
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
Čt 7. 3. v 19.00 – Muzeum Beskyd – Rytíř-

ský sál Frýdeckého zámku
Brahms Trio Prague

Monika Vrabcová – housle
Ondřej Vrabec – lesní roh

Daniel Wiesner – klavír
Brahms trio Prague je špičkový komorní 
soubor nevšedního nástrojového obsazení. 
Brahms Trio Prague bylo založeno třemi čel-
nými instrumentalisty mladé generace v roce 
2005 s vizí pozvednout komorní spolupráci 
nevšedního nástrojového složení nad obvyk-
lý příležitostný rámec. 
Předplatitelská skupina Zámecké koncerty
Vstupné 150 Kč/studenti, senioři a ZTP 80 Kč.

Čt 14. 3. v 19.00 – Národní dům
Kubínovo kvarteto

Luděk Cap – 1. housle 
Jan Niederle – 2. housle 

Pavel Vítek – viola
Jiří Hanousek – violoncello

Kubínovo kvarteto vzniklo na ostravské kon-
zervatoři v roce 1972 a v koncertní sezóně 
2012-2013 oslaví již 40 let své umělecké 
činnosti. Kvarteto má velmi široký repertoár, 
který zahrnuje díla skladatelů všech sloho-
vých období počínaje předklasicismem až 
po současnost. Soubor také spolupracuje s 
vynikajícími domácími interprety.
Předplatitelská skupina KPH
Vstupné 150 Kč/studenti, senioři a ZTP 80 Kč.

Út 19. 3. v 19.00 – Kino Petra Bezruče
Petr Spálený & Apollo Band

Koncert zpěváka s nezaměnitelným hlasem a 
pěknou řádkou hitů na kontě (Plakalo Baby, 
Dáma při těle, Obyčejný muž, Až mě andělé 
a mnoho dalších). Jeho repertoár není vyme-
zen jediným stylem. Pohyboval se od rocku a 
popu přes country až k experimentální tvorbě 
(Zvon šílencův, dvojalbum Podoby). V tex-
tech i způsobem zpěvu od hravého humoru 
a ironické skepse až k přemýšlivé introspekci 
v textech autorů, jako je Zdeněk Rytíř, Pavel 
Vrba, Eduard Pergner či Michal Horáček.
Vstupné 260 Kč/na místě 280 Kč. Předpro-
dej od 15. 2.

VELIKONOCE VE MĚSTĚ
28.-30. 3. Náměstí Svobody

PROGRAM:
Čtvrtek 28. 3.

10.00 Oficiální zahájení 
10.15-11.00 Dětský folklórní soubor Valášek
11.00-12.00 Cimbálová muzika Slavíček
12.00-14.00 Reprodukovaná hudba
14.00-15.00 Soubor lidových písní a tanců 

Ostravica
15:00-16.00 Hana Kopřivová 
16.00-17.00 David Stypka & Bandjeez

Pátek 29. 3.
10.00-11.00 Heligonka Fajfr
11.00-12.00 Dětský folklórní soubor Ondrášek
12.00-13.00 Reprodukovaná hudba
13.00-14.00 Cimbálová muzika Iršava
14.00-15.00 O slepičce Kdákalce a zajíč-

cích (Divadlo Křesadlo)
15.00-16.00 Vítání jara s Hopsalínem
16.00-17.00 Docuku

Sobota 30. 3.
10.00-11.00 Dětský folklórní soubor Ostra-

vička
10.00-11.00 Dobová hudba Calata 
12:00-12.30 Reprodukovaná hudba
12.30-13.30 Milan Cyrus a Ladislav Kokeš 

13:30-14.00 Reprodukovaná hudba
15.00-16.00 Kára Velikonočních příběhů 

(Divadlo Kvelb)
16.00-17.00 Beata Bocek

KURZY – Národní dům
JEDNORÁZOVÉ VSTUPY

(již probíhající kurzy)
Cvičení pro seniory

každý čtvrtek 9.00-10.00, 50 Kč
Kondiční posilování

každé pondělí 17.30-19.00, 60 Kč
každý čtvrtek 18.15-19.15, 50 Kč

Cvičení pro zdraví s Pilates
každé úterý 16.30-17.30, 50 Kč

Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5 let
každou středu 9.30-10.00, 50 Kč

Pilates
každou středu 17.30-18.30, 70 Kč

Powerjóga
každou středu 18.45-20.00, 80 Kč

Cvičení pro zdraví
každý čtvrtek 17.00-18.00, 50 Kč

PŘIPRAVUJEME
Po 15. 4. v 20.00 – Kino Petra Bezruče

Partička
Richard Genzer a Michal Suchánek po-

prvé spolu na jevišti! Zdá se to neuvěřitelné, 
ale divadlo dohromady opravdu ještě nehráli. 
Donutila je k tomu až Partička – improvizační 
show, kde je zábava tak hustá, že by se dala 
krájet. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost 
vidět, jak si konečně dělá někdo srandu ze 
„Suchoše a Geni‘“, konkrétně tedy jejich ko-
legové Igor Chmela, Ondřej Sokol a Daniel 
Dangl. A jak takové trápení bavičů vypadá? 
Uvidíte na vlastní oči v představení Partička!

Vstupné 400 Kč. Prodej vstupenek pouze 
přes síť TICKETSTREAM

DIVADLO
St 13. 3. v 19.00

Neil Simon
Velký holky nepláčou

Divadlo Bez zábradlí
Co si počnou dvě dámy, kterým se rozpadlo 
manželství? Jejich problémy je svedly dohro-
mady. Na takové zápletce vlastně není nic 
směšného. Omyl. Humor a nadsázka, s jakou 
dámy řeší své problémy, vede ke komickým 
situacím. Namísto toho, aby se dvě opuštěné 
manželky trápily někde o samotě, založí spolu 
vlastní takzvané manželství, ve kterém každá 
hraje tutéž iritující roli, díky níž dovedla předtím 
manžela málem k šílenství. Taktéž rozhovory 
mezi kamarádkami jsou velice komické, připo-
mínají styl světoznámého seriálu Sex ve městě.
Režie: V. Pavlovič. Hrají: Jana Šulcová, Ve-
ronika Jeníková, Dana Batulková, Vendulka 
Křížová, Kateřina Seidlová, Marcel Vašinka, 
Libor Hruška, Čestmír Gebouský 
Předplatitelská skupina A
Vstupné v předprodeji 400 Kč.

St 20. 3. v 19.00
R. Cooney, M. Cooney
Tři bratři v nesnázích

Divadelní společnost Háta
Fraška Raye a Michaela Coonyových je plná 
humorných záměn i dramatických zvratů, po 
kterých následuje zcela nečekaná pointa. Mla-
dí manželé Tom a Linda s napětím očekávají 
pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. Toho dne 
se však vše komplikuje… Na svědomí to mají 
dva Tomovi bratři, kteří svými „geniálními ná-
pady“ připraví dvojici opravdu horké chvilky. 
Režie: L. Olšovský. Hrají: Martin Zounar, Pavel 
Nečas/Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa, Adéla 
Gondíková, Jana Birgusová/Hana Kusnjerová, 

Petr Pospíchal/Marcel Vašinka a další.
Mimo předplatné. Vstupné 400 Kč.

OPERA
Čt 21. 3. v 18.00
Richard Wagner

Prsten Nibelungův: Valkýra
I druhá opera Wagnerova cyklu Prsten Nibelun-
gův, Valkýra, v režii Roberta Lepage a pod tak-
tovkou Jamese Levina bude mít hvězdné ob-
sazení. Bryn Terfel ztvární roli Wotana, vládce 
bohů, Deborah Voigt přidá ke svému bohatému 
wagnerovskému repertoáru roli Brünnhildy, 
jako dvojčata Siegmund a Sieglinde se před-
staví Jonas Kaufmann a Eva-Maria Westbroek 
a Stephanie Blythe bude zpívat roli Fricky. 
Tajemný hrdina Siegmund nachází útočiště 
v podivně známém objetí osamělé Sieglindy. 
Jejich zakázaná láska přiměje Wotanovu dce-
ru, valkýru Brünnhildu, aby se postavila přání 
svého otce a zasáhla ve prospěch Siegmun-
da. Brünnhildino provinění staví Wotana před 
volbu mezi láskou ke své nejoblíbenější dceři 
a povinností ke své manželce, okouzlující bo-
hyni Fricce. Zlomený smutkem odnímá Wotan 
Brünnhildě božskou moc a ukládá ji k spánku 
na vrcholku skály obehnané plameny, jimiž 
dokáže projít jen nejmocnější ze všech hrdinů.
Režie: R. Lepage. Dirigent: J. Levine. Účin-
kují: Deborah Voigt, Eva-Maria Westbroek, 
Stephanie Blythe a další...
Záznam z Metropolitní opery v New Yorku. 
Délka 259 minut, 1 přestávka, německy s 
českými titulky, vstupné 300 Kč

DĚTEM
Ne 10. 3. v 15.00

Truhlice plná pohádek
Divadelní agentura Kaňka

Pohádka pro nejmenší s kašpárkem, skřít-
kem a tajemnou truhlicí. Děti objeví v tajem-
né truhlici spoustu známých i neznámých 
pohádek. Pro děti od 2 let. Vstupné 60 Kč

Ne 17. 3. v 15.00
O ztraceném míči

Divadélko JednaDvě
Loutková pohádka o drakovi, který odnese ne-
posedný míč. Podaří se míček vysvobodit z dra-
čího hnízda? Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 24. 3. v 15.00
Lucie Belanová

O princezně, Luciášovi a makových 
buchtách

Divadlo HP Praha
Pohádka vypráví o princezně, která by se 
ráda vdávala, o čertovi Luciášovi a o tom, 
co se všechno stane, když se spolu setkají. 
Zvítězí peklo nebo láska? Veselá pohádka s 
písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, 
že i malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou 
v kouzelné proměny, umí dělat opravdové 
zázraky. Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 31. 3. v 15.00
Jaro se skřítky

Pohádkový skřítek Breptík se svými loutko-
vými kamarády vítá jaro pohádkami a skřítek 
muzikantský Taktík zase hezkými písnička-
mi. Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
Pá 1.- Ne 31. 2.

Národní dům & Nová scéna Vlast
ZUŠ F-M: Jaro

„Zimu nesem ze vsi, nové jaro do vsi!“ zpívá 
se v mnoha obměnách i řečech všude tam, 
kde jaro probouzí mrazem ztuhlou přírodu. 
Všechno začíná znovu. Život zdánlivě uspa-
ný zimou se budí čerstvý a svěží. Vítr roznáší 
prchavou vůni mládí. Jaro je začátek, zrod.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA – BŘEZEN
Andrea Filipcová

Výstava členky frýdecko-místeckého Art 
Collegia – Fotoklubu.

Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 
adrese vystavy.kulturafm.cz

KINO
Po 4. 3. v 19.00

Miniblok Alfréda Hitchcocka: Hitchcock
Pohled do soukromí legendárního mistra hrů-
zy v době, kdy natáčel svůj nejslavnější film 
Psycho. V hlavní roli Anthony Hopkins. USA, 

životopisný/drama, 2D, režie S. Gervasi, 
2012, 12+, titulky, 98 min., vstupné 110 Kč/
pro členy FK 90 Kč, premiéra, Filmový klub.

Út 5. 2. v 19.00
Miniblok Alfréda Hitchcocka: Psycho

Kultovní horor, jeden z nejzásadnějších filmů 
20. století. USA, horor, režie A. Hitchcock, 
1960, přístupný, titulky, 109 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

St 6. 3. v 10.00
Svatá čtveřice

Jiří Langmajer ve filmu Jana Hřebejka podle scé-
náře Michala Viewegha. ČR, romantická kome-
die, 2D, 15+, 78 min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 6. 3. v 19.00
Hororová středa: Jeníček a Mařenka: 

Lovci čarodějnic
Známé pohádkové postavy v dospělácké 
verzi. Pohádku rozhodně nečekejte! USA/
Německo, fantasy horor, 3D, 12+, titulky, 83 
min., vstupné 150 Kč, premiéra.

Pá 8. – Ne 10. 3. v 17.00
Čtyřlístek ve službách krále

Velké filmové dobrodružství Fifinky, Pindi, Bo-
bíka a Myšpulína! ČR, animovaný, 2D, přístup-
ný, 90 min., vstupné 110 Kč, premiéra, pro děti

Pá 8. 3. v 19.00
Dámská jízda k Mezinárodnímu dni žen: 

A. Bocelli: Love in Portofino
Záznam z koncertu nevidomého pop-operního 
zpěváka Andrea Bocelliho, který se uskutečnil 
v srpnu 2012 v malebném přímořském měs-
tečku Portofino. Bocelli zde vystoupil s čistě 
romantickým repertoárem milostných písní, 
které převzal od legend jako Frank Sinatra, 
Elvis Presley, Edith Piaf a další; doprovázel ho 
40členný orchestr a několik mladých pěvec-
kých talentů včetně jeho přítelkyně. Délka 102 
min, vstupné 250 Kč, záznam koncertu.

So 9. - Ne 10. 3. v 19.00
Martin a Venuše

Ženy a muži. Ony z Venuše, oni z Marsu, spo-
lečně obývají zemi, a třebaže jsou jako voda a 
oheň, musejí a hlavně chtějí spolu žít. Jen to 
občas nejde tak lehce, jak by si obě zúčastně-
né strany představovaly. Nová česká roman-
tická komedie. ČR, romantická komedie, 2D, 
přístupný, 120 min., vstupné 110 Kč, premiéra.

Po 11. 3. v 19.00
Miniprofil režiséra Michaela Hanekeho: 

Láska
Subtilní příběh lásky bojující s nevyhnutelným. 
Jeden z divácky nejúspěšnějších evropských 
filmů letošního roku. Decentní a pozitivní sní-
mek od žijící legendy světového filmu. Zlatá 
Palma z Cannes, pět nominací na Oscara. 
Francie/Německo/Rakousko, drama/roman-
tický, 2D, režie M. Haneke, 2012, přístupný, 
titulky, 125 min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 
80 Kč, premiéra, Filmový klub.

Út 12. 3. v 19.00
Miniprofil režiséra Michaela Hanekeho: 

Bílá stuha
Zneklidňující snímek ze severoněmecké ves-
nice v předvečer první světové války rozvíjí 
téma přechodu od starých pořádků k novým, 
proměně společenských struktur, či generační 
spory, jsou však aktuální i pro současnou spo-
lečnost. Zlatá palma, nominace na Oscara za 
nejlepší cizojazyčný film roku 2010. Rakousko/
Německo/Francie/Itálie, drama, režie M. Ha-
neke, 2009, 12+, titulky, 144 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

Pá 15. 3. v 9.30
Pásmo pohádek pro nejmenší

Animované pohádky pro nejmenší. ČR, animo-
vaný, přístupný, vstupné 20 Kč. Bijásek, pro děti.

Pá 15. 3. v 18.00
Filmový festival Expediční kamera

Celovečerní promítání filmů o dobrodruž-
ství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích 
i sportech. Filmy o dobrodružství. O cestě, 
kamarádství a překonávání všech možných 
přírodních překážek všemi způsoby. Někdy 
s notnou dávkou adrenalinu, jindy s pílí a ne-
utuchající houževnatostí. 
Více o filmech a festivalu: www.expedicni-

kamera.cz, www.kulturafm.cz
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PÁ a SO 18:00 - 04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA

Hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217, 604 382 517 

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
558 647 067, 602 586 925,
kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

6. 3. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE
8. 3. pátek BASS INVASION
NIKISHA (FRENBASS CREW), LOFI, HY-
POTHEC, HERMY KILLER, DNB PARTY
9. 3. sobota BANDJEEZ, RENÉ SOUČEK, 
ACOUSTIC IRISH
DALŠÍ STOUNFEST, DAVID STYPKA A 
BANDJEEZ, RENÉ SOUČEK, ACCOUSTIC 
IRISH
11. 3. pondělí GOODWILL PARTY
PRAVIDELNÁ PÁRTY MÍSTNÍ VOŠ.
13. 3. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs * ZDARMA*
15. 3. pátek S. BARRACUDA & PASTOR/

AK – HIP-HOP PARTY
SERGEI BARRACUCA FT. PASTOR/AK, 
DJS: DANIELL, BUSSY, LUCKY BOY
16. 3. sobota TRASH METALMINIFEST: 
SLAYER REVIVAL 
METAL SE VRACÍ DO STOUNU, SLAYER 
REV., TERALONOD, BLACKSHARD
20. 3. středa STOUNDRUM *VSTUP 
ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs * ZDARMA*
22. 3. pátek HORKÝŽE SLÍŽE – KD VP
TURNÉ K NOVÉ DESCE, AKCE SE KONÁ 
V KULTURNÍM DOMĚ VÁLCOVEN PLE-
CHU, SUPPORT: DILEMA, GYGY (SK), 
AFTERPARTY HITY VE STOUNU: VSTUP 
ZDARMA

4. 3. (po) od 19h – ETHNO DRUM SESSION
Hudební setkání bubeníků, perkusistů a vlastně 
všech, kteří se nebojí hrát na neobvyklé nástroje.
5. 3. (út) od 18h – ROMAN GÁL – Mysteria barev
Zahájení dvouměsíční výstavy obrazů frý-
deckého malíře, jenž chce svou tvorbou ozá-
řit lidem pobyt na této planetě.
6. 3. (středa) od 17h – V-klub
Pravidelné setkání frýdeckých umělců.
7. 3. (čt) – JAM SESSSION
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-

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

muzeumbeskyd@telecom.cz
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12 12,30 - 16,00
čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne    13,00 - 17,00

MUZEUM BESKYD

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:

ČAS, KTERÝ SE NEZASTAVÍ
Potrvá do 23. března 2013.

POHLEDY NA NÁŠ FRÝDEK A MÍSTEK
Potrvá do 28. dubna 2013.

UČ SE DÍTĚ MOUDRÝM BÝTI
aneb Škola včera a předevčírem

Potrvá do 17. března 2013.
UŽ MÁTE NATOČENO

aneb Proč piješ
Potrvá do 31. března 2013.

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Čtvrtek 7. března v 19 hodin – Rytířský sál 

Frýdeckého zámku
Pátý zámecký koncert

BRAHMS TRIO PRAGUE
Neděle 24. března 9-16 h. – Frýdecký zámek

VELIKONOČNÍ JARMARK s prodejem 
lidových a uměleckých předmětů

• ukázka řemesel
• Malá Ostravica
• Hudební duo Cyrus & Kokeš
• Už máte natočeno aneb Proč piješ – výstava
• projížďka na koních v parku
• velikonoční speciality a pamlsky

Neděle 31. března 13-17 hodin – Frýdecký zámek
ZÁMECKÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Od 15,00 KOMORNÍ KONCERT
vystoupení posluchačů Základní umělecké 
školy ve F-M

Dále k vidění:
• Už máte natočeno aneb Proč piješ – výstava
• Velikonoční kaple sv. Barbory
• stálé expozice

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 14. března v 16.30 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě

ZMIZELÝ DUCH STARÝCH HOSPOD
A HOSPŮDEK

Na Frýdecko-Místecku bylo v období mezi 
válkami bezmála 400 restaurací, hospod a 
výčepů – přednáška přiblíží historii vybra-
ných a zajímavých restauračních podniků 
a hospůdek. Doplněno promítáním historic-
kých záběrů a dobových reklam.
Čtvrtek 21. března v 16.30 hodin – přednáš-

kový sál v Zeleném domě
P. JAN EVANGELISTA TAGLIAFERRO – 

BOJOVNÍK PROTI ALKOHOLU
„Ty borovsky kostelíčku, stojíš na pěkném ko-
pečku. Květe z něho ruža tmava, Tagliaferrova 
hlava smava...“ – před sto lety si zpívali pout-
níci pozměněná slova lidové písně od Opavy, 
když putovali ke sv. Ignáci na Borovou neda-
leko Frýdlantu nad Ostravicí. Dávno zapome-
nutá písnička připomíná P. Jana Evangelistu 
Tagliaferra (16. 12. 1867 – 22. 12. 1922), hor-
livého kněze, národovce a buditele a osvěto-
vého pracovníka, který byl ve své době znám 
také jako nesmiřitelný bojovník proti tzv. „ko-
řalečnému moru“ v Beskydech a Pobeskydí.

Sobota 30. března v 15.00 hodin – ve 
výstavních síních Frýdeckého zámku

DERNIÉRA VÝSTAVY
„UŽ MÁTE NATOČENO“

Prohlídka výstavy „Už máte natočeno aneb 
Proč piješ“ s průvodním slovem autorů výstavy 
manželů Poláškových – dozvíte se také řadu 
informací a uvidíte některé ze zajímavých 
předmětů, které se již do výstavy nevešly.

pátek 22. 3. 2013
Koncert skupiny Horkýže Slíže.
Více informací na www.stoun.cz

5. 3. 7x7 vědomostní soutěž
18.-22. 3. Výroba velikonočních přání

a dekorací
25. 3. Malování vajíček

27. 3. Hra „Hledání velikonočních zajíčků“
28. 3. Dopolední program 9-14 hod. – peče-

ní beránka a pletení karabáčů
29. 3. ZAVŘENO

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 
porodních asistentek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)
- Návštěvní služba porodní asistentky 

(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
- Masáže těhotných i po porodu (klasické 

i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:

I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

25. 3. 2013 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

9. 3. 2013 ve 14:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

27. 3. 2013 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE

S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
20. 3. 2013 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE 
aneb „Porod s epidurálem“

11. 4. v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 15:45, Čtvrtek – 10:00, 17:15

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 
TĚHOTNÉ

Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ

Úterý – 17:00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 

MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst 

(obsahová náplň: praktické nácviky manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí), 
pod vedením fyzioterapeutky

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
5. 3., 12. 3., 19. 3. – 9:00h

II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
5. 3., 12. 3., 19. 3. – 10:00h

III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let
5. 3., 12. 3., 19. 3. – 11:00h

BABY MASÁŽE
25. 2., 6. 3., 11. 3. 2013 ve 13:00h

Vaříme s šéfkuchtíkem:
každé úterý – kurzy pro děti,

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

Taneční studio DANCEPOINT
Taneční studio DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz, tel. 552 342 804

Lekce street dance – pondělí až čtvrtek
Break Dance – pondělí 17:00-18:00
Electro boogie – úterý 17:30-18:30
V průběhu roku pro vás připravujeme 

taneční workshopy.

HORSKÝ KLUB TOMBI
http://horskyklub.blog.cz

Neformální spolek lidí vyznávajících
horskou turistiku. Aktuální akce na webu.

bodné jamování.
9. 3. (sobota) od 20h – SLÁVEK JANOU-
ŠEK a LUBOŠ VONDRÁK 
Tradiční koncert dvou legend českého pís-
ničkářství.
21. 3. (čt) – JAM SESSSION
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování.
28. 3. (čt) od 19h – Folk &. Country Jam 
Session
Pravidelné setkání a hudební jamování příz-
nivců muziky vonící dálkami a ohněm.
30. 3. (so) – DEN ARNOŠTA 
Arnošt slaví svátek – překvapením pro pří-
chozí hosty a gratulanty.
5. 3. – 1. 5. – ROMAN GÁL – Mysteria barev
Výstava obrazů člena frýdeckého V-klubu 
Romana Gála, malíře, jenž chce svou tvor-
bou ozářit lidem pobyt na této planetě.

PROGRAM FESTIVALU:
1. blok

18:00 Úvod
18:05 FOLI
18:20 V KŮŽI VLKA PO STOPÁCH
 DŽINGISCHÁNA 2
19:05 SANDSTONE 
19:45 Přestávka

2. blok
20:00 HALO EFFECT
20:50 CESTA DOMŮ 
21:00 ZABIJÁCKÁ KRÁSA
21:20 SIBERUT 
21:45 Závěr 

VSTUPNÉ/ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ:
Celý festival: 100 Kč/ 90 Kč, jednotlivé blo-
ky: 60 Kč/ 55 Kč, ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ: 

studenti do 26 let, senioři, ZTP
Děti do 10 let ZDARMA (bez nároku na 
sedadlo v případě vyprodaného sálu)

So 16. 3. v 15.00
Doba ledová 4: Země v pohybu

Staří známí opět v akci. Lenochod, mamut, 
šavlozubý tygr a veverka v novém dobrodruž-
ství. USA, animovaná komedie, 2D, přístup-
ný, dabing, 94 min., vstupné 70 Kč, Bijásek.

So 16. – Ne 17. 3. v 17.00
Frankenweenie: Domácí mazlíček 3D

Novinka Tima Burtona v jeho typickém stylu 
aspiruje na animovaný film roku. Loutková 
tragikomedie, která je povinností pro všech-
ny fanoušky starých hororů a bizarního 
humoru. USA, animovaný, 3D, přístupný, 
černobílý s titulky, 87 min., vstupné 130 Kč.

So 16. – Ne 17. 3. v 19.00 - Babovřesky
Nová letní komedie Zdeňka Trošky navazuje 
na jeho úspěšné předchozí počiny. V hlav-
ních rolích L. Langmajer, V. Žilková, L. Von-
dráčková, L. Bílá a mnoho dalších. ČR, ko-
medie, 2D, 12+, 120 min., vstupné 100 Kč.

Po 18. 3. v 19.00
Miniprofil režiséra Ki-duk Kima: Pieta

Život mladého muže se změní poté, co se 
objeví tajemná žena prohlašující se za jeho 
dávno ztracenou matku. Novinka korejského 
kontroverzního režiséra Kim Ki-duka, se kte-
rou zvítězil na MFF v Benátkách 2012. Jižní 
Korea, drama, 2D, režie Ki-duk Kim, 2012, 
18+, titulky, 104 min., vstupné 90 Kč/pro čle-
ny FK 70 Kč. Premiéra, Filmový klub.

Út 19. 3. v 19.00
Miniprofil režiséra Ki-duk Kima: Čas

Film z roku 2006 se zabývá tématem mezilid-
ských vztahů, lásky a lidské přirozenosti, kte-
ré vyhrotí tentokrát až k tématu změny fyzické 
podoby. Jižní Korea/Japonsko, drama, režie 
Ki-duk Kim, 2006, titulky, 94 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

NABÍRÁME
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

T. G. Masaryka 496, Frýdek, info@kvetinysarka.cz, www.kvetinysarka.cz

OTEVŘENO OD 1. 3. 2013!!!

Šárka Klosová, fl oristka

řezané květiny, pokojové 
květiny, svatební fl oristika, 

smuteční fl oristika, dušičkové
vazby, suché vazby, balící 
služby, doručování květin...


