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slovo primátora
Vážení občané,
nejvíce vzruchu na posledním jednání 

zastupitelstva města bylo paradoxně kolem 
tématu, jehož vyřešení nemůže frýdecko-
-místecká radnice přinést. Ohlášená demo-
lice jedné ze slezanských budov rozvířila 
debaty, na kolik se město mělo postarat o 
to, aby tato budova s jistou historií nebyla 
stržena. Bohužel nezbývá než konstatovat, 
že byť nás může mrzet, že tento objekt jde 
k zemi, a možná půjdou i další, jeho osud 
je zcela v rukou vlastníka, resp. správce konkurzní podstaty. O ne-
movitostech Slezanu jsme jednali, nikdy nám ale nebyli schopni dát 
konkrétní nabídky s jasně stanovenou cenou. Jsem rád, že v zastupi-
telstvu většina chápala, že hypotetický odkup podobných nemovitostí 
je ekonomický nesmysl, který si město nemůže vzhledem k prostřed-
kům, s nimiž hospodaří, dovolit. Město by se muselo výrazně zadlužit 
a ještě by pracně hledalo pro takové budovy využití.

Chápu, že ve Frýdku-Místku, který v minulosti v souvislosti s vybu-
dováním průtahu a sídlištní výstavbou o řadu krásných a architektonic-
ky cenných budov přišel, jsou občané k dalším ztrátám odkazu před-
ků poněkud citlivější, ale nemůžeme jednoduše odhlasovat – Slezan 
se bourat nebude – a on se skutečně bourat nebude. Primátor, rada 
města ani zastupitelstvo nemůže ovlivňovat instituce jako stavební 
úřad nebo památkové ústavy, ty se řídí zákony. Pokud ministerstvo 
kultury neshledalo, že budovy Slezanu vyhovují kritériím na prohlášení 
za chráněnou kulturní památku, musíme to vzít na vědomí. O osud 
slezanských nemovitostí se budeme nadále zajímat, především však o 
pozemky, které mohou být pro město využitelné.  Michal Pobucký

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Nejvíce vášní bylo kolem tématu, které město prakticky nemůže ovlivnit 
– demolice Slezanu.  Foto: Petr Pavelka

Zastupitelstvo debatovalo o Slezanu
Na pondělní zasedání za-

stupitelstva přišlo několik ob-
čanů požádat o pozastavení 
demolice slezanské budovy 
na Nádražní ulici ve Frýdku. 
Byli pak svědky vášnivé de-
baty, která se k tomuto téma-
tu strhla. Zastupitelé snášeli 
argumenty, zda město může 
nebo nemůže v rámci svých 
kompetencí i finančních mož-
ností řešit zachování budov 
s jistým historickým odkazem.

„My jako vedení města jsme 
jednali od roku 2012 s majiteli, 
některé továrny jsme si i prošli, 
abychom si udělali představu, 
a vytvořili jsme nabídku našich 
zbytných nemovitostí pro eventu-
ální směnu nemovitostí. Z druhé 
strany ale nebyl o naše nemo-
vitosti zájem a neobdrželi jsme 
žádnou konkrétní nabídku,“ přiblí-
žil proběhnuvší jednání náměs-
tek primátora Dalibor Hrabec.

„My jako město nemůže-
me suplovat soukromý sektor, 
nemůžeme vše kupovat, opra-
vovat, spravovat. Naše role je 
v územním plánu, kterým mů-
žeme regulovat, co ve městě 
může v daných lokalitách vznik-
nout, ale v rámci něj si může se 
soukromým majetkem vlastník 
dělat, co chce. My dneska jako 
město máme městské památ-
kové zóny, kde je péče o vzhled 
a stav budov podchycena, ale 

pokud by se město pokusilo 
účelově vyhlásit další městské 
památkové zóny nebo je rozší-
řit, s největší pravděpodobností 
by nemělo šanci uspět,“ dopl-
nil náměstek primátora Karel 
Deutscher, který dodal, že ve 
Frýdku-Místku je převis kance-
lářských prostor i bytů, takže 
využitelnost podobných objektů 
je sporná. „Kdyby existoval u 
těchto budov nějaký smysluplný 
byznysplán, tak už se tam určitě 
realizuje. Nelíbí se mi, že je nám 
podsouváno, že dlouhodobě 
preferujeme demolice před zá-
chranou. Pamatuji si za naší 
vlády jenom jednu – víceúčelo-
vou sportovní halu, z níž mohlo 
být akorát muzeum rzi. Je zřej-
mé, že město by mnohé chtělo, 
ale prostě si to nemůže dovolit, 
naše konání musí mít vždycky 
ekonomický smysl. Už tu dnes 
padlo, že jsme na polovině za-
dluženosti města, co na začátku 
volebního období. Přece ne-
budeme kupovat nějaký dům, 
pro který nebude využití. Za 
každou cenu chránit všechno, 
co je staré, nemá smysl. Víme, 
jak jsme svého času opravovali 
náměstí a památkáři nechtěli, ať 
tam dáme zeleň, protože „tam 
nikdy nebyla“, chtěli jsme dát 
jiný podklad, aby náměstí mohly 
přejít i ženy na podpatcích, ale 
pro památkáře bylo důležitější, 

že po náměstí kdysi jezdili koně. 
Je to za trest mít ve vlastnictví 
památkově chráněnou budo-
vu,“ připomněl Jaroslav Chýlek. 
Jeho kolegové pak upozorňovali 
na další možné skryté hrozby, 
jako skryté ekologické zátěže, i 
na fakt, že o využití slezanského 
majetku neprojevil zájem žádný 
větší investor, i když kromě kla-
sické nabídky investičních příle-
žitostí ve městě byl prezentován 
také na největším evropském 
veletrhu investičních příležitostí 
v Cannes.

„Ty areály mají v podstatě 
zápornou hodnotu. Já bych 

První občánek dostal dárek od primátora 
Primátor Michal Pobucký 

pokračuje v nově zavedené 
tradici, a to v obdarovávání 
prvního narozeného občán-
ka města v novém roce. Le-
tos se jím stal Matyáš Brane-
ac, který se narodil 1. ledna 
v 10:57 hodin.

Podle dvaadvacetileté ma-
minky Petry syn přišel na svět tři 
týdny před termínem, takže s ta-
kovou slávou nikdo nepočítal. 
Dále prozradila, že dřív než za 
tři roky „sestřička nebude“. 

Matyáš, který je prý velký 
jedlík a má se čile k světu, od 
primátora získal zlatý řetízek 
s přívěskem ve tvaru iniciály 
svého jména a knihu o rodném 
Frýdku-Místku. Matka dostala 
písemné blahopřání, což je tra-
dicí již několik let, ale také kytici 
a drobné upomínkové předměty. 

„Dárky malému Matyášovi a 
jeho matce jsem předal oproti 

tradici s menším zpožděním. 
V prvních dnech nového roku 
jsem nebyl zcela zdráv a nechtěl 
jsem svou návštěvou ohrozit 
zdraví novorozence ani jeho 
matky, proto jsem se s ní telefo-
nicky dohodl na osobním přijetí 
u mne v kanceláři až po uplynutí 
šestinedělí,“ zdůvodnil opoždě-
né předání dárku prvnímu ob-
čánkovi města primátor Michal 
Pobucký, který popřál chlapci 
hlavně hodně zdraví a štěstí.

První občánek města v da-
ném roce může být jen jeden, 
ale i ostatní děti a jejich rodiče 
jsou již tradičně zváni na slav-
nostní vítání občánků, které se 
koná na zámku ve Frýdku. Zde 
každé dítko obdrží pamětní list 
a drobné věcné dárky, včetně 
knížky v rámci akce „Celé Česko 
čte dětem“.  (pp) 

to za nulu nechtěl, nevím, co 
bych s tím dělal. Bohužel žijeme 
v době, kdy se bourají objekty i 
na Václavském náměstí, nevím, 
co by tu muselo být, aby to bylo 
hodno ochrany jako památka,“ 
řekl zastupitel Jiří Kajzar, podle 
kterého je slezanská kauza pro-
blémem ekonomickým. „Prostě 
nemáme žádného osvíceného 
investora, jako je pan Světlík, 

který se postaral o Vítkovice. 
Město musí rozhodovat hospo-
dárně a účelně, takže my re-
spektujeme názor, že lidé chtějí 
určité objekty zachovat, ale lidé 
by zase měli respektovat naše 
rozhodnutí, jak se svěřeným 
měšcem financí hospodařit. 
Není totiž bezedný,“ uzavřel 
náměstek primátora Karel Deut-
scher.  (pp)

MATYÁŠ S MAMINKOU: Bra-
neacovi zavítali k primátorovi, 
kde dostali dáreček od města 
pro prvního občánka roku 2014. 

Foto: Petr Pavelka
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krátce
Zadluženost města

je velmi nízká
Město Frýdek-Místek vyka-

zuje stále lepší hospodaření. 
Přestože realizuje největší in-
vestiční akci historie, kterou je 
výstavba nové haly Polárka, 
čísla o zadluženosti města jsou 
stále nižší. Na začátku volební-
ho období v roce 2010 byla míra 
zadluženosti 9,77, k poslednímu 
dni loňského roku byla o čtyři 
procenta nižší – 5,83. Toto číslo 
vyznívá lépe i ve srovnání míry 
zadluženosti před deseti lety, v 
roce 2004 činila 6,55 %.

Cena města
Slavnostní předání Ceny sta-

tutárního města Frýdku-Místku 
za rok 2013, spojené s oceněním 
bezpříspěvkových dárců krve, 
odměněných Zlatým křížem I. a 
II. třídy, se uskuteční v pátek 14. 
března v 15.30 v Nové scéně 
Vlast. Téhož dne od 14 hodin se 
uskuteční každoroční pietní akce 
u památníku 8. pěšího pluku.
Město investuje do obřadní síně

Město připravuje rekonstrukci 
obřadní síně za více než půl mi-
lionu korun, která má v prvé řadě 
zajistit konstantní teplotu s ohle-
dem na umístěné varhany. Pro-
jekt řeší akumulační vytápění, aby 
v těchto prostorách nebyla zima, 
zastupitelé ale diskutovali i o let-
ním extrému, kdy je svatebčanům 
nebo účastníkům vítání občánků 
naopak velmi horko. Radní Eva 
Richtrová upozornila také na bez-
bariérovost, protože se stává, že 
někteří méně pohybliví svatebča-
né musí být vynášeni na židlích.

Polemika o graffiti
Zastupitelstvo města mimo 

jiné odsouhlasilo v rámci první 
změny rozpočtu pro letošní rok 
neinvestiční příspěvek Národní-
mu domu Frýdek-Místek na re-
alizaci akce Sweetsenfest 2014 
ve výši 300 tisíc korun a stej-
nou sumu i na projekt „Graffiti 
v podchodu“. Zastupitelé kvůli 
tomu konfrontovali své názory 
na „tento způsob umělecké-
ho vyjádření“ a byli ujištěni, že 
v křížovém podchodu vzniknou 
zajímavé motivy v koordinaci 
s Národním domem. Spolupráce 
by měla tuto svéráznou komuni-
tu umravnit i v projevech na mís-
tech, kde to není žádoucí.

Vodní záchranáři
Vodní záchranná služba Čes-

kého červeného kříže pořádá 
nábor nových členů do místní 
skupiny Frýdek-Místek. Na pla-
veckém bazéně ISŠ Pionýrů tré-
nují děti od osmi let každé úterý 
od 17 do 18 hodin pod vedením 
zkušených záchranářů a trenérů 
plavání. První úterý v měsíci se 
záchranáři schází v klubovně 
budovy SVČ Klíč, kde vždy čeká 
trocha záchranářské a zdravot-
nické teorie.  (pp)

Před Okresním soudem 
ve Frýdku-Místku již stanu-
li dva zástupci stavebního 
úřadu, kteří byli obžalováni 
kvůli údajnému povolování 
černých staveb, čímž měli 
zneužít své pravomoci. 
Soud ale ve třech ze čtyř 
projednávaných skutků 
rozhodl o nevině úředníků, 
což znamená, že nespáchali 
žádný trestný čin. 

Sporný zůstává případ haly 
v areálu autosalonu na Frý-

dlantské ulici, kde soudce viděl 
pochybení vedoucího staveb-
ního úřadu a uložil mu podmí-
něný trest a zákaz činnosti na 
dva roky. Tento rozsudek ale 
není pravomocný, případem se 
bude zabývat vyšší instance, 
takže město z něj prozatím ne-
může vyvozovat žádné závěry. 
To sdělil tajemník Petr Menšík 
také zastupitelům, kteří se o 
případ zajímali.

„Pokud bude rozsudek pra-
vomocný, budeme jej respek-

tovat a aplikovat, ale předem 
bych byl velice opatrný. U to-
hoto případu je tolik atributů a 
pohledů a velice těžké odbor-
né věci, které budou předmě-
tem řádných a mimořádných 
opravných prostředků. Některé 
postupy, které se stavebnímu 
úřadu vytýkaly, už dokonce i le-
gislativa řeší přesně tak, jak po-
stupoval,“ upozornil tajemník.

Obhajoba úředníků mimo 
jiné upozorňovala na skuteč-
nost, že v České republice je 

průměrně zrušeno každé dru-
hé rozhodnutí prvostupňových 
orgánů na úseku stavebního 
zákona. V přesných číslech je 
to pak za roky 2011 a 2012 cel-
kem 8.493 podaných odvolání, 
přičemž po přezkoumání napa-
dených rozhodnutí jich bylo pro 
nezákonnost zrušeno 4.165! 
Soudy se tak budou muset vy-
pořádat především s tím, proč 
by zrovna tento jeden případ 
měl být „revolučně“ postihnut 
trestním právem.  (pp)

Soud ve 3 ze 4 žalovaných skutků rozhodl o nevině

Dar města zachraňuje gymnázium

GYMNÁZIUM COBY DAR: Náměstkyně hejtmana Věra Palková informuje zastupitele o postoji kraje. 
Foto: Petr Pavelka

Zastupitelstvo města roz-
hodlo o darování nemovitostí 
Gymnázia Petra Bezruče do 
vlastnictví Moravskoslezské-
ho kraje se závazkem zacho-
vání jeho jména a provozu 
nejméně do konce roku 2029. 
V případě nesplnění této po-
vinnosti dojde ke zpětnému 
převedení vlastnického práva.

„Gymnázium bylo v našem 
majetku, ale provozuje jej kraj, 
který nám neplatil nájem, ale lo-
gicky odmítal investovat výrazněj-
ší prostředky do cizího majetku. 
Pět let jsme usilovali o to, aby-
chom tu situaci vyřešili. Uvažova-
lo se o různých směnách majetku, 
ale po dramatickém úbytku stře-
doškoláků se situace vyvinula tak, 
že řešením je bezúplatný převod,“ 
sdělil náměstek primátora Petr 
Cvik. Přítomná náměstkyně hejt-
mana Věra Palková poděkovala 
zastupitelům města za pochopení 
a sama řekla: „Budova gymnázia 
je historicky velmi cenná, byla po-
stavena jako škola a já bych těž-
ce nesla, kdyby převládl názor, že 
máme gymnázium přestěhovat 
na Cihelní ulici. Nesmírně si vážím 
práce gymnázia, jak kvalitně vyu-
čuje, ale počet středoškoláků se 

snížil o třetinu a až v roce 2016 by 
mělo studentů zase začít přibývat. 
V kraji je nyní o 19 škol méně, i 
proto, že nechceme snižovat úro-
veň středních škol.“

Náměstek primátora Dalibor 
Hrabec pak v debatě odmítl 
některá doporučení na úpravy 
textu předmětné smlouvy s tím, 

že text se precizoval měsíce a 
je kompromisem obou stran. 
„Myslíme především na to, aby 
budova nadále sloužila svému 
účelu. Není to pro kraj jediná al-
ternativa řešení Gymnázia Petra 
Bezruče a smlouva obsahuje 
závazek, že bude gymnázium 
zachováno,“ zdůraznil. „Já beru 

hlasování jako jeho záchra-
nu, chci zachránit Gymnázium 
Petra Bezruče u nás ve městě. 
V opačném případě je možné, 
že by se gymnázium přestě-
hovalo na Cihelní,“ apeloval 
před hlasováním, které přineslo 
schválení daru 36 hlasy, primá-
tor Michal Pobucký.  (pp)

Frýdek-Místek je prvním 
městem v Česku, kde vzniklo 
první pracoviště Dobrovolnic-
kého centra Adra. A protože 
čas letí jako bláznivý, oslavilo 
již desáté narozeniny. Toto 

unikátní pracoviště, které 
se stalo inspirací pro zbytek 
republiky, bylo slavnostně 
otevřeno 22. ledna 2004 v na-
dačním domě Adra za přítom-
nosti tehdejší starostky Evy 

Dobrovolnictví oslavilo deset let Dobrovolnictví oslavilo deset let 
Richtrové a vedoucího centra 
Michala Čančíka.

Narozeninová oslava u pří-
ležitosti desátého výročí se 
uskutečnila 20. února v Nové 
scéně Vlast a slavnostní od-
poledne bylo určeno zejmé-
na aktivním dobrovolníkům, 
spolupracujícím organizacím, 
zástupcům měst a dárcům. Ne-
chybělo tak ani vedení města, 
které se rovněž dočkalo podě-
kování za dlouholetou úzkou 
spolupráci s touto organizací.

„Dobrovolnické centrum za 
uplynulý čas proškolilo a vy-
slalo do 42 spolupracujících 
zařízení na 1700 dobrovolníků. 
Postupný zájem organizací o 
dobrovolnictví vedl k tomu, že 
frýdecko-místecké pracoviště 

se postupně rozvinulo v další 
pobočky,“ uvedla Martina Hölb-
lingová z Adry.

Dobrovolníci pod hlavičkou or-
ganizace Adra působí nejčastěji v 
domovech pro seniory, v domo-
vech pro lidi se zdravotním posti-
žením, nemocnicích, léčebnách 
pro dlouhodobě nemocné. Své 
místo dobrovolníci nachází také 
jako kamarádi pro volný čas v dět-
ských domovech, při výdeji materi-
ální pomoci v sociálních šatnících 
a charitativních obchodech, nebo 
v komunitních projektech. „Dobro-
volníci odvádějí obrovsky zásluž-
nou práci, bez nároku na odměnu, 
prostě proto, že chtějí pomáhat. A 
za to jim určitě patří poděkování 
nás všech,“ řekl náměstek primá-
tora Libor Koval.  (pp)

10. NAROZENINY: V Nové scéně Vlast nechyběli u poděkování dob-
rovolníkům ani zástupci města.
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městská policie
Pět promile

16. 2. byli strážníci Městské 
policie ve Frýdku-Místku po-
žádáni internou nemocnice o 
pomoc při hledání podnapilého 
pacienta, kterému se podařilo 
utéct. Muž byl za 15 minut na-
lezen a převezen zpět na inter-
nu, z důvodu velké podnapilosti 
– 5 promile alkoholu v dechu.

Opilý řidič
17. 2. odpoledne zahlédla 

hlídka městské policie na ulici 
Míru vozidlo, které ohrožovalo 
svou jízdou bezpečnost silnič-
ního provozu. Strážníci vozi-
dlo zastavili a řidiče vyzvali k 
dechové zkoušce, která byla 
pozitivní s výsledkem 1 promile 
v dechu. Muž byl předán Policii 
ČR k dalšímu řešení.

Chytili sprejera
22. 2. po půlnoci spatřila hlídka 

Městské policie ve Frýdku-Místku 
osobu, která sprejovala na obklad 
domu. Muž před hlídkou začal 
utíkat, ale po chvíli byl strážníkem 
zadržen. Podezřelého pachatele 
trestného činu si na místě převza-
la Policie ČR k dořešení. 

Vajíčka z balkonu
22. 2. byli strážníci z Frýdku-

-Místku přivolání ke špatnému 
parkování, kdy vozidlo bránilo vý-
jezdu druhého vozidla. V průběhu 
řešení přestupku začal někdo na 
zaparkovaná vozidla házet z bal-
kónu nějaké předměty i vajíčka 
na zaparkované služební vozidlo. 
Strážníci se snažili kontaktovat 
osobu, která házela předměty 
z balkónu, ale nikdo neotevřel 
dveře od bytu. Z toho důvodu 
hlídka vše oznámila ke správnímu 
orgánu k dořešení přestupku,“ in-
formovala Lenka Biolková, mana-
žerka prevence kriminality.

Sousedský spor
Hlídka městské policie ve 

Frýdku-Místku byla v dopoled-
ních hodinách přivolána k trva-
jícímu problému mezi sousedy. 
Majitel psa žádal svou sousedku, 
aby jej nekrmila. Žena ale nadále 
i přes vyslovený zákaz psa krmí. 
Strážníci nejprve mluvili s ozna-
movatelem a později i s ženou, 
která nechtěla uposlechnout 
majitele zvířete. „Nakonec žena 
strážníkům přislíbila, že již psa 
krmit nebude, a byla upozorně-
na, že v případě dalšího krmení 
bude celá událost předána ke 
správnímu orgánu,“ informovala 
Lenka Biolková.  (pp) 

Město nemůže bránit demolicím soukromého majetku

cestující. Součástí stavebních 
prací je také rozšíření točny, 
posílení veřejného osvětlení, 
úprava parkování pro osobní 
vozy a rekonstrukce chodníků 
a povrchu komunikace točny.

Rekonstrukce autobusové 
točny v Lískovci, na kterou zajíž-
dí autobus MHD zhruba dvacet-
krát za den, již byla nutná, a to 
nejen kvůli nevyhovujícím tech-
nickým parametrům, ale také 
z důvodu zastaralého vybavení 
a jejího celkového řešení. Točna 
je v blízkosti velmi navštěvované 
lokality místních lesů a vodního 

pramene v Hájku, ke kterému 
vede bezbariérový přístup. Pro 
„svatou“ vodu, která je pod stá-
lou kontrolou hygieniků a která 
splňuje požadavky pro pitnou 
vodu, si tak může dojet opravdu 
každý. Celkový dojem z návště-
vy tohoto místa tak v budoucnu 
umocní i upravená autobusová 
točna s osmi parkovacími místy 
pro návštěvníky. 

Práce na úpravě točny jsou 
již v plném proudu, ukončeny 
by měly být nejpozději koncem 
března. Náklady jsou vyčísleny 
na necelý jeden milion korun.

RUB A LÍC BÝVALÉ PŘÁDELNY: Správce konkurzní podstaty rozhodl, že je pro něj výhodnější objekt zbourat.  Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecká radnice 
se znovu skloňuje v souvis-
losti s budovou, kterou chtěli 
památkáři uchránit před de-
molicí. Jedná se tentokrát o 
objekt Slezanu na Nádražní 
ulici – bývalou přádelnu ba-
vlny fy A. Landsberger č. p. 
2822/1, která ovšem nikdy ne-
byla a není v majetku města a 
o jejím osudu rozhodl správce 
konkurzní podstaty.

„Město těžko může sanovat 
dluhy soukromých společností 

a vykupovat nefunkční budovy 
za nějaké astronomické částky, 
to po nás nikdo nemůže chtít. 
My jsme samozřejmě sondovali 
s managementem společnosti 
i správcem konkurzní podstaty, 
jestli by nějaký majetek dnes již 
zkrachovalé firmy Slezan mohl 
být pro město zajímavý. Spíše 
jsme se soustředili na dostupné 
pozemky, zejména v lokalitě, kde 
kdysi fungoval zoopark, ale dosud 
jsme nedostali žádnou nabídku, 
která by byla pro město výhodná,“ 

informoval o tom, že město osud 
nemovitého slezanského majetku 
monitorovalo, náměstek primáto-
ra Karel Deustcher.

Podnět na zařazení předmět-
né budovy mezi kulturní památky 
vznesl Národní památkový ústav 
Ostrava. V roce 2011 si dokon-
ce vyžádal stanovisko také od 
města, které tehdy poukazovalo 
na řadu nevhodných stavebních 
úprav a přístaveb, které porušily 
původní autenticitu objektu. Bu-
dova nemá potřebné mimořádné 

umělecké nebo historické hodno-
ty, pro které se věci zapisují do 
seznamu kulturního dědictví, ale 
ani o této záležitosti nerozhodu-
je město. To každopádně nemá 
kompetenci změnit rozhodnutí 
správce konkurzní podstaty, kte-
rý se rozhodl pro demolici výše 
zmíněné budovy. 

Povolení k demolici vydal sta-
vební úřad, který vykonává státní 
správu v přenesené působnosti a 
učinil tak na základě splnění všech 
zákonem daných povinností.

„Na dotazy ohledně budoucího 
využití prostor v lokalitě uvádíme, 
že z hlediska územního plánu je 
zmíněný objekt v ploše občan-
ského vybavení komerčního typu, 
plochy jsou tedy určeny mimo jiné 
pro stavby stravování, ubytování, 
administrativu, pro školství, zdra-
votnictví, sociální péči, ale i pro 
drobnou řemeslnou výrobu a pro 
obchod a služby,“ vyjmenoval Ka-
rel Deutscher.  (pp)

Technické služby, které za-
jišťují zimní údržbu komunika-
cí ve správě města, si letošní 
mírnou zimu pochvalují.  Díky 
ojedinělému sněžení a jen ob-
časným mrazivým teplotám 
vyjížděly s technikou na od-
klízení sněhu nebo zmírnění 
náledí méně často než v ji-
ných letech. Pokud se zima do 
konce dubna už neozve, je víc 
než pravděpodobné, že město 
ušetří peníze za zimní údržbu.

„Charakter letošního zimního 
období je v porovnání s loňským 
rokem velice příznivý.  Vloni jsme 
v rámci zimní údržby komunikací 
spotřebovali rekordní množství 
posypového materiálu, zhruba 1 
350 tun, v letošním roce se za-
tím pohybujeme okolo 470 tun. 
Ovšem, je nutné si uvědomit, 
že zima se ještě může ozvat, 

například vloni jsme prováděli 
docela masivní zimní údržbu na 
konci března a počátkem dubna, 
a počítat musíme také s tím, že 
zimní údržbu budeme provádět 
ještě v nadcházejícím listopadu 
a prosinci,“ řekl ředitel TS a.s. 
Jaromír Kohut.

„Na zimní údržbu komunika-
cí je každoročně z městského 
rozpočtu uvolněno zhruba deset 
milionů korun. Přesnou částku 
úspor v rámci zimní údržby ne-
lze vyčíslit, protože neumíme 
odhadnout, jaká bude nadchá-
zející zima v závěru roku, která 
si vyžádá zimní údržbu ze stej-
ného balíku financí. Nicméně, je 
téměř jisté, že k úsporám dojde. 
Dohodli jsme se s ředitelem 
Kohutem, že do konce března 
vyčíslí částku přibližných úspor, 
která bude poukázána zpět do 

Dosud mírná zima ušetří penízeDosud mírná zima ušetří peníze

rozpočtu města a bude účelně 
využita,“ řekl náměstek primáto-
ra Karel Deutscher s tím, že pe-
níze mohou být vynaloženy jak 
na opravy komunikací a chod-
níků nad rámec plánů pro tento 
rok, tak na četnější kosení ve-
řejné zeleně v letních měsících 
nebo úklid města. 

Technické služby se v sou-
časné době věnují převážně 
standardnímu strojnímu i ruční-
mu úklidu komunikací, který se 
běžně v průběhu zimních měsí-
ců neprovádí. Kromě toho však 
i nadále udržují pohotovostní 
službu pro případ sněžení nebo 
hrozící tvorby náledí.

TOČNA K HÁJKU: Do konce března má být místo dopravně vyřešeno.
Foto: Petr Pavelka

Autobusová točna K Hájku prochází proměnou
Autobusová točna K Hájku 

v městské části Lískovec je 
v těchto dnech rekonstruová-

na. Vznikne zde nové, zvýšené 
nástupiště s přístupovými ram-
pami a novým přístřeškem pro 
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Ve středu 12. února se ko-
nal ve školní družině při 5. ZŠ 
již 12. ročník výtvarné soutěže 
městských školních družin. Se-
šlo se padesát dětí z jedenácti 
městských škol (ŠD při 1., 2., 4., 
5., 6., 7., 8., 11., ZŠ, ŠD při ZŠ v 
Chlebovicích, Lískovci a Naději). 
Téma soutěže tentokrát znělo: 
„JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA“.

Paní vychovatelky by se rády 
postaraly o to, aby tak hezké dět-
ské práce nezdobily pouze nástěn-

ky škol. Rozhodly se, že z těch nej-
zdařilejších vytvoří kalendář na rok 
2015, pro který je dané téma vel-
mi příhodné. A kdo se zcela jistě 
bude podílet na tvorbě kalendáře?

1. třída: 
1. místo – Adrian Mück 1. ZŠ
2. místo – Klára Nantlová 5. ZŠ
3. místo – Pavla Pohanková 8. ZŠ

2. třída:
1. místo – Nikol Fabiánová 2. ZŠ
2. místo – Markéta Korbelová 1. ZŠ
3. místo – Iva Čerňáková 5. ZŠ

3. třída: 
1. místo – Thea Barcziová 5. ZŠ
2. místo – Elen Vilášková 6. ZŠ
3. místo – Lucie Václavíková 2. ZŠ

4. třída:
1. místo – Adéla Válková 11. ZŠ
2. místo – Erika Staňová 2. ZŠ
3. místo- Nikola Dostálová 6. ZŠ

5. třída: 
1. místo – Nikola Ručková 6. ZŠ
2. místo – Adam Žídek 1. ZŠ
3. místo – Gabriela Kubienová 
ZŠ Sedliště  vychovatelky ŠD

Výtvarná soutěž městských školních družin
Víkend bez televize a ostat-

ních moderních médií, jako 
jsou PC, DVD apod., si vy-
zkoušely děti třídy Motýlek 
Mateřské školy Frýdek-Místek, 
Anenská 656, p.o. se svými ro-
diči. Tato akce vycházela z tříd-
ního projektu „Co knihy skrý-
vají…“, který svou podstatu 
našel v celorepublikovém pro-
jektu „Celé Česko čte dětem“, 
do něhož je mateřská škola 
zapojena již od roku 2010.

V rámci projektu se děti napří-
klad seznámily se vznikem knihy 
a s lidmi, kteří se na jejím vzni-
ku podílejí. A protože mateřská 
škola vychází z modelu prožitko-
vého učení, děti si samy mohly 
zažít, jaké to je psát či ilustrovat 
knihu. A jak to zvládly děti před-
školního věku, které ve většině 
případů ještě neumí číst a psát? 
Samozřejmě si na pomoc po-
zvaly své rodiče. V rámci zá-
bavné akce společně s rodiči vy-
tvořili „Příběhy housenky Míši“. 
Během přátelsky laděného od-
poledne tak vzniklo celkem pět 
příběhů, jejichž hlavní hrdinkou 

se stala „Velmi hladová housen-
ka“ – letošní maskot třídy. Děti 
si příběhy velmi oblíbily a pra-
covaly s nimi v průběhu dalších 
dní. Cílem této aktivity nebylo 
„jen“ napsat příběhy či strávit 
společně čas, i když i toto je 
velmi důležité, ale hlavně ukázat 
rodičům další cestu, kterou se 
mohou vydat nejen při „Víkendu 
bez televize“.

A jak tento víkend dopadl? 
Z provedené ankety mezi rodiči 
vyplynulo, že rodiče tuto aktivitu 
přivítali a poctivě zákaz dodržo-
vali. Odměnou jim byl získaný 
čas, který věnovali sobě navzá-
jem. Někteří rodiče taktéž uved-
li, že si díky této akci uvědomili 
negativní vliv nadměrného sle-
dování televize a ostatních médií 
pro psychický i fyzický vývoj je-
jich dítěte. V tomto případě měla 
akce opravdu význam!

P.S. Zkuste to také, vždyť se 
jedná o naši budoucí generaci! 
Necháme ji „spolknout“ moder-
ními médii?  
Stanislava Korcová, MŠ Frý-
dek-Místek, Anenská 656, p.o.

Víkend bez televizeVíkend bez televize

Letos se naše Jedenáctka 
poprvé rozhodla využít nabíd-
ky pětidenního výjezdového 
kurzu Lyžujeme se Sluníčkem 
společnosti Sun Outdoor o.s 
ve ski areálu Bílá v Beskydech.

V péči lyžařské školy se tak 
ocitlo našich 19 žáků od 1. až po 
5. třídu, a to nejen začátečníků, 
ale i pokročilejších lyžařů. Kva-
lifikovaní instruktoři pracovali 
s dětmi v malých skupinkách, 
vymýšleli pro ně stále nové čin-
nosti, rozvíjeli u nich především 
koordinační schopnosti, obrat-
nost a techniku lyžování. Vyučo-
vací jednotka trvala do 2 hodin 

i s přestávkou. Žáci bezpečně 
zvládli lyžařské základy. 

Pro nás učitele bylo velkou ra-
dostí pozorovat zblízka naše žáky, 
jak se s pomocí instruktorů rychle 
zlepšují, jak si lyže oblíbili a jak 
se na ně těší. Jako velkou výho-
du jsme zaznamenali i to, že děti 
měly možnost učit se ve skupince 
se spolužáky či sourozenci, čímž 
rychleji získali tolik potřebnou se-
bejistotu a motivaci k lyžování.

Rádi bychom i příští rok tuto 
možnost lyžování opět nabídli a 
doufáme, že se počet zájemců o 
tuto akci ještě rozroste.

Táňa Janošcová 

Lyžování se Sluníčkem

Foto: Alena Bařinová

Úspěšná taneční skupina 
Funky Beat se velmi poctivě 
připravovala na republikové 
kolo soutěže „Děti fitness 
aneb sportem proti drogám“, 
které se letos konalo v městě 
Otrokovice. Tento den byl pro 
Funky Beat obzvlášť vydaře-
ný a všichni tanečníci do něj 
vykročili pravou nohou. 

Jako první se zde předvedli 
ti úplně nejmenší „hiphopeři“ 
ve věku 4 až 7 let. I přes takto 
nízký věk prokázali mnozí malí 
svěřenci Kristýny Blahutové 
obrovský talent. Nejvíce však 
porotu zaujala Adéla Sopucho-
vá, která si odnesla stříbrnou 
medaili, a Tereza Maralíková, 
která se postavila dokonce 
na stupínek nejvyšší. Členové 
skupiny Funky Beat od 7 do 11 
let doslova převálcovali svou 
konkurenci a o všechny příčky i 
medaile se tak poprali jen mezi 
sebou – na 6. místě se umístila 
Viktorie Peterová, na 5. Vendu-
la Bystroňová, 4. místo si vytan-
čila Natálie Šmídová, třetí místo 
si vybojoval Šimon Rožnovský a 
druhým místem se může chlubit 
Nela Starůstková. Nejvíce ze 
všech však porotu přesvědčila 

Nela Gaudynová, která si tak 
přivezla do Frýdku svou zlatou 
medaili. Následovali junioři a 
krásné šesté místo, které získal 
Milan Bolgač, bronzová me-
daile, kterou převzala Kateřina 
Schwarzová a nakonec opět 
zlatá medaile, o níž se zaslouži-
la Karolína Rožková. Také „hla-
váci“ lakomě schramstli téměř 
všechny umístění pouze pro 
sebe a nedali své konkurenci 
skoro žádnou šanci – na 6. mís-
to se probojoval Ondřej Kaloč, 
na páté Jan Tonka a 4. místo 
patřilo Marcelu Marešovi. O titul 

mistra České republiky soupe-
řila do poslední chvíle Natálie 
Maříková a Tomáš Brož, který 
však nakonec po velmi vyrovna-
ném souboji vzešel jako vítěz.

„Nemohu uvěřit, že jsme si 
domů odvezli titul mistra ČR 
hned ve všech kategoriích! Je 
to obrovský úspěch a jsem na 
všechny mé svěřence nesku-
tečně pyšná a chtěla bych také 
touto cestou poděkovat panu 
řediteli z 5. základní školy, který 
nám umožňuje trénovat ve své 
škole. Děkujeme!“ vzkazuje tre-
nérka Kristýna Blahutová. 

Republikové úspěchy Funky Beatu 
se zrodily na trénincích na 5. ZŠ

Již čtrnáct let naše škola 7. 
ZŠ přispívá onkologicky ne-
mocným dětem. V tomto škol-
ním roce se dne 11. 4. 2014 v 
odpoledních hodinách uskuteč-
ní „Jarní vernisáž“, kde budou 
vystaveny práce dětí naší ško-
ly spolu s jarními dekoracemi, 
které si za symbolickou částku 
budete moci zakoupit. 

Výtěžek z této akce bude jako 

každoročně věnován Občanské-
mu sdružení „Haima“ pro pomoc 
dětem s poruchou krvetvorby při 
dětském hematoonkologickém 
oddělení Fakultní nemocnice 
v Ostravě. 

Prosíme, přijďte se podívat, 
podpořit nás a vyjádřit tak po-
třebný projev sounáležitosti. 

Předem děkujeme.
Učitelé a žáci „Sedmičky“

Snažíme se proměnit 
dětské slzy v úsměv
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V druhé polovině února 
proběhl v MŠ Kouzelný svět 
„Bláznivý karneval“. Všechny 
děti i paní učitelky mateřské 
školy byly převlečené do ma-
sek různých pohádkových i 
nepohádkových postav. 

Celým karnevalem nás pro-
vázel klaun Pepino Prcek, který 
měl pro děti připravený „blázni-
vý“ program – probíhaly různé 
soutěže a taneční „kreace“. 
V průběhu karnevalu se k dě-

tem postupně připojovali i jejich 
rodiče. Na závěr proběhlo vyhla-
šování nejlepších masek, které 
vyhrály všechny děti. Vítězové 
si pak domů odnesli tvarovací 
balónky a lízátka.

Během bláznivého karneva-
lu se skvěle bavily nejen děti, 
ale i dospělí. Proto ho může-
me hodnotit jako velice vyda-
řenou akci. 

Za kolektiv MŠ Kouzelný
svět Helena Skládaná

Bláznivý karneval v MŠ Kouzelný světBláznivý karneval v MŠ Kouzelný svět

NA KARNEVALU: Sněhulák to pěkně schytal.  Foto: Petr Pavelka

Vážení rodiče / zákonní 
zástupci, zápis dětí k před-
školnímu vzdělávání v mateř-
ských školách zřizovaných 
Statutárním městem Frýdek-
-Místek pro celý následující 
školní rok 2014/2015 proběh-
ne v úterý 13. 5. a ve středu 

14. 5. od 8:00 do 16:00 hodin. 
Mateřské školy Chlebovice 

a Skalice budou zapisovat děti 
pouze 13. května 2014. Žádosti 
o přijetí do konkrétní mateřské 
školy podávají jen zákonní zá-
stupci dětí, které nejsou do této 
mateřské školy dosud přijaty.

Zápis dětí do mateřských škol

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční
v mateřských školách na těchto místech

ZŠ a MŠ FM, Jana Čapka 2555
web: www.2zsfm.cz

MŠ FM, Slezská 770 (zde 
se zapisují děti i pro MŠ FM, 
Bavlnářská 455)
MŠ FM, Slezská 2011

ZŠ a MŠ FM, El. Krásnohorské 2254
web: www.5zsfm.cz
web: www.msliskovecka.cz

MŠ FM, Lískovecká 2850

ZŠ a MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 320
web: http://info.skola.liskovec.cz

MŠ FM, Lískovec, K Sedli-
štím 182

ZŠ a MŠ FM - Chlebovice, Pod Kabáticí 
107, příspěvková organizace
web: www.zschlebovice.cz

MŠ FM, Chlebovice, 
Pod Kabáticí 193

ZŠ a MŠ FM - Skalice 192, přísp. organizace
web: www.skolaskalice.cz MŠ FM, Skalice 192

MŠ Pohádka, FM, Třanovského 404
web: www.mspohadkafm.cz

MŠ FM, Třanovského 404 
(zde se zapisují děti i pro 
MŠ FM, Gogolova 239)

MŠ Beruška, FM, Nad Lipinou 2318
web: www.msberuska.cz

MŠ FM, Nad Lipinou 2318 
(zde se zapisují děti i pro 
MŠ FM, Olbrachtova 1421)

MŠ Sněženka, FM, Josefa Lady 1790
web: www.mssnezenka.cz

MŠ FM, Josefa Lady 1790
MŠ FM, 8. pěšího pluku 821
MŠ FM, Svat. Čecha 170

MŠ Mateřídouška, FM, J. Božana 3141
web: www.msmateridouska.cz MŠ FM, J. Božana 3141

MŠ FM, Josefa Myslivečka 1883
web: www.jmyslivecka.cz

MŠ FM, J. Myslivečka 1883
MŠ FM, F. Čejky 420
MŠ Lysůvky, Příborská 37

MŠ FM, Anenská 656, přísp. organizace
web: www.msanenska.cz

MŠ FM, Anenská 656
MŠ FM, Jiřího Trnky 63

ZŠ a MŠ Naděje, FM, Škarabelova 562
web:www.specskolynadeje.cz
web: http://nadejems.webnode.cz/

FM, K Hájku 2972

V souladu se školským zákonem se předškolní vzdělávání organizuje pro 
děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitel mateřské školy rozhoduje ve 
správním řízení o přijetí dítěte do mateřské školy. Rozhodnutí, kterým se vyho-
vuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchaze-
čů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchaze-
če. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, a to alespoň 
na dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním 
roce před zahájením povinné školní docházky. Další kritéria pro přijetí 
k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel mateřské školy. K předškolnímu 
vzdělávání je možno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se ne-
může očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. O přijetí dítěte se zdra-
votním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného 
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího 
praktického lékaře pro děti a dorost. Dítě může být přijato k předškolnímu 
vzdělávání i v průběhu školního roku. Bližší informace zveřejní ředitelé 
dotčených mateřských škol způsobem v místě obvyklým.

Dalším zajímavým tématem 
pro naše děti z MŠ J. Trnky 
byly aktuální Zimní olympijské 
hry v Soči. S dětmi jsme si 
nejdříve vyrobili velké olym-
pijské kruhy, pověděli jsme 
si, která barva zastupuje daný 
kontinent. Seznámili jsme je 
s maskoty ZOH a vysvětlili si, 
proč se vlastně olympijské hry 
pořádají a jak často.

O sportovních disciplínách 
měly děti velký přehled, už jen 
proto, že sportovní zápolení sle-

dují společně s rodiči v televizi. 
Jména našich sportovců, jako 
je např. Martina Sáblíková nebo 
Jaromír Jágr, jim také nebyly cizí. 
Každý den nás informovaly, jakou 
medaili získali naši sportovci a 
v jaké to bylo sportovní disciplíně 
– ty dokázaly s přehledem rozpo-
znat na obrázcích (piktogramech). 

Poslechli jsme si naši státní 
hymnu, vyráběli vlajky – naši i 
z cizích zemí. Každý den jsme 
se věnovali cvičení s jiným tě-
lovýchovným náčiním (kruhy, 

míčky, válečky, stuhy apod.) a 
lyžování jsme zatím trénovali 
jen na plastových lyžích ve tří-
dě. Všechny další činnosti byly 
zasvěcené olympijským hrám, 
zimním sportům.

Venku začalo hustě sněžit, tak 
snad nám letošní zima dovolí ješ-
tě využít náš kopec na naší školní 
zahradě k jízdě na lopatách a bo-
bech… „SPORTU ZDAR!“

Lenka Izsóvá, MŠ Frýdek-
-Místek Anenská, odloučené 

pracoviště J. Trnky

Zimní olympijské hry nás baví

Příspěvková organizace Jes-
le F-M je zařízením Statutárního 
města Frýdku-Místku, jejímž po-
sláním je poskytování výchov-
né péče dětem od 1 do 3 let 
věku, zaměřené na rozvoj jejich 
schopností, dovedností, kultur-
ních a hygienických návyků. 

Toto zařízení poskytuje nový 
typ aktivity na podporu rodiny. 
Nabízíme služby, které mají 

preventivní a podpůrný charak-
ter, jejich účelem je usnadňovat 
a podporovat rodiny v péči o 
děti do 3 let věku při harmoni-
zaci práce a rodiny. Služba je 
poskytována na nekomerčním 
základě. Obsahem této služby 
je zajištění bezpečnosti a zá-
kladních potřeb dítěte. S ohle-
dem na zajištění kvality péče je 
vypracován koncept výchovy, 

který upravuje základní obsah 
aktivit s cílem formovat osob-
nost dítěte, zabezpečit fyzickou 
a psychickou pohodu, nabízíme 
dětem zkušenosti, aby se mohly 
stát samostatnou bytostí a záro-
veň se mohly dobře začlenit do 
skupiny vrstevníků, mohly uplat-
nit svou zvědavost a tvořivost. 

Ukázky činností našich dětí 
a akcí, jako je dýňování, pečení 
a zdobení perníčků, mikulášská 
nadílka, karnevaly, besídky pro 
rodiče, divadelní představení a 
další, mohou nejen rodiče, ale 
i veřejnost sledovat na našich 
webových stránkách: www.jes-
le-fm.cz  Za kolektiv
zaměstnanců Jeslí F-M, p. o.

metodik pro výchovnou práci
Mgr. Gabriela Gongolová

Příspěvková organizace Jesle Frýdek-Místek 
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fotbal mládeže
DOROST

starší dorost U19 – Hradec 
Králové 0:1 (0:1)

V úvodním jarním kole jsme v 
prvních dvaceti minutách ne-
zachytili rychlé tempo hry a po 
chybě nabídli soupeři vedení. 
Pak jsme hru vyrovnali a utkání 
bylo dramatické až do konce.

ŽÁCI
FC Hlučín – starší žáci U15 

4:8 (1:3) 
Kičin 2, Mrkvička 2, Kudry 2, 

Křižák, Hammer
Odehráli jsme utkání, které bylo 
velice agresivní a my z něj vyšli 
zaslouženě vítězně. Čtyři góly 
padly ovšem po chybách, ke 
kterým se budeme muset v roz-
boru utkání určitě vrátit.
FC Hlučín – starší žáci U14 

0:8 (0:2) 
Kožušník (Kubala), Ostrák (M. Fuka-
la), Křižák (Hajnoš), Plewa (Křížák), 
Kubala (Želazko), 55. Dryák, 58. 
Hajnoš (Křižák), 65. Hajnoš (Křižák).

MFK Karviná - starší žáci 
U15 3:3 (1:1) 

Vokoun (pk), Mrkvička (Ciesa-
rik), Kudry (Pánek)

Domácí nás přehrávali hlavně 
v prvním poločase, kdy jsme se 
nedokázali přizpůsobit jejich ro-

zestavení ve středu hřiště. Jinak 
je to asi zasloužená remíza.

MFK Karviná – starší žáci 
U14 2:2 (2:1) 

Kubala, Hajnoš
Může mrzet neproměňování 
šancí, kterých bylo hlavně v prv-
ním poločase víc než dost.

PŘÍPRAVKA
ročník 2004 – turnaj v Němči-

cích na Hané (2. místo)
Výsledky FM: - 1. FC Slovác-
ko dívky 3:2 (Málek, Štětinský, 
Šrubař), - FC Zlín-Paseky 1:2 
(vlastní), - SK Prostějov oranžoví 
1:1 (Koutný), - SK Uničov 2:1 (F. 
Kowalczyk, Málek), - SK Slavia 
Kroměříž 3:0 (Málek 2, Koutný), 
- SK Prostějov modří 0:1, - FC 
Šternberk 3:1 (Málek 2, Koutný).
Konečné pořadí: 1. FC Zlín-Pa-
seky, 2. MFK Frýdek-Místek, 3. 
FC Šternberk, 4. SK Prostějov 
oranžoví, 5. SK Slavia Kromě-
říž, 6. SK Prostějov modří, 7. FC 
Slovácko dívky, 8. SK Uničov.
Nejlepší střelec turnaje: Michal 
Málek (FM), nejlepší hráč týmu 
FM: Lukáš Rek.
Sestava FM: Hrubý - Kiš, Kout-
ný, A. Kowalczyk, F. Kowalczyk, 
Málek, Rek, Štětinský, Šrubař.
ročník 2006 – KZL v Brušperku 

Výsledky FM: - TJ Hlubina 1:2 
(Havran), - FC Kozlovice 0:5, - 
FC Libhošt 3:0 (Deingruber 2, 
Grygar), - FC Kozlovice 0:4, - 
Sokol Hukvaldy 3:2 (Havran 2, 
Zapalač), - TJ Petřvald 0:0 
Sestava FM: Patrik Kubáň, Patrik 
Stryja, Vojtěch Klimša, Richard 
Stalmach, Marek Havran, David 
Deingruber, Josef Mařík, Matěj 
Otýpka, Jakub Zapalač, Petr Stal-
mach, Maxmilián Grygar.
ročník 2003 – HLP ve Smilo-

vicích (7. místo)
Výsledky FM: - MFK Karviná 2:2 
(Šmiga, Marciňa), - MFK Vítkovice 
4:1 (Jurga 2, Šmiga, Šeba), - MŠK 
Žilina 0:1, - SFC Opava 1:0 (Bo-
ček), - Fotbal Třinec ?? (Šmiga 2, 
Šeba 2, Hrabec, Rehwald, Jurga). 
Na tomto turnaji jsme obsadili 
celkově 7. místo.
ročník 2003 – KZL v Brušper-

ku (5. místo)
Výsledky FM: - Sp. Jablunkov 
0:1, - TJ Vendryně 5:2 (J. Vo-
koun 2, Bartek, Maléř, Maloň), 
- FC Baník Ostrava dívky 1:2 
(Kaňák), - Sokol Ostravice 1:2 
(Navrátil), - MFK FM r.03 0:3.
Pořadí: 1. MFK FM r.03, 2. Jablun-
kov, 3. FCB dívky, 4. Ostravice, 5. 
MFK FM r.04, 6. Vendryně.

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Předposlední přípravné 
utkání fotbalovým A mužům 
vůbec nevyšlo. Na hřišti prvo-
ligového Spartaku Trnava totiž 
zklamali a prohráli vysoko 5:0.

Na skvěle připravený vyhří-
vaný trávník, před nevídanou 
diváckou kulisou, nastoupili naši 
hráči až s přílišným respektem 
a podle toho i utkání vypadalo. 
Až do 20. minuty jsme Trnavu 
do šance nepustili, jen Toth trefil 
boční síť a Cigánek ve 22. minu-
tě vykopával míč za už překona-
ným Prepslem. Ve 36. minutě se 
v šanci objevil českobudějovický 
Vyskočil, ale nemířil přesně. Až 
v závěrečné sekundě prvního 
poločasu se úžasně trefil do-
mácí krajní bek Sabo a stanovil 
zasloužený poločasový stav 1:0 
pro domácí Spartak.

Do druhého dějství trenér 
Duhan ve snaze o zlepšení 
naší hry a výsledku změnil ro-

zestavení z 4-1-4-1 na lipinskou 
klasiku 4-4-2 a do hry nastou-
pil druhý nejlepší střelec FNL 
Hynek Prokeš. Jenže už v 50. 
minutě Vlasko napodobil Pobor-
ského z Eura 1996 a chytrým 
lobem zvýšil na 2:0. Kontaktní 
gól jsme mohli vstřelit již o mi-
nutu později, ale dobrá akce po 
ose H. Prokeš-Žídek-Milunovič 
brankou nekončí. Začínáme být 
více aktivní, Zapalačova střela 
však končí mimo. V 55. minutě 
Talián nepotrestal snad jedinou 
chybu domácí obrany a Žídko-
va hlavička po rohu střídajícího 
Schronera končí těsně vedle. 
Po našich pološancích však 
Čarnota zvyšuje v 62. minutě na 
3:0, naši obránci nechali bran-
káře Hlaváče pěkně na holič-
kách. Trnava hraje skvěle a po 
akci jak z učebnice moderního 
fotbalu zvyšuje Hodek už na 4:0 
a v 78. minutě kapitán Procház-

Vysoká porážka s prvoligovou TrnavouVysoká porážka s prvoligovou Trnavou
FC SPARTAK TRNAVA – MFK F-M 5:0 (1:0)

JARO ZA DVEŘMI: Budou zase plné tribuny?  Foto: Petr Pavelka

Fotbal A muži:
MFK Karviná – MFK FM 14.30 (Karviná) 9. 3. 

MFK FM – FC Fastav Zlín 14.30 (Stovky) 15. 3.
FC Táborsko – MFK FM 15.00 22. 3.

MFK FM – Viktoria Žižkov 15.00 (Stovky) 29. 3.
FK Fotbal – Třinec MFK FM 10.15 (Třinec) 5. 4.
MFK FM – FK Varnsdorf 16.30 (Stovky) 12. 4. 

Baník Sokolov – MFK FM 10.15 (Sokolov) 19. 4.
MFK FM – České Budějovice 17.00 (Stovky) 26. 4.
Ústí nad Labem – MFK FM 10.15 (Ústí n. L.) 3. 5.
MFK FM – Hradec Králové 17.00 h (Stovky) 10. 5.

MFK FM – Baník Most 17.00 h (Stovky) 20. 5.
Loko Vltavín MFK FM 10.15 h (Vltavín) 24.5.

MFK FM Graffin Vlašim 17.00 h (Stovky) 31.5.
Bohemians Praha MFK FM 17.00 h (Střížkov) 7.6.

Hokejisty Frýdku-Místku 
pod taktovkou trenérů Radima 
Nečase a Jaroslava Havlíka če-
kal v pondělí 3. března v azylu 
porubské sportovní haly čtvrtý 
zápas čtvrtfinále play off. Po 
skvělém výkonu ze druhého 
a třetího zápasu, který vyzněl 
lépe pro naše hráče, bylo právě 
toto utkání jedním z klíčových 
v boji o postup mezi nejlepší 

čtyřku východní skupiny 2. ligy.
Výsledek po uzávěrce

zpravodaje můžete nalézt
na www.hcf-m.cz

Čtvrtfinále:
LHK Jestřábi Prostějov

vs. HC F-M 8:1
HC F-M vs. LHK Jestřábi

Prostějov 7:6 PP
LHK Jestřábi Prostějov

vs. HC F-M 2:3

Neuvěřitelné se mohlo 
stát skutečností

ka na 5:0! Čestnou branku mohl 
zaznamenat Žídek, jenže jeho 
hlavička končí v 80. minutě na 

břevně. Alespoň v závěru utkání 
to náš celek nezabalil, dostali 
jsme se k několika závarům, ale 

výsledek 5:0 se už nezměnil. Po 
výborných výkonech na herním 
soustředění tým zklamal.

Letošní volejbalová sezóna 
se již zlomila do své druhé 
poloviny a pomalu se blíží 
finálové boje o medailová 
umístění v jednotlivých kate-
goriích. Nejinak tomu je i u 
starších žáků, jejichž nejvyšší 
republikovou soutěž – Český 
pohár – čeká už jen závěreč-
ný finálový turnaj. 

Jednu z posledních šancí 
zajistit si účast v elitní osmičce 

měla družstva o víkendu, kdy 
ve dnech 15.-16. 2. proběhlo 
na domácí půdě ŠSK Beskydy 
ve Frýdku-Místku, v hale SPŠ, 
další finálové kolo. Organi-
začně skvěle zvládnutý turnaj 
přinesl hodně vyrovnaných zá-
pasů a bitvy doslova o každý 
bod. Vítězství na tomto turnaji 
si nakonec odvezlo družstvo 
z Příbrami. Stříbro bral po smol-
né porážce právě od později 

vítězné Příbrami domácí tým 
ŠSK Beskydy trenérů Radova-
na Podoly a Lukáše Drasticha a 
bronz putuje na jih Moravy do 
Znojma. Průběh turnaje opět 
poukázal na fakt, že družstva 
z Moravy mají v současné době 
převahu nad družstvy z Čech. 
Trenér domácího týmu Rado-
van Podola zhodnotil vystoupe-
ní svých svěřenců takto:

(Pokračování na straně 7)

Český pohár starších žáků vrcholí
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z atletiky
Stříbro Tesarčíka

V pražské hale ve Stromovce 
se konal republikový šampio-
nát dorostu a juniorů. Sobota 
vyšla našim závodníkům nad 
očekávání dobře. Jediný náš 
mužský zástupce Jan Tesarčík 
potvrdil roli jednoho z favoritů a 
v závodě na 3000 m vybojoval 
stříbrnou medaili v osobním re-
kordu 9:25.02 minuty. Výborně 
si vedla v rozbězích na 800 m 
naše děvčata. Mezi dorostenka-
mi se do finále probojovaly Iveta 
Rašková a Helena Benčová, 
obě shodným časem 2:23.06 

min. Katka Krtková si vylepšila 
osobní maximum na 2:25.74 
minuty a patří jí 11. místo v re-
publice. Mezi juniorkami se Ve-
ronika Siebeltová probojovala 
do finále přímo z druhého mís-
ta v čase 2:21.02 minuty a její 
sestra Kateřina potom časem 
2:20.96 minuty z nejrychlejšího 
prvního rozběhu. V nedělním 
finále dorostenek vybojovala 
Iveta Rašková 5. místo časem 
2:20.55 minuty a hned za ní fini-
šovala na šestém místě Helena 
Benčová za 2:20.98 min. Také 

v juniorkách nám patří na 800 
m 5. místo v republice záslu-
hou Veroniky Siebeltové, která 
opět posunula oddílový rekord 
na 2:16.53 minuty. Na 7. místě 
doběhla Kateřina Siebeltová za 
2:19.02 min. Do třetice vybojo-
val páté místo v závodě na 1500 
m Jan Tesarčík v čase 4:20.01 
minuty. Dvojčatům Siebelto-
vým se závod na 1500 m příliš 
nevydařil, Veronika doběhla 
na 9. místě za 5:06.56 minuty, 
Kateřina hned za ní na místě 
desátém.

(Pokračování ze strany 6)
„Velmi dobrý výkon jsme 

předvedli zejména v sobotních 
utkáních. Horší to bylo s kon-
centrací v nedělních zápasech, 

což nás nakonec stálo konečné 
1. místo. Nicméně opět jsme se 
v tabulce posunuli o jednu příčku 
směrem nahoru a to je velká vý-
zva před závěrečným turnajem.“

O celkovém vítězi letošního 
ročníku Českého poháru se 
rozhodne na závěrečném finá-
lovém turnaji, který proběhne
21.-23. 3. v Hradci Králové.

Český pohár starších žáků vrcholí

V neděli 16. února proběh-
lo ve Frýdku-Místku v tělo-
cvičně 6. ZŠ pod pořadatel-
skou taktovkou ŠSK Beskydy 
a vedoucí Beskyďáčku Nikoly 
Němcové další Krajské kolo 
v barevném minivolejbale. 

Turnaje se opět zúčastnil 
rekordní počet malých sportov-

ců z Moravskoslezských klubů 
– TJ Sokol Palkovice, ŠSK Os-
trava, VK Frýdlant nad Ostra-
vicí, VK Raškovice, SK Přerov, 
ŠSK Bílovec a samozřejmě do-
mácího ŠSK Beskydy. Celkem 
93 družstev, která byla tvořena 
217 hráči, odehrálo mnoho 
krásných zápasů v jednotli-

vých barevných kategoriích. 
Spokojení a plní sportovních 
zážitků tak domů odcházeli 
úplně všichni.

Další možnost poměřit své 
síly budou mít barevní minivolej-
balisté na dalším Krajském kole 
BMV, které proběhne 30. 3. opět 
v hale 6. ZŠ ve Frýdku-Místku.

Rekordní Krajský turnaj BMV 

Nejmladší minižákyně U11, 
vedené trenérem Petrem Alek-
sou, nezaváhaly při domácích 
zápasech proti týmu z Ostravy, 
připsaly si do tabulky další dvě 
vítězství a zatancovaly divá-
kům oslavný vítězný taneček.

BK F-M – Basket Ostrava 
24:21 a 41:31

Body celkem: Kaňoková 12, Smi-
talová 12, Muráriková 11, Bezecná 
6, Podracká 6, Konečná 5, Durčá-
ková 4, Lukácsová 3, Kahánková 
2, Sabó 2, Gottwaldová 2.
Našim nejmladším děvčatům se 
podařilo obě utkání proti týmu Bas-
ket Ostrava vyhrát, přestože nám 
v zápase chyběly tři hráčky včetně 
kapitánky Kristýny Baierové.
Juniorky U19 sehrály na domácí 
palubovce dvě klíčová utkání a 
po dvou vítězstvích si zajistily po-
stup do ligového play-off. 

BK F-M – BK Žďár nad Sáza-
vou 63:49

Čapatá 19, L. Riegerová 13, Lu-
kácsová 8, Folvarčná a Hlavová 7, 
Káňová 5, Faranová a Štupáková 2.
BK F-M – BK Pelhřimov 74:59
Folvarčná 31, Lukácsová 13, Káňo-
vá 10, Vojkovská 8, Čapatá 6, L. 
Riegerová, Štupáková a Hlavová 2.

Další výsledky:
Žákovská liga starších žákyň U15: 
BK Frýdek-Místek - BK Haví-

řov 47:62 a 41:46
Kučerová 28, Šimíčková 19, 
Ručková 17, Hudcová 12, Kuč-
ná 6. Sommerová 5, Zubková 2.
Oblastní přebor starších minižá-

kyň U13: 
TJ Rožnov p. R. - BK Frýdek-

-Místek 55:46 a 53:41
Oblastní přebor 1. tř. mužů: 

TJ Gymnázium Hladnov - BK 
Frýdek-Místek 100:69     (kot)

Nejmladší basketbalistky dvakrát vyhrály

NEJMLADŠÍ MINIŽÁKYNĚ U11: Naše hráčky, vedené trenérem 
Petrem Aleksou, si na závěr zápasu s Basket Ostrava mohly zatančit 
vítězný taneček.  Foto: Jindřich Kotas

„Došli jsme v poháru skutečně 
daleko, a i když povětšinou mys-
líme na boj o postup do extraligo-
vé šestky, do Prahy pojedeme s 
cílem zabojovat o postup do po-
hárového finále. Nikdo nepoces-
tuje přes celou republiku s něčím 
jiným, než se snahou udělat v 
konkrétním zápase maximum pro 
úspěch. Nálada je v týmu pocho-
pitelně díky třetímu místu dobrá, 
ale víme, že je potřeba dosavad-
ní výsledky potvrdit,“ vyhlašoval 
bojovně před semifinálovým zá-
pasem s Duklou Vojtěch Petrov-
ský, spojka SKP Frýdek-Místek a 

nejlepší extraligový střelec.
V první půli se domácí šňůrou 

pěti branek dostali do vedení 
10:6, čtyřbrankové manko vy-
drželo až do poločasu a náskok 
si Dukla udržovala ještě deset 
minut před koncem. Hosté ale 
dokázali svůj výkon vygradovat a 
o naději definitivně přišli až v sa-
motném závěru, když Dukla dala 
vítězný gól prakticky sekundu 
před koncem utkání. Pražané se 
tak ve finále střetnou s Jičínem.

Nejvíce branek: Šůstek 7, 
Kotrč 6, Mráz 6/2 – Dyba a Heč-
ko po 7. 

Do finále poháru házenkáři
neproklouzli jen „o sekundu“
Dukla Praha – SKP F-M 27:26 (13:9) 

Ve dnech 14.-15. února se 
sjelo do Bezměrova (okres 
Kroměříž) 85 šachistů všech 
generací z celé ČR, aby zde bo-
jovali ve dvou turnajích nejen o 
medailová umístění, ale také o 
zisk ELO (osobní ohodnocení 
šachové síly hráče). Beskyd-
ská šachová škola vyslala pod 
vedením trenérů Karla Plisky a 
Zdeňka Holeksy početnou vý-
pravu 22 šachových nadějí. 

Turnaje A (5. kol, FIDE Open) 
se zúčastnilo celkem 31 šacho-
vých nadšenců, včetně šesti 
hráčů BŠŠ. Překvapením turna-
je byl náš Matěj Kuchař, který 
z 12. nasazeného místa získal 
bronzovou medaili, se ztrátou 

pouhých dvou remíz. Martina 
Fusková potvrdila čtvrtou nasa-
zenou pozici a získala 1. místo 
v kategorii žen, méně spokojená 
už byla Natálie Kaňáková, která 
obsadila „až“ 3. místo. V turnaji 
B (7. kol, Národní Open) se po 
příjezdu našich 16 hráčů po-
čet zastavil na 54 účastnících. 
S velkou vervou turnajem prolétl 
Marek Miča (10 let) a obsadil vý-
borné 2. místo. 3. místem velmi 
potěšil Filip Haška (12 let), a 4. 
až 8. místo dělili Lucian Vantuch 
(9 let) a Lukáš Odstrčil (10 let).

Gratulujeme medailistům a 
děkujeme celé výpravě za vý-
bornou reprezentaci naší šacho-
vé školy a Frýdku-Místku!

BŠŠ přivezla pět medailí
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Za účasti členů představen-
stev české, polské a slovenské 
části Euroregionu Beskydy se 
17. února v restauraci hotelu 
Terasa na Olešné uskutečnilo 
zasedání Prezídia Euroregionu 
Beskydy, kterého se za Frý-
dek-Místek zúčastnil primátor 
Michal Pobucký a radní Eva 
Richtrová, předsedkyně sdruže-
ní Region Beskydy.

„V úvodu jednání jsme před-
stavili Frýdek-Místek naším 
novým netradičním videokli-
pem, který se velmi líbil, poté 
už zazněly informace o činnosti 
národních částí Euroregionu 
Beskydy, byly zhodnoceny jed-
notlivé aktivity realizované v loň-
ském roce a všichni přítomní se 

ujistili o aktivní účasti při reali-
zaci aktivit plánovaných pro rok 
letošní,“ přiblížila Eva Richtrová.

„Samozřejmě jsme se rov-
něž bavili o současném stavu 
přípravy operačních programů 
přeshraniční spolupráce na jed-
notlivých hranicích na období 
do roku 2020. V průběhu letoš-
ního roku budou dále probíhat 
přípravná jednání, na kterých 
budou stanoveny a dohodnuty 
nejdůležitější principy realizace 
projektů v rámci fondů mikro-
projektů,“ doplnil primátor Mi-
chal Pobucký s tím, že radnice 
hodlá být nadále velmi aktiv-
ní v tomto sdružení, protože 
umožňuje přes evropské fondy 
financovat zajímavé aktivity a 
projekty. Mnoho významných 
akcí se uskuteční i v tomto roce. 
Například Mistrovství Euroregi-
onu Beskydy v lehké atletice – 

v zářijovém termínu na stadionu 
TJ Slezan Frýdek-Místek nebo 
květnový Festival realizovaných 
projektů v rámci oslav 10. výročí 
vstupu zemí do Evropské unie. 
Všechny strany Euroregionu 
budou dále prohlubovat svou 
spolupráci, k většímu poznání 
zástupců samospráv má poslou-
žit například Mistrovství starostů 
Euroregionu Beskydy v lyžová-
ní, Setkání zástupců Euroregio-
nu Beskydy v Praze či červnový 

společný výstup na Lysou horu. 
„V nejbližší době budeme 

pracovat na zmapování názorů 
měst a obcí na projekty přeshra-
niční spolupráce. Zjištění kon-
krétních informací je důležité pro 
stanovení tematických cílů přes-
hraniční spolupráce v připravo-
vaném programovém období a 
nastavení podmínek fondů tak, 
aby co nejvíce korespondovaly 
s potřebami potenciálních žada-
telů. Dohodli jsme se, jak bude-

me v tomto ohledu postupovat,“ 
sdělila další výstup z prezídia 
Dagmar Valášková, projektová 
manažerka Regionu Beskydy. 
Eva Richtrová informovala zú-
častněné také o připravovaném 
projektu prevence kriminality 
ve Frýdku-Místku, který spočívá 
v označení (čipování) jízdních 
kol a vytvoření příslušné data-
báze. Polská a slovenská strana 
se má brzy vyjádřit, zda se k to-
muto projektu přidá.  (pp)

Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená zá-
stupci ČSSD, VV a KDU-ČSL zavazuje plnit programové 
prohlášení rady města tak, aby naše město bylo i nadále 
místem, kde stojí zato žít, a to nejen v centru obce, ale i 
v okrajových částech. Inspirací je pro nás také evropská 
úroveň standardu v činnosti municipality.

Budeme pokračovat v naší účasti a aktivitáchBudeme pokračovat v naší účasti a aktivitách
v rámci Euroregionu Beskydyv rámci Euroregionu Beskydy

ZASEDÁNÍ PREZÍDIA: V Euroregionu Beskydy hraje Frýdek-Místek významnou roli.  Foto: Petr Pavelka
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Nabízíme ještě poslední místa k akreditovanému kurzu 
MŠMT Pečovatelka o děti ve věku od 0-15 let. Kurz o rozsahu 
180 hodin proběhne od 10. 3. do 21. 5. 2014 na Obchodní aka-

demii, Palackého 123 ve Frýdku-Místku v odpoledních hodinách.
www.vzdelavaci-kurzy.eu, blíže záložka ke stažení. 

Informace na tel. 608 871 754, 732 349 654.

V loňském roce na Dnech 
NATO zorganizovali pracovníci 
Nadace ČEZ charitativní pro-
jekt „Oranžové kolo“. Zapojili 
návštěvníky Dnů NATO, aby se 
sami svým výkonem na Oran-
žovém kole podíleli na výši 
částky, kterou Nadace ČEZ 
přerozdělí mezi dvě organiza-
ce, zabývající se pomocí zdra-
votně postiženým občanům.

Naše organizace tak díky to-
muto projektu získala od Nada-
ce ČEZ finanční částku 49 669 
Kč určenou na nákup kompen-
začních pomůcek.

Centrum Pečovatelské služby 
Frýdek-Místek pomáhá zdravot-
ně postiženým občanům a se-
niorům, kteří nejsou schopni se 
sami o sebe v plné míře postarat. 
Pracovníci Centra pečovatelské 
služby jim pomáhají v péči o je-
jich osobní hygienu, zabezpečují 
jim nutné domácí práce a veške-
rou potřebnou pomoc k zajištění 
jejich životních potřeb, pokud jim 
toto nemohou poskytnout jejich 
rodinní příslušníci. 

Mimo zajišťování přímé péče 
zapůjčujeme v naší půjčovně 

kompenzačních pomůcek za vel-
mi výhodných podmínek široký 
sortiment zdravotních kompen-
začních pomůcek, které ulehčují 
nejen péči o seniory a zdravotně 
postižené, ale usnadňují a zkva-
litňují jejich stávající život.

Finanční prostředky z daru 
Nadace ČEZ byly použity na 
nákup dvou elektrických postelí 
s antidekubitní matrací a na mat-
raci se střídavým tlakem. 

Začátkem měsíce únor zakou-
pila naše organizace výše uve-
dené kompenzační pomůcky za 

finanční prostředky z daru od Na-
dace ČEZ. Tyto kompenzační po-
můcky již v současné době slouží 
svým uživatelům a pomáhají jim 
ulehčit od jejich zdravotních potíží.

Chceme touto cestou podě-
kovat pracovníkům Nadace ČEZ 
za poskytnutý finanční dar a 
děkujeme rovněž všem návštěv-
níkům, kteří na Dnech NATO 
v Ostravě neváhali a svým výko-
nem na Oranžovém kole podpo-
řili naši organizaci.

Mgr. Anna Vejmelka,
www.psfm.cz 

Nadace ČEZ podpořila Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek

Dvě zdravotní sestry Cha-
ritní ošetřovatelské služby 
Ludmila Laníková a Kamila 
Vargovská se zúčastnily XII. 
celostátního kongresu s me-
zinárodní účastí na téma: 
Mezioborová spolupráce při 
léčbě ran a defektů ve dnech 
23. – 24. ledna v Pardubicích.

Přednášky lékařů a sester 
se týkaly především ošetřování 
ran např. diabetických nohou, 
popálenin, nehojících se ran, 

podtlakové terapie, Charcotovy 
osteoatropatie, končetinové is-
chemie, dekubitů, debridementu 
a oplachových a obkladových 
roztoků. Některé přednášky se 
týkaly studií, výzkumů a srovná-
ní. Kongres navštívili také před-
nášející z Portugalska a Sloven-
ské republiky.

Součástí naší účasti byla i 
naše přednáška s názvem „Chci 
se dotknout hvězd z vozíku a 
z Pankráce“, kterou přednes-

la Kamila Vargovská a sklidila 
velký potlesk a úspěch, poté i 
dodatečné gratulace.

Navštívily jsme i workshopy 
vystavujících firem, např. krytí 
AllevynLife a Hyiodine. U vy-
stavovaných stánků nás zaujalo 
nové trojrozměrné krytí s ná-
zvem Altrazeal. 

Získaly jsme bohaté zkuše-
nosti, které využijeme při péči o 
naše pacienty. 

Kamila Vargovská

Účast na mezinárodním kongresu léčby ran a defektů

Malou odměnou za půlroční 
snažení ve školních lavicích byl 
pro uživatele NZDM Prostor 31. 
ledna turisticko-poznávací výlet. 

Děti za téměř jarního počasí 
vystoupaly na rozhlednu Pano-
rama pod vrcholem Kabátice 
v nadmořské výšce 460 m n. m. 

Z 22 metrů vysoké kovové kon-
strukce rozhledny se kochaly 
krásnými výhledy na vodní ná-
drž Olešná, město Frýdek-Mís-
tek a okolní krajinu.

Cestou malebnými Palkovic-
kými hůrkami se učili turistické-
mu značení, seznámili se s his-
torií i současností největšího 
včelařského muzea v ČR (Dům 
včelařů Fojtství Chlebovice). 
Díky informačním tabulím po-
znali místní faunu i flóru.

Odměnou pracovnicím bylo 
kolektivní prohlášení, ve kterém 
se děti shodly na tom, že takto 
strávený den je lepší než sezení 
u počítače… :-)

Pracovnice NZDM Prostor

Lednový výšlap na rozhlednu

Středisko výchovné péče 
(dále jen SVP) je školské za-
řízení, jehož zřizovatelem je 
ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy. SVP poskytuje 
diagnostické, preventivně vý-
chovné a poradenské služby. 
Služby jsou bezplatné, dis-
krétní, realizované ambulantní 
formou na základě dobrovolné 
žádosti zákonného zástupce 
nezletilého (osoba mladší 18 
let) nebo zletilého klienta.

Cíl naší činnosti
- komplexní pomoc při řešení 

školních, rodinných a osobnost-
ních problémů dětí a mládeže 
do 18 let (případně do ukončení 
středoškolského vzdělání)

Nabízíme
- okamžitou pomoc při zachy-

cení prvních signálů výchovných 
potíží doma i ve škole (narušení 
sociálních vztahů, nerespekto-
vání autority, záškoláctví, šika-
na, lhaní, krádeže, experimento-
vání s návykovou látkou…)

- podporu při řešení opakují-

cích se výchovných potíží
- spolupráci s rodinou, přispí-

vající k podpoře či obnově jejích 
funkcí a k ochraně práv dítěte

- odborné konzultace, poraden-
ství a podporu rodičům, pedago-
gům i samotným dětem a mládeži 
v jejich obtížných životních situacích

- možnost zprostředkování 
diagnostického pobytu v inter-
nátním oddělení SVP

Způsob práce 
- individuální a rodinné konzultace
- individuální terapie a terapeu-
tická pomoc rodinám
- poradenství
- zprostředkování jiné odborné 
pomoci 
Orientujeme se zejména na vlastní 
zážitek klienta, který posiluje jeho 
sebedůvěru a mobilizuje jeho 
vlastní síly k řešení problémů.

Kontakty:
Středisko výchovné péče
28. října 1639
Frýdek-Místek
tel.: 558 647 276 
e-mail: svp-fm@quick.cz

Středisko výchovné péče

„Milé děti, pojďte dál, u nás 
je dnes karneval“ – takto jsme 
vítali příchozí v pátek 7. února 
v Klubu Nezbeda, jenž je stře-
diskem Charity Frýdek-Místek.

Samozřejmě, že většina 
účastníků o akci věděla už dří-
ve a na tento výjimečný den se 
moc těšila. Společně jsme totiž 
připravovali prostory, výzdobu 
a rekvizity k aktivitám. V masce 
přišli opravdu všichni a každý 
si svého přestrojení náležitě 
užíval – princezny se tvářily 
vznešeně, klaun dělal legraci, 
pistolnice se chovala statečně, 
rakeťák oslňoval svým „super-
oblekem“, slon pošťuchoval 

ostatní svým chobotem atd. 
Přišli i hosté – rodiče dětí. 

Bylo na nich poznat, že i oni by 
se nejraději zapojili do všeho 
toho karnevalového skotačení. 
Pro všechny bylo přichystáno 
malé občerstvení v útulné „ne-
zbednické restauraci“.

Pro účastníky byly připra-
veny hry, soutěže, možnost 
ukázat své taneční i pěvecké 
dovednosti. Za splněné aktivity 
obdržely děti lístky do tomboly. 
Ta byla vyvrcholením celé akce. 
Všechny děti odcházely s drob-
ným dárkem a pocitem, že proži-
ly skvělé odpoledne. 

 Alena Kopidolová

Karneval v Klubu Nezbeda
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Upozorňujeme všechny po-
platníky místního poplatku za 
komunální odpad a místního po-
platku ze psů, že v těchto dnech 
dochází k vyměření nedoplat-
ků, včetně navýšení, na těchto 
místních poplatcích za rok 2013 
prostřednictvím hromadného 
předpisného seznamu. 

Místní poplatky budou navýše-
ny o dvojnásobek (např. poplatek 
za komunální odpad činí 492 Kč, 
navýšení 984 Kč, celkem nedo-
platek ve výši 1.476 Kč, poplatek 
ze psů např. při sazbě 1.500 Kč, 
navýšení 3.000 Kč, celkem nedo-
platek 4.500 Kč).

Veřejná vyhláška o vyhotove-

ní hromadného předpisného se-
znamu bude vyvěšena na úřední 
desce Magistrátu města Frýdku-
-Místku a bližší informace podají 
správci poplatků, tj. Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, od-
dělení místních daní a poplatků, 
v kanc. č. 104 – místní poplatek 
ze psů a v kanc. č. 104, 106-109 
– místní poplatek za komunální 
odpad (rozdělen podle písmen).

Zároveň upozorňujeme, že 
v případě nedoplatku za starší 
období je správce poplatku povi-
nen každou platbu, tzn. i platbu 
z roku 2013, posunout na tento 
nejstarší nedoplatek. 

Upozornění pro poplatníky

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
FRÝDEK-MÍSTEK

pronajmout nebytový pro-
stor-garáž nacházející se v ob-
jektu bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 151/3, ul. Hlavní, k.ú. Mís-
tek, obec Frýdek-Místek, na 
základě výsledku „dražby výše 
nájemného“ (dále jen „Dražba“) 
v souladu s „Postupem při pro-
nájmu garáží nacházejících se 
v objektech ve vlastnictví statu-
tárního města Frýdek-Místek“.
Den konání „Dražby“: 6. 3. 2014
Místo konání „Dražby“: Ma-
gistrát města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 10, III. NP (zaseda-
cí místnost)
Hodina konání „Dražby“: 14:00 h
Garáž je umístěna v objektu bez 
č.p./č.e na pozemku p.č. 151/3, 
ul. Hlavní, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek.
Celková výměra garáže je 18,48 m2.

Vyvolávací cena je stanove-
na ve výši minimálního ročního 
nájemného na 1 m2 plochy gará-
že a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.

Prohlídku garáže je možno 
domluvit na tel. č. 558 609 174 
– Ing. Hana Kavková.

Účastníkem dražby může být 
fyzická osoba starší 18 let s tr-
valým 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 3 letech přede dnem 
konání dražby užívala byt nebo 
nebytový prostor ve vlastnictví 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek bez právního důvodu, nebo 
byla dlužníkem vůči Statutární-
mu městu Frýdek-Místek. Splně-
ní této podmínky potvrdí účast-
ník dražby podpisem čestného 
prohlášení při zápisu k dražbě.

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení zá-
pisu účastníků k dražbě uhradila 
zálohu na úhradu nákladů dražby 
na účet města ve výši 5 000 Kč a 
která nejpozději při zápisu účast-
níka k dražbě předložila doklad o 
zaplacení zálohy na úhradu ná-
kladů dražby (kauce), 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. 558 609 174 nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 315. Statutární město Frýdek-Mís-

tek rozhodlo o prodeji níže uve-
deného vozidla formou nabídko-
vého licitačního řízení:

- speciální požární vozidlo 
AVIA A-30K, DVS 12, rok výroby 
1980. Nejnižší nabídnutá cena 
může být 15.000 Kč.

Prodej formou nabídkového 
licitačního řízení se uskuteční 
dne 12. 3. 2014 ve 13 hodin v 
zasedací místnosti v budově 
Magistrátu města Frýdek-Mís-
tek, Radniční č. 10, Frýdek-
-Místek. Účastník nabídkového 

licitačního řízení se před jeho 
konáním prokáže platným ob-
čanským průkazem. Kupní 
cena musí být zaplacena před 
podpisem kupní smlouvy. Bližší

informace na odboru správy 
obecního majetku MMFM, tel. 
558 609 177. Prohlídku výše uve-
deného vozidla možno domluvit s 
Ing. Papřokem na tel. 558 609 300.

Nabídkové licitační řízení

Zabývá se tady někdo týranými, zneužívanými 
a zanedbávanými dětmi v rodinách? Samozřejmě!

Na uvedenou otázku mů-
žeme odpovědět následovně. 
Orgán sociálně-právní ochra-
ny dětí Magistrátu města Frý-
dek-Místek se každým rokem 
zabývá případy týrání, sexu-
álního zneužívání a zanedbá-
vání dětí. Jedná se o spole-
čensky nebezpečné chování 
dospělých, které se často 
odehrává skrytě v soukromí 
rodin za zavřenými dveřmi.

Týrání, zneužívání a zane-
dbávání dětí má mnoho tváří, 
podob a způsobů. Preventivní 
zásahy odborníků a sociálních 
pracovníků bývají velmi nároč-
né, dlouhodobé a komplikované. 
Proč tomu tak je? Proč nevinné 
dětské bytosti bývají podříze-
ny nadvládě dospělých? Vlivů, 
které způsobují tyto negativní 
jevy, může být více. Jedná se 
například o oblast společen-
ského vědomí, výchovy, složení 
sociálních skupin, postavení ve 
společnosti či rodinných ambicí. 
Každá událost, konkrétně každá 
zpráva o dítěti, kterému je jak-
koliv ubližováno, oslovuje naše 
nitro, vyvolává i naše vlastní 
vzpomínky a zkušenosti, oslo-
vuje naše emoce, empatii – a 
nutí nás přijmout vlastní postoj. 
Velký význam můžeme přisou-
dit všímavosti veřejnosti, která 
je zaměřena na zájem pomoci 
bezbranným dětem. Přispívá 
k tomu zajisté i fakt, že u nás je 
zákonem stanovena tzv. ozna-
movací povinnost, na základě 
které každý, kdo se dozví o nási-
lí páchaném na dítěti, musí tuto 
skutečnost oznámit orgánům 
činným v trestním řízení nebo 
upozornit orgán sociálně-právní 
ochrany dětí.

Sociální pracovníci loni řešili 
17 nahlášených případů z pode-
zření na syndrom CAN (syndrom 
týraného, zneužívaného a zane-
dbávaného dítěte). Jen pro dopl-
nění je vhodné připomenout, že 
sociální pracovníci na konci roku 
2013 vedli ještě také přibližně 

5500 spisů o dětech, které řeší 
v návaznosti na další zákonem 
stanovené povinnosti při výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí. Co 
se týče případů syndromu CAN, 
u tří chlapců a tří dívek se jed-
nalo o tělesné týrání, u jednoho 
chlapce o psychické týrání, u 
čtyř dívek o sexuální zneužívá-
ní a šest dětí se setkalo se za-
nedbáváním ze strany rodičů. 
Většina dětí pochází z úplných 
rodin, druhou skupinou jsou ne-
úplné rodiny bez otce. Ze statis-
tiky za rok 2013 vyplývá, že tý-
rání, zneužívání a zanedbávání 
jsou nejčastěji vystaveny děti ve 
věku od 6 do 15 let. Sociální pra-
covníky na tyto případy upozorní 
zejména rodiče, školská a zdra-
votnická zařízení, policie, příbuz-
ný či jiná osoba. V evidenci dětí 
ohrožených syndromem CAN se 
každým rokem objeví cca 13 pří-
padů. Vzrůstající trend nebyl za-
tím zaznamenán. Sociální pra-
covníci se každým nahlášeným 
případem zabývají, provádějí so-
ciální šetření v rodině, pohovor 
s dítětem, rodiči, navštíví školu, 

školního psychologa, dětského 
lékaře a na základě zjištěných 
informací vyhodnotí situaci dítě-
te. Dále je potřebné pozname-
nat, že sociální pracovníci jsou 
dle příslušného zákona povinni 
zachovávat mlčenlivost o sku-
tečnostech, se kterými se při 
výkonu sociálně-právní ochra-
ny dětí seznámí. Výjimkou je 
spolupráce se soudy, policií a 
státním zastupitelstvím. Výkon 
agendy sociálně-právní ochra-
ny dětí je rovněž průběžně kon-
trolován nadřízeným orgánem, 
kterým je příslušný odbor kraj-
ského úřadu.

Uvedená mlčenlivost na dru-
hé straně svazuje sociálním 
pracovníkům ruce v možnosti 
reakce na konkrétní případy, kdy 
je jejich nelehká práce někdy 
nevybíravě mediálně dehones-
tována a bulvarizována, protože 
nemohou veřejnosti podrobně 
vysvětlit a popsat svůj postup 
řešení dané nepříznivé situace.

Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí odboru

sociální péče
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INFORMACE O ODPADECH

Společnost Frýdecká sklád-
ka, a.s. provoz DOPRAVA nabízí 
své služby v dopravě pro fyzické 
a právnické osoby. Disponuje-
me kontejnerovou přepravou, 
kde můžeme zákazníkům na-
bídnout velikosti kontejnerů od 1 
až po 30 m3 kontejnery.

Nejmenší vanové kontejnery 
1 m3 (velikost základny 90 x 150 
cm) jsou přepravovány vozidlem 
MULTICAR, které má šířku pou-
ze 170 cm, a proto je vhodné ke 
vjezdu do úzkých míst, kde vel-
ké nákladní auto nevjede, nebo 
na likvidaci odpadů při staveb-
ních pracích menšího rozsahu.

Vanové kontejnery BIKRAN 
od 5 do 7 m3 (rozměr základny 
250 x 200 cm) jsou přepravová-
ny nákladními vozidly MAN a 
Renault. Kontejnery jsou vhod-
né pro stavební odpady, jako 
je cihla nebo beton, ale velmi 
dobře se uplatní i pro dovoz ma-
teriálů, např. betonové recykláty 
nebo zeminový substrát z naše-
ho skladu. Zákazníci mohou vy-
užít i kontejnery s víky, např. při 
přepravě odpadů kašovité kon-
zistence vznikající při vrtání vrtů 
na tepelná čerpadla. Společnost 

Frýdecká skládka, a.s. disponu-
je čtyřmi vozidly schopnými tyto 
kontejnery obsloužit, a proto 
můžeme pružně reflektovat na 
přání zákazníků, co se týká ter-
mínu přistavení nebo odvozu.

Poslední kategorií kontej-
nerů jsou natahovací velkoob-
jemové kontejnery s objemem 
od 12 m3 do 30 m3 (rozměr zá-
kladny 260 x 450-550 cm) Tyto 
kontejnery přepravují čtyři ná-
kladní vozidla MAN a Renault. 
Kontejnery jsou vhodné přede-
vším pro přepravu lehčích od-
padů, např. velkoobjemových, 
komunálních nebo biologických 
(např. listí, větve) odpadů.

V neposlední řadě mohou 
naši zákazníci využít služeb 
skříňového vozidla MAN s hyd-
raulickým čelem.

Při potřebě odvozu odpadů, 
resp. kontejnerovém dovozu 
materiálu z našeho skladu 
(betonové recykláty, štěrk, 
kompost, zeminový substrát, 
aj.) neváhejte kontaktovat dis-
pečink společnosti Frýdecká 
skládka, a.s. na telefonu 558 
44 00 66 volba 1 nebo na mobil 
603 88 16 76.

Doprava a přeprava odpadů

Odbory

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 (Místecká 
kasárna)
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
10b (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 101,08 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 – objekt 
3B (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 zast. plo-
cha (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
10B (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 – objekt 
C11 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 664,54 m2 (úče-
lová budova pro garážování techniky) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/4 zast. plo-
cha (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 – objekt 
5B (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 269,31 m2 (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
B10 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
B10 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 – objekt 
C (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 – objekt 
B10 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 – objekt 
C1 (Místecká kasárna)
nebytové prostory o celkové výměře 74,40 m2 (sklad)
objekt č.p. 811, ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, II. NP, 
místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV. NP, 
místnost 402 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, IV. NP, 

místnost 407 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, 
místnost 502 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2, I. NP, 
místnost 105 (kancelář) 
objekt č.p. 72, ul. J. Trnky 
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře 
nebytové prostory o celkové výměře 40 m2, v mezipatře
nebytové prostory o celkové výměře 43,31 m2, v mezipatře
objekt č.p. 158, ul. Frýdlantská
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2 (prodejna)
objekt křížový podchod (ve směru na ul. Janáčkova)
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna)
objekt bez č.p./č.e. – podchod mezi bývalým autobu-
sovým stanovištěm a prodejnou Albert
nebytové prostory o celkové výměře 14,02 m2 (obchod) 
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3, ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 18,48 m2 (garáž)

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174

k.ú. Lískovec
objekt č.p. 34
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna 
uzenin) 
k.ú. Skalice
objekt č.p. 6
nebytové prostory o výměře 33,54 m2 (garáž) 
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář)
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, II. NP (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18 m2, VIII. NP (kancelář)
objekt č.p. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (ateli-
ér, kancelář, příslušenství) 
objekt č.p. 2299, (tř. T. G. Masaryka)
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (kancelář) 
objekt č.p. 10, (ul. Radniční)
nebytové prostory o celkové výměře 31,75 m2 (prodejna) 

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:
Na vybraná parkoviště ve 

městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení:
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, 

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

Termíny:
U prodejny Mountfield  25.-27. 3.
U krytého bazénu  4.-6. 3.
Parkoviště u Kauflandu 11.-13. 3.
Pod estakádou 18.-20. 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

Sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů

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/

SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK, tel: 558 434 154, 558 434 525, e-mail: info@klicfm.cz, www.klicfm.cz

SVČ KLÍČ

NABÍDKU LETNÍCH POBYTOVÝCH 
TÁBORŮ NA LÉTO 2014 NAJDETE 

NA WWW.KLICFM.CZ
KURZY A KROUŽKY

6. 3. ZÁKLADY KRESBY | VÝ-
TVARNÝ KURZ

Kurz je určen jak pro začátečníky, tak 
pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v kres-
bě. V průběhu kurzu se seznámíte s 
technikou kresby tužkou, uhlem a rud-
kou. Naučíte se základům stavby obra-
zu a kompozice. Kurz bude rozdělen do 
čtyř částí – kresba zátiší, kde si osvojíte 
základy perspektivy a vyjádření různých 
struktur materiálů touto technikou, hru 
světla a stínu. Tyto dovednosti rozvine-
te v dalších částech věnovaných figurál-
ní kresbě a studii architektonického pro-
storu. V závěru kurzu využijete všechny 
osvojené dovednosti v plenéru.
Věk: od 15 let – dospělí. Místo a čas: 
SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 767, 
Místek | Každé čtvrtek, 16:00 – 18:00 
hodin. Cena: 1 200 Kč / 10 lekcí (120 
minut / 1 lekce). Informace: Ivana Kul-
hánková, telefon: 558 111 765, 731 
167 010, e-mail: iva@klicfm.cz
3. – 21. 3. DIGI FOTO | VÝSTAVA 

PRACÍ KROUŽKU
Od 3. března budete moci zhlédnout 
v prostorách SVČ Klíč FM výstavu 
fotografií našich členů, které zachycují 
město Frýdek-Místek, činnosti zájmo-

vých útvarů SVČ Klíč a inspirace z pří-
rody. Všechny srdečně zveme.
Místo: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek. Informace: Ivana Kul-
hánková, telefon: 558 111 765, 731 
167 010, e-mail: iva@klicfm.cz
6. 3. ATELIÉR DEA | SMALTOVÁNÍ 

BEZ PÍCKY
Vyzkoušíte si techniku smaltu. Touto 
technikou si ozdobíte plíšky, které vy-
užijeme k sestavení sady šperků. 
Věk: od 11 let – dospělí. Místo a 
čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 16:30 – 19:00 hodin. 
Cena: 120 Kč. Informace: Ivana Kul-
hánková, telefon: 558 111 765, 731 
167 010, e-mail:iva@klicfm.cz

8. 3. 2014 DESKOVÉ HRY | O 
POHÁR SVČ KLÍČ

Přijďte si zahrát šest deskových her 
a vyhrát Pohár SVČ Klíč FM. Turnaj 
proběhne v deskových hrách: Stra-
šidláci, Ostrov, Trans America, Car-
cassonne, Keltis a Baobab. Nejlepší 
čtyři hráči budou odměněni a ten nej-
lepší si odnese pohár.
Věk: 8 – 60 let. Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 764, Místek, 
8:30 – 16:00 hodin (prezence: 8:45 
– 9:15 hodin). Cena: 50 Kč. Informa-
ce: Jiří Šnapka, telefon: 558 111 773, 
604 524 066, e-mail:jirka@klicfm.cz

15. 3. DOBROTY V SOBOTY | 

ZDRAVÉ DOBROTY
Jaro je tady! Je třeba se probudit ze zim-
ního spánku a načerpat novou energii a 
sílu. To nejlepší, co pro sebe můžete udě-
lat, je trochu pohybu a zdravého mlsání. 
Přijďte s námi strávit dopoledne a užijete si 
obojího. Uvaříme a upečeme si dobrůtky,
po kterých se budete olizovat a protáhne-
me si tělíčka při soutěžích a hrách. Tento-
krát vás čekají banánová lízátka, domácí 
müsli a lahodné mrkvánky.
Věk: 6 – 99 let. Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 764, Místek, 9:00 
– 12:00 hodin. Cena: 80 Kč. Informace: 
Martina Fatrdlová, telefon: 558 111 766, 
736 150 088, e-mail: martina@klicfm.cz. 
Na akci se přihlaste do 13. 3.
20. 3. BATIKA TECHNIKOU ŠIBORI 

2 | ATELIÉR DEA
Tentokrát si vyzkoušíme nové typy 
vázání hedvábí a jeho barvení. Tech-
nika šibori je japonská technika bar-
vení hedvábí a látek s přírodními vlák-
ny. Touto technikou mohou vznikat 
krásné pravidelné geometrické vzory 
a mandaly. Domů si odnesete dva 
šátky ozdobené touto technikou.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 767, Místek, 16:30 – 19:00 hodin. 
Věk: od 11 let, dospělí. Cena: 150 Kč. 
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 
731 167 010, 558 111 765, e-mail: iva@
klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 18. 3.
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Ve čtvrtek 20. února byla v 
Muzeu Beskyd Frýdek-Místek 
zahájena výstava „Zmizelý 
Frýdek a Místek“, která při-
bližuje proměny města v po-
sledních sto letech. Vernisáže 
výstavy se zúčastnilo přibliž-
ně 160 návštěvníků, kteří 
bezmála dvě hodiny strávili v 
debatách nad zajímavými do-
bovými záběry. 

Výstava je zpřístupněna ve 
třech výstavních síních Frý-
deckého zámku a návštěvní-
kovi nabízí duální pohledy na 
různá místa ve Frýdku-Místku 
prostřednictvím historické foto-
grafie a srovnávacího záběru 
současného. Vystaveno je 300 
černobílých a barevných foto-
grafií velkého formátu. Návštěv-
níci si také mohou prohlédnout 
řadu originálních dokumentů a 
předmětů se vztahem k městu a 
k jeho obyvatelům, např. noviny 
Frýdecko-místecký kraj, barev-
né dobové reklamy živnostníků 
a firem, které se promítaly v 
kinech před 70-80 lety, Knihu o 
Místku Františka Linharta, his-
torické mapy, historické domov-
ské a oddací listy, potravinové 

lístky, gong na přivolání služky, 
album fotografií 8. pěšího pluku 
„Slezský“, publikace o Bazilice 
minor a další. Výstavu doplňují 
dobové obrazy místních malířů, 
např. Dody Bezručové-Demlo-
vé, Elišky Servátkové, Jiřího 
Černého, Bohumíra Masopus-
ta, Karla Siřínka a Josefa Lan-
ga. Zájemci si také mohou ve 
výstavě přečíst, jak se dříve v 
městě mluvilo v dialektu. Pokud 
návštěvník nespěchá, může 
prohlídkou výstavy strávit i hod-
ně dlouhý čas – vše doprovázejí 
podrobné texty a popisky s řadou 
zajímavých informací, např. o nej-
větších povodních na konci 19. 
století nebo úplný seznam staros-
tů, vládních komisařů a předsedů 
městského národního výboru ve 
Frýdku a v Místku od roku 1848 
až do současnosti. Autoři výsta-
vy pro návštěvníky připravili řadu 
doprovodných přednášek, promí-
tání o proměnách města a také 
na závěr výstavy dvě vycházky, 
po Místku (18. 4., začátek na Ná-
městí svobody v Místku v 16.30 
hod.) a po Frýdku (25. 4., začátek 
na Zámeckém náměstí ve Frýdku 
v 16.30 hod.).

Zmizelý Frýdek a Místek

Středeční večer 12. úno-
ra patřil v kostele sv. Jana 
a Pavla v Místku dvěma vý-
znamným hudebním tělesům 
– Hradišťanu s Jiřím Pavlicou 
a pěveckému sboru Ondrášek 
pod vedením Josefa Zajíč-
ka. Koncert pořádala Charita 
Frýdek-Místek ve spolupráci 
s farností Místek a Statutár-
ním městem Frýdek-Místek.

Návštěvníky koncertu, kte-
rých bylo na dvě stě, přivítal 
hezkými slovy otec děkan Mons. 

Josef Maňák. Poté byly ještě 
jednotlivé soubory krátce před-
staveny a koncert mohl začít. 
Nejprve vystoupil pěvecký sbor 
Ondrášek s písněmi českými, 
ale také s písněmi v anglickém 
jazyce. Na vystoupení Ondráš-
ku plynule navázal Hradišťan 
s Jiřím Pavlicou. Od Hradišťa-
nu jsme slyšeli průřez jejich 
tvorbou. Zazněly písně lidové, 
zhudebněné texty Jana Skáce-
la a Renaty Putzlacher a také 
píseň s prvky jednoho afrického 

jazyka. Na závěr koncertu za-
zpíval Hradišťan společně s On-
dráškem tři skladby. Atmosféra 
v kostele byla velmi příjemná 
a návštěvníci si koncert užívali 
plnými doušky. Tomu také na-
svědčoval závěrečný několika-
minutový aplaus vestoje.

Charita Frýdek-Místek děkuje 
všem návštěvníkům koncertu, 
že přišli podpořit činnost Cha-
rity, a také všem sponzorům a 
donátorům, bez jejichž podpory 
by koncert stěží zrealizovala.

Charitativní koncert s Hradišťanem

Městská knihovna Frý-
dek-Místek připravila nový 
projekt s názvem Knihovna 
dokořán aneb Ukaž, co umíš. 
V rámci něj budou v knihovně 
probíhat zajímavé a zábavné 
akce pro děti i dospělé. 

Umíte něco, o co byste se 
chtěli podělit s ostatními? Chtě-
li byste předvést a ukázat své 
schopnosti a dovednosti? Pokud 

ano, projekt Knihovna dokořán je 
právě pro vás. První odvážnou 
zájemkyní se stala Sabina Fiu-
rášková z páté třídy. Na pobočce 
na 11. ZŠ učila své kamarády a 
spolužáky vyrábět náušnice. Po-
kud i vás napadá, čím byste oslo-
vili a zaujali ostatní, neváhejte a 
přihlaste se na kterékoliv poboč-
ce městské knihovny. Těšíme se 
na další odvážlivce!

Knihovna dokořán – Ukaž, co umíš

Frýdecko-místecká jóga je dlouhé roky spja-
ta nejen s nestorem Zdeňkem Šebestou, ale 
i Lenkou Kovalovou, která připravila v Praze 
svou výstavu obrazů pod názvem Pohledy 
za horizont. Na vernisáži 28. února byly radní 
Evou Richtrovou, která si v Praze plní sená-
torské povinnosti, pokřtěny také další dvě CD 
s jógovou tématikou.

Lenka Kovalová, ředitelka jógové školy Karakal, 
už v letech 1993 a 1994 získala v celorepublikové 
soutěži výtvarníků Vox Humana dva roky za sebou 
první cenu, což lze považovat za významné oce-
nění. Pozitivně hodnotil její obrazy i známý výtvar-
ník Zdeněk Hajný a v roce 1997 jí umožnil ve své 
pražské galerii v Chodově realizaci výstavy, stejně 
jako světoznámý český umělec, malíř Jan Kristo-
fori, který jí nabídl v roce 2002 realizaci výstavy ve 
své galerii na Žižkově v Praze.

Akademický malíř Jaromír Skřivánek, výtvarník, 
grafik, spisovatel, překladatel a cestovatel, osob-
nost, jehož obrazy zdobí galerie na celém světě 
od New Yorku až po Národní galerii v Praze, se 
rovněž velmi obdivoval její tvorbě. Setkal se s ní 
několikrát v Praze i ve Frýdku a prohlašoval, že 
její tvorba patří do oblasti, pro kterou razil od roku 
1955 název „pozitivní senzualizmus“. Dle jeho ná-
zoru je to druh umění, který si dává za cíl ukazovat 
cestu z negace dneška, před kterou lidstvo shodou 
okolností téhož roku varoval Albert Einstein.

„Stavebním materiálem, s kterým naše uměl-
kyně pracuje opravdu bravurně, jsou barvy, tvary, 
světla a stíny. Její obrazy mají vysokou kultivova-
nost a nádech tajemnosti. Vtahuje diváka do ta-
jemné oblasti vnitřního světa a nutí ho mnohdy k 
otevření a zamýšlení se nad jeho vlastní třináctou 
komnatou. Možná k tomu též přispívá vliv východní 

filozofie, která ji obohacuje již dlouhá léta,“ říká o 
autorce Zdeněk Šebesta. 

Obrazy Lenky Kovalové mohli již zhlédnout zá-
jemci dvakrát ve Francii, v Německu a v celé řadě 
českých měst. S její tvorbou se můžete seznámit 
od 28. února, kdy se konala v Praze, v Galerii U 
Džoudyho, vernisáž její výstavy, i s křtem dvou 
nových CD Školy jógy Karakal: Kouzla vnitřního 
úsměvu a V tajemné říši pohádek. Pokud je pro 
vás Praha příliš vzdálená, Lenka Kovalová připra-
vuje velkou výstavu také na květen letošního roku 
– v Muzeu Beskyd.

Lenka Kovalová vystavuje v Praze

Obraz Lenky Kovalové.
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz
vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

DIVADLO
Čt 6. 3. v 18.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni

Záznam z Metropolitní opery v New 
Yorku. Pod taktovkou Fabia Luisi-
ho se v titulní roli představí Mariusz 
Kwiecien. Po jeho boku v Met debutu-
jí lotyšská sopranistka Marika Rebeca 
v roli donny Anny a německá sopra-
nistka Mojca Erdmann jako Zerlina. 
Ramón Vargas coby don Ottavio, 
Luca Pisaroni jako Leporello a mladý 
slovenský basista Štefan Kocán jako 
Komtur své role v Met ztvární popr-
vé, zatímco Barbara Fritolli a Joshua
Bloom jsou se svými rolemi donny El-
víry a Masetta již dokonale sžití.
Dirigent: Fabio Luisi
Hrají: Marika Rebeka, Barbara Fri-
tolli, Ramón Vargas, Mariusz Kwie-
cien, Mojca Erdmann, Luca Pisaroni, 
Joshua Bloom
Vstupné 300 Kč/zlevněné 250 Kč/on-
line předprodej zahájen na www.kul-
turafm.cz nebo na pobočkách BIC.

Pá 21. 3. v 19.00
Silke Hassle

Záruka touhy/divadlo mimo 
předplatné

Inge, Gerda a Klára jsou netypické še-
desátnice – vdova, bývalá herečka a 
důchodkyně. Trýzní ve fitcentru svoje 
staré kosti a vzpomínají na doby, kdy jim 
jejich těla přinášela radost. Všechny mají 
jedno společné – láska a sex jsou pro 
ně minulostí. Jak jsou na tom ale jejich 
touhy? Staré dámy se rozhodnou udě-
lat ještě před svým odchodem ze světa 
něco mimořádného – objeví tzv. díru na 
trhu, seniorský nevěstinec s dámami 
pokročilého věku. Inge obstará všechny 
důležité propriety, Gerda poskytne staré 
divadelní kostýmy a Klára svůj byt. Po-
stavy doplňuje Yvone – vnučka Kláry a 
Antonín – úředník z finančního úřadu. 
Autorka se zhostila citlivého tématu sexu 
ve stáří s radikálním humorem, hořká 
komedie prolamuje nejedno tabu, jež 
kolem seniorské sexuality vzniklo.
Uvádí: Divadlo Čtyřlístek – soubor KuKo

Čt 27. 3. v 19.00 
Na vaše riziko

předplatitelská skupina B
Chantal Poullain a Jiří Schmitzer v 
poutavém psychologickém příběhu. 
Kdysi úspěšná francouzská šansoni-
érka přijíždí do Anglie převzít dům po 
svém právě zesnulém otci. Dědictví je 
ovšem komplikované. Je s ním spoje-
no věcné břemeno – Jiří Schmitzer…
Uvádí: Divadlo Ungelt

So 29. 3. v 19.00
Zatímco jsme v pokoji

Autorská hra ze současnosti/5 mla-
dých lidí na pár metrech čtverečních/
tváří v tvář naší minulosti/herci Pražské 
konzervatoře hrají hru frýdecko-mís-
teckého dramatika N. Závodského

FESTIVAL
So 29. 3. v 8.30

Wolkrův Prostějov
57. ročník okresního kola prestižní re-
citační přehlídky, vstup zdarma
8:30 Registrace
9:00 Postupová recitační přehlídka
11:00 Recitační přednes členů Literární-
ho klubu Petra Bezruče a místecké Violy
12:00 Vyhodnocení postupové soutěže
13:00 Workshop rétoriky a tvůrčího 
psaní
15:00 Herecký workshop

PRO DĚTI
Ne 9. 3. v 15.00

Sindibád mořeplavec

Divadlo scéna Zlín
Příběh provoněný exotikou a Orien-
tem, plný humoru a napětí, na motivy 
Pohádek z tisíce a jedné noci. Moře-
plavec Sindibád v něm musí čelit les-
ní divoženě Jamambě, obřímu ptáku 
Ruchovi, zrádným kamarádům, a 
aby získal dívku svého srdce, musí 
přemoci krále Diamantového údolí. 
Cesta za dobrodružstvím začíná. 
Všichni na palubu, vyplouváme! Pro 
děti od 4 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 16. 3. v 15.00
Taškařice Honzy Stuchlíka

Divadlo Zlatý Klíč
Víte, kdo je to Epo, Tajtaj a Tukituki? 
To jsou skřítkové… Epo je skřítek leg-
race, Tajtaj skřítek rošťačin a Tukituki? 
To už neprozradíme! Ale kdo se zú-
častní našich „Taškařic“, dozví se i to!
Hodina plná zábavy – to je pásmo 
loutkových scének, akčních písniček, 
tanečků a dalších hříček s dětmi (ku-
příkladu Hodina zpěvu se slepicí Se-
silkou nebo Hra na řidiče autobusu).
Pro děti od 3 let/50 minut.
Vstupné 60 Kč.

Ne 23. 3. v 15.00 
Pohádky z mléčné dráhy

Divadlo Tramtárie
Pohádky z mléčné dráhy tentokrát 
zavedou malé diváky až do dalekého 
vesmíru, kde se hlavní hrdina, dru-
hý český kosmonaut Milan, setkává 
se dvěma mimozemskými bytostmi, 
tedy bytostmi žijícími mimo zemi, tedy 
mimo planetu Zemi. Ale kromě toho, 
že jsou obě bytosti tak trochu mimo, 
tak je s nimi parádní legrace. Jsou 
mnohem chytřejší než lidé, a tak si 
hrozně rádi hrají a vyprávějí pohádky, 
i když už jsou dávno dospělí! A vůbec 
umí spoustu věcí, které až uvidíte, tak 
budete čubrnět, úplně stejně jako náš 
Milan, který teda taky čubrněl… Vese-
lá sci-fi pohádka pro nejmenší, při které 
se budou hvězdy a planety za břicho 
popadat! Režie: Vladislav Kracík
Pro děti od 3 let/50 minut.
Vstupné 60 Kč.

Ne 30. 3. v 15.00 
Stop pohádka aneb jak zachránit 

princeznu – Divadlo Kuba
Může si divák stvořit svého hrdinu? 
Může ho vybavit vlastnostmi, doved-
nostmi, užitečnými předměty a po-
mocníky? Může mu vybrat cestu, čin, 
může za něj vyřešit důležité rozhod-
nutí? V tomto představení ano. Záro-
veň ale takový divák zčásti přejímá 
odpovědnost za to, jak příběh pokra-
čuje a skončí. Jako v každé pohádce, 
něco je na rozhodnutí hrdiny, něco 
rozhodne náhoda. Ne každá takto 
vytvořená pohádka musí mít šťastný 
konec. O to zajímavější je pak situ-
ace po skončení příběhu. Kde byla v 
rozhodnutí chyba? Dalo se rozhodo-
vat lépe? Víme vždy (nebo alespoň v 
pohádce, kde fungují základní princi-
py dobra a zla), co je správné? Pro 
děti od 3 let/50 minut. Vstupné 60 Kč.

KINO
St 5. 3. v 10.00

Walter Mitty a jeho tajný život
Nikdo vlastně neví, jak velkou sílu mají 
naše tajné sny… dokud nás nezačnou 
inspirovat v našem každodenním živo-
tě. A to se přesně stane v nejnovější 
adaptaci jednoho z nejvýznamnějších 
fantastických příběhů všech dob – 
Walter Mitty a jeho tajný život.
USA, dobrodružná komedie, 2D, pří-
stupný, titulky, 114 min., vstupné 60 
Kč. Pro seniory.

St 5. 3. v 19.00
Walter Mitty a jeho tajný život

Nikdo vlastně neví, jak velkou sílu mají 
naše tajné sny… dokud nás nezačnou 
inspirovat v našem každodenním živo-
tě. A to se přesně stane v nejnovější 
adaptaci jednoho z nejvýznamnějších 
fantastických příběhů všech dob – 
Walter Mitty a jeho tajný život.
USA, dobrodružná komedie, 2D, pří-
stupný, titulky, 114 min., vstupné 100 Kč.

Čt 6. 3. v 18.00
Don Giovanni

Autor: Wolfgang Amadeus Mozart
Pod taktovkou Fabia Liusiho se v 

titulní roli představí Mariusz Kwie-
cien. Po jeho boku v Met debutují 
lotyšská sopranistka Marina Rebeka 
v roli donny Anny a německá sopra-
nistka Mojca Erdmann jako Zerlina. 
Ramón Vargas coby don Ottavio, 
Luca Pisaroni jako Leporello a mladý 
slovenský basista Štefan Kocán jako 
Komtur své role v Met ztvární popr-
vé, zatímco Barbara Frittoli a Joshua 
Bloom jsou se svými rolemi donny 
Elvíry a Masetta již dokonale sžití.
Délka: 3 hodiny (přestávka součástí 
záznamu), české titulky, vstupné 300 
Kč/ zlevněné vstupné 250 Kč (ZTP, 
důchodci, studenti). Záznam Metro-
politní opery v New Yorku.

Pá 7. 3. v 9.30
Za kamarády z televize IX.

Pásmo filmových pohádek pro 
nejmenší diváky.

ČR, animovaný, přístupný, 63 min., 
vstupné 20 Kč. Pro děti, Bijásek.

Pá 7. 3. v 18.00
Filmový festival Expediční 

kamera
1. blok

18.00 Úvod
18.10 UNICYCLE CAVING (9´, 

Velká Británie) Ocenění: filmový 
festival Kendal 2013

Britové Steffan Thomas a Thomas 
Lupton jezdí na jednokolce již mnoho 
let a oba jsou také zkušení jeskyňáři, 
ale teprve nedávno se rozhodli spojit 
své dvě vášně do nového bizarního 
a riskantního sportu. Bláznivé kousky 
s jednokolkami v nitru jeskyní. Nebojí 
se úzkých prostorů, bahna ani tmy.

18.20 DOWN THE LINE
(26´, Kanada)

Hrstka oddaných Kanaďanů přináší 
nový sport do svých místních hor: ca-
nyoning. Dokumentární snímek sle-
duje Damiena a Lucii v jejich úsilí o 
„první generaci“ průzkumníků kaňonů 
v okolí Squamishe, sleduje jejich ces-
tu hlubokými tůněmi a nádhernými 
vodopády. Jejich láska k objevování 
je nebezpečná a neuvěřitelně zava-
zující. Poté, co jste v kaňonu, jediná 
cesta ven je cesta dolů.
18.50 PYGMEJOVÉ – DĚTI DŽUN-

GLE (56´, SK) Ocenění: MFOF 
2012 – Grand Prix

Fotograf Ivan Bulík přešel Afriku skrz 
na skrz. Jeho sen je však stále v ne-
dohlednu: touží najít a zachytit život a 
zvyky nejmenších lidí planety – civiliza-
cí neposkvrněných Pygmejů. Začíná 
hledat ve Středoafrické republice, kde 
ho místní domorodci převedou přes 
hranice válkou zmítaného Konga.
19.50 – 20.00 Přestávka

2. blok
20:00 TATRY BEZ LIMITOV (27´, SK)
Parta slovenských vrcholových spor-
tovců přijímá výzvu, aby přepsali ději-
ny extrémních sportovních výkonů ve 
Vysokých Tatrách. V drsném počasí 
se snaží uspět ve své disciplíně.
20:30 HONNOLD 3.0. (35´, USA) 
Ocenění: Nejlepší lezecký film, Banff 
mountain film festival 2013, Nejlepší 
horolezecký film, Mezinárodní horole-
zecký festival Teplice nad Metují 2013.
Alex Honnold patří k nejznámějším 
lezcům této generace. Co ho činí 
jedinečným, je to, že většinu svých 
výstupů podniká sólo a bez jakého-
koliv jištění. Nyní se Alex chystá na 
další velký kousek – přelézt Trojici 
(velké stěny v Yosemitském národ-
ním parku Mt. Watkins, El Capo a 
Half Dome) za méně než 24 hodin.

21:05 THE EMPTY QUARTER 
(22´, Velká Británie)

Dobrodruzi Alastair a Leon se vydávají 
na cestu do nitra jedné z největších 
pouští na světě, do pusté končiny Rub 
al-Chálí (The Empty Quarter) na Arab-
ském poloostrově. Na rozdíl od obdivo-
vaného hrdiny si nemohou dovolit vel-
bloudy, ale sestaví si vlastní vozík, na 
kterém přes písčitou a vyprahlou poušť 
táhnou náklad o váze 300 kg.

21:30 Závěr
V případě zájmu promítneme po 22. 
hodině snímek Domino 3D (25´, ČR), 
Ti z Labského údolí (23´, ČR)

Před každým filmem jsou zařazeny 
reklamní spoty.
VSTUPNÉ/ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ:
Celý festival: 100 Kč/ 90 Kč
jednotlivé bloky: 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)
Celovečerní promítání filmů o dob-
rodružství, divoké přírodě, o ex-
trémních zážitcích i sportech, o ka-
marádství a překonávání přírodních 
překážek všemi způsoby.
Více o filmech a festivalu: www.ex-
pedicnikamera.cz, www.kulturafm.cz

So 8. 3. v 15.00
Šmoulové 2

Pokračování rodinné komedie o 
modrých pidižvících a zlém čaroději 
Gargamelovi.
USA, komedie/ animovaný, 2D, pří-
stupný, dabing, 105 min., vstupné 60 
Kč. Pro děti, Bijásek.

So 8. – Ne 9. 3. v 17.00
Dobrodružství pana Peabodyho

a Shermana
Dobrodružný animák pro celou ro-
dinu, jehož hrdinou je mladý kluk a 
jeho pes. Kdosi jim ukradl stroj času 
a začíná s ním dělat hodně velkou 
neplechu. Je čas to zarazit!
USA, animovaná komedie, 3D, pří-
stupný, dabing, 92 min., vstupné 150 
Kč/ pro děti do 10 let 130 Kč. Pro 
děti. Premiéra.

So 8. – Ne 9. 3. v 19.00
Babovřesky 2

Pokračování úspěšné české kome-
die Zdeňka Trošky.
ČR, komedie, 2D, přístupný, 120 
min., vstupné 120 Kč.

Po 10. 3. v 19.00
A. Holland a Český lev: Hořící keř
Drama o alarmujícím činu Jana Pa-
lacha, který se upálil na protest proti 
okupaci Československa v roce 1969.
ČR/ Polsko, drama, 2D, 2013, režie: 
Agnieszka Holland, přístupný, 206 
min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 
80 Kč. Filmový klub.

Út 11. 3. v 19.00
A. Holland a Český lev: Návrat 

Agnieszky H.
Portrét polské režisérky Agnieszky 
Hollandové je kromě osobní historie 
i osvěžujícím pohledem na českou 
společnost.
Polsko/ ČR, dokumentární, 2012, re-
žie: Krystyna Krauze, Jacek Petrycki, 
přístupný, 77 min., vstupné 100 Kč/ 
pro členy FK 80 Kč. Filmový klub.

St 12. 3. v 19.00
300: Vzestup říše

Pokračování epické ságy podle no-
vého komiksového románu Franka 
Millera Xerxes. Děj se přesouvá na 
nové bojiště – na moře, kde řecký ge-
nerál Themistokles, usilující o sjed-
nocení celého Řecka, vede bitvu, 
která zvrátí dosavadní vývoj války.
USA, akční/ válečný/ fantasy, 3D, ti-
tulky, vstupné Kč. Premiéra.

Čt 13. 3. v 19.00
Need for Speed

Novinka natočená podle nejslavněj-
ší počítačové hry, plná luxusních a 
rychlých aut.
USA, akční, 2D, 12+, titulky, vstupné 
110 Kč. Premiéra.

So 15. – Ne 16. 3. v 17.00
Lego příběh

První celovečerní animovaný film vy-
tvořený z prvků dánské stavebnice, 
která baví děti na celém světě více 
než osmdesát let. Zaskočený a ne-
připravený antihrdina je povolán do 
týmu, jenž se postaví hrozícímu tyra-
novi. Tým je plný komiksových spa-
sitelů, nechybí Batman, Superman, 
ale ani Han Solo z Hvězdných válek.
USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 100 min. Pro děti.

So 15. – Ne 16. 3. v 19.00
Fair play

Osmdesátá léta v Československu. 
Mladičká sprinterka se stává členkou 
Střediska vrcholového sportu. Její 
matka a trenér doufají, že splní kvali-
fikační limit a postoupí na olympijské 

hry, a tak jí začnou bez jejího vědomí 
podávat anabolické steroidy. Hrají: J. 
Bárdos, E. Josefíková, A. Geislerová, 
R. Luknár.
ČR, drama, 2D, 12+, 100 min., vstup-
né 130 Kč. Premiéra.

Po 17. 3. v 19.00
Český lev: Jako nikdy

Jiří Schmitzer jako umírající umělec v 
komorním příběhu Zdeňka Tyce.
ČR, drama, 2D, 2013, režie: Zdeněk 
Tyc, přístupný, 93 min., vstupné 90 
Kč/ pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

VÝSTAVY
Běsi

Když prší, i ten nejkrutější člověk si 
zaslouží deštník/Komorní scéna 21

Vernisáž výstavy:
pátek 14. března od 18.30.

TANEC
Tančírna

So 14. 3. v 19.00 
KURZY

POHYBOVÉ KURZY
HIIT TRÉNINK 

Vysoce intenzivní intervalový trénink.
- speciální trénink, který spočívá ve 
střídání maximální a nižší intenzity 
- nejrychlejší a nejúčinnější cesta ke 
štíhlé postavě 
- nejlepší a nejúčinnější kardio 
Vede fitness trenérka Šarka Vage-
rová.
Úterý 18.00 – 19.00/Zasedací sál Ná-
rodního domu
Kurzovné: 10 lekcí/400 Kč/jednorá-
zový vstup 50 Kč
Více informací na www.kulturafm.cz
Kurzy, které byly zahájeny v úno-

ru, v měsíci březnu pokračují! 
Cvičení rodičů s dětmi 2-5 let

Hravé cvičení pro malé neposedy a 
jejich šikovné maminky, tatínky, ba-
bičky i dědečky. Motivační hry, cviče-
ní na nářadí, různé druhy cvičebních 
pomůcek i překážek, písničky, říka-
dla, tanečky… Vede kvalifikovaná 
cvičitelka Marie Magdoňová.
Zahájení: středa 5. 2., 9.30 -10.30.
Jednorázové kurzovné 50 Kč.
Zdravotní cvičení nejen pro seni-
ory a Pohybem ke zdraví klasicky 

i trochu jinak
Věnujte sobě 60 minut času týdně 
a přijďte si zacvičit s míči i jinými 
pomůckami. Uvědomíte si své tělo, 
svaly a klouby trochu jinak, než jste 
zvyklí. Naučíte se vnímat pocit uvol-
nění, pohody a harmonie sami se se-
bou i s okolím. Přineste si karimatku 
a dobrou náladu. Vede D. Maťová.
Kurzovné: 420 Kč/12 lekcí, jednorá-
zové vstupné 50 Kč 

Pohybem ke zdraví klasicky i 
trochu jinak 

Věnujte sobě 90 minut času týdně 
a přijďte si zacvičit s míči i jinými 
pomůckami. Uvědomíte si své tělo, 
svaly a klouby trochu jinak, než jste 
zvyklí. Naučíte se vnímat pocit uvol-
nění, pohody a harmonie sami se se-
bou i s okolím. Přineste si karimatku 
a dobrou náladu. Vede D. Maťová.
Kurzovné: 600 Kč/12 lekcí/12 lekcí 

OSTATNÍ KURZY
Divadelní škola

Arteterapie
Máte chuť tvořit? Hledáte způsob rela-
xace? A zároveň byste se chtěli o sobě 
něco dozvědět? Toužíte po sebepozná-
ní a sebevyjádření? Arteterapeutická 
setkání by mohla být pro vás to pravé…!
Výtvarný projev je pro člověka při-
rozeným prostředkem vyjadřování 
vlastních pocitů, postojů ke světu i 
k sobě samému, je i prostředkem 
sebepoznání a komunikace. Artete-
rapie je léčebný postup, který využí-
vá výtvarného projevu jako hlavního 
prostředku poznání a ovlivnění lidské 
psychiky a mezilidských vztahů. Není 
zaměřena na výsledek, není důležité 
výtvarné nadání, ani zručnost tvůr-
ce, ale důležité je samotné tvoření, 
využití různých výtvarných technik a 
materiálů, otevření fantazie a svobo-
da projevu, která může přinést uspo-
kojení, sebepoznání, posílení zdravé 
sebedůvěry a sebevědomí, odreago-
vání, relaxaci, nové zážitky…



14 Únor 2014Programová nabídka

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

Junák
Frýdecké středisko: Ema Skarková,
e-mail: ema.skarkova@gmail.com,

tel.: 774 076 421
Středisko Kruh, Frýdek:
Kostikovo náměstí 638,
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal, 
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku, Místek:
28. října 781, http://www.8pp.cz/ 

Svaz skautů a skautek ČR
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrými a 

pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné než materiální hodnoty

CENTRUM MAGNOLIE
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

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

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
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz, info@dancepoint.cz
tel.: 773 911 055

registrace možná emailem nebo telefonicky
Taneční studio Dancepoint vás zve na 

další taneční pololetí do tanečního studia 
Dancepoint. Na výběr můžete mít z těchto 

kurzů a lekcí: 
KARIBSKÉ TANCE A SALSA

– pro jednotlivce 
Každé úterý od 19:00 do 20:00, cena 790,-

/10 lekcí
- Karibské tance – choreografie i krokové 
variace tohoto kurzu jsou přizpůsobeny 
tak, aby se daly tancovat samostatně, 

bez partnera. Je to směs nádherných a 
podmanivých tanců jako mambo, kizomba, 
cumbia, bachata, merenque a reaggeton. 

Do karibských tanců se zapojuje celé tělo, a 
proto si při jejich tanci i nádherně zformujete 

postavu.
- Salsa – je to tanec, který představuje 

vyjádření emocí pohyby těla v rytmu latin-
skoamerické hudby.

- Pro všechny věkové kategorie.
OPEN CLASS 

každou středu 18:30-19:30, vstup: 50,-/1 
lekce, členové Dancepointu: 39,-/1 lekce
Máme pro vás speciální novou nabídku 

open class lekcí. Máte chuť si zrovna přijít 
zatančit, odreagovat se či naučit se něco 

nového? Pak tato hodina je přesně pro vás. 
Nemusíte se vázat na celé pololetí, prostě 

si zaplatíte vstup na danou hodinu a pak už 
tančíte s naším skvělým lektorem. Lekce 

jsou určeny pro všechny věkové kategorie a 
i stupně pokročilosti. 

LEKCE STREET DANCE
 – pondělí až pátek

- Taneční styly: House, hiphop, wack, pro-
gressive, hype, R´n´b, dancehall, locking.

Taneční KURZY – jsou určeny pro začáteč-
níky či mírně pokročilé zájemce. Přijímáme 
všechny již od 8 let a výš. Do kurzu se lze 

registrovat během celého roku.
Taneční SKUPINA – je určena pro pokročilé 
zájemce, kteří se chtějí tancování věnovat 

závodně.
BREAK DANCE – čtvrtek 18:30-19:30

- Akrobatický hip hopový tanec. Pro všech-
ny věkové kategorie.

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:

POPRVÉ S BŘÍŠKEM 
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

PŘÍPRAVA K PORODU
KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

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

Špičková malba a grafika, výběr ze stovky 
zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky v galerii:

Karel Demel, Jiří Slíva, Iva Hüttnerová.

KONCERTY
Čt 13. 3. v 19.00 – Národní dům

Petr Malásek & František Kop Quartet
předplatitelská skupina KPH

Petr Malásek je český klavírista a skladatel, 
syn slavného klavíristy a skladatele Jiřího 
Maláska a manžel české herečky Dany 
Morávkové. Jako pianista a kapelník spolu-
pracuje od roku 1990 se šansoniérkou Ha-
nou Hegerovou, dlouhodobá klavírní spolu-
práce jej pojí rovněž s Lucií Bílou a Martou 
Kubišovou a v minulosti též s Jaroslavem 
Svěceným. Těžištěm Maláskovy umělecké 
činnosti je skladba. Komponuje především 
scénickou hudbu pro film, divadlo a televi-
zi. V roce 2003 byl nominován na filmovou 
cenu Český lev v kategorii Nejlepší hudba. 
Soubor František Kop Quartet vznikl na po-
čátku roku 1995 k příležitosti účinkování na 
festivalu Pražské jaro. Ve výběru repertoá-
ru je kladen důraz na vlastní tvorbu, která 
směřuje k větší prokomponovanosti jednot-
livých skladeb. Stylové rozpětí původních 
kompozic je poměrně široké, protože se 
inspiruje rozličnými hudebními vlivy (blues, 
funk, latin, free). Soubor se ale také nevy-
hýbá interpretaci jazzových standardů a 
skladeb velikánů moderního jazzu. 

So 15. 3. v 19.00 – Kulturní dům Frýdek 
Kryštof

Přední česká skupina Kryštof se letošní 
podzim vrátila po vyprodaných stadionech 
do svého původního prostředí, do klubů. 
Nadšené reakce z prvních koncertů pod-
zimního turné, na které navázal tlak neu-
spokojených fanoušků, přesvědčily kapelu 
kolem Richarda Krajča k přidání jarního 
„druhého kola“. A tak dalších devatenáct 
klubů a kulturních domů dostane možnost 
přivítat jedinečnou show, která přináší do 
intimního prostředí zážitek, který je srov-
natelný s největšími koncerty zahraničních 
hvězd. Kryštof club tour 2014 proběhne od 
13. února do 28. března. Jednou ze zastá-
vek tohoto turné bude i ve Frýdku-Místku. 
VYPRODÁNO!

TALK SHOW
Út 11. 3. v 20.30 – Kino Petra Bezruče

Jan Kraus aneb Hvězdy, jak je neznáte
Jan Kraus je český herec, publicista, dra-
matik, režisér a především známý mode-
rátor populárního pořadu Uvolněte se, pro-
sím. Tato současná moderátorská špička v 
talkshow míří do Frýdku-Místku. Na pódiu 
uvidíte kromě tohoto skvělého glosátora 
každodenního života také známé tváře, a to 
zpěváka, frontmana skupiny Monkey Busi-
ness a skvělého tanečníka VI. řady StarDan-
ce Matěje Rupperta a DJ Václava D. Kosíka! 
Základ zábavného večera budou tvořit his-
torky hostů, písničky a odpovědi na otázky 
posluchačů v sále.

VÝSTAVY
O. s. Kalimera ve spolupráci s ŽIRAFA inte-
grované centrum F-M, p. o., Handicap cent-
rum Škola života F-M, o. p. s., ZŠ speciální a 
praktická škola jednoletá, dvouletá F-M

WE FORM = MY TVOŘÍME:
Kdyby se zastavil čas
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

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

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

18. 3. v 17:00
MANIPULACE S NOVOROZENCEM, 

PÉČE O DÍTĚ
26. 3. 2014 v 16:15

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 

s epidurálem
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 16:00, Středa - 16:00, Čtvrtek - 10:00

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 
TĚHOTNÉ

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
11. 3., 18. 3. – 8:45 h

II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
11. 3., 18. 3. – 10:00 h

III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let
11. 3., 18. 3. – 11:15 h

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.

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 tech-
niky 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 
zábavy, 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 

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.

do 18. března 
SŠHOP Český Těšín / architektura

od 19. března do 22. dubna 
Francisco Adame Jimenez / cestopis

Pro děti
Sobota 8. března v 15 hodin

Vojtěch Cinybulk
Ostrov splněných přání

Dobrodružná loutková pohádka s Kašpár-
kem – hraje Divadlo u Ostravice (DUO) 

Frýdek-Místek, vstupné 30 Kč.
Sobota 22. března v 15 hodin

Jan Krulikovský
Dva smutní klauni

aneb Zamotaná pohádka
Groteska o tom, jak dva klauni Emil a Baltazar 
hrají loutkové divadlo - hraje Divadlo u Ostra-

vice (DUO) Frýdek-Místek, vstupné 30 Kč
Pro mládež a dospělé

Pátek 7. března v 19 hodin
Březnový smileING

V komponovaném představení uvidíte mimo 
jiné burlesku Hra o hovně a novou jedno-
aktovou satiru z manažerského prostředí 
OZIS – hraje ING Kolektiv Frýdek-Místek, 

vstupné 100 Kč
Půjčování kostýmů v březnu:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

sobota 8. 3.
Společenský ples 



15 Únor 2014Programová nabídka

ROZEKVÍTEK

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00,
PÁ a SO 18:00 - 04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12 12,30 - 16,00
čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne    10,00 - 17,00

MUZEUM BESKYD

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.

St 5. 3. STOUNDRUM club
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE + LOCAL DJS
Pá 7. 3. BASS INVASION – CARVEVAL SPECIAL
X.MORPH (REDRUM), HYPOTHEC, DRUM-IT, 
JUMPER, LAHIRE, ONDER, LASER SHOW
So 8. 3. LÍHEŇ – KŘEST CD & STOUNFEST
LÍHEŇ – KŘEST CD, SAMČO BRAT DAŽDO-
VIEK, TROCHUMOC, AJDONTKER
St 12. 3. STOUNDRUM Club

DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝDNE, 
VSTUP ZDARMA
Pá 14. 3. STRAPO & HIP-HOP PÁRTY
STRAPO POPRVÉ VE STOUNU! PRVOTŘÍDNÍ 
FREESTYLER A JEDNA Z NEJVÝRAZNĚJŠÍCH 
POSTAV SLOVENSKÉHO HIP-HOPU! SUP-
PORT: BENOX&DANGER&TAKT, STOUN DJS
So 15. 3. MŇÁGA A ŽĎORP – LIVE
PO ROCE JE MŇÁGA OPĚT NA TURNÉ A NE-
VYNECHÁ ANI STOUN!

Centrum pro rodinu – rozvíjení pro radost
P. Holého 400, Frýdek-Místek (budova 

VOŠ Goodwill)
Tel: 774 161 802

Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz

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

6. 3. (čt) od 21h – Jam Session
Pravidelné hudební svobodné jamování. 
Většinou hrají: David, Majkl, Víťa, Piny..., či 
kdokoliv, kdo má zrovna chuť hrát. Nejedná 
se o koncert. Vstup zdarma.
Pozor! Od března budou Jam Sessiony 1x 
za měsíc, a to (téměř) vždy první čtvrtek v 
měsíci. Příští Jam Session 3. 4. (čt) od 21h. 
15. 3. (so) od 20h – Slávek JANOUŠEK 

&. Luboš VONDRÁK
Koncert legendárního folkového dua, kte-
ré vás nejen neopakovatelně pobaví, ale 
rovněž i přijme k zamyšlení nad vším, co je 
kolem nás a čím žijeme... Vstupné 150 Kč.
27. 3. (čt) od 19h – Folk &. Country Jam 
Session
Pravidelné setkání a SVOBODNÉ hudební 
jamování příznivců „čundrácké“ muziky voní-
cí dálkami, ohněm a přátelstvím. Nejedná se 
o koncert. VSTUP ZDARMA.

Aktuální výstavy:
Petr Prudký – Beskydy s nadhledem
Beskydský region z paluby vzducholodě a 
ze srdce frýdeckého poutníka a fotografa 
Petra Prudkého.

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

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

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy
ZÁPIS na období DUBEN-ČERVEN se 
koná v pondělí 24. 3. v době 16-18 h.

Kurzy začínají v týdnu od 31. března. 
1. až 7. třída – od začátečníků až po ná-
ročné – jógová filosofie a praxe, tělesná 
cvičení, PSYCHOHYGIENA-RELAXAČNÍ 
TECHNIKY, cviky zaměřené na problémy 
s páteří, SENIOŘI, dle aktuálního rozvrhu 
kurzů. Zkvalitňování života jak po stránce 
fyzické, psychické i duševní.
7.3.-9.3. – TEORIE A PRAXE MEDITACE 
– víkendový seminář technik, které navozují 
klid, rovnováhu, vnitřní harmonii, zpomalo-
vání stárnutí, nalézání vnitřního JÁ. V pro-
gramu je celá plejáda technik koncentrace, 
Trátak, meditace v chůzi, dynamická medi-
tace, v neposlední řadě meditace statická a 
její různé formy (zenová meditace). 
22. 3. – HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – PŘÍ-
PRAVA NA SEMINÁŘ, který se uskuteční 
12.-13. 4. pod vedením renomovaného od-
borníka Gejzy Timčáka.
AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ LEKTORŮ 
JÓGY II. TŘÍDY přijímáme přihlášky.

Politických obětí 117, F-M, tel: 724 773 861
info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

Berkana
Centrum zdraví, energie a vitality

KENNY BABY CLUB
P. Holého 400, Frýdek-Místek (budova 

VOŠ Goodwill)
Tel.: 736 520 414

www.kenny.cz, info@kenny.cz
Nabízí pravidelné programy pro nastávající 

rodiče a rodiče s dětmi.
Něžná náruč rodičů

Poradna o psychomotorickém
vývoji dítěte

Cílem je informovat rodiče o tom,
co, kdy a jakým způsobem by se mělo dítě 

naučit a proč. 
Upozornění na odchylky kvalitního vývoje 

dítěte, odhalení příčiny, prevence a náprav-
ná opatření.

Miniškolička pro děti bez rodičů
Zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
s ukázkovou lekcí plavání zdarma na 11. ZŠ 
ve Frýdku ve čtvrtek 27. 3. mezi 16-18 hod. 

pro rodiče s dětmi od 6 měsíců do 6 let. 
Rezervace nutná!

Na všechny programy je třeba se předem 
telefonicky objednat!

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
Beskydy – země šelem 

(10. 10. 2013 – 23. 3. 2014)
Josef Lang – výstava k 90. narozeninám

Výstava potrvá do 27. 4.
Znáte svůj rodokmen?

Výstava potrvá do 6. dubna 2014.
Zmizelý Frýdek a Místek

Výstava potrvá do 27. dubna 2014.
Výstava k 100. výročí narození

Jaroslava Olšáka
V dubnu si připomeneme 100. výročí naroze-
ní významné osobnosti města Frýdku-Míst-
ku – Jaroslava Olšáka. V rámci Zámeckého 
okruhu budou prezentovány jeho umělecké 
knižní vazby, šperkovnice, kazety s drahými 
kameny, obrazy, grafiky, dřevoryty. Jaroslav 
Olšák ovládal řadu unikátních pracovních po-
stupů a starých technik, zabýval se tvorbou 
šperkovnic, věnoval se grafice a od 70. let 
20. století také malbě. Jeho dílo je spjaté s 
prostředím rodného Valašska a Pobeskydím.
Neděle 9. března v 15 hodin vernisáž v Rytíř-
ském sále. Výstava potrvá do 22. června 2014
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE:
Neděle 23. března v 15 hodin v Rytířském sále

Promítání filmu divoČINA
Beseda s autorem filmu Janem Svatošem.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY:

Čtvrtek 6. března v 16:30 hodin v Zeleném domě
ŠUMNÝ FRÝDEK-MÍSTEK

Jakou podobu má současný Frýdek-Místek 
– je nešumně šumný nebo šumně nešumný? 
Široké ulice přeplněné auty, parkoviště, ale i 
množství zeleně, hypermarkety a supermarke-
ty, tržnice, herny, bary, průmyslové zóny, hotely 
na Zámeckém náměstí a také krásné památky.
Čtvrtek 13. března v 16:30 hodin v Zeleném domě

KRAJINA A PAMÁTKY
Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

Do hry o nedestruktivní poznání krajinných 
archetypů vstoupili environmentální archeo-
logové a krajinní ekologové prostřednictvím 
progresivních nedestruktivních metod – jaké 
informace o životě našich předků lze vyčíst na 
základě záběrů z leteckého snímkování. Frý-
dek a Místek z ptačí perspektivy, letecké sním-
kování v okolí Frýdku-Místku, archeologické 
nálezy v okolí města. Doplněno dataprojekcí.
Čtvrtek 20. března v 16:30 hodin v Zeleném domě

VISALAJE A BÍLÝ KŘÍŽ
Přednáška přiblíží historii známých turistických 
center a jejich blízkého okolí – historická zemská 
hranice, Černý klaus, jak vznikly útulny Wettelf-
ried a Weisse Kreuz, chata Josefinenheim, 
hotely Weisse Kreuz, Sulov, Baron a Visalaja. 
Doplněno promítáním historických záběrů.

PrimMat, soukromá střední škola podnika-
telská, s.r.o. F-M

Více informací na primmat.cz
sobota 15. 3.

Koncert skupiny KRYŠTOF
Kultura FM ve spolupráci s Kulturním domem 

Frýdek uvádějí tento jedinečný koncert.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

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

KLUB NEZBEDA

7. 3. Nezbednická diskuze „Umím dodržet slo-
vo?“ diskuze na téma (dohoda, slib, smlouva)
11. 3. Zadáno pro holky – odpoledne věnova-
né holčičím zájmům (klukům vstup povolen)
13. 3. Zadáno pro kluky – odpoledne věnova-
né klučičím zájmům (holkám vstup povolen)
20. 3. Nezbednické pečení
17. – 21. 3. Tvoříme stavbu z ruliček od to-
aletního papíru
28. 3. Kufrování – prožitkové odpoledne 
s kufrem plným překvapení
V tomto měsíci máme naplánovanou návště-
vu představení v divadle Čtyřlístek.

7. 3. – PŘÁNÍČKO K MDŽ
V pátek si společně s dětmi vyrobíme přáníč-
ko k MDŽ. Materiál bude připraven v Brouč-
cích. Začátek v 10 hodin.
11. 3. – 16. NAROZENINY BROUČKŮ – 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Klub maminek Broučci oslaví letos své 16. na-
rozeniny. Při této příležitosti vám představíme 
činnost našeho mateřského centra. Vstupné 
je tento den zdarma. Těšíme se na vás!

18. 3. – JAKÉ JSOU VÝHODY
LÁTKOVÝCH PLENEK?

Uvažujete o používání látkových plenek? 
Přijďte se informovat o jejich výhodách a 
způsobu používání. Bude možné si plenky 
objednat. Začátek v 10.00 hod.

21. 3. – VÍTÁNÍ JARA
První jarní den si s dětmi a maminkami vyrobíme 
jarní kytičku. Materiál bude k dispozici v Brouč-
cích za poplatek 20 Kč. Začátek v 10 hodin.

25. 3. – JAK NAUČÍME NAŠE DĚTI 
SPRÁVNĚ VYSLOVOVAT?

Přednáška logopedky Mgr. Zdeňky Jedličko-
vé o výslovnosti dětí předškolního věku.
Začátek v 10.00 hod.

18. 3. v 19:00–20:00 – Zvuková relaxace 
s dešťovými sloupy

7. 3. a 21. 3. v 17:00–20:00 – Satsang
21. 3. v 19:00–20:30 – Koncert Za Hrani-

cemi Ticha
Kurzy: Dynamická jóga, Zdravá záda 

jógově, Qi Gong, Tai chi, Pilates, Tensegrita
Služby: Masáže, Poradenství, Muzikotera-

pie, Krystaloterapie a Reiki

Městská knihovna F-M

Březen – měsíc čtenářů 2014 
Zvýhodněné registrace

nových čtenářů
Zvýhodněný internet

Amnestie na poplatky v týdnu
od 24. do 29. března

Výukové lekce PC a základů internetu
Soutěže, testy a kvízy pro děti v dětských 

odděleních i v odděleních pro dospělé
Vyhodnocení nejlepších čtenářů

Akce pro děti i dospělé v celé knihovně – 
přehled všech akcí na www.mkmistek.cz

Frýdek - Jiráskova 506
12. 3. v 17.00 hodin Pavel Křivohlavý – Ta-
jemné svitky od Rudého moře – přednáška

21. 3. v 17.00 hodin „Můj svět“ – slavnostní 
vyhlášení výsledků 

26. 3. v 17.00 hodin Lenka Káňová – před-
náška o Austrálii 

27. 3. v 10:00–16:00 Žirafa – předveliko-
noční jarmark

Celý březen individuální počítačové lekce 
(po telefonické domluvě)

Místek – Hlavní 111
12. 3. v 16.30 hodin Martina Bordovská – 

Čaj a Káva – „lahodná“ přednáška,

 oddělení beletrie
Celý březen výstava knih Bohumila Hrabala

Modrý salonek – Hlavní 111
11. 3. v 14.00 hodin Workshop o trénování pa-
měti v rámci Národního týdne trénování paměti 
11. 3. v 18.00 hodin Roman Vehovský – 
Cestou osudu a náhody (Indie) – cestovatel-
ská přednáška
13. 3. v 16.30 hodin Mgr. G. Pelikánová – 

Josef Lada – přednáška
Dětská oddělení:

3. 3. Zahájení Velkého knihovnického puto-
vání českou zemí aneb Pomáháme druhým 

– etapová soutěž pro všechny zaregistrované 
děti (ul. Hlavní 111, Jiráskova 506, 11. ZŠ)
26. 3. Čtení z nové knihy Radany Sladké 
pro děti (akce pro školy a družiny – 8.00, 

10.00 a 14.00)
Březnové hádanky a testíky – denně za 

sladkou odměnu
pobočka 11. ZŠ. J. z Poděbrad

24. 3. v 12.00 – 16.00 Výtvarná dílna pro 
děti – veselá zvířátka

knihovna Jiráskova 506
24. 3. v 12.00 – 16.00 Výtvarná dílna pro 

děti – záložky do knížek
pobočka Hlavní 111

6. 3. v 14.30 – 16.30 Výtvarná dílna pro děti 
– papírová ptačí pírka

Rozekvítek poskytuje zázemí pro setkávání 
maminek a tatínků na rodičovské dovolené, 
dětí a dalších rodinných příslušníků. Nabízí 
pravidelné programy a akce pro rodiče s dětmi.

pátek 7. 3. od 16 do 18 hodin
Hodinka s pohádkou

Všichni milovníci pohádek jsou zváni do in-
teraktivní dílny pro rodiče s dětmi. Budeme 
společně číst, hrát si s pohádkou, tvořit na 
námět dané knihy a ještě nám zbude dosta-
tek času si volně pohrát.
Věk: 2-6 let
Rezervujte si prosím místo.
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