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slovo primátora
Vážení občané,
možná i vy patříte k těm, kteří sledují 

další osud slezanských budov v našem 
městě. Ty jsou v soukromých rukou a rad-
nice do nich nemůže nasypat astronomické 
sumy, které by uspokojily zájmy věřitelů 
po zkrachovalé společnosti. Snažili jsme 
se o slezanských nemovitostech jednat ku 
prospěchu města, ale bez výsledku. Stejně 
bezvýsledná byla dosud snaha prohlásit 
frýdecko-místecké textilní budovy za kultur-
ní památku, což, jak museli připustit i samotní památkáři, je důsled-
kem selhání státní památkové péče, rozhodně však ne vinou frýdec-
ko-místecké radnice. Úředníci magistrátu sice přišli do styku s celou 
kauzou, která vedla až k povolené demolici přádelny na Nádražní 
ulici, ale tato část státní správy není nijak závislá na volených zástup-
cích tohoto města, i když sídlí se zástupci samosprávy pod jednou 
střechou. Jde o to, že my jako volení zástupci nemůžeme nijak ovliv-
ňovat například úředníky stavebního úřadu, protože ti jsou jakousi 
prodlouženou rukou státu, kterou politici nemohou nijak ovlivnit, a je-
jich rozhodnutí vychází čistě z norem zákona. Jestliže stavební úřad 
neshledá žádnou zákonnou překážku k demolici, musí ji povolit, byť 
by přání politiků bylo zcela opačné. Určitý stupeň památkové péče je 
na městských úřadech, další na krajských, máme v republice Národní 
památkový ústav, státní příspěvkovou organizaci, zřízenou minister-
stvem kultury, ministerstvo samotné, ale na žádném tomto stupni se 
dosud nepovedlo rozhodnout, že textilní budovy v našem městě si 
zaslouží zvláštní ochranu. My jako radnice jsme nyní po konzultaci 
s památkáři dali najevo, že bychom stáli o zachování některých bý-
valých textilních továren ve městě, které se podílejí na jeho identitě. 
Jestli bude výsledek jiný než v roce 2012, kdy ministerstvo kultury 
neprohlásilo budovy za kulturní památky, s výjimkou přádelny firmy 
Bratři Neumannové, již neovlivníme. Památková péče je v rukou stá-
tu, nikoliv radnice.  Michal Pobucký

JEDNÁNÍ S PAMÁTKÁŘI: Po vzájemné konzultaci město podpořilo snahu Národního památkového 
ústavu dopisem ministrovi kultury.  Foto: Petr Pavelka

Město spojilo síly s památkářiMěsto spojilo síly s památkáři
Vedení města Frýdku-Míst-

ku se v minulém týdnu sešlo 
s delegací Národního památko-
vého ústavu, Územně odborné-
ho pracoviště v Ostravě, aby si 
vyjasnili postoje k historickým 
budovám spojeným s textilním 
průmyslem v našem městě. Ty 
jsou ohroženy nezájmem vlast-
níků o jejich další existenci.

U budovy bývalé přádelny 
bavlny firmy Adolf Landsberger 
v Místku na Nádražní ulici byla 
již dokonce povolena demoli-
ce a město, ani stavební úřad 
a v současné chvíli ani Národní 
památkový ústav nemá žád-
nou kompetenci, jak srovnání 
se zemí zabránit. „Majitelem je 
soukromá firma a ta chce objekt 
zbourat bez dalšího konkrétního 
záměru. Městu se nasazuje psí 
hlava, jsme první na ráně, ale 
město nemá žádnou pravomoc 
podobným činům zabránit. My 
jsme o dalším osudu nemovité-
ho majetku Slezanu opakovaně 
jednali se zástupci vlastníka, 
nikdy jsme však nedostali žánou 
konkrétní nabídku k nemovitos-
tem, o které jsme projevili zá-
jem,“ upřesňoval náměstek pri-
mátora Dalibor Hrabec. Zástupci 
Národního památkového ústavu 
připustili, že chyba je obecně 

na straně památkové péče, kte-
rá nedokázala budovu ochránit. 
„My jsme byli postojem krajské-
ho úřadu a ministerstva kultury 
velmi překvapeni, že se v da-
ném případě nejedná o architek-
turu hodnou ochrany. Argument, 
že tyto budovy nemají využití, 
je lichý, protože máme spous-
tu příkladů z Anglie, Francie, 
Německa, ale i Polska, kde se 
k podobnému dědictví přistou-
pilo úplně jinak – s nejrůznějším 
využitím od muzea, přes repre-
zentativní sídlo až po tržnici. 
Průmyslové stavby se bohužel 
ještě netěší takové ochraně jako 
třeba objekty historického jádra 
měst, ale my musíme podob-
ným kauzám předcházet, proto 
jsme přišli za vámi, abychom si 
řekli, co ještě můžeme podnik-
nout, abychom zabránili demo-
lici přádelny, případně abychom 
ochránili další budovy tohoto 
souboru ve Frýdku-Místku, který 
je unikátní a je středoevropské-
ho, ne-li evropského významu,“ 
prohlásil památkář Miloš Matěj. 
Ředitel ostravského pracoviště 
Národního památkového ústavu 
Michal Zezula potvrdil, že kromě 
snahy o zvrácení demoličního 
rozhodnutí ústav provede po-
drobný rozklad situace, aby se 

podobné nemohly opakovat. 
Současně se s primátorem Mi-
chalem Pobuckým po konzultaci 
se zástupci stavebního úřadu, 
kteří potvrdili nulovou šanci 
v dané chvíli do demolice za-
sáhnout, protože pro to nejsou 
žádné zákonné podklady, doho-
dl na společném postupu, který 
vyústil v zaslání dopisu na mi-
nisterstvo s cílem znovu zahájit 
správní řízení a najít řešení, jak 
historické budovy spjaté s textil-
ním průmyslem ve Frýdku-Míst-
ku ochránit. V něm se mimo jiné 
píše: „Vážený pane ministře, ob-
racím se tímto na Vás se žádostí 
o zahájení řízení o prohlášení 

Prožijte Velikonoce ve městě
Od čtvrtku 17. do soboty 

19. dubna denně v čase od 10 
do 17 hodin bude místecké ná-
městí Svobody dýchat sváteč-
ní atmosférou. Jsou tady Ve-
likonoce ve městě, pořádané 
Statutárním městem Frýdek-
-Místek ve spolupráci s Kultu-
rouFM. Těšit se můžete na ve-
likonoční jarmark s tradičními 
rukodělnými a řemeslnými vý-
robky s lidovou a hlavně veli-
konoční tématikou. Připraven 
je také pestrý kulturní program 
jak pro děti, tak dospělé. 

„Vystoupí historická hudební 
společnost Camerata, zabýva-
jící se interpretací staré lidové 
hudby. Rovněž také zazní písně 
Dívčího souboru ZUŠ F-M a Cim-
bálové muziky Slavík nebo Cim-
bálové muziky Fojt. V typických 
lašských krojích a stylizovaných 
městských krojích se návštěv-
níkům představí Dětský folklorní 
soubor Ostravička, jehož reper-

toár čerpá z překrásných lido-
vých tradic zdejšího kraje. Sólo-
vě zazpívá Martin Ševčík, rodák 
z Čeladné, který má za sebou 
nejen své první autorské album 
s názvem „Můj barevný svět“, ale 
momentálně slaví úspěchy s ka-
pelou Doctor Victor jako basky-
tarista. David Stypka & Bandjeez 
namíchá kombinaci pop-rocku 
s jazzovými a alternativními prv-
ky a francouzská zpěvačka Cé-
line Bossu (Hluční sousedé), 
která svým magickým hlasem 
okouzlila nejednoho hudebního 
publicistu a kritika, nabídne spek-
trum poloh od folk-rocku přes 
šansony a balady. Bez povšim-
nutí jistě nezůstane ani pražská 
skupina Jablkoň, která se s ne-
všedním nadhledem pohybuje 
na hranících moderní vážné hud-
by a popu. Kateřina Kouláková, 
zpěvačka, muzikantka a autorka, 
představí všem svou novou tvář 
„KAZCI“. Uslyšíte aranžérsky 

propracované skladby, bořící 
hranice mezi žánry,“ spustil pest-
rý výčet velikonočního kulturního 
menu ředitel KulturyFM Jakub 
Tichý. A hned sype z rukávu dal-
ší taháky programu. Opomenout 
totiž nelze profesionální nezávis-
lé pouliční divadlo Divadlo Kvelb 
Teatre z Českých Budějovic – 
skupinu kumštýřů, slučující prv-
ky divadelních, výtvarných a ji-
ných forem – a jejich jedinečná 
představení „Kára komediantů“ 
a „Vejce a Vejce“. Za dětmi při-
jedou také Klauni z Balónkova 
a chybět nebude pohádka Pat 
a Mat slaví Velikonoce v po-
dání Divadla Křesadlo Třinec. 
„Věříme, že letošní Velikonoce 
ve městě znovu přinesou nejen 
program plný hudby a tance, ale 
také zábavu, a všem zúčastně-
ným tak zpříjemní nadcházející 
období jara a dodají sílu do dal-
ších dní,“ uzavřel náměstek pri-
mátora Petr Cvik.  (pp)

za kulturní památku pro ohro-
ženou budovu přádelny bavlny 
firmy Adolf Landsberger a záro-
veň o další kroky, které by vedly 
k ochraně průmyslového dědic-
tví Frýdku-Místku, a to buď for-
mou plošné památkové ochrany 
(rozšíření stávající městské pa-
mátkové zóny Frýdku, případně 
vyhlášení nové památkové zóny 
pro dříve průmyslovou část měs-
ta v okolí železniční stanice Frý-
dek-Místek, zahrnující většinu 

výše uvedených budov), nebo 
o nové otevření řízení o prohlá-
šení za kulturní památku pro dal-
ší objekty…“ 

„Postoj měst, v nichž se his-
torické budovy, hodné ochrany, 
nachází, je pro ministerstvo dů-
ležitý, proto jsem rád, že jsme 
se ve Frýdku-Místku domluvili 
na společném postupu,“ ocenil 
ředitel ostravského Národního pa-
mátkového ústavu Michal Zezula. 
 (pp)
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krátce
Aktualizace žádostí 

u Penzionu pro seniory
Magistrát města Frýdku-

-Místku, odbor sociálních služeb, 
upozorňuje všechny žadatele, 
kteří již mají podanou žádost 
o přidělení bytu v Penzionu pro 
seniory Frýdek-Místek, p. o., 
ul. Lískovecká, aby se mezi 1. 
až 30. dubnem dostavili v úřední 
dny, tj. pondělí a středu (v době 
od 8.00 do 17.00 h) a ve čtvrtek (v 
době od 13.00 do 15.00 h), na od-
bor sociálních služeb, budova 
ul. Radniční 1149, 1. patro, kanc. 
č. 210 k aktualizaci svých žádostí.

Toto upozornění se netýká ža-
datelů, kteří mají podanou žádost 
o přidělení bytu v domech zvlášt-
ního určení – ul. Sadová, ul. 17. 
listopadu, ul. Zámecká, ul. Na Aleji 
82 ve Frýdku-Místku. Tito žadatelé 
budou své žádosti aktualizovat až 
v 1. kalendářním čtvrtletí roku 2015.

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo 25. března schvá-
leno přidělení dotace z Regio-
nálního operačního programu 
na projekt „Domov se zvláštním 
režimem pro osoby bez přístře-
ší“, kde celkové náklady činí 
bezmála 40 milionů korun a zís-
kaná dotace zhruba 33 milionů.

Do Lidového domu
na modely letadel 

V Lidovém domě Pobeskyd-
ský aviatický klub Frýdek-Místek 
pořádá výstavu modelů letadel 
všech kategorií a všech veli-
kostí, na kterou se můžete přijít 
podívat do 6. dubna, a to vždy 
od 10 do 17 hodin, poslední den 
pouze do pravého poledne. 

Dětský den přátelství
Jste srdečně zváni na Dětský 

den přátelství, projekt, který pro-
běhne v sobotu 10. 5. od 14 hodin 
v konferenčním centru Seliko-
-Park (Pionýrů 839, Místek), díky 
podpoře Think Big a skupině mla-
dých lidí, jež jej připravuje pro děti 
ve věku od 4 do 12 let. Děti se mo-
hou těšit na soutěže, hry a zábavu, 
vše na téma Pevnost Boyard. Více 
informací na facebooku: www.
facebook.com/detskydenpratelstvi

Frýdecká porodnice 
má nové vybavení

Příjemné barevně sladěné 
prostředí čeká na budoucí ma-
minky v porodnici Nemocnice 
ve Frýdku-Místku. Tři porodní 
sály s moderními porodními lůž-
ky, WC a sprchou byly vybaveny 
novými barevnými polohovacími 
vaky a velkými míči. Porodní 
sály ožily nejen novým vybave-
ním, ale i výmalbou. V roce 2013 
využilo služeb frýdecko-místec-
ké porodnice 1108 maminek 
a narodilo se 1115 dětí. (pp)

Město Frýdek-Místek v po-
lovině března díky Beskyd-
skému informačnímu centru 
nechybělo mezi řadou měst 
a obcí, cestovních kanceláří, 
ale i lázní a dalších subjektů 
s doprovodnými službami 
v cestovním ruchu na 15. roč-
níku veletrhu Infotour a cyk-
loturistiky v Hradci Králové.

V kongresovém centru Aldis, 
který patří mezi největší veletrhy 
cestovního ruchu právě v Krá-
lovehradeckém a Pardubickém 
kraji, Beskydské informační 
centrum mimo jiné prezento-

valo turistickou nabídku města 
Frýdku-Místku. „Návštěvníci 
měli možnost získat jak tištěné 
brožurky, tak i přímé informace 
vztahující se především k cyklo-
turistice, turistice, atraktivitám, 
ubytování i doplňkovým služ-
bám, které náš region nabízí. Ani 
slunné páteční a sobotní deštivé 
počasí neodradilo od hojné ná-
vštěvy veletrhu a přilákalo do-
statek návštěvníků, kteří byli sta-
tisticky nejčastěji ve věkovém 
rozpětí 35-60 let,“ prozradila Lu-
cie Talavašková z Beskydského 
informačního centra.  (pp)

Frýdek-Místek na veletrhu v Hradci
Zahrada a prostory Národ-

ního domu v Místku se přemě-
ní ve výstaviště, a to v rámci 
výstavy Stavíme Bydlíme. Ko-
nat se bude v pátek 4. dubna 
od 9 do 18 hodin a v sobotu
5. dubna od 9 do 17 hodin.

Prezentovány a nabízeny na ní 
budou různé stavební materiály, 
okna, dveře, podlahy, garážová 
vrata, střechy, ale také nábytek, 
nářadí pro kutily, různé druhy 
vytápění nebo izolací. Vystavova-
telé slibují také výrazné výstavní 
slevy. Vstup na výstavu je zdarma 

a každý návštěvník se může zú-
častnit losování o pravý diamant. 

„Připraven je i doprovodný 
program, například v pátek se 
uskuteční přednáška k využití 
tepelných čerpadel v návaznosti 
na využití dotačního programu 
Nová zelená úsporám 2014 
a přednáška, jak v rámci čínské-
ho Feng Shui postavit dům s pří-
rodou a jeho obyvateli. Po oba 
dny budou k vidění také praktic-
ké ukázky stříkané izolace,“ řek-
la Eva Fuglíčková z pořádající 
společnosti Omnis Olomouc.

Stavební výstava už koncem týdne

Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek připravilo 
i v letošním roce Velikonoční 
Den s průvodcem a klasický 
scénář bude letos doplněn 
o novinku. 

Ve čtvrtek 17. dubna v 15 ho-
din se zájemci sejdou u kostela 
sv. Jošta ve Frýdku, na trase 
bude následovat kostel sv. Jana 
Křtitele a na závěr se účastníci 
podívají do baziliky minor. „Prů-
vodce přiblíží, co jsou to Veliko-
noce, jak se nazývají období, kte-
rá Velikonocím předcházejí, co je 
to masopust a proč vznikl, co je 
to popelec, proč o Velikonocích 
odlétají zvony do Říma, jaké bylo 
slavení Velikonoc a velikonoč-
ní zvyky na Frýdecko-Místecku 
v minulosti a spoustu dalšího. 
V závěru každé prohlídky máme 
pro vás připraveno také malé 

sladké překvapení,“ láká Lucie 
Talavašková za Beskydské infor-
mační centrum na akci, která je 
pořádána zdarma a není fyzicky 
náročná. V případě nepříznivého 
počasí se ovšem nekoná.

Na jaře se můžete těšit 
i na tradiční Dny s průvodcem, 
které rovněž nebudou prostým 
opakováním minulých ročníků. 
„První z nich jsme pojmenovali 
Nádherné stopy historie aneb 
poznej více erby, busty a so-
chy našeho města a uskuteční 
se 26. dubna. Další novinkou 
budou základní fotokurzy s ná-
zvem Frýdek-Místek a Beskydy 
objektivem aneb foťte jinak, foťte 
lépe. Nesmíme také opomenout 
komentované výstupy na Lysou 
horu, které začínají 21. června,“ 
vybízejí k zápisům do kalendáře 
organizátoři.  (pp)

Velikonoční Den s průvodcem

NOČNÍ ZÁTAH: Strážníci městské policie kontrolují plnoletost osa-
zenstva.  Foto: Petr Pavelka

Městská policie ve spolu-
práci s republikovými kolegy 
uskutečnila preventivní akci 
zaměřenou na bary na okra-
ji místeckého náměstí, kde 
dlouhodobě dochází zejména 
před a o víkendu k vandal-
ským projevům, kdy alkoho-
lem posilněná mládež vedle 
zvýšeného hluku také znečiš-
ťuje veřejné prostranství.

„V této lokalitě jsou bary s dis-
kotékou, které nemají žádné 
vstupné, takže mládež korzuje 
z jednoho do druhého a ráda po-
bývá také na čerstvém vzduchu. 
Samozřejmě to obtěžuje okolí, 

ale nejhorší jsou střepy všude ko-
lem, které pocházejí z rozbitých 
lahví a sklenic. Stížností přibývá 
a my na to musíme reagovat. Vy-
hodnocujeme, jaké máme jako 
město možnosti, každopádně 
budeme na tyto provozy nadále 
ve zvýšené míře dohlížet,“ uvedl 
primátor Michal Pobucký.

Samotný březnový zátah ne-
přinesl žádná dramatická zjištění, 
kontrolované osoby prokázaly 
svou totožnost i potřebný věk v pří-
padě, že konzumovali alkoholické 
nápoje. Mládež brala přítomnost 
policie jako povyražení, často 
i sama nabízela občanské průkazy 

s hrdostí, že už patří mezi dospělé. 
Policisté se dokonce dočkali i oce-
nění jejich práce. „Já jsem matka 
a jsem ráda, že kontrolujete, aby 
někde po nocích nepopíjely děti,“ 
reagovala jedna z přítomných žen 
na probíhající akci, které se budou 
opakovat.  (pp)

Policie se zaměřila na bary na náměstí

Stavební firmě realizující 
výstavbu nové haly Polárka se 
mimořádně daří, a tak už se na-
plno rozjely spekulace o datu, 
kdy se jí podaří dílo dokončit, 
a hokejová i bruslařská veřej-
nost už se těší, jak si v novém 
moderním stánku „sklouzne“ 
v sezoně 2014-2015. S postu-
pem prací byli spokojeni i zá-
stupci radnice, kteří se objevili 
na jednom z kontrolních dnů.

„Vnímáme, že město tou-
to stavbou žije, samozřejmě 
i s ohledem na obchodní cent-
rum, které vyrůstá hned vedle. 
Stavebníci si dělali legraci, jak to 
budeme mít ve Frýdku-Místku vy-
chytané. Chlapi půjdou za spor-
tem a ženy na nákupy. Počasí je 
nám nakloněno, takže doufáme, 
že se vše podaří zvládnout v pro 

Stavebníkům se na Polárce daříStavebníkům se na Polárce daří

hokejisty přijatelném termínu. Je 
jasné, že už se nemohou dočkat, 
ale hala nebude sloužit pouze 

jim,“ připomněl primátor Michal 
Pobucký, že hala Polárka bude 
kompaktní víceúčelovou arénou, 

kde najde své místo sport i kultu-
ra, kromě ledu zde najdete i střel-
nici nebo badmintonové kurty.

Veřejnost sleduje pokrok 
ve výstavbě i prostřednictvím 
webových kamer a internetu, 
kde se dovídá i zajímavé novin-
ky. Lidé byli například pozváni 
ke sledování milimetrově přesné 
práce při vztyčování hlavního 
střešního nosníku na ocelové 
sloupy, kdy dva speciální ma-
mutí jeřáby pracovaly s neuvěři-
telnou tolerancí 2 mm.  (pp)

NA STAVBĚ POLÁRKY: Vedení města s ředitelem Sportplexu a stavebníky na jednom z kontrolních dnů. 
Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Dostihli zloděje

Motohlídka městské poli-
cie ve Frýdku-Místku si všimla 
dvou prodavaček stojících před 
prodejnou Rossmann, které 
se rozhlížely bezradně kolem 
sebe. Obě prodavačky strážní-
kům uvedly, že v prodejně byl 
muž, který odcizil zboží a utekl. 
Strážník si pak na ulici všimnul 
podezřelého muže, který se 
po chvilce dal na útěk. I s ko-
legou ve služebním vozidle jej 
pronásledovali. Hlídka o udá-
losti informovala také dispe-
čink, kde obsluha kamerového 
systému sledovala kamerou 
utíkajícího muže, který po chvíli 
odhodil tři malé krabičky. Stráž-
ník, který jel ve vozidle, muže 
dostihnul a zadržel pomocí 
donucovacích prostředků. Při 
kontrole zadrženého muže byla 
ještě nalezena řasenka, kterou 
odcizil v drogerii. Vyčíslená 
hodnota odcizeného zboží byla 
ve výši 4200 Kč. Celá událost 
byla předána ke správnímu or-
gánu k dořešení.

Nechtěl stín
22. 3. strážníci v sobotní 

dopoledne kontaktovali muže, 
který prořezával strom, zda má 
na tuto činnost povolení. Muž 
hlídce sdělil, že jedná s ma-
gistrátem již dva roky o proře-
zání stromu z důvodu stínění 
na jeho pozemku a stále se 
nic neděje, a tak se sám pustil 
do práce. Strážníci muže vy-
zvali k ukončení činnosti a udá-
lost oznámili správnímu orgánu 
k dořešení.

Pomáhali z vany
28. 3. před čtvrtou hodinou 

ráno oznamovatel na telefon-
ním čísle 156 sdělil, že z ve-
dlejšího bytu slyší šplouchání 
vody a volání o pomoc. Stráž-
níci zjistili, že v domě je sice 
pečovatelská služba, ale přes 
noc není k dispozici. „Přesto se 
strážníkům podařilo zjistit tele-
fonní kontakt na pečovatelku, 
která byla požádána o otevře-
ní bytu. V bytě se nacházela 
paní ve věku 90 let. Žena se 
rozhodla večer okoupat, ale 
později se jí nepodařilo z vany 
bez cizí pomoci dostat. Strážníci 
ženě z vany pomohli a předali 
jí do péče pečovatelky,“ uved-
la policejní preventistka Lenka 
Biolková.  (pp)

Funkční a rychlé řešení 
hledali zástupci dopravní 
a městské policie spolu se 
zástupci města na jednání 
svolaném v souvislosti s mo-
dernizací místecké křižovatky 
U Rady, tedy v místě křížení 
ulic Ostravská, 17. listopadu 
a J. Opletala. Ta již začala, ale 
až zhruba v polovině týdne si 
práce vyžádají i vypnutí svě-
telného signalizačního zaříze-
ní, což by bez dalšího opatře-
ní znamenalo velký problém. 
Nakonec bude doprava v kři-
žovatce řešena provizorním 
kruhovým objezdem. 

„Měli jsme na výběr ze tří 
možností, jak řídit dopravu 
jedné z nejfrekventovanějších 
křižovatek ve městě v době její 
opravy. Rozhodovali jsme se 
mezi usměrňováním dopravy 
policistou, což jsme v návaznos-
ti na hustotu provozu vyhodnotili 

jako vysoce rizikové. Dalším ná-
vrhem bylo přechodné světelné 
zařízení, které ale vzhledem 
k výkopovým pracím v křižovat-
ce nelze použít. Nejúčelnějším 
řešením se ukázal provizor-
ní kruhový objezd postavený 
z červeno-bílých plastových zá-
tarasů, se kterým souhlasili i zá-
stupci dopravní policie,“ shrnul 
obsah jednání náměstek primá-
tora Karel Deutscher. 

Průjezd křižovatkou bude 
omezen zhruba tři týdny. Vjez-
dy do křižovatky budou svedeny 
ze současných dvou a místy i tří 
jízdních pruhů jen do jednoho 
jízdního pruhu v každém smě-
ru. Na plynulost provozu bu-
dou každý všední den od 6:30 
do 18 hodin dohlížet policisté, 
kteří v případě nutnosti usměrní 
dopravu v jednotlivých jízdních 
pruzích tak, aby v nich nedo-
cházelo k vytváření dlouhých 

Křižovatce U Rady pomůže provizorní kruhový objezd 

JAK TO VYŘEŠÍME?: Dopravní a městská policie se zástupci města 
nad opatřeními v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky „U Rady“.

kolon. O víkendech budou po-
licisté na křižovatce zasahovat 
jen operativně.

„Řidiče vyzýváme k větší tr-
pělivosti, ale také zvýšené po-
zornosti v blízkosti křižovatky 
a zároveň upozorňujeme ces-
tující v autobusových linkách 
MHD na možnost opoždění 
některých spojů v době oprav 
křižovatky. Věříme, že situaci 
všichni zvládneme. V květnu 

už bude upravená křižovatka 
dynamicky řízená. Nové signa-
lizační zařízení bude reagovat 
na smyčky ve vozovce a bude 
automaticky upravovat frekven-
ci i dobu průjezdů v jednotlivých 
jízdních pruzích,“ doplnil náměs-
tek Deutscher. Rekonstruovaná 
křižovatka by měla mnohem 
lépe zvládnout i další opravy 
na estakádě, které jsou pláno-
vány na začátek května.  (pp)

Již čtvrtým rokem rozvíjí 
frýdecko-místecká radnice 
tradici Beskydských farmář-
ských trhů, které i pro letošní 
rok připravuje realizační tým 
na náměstí Svobody v Míst-
ku, kam si lidé zvykli chodit 
pro specifický sortiment.

I letos bude sezóna opět zahá-
jena trhem květinovým (22. květ-
na), přičemž do celkového počtu 
16 trhů bude z důvodu ohlasu 
občanů tematicky začleněn trh 
řemesel, zabijačkový, dušičko-
vý a samozřejmě na sklonku 
roku trh adventní. „I tentokrát se 
ponesou trhy v duchu pouhých 
regionálních domácích výrobců 
a pěstitelů, přičemž počítáme 
s účastí okolo šedesáti prodejců 
na každé akci. Město i letos vy-
praví na jaro a podzim autobus 
se zastávkami u regionálních 
výrobců, farmářů a řemeslníků, 
aby tak mohli občané nahlédnout 
pod pokličku přípravy oblíbených 
výrobků z trhu. O akci zvanou 
Farmářova stezka je vždy z řad 
obyvatel města velký zájem, 
přičemž i letos budou vstupenky 
volně prodejné v Beskydském in-

formačním centru. První autobus 
vyrazí již 6. května,“ upozorňuje 
vedoucí živnostenského úřadu 
Yvetta Králová.

Prodejcům město zapůjčuje 
stále bezúplatně stylové prodejní 
stánky, kterých má k dispozici 
omezenou kapacitu, tudíž nemů-
že vždy uspokojit všechny zá-
jemce. Samozřejmě farmáři mo-
hou prodávat i ze stánků či pultů 
vlastních, stejně tak i z chladí-
renských automobilů. Nutností 
je dodržování veterinárních a hy-
gienických předpisů, které jsou 
přísně pořadateli kontrolovány. 
Město v roli pořadatele akce rov-
něž hlídá osazenstvo trhu, když 
využívá práva vyloučit z trhu pro-
dej výrobků, které nesplňují pat-
řičnou estetickou úroveň anebo 
se neslučují se záměrem farmář-
ských trhů jako takových.

„Jako v uplynulých letech 
vzniklé technickoekonomické 
náklady hradíme z rozpočtu 
města, na Farmářských trzích se 
podílí také městské společnosti 
Frýdecká skládka a technické 
služby TS a.s.,“ uvedl náměstek 
primátora Petr Cvik.  (pp)

Farmářské trhy již k městu patří 

S občany Panských No-
vých Dvorů se v minulém týd-
nu sešli zástupci města, aby 
se oboustranně informovali 
o problémech a možnostech 
řešení v této okrajové části. Sa-
mozřejmě se objevují i takové, 
které na mikrofon nezaznívají 
poprvé, ne vše lze totiž uspo-
kojivě vyřešit, ať už s ohledem 
na finance nebo legislativu.

„Nasbírali jsme hodně 
podnětů a připomínek a jako 
vždy budou všechny písemně 
zpracovány a zveřejněny. Ne 
vždy ovšem můžeme přinést 
uspokojivé řešení. Vím, že 
místní trápí například existence 
sběrny v tomto prostoru, s níž 
si spojují zvýšení drobné krimi-
nality, ale my ji ze zákona za-
kázat nemůžeme, pouze mů-
žeme její činnost více sledovat 
a dohlížet na ni, což také dě-
láme,“ upozornil náměstek pri-
mátora Petr Cvik. Ten od míst-
ních získal také tipy na opravy 

místních komunikací, údržbu 
konkrétních dřevin, ale musel 
také ujišťovat, že nikdo s ma-
gistrátem nejedná o výstavbě 
hypermarketu Globus.

Nejvíce záležitostí směřova-
lo k oblasti veřejné zeleně a při 
této příležitosti bylo například 
občanům vysvětleno, že úklid 
po kácení stromů je záležitostí 
vlastníka dřeviny nebo že v pra-
xi se provozně nestabilní stromy 
kácejí celé a nenechávají se je-
jich torza k obražení. „Většinou 
se to řeší náhradní výsadbou, 
a pokud vidíte zdravé dřevo 
na pařezu, neznamená to, že 
strom nemohl uhnívat někde 
v koruně a představovat pro 
okolí ohrožení,“ reagovala na je-
den z dotazů Šárka Gilarová 
z odboru životního prostředí. Ta 
také ujistila, že bude v dohledné 
době opravena hřbitovní zeď, 
která je pod dozorem geodetů 
a v dubnu by měly na ní začít 
příslušné sanační práce.  (pp)

Podněty z Panských Nových Dvorů

FARMÁŘSKÉ TRHY: Ve Frýdku-Místku již pevně zakořenily. 
Foto: Petr Pavelka

HOVORY S OBČANY: Město komunikuje s občany v okrajových 
částech.  Foto: Petr Pavelka

Jste pamětníci?
Muzeum Beskyd hledá pro

připravovanou výstavu 
o I. světové válce, zaměřenou 
na region Frýdecko-Místecka, 
dokumenty, fotografie, pohled-
nice, předměty a jiné zajíma-

vosti související s touto dobou. 
Obrátit se můžete na Kateřinu 
Pekovou – tel.: 558 628 001. 
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Díky programu plzeňského 
Prazdroje „Prazdroj lidem“ se 
Základní škole v Lískovci po-
dařilo získat se svým projektem 
„Dětem pro zdraví“ finance 
na výstavbu zahradního altánu.

Učení a hry na čerstvém 
vzduchu představují zdravěj-
ší a zajímavější formu činností 
žáků. Učení v přírodě bude určitě 
lákavější. Kde lépe učit např. pří-
rodopis než v přírodě? Ale také 
matematika s počítáním květin 
nebo diktát o stromech a rostli-
nách bude příjemnější mezi nimi.

Při pobytu v přírodě žáci na-
cházejí prostor k osvojování no-
vých vědomostí a dovedností, 
k poznání, pochopení přírody 
a k pěstování kladného vztahu 
k ní. Učí se užívat činnosti v růz-
ném prostředí, zvykají si na nové 
sociální role, které vyžadují spolu-
práci a odpovědnost za zdraví své 
i spolužáků. Významné je propo-
jování činností s dalšími oblastmi, 
jako je např. výchova ke zdraví 
a zdravému způsobu života apod. 

V altánu také budou probíhat 
tradiční akce školy: např. Slav-

nosti lískových oříšků, Oslavy 
Dne země, Podzimní dílny s ro-
diči, Velikonoční dílny aj.

Venkovní učebna najde ši-
roké uplatnění v režimu školy 
i mimo ni, jako jsou různá zá-
bavná, kulturní a společenská 
odpoledne. Altánek bude také 
místem setkání různých gene-
rací. Všichni se na něj moc těší.

Děkujeme plzeňskému 
Prazdroji, který tento unikátní 
grantový program vyhlašuje a fi-
nancuje, a všem, kteří pro nás 
hlasovali.

Děti v Lískovci se těší na zahradní altán

(pokračování z minulého čísla)
Školní rok 1948-1949 byl pro 

místecký hudební ústav Smeta-
na rokem jubilejním a zároveň 
posledním, 31. srpna 1949 byl 
zrušen. Od nového školního 
roku (1949-1950) byl totiž zří-
zen Městský hudební ústav 
ve Frýdku-Místku, pod nějž také 
patřila soukromá hudební škola 
ve Frýdku. Jeho ředitelem se 
stal František Petruška. Škola 
měla 284 žáků a 13 učitelů.

Další přelomové datum neda-
lo na sebe dlouho čekat, neboť 
k 1. lednu 1951 byly školy ze-
státněny a novým ředitelem se 
stal Josef Novák. K další změně 
ve vedení školy došlo ve škol-
ním roce 1955-1956, kdy se 
ředitelkou stala učitelka klavírní 
hry Felixa Čaplová. 

Další změnou ve funkci ředitele 
a také impulzem pro další směřo-
vání školy byl příchod Jaroslava 

Vostradovského v roce 1958. Ten 
jako bývalý vojenský muzikant roz-
šířil výuku hry na dechové nástro-
je. V návaznosti na jeho příchod 
také začíná fungovat dechový 
orchestr. V tomto období ve škole 
vzniká taneční oddělení, které bylo 
převedeno z osvětové besedy. 
Jaroslav Vostradovský získal pro 
školu další prostory na frýdeckém 
náměstí (Dancing) a poprvé tak 
každý učitel měl svoji učebnu.

V roce 1961 jsou zaznamená-
ny první pokusy o výuku výtvar-
ného oboru. První učitelkou byla 
významná regionální výtvarnice 
Eliška Servátková. Dětí bylo 
zprvu málo, jen z jedné základní 
školy, avšak počet se začal brzy 
zvyšovat. Výuka začala v budově 
na Kostikově náměstí ve Frýdku, 
ale prostory brzy přestaly vyho-
vovat počtu zájemců. Část výuky 
se přestěhovala do budovy „Dan-
cingu“ vedle Frýdeckého zámku. 

Důležitým mezníkem byl pak rok 
1973, kdy se výtvarný obor pře-
stěhoval do hlavní budovy.

Na začátku šedesátých let 
20. století se vláda zabývala 
hudebním školstvím a nastal 
čas pro jeho reformy. Na zase-
dání vlády 21. prosince 1960 
schválila zásady pro rozvoj Li-
dových škol umění, které vznikly 
od školního roku 1961-1962 
z hudebních a výtvarných škol. 
Lidové školy umění mohly mít 
tyto obory: hudební, taneční, 
výtvarný a literárně-dramatický. 

Ve škole vyučovalo 31 uči-
telů a školu navštěvovalo 760 
žáků. Naši učitelé vyučovali také 
na pobočkách v okolních vesni-
cích v Dobré, v Hnojníku, v Ja-
novicích a v Kozlovicích. Vyučo-
valo se především na smyčcové 
a dechové nástroje, klavír, zpěv, 
přípravná hudební výchova a ta-
neční a výtvarný obor.

Od Hudebního spolku Smetana po LŠU 1949-1961

Program na podporu nových prospěšných aktivit 
neformálních skupin mládeže ve Frýdku-Místku 

MÁTE NÁPAD NA AKCI, ČINNOST,
CHCETE POMOCI SVÉMU OKOLÍ? 

Přihlaste svůj nápad na www mladezkraji.cz,
kde naleznete i bližší informace a podmínky. 

Do projektu se mohou zapojit týmy mladých ve věku 15-30 let. 
Termín realizace aktivit: v období 05-11/2014 

Téma: hudba, sport, hry, kultura, radost seniorům
i dětem, divadlo, film… 

Výše finanční podpory: 5 až 30 tis. Kč 
Koordinátor projektu je Rada dětí MSK za podpory Statutárního 

města Frýdek-Místek, Moravskoslezského kraje a MŠMT. 

Další cyklus pracovních dí-
len zaměřených na rozvoj ele-
mentárních gramotností žáků 
uskutečnili učitelé a žáci ze 
Základní školy Jiřího z Podě-
brad v rámci projektu Otevře-
ná škola aneb příklady táhnou 
o víkendu od 15. do 17. března.

Projekt Otevřená škola, kte-
rou úspěšně realizuje 11. zá-
kladní škola již druhým rokem, 
se zaměřuje na rozvoj matema-
tické a přírodovědné gramot-
nosti, budoucí volbu povolání se 
zacílením na technické profese, 
konkrétně obor obráběč kovů. 
Během třídenního pobytu v Ho-
telu Odra na Ostravici mohli 
žáci šestého a sedmého ročníku 
posilovat především orientaci 
v prostorové představivosti for-
mou nejrůznějších skládaček 
a kvízů, matematické znalosti 
z oblasti cenové politiky a slev. 
„V matematické části se neza-
pomnělo ani na hlavolamy a hru 
s čísly,“ řekla výkonná mana-
žerka projektu Lucie Butkovo-
vá a doplnila: „Fyzikální část 
byla věnována jednak práci se 
systémem měření fyzikálních 
veličin EdLab, který umožňuje 
vizualizaci naměřených hodnot 

a jejich okamžité zpracování. 
Tím zprostředkuje žákům zpět-
nou vazbu při měření fyzikálních 
veličin a žáci ihned vidí změny 
naměřených hodnot v grafu.“ 
Kromě měření však na účastníky 
workshopu čekala i část zamě-
řená na netradiční a atraktivní 
fyzikální pokusy, které si ve sku-
pinkách i jednotlivě mohli žáci 
vyzkoušet. „Nadšení našich svě-
řenců bylo obrovské. Od poku-
sů je nebylo možno odtrhnout,“ 
konstatovala Lucie Butkovová. 
V rámci tématu budoucí volby 
povolání se žáci seznámili s vý-
robní a posléze i pracovní nabíd-
kou frýdlantské firmy Anaj, v níž 
nacházejí zaměstnání odborníci 
v oboru přesného obrábění kovů. 
Děti však také zaujala pracovní 
nabídka uměleckého kovářství, 
která do ryze technických profesí 
přináší nádech umění.

Projekt nezapomíná ani 
na relaxaci dětí. Kromě výuky si 
všichni zaplavali a naplno využili 
místní wellness centrum. O tom, 
že se tentokrát pobyt opravdu 
povedl, svědčí to, že se dětem 
nechtělo domů a rády by dál 
v učení hrou pokračovaly.

 Renata Spustová

Příprava na budoucnost 
v plném proudu

Také naše MŠ Mateřídouška 
se rozhodla zapojit do celore-
publikového projektu „Sněhulá-
ci pro Afriku“, jehož cílem bylo 
pomoci dětem v Africe dostat se 
ke vzdělání. Akci organizuje pod 
záštitou ministra školství nezis-
ková organizace Kola pro Afriku, 
obecně prospěšná společnost.

Cílem bylo postavit co nej-
více sněhuláků, přičemž forma 
pomoci spočívala ve výběru 
startovného za každého z nich. 
I když nám sněhové podmín-
ky nepřály, akci jsme nevzdali. 
Zvolili jsme náhradní variantu 
a vyrobili sněhuláky z papí-
ru. Děti se s nadšením pustily 
do tvoření. Netrvalo dlouho a ve-
selí sněhuláci ozdobili jednotlivé 
třídy. Letošní zimu sice napadlo 
jen pár sněhových vloček, nám ji 
však připomínali bílí kulatí kama-

rádi a také fakt, že jsme mohli 
alespoň tímto způsobem pomo-
ci africkým dětem. Pro nás je 
škola samozřejmostí, ale v této 
zemi není vzdělání každodenní 
běžnou záležitostí, ale mnohdy 
nedostupným snem.

Martina Buštíková

Mateřídouška pro Afriku

Naše společné tvoření.
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Březen – měsíc čtenářů je 
pro knihovny příležitost, jak 
dát o sobě vědět a propago-
vat své služby. Čtenáři mohou 
během tohoto měsíce využít 
např. zvýhodněných registra-
cí nových čtenářů, amnestie 
na poplatky pro zapomnětlivé 
a především navštívit celou 
řadu akcí v knihovně. 

„Již poněkolikáté jsme zahájili 
etapovou soutěž pro děti Velké 
knihovnické putování, tentokrát 
na téma Pomáháme druhým. 

Dětská oddělení připravila pro 
děti výtvarné dílny a také autor-
ské čtení Radany Sladké z její 
nové dětské knihy. Oddělení 
beletrie si připravilo pro seniory 
v rámci motta letošního března 
2014 Hrabalovský rok v knihov-
nách čtení ukázek z Hrabalovy 
tvorby a také z poezie tří českých 
básníků, kteří mají v letošním roce 
kulatá výročí. Mezi nejzajímavější 
akce pro dospělé patřila cestopis-
ná beseda Romana Vehovské-
ho ze sedmileté cesty stopem, 

přednáška o čaji a kávě Martiny 
Bordovské z Lučiny, worskhop 
trénování paměti nebo přednáš-
ka Pavla Křivohlavého Tajemné 
svitky z Mrtvého moře. Společně 
s Pobeskydským klubem přátel 
výtvarného umění jsme uskuteč-
nili velmi zajímavou přednášku 
Gabriely Pelikánové Nezaměni-
telný Josef Lada,“ rekapitulovala 
Irena Liberdová, a to ještě měla 
knihovna v tu chvíli další akce 
před sebou – například slavnost-
ní vyhodnocení letošního ročníku 
literární soutěže Můj svět nebo 
tradiční nocování dětí v knihovně 
Noc s Andersenem.

Březen – měsíc čtenářů v knihovně

Z Beskyd do exotického 
ráje je název knihy, kterou 
slavnostně pokřtil 18. března 
cestovatel a teď už i spiso-
vatel František Mamula, pro 
kterého se stala daleká Srí 
Lanka, Indonésie a její ostro-
vy inspirací pro její vznik. 

František Mamula navštívil 
exotické ostrovy celkem devět-
krát, takže na nedostatek prožit-
ků a fotografií si opravdu nemůže 

stěžovat. Sám přítomným svěd-
kům křtu, kterých se v restau-
raci U Křivého psa sešlo téměř 
sedmdesát, potvrdil, že největší 
problémy při psaní a sestavování 
knihy měl s výběrem jednotlivých 
poznámek, protože všechny po-
važoval za podstatné a chtěl, aby 
žádná z nich zbytečně neskočila 
v koši. Podělit se o tolik dojmů 
a zážitků na omezeném počtu 
stran bylo opravdu velmi složité.

Z Beskyd do exotického ráje

Ve výstavních síních Muzea 
Beskyd se uskutečnil křest 
publikace Kulturní dědictví 
textilního Frýdku-Místku. Kni-
hu vydal Národní památkový 
ústav – Územně odborné pra-
coviště Ostrava, autory jsou 
Mgr. Petr Juřák, pracovník 
Muzea Beskyd Frýdek-Místek, 
a Mgr. Michaela Ryšková z Ná-
rodního památkového ústavu. 

Kmotry publikace se staly oso-
by nejpovolanější – Eva Kučero-
vá-Landsbergerová, pocházející 

z významného textilního podni-
katelského rodu, a historik Prof. 
PhDr. Milan Myška, DrSc., který 
se problematice dějin textilnictví 
řadu let věnuje. Po křtu knihy se 
v Rytířském sále Frýdeckého 
zámku konala přednáška autorů s 
obrazovou prezentací objektů tex-
tilních podniků ve Frýdku-Místku. 
Na závěr autoři knihy odpovídali 
na dotazy posluchačů, které se 
vztahovaly nejen k historii textilek, 
ale také k aktuálnímu dění okolo 
některých dosud stojících budov.

Křest knihy Kulturní dědictví 
textilního Frýdku-Místku

… Všem nájemníkům „ubytovny svět“ … POEZIE! 
Městská knihovna Frýdek-Místek a Obec spisovatelů ČR-středisko Ostrava pořádají autorské čtení 

básnířky Radany Šatánkové (*1980 ve F-M) z její nové sbírky Domovní schůze. 
Akce se bude konat ve středu 9. dubna od 18 hodin v Modrém salonku místecké knihovny. 
Přednes: autorka   |   Saxofon, klarinet: Julek Murka   |   Knihu uvede lašský král Zdeňa Viluš I. 

Přijďte, jste srdečně zváni! 

Do místecké knihovny a je-
jího Modrého salonku jako 
pachatel vracející se na místo 
činu míří Radana Šatánková se 
svou sbírkou Domovní schůze, 
kterou představí 9. dubna.

„Naposledy jsem v Modrém 
salonku veřejnosti představila 
v roce 2009 básnickou knihu s 
názvem Medúza. Nyní přicházím 
s Domovní schůzí a domovem 
také sbírka tematicky končí. Hrdě 
se hlásím k Lašsku – některé 
básně jsem výslovně věnovala 
Ostravě či Frýdku-Místku. Jako 
bonus si čtenáři můžou některé 
verše přečíst i v lašském nářečí, 
polsky nebo slovensky. Myslím 
si, že se dá o místech a rodných 
kořenech psát jak moderně, tak 
tradičním způsobem. Přiznávám, 
že mé básně nejsou zrovna ve-
selé, některé dokonce lidi přinutí 
přemýšlet. Poloha? Od drsných, 
syrových až po lyrické a něžné 
obrazy. Naštěstí nechybí humor 
a nadhled. Jsme tu přece jen 
na chvíli… Poukazuji v Domovní 

schůzi na to, že svět je skutečně 
jedna velká ubytovna. Tak přijďte 
na schůzi,“ zve sama autorka.

Spisovatel Roman Szpuk 
o knížce prohlásil: „Tyto verše 
nahlížejí na lidský život z více 
perspektiv. Napovídají, co vše 
může obohatit člověka, ať už je 
to vzpomínka na dětství (báseň 
Tenkrát), reportážní záznam 
rozhovoru v hospodě (Gringo 

on the Stage) či prostý motiv 
přítomného okamžiku (haiku 
a miniatury). Je knihou hlásící 
se k tomu nejzákladnějšímu, 
z čeho může básník vycházet – 
vzpomínky, dětství, krajina, cito-
vé prožitky, láska, trable, tázání 
se po základních hodnotách 
naší existence. Nejde tedy o vý-
povědi provokativní, které sázejí 
na šok, senzaci, pohoršení.“

Domovní schůze v Modrém salonku

Senioři z klubu seniorů 17. 
listopadu si vymysleli a zor-
ganizovali jednu ze svých 
akcí, tentokrát s názvem 
Z pohádky do pohádky. 

Na speciální odpoledne se 
všichni důkladně připravili. Kaž-
dý přišel v přestrojení za po-
hádkovou bytost se vším všudy. 
Mohli jsme se tak potkat se sed-
mi trpaslíky i Sněhurkou, vlkem, 
který sežral Karkulku, českým 
Honzou, třemi sudičkami, Dlou-
hým, Širokým a Bystrozrakým, 
spoustou královen a princezen. 
Celé odpoledne pak pokračova-
lo v tomto duchu. Po tanečním 

reji, ke kterému hrál a zpíval 
vlk, následovala vskutku pohád-
ková tombola, kterou losovala 
princezna Lada se zlatou hvěz-
dou na čele. A co bylo možno 
vyhrát? Tři oříšky od Popelky, 
otrávené jablko od Sněhurky, 
hrášek od Princezny na hrášku, 
sáček soli z pohádky Sůl nad 
zlato, tři zlaté vlasy děda Vše-
věda, kouzelný hrneček, bábov-
ku, buchty, fialky od Marušky 
a mnoho dalšího, na co si jen 
z pohádek vzpomenete. Akce 
stoprocentně splnila očekávání. 
„Všichni zúčastnění senioři se 
pobavili, zavzpomínali na krás-

né české pohádky a hlavně 
zapomněli na starosti všedních 
dnů,“ zhodnotila Ludmila Mer-
tová, koordinátor aktivizačních 
programů pro seniory z odboru 
sociálních služeb.

Senioři a akce Z pohádky do pohádky



6 Březen 2014Sport

fotbal mládeže
DOROST

starší dorost U19 – Fastav 
Zlín 1:3 (1:0) 

Gregůrek
mladší dorost U17 – MFK 

Vyškov 3:1 (2:1) 
Kahánek 2, Krischke

mladší dorost U16 - MFK 
Vyškov 2:1 (1:0) 

Pitucha, Vojkovský
ŽÁCI

SFC Opava – starší žáci U15 
0:5 (0:3) 

Janša 2, Hammer 2, Kudry
SFC Opava – starší žáci U14 

1:2 (1:2)
Plewa (Buchlovský), Plewa 

(Ostrák)
mladší žáci U13 – SFC Opa-

va 8:5 (2:1) 
Krajčo 2, Kubáň 2, Song, Strou-

hal, Dudek, D. Maceček
mladší žáci U12 – SFC Opa-

va 18:6 (6:2) 
Mohyla 4, Ruml 3, Packo 2, 

Gogola 2, Byrtus 2, Žiga, Zrů-
nek, Kaszper, K. Merta, Šigut

PŘÍPRAVKA
ročník 2004 – halový turnaj 

v Přerově – (2. místo)
Výsledky FM: - FC Vsetín 1:0 
(Mikulenka), - 1. FC Slovácko 
dívky 1:1 (Mikulenka), - RSM 
Hodonín 0:2, - SK Hranice 2:0 
(Jiříček, Šrubař), - Čechovice 
7:1 (Šrubař 2, Rek 2, Jiříček 

2, Mikulenka), - Přerov 5:1 (F. 
Kowalczyk 2, Jiříček, Barčák, A. 

Kowalczyk), - Kozlovice 3:1 (Ji-
říček, Šrubař, Chlebek), - Štern-

berk 2:1 (Chlebek, Barčák).
Konečné pořadí: 1. RSM 

Hodonín, 2. MFK Frýdek-Místek, 
3. Šternberk, 4. Kozlovice, 5. 
Čechovice, 6. Slovácko, 7. FC 

Vsetín, 8. Přerov, 9. SK Hranice.
ročník 2005 – halový turnaj 

v Korni – (5. místo)
ročník 2005 – KZL v Brušper-

ku – (5. místo)
Výsledky FM: - Jablunkov 

1:1, - 1. BFK Frýdlant 0:2, - SK 
Brušperk 2:1, - TJ Tošanovice 

1:2, - TJ Hlubina 0:0.
Sestava a branky FM: Lázík, 

Šebesta, Madzia, Hofírek, Máj, 
Kalina 1, Hlosta 3, Buršík, Kruťa.

KAM ZA SPORTEM a RELAXACÍ

Fotbal A muži:
MFK FM – FK Varnsdorf 16.30 (Stovky) 12. 4. 

MFK FM – České Budějovice 17.00 (Stovky) 26. 4.
MFK FM – Hradec Králové 17.00 h (Stovky) 10. 5.

MFK FM – Baník Most 17.00 h (Stovky) 20. 5.
MFK FM Graffin Vlašim 17.00 h (Stovky) 31.5.

Házená
Nadstavba Triglav pojišťovna extraligy házenkářů TOP6 1.-6. místo

4. kolo sobota 12. 4. 16:30 hod. Dukla Praha - SKP F-M
5. kolo pátek 18. 4. 19:00 hod. SKP F-M - Plzeň 

6. kolo neděle 27. 4. 17:00 hod. SKP F-M - Lovosice 
7. kolo sobota 3. 5. 18:00 hod. Jičín - SKP F-M

8. kolo neděle 11. 5. 17:00 hod. SKP F-M - Hranice
9. kolo sobota 17. 5. 18:00 hod. SKP F-M - Dukla Praha 

10. kolo neděle 25. 5. 10:30 hod. Plzeň - SKP F-M

SKP FRÝDEK-MÍSTEK – HBC RONAL JIČÍN 24:23 (11:13): Žádná krása, ale důležité body jsou doma – 
hodnotil házenkářský oddíl zápas 2. kola nadstavby o 1.-6. místo v extralize. Od třetího místa jej v daný moment 
dělily pouhé dva body. Sestava a branky SKP: Pyško, Marenčák (46%) - Gřešek, Klaban 1, Meca 1, Mynář 2, 
Petrovský 4, Kichner 3/1, Hečko 5, Dyba 8, Vacula, Stachovec, Kalous, Strack.  Foto: Petr Pavelka

HOKEJOVÝ POTĚR: Hokejovému oddílu končí sezona. Koncem 
března byla demontována provizorní hala, ve které trénovali mládež-
níci, aby nemuseli složitě cestovat za ledem do okolních měst. „Velmi 
děkujeme radnici za to, že provizorní sezonu a halu dotovala mimo-
řádnými finančními prostředky, a stejně tak za to, že nám vyrůstá 
nová moderní hala, do které už se všichni hrozně těšíme,“ poděkoval 
prezident hokejového oddílu Lukáš Vích.  Foto: Petr Pavelka 

Sen o postupu do semi-
finále se frýdecko-místec-
kým hokejistům rozplynul až 
v rozhodujícím pátém zápase 
na ledě prostějovských Jes-
třábů, ale za svou důstojnou 
čtvrtfinálovou účast si zcela 
jistě zaslouží pochvalu.

Jejich výkon ohodnotili fa-
noušci i odborná hokejová veřej-
nost, protože pořádně zatopili ví-
tězi základní části z Prostějova. 

Promarnili sice dvě příležitosti 
na ukončení série, ale už v příští 
sezoně, s podporou opravdu do-
mácího prostředí nové haly Po-
lárka, může být všechno jinak.

I jejich derniéra přinesla vcel-
ku vyrovnaný zápas, který se 
rozhodoval až v závěru.

Branky: 8. Šebek, 18. Duba, 
58. Duba, 59. Šebek – 22. O. 
Sluštík (Samiec). Konečný stav 
série: 3:2.

Semifinále zůstalo snem
LHK Jestřábi Prostějov – HC F-M 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Vstup do jarní části soutěže 
se hráčům MFK Frýdek-Místek 
příliš nevydařil. Výhry ani gólu 
se totiž nedočkali ani ve třetím 
zápase, ve kterém prohráli 2:0 
na hřišti Táborska. To se tak 
vrátilo do čela soutěže.

Průběh zápasu hodně ovliv-
nila rychlá branka, kterou se 
domácí Táborsko ujalo vedení 
už ve třetí minutě. Džafič utekl 
po pravé straně a nikým nehlí-
daný poslal centr do pokutové-
ho území. Na vzdálenější tyči 
byl ve správný čas na správném 
místě Zbyněk Musiol a hlavič-
kou otevřel skóre utkání – 1:0. 
Po dvaceti minutách se domá-
cím málem vymstila jejich vlaž-
ná rozehrávka. Míče se zmocnil 
útočník Hynek Prokeš a ve slib-
né příležitosti poslal míč těsně 

vedle tyče Tomovy branky.
I do druhé půle vstoupilo lépe 

Táborsko. Jeho příznivci na dal-
ší gól čekali pouze deset minut. 
Zbyněk Musiol si naběhl před 
branku. Kapitána Frýdku-Místku 
Petra Literáka dostal pod tlak, 
pod kterým si obránce srazil míč 
do vlastní branky – 2:0.

„Táborsko má silný tým. Ni-
čím nás nepřekvapilo. Bohužel 
jsme dostali rychlý gól, který 
ovlivnil celý zápas. Kdyby Hy-
nek Prokeš svou šanci proměnil, 
mohlo se utkání vyvíjet jinak. 
Poté jsme však mohli inkasovat 
ještě další dvě nebo tři branky,“ 
uvedl ihned po zápase trenér 
MFK Frýdek-Místek Milan Du-
han s tím, že nejvíce ho mrzí, že 
jeho svěřenci nebyli odvážnější 
ve hře dopředu.

Valcíři nedali gól ani Táborsku
FC MAS TÁBORSKO – MFK F-M 2:0 (1:0)

Za chladného, deštivého 
počasí proběhlo ve Šternberku 
Mistrovství Moravy a Slezska 
v přespolním běhu. Na závod-
níky čekal náročný, kopcovi-
tý okruh v městském parku, 
na kterém se díky téměř čtyřem 
stovkám startujících měnil po-
stupně příjemný travnatý po-
vrch v bahnitý a silně klouzající 
terén. 

S bahýnkem se velice zblízka 
seznámilo při pádech také něko-
lik našich běžců. Ovšem jinak si 
naši vedli výborně, když přivezli 
dvě kompletní sady medailí, tedy 
dvě zlaté, dvě stříbrné a dvě bron-
zové. Nejlépe si vedly juniorky, 
které početné startovní pole zcela 
ovládly. Na trati 3200 m, tedy čty-
řech okruzích, zvítězila Veronika 
Siebeltová, hned za ní doběhla 
Kateřina Siebeltová a sbírku cen-
ných kovů zkompletovala Natálie 
Závorková na třetím místě. Druhý 

titul mistryně Moravy a Slezska 
přidala po skvělém výkonu starší 
žákyně Petra Pavlásková, která 
se v posledním třetím okruhu leh-
ce odpoutala od svých soupeřek 
a suverénně zvítězila, Julie Ram-
pírová ji doplnila čtvrtým místem 
a Kateřina Šprochová dobíhala 
na místě třináctém. Mezi do-
rostenkami nemocnou favoritku 
Helenu Benčovou výborně za-
stoupila Iveta Rašková, která 
vybojovala stříbrnou medaili. To 
mírným zklamáním je až třetí mís-
to a bronzová medaile Jana Te-
sarčíka mezi dorostenci, čtrnáctý 
byl Sergej Tkach. Ve starších 
žácích skončili naši kluci hned 
za stupni vítězů, na čtvrtém místě 
Jan Kváš a hned za ním Michal 
Němec. Na juniory čekalo šest 
okruhů, tedy téměř pět kilometrů, 
a Daniel Raška vybojoval solidní 
šesté místo. Stejné místo obsa-
dila v mladších žákyních Eliška 

Kopcová, Tereza Kotásková fini-
šovala na místě desátém, dvacá-
tá třetí doběhla Magda Žurovcová 
a o pět míst za ní Klára Nováko-
vá. Mezi stejně starými chlapci 
doběhl na sedmém místě Patrik 
Lučan, na čtrnáctém pak Šimon 
Skuplík. V závodech předžactva, 
které předcházely mistrovství 
Moravy, jsme dokázali v počet-
ném startovním poli zvítězit jak 
mezi děvčaty, tak mezi chlapci. 
Vítězkou u holek se stala Klára 
Ningerová, pátá doběhla Žaneta 
Juřičná a devátá Mojisola Ake-
rele. U chlapců zvítězil Lukáš 
Vlk, opět pátý finišoval Ondřej 
Pavelek a sedmnáctý byl bratr 
Vojtěch. Do úplného výčtu chybí 
pouze páté místo Martina Vlka 
a sedmnácté Hany Maštalířové 
v přípravce a šesté místo Barbory 
Kvášové v benjamíncích. Všem 
našim blahopřejeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci.

Atletické mistryně Moravy a Slezska
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Mladší minižákyně U12 
úspěšně zvládly první část 
kvalifikace o Národní finále. 
V domácím prostředí sice 
nejprve podlehly favorizo-
vané Ostravě, potom však 
jasně přehrály celek z Příbo-
ra a zaslouženě postoupily 
do závěru kvalifikace, který 
se odehraje na konci března 
v Ostravě.
BK F-M – SBŠ Ostrava 35:93, 

- BK Příbor 63:27
Galušková 25, Bačová 22, 

Maříková 16, Krmaschková 11, 
Radová 6, Kráčmerová 5, Reč-
ková 4, Baierová 4, Lukácsová 
3, Grosová 2.

Ostravský soupeř přijel ten-
tokrát v plné síle (a výšce) a my 
jsme na jeho nátlakovou obranu 
a rychlý protiútok nenašli pro-
tizbraň. Proti Příboru se čekalo 
jasné vítězství a tak se i stalo.

Starší žákyně U15 odehrály 
poslední domácí dvojkolo žákov-
ské ligy a byly v něm napůl úspěš-
né, když v sobotu těsně podlehly 
Jičínu a v neděli přesvědčivě po-
razily Mladou Boleslav.
BK F-M – BSK Continental TJ 

Jičín 53:56
Ručková 21, Kučná 11, Zmeš-

kalová 8, Šimíčková 7, Hudcová, 
Zubková a Kučerová po 2.

BK F-M – Basket Pastelka 
Mladá Boleslav 62:32

Šimíčková 19 (3 trojky), Ruč-
ková 15, Zubková 7, Staňurová 
6, Kučná 5, Sommerová a Hud-
cová po 4, Zmeškalová 2.

V prvním utkání bodově ex-
celovala Nela Ručková, a ač je 
o dva roky mladší než ostatní, 
dala 21 bodů. Škoda, že se k ní 
připojila jen Kučná s 11 body. Nej-
slabší celek soutěže, Mladou Bo-
leslav, děvčata s přehledem pře-

hrála a tím mu vrátila zbytečnou 
porážku z prvního kola soutěže.

Další výsledky:
Oblastní přebor starších 

minižákyň U13: 
SBŠ Ostrava B – BK F-M 

58:41 a 66:52
Ručková 32, Kuběnová 13, 

Krmaschková 12, Bačová 10, 
Riedelová 9, Zátopková 7, Je-
ništová a Ptáčniková po 4, Voj-
kovská 2.

Dorostenecká liga juniorek 
U19, 1. zápas play-off: 

SŠMH Brno B – BK F-M 77:58
Riegrová 13, Štupáková 10, 

Hlavová 10, Lukácsová 9, Fol-
varčná 9, Káňová 4, Milotová 3. 

Oblastní přebor žen: 
BK F-M – SK Bruntál 49:76

M. Schäferová 14, Coková 
9, Stránská 8, Džumelová 5, S. 
Schäferová 4, Bonková 3, Volná 
3, Pěchůvková 2.  (kot)

Mladé basketbalistky postoupily

U12: Basketbalové družstvo mladších minižákyň po úspěšné první části kvalifikace o Národní finále.
Foto: Petr Aleksa

V neděli 9. března se 
ve sportovní hale 7. základní 
školy v Místku uskutečnil již 4. 
ročník baseballového turnaje 
mladších žáků. Řadu vyrov-
naných a napínavých utkání 
spolu svedla čtveřice týmů ze 
severní Moravy a Slezska. 

Kromě pořádajícího Klasiku 
Frýdek-Místek se klání zúčastni-
la ještě družstva Arrows Ostra-

va, Skokani Olomouc a Canni-
bals Šumperk. Pohár pro vítěze 
turnaje nakonec putoval po zá-
sluze do Ostravy, neboť Arrows 
celému průběhu jednoznačně 
dominovali.

Stejně jako loni turnaj sestá-
val ze dvou miniturnajů – první 
porce zápasů se odehrála jako 
t-ball, míče tedy byly odpalovány 
ze stativu, a druhá jako coach-
-ball, kdy pálkaři musí odpálit 
míč nadhazovaný jejich trené-
rem. Obě poloviny byly opět 
proloženy soutěžemi v baseba-
llových dovednostech – běhu 
po metách, přesnosti nadhozu 
a souhře vnitřního pole.

V první t-ballové části tur-
naje Klasici dokázali zvítězit 
ve dvou ze tří utkání, když po-
razili Skokany 6:1 a Cannibals 
12:4. Trpkost porážky ochutnali 
hned v prvním utkání turnaje 
s ostravskými Arrows, které 
skončilo nejtěsnějším rozdílem 
6:7. Arrows tak dokázali zvítě-
zit ve všech zápasech, zatímco 
Cannibals ani v jediném.

Poté následovaly soutěže 
v baseballových dovednostech. 
Nejrychlejšími běžci po metách 
oplýval domácí Klasik. Hráči ostrav-
ských Arrows následně předvedli 
nejen nejrychlejší souhru vnitřního 
pole, ale i nejpřesnější nadhozy.

Druhá půle v coach-ballu se 
odehrála podle podobného scé-
náře jako ta první. Arrows opět 
nenašli přemožitele, stejně jako 
se Cannibals nepodařilo uspět 
ani v jediném utkání. Největ-
ší napětí tak přineslo poslední 
střetnutí turnaje, kdy svedl vy-
rovnanou bitvu Klasik se Sko-
kany, která skončila nerozhodně 
remízou 5:5.

Jak již bylo zmíněno, cel-
kovému pořadí, do něhož se 
započetly výsledky z obou mini-
turnajů i dovednostních soutěží, 
vévodili ostravští Arrows. Naši 
Klasici mohli slavit stříbrnou 
příčku. Bronz brali olomoučtí 
Skokani. Bramborové medaile 
tentokráte zbyly na šumperské 
Kanibaly, kteří však přijeli s tý-
mem plným nováčků.

Halový Frýdek-Místek ovládli Arrows 

Naše město Frýdek-Místek 
se může pochlubit 3. místem 
v Extralize družstev v sezóně 
2013/14! Zasloužili se o to ša-
chisté Beskydské šachové ško-
ly, kteří završili úspěšnou sezó-
nu ziskem bronzových medailí. 

Tým BŠŠ Frýdek-Místek ve-
dený kapitánem Pavlem Benčem 
celou sezónu zle zatápěl všem 
spolufavoritům na medailové 
umístění a v druhé polovině ex-
traligových bojů již bylo jasné, že 
se ve vzájemném utkání střetnou 
týmy Frýdku-Místku a Pardubic 
o lepší pozici v souboji o stříbro. 
O zlatu je již několik let tak tro-
chu dopředu rozhodnuto, neb 
na hráčskou kvalitu družstva 
z Nového Boru (aktuální mistr 
Evropy klubů) složeného z re-
prezentantů několika zemí nikdo 
v ČR nemá. Vzájemný zápas 
s Pardubicemi skončil remízou, 
a tak v posledních třech kolech 
šlo při rovnosti bodů nejen o zá-
pasové vítězství, ale také o skóre, 
které by nakonec o lesku medailí 
mohlo rozhodovat. Naši hráči po-

dali ve zbývajících utkáních výbor-
né výkony a postupně dokázali 
porazit A64 Grygov 6,0 – 2,0, La-
bortech Ostrava 5,0 – 3,0 a Slavoj 
Ostrava-Poruba 4,5 – 3,5. Je až 
neuvěřitelné, že o konečném po-
řadí nakonec rozhodla jen jediná 
partie, protože rozdíl mezi Frýdek-
-Místkem a Pardubicemi byl jen 
půlbod ve skóre, bohužel v nepro-
spěch Beskydské šachové školy. 
I přesto je zisk bronzové medaile 
vyrovnaným historickým maxi-
mem ze sezóny 2007/08 a potvr-
zením, že šachy ve Frýdku-Míst-
ku se hrají na špičkové úrovni 
ve všech věkových kategoriích. 
O zisk 3. místa se zasloužili hráči 
A. Korobov, S. Azarov, A. Zhigal-
ko, A. Fedorov, R. Antoniewski, 
C. Ponížil, I. Rausis, V. Zwardoň, 
V. Rojíček, S. Vesselovsky, S. 
Jasný a K. Novosadová.

Poděkování extraligového 
týmu patří hlavnímu partneru 
Beskydské šachové školy Sta-
tutárnímu městu Frýdek-Místek 
za podporu, kterou se mu ze 
strany města dostává!

BŠŠ F-M získala extraligový bronz

Skvělým způsobem vstou-
pili do soutěží družstev naši 
nejmladší atleti. Prvním kolem 
byl totiž zahájen druhý ročník 
Beskydského poháru přípra-
vek, což je celoroční soutěž 
dvacetičlenných smíšených 
družstev děvčat a chlapců 
ve věku 9 až 11 let. 

Skládá se z osmi různých at-
letických soutěží, ať již na dráze, 
na silnici či v terénu. A právě 
v terénu, v rámci Slezanského 
krosu, se uskutečnilo první kolo. 
Naši si vedli opravdu skvěle 
a plně využili domácího pro-
středí, když náš A tým naprosto 
suverénně zvítězil ziskem 258 
bodů. Na druhém místě skončila 
přípravka Třince, která vybojova-
la 193 bodů, a třetí je po prvním 
závodě družstvo AK EZ Kop-
řivnice ziskem 134 bodů. Naše 
béčko je prozatím na 4. místě, 
před týmy Valašského Meziříčí, 
Vítkovic, Karviné a Bohumína. 
Největším bodovým ziskem 
áčku přispěli mezi chlapci Lukáš 
Vlk a tři Pavelci – Vojtěch, Ond-
řej a Jiří, Adam Dokoupil a Ro-
bin Dorotík, mezi děvčaty Klára 

Ningerová, Mojisola Akerele, 
Žaneta Juřičná, Amálie Mynářo-
vá, Beáta Buczková a Kristýna 
Bizoňová. V B týmu potom mezi 
kluky Josef Hájovský a Martin 
Vlk, u děvčat Viktorie Ťahano-
vá a Tereza Vávrová. Ovšem 
velkou pochvalu zaslouží úplně 
všichni! Další závod Beskydské-
ho poháru přípravek proběhne 
tentokrát v rámci silničního závo-
du v Hrádku ve Slezsku. Držíme 
našim nejmladším palce.

Beskydský pohár přípravek 
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Město Frýdek-Místek reali-
zuje v tomto volebním období 
vedle již dokončených pro-
jektů i největší investiční akci 
historie, kterou je výstavba 
nové haly Polárka. Jak se ten-
to rozvoj podepisuje na zadlu-
ženosti města, jsme se zeptali 
primátora Michala Pobuckého.

„Nijak negativně, což je určitě 
dobrá vizitka a důkaz opravdu 
zdravé politiky. Město Frýdek-
-Místek vykazuje stále lepší hos-
podaření, čísla o zadluženosti 
jsou stále nižší. Na začátku vo-
lebního období v roce 2010 byla 
míra zadluženosti 9,77, k po-
slednímu 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 %. 
V loňském roce jsme neuzavřeli 
žádnou novou úvěrovou smlou-
vu a ani letos s ní nepočítáme. 
Máme k dispozici revolvingový 
úvěr, který může město čerpat 
opakovaně až do konce tohoto 
roku na předfinancování inves-

tičních akcí, kdy vždy použité 
prostředky splácíme, jakmile 
obdržíme získané dotační pro-
středky, které se vyplácejí až 
po realizaci projektů. Za posled-
ní rok jsme snížili zadluženost 
města o zhruba sto milionů korun 
a předpokládáme, že i na kon-
ci roku 2014 bude zadluženost 
města zhruba o tuto částku nižší, 
než byla na začátku volebního 
období v roce 2010.“

Těchto lichotivých čísel frý-
decko-místecká radnice dosahu-
je, ačkoliv má za poslední roky 
za sebou široký výčet význam-
ných investičních akcí, které zve-
lebily řadu objektů a výrazně pro-
měnily celkový ráz města, které 
se snaží v překotné moderní době 
poskytovat co nejlepší podmínky 
pro relaxační a sportovní aktivity.

Občané mohou například 
využívat novou odpočinkovou 
zónu v okolí Frýdeckého zámku. 
V Zámeckém parku byly obno-
veny vycházkové trasy i vyhlídka 
a nově na něj navazuje park Jižní 
svahy, který vznikl ve svahu nad 

železniční tratí nad stadionem TJ 
Slezan a nyní nabízí vyhlídkovou 
promenádu s řadou odpočívadel, 
trvalkovými záhony i dětským hřiš-
těm. V centru města se tak nabízí 
příjemná procházka s vyhlídkou 
do údolí na místeckou část města, 
ale také na Beskydy. Realizace 
projektu stála téměř 20 milionů 
korun, městskou kasu díky zís-
kané dotaci však zatížila pouze 
4,4 miliony. Další z velkých in-
vestičních akcí byla rekonstrukce 
fotbalového areálu Stovky. Poté, 
co bylo vybudováno kvalitní hřiš-
tě s umělou trávou, přišla řada 
na rekonstrukce tribun, vstupní 
brány i pokladen, zakoupena byla 
moderní časomíra, ale hlavně zde 
byla vybudována nová třípodlažní 
budova, která nabízí jedno z ne-
modernějších zázemí pro spor-
tovce. Z 64 milionů jsme získali 
57 z dotací EU. „V loňském roce 
jsme dokončili také část revitaliza-
ce jednoho z nejlidnatějších sídlišť 
ve městě. Na Slezské byly revitali-
zovány parky, vznikla v nich nová 
odpočinková zóna, vyrostlo zde 
moderní multifunkční jeviště, které 
bude využíváno zejména v létě 
ke kulturním akcím, vzniklo zde 
celkem devět nových dětských 
a sportovních hřišť s novými her-
ními prvky a převážně pryžovým 
povrchem a 50 nových parkova-
cích míst. Tento projekt stál 36 
milionů korun,“ uvedl primátor Mi-
chal Pobucký. „Také jsme v rámci 
úspory energií v tomto volebním 
období investovali do dalších 16 
základních a mateřských škol, kte-
ré získaly nová okna, zateplenou 
fasádu a v některých případech 
i novou střechu. Investice pře-

sáhly 100 milionů korun a rovněž 
tady jsme byli úspěšní ve získání 
potřebných finančních prostředků 
z Evropské unie,“ doplnil náměs-
tek primátora Petr Cvik.

Město Frýdek-Místek dále po-
kračuje také v aktivitách v rámci 
Integrovaného operačního pro-
gramu, z něhož se nám podařilo 
na základě Integrovaného plánu 
rozvoje města získat 5,25 milionu 
eur na revitalizaci problematické-
ho sídliště Slezská. „Máme zare-
zervováno ještě okolo 65 milionů 
korun, které použijeme na další 
optimalizaci komunikací a par-
kování, s ohledem na přístupnost 
bytových domů pro hasiče a zá-
chrannou službu, i na vylepšení 
kamerového systému. Projekt 
řeší vybudování dalších parkova-
cích ploch i chodníků a určitě do-
jde znovu ke zvýšení estetického 
standardu a životní úrovně zdej-
ších obyvatel. Na bezpečnosti, 
zkulturnění a zatraktivnění pro-
středí tohoto sídliště pracujeme 
dlouhodobě a neustále tady po-
souváme komfort bydlení k lep-

šímu. Sídliště není nafukovací, 
přesto dojde k výstavbě či rekon-
strukci 228 parkovacích míst, což 
určitě není zanedbatelný počet. 
Stejně tak v tomto prostoru, kde 
dominuje beton, roste podíl veřej-
né zeleně,“ připomněl náměstek 
primátora Karel Deutscher.

Jednou z investicí, na kterou 
se mohou občané ještě těšit, je 
vybudování nového hřiště v are-
álu přehrady Olešná, které bude 
multifunkční, rozdělené do čtyř 
rozdílných sportovně rekreačních 
celků. Zahrnuje hřiště pro děti 
do 6 let, pro děti do 12 let, dále 
dětské zážitkové hřiště a fitness 
zónu s posilovacími prvky. Tema-
ticky je celá tato sportovně rekre-
ační stavba navržena v duchu pi-
rátského světa a hotova by měla 
být ještě letos. „S Olešnou jsme 
se určitě trefili, těší nás, kolik lidí 
už nyní v prvních teplých dnech 
vyrazilo na cyklostezku kolem 
přehrady, a jsme přesvědčeni, 
že zde uvítají vedle aquaparku 
i další aktivity,“ uzavřel primátor 
Pobucký.  (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.

V oblasti financí města: Zadluženost města na konciV oblasti financí města: Zadluženost města na konci
volebního období nebude vyšší než na začátku roku 2011volebního období nebude vyšší než na začátku roku 2011

POLÁRKA: Pohled na staveniště z tribuny.  Foto: Petr Pavelka

NA SLEZSKÉ: Ve městě přibyla spousta hřišť a herních prvků pro 
děti.  Foto: Petr Pavelka

NOVÉ JEVIŠTĚ: Město se nebojí ani odvážnějšího designu.
Foto: Petr Pavelka
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Již více než rok využíváme 
v léčebně Gaudium Frýdek-
-Místek s.r.o. jako rehabilitační 
pomůcku tablety. Ověřili jsme 
si v praxi, že toto multimediál-
ní zařízení, ovládané jednodu-
še dotykem, může být vhod-
ným doplňkem rehabilitace.

Zpočátku jsme jej využívali 
zejména u pacientů se smíše-
nou fatickou poruchou (poru-
cha tvorby a porozumění řeči) 
po cévní mozkové příhodě. Po-
stupně jsme jej zařadili do tré-
ninku mozkových funkcí, kdy 
díky různým aplikacím mohou 

pacienti zlepšovat svou koncen-
traci, paměť a také jemnou mo-
toriku. Ve volném čase mohou 
pacienti například hrát šachy, 
pexeso, luštit sudoku. Věřím, že 
tablety postupem času ještě více 
zpestří volný čas našim klientům 
a po zajištění funkčního WiFi 

V Gaudiu je technika na straně nemocných

Potřebujete uklidit, nakou-
pit nebo zajistit běžné domácí 
práce, které jsou pro vás již 
náročné? Potřebujete pro 
sebe nebo své blízké zajistit 
pomoc při osobní hygieně, 
dovoz obědů, doprovod k lé-
kaři, přinést léky z lékárny 
a podobně? Vaši blízcí jsou 
pracovně vytíženi a nemohou 
vám pomoci? Pak čtěte dále!

Pečovatelská služba je terén-
ní a ambulantní služba poskyto-
vaná jednak osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvo-
du věku, chronického onemoc-
nění nebo zdravotního postižení, 
a rovněž rodinám s dětmi, jejichž 
nepříznivá situace vyžaduje po-
moc jiné fyzické osoby. Služby 
poskytujeme klientům v jejich 
vlastních domácnostech na úze-
mí celého statutárního města 
Frýdku-Místku a ve všech jeho 
okrajových částech – Lískov-
ci, Chlebovicích, Zelinkovicích 
a Skalici. Naším posláním je po-
skytnout vám takovou podporu, 
abyste mohli zůstat co nejdéle 
ve své domácnosti a dále se za-
pojovat do běžného života spo-
lečnosti. Poskytování pomoci 
vychází z individuálních potřeb 
uživatelů. Kvalitní péči zajišťu-
je profesionální tým pracovnic, 
které mají potřebné zkušenosti, 
odborné vzdělání a každoročně 
zvyšují své znalosti v oboru ab-

solvováním odborných seminá-
řů, školení a stáží. 
Zásady pečovatelské služby

•  Individuální a partnerský přístup 
k uživatelům – přistupujeme 
k uživateli individuálně dle jeho 
potřeb a přání, uživatel je aktiv-
ním partnerem v rovnocenném 
postavení k pracovníkovi.

•  Zásada respektování volby 
uživatele – uživatel uplatňuje 
svou vůli, jedná na základě 
svých rozhodnutí.

•  Podpora samostatnosti uživa-
tele – snažíme se o udržení 
a zvýšení soběstačnosti a sa-
mostatnosti uživatele, nikoli 
o posílení závislosti.

Jaké služby poskytujeme?
•  Pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu
•  Pomoc při osobní hygieně
•  Pomoc při zajištění stravy
•  Pomoc při zajištění chodu do-

mácnosti
•  Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím
•  Základní sociální poradenství
Provozní doba: od 7:00 
do 21:00 hodin (podle indivi-
duálních potřeb uživatelů).

Pečovatelskou službu je 
možné sjednat na základě ústní 
nebo písemné žádosti žadatele, 
rodinného příslušníka, obvod-
ního lékaře aj. Ochotně vám 
pomohou a informace o službě 

poskytnou:
•  Sociální pracovnice na tel.: 

558 630 816, 775 790 022
•  Vedoucí pečovatelské služ-

by na tel.: 558 433 975, 
775 790 008

•  Adresa organizace: Zámecká 
1266, Frýdek – Místek, 73801

•  Webové stránky: www.psfm.cz
Na webových stránkách 

naleznete potřebné dokumen-
ty, včetně platné výše úhrad 
za službu.

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p.o.
Senioři, jsme tady pro vás již déle než dvacet let

Letošní zima se k milovní-
kům zimních sportů chovala 
zcela macešsky. Uživatelé 
NZDM Prostor si však poradili. 
Využili možnosti zúčastnit se 
veřejného bruslení v provizor-
ní zimní hale. Ze sportovních 
výkonů bylo patrné, že pro vět-
šinu dětí a mládeže byl tento 
způsob vyžití úplnou novinkou.

Kromě sportovních zážitků bylo 
přínosem osvojení si sociálních 
dovedností. Vstřícným chováním 
personálu haly nabyli „Prostoráci“ 
jistoty v komunikaci s pořadateli 
i ostatními bruslaři. Někteří zdat-
nější bruslící si aktivně domluvili 

tréninkové setkání v hokejovém 
klubu. Účastí na těchto zimních 
radovánkách došlo k zprostředko-
vání informací rodinám uživatelů. 
Starší motivují ke sportování své 
mladší sourozence.

Největší odměnou pro pracov-
nice bylo pozorovat vzájemnou 
pomoc při přípravě a v samot-
ném bruslení nejen mezi členy 
skupiny, ale i k ostatním účast-
níkům, zejména k malým dětem.

Nízkoprahové zařízení je ur-
čeno pro děti a mládež od 14 
do 19 let a je zřízeno Statutár-
ním městem Frýdek-Místek.

Pracovnice NZDM Prostor

Bruslení v provizorní hale

Jsme rádi, že můžeme při-
nést v tomto čísle zpravodaje 
novou informaci, která se týká 
sběru obnošeného šatstva 
a obuvi. Od dubna tohoto roku 
budou moci občané umístit 
dary také do 10 kontejnerů 
označených logem ADRA roz-
místěných ve Frýdku na ul. 
Sadová, Husova, Elišky Krás-
nohorské, Čs. červeného kříže, 
Hlavní třída a v Místku na ul. 
Beethovenova, Čs. armády, 
Malý Koloredov, Jiřího Trnky, 
Mozartova, Frýdlantská.

Společnost ADRA zajistila 
10 kontejnerů pro občany měs-
ta, aby zamezila nelegálnímu 
svozu šatstva a jeho povalování 
se v průběhu takovýchto sbírek 

kolem domů. Vedlo nás k tomu 
mnoho stížností na nedůslednost 
firmy, která sběr po domech orga-
nizovala. Mnoho z vás pochopilo 
zmínku na letáčku o charitativním 
záměru sbírky, že se jedná o pod-
poru sdružení ADRA. S uvedenou 
firmou jsme na těchto aktivitách 
nikdy nespolupracovali. Museli 
jsme však na své náklady z ně-
kterých ulic uklízet pytle s věcmi, 
aby nedošlo ke znečištění prá-
vě sbíraným textilem. Ne vždy 
jsme měli dostatečné kapacity to 
zvládnout. Chceme upozornit, že 
ponechání pytlů před domem je 
přestupek a jako takový může být 
pokutován. Zodpovědný za „od-
pad“ (tak se pohlíží na odložený 
pytel) je ten, kdo jej tam ponechal. 

Proto raději k darování použijte 
kontejnery, či obchůdky.

Město nám vyšlo vstříc 
a umožnilo, i přes nedosta-
tek volných prostor, na šesti 
místech v Místku a na čtyřech 
ve Frýdku rozmístit právě zmi-
ňované kontejnery. Jsou natře-
ny zelenou barvou a označeny 
logem ADRA. Pokud se však 
ve vašem okolí objeví jiné kon-
tejnery, nejsou legálně umístěny 
a jedná se o nedovolený zábor.

Moc si vážíme vaší podpory 
a přejeme si, aby vaše náklonnost 
vůči organizaci ADRA pokračova-
la. Snažíme se dělat dobrou práci 
a nezklamat vaši důvěru. 

Stanislav Staněk,
vedoucí DC ADRA

ADRA nabídne ve městě kontejnery 
pro uložení darovaného textilu a obuvi 

Ptáte se proč? Protože pra-
covnice střediska EFFATHA FM, 
FnO, sociálně terapeutické dílny, 
paní Silvie Jandová převzala oce-
nění Pečovatelka roku. Oceněna 
byla v kategorii Pracovník v sociál-
ních službách – ambulantní služby. 

Paní Silvie Jandová byla a je 
inspirací pro celý pracovní tým. 
Ocenění je tak pouze podtr-
žením její profesionální práce. 
Klienti střediska a pracovníci se 
také přidávají ke gratulaci. 
Silvie, díky, že jsi v našem týmu.

EFFATHA FM, FnO se raduje!

Již pátým rokem nabízí své 
služby Domov sv. Jana Křti-
tele v Lysůvkách a ve Sviad-
nově – domov se zvláštním 
režimem, jehož kapacita je 
35 klientů. Zařízení je sou-
kromým poskytovatelem so-
ciálních služeb dle § 50 zák. 
č.108/2006 Sb. o sociálních 
službách.

Poskytovány jsou pobytové 
sociální služby osobám, které 
mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu chronického 
duševního onemocnění nebo 
závislosti na návykových lát-
kách, a osobám se stařeckou, 
Alzheimerovou demencí a ostat-
ními typy demencí, které mají 
sníženou soběstačnost z důvo-
du těchto onemocnění, jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby.

Zkušený tým odborníků zajiš-
ťuje všem uživatelům ubytování, 
stravování (v objektu domova 
je strava připravována v místní 
kuchyni), praní prádla a další 
základní činnosti, mezi něž patří 
zejména úkony péče v oblasti 
hygieny, podávání stravy, oblé-
kání a svlékání, pomoc při zpro-
středkování kontaktu se spole-
čenským prostředím, aktivizační 
činnosti a jiné. V rámci volno-
časových aktivit jsou uživatelé 
zapojováni do rukodělných čin-
ností, kondičního cvičení, muzi-
koterapie, předčítání a mnoha 
dalších aktivit.  Zajišťována je 
lékařská a zdravotnická péče, 
převozy k lékaři, včetně dopro-
vodu personálu apod.

Služby jsou poskytovány 
ve dvou objektech, které se na-
chází v obci Lysůvky – Hraniční 

21 a v obci Sviadnov – Ostravská 
138. Obě budovy jsou z Frýdku-
-Místku snadno dostupné MHD. 
Obyvatelům jsou k dispozici po-
koje jednolůžkové a dvoulůžkové.

Hlavním cílem všech za-
městnanců je, aby se všichni 
uživatelé cítili v našem domově 
příjemně a v co největší možné 
míře jim pobyt u nás vynahradil 
život v jejich původním domácím 
prostředí.

Budeme velmi rádi, když 
naše zařízení navštívíte osobně 
a prohlédnete si prostory naše-
ho útulného domova. S ochotou 
vám rovněž zodpovíme veškeré 
vaše dotazy, a to osobně, telefo-
nicky či prostřednictvím e-mailu.

V případě vašeho zájmu nás 
kontaktujte na tel. 777 770 857 
nebo na e-mailové adrese:do-
mov.lysuvky@seznam.cz 

Domov sv. Jana Křtitele v Lysůvkách a ve Sviadnově

připojení na odděleních budeme 
nacházet další možnosti jeho 
využití – například seznámení 
se s internetem, poslech oblí-

bených interpretů, komunikace 
s rodinou a další.

Zuzana Popelková,
ergoterapeut Gaudia
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V době od 11. 4. do 14. 4. 
bude umístěn velkoobjemový 
kontejner také na ul. Míru, a to 
v místě u prádelny a u hřiště, 
Skalice – Kamenec, rozcestí, 
a u zahrádkářské osady Hliník. 
Kontejner bude umístěn v pátek 
dne 11. 4. v dopoledních hodi-
nách, stažen bude v pondělí 14. 
4. také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontej-
nerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ 
ODPAD (např. skříně, ostatní ná-
bytek, koberce, matrace), NEOD-
KLÁDEJTE nebezpečný odpad 
(např. mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, monito-
ry, počítače, obrazovky, lednice, 
mrazáky, zbytky barev, laků a ře-
didel, použité obaly od postřiků, 

autobaterie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto odpady 
můžete odložit ve sběrném dvoře 
(ul. Panské Nové Dvory – v ob-
jektu společnosti Frýdecká sklád-
ka, a. s., ul. J. Čapka – sídliště 
Slezská – bývalý areál stavebnin 
BETA, ul. Collo-louky – vedle 
supermarketu Tesco) nebo v mo-
bilní sběrně (umístění zveřejněno 
na internetových stránkách města 
– www.frydekmistek.cz). 

Do velkoobjemových kontejnerů 
NEPATŘÍ stavební odpad ani bio-
logický odpad (např. větve, tráva).

Změna umístění velkoob-
jemových kontejnerů v rámci 
ulice vyhrazena. Pro informace 
se můžete obrátit na odbor ži-
votního prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 615, nebo přímo 
na Frýdeckou skládku, a. s., 
tel. 558 440 066. Harmonogram 
svozu je umístěn na interne-
tových stránkách statutárního 
města Frýdku-Místku a dále 
na internetových stránkách spo-
lečnosti Frýdecká skládka, a.s.

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
a místních částech v roce 2014 „JARNÍ ÚKLID“

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí 
a zemědělství, který má v kom-
petenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolupráci 
s Frýdeckou skládkou, a. s., za-
jišťující svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu objemného 
odpadu v roce 2014, tzv. „Jarní 
úklid“, a to formou přistavení vel-
koobjemových kontejnerů. 

V letošním roce na jaře bu-

dou velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 61 svozových mís-
tech, jak je uvedeno v harmono-
gramu. Přistaveny budou vždy 
dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 11. hod., a vyve-
zeny budou následující den opět 
dopoledne, nejpozději do 11. 
hod. Upozorňujeme, že odpad 
smí být odkládán pouze do kon-
tejnerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner bude 
považováno za odkládání od-

padu mimo vyhrazené místo dle 
ust. § 47 odst. 1 písm. I) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpi-
sů, s možností udělení pokuty 
až do výše 50 000 Kč. V době 
konání svozu bude Městská 
policie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcionovat 
na místě ty, kteří se dopustí pře-
stupku proti veřejnému pořádku, 
tj. odloží odpad mimo kontejner.

14. 4.
Frýdek, Panské Nové Dvory – u č. p. 2416 
Frýdek, Panské Nové Dvory – u býv. hřiště TJ Slezan
Frýdek, ul. K Hájku – u obchodu a u č. p. 2958
Frýdek, ul. Bruzovská – u vodárny
Místek, ul. Kollárova – u pečovatelských domů
Místek, ul. Fibichova – poblíž gymnázia
Místek, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805

1. 4. a 15. 4. 
Frýdek, ul. K Lesu – naproti kříže
Frýdek, ul. Vršavec – u lesa
Frýdek, ul. Mánesova – Žižkova – u pivnice (pouze 1.4.!)
Frýdek, ul. Jeronýmova (u č.p. 394-399) (pouze 15.4.!)
Místek, ul. Beethovenova – na parkovišti
Místek, ul. Myslbekova – u rozvodny
Místek, ul. Ke Splavu – u nádob na separovaný odpad

2. 4. a 16. 4. 
Frýdek, ul. Slezská – na parkovišti
Frýdek, ul. Černá cesta – u obchodu
Frýdek, ul. Křižíkova – autobusové stanoviště VP
Lískovec – za výrobnou krůtích výrobků
Frýdek, ul. J Hakena – u večerky „Maják“
Frýdek, ul. Tolstého – u telefonní budky

3. 4. a 17. 4. 
Frýdek, ul. I. P. Pavlova – vedle č. p. 284
Frýdek, ul. Nad Mostárnou – u lávky
Frýdek, ul. J. Skupy – za kulturním domem
Frýdek, ul. Cihelní – u gymnázia a SOŠ (dříve 10. ZŠ)
Frýdek, ul. Klicperova – u popelnic
Frýdek, ul. Slunečná – naproti č. p. 290 (pouze 3. 4.!)
Frýdek, ul. Slunečná – naproti domů č. p. 302–304 
 (pouze 17. 4.!)

7. 4. a 22. 4.
Místek, ul. Hálkova-Březinova – u výměníku
Místek, ul. ČSA – u č. p. 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská – poblíž č. p. 632
Místek, ul. Zd. Štěpánka – za restaurantem
Místek, ul. Bezručova – u betonových zábran
Místek, ul. K Olešné – u č. p. 1332

8. 4. a 23. 4.
Místek, ul. J. Trnky – u restaurace Morava
Místek, ul. Dr. Vaculíka – parkoviště za 8. ZŠ
Místek, ul. Frýdlantská – u věžáků
Lysůvky – u telefonní budky, naproti zahradnictví 
Zelinkovice – poblíž mateřské školy, u nádob 
na separ. odpad 
Chlebovice – u transformátoru a u pošty

9. 4. a 24. 4.
Frýdek, ul. Novodvorská – J. Čapka
Frýdek, ul. M. Chasáka – u domu č. p. 3149
Frýdek, ul. Pekařská – naproti domu č. p. 3057
Místek, ul. Pavlíkova – u nádob na separovaný odpad
Místek, ul. Lesní – za domem č. p. 505
Místek, ul. Palkovická – u podchodu

10. 4. a 28. 4.
Lískovec – u hasičské zbrojnice a u hřbitova
Skalice – u kulturního domu
Skalice – u vrby (pouze dne 10. 4.!)
Skalice – u žampionárny (pouze dne 28. 4.!)
Skalice – u kostela
Místek, ul. Polní – u hřiště
Místek, ul. Kolaříkova – naproti domu č. p. 1589
Místek, ul. Spořilov – za domem č. p. 1612
Místek, ul. Čelakovského – bývalá prodejna

o celkové výměře 31,75 m2 
(prodejna) v objektu č. p. 10 
na pozemku p. č. 18/1 zast. plo-
cha a nádvoří, k. ú. Frýdek, obec 
Frýdek-Místek - ul. Radniční 

Výše nájemného v místě 
obvyklá je 2 400 Kč/m2/rok 
bez DPH. Žádosti o pronájem 
s uvedením účelu nájmu a s na-
bízenou výší nájmu (zvlášť 
v zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat – pronájem nebyto-
vého prostoru v objektu č.p. 10, 

Radniční, k.ú. Frýdek“) zasílejte 
na adresu Magistrát města Frý-
dek-Místek, odbor správy obec-
ního majetku, Radniční 1148, 
maximálně do 3. 4. do 14 hodin. 
U nabídek podaných poštou 
rozhoduje datum poštovního ra-
zítka (datum poštovního razítka 
2. 4. 2014). 

V nabídce uveďte, zda jste 
plátcem DPH. Případné dotazy 
na telefonním čísle 558 609 
176, Bc. Lucie Křistková. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 44,4 m2 

(provozovna) v objektu č.p. 55 
na pozemku p.č. 75 zast. plocha 
a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek – Zámecké náměstí 
Výše nájemného v místě obvyklá 
je 1 800 Kč/m2/rok bez DPH. Žá-
dosti o pronájem s uvedením úče-
lu nájmu a s nabízenou výší nájmu 
(zvlášť v zapečetěné obálce s ná-
pisem „Neotvírat – pronájem neby-
tového prostoru v objektu č.p. 55, 

Zámecké náměstí, k.ú. Frýdek“) 
zasílejte na adresu Magistrát měs-
ta Frýdek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radniční 1148, 
maximálně do 3. 4. 2014 do 14 
hodin. U nabídek podaných poš-
tou rozhoduje datum poštovního 
razítka (datum poštovního razítka 
2. 4. 2014). V nabídce uveďte, zda 
jste plátcem DPH.
Případné dotazy na tel. 558 609 

176, Bc. Lucie Křistková.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 24,70 m2 (pro-
dejna) v objektu křížového podcho-
du (ve směru na ul. Janáčkova), 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek. 
Výše nájemného v místě obvyklá 
je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. Žá-
dosti o pronájem s uvedením úče-
lu nájmu a s nabízenou výší ná-
jmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem 
nebytového prostoru v objektu 
křížového podchodu (ve směru 

na ul. Janáčkova), k.ú. Místek“) 
zasílejte na adresu Magistrát 
města Frýdek-Místek, odbor sprá-
vy obecního majetku, Radniční 
1148, maximálně do 3. 4. 2014 
do 14 hodin. U nabídek podaných 
poštou rozhoduje datum poštov-
ního razítka (datum poštovního 
razítka 2. 4. 2014). V nabídce 
uveďte, zda jste plátcem DPH.
Případné dotazy na tel. 558 609 

174, Ing. Hana Kavková.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 10,40 m2 (pro-
dejna) v objektu č.p. 158 na po-
zemku p. č. 922/4 zast. plocha 
a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek – ul. Frýdlantská. 
Výše nájemného v místě obvyklá 
je 1 600 Kč/m2/rok bez DPH. Žá-
dosti o pronájem s uvedením úče-
lu nájmu a s nabízenou výší ná-
jmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem 
nebytového prostoru v objektu 

č.p. 158, ul. Frýdlantská, k.ú. Mís-
tek“) zasílejte na adresu Magistrát 
města Frýdek-Místek, odbor sprá-
vy obecního majetku, Radniční 
1148, maximálně do 3. 4. 2014 
do 14 hodin. U nabídek podaných 
poštou rozhoduje datum poštov-
ního razítka (datum poštovního 
razítka 2. 4. 2014). V nabídce 
uveďte, zda jste plátcem DPH.
Případné dotazy na tel. 558 609 

174, Ing. Hana Kavková.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 34,10 m2 (pro-
dejna) v objektu bez č.p./č.e. – pod-
chodu mezi bývalým autobusovým 
stanovištěm a prodejnou Albert, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek. 
Výše nájemného v místě obvyklá 
je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. Žá-
dosti o pronájem s uvedením úče-
lu nájmu a s nabízenou výší ná-
jmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem 
nebytového prostoru v objektu 
bez č.p./č.e. – podchodu mezi bý-

valým autobusovým stanovištěm 
a prodejnou Albert, k.ú. Místek“) 
zasílejte na adresu Magistrát 
města Frýdek-Místek, odbor sprá-
vy obecního majetku, Radniční 
1148, maximálně do 3. 4. 2014 
do 14 hodin. U nabídek podaných 
poštou rozhoduje datum poštov-
ního razítka (datum poštovního 
razítka 2. 4. 2014). V nabídce 
uveďte, zda jste plátcem DPH.

Případné dotazy na tel. čísle 
558 609 176, Bc. L. Křistková.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 113,79 m2 (pro-
vozovna, kancelář, příslušenství) 
v objektu č.p. 647 na pozemku 
p.č. 1543 zast. plocha a nádvoří, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
– Kostikovo náměstí.
Výše nájemného v místě obvyklá 
je 900 Kč/m2/rok bez DPH. Žádos-
ti o pronájem s uvedením účelu 
nájmu a s nabízenou výší nájmu 
(zvlášť v zapečetěné obálce s ná-
pisem „Neotvírat – pronájem neby-
tového prostoru v objektu č.p. 647, 

Kostikovo náměstí, k.ú. Frýdek“) 
zasílejte na adresu Magistrát měs-
ta Frýdek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radniční 1148, 
maximálně do 3. 4. 2014 do 14 ho-
din. U nabídek podaných poštou 
rozhoduje datum poštovního razít-
ka (datum poštovního razítka 2. 4. 
2014). V nabídce uveďte, zda jste 
plátcem DPH.
Případné dotazy na telefonním 
čísle 558 609 176, Bc. Lucie 

Křistková.
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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 zajíž-
dí mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-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 22. – 24.4.
U kryt. bazénu 1. – 3.4., 29. – 30.4.
Parkoviště u Kauflandu 8. – 10.4.
Pod estakádou 15. – 17.4.

Sběrné dvory:
Collo-louky, Slezská

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

Sběr komunálního odpadu v na-
šem 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/

Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabízí k prodeji pozemek 
p. č. 4575/1 orná půda o výmě-
ře 1.041 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Příborská).

Dle platného územního plánu 
města Frýdku-Místku je pozemek 
zařazen v ploše BI – plocha byd-
lení v rodinných domech – měst-
ské a příměstské, která umož-
ňuje mimo jiné stavby rodinných 
domů do max. 2 nadzemních 
podlaží s obytným podkrovím. 
Pozemek se nachází v sídelní 
části města, v prostoru mezi re-
kreačním územím vodní nádrže 
Olešná a silnicí I/48, cca 60 m 
od této silnice. V místě je mož-
nost napojení elektro přípojkou 
NN a na veřejný vodovodní řad. 
Přístup k pozemku je po veřejně 
přístupné účelové komunikaci.

Prodej se uskuteční formou 
nabídkového licitačního ří-
zení, které proběhne dne 16. 
4. 2014 v 15.00 hod. v zase-

dací místnosti odboru správy 
obecního majetku Magistrátu 
města Frýdek-Místek, ul. Rad-
niční 10, dv. č. 323. 

Zápis k účasti v nabídkovém 
licitačním řízení (dále jen „NLŘ“) 
je ve 14.45 hod.

Předmětem NLŘ bude výše 
kupní ceny za prodej pozemku. 
Nejnižší nabídková cena je sta-
novena na 770 Kč/m2.

Účastník je povinen uhradit 
zálohu na úhradu nákladů NLŘ 
ve výši 5.000 Kč na účet Statu-
tárního města Frýdek-Místek, č. ú. 
6015-928781/0100, VS 3250002, 
při zápisu k NLŘ doloží doklad 
o úhradě zálohy a podepíše Do-
hodu o úhradě nákladů NLŘ. 

Odbor správy obecního majet-
ku MMFM zajistí vrácení zálohy 
na úhradu nákladů NLŘ všem 
účastníkům licitace, kteří tuto zá-
lohu složili a podepsali Dohodu 
o úhradě nákladů NLŘ, vyjma 
vítěze licitace, po ukončení NLŘ. 

Vítězi NLŘ záloha 
na úhradu nákladů 
NLŘ nebude vrácena, 
ale bude následně za-
počtena na částečnou 
úhradu kupní ceny vy-
draženého pozemku.

Účastníkem NLŘ 
může být osoba starší 
18 let. Účastník NLŘ 
se před jeho začát-
kem prokáže platným 
občanským průka-
zem. Jde-li o právnic-
kou osobu, je účastník povinen 
předložit písemné zmocnění 
k tomu, že je oprávněn jednat 
jménem právnické osoby, nejde-
-li o statutární orgán. Účastníkem 
NLŘ může být osoba, která není 
dlužníkem vůči Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. Splnění 
této podmínky potvrdí účastník 
podpisem čestného prohlášení 
při zápisu k NLŘ. 

O prodeji pozemku vítězi NLŘ 

Nabídka pozemku k prodeji

rozhodne Zastupitelstvo města 
Frýdku-Místku na svém nejbližším 
zasedání. Následně bude s vítě-
zem NLŘ uzavřena kupní smlouva.

Bližší informace je možno 
získat u Ing. Romana Pokludy 
na tel. č. 558 609 173, e-mailem 
pokluda.roman@frydekmistek.
cz nebo osobně na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odboru 
správy obecního majetku, ul. 
Radniční 10, III. NP, č. dv. 314.

Přijďte prodávat
na Dětský den

31. 5. 2014
KulturaFM za podpory Statutární-
ho města Frýdek-Místek pořádá 
Dětský den. Připraven je pestrý 
program na pódiu na místeckém 
náměstí a ulici Tržní v podobě 

soutěží, dětských atrakcí,
koncertů pro děti atd.

Národní dům Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace, proto 
hledá zájemce o stánkový pro-
dej s vhodným sortimentem. 

K dispozici je 6 plátěných 
stánků o rozměrech 2,2x1,5 m. 
Nájemné 500 Kč/den. Prefe-
rovaný sortiment: cukrovin-
ky, hračky, oblečení či jiné 

předměty pro děti. Očekávaná 
návštěvnost: 3,5 až 5 tisíc lidí.
V případě zájmu nás neváhejte 
kontaktovat na tel. čísle 773 788 

652 nebo e-mailem na nikol.
kocianova@kulturafm.cz, kde 

obdržíte bližší informace.
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Připomínáme, že splatnost 
místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů a místního poplatku 
ze psů je 31. 5. 2014. V průbě-
hu měsíce dubna budou zasí-
lány poštovní poukázky.
Pokud poplatky nebudou zapla-
ceny včas a ve správné výši, 
může správce poplatku poplatky 
zvýšit až na trojnásobek.
Místní poplatky lze zaplatit:

1)  poštovní poukázkou prostřed-
nictvím pošty

2)  v hotovosti, a to v době poklad-
ních hodin v budově Magistrátu 
města Frýdku-Místku na ul. Rad-
niční 1148, v přízemí: na odd. 
místních daní a poplatků odboru 

správy obecního majetku
Pokladní hodiny: Po, St: 8:00 – 
16:30 h., Čt: 8:00 – 14:30 h. 
a v době od 15. 4. do 31. 5.
Út, Pá: 8:00 – 13:00 h. 

na hlavní pokladně
pokladní hodiny:

Po, St: 8:45 – 11:30, 12:00 – 16:30
Út, Pá: 8:45 – 11:30, 12:00 – 13:30
Čt: 8:45 – 11:30, 12:00 – 14:30
v budově Magistrátu města F-M 
na ul. Palackého 115, v přízemí:

na pokladně
 pokladní hodiny: 

Po, St: 9:00 – 11:30, 12:00 – 16:30
Út, Pá: 9:00 – 11:30, 12:00 – 13:30
Čt: 9:00 – 11:30, 12:00 – 14:30
3)  převodem na bankovní účet:
poplatek za komunální odpad: 
na bankovní účet města vedený 
u Komerční banky a.s. na číslo 

účtu: 19-3767000237/0100
poplatek ze psů: na bankovní účet 
města vedený u Komerční banky 
a.s. na číslo účtu: 19-928781/0100
4) prostřednictvím SIPO
Upozorňujeme poplatníky, aby:
-  při platbách formou převodu 

na bankovní účet města uváděli 
vždy číslo účtu s předčíslím 19-. 
Při zadání úhrady bez tohoto 
předčíslí je platba poukázána 
na číslo účtu jiného subjektu. 

-  tiskopis na placení poplatku 
prostřednictvím SIPO doložili 
správci poplatku nejpozději 
do 31. 3. Poplatníci, kteří do-
ložili tiskopis v loňském roce, 
letos ho již nedokládají.

V případě, že poplatník neobdr-
ží poštovní poukázku na daný rok, 
může poplatek zaplatit v hotovosti 
na Magistrátu města Frýdek-Mís-
tek i bez poštovní poukázky.

Pokud je místní poplatek 
za komunální odpad hrazen pro-
střednictvím realitních kanceláří 
a společenství vlastníků jedno-
tek (v těchto případech je splat-
nost poplatku vždy nejpozději 
do 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 1.), 
nebudou poštovní poukázky 
těmto poplatníkům rozesílány. 

Doplnění: úplné znění vyhlá-
šek včetně sazeb za jednotlivé 
místní poplatky je na stránkách 
www.frydekmistek.cz v sekci 
Občan – právní předpisy města 
– obecně závazné vyhlášky. 

Odbory, inzerce

Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

INFORMACE o ODPADECH
Sběrné dvory a mobilní sběrna
Ve Frýdku-Místku se nachází 

tři sběrné dvory, které jsou k dis-
pozici pro občany města. 

Obyvatelé města Frýdku-Míst-
ku mohou do sběrných dvorů 
odevzdávat odpady zdarma 
(po předložení občanského prů-
kazu); podnikatelé ovšem za ode-
vzdané odpady musí zaplatit. 

Sběrný dvůr „Slezská“ na uli-
ci J. Čapka. Nachází se v bývalém 
areálu stavebnin BETA, těsně 
před železničním přejezdem poblíž 
autoservisu Bártek a syn.

Sběrný dvůr Slezská je mo-
derním, prostorným a dobře vy-
baveným sběrným dvorem, kte-
rý je velmi dobře dostupný pro 
občany frýdecké části města, 
zejména sídliště Slezská.

Druhý sběrný dvůr „Collo-
louky“ se nachází vedle hyper-
marketu Tesco.

Na sběrné dvory mohou lidé 
přinášet nebezpečné a velkoob-
jemové odpady, ale také biolo-
gicky rozložitelné odpady a elek-
trozařízení a elektrospotřebiče. 

Sběrný dvůr ovšem nepřijímá 
stavební odpad a neodložíte tam 
ani pneumatiky. 

Na sběrných dvorech se prová-

dí výkup papíru a železných kovů.
Provozní doba na SD Slezská 

a SD Collolouky:
pondělí – pátek 8.00 – 18.00 h.

sobota 8.00 – 14.00 h.

Poslední sběrný dvůr je umís-
těn v areálu Frýdecké sklád-
ky, a.s., na Panských Nových 
Dvorech.

Provozní doba:
pondělí – pátek 6.00 – 14.00 h.

Mobilní sběrna
Mobilní sběrna v určených 

termínech stojí (úterý-čtvrtek) 
na jednotlivých stanovištích 
ve Frýdku a Místku. Tyto stano-
viště jsou uveřejněné na interne-
tových stránkách města a Frý-
decké skládky, a.s. a vychází 
pravidelně v tomto zpravodaji. 

Jednotlivá stanoviště:
Parkoviště u Kauflandu

Parkoviště u bazénu
Pod estakádou vedle Slezanu, 

naproti McDonald´s
Parkoviště před prodejnou 

Mountfield

Provozní doba:
pondělí – pátek 6.00 – 14.00 h.

Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů 

Mateřská škola pro děti s vadami řeči (i v kombinaci vad)
8. pěšího pluku 821, Frýdek-Místek, 738 01, tel.: 558 432 367

Mateřská škola, která je zapojena do 
sítě programu „ŠKOLA PODPORU-
JÍCÍ ZDRAVÍ“, Vás srdečně zve na:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A 
ZÁPIS DO MŠ

v úterý 15. dubna 2014
od 8:00 do 16:00 hodin

Nabízíme:
- logopedickou a surdopedickou 

péči pod vedením odborných 
pracovníků

- výuku dětí s poruchou autistické-
ho spektra

- individuální přístup v malém 
kolektivu dětí

- odborné pracovny: logopedická 
učebna, relaxační místnost, kera-

mická dílna 
- třídy, které jsou vybaveny inter-
aktivními tabulemi a počítačovým 

koutkem
- netradiční formy výuky: canistera-

pie, muzikoterapie, arteterapie
- spolupráci se speciálně pedago-
gickými centry a pedagogicko-psy-

chologickou poradnou
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DIVADLO
Ne 13. 4. v 19.00  Isabelle Mergaultová

Sbohem, zůstávám!/divadlo mimo předplatné
Komedie o tom, jak šeredně se mýlíme v 
okamžicích, kdy si myslíme, že jsme nepo-
razitelnými pány situace a svůj život svíráme 
pevně v rukou. Odpověď na otázku, kdo je 
oběť a kdo šťastný vítěz, se v tomto příběhu 
mění každou chvíli... Hrají: Iva Janžurová, 
Jana Paulová, Pavel Zedníček. Uvádí: Diva-
dlo Kalich. Vstupné 400 Kč.

So 26. 4. v 18.00 M. F. Dostojevskij
Běsi/divadlo mimo předplatné

Divadelní adaptace románu F. M. Dostojevské-
ho/tváří tvář manipulaci/zlo má mnoho podob/
když prší, i ten nejkrutější člověk si zaslouží 
deštník/Stavrogin je Ďábel!/tváří v tvář posed-
losti/milovat je zakázáno!/tváří v tvář posledním 
zbytkům citu. Režie: Norbert Závodský. Scéno-
grafie: Gimonfu. (Ondřej Bělica, Jan Adamus). 
Hudba: Mirai Navrátil. Uvádí: Divadelní soubor 
Komorní scéna 21. Vstupné 100 Kč.

St 30. 4. v 19.00  Edward Taylor
Vztahy na úrovni/předplatitelská skupina A
Do apartmá, kde Sir Partridge očekává vý-
znamného hosta, který má rozhodnout o vyvr-
cholení jeho kariéry, se začnou proti jeho oče-
kávání trousit ženy. Jeho milenka, potom jeho 
manželka a nakonec úplně neznámá dáma. 
Je to zkrátka nic dobrého nevěstící kombina-
ce, která nám dopřeje řetězec záměn, situací 
a gagů... Hrají: Lukáš Vaculík, Monika Absolo-
nová/Kateřina Hrachovcová, Mahulena Boča-
nová/Adéla Gondíková, Martin Zounar. Uvádí: 
Divadelní společnost Háta. Vstupné 400 Kč.

KONCERTY
St 9. 4. v 19.00 

Tomáš Kočko & ORCHESTR
Vstupné 150 Kč předprodej/doprodej 180 Kč.

St 23. 4. v 18.00
Richard Strauss

Růžový kavalír/záznam Metropolitní 
opery v New Yorku

Hlavními tématy Straussovy opery s komickým 
dějem jsou láska a intriky ve Vídni 18. století.  
Vstupné 300 Kč/zlevněné vstupné 250 Kč.

PRO DĚTI
Ne 6. 4. v 15.00 

Pohádky z tisíce a jedné noci
Divadlo Křesadlo

Tentokrát se přeneseme do orientální 
pohádkové říše, ve které žijí dvě exotické 
postavy. Pohádka plná soutěží a písniček 

potěší všechny milovníky pohádek. Pro děti 
od 3 let/50 minut. Vstupné 60 Kč.

Ne 27. 4. v 15.00  O líném Honzovi
Divadélko Čtyřlístek

Loutková pohádka o líném Honzovi, který 
musel přemoct draka! A jak to dopadlo? 
To se přijďte podívat. Pro děti od 2 let/50 

minut. Vstupné 60 Kč.
KINO

St 2. 4. v 10.00 Babovřesky 2
Pokračování úspěšné české komedie Zdeň-
ka Trošky. ČR, komedie, 2D, přístupný, 120 
min., vstupné 60 Kč. Pro seniory. St 2. 4. v 
19.00, vstupné 100 Kč.

Čtvrtek 3. 4. v 19.00 Noe
Svět už zachránila řada hrdinů, ale on byl 
první. Noe. Nové výpravné katastrofické dra-
ma, které vám odvypráví jednu z nejstarších 
legend lidstva tak, jak jste ji asi ještě nesly-
šeli. V hlavních rolích R. Crowe, A. Hopkins, 
J. Connelly, E. Watson. USA, Dobrodružný/
katastrofický, 3D, 12+, dabing, 135 min., 
vstupné 150 Kč. Premiéra.

Pá 4. – So 5. 4. v 17.00 Dobrodružství 
pana Peabodyho a Shermana

Dobrodružný animák pro celou rodinu, 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, ani-
movaná komedie, 2D, přístupný, dabing, 92 
min., vstupné 100 Kč. Pro děti.
Pá 4. – Ne 6. 4. v 19.00 Captain America: 

Návrat prvního avengera
Po katastrofických událostech, které Aven-
gers prožili v New Yorku, žije Steve Rogers, 
neboli Captain America, poklidně v ústraní 
ve Washingtonu, D.C. a snaží se přizpůsobit 
modernímu světu. Když ale dojde k útoku na 
jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá 
se do pavučiny intrik, které ohrožují celý svět. 
USA, akční, 3D, přístupný, dabing, vstupné 
175 Kč/ děti do 15 let 145 Kč. Premiéra.

Ne 6. 4. v 17.00 Velká oříšková loupež
Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy 
mají něco za lubem. Zima se blíží a oni pře-
mýšlejí, kde ve městě nashromáždí zásoby. 
Zoufalá doba si žádá zoufalé činy, a proto se 
společně se svými kumpány pokusí vykrást 
obchod s oříšky. Nic ale není tak jednodu-
ché, jak se jim na první pohled zdálo. Kana-
da/ Jižní Korea, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 86 min., vstupné 80 Kč. Pro děti.
Po 7. 4. v 19.00 Miniprofil bratrů Coenů: 

V nitru Llewyna Davise
Příběh ambiciózního a talentovaného mla-
dého muzikanta, který se snaží získat si tro-
chu uznání, v době obrody folkové hudby, v 
New Yorku roku 1961. Ačkoliv se jeho život 
zdá být nekonečným řetězem smůly, Llewyn 
se nevzdává a pevně si jde za svým snem. 
USA, drama, 2D, 2013, režie: E. Coen, J. 
Coen, 15+, titulky, 105 min., vstupné 110 
Kč/ pro členy FK 90 Kč. Filmový klub.
Út 8. 4. v 19.00 Miniprofil bratrů Coenů: 

Opravdová kuráž
Druhá adaptace stejnojmenného románu 
Charlese Portise z roku 1968. 10 nominací 
na Oscara. USA, western, 2D, 2010, režie: E. 
Coen, J. Coen, 12+, titulky, 109 min., vstupné 
90 Kč/ pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

So 12. 4. v 17.00 Zvonilka a piráti
Ze světa Petra Pana přichází nový film 
Zvonilka a piráti. Velkolepé dobrodružství 
o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je 
ohromena neuvěřitelnými možnostmi mod-
rého kouzelného prášku. USA, animovaný, 
2D, přístupný, dabing, 78 min., vstupné 120 
Kč/ děti do 15 let 100 Kč. Pro děti.

So 12. 4. v 19.00 Dlouhá cesta dolů
Film natočený na motivy stejnojmenného best-
selleru Nicka Hornbyho vypráví o čtyřech sebe-
vrazích, kteří se sejdou na Nový rok na střeše 
věžáku a společnými silami se vzájemně dosta-
nou z problémů. Velká Británie, komedie, 2D, 
12+, titulky, 96 min., vstupné 110 Kč. Premiéra.

Po 14. 4. v 19.00 Attila Marcel
Chometova chvála drogám, buddhismu a 
ukulele. Příběh klavírního virtuose Paula, 
který žije s jeho tetami odříznutý od okolního 
světa do doby, než potká Madame Prousto-
vou. Spolu s ní Paul objeví svou minulost a 
najde klíč k tomu, jak konečně žít svůj život… 
Francie, absurdní komedie, 2D, 2013, režie: 
Sylvain Chomet, 12+, titulky, 102 min., vstup-
né 90 Kč/ pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

St 16. 4. v 10.00 Blízko od sebe
Westonovi jsou taková normální rodinka, pro-
lezlá alkoholismem, různými závislostmi a léta 
doutnajícími konflikty. Co nastane, když se se-
jdou pod jednou střechou? Poklidný dýchánek 
rozhodně nečekejte! Meryl Streep a Julia Ro-
berts byly za své výkony nominovány na Oscara 
a Zlatý Glóbus. USA, komedie/drama, 2D, 15+, 
titulky, 121 min., vstupné 60 Kč. Pro seniory.

Pá 18. a Ne 20. 4. v 17.00 Rio 2
Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři 
děti se ocitnou v džungli, když se odvážili 
opustit své kouzelné město Rio a odletět do 
divoké Amazonie, aby se tam setkali se svý-
mi příbuznými. USA, animovaná komedie, 
3D, přístupný, dabing, vstupné 150 Kč/ pro 
děti do 15 let 130 Kč. Pro děti. Premiéra.

Pá 18. a Ne 20. 4. v 19.00
Dědictví aneb Kurva se neříká

Pokračování kultovního snímku Dědictví 
aneb Kurvahošigutntág. Bohumil Stejskal, 
který zjistil, že za prachy se kamarádi koupit 
nedají, ale člověk si může pořídit třeba kolo-
toč, se teď vrací. V hlavní roli B. Polívka, M. 
Donutil, I. Chýlková, K. Gott. ČR, komedie, 
2D, 12+, 106 min., vstupné 80 Kč.

So 19. 4. v 18.00 ECHO MFOF
PROGRAM FESTIVALU

1. blok (112 min.)
Stand – 2. cena v kategorii C – dobrodružné 
vodní sportovní filmy
Věřím, že mohu snít – 1. cena v kategorii B – horo-
lezecký a horský film / Zvláštní cena televize Noe
Amazonas – a sustainable life in the rainfo-
rest – 2. cena v kategorii D – cestopisný film
Hráč bez limitů – 2. cena v kategorii A – dob-
rodružný a extrémní sportovní film

2. blok (118 min.)
River God 2 – 3. cena v kategorii C - dobro-
družné vodní sportovní filmy
Príbehy tatranských štítov II – Posadnutí ho-
rami – GRAND PRIX
Berry Routines – 1. cena v kategorii A – dob-
rodružný a extrémní sportovní film
La Dura Dura – 2. cena v kategorii B. – horo-
lezecký a horský film
Vstupné: Celý festival 80 Kč/jednotlivé bloky 50 Kč.

Út 22. 4. v 19.00 Přežiji jen milenci
Upíři jsou v módě. A ti zamilovaní zvlášť. 
Za kamerou sedí jedna z legend americké 
nezávislé kinematografie Jim Jarmus. Ně-
mecko/USA/Velká Británie/Francie/Kypr, 
drama/horor/romantický, 2D, 2013, režie: 
Jim Jarmush, 15+, titulky, 123 min., vstupné 
120 Kč/ pro členy FK 100 Kč. Filmový klub.

Čt 24. 4. v 19.00 Pojedeme k moři
Režijní debut Jiřího Mádla pro celou rodinu a 
pro ty, kteří neztratili dar dětského pohledu na 
svět. Film, který dojme i pobaví. Je výjimečný 
nejen příběhem, ale i režijním uchopením – 
je celý vyprávěný pohledem jedenáctiletého 
kluka, který si svůj příběh režíruje i natáčí – 
nejdříve má svoji kameru, k níž posléze při-
bude druhá… ČR, rodinný film, 2D, přístupný, 
90 min., vstupné 120 Kč. Premiéra.

Pá 25. 4. v 9:30 Splněná přání
Pásmo filmových pohádek pro nejmenší. 
ČR, animovaný, přístupný, 65 min., vstupné 
20 Kč. Pro děti. Bijásek.
Pá 25. a Ne 27. 4. v 17.00 Víkend komik-

sových hrdinů: Lego příběh 3D
První celovečerní animovaný film vytvořený z 
prvků dánské stavebnice, která baví děti na 
celém světě více než osmdesát let. Zaskočený 
a nepřipravený antihrdina je povolán do týmu, 
jenž se postaví hrozícímu tyranovi. Tým je plný 
komiksových spasitelů, nechybí Batman, Su-
perman, ale ani Han Solo z Hvězdných válek. 
USA, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 100 
min., vstupné 110 Kč. Pro děti.
Pá 25. a Ne 27. 4. v 19.00 Víkend komik-
sových hrdinů: Amazing Spider-Man 2

V novém dobrodružství je Peter Parker, 
coby Spider-Man, nucen čelit nepříteli, kte-
rý je mnohem silnější než on sám. Ochrání 
ostatní Newyorčany před pozoruhodnými 
padouchy, kteří město ohrožují? USA, akční/
dobrodružný, 3D, přístupný, titulky, vstupné 
175 Kč/pro děti do 15 let 145 Kč. Premiéra. 
Také v Po 28. 4. v 16.30.
Po 28. 4. v 19.00 Miniprofil režiséra Wese 

Andersona: Grandhotel Budapešť
Originální a zábavný film režiséra W. Ander-
sona vypráví o dobrodružstvích legendárního 
concierge pracovníka a hotelového lobby boye 
jednoho slavného evropského hotelu v období 
mezi dvěma světovými válkami. Velká Británie/
Německo, komedie, 2D, 2013, režie: W. Ander-
son, 12+, titulky, 100 min., vstupné 130 Kč/ pro 
členy FK 110 Kč. Filmový klub. Premiéra.
Út 29. 4. v 19.00 Miniprofil režiséra Wese 

Andersona: Až vyjde měsíc
Pátrání po dvou uprchlých dětech může být 
zábavnější, než si myslíte... Příběh roztomile 
svérázné komedie se odehrává v 60. letech 
20. století na romantickém pobřeží Nové 
Anglie. USA, komedie/drama/romance, 2D, 
2012, 12+, titulky, 94 min., vstupné 110 Kč/
pro členy FK 90 Kč. Filmový klub.

VÝSTAVY
Podstata našeho bytí aneb zpívající vesmír 
Mathiase Grassowa – autor: Emil Matera

Programová nabídka

10. 4. ATELIÉR DEA | VELIKONOČNÍ
Při čtvrtečním odpoledni se naladíme na 
nadcházející Velikonoce. Budeme se inspi-
rovat jarem při zdobení plechové konvičky, 
vyrobíme si zapichovátko z pedigu a přá-
níčko pomocí Big Shotu. Dále si připravíme 
kraslici a slepičku ze sena.
Věk: 9-90 let. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 16:30 – 19:00 hodin. 
Cena: 120 Kč. Informace: Ivana Kulhánková, 
telefon: 558 111 765, 731 167 010, e-mail:iva@
klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 8. 4.
12. 4. DOBROTY V SOBOTY | ZVÍŘÁTKA 

NA ŠPEJLI
Jaro je tady a všude všechno cvrliká, bučí, 
mňouká, kváká… Všude je plno mláďat, a 
jestli se všechno podaří, jak má, bude plno 
zvířátek i v naší kuchyni. Přijďte si vyrobit 
lízátka na špejli neboli Cake Pops a pro-
měňte je v loutky zvířátek, které můžete 
nakonec sníst.
Věk: 6-99 let. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budo-
va B, Pionýrů 764, Místek, 9:00 – 12:00 hodin. 
Cena: 80 Kč. Informace: Martina Fatrdlová, 
558 111 766, 736 150 088 | e-mail: martina@
klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 10. 4.
12. – 13. 4. VÍTÁNÍ JARA | TZ VIŠŇOVKA
Letošní konec zimy se již vzdálil a my mů-
žeme radostně přivítat teplé a barvami hýřící 
jaro. Umíte hrát jarní hry? Třeba s fazole-
mi, knoflíky nebo čamrdou? Umíte roztočit 
káču? Pokud ne, nevadí. Budeme je na Viš-
ňovce hrát. K tomu přidáme pár informací o 
svátcích jara a malou výtvarnou dílnu. Užije-
me si pěkný a veselý víkend.
Věk: 6-15 let. Místo a čas: TZ Višňovka, Vyšní 
Lhoty 168, okres FM | příjezd: 9:00 - 9:30 ho-
din na TZ Višňovka | odjezd: 16:00 hodin TZ 
Višňovka. Cena: 490 Kč. Informace: Pavla 
Kozáková, 732 646 127, 558 111 749, e-mail: 
pavla@klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 9. 4.
17. 4. HASIČSKÉ MUZEUM OSTRAVA | 

OBJEVUJEME A POZNÁVÁME
V rámci našeho dlouhodobého cyklu akcí, 
ve kterých poznáváme nejen naše město, 
ale také jeho okolí, se pojedeme podívat 
do Hasičského muzea města Ostravy. 
Pojedeme vlakem. Samotnou expozici ha-
sičského muzea tvoří sedm částí, které vy-
tváří nejen náhled do historie hasičství, ale 
také ukázky současné techniky, pracoviště 
Integrovaného bezpečnostního centra, mo-
delových situací, spolupráce integrovaného 
záchranného systému a ukázky záchran-
ných prací ve výšce a nad volnou hloubkou. 
Po návratu nás čeká oběd. Den zakončíme 
hrami. Přidej se k nám a společně si užije-
me jarní prázdninový den.
Věk: 6-15 let. Místo a čas: Rodinné centrum 
Klíček, Slezská 749, Frýdek, 8:00 – 16:00 
hodin | hlídání dětí od 6:30 hodin. Cena: 210 
Kč. Informace: Pavla Kozáková, 732 646 
127, 558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz. 
Na akci se přihlaste do 14. 4.

26.4. ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA
PRO PRINCEZNY

Milé princezny, není se čeho bát! Naše ča-
rodějnická škola vás naučí, jak chránit svá 
obydlí před čarodějnicemi. Ukuchtíme si 
lektvar plný síly na obranu proti nemocem 
a sladké čarodějnické klobouky pro dobrou 
náladu. Nebudou chybět ani soutěže. „Čáry 
máry shora zdola, ať je tady naše škola!“
Věk: 5-8 let dívky. Místo a čas: Rodinné cent-
rum Klíček, Slezská 749, Frýdek, 9:00 - 17:00 
hodin. Cena: 230 Kč. Informace: Pavla Kozá-
ková, 732 646 127, 558 111 749, e-mail: pav-
la@klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 23. 4. 
26. 4. TOMCAT TROPHY 2014 | SOUTĚŽ 

PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
Veřejná soutěž plastikových modelů letadel 
a bojové techniky.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 08:00 – 15:00 hodin
Informace: Martina Fatrdlová, 558 111 766, 
736 150 088 | e-mail: martina@klicfm.cz 

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

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
do 22. dubna 

Francisco Adame Jimenez / cestopis

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

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!

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

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.

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 ta-
neční 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 part-

nera. Je to směs nádherných a podmanivých 
tanců jako mambo, kizomba, cumbia, bacha-

ta, 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.
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

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.

Pavel Hlavatý – grafika
Libuše Žilinská – oleje

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.

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.

KONCERTY
Čt 3. 4. v 19.00 – Rytířský sál Frýdeckého 

zámku
EnsembleSerpens cantat/předpl. sk. 

Zámecké koncerty
Soubor specializující se na barokní hudbu 
italských a německých mistrů i autorů ovliv-
něných italskou a německou barokní hudeb-
ní manýrou. Vstupné 150 Kč/80 Kč.

Čt 24. 4. v 19.00 – Národní dům
Recitál koncertního mistra Filharmonie 

Brno/předplatitelská skupina KPH
Účinkují: Pavel Wallinger – housle, Renata 
Ardaševová. Vstupné doprodej 150 Kč/80 Kč.

TANEC
Tančírna

Pá 11. 4. v 19.00 – Národní dům 
Vstupné 100 Kč

St 30. 4. v 19.00 – Národní dům
Vstupné 100 Kč.
VELIKONOCE

Čt - So 17. - 19. 4. náměstí Svobody
Velikonoce ve městě

KulturaFM připravila tradiční Velikonoce ve 
městě. Těšit se můžete na velikonoční jar-
mark s tradičními rukodělnými a řemeslnými 
výrobky s lidovou a hlavně velikonoční te-
matikou. Rovněž je připraven pestrý kulturní 
program jak pro děti, tak pro dospělé.

ČTVRTEK 17. 4.
10.00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

10.15–11.00 CAMERATA
Historická hudební skupina

11.00–12.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA FOJT
Lašské, valašské i slovácké lidové písně

12.00–14.00 REPRODUKOVANÁ HUDBA
14.00–15.00 DIVČÍ SOUBOR ZUŠ F-M A 

CIMBÁLOVÁ MUZIKA SLAVÍK
Soubory Základní umělecké školy Frýdek-Místek

15:00–16.00 MARTIN ŠEVČÍK
Písničkář z Čeladné, baskytarista kapely 

Doctor Victor
16.00–17.00 DAVID STYPKA & BANDJEEZ

Pop-rock s jazzovými prvky
PÁTEK 18. 4.

10.00–11.00 PAVEL BÝMA
Folkový písničkář z Frýdlantu nad Ostravicí

11.00–12.00 SILESIAN DIXIE BAND

Pro děti 
Sobota 12. dubna v 15 hodin

Jan Krulikovský
O líném Honzovi 

Loutková pohádka na motivy J. Lady – hraje 
Divadlo u Ostravice (DUO) Frýdek-Místek 

Vstupné 30 Kč.
Sobota 26. dubna v 15 hodin

O Jeníčkovi a Mařence
aneb Jak Ježibaba o zuby přišla 

Pohádka na klasický motiv, avšak trochu 
jinak. Jeníček s Mařenkou se naučí společně 
s dětmi pečovat o zoubky a perníček vymění 
za zdravější stravu. Malí diváci jsou odměně-
ni za správné odpovědi zubní pastou nebo 

obrázkem – hraje Divadlo tety Chechtalíny z 
Ostravy, Paskova. Vstupné 50 Kč.
Půjčování kostýmů v dubnu: 

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrými 

a pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné než materiální hodnoty

Sdružení předních jazzových muzikantů z 
Těšína a okolí

12.00–13.00 REPRODUKOVANÁ HUDBA
13.00–14.00 KLAUNI Z BALÓNKOVA

Kamarádi všech dětí, kteří vědí, jak je rozesmát
14.00–15.00 HLUČNÍ SOUSEDÉ

Francouzská zpěvačka Céline Bossu se 
svou kapelou

15.00–16.00 DIVADLO KVELB THEATRE 
„KÁRA KOMEDIANTŮ“

Pouliční divadlo z Českých Budějovic se 
svou komediantskou štací ulicemi

16.00–17.00 JABLKOŇ
Hudba na hranicích moderní vážné hudby a popu

SOBOTA 19. 4.
10.00–11.00 DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOU-

BOR OSTRAVIČKA
Folklór z Lašska, Těšínského Slezska a 

moravskoslezského pomezí
11.00–12.00 DIVADLO KVELB THEATRE 

„VEJCE A VEJCE“
Pouliční divadlo z Českých Budějovic. Sle-

pička a Zajíček připravují nové veselé kousky
12.00–13.00 CYRUS A KOKEŠ

Harmonika, housle, cornet v rukách míst-
ních umělců

13.00–14.00 PAT A MAT SLAVÍ VELIKONOCE
Divadlo Křesadlo Třinec

14.00–15.00 KACZI
Kateřina Kouláková s kapelou

15.00–16.00 ZÁBAVNÁ VELIKONOČNÍ SHOW
Kouzla a soutěže pro děti

16.00–17.00 VÁCLAV KOUBEK A KAPELA
Písničky – historky – kabaret
DOPROVODNÝ PROGRAM
PO CELOU DOBU AKCE

VELIKONOČNÍ TRHY
DÍLNA PRO DĚTI – zdobení stromu Kuřát-

kovníku – po celé dny
Sobota 19. 4.

UKÁZKA KOVÁŘSKÉHO ŘEMESLA
15.40 VESELÝ DVOREK

Ukázka pasení ovcí, kachen za pomocí 
pasteveckých psů

Ukázka výroby domácích sýrů
VÝSTAVY

75 let umělecké školy ve Frýdku-Místku
Autor: Základní umělecká škola Frýdek-Místek

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Marek Madenský Lights on

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

Stalé expozice:
BESKYDY - PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHORSKÉHO

Výstavy:
ZNÁTE SVŮJ RODOKMEN? 
Výstava potrvá do 6. dubna.

JOSEF LANG výstava k 90. narozeninám
Výstava potrvá do 27. dubna 2014

ZMIZELÝ FRÝDEK A MÍSTEK
Výstava potrvá do 27. dubna 2014

JAROSLAV OLŠÁK
obrazy-knižní vazby-šperkovnice

Výstava potrvá do 22. června.
JAKO VEJCE VEJCI

Výstava, zaměřená především na ptačí snůš-
ky, představí vejce několika desítek ptačích 
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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

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.

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

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
DUBEN-ČERVEN 2014:

Filosofie a praxe jógy, zpevňování imunity, 
harmonizace a pozitivní ovlivňování fyzické, 
psychické a duševní stránky osobnosti, zpo-
malování stárnutí a mnohé další v pravidel-
ných metodicky uspořádaných kurzech: 1. 
až 7. třída – od začátečníků až po pokročilé 
– jógová filosofie a praxe, tělesná cvičení, 
techniky vnitřní a vnější pránájámy – ovlá-
dání dechu a soboru energií, pozitivní ovliv-
ňování mysli, techniky zlepšení koncentrace, 
statická a dynamická meditace, psychohy-
giena-relaxační techniky, cviky zaměřené 
na problémy s páteří, senioři, dle aktuální-
ho rozvrhu kurzů, který najdete na našich 
webových stránkách. zkvalitňování života 
jak po stránce fyzické, psychické i duševní…
4.-6. 4.  – PŮST, JAKO JEDEN ZE ZPŮ-

SOBŮ OMLAZOVÁNÍ 
V důsledku nesprávné životosprávy, proble-
matického složení stravy z potravinářského 
průmyslu a celkového znečištění životního 
prostředí se v našem těle soustavně shro-
mažďují toxické látky, kterých se organismus 
nestačí zbavovat. Léčebný půst mu v tom 
může být velmi nápomocen, zároveň působí 
na celkovou regeneraci a omlazení organis-
mu. Nabízíme přednášky o stravování, půstu 
a hladovce, názory vědců a lékařů na půst 

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

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

pátek 4. 4. BASS INVASION
DNB PÁRTY, STOUN DJS
sobota 5. 4. HORKÝŽE SLÍŽE – LIVE 
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH CZ/SK KAPEL VE 
STOUNU 
středa 9. 4. STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE 
pátek 11. 4. DIVOKEJ BILL – KD FRÝDEK
BILOVÉ PO X LETECH OPĚT VE F-M, 
KONCERT SE KONÁ V KD FRÝDEK, AF-
TERPARTY HITY – STOUN
pátek 11. 4. HITY ZE ZÁHROBÍ – 18PLUS
TY NEJLEPŠÍ HITY VE STOUNU, DJS: KA-

MIL, MATTES
sobota 12. 4. ROCKOTÉKA
ROCKOTÉKA SE VRACÍ DO STOUNU, DJ 
ESTET A DALŠÍ V NOCI PLNÉ KVALITNÍ 
HUDBY
středa 16. 4. STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs * ZDARMA*
pátek 18. 4. TOMÁŠ KLUS – KD FRÝDEK
TOMÁŠ KLUS POPRVÉ VE FRÝDKU-
-MÍSTKU, AFTERPARTY V KLUBU STOUN 
– VSTUP ZDARMA
pátek 18. 4. REAGGAE PÁRTY
AFTERPARTY KONCERTU TOMÁŠE KLUSE

Městská knihovna F-M

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.
Poznáváme zvířátka všemi smysly děťátka
Poznáváme zvířátka zábavnou formou s prv-
ky montessori pedagogiky – kurz pro rodiče 
s dětmi od 1,5 do 3 let.
Termín: 1. 4. – 24. 6., úterky 10:30 – 11:30 hodin
Cena: 1200 Kč/12 lekcí

Velikonoční dílna pro rodiče s dětmi
V našem centru jsme pro vás připravili vese-
lé jarní tvoření. Přijďte si k nám s dětmi užít 
jaro! Termín: pátek 11. 4. od 16 do 18 hodin. 
Rezervujte si prosím místo. Cena: 150 Kč

druhů. K vidění budou snůšky pěvců, dravců, 
sov, pštrosů, kukačky a mnoha dalších. Vysta-
veny budou také preparáty ptáků. Návštěvník 
se dozví, co to vlastně vejce je, jak vzniká, jak 
moc si jsou vejce různých druhů ptáků podob-
ná, čí vejce je největší na světě nebo jak hnízdí 
ptáci. Každý bude moci sám posoudit, nakolik 
platí rčení „podobný jako vejce vejci“.
Vernisáž se uskuteční 17. dubna v 17 hodin 
ve výstavních síních Frýdeckého zámku. Vý-
stava potrvá do 18. srpna 2014
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE:
Čtvrtek 3. dubna v 19 hodin v Rytířském 

sále Frýdeckého zámku
5. ZÁMECKÝ KONCERT

ENSEMBLE DERPONS CANTAT
Soubor specializující se na barokní hudbu ital-

ských a německých mistrů i autorů ovlivněných 
italskou a německou barokní hudební manýrou.
Neděle 6. dubna v 15 hodin výstavní síně 

Frýdeckého zámku
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 

ZNÁTE SVŮJ RODOKMEN?
Derniéra výstavy s autorem Mgr. Bc. 

Petrem Juřákem.
V neděli 13. dubna od 9 do 15 hodin v 

areálu Frýdeckého zámku
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK

NA FRÝDECKÉM ZÁMKU
RukyNaDudy – kapela historických nástrojů 

pro lidovou hudbu
Ondrášek – dětský folklórní soubor

Frýdek-Místek
Výstava Zmizelý Frýdek a Místek

Zámecká kaple sv. Barbory – Josef Lang 
výstava k 90. narozeninám
Expozice Frýdek a Místek

Ukázka řemesel, projížďka na koních v zá-
meckém parku, prodej velikonočních dobrot 

a tradičních výrobků kraje.
20. dubna 2014 v 15 hodin 
VELIKONOČNÍ NEDĚLE

NA FRÝDECKÉM ZÁMKU
Vystoupení žáků základní umělecké školy 

Frýdek-Místek v Rytířském sále
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VYCHÁZKY:
Čtvrtek 3. dubna v 16:30 hodin v Zeleném domě

Beskydské přehrady a nádrže
Přednáška přiblíží historii známých i méně 
známých malých vodních nádrží a klausů, 
např. Maxova nádrž, Fridrichův klaus, Ču-
rábka, Blato, Černý klauz, jak se měla stavět 
údolní nádrž na Podolánkách, klaus Řečice, 
přehradní nádrž Baška a další.
Pátek 18. dubna v 16:30 hodin na náměstí 

Svobody v Místku
Pojďte s námi po Místku

Vycházka pro zájemce o historii města. Mís-
tecká radnice, kde stával pranýř, shazování 
kozla z věže kostela sv. Jakuba, podkostelní 
mlýn na Antonínském náměstí, dobytčí tržiš-
tě na Kamenci, kde stávaly Karolínské lázně, 
první hasičské skladiště, místecké výstaviš-
tě, někdejší městské koupaliště a další.
Pátek 25. dubna v 16:30 hodin na Zámec-

kém náměstí ve Frýdku
Pojďte s námi po Frýdku

Další vycházka pro zájemce o historii měs-
ta. Dům frýdeckého vlastence Karla Kottka, 
Hluboká ulice, ulice Na Půstkách, rybník na 
místě Kauflandu, kudy vedla Pivovarská uli-
ce, kde stával dům perníkáře Augustina He-
sska, Vincentinum a Boromeum, kde stávala 
židovská synagoga a další.

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

pátek 11. 4. DIVOKEJ BILL
Hudební klub Stoun ve spolupráci s Kultur-
ním domem Frýdek pořádají tento jedinečný 

koncert. Více informací na www.stoun.cz
Cena vstupenky 300 Kč.

pátek 18. 4. TOMÁŠ KLUS 
Hudební klub Stoun ve spolupráci s Kultur-
ním domem Frýdek pořádají tento jedinečný 

koncert. Více informací na www.stoun.cz
Cena vstupenky 450 Kč.

sobota 26. 4. Tradiční HROZENBÁL

Začátky akcí vždy v 10 hodin.
3. 4. SETÍ JARNÍHO OBILÍČKA A BYLINEK
Máte možnost si v Broučcích připravit veliko-
noční obilíčko nebo bylinky. Misku a květináč 
si přineste s sebou, hlína a semínka budou k 
dispozici u nás.

8. 4. DUBEN MĚSÍC BEZPEČNOSTI
V úterý si budeme povídat s paní Lenkou Biol-
kovou, pracovnicí Městské policie Frýdek-Mís-
tek, jak zajistit bezpečnost svých dětí ve městě.
10. 4. VÝROBA SLEPIČKY – DEKORACE 

NA VZROSTLÉ OBILÍČKO
Dle možností si přineste peříčka s sebou, zá-
kladní materiál bude připraven v Broučkách.
17. 4. ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK
V pátek budeme s dětmi a maminkami zdobit a 
malovat velikonoční vajíčka. Materiál bude při-
praven v Broučcích, přineste si pouze vajíčka.

1. 4. Aprílové hrátky
11. 4. Čajovna spojená diskuzí na téma 

„Vztahy v klubu Nezbeda“
14. - 15. 4. Tvořivé velikonoční dílny

16. - 17. 4. SPANÍ V KLUBOVNĚ
18. 4. ZAVŘENO

V tomto měsíci máme naplánovanou
 exkurzi v rámci regionu.

pobočka Místek, Modrý 
salonek
8. dubna v 18 hodin
Cestovatelská před-
náška s promítáním 
Tomáš Skotnica, Ja-
romír Cagaš, František Mamula.
Komponovaný pořad na téma Ostrovy světa.

9. dubna v 18 hodin
Autorské čtení básnířky – Radany Šatán-
kové z nové sbírky Domovní schůze.

Zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
s ukázkovou lekcí plavání zdarma na 11.ZŠ 
ve Frýdku ve čtvrtek 24. 4. mezi 16-18 hod. 

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

Pravidelné programy pro nastávající 
rodiče a rodiče s dětmi:

Něžná náruč rodičů
Poradna o psychomotorickém vývoji dítěte

Miniškolička pro děti bez rodičů
Na všechny programy je třeba se předem 

telefonicky objednat!

2. 4. (st) od 17h – V-klub FM
Pravidelná schůzka klubu frýdecko-místec-
kých výtvarníků.

3. 4. (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.

5. 4. (so) od 20h – MONTY 
Koncert nepřehlédnutelné osobnosti součas-
ného folku, která vás zahrne plnotučnými tóny 
z vinic pod Pálavou. Monty alias „tlustý pán“, 
jak se sám nazývá, občas koncertuje s per-
sonami jako Vlasta Redl, Tomáš Klus, Arnošt 
Frauenberg či Milan Šáma, a to buď sám nebo 
se svou kapelou Nekapela. Vstupné 80 Kč.
10. 4. (čt) od 19h – BOKOMARA &. ŠANY
Koncert legendární folkové kapely Luboše Javůr-
ka, která brouzdá naše folkové vody již dlouhá 
desetiletí. Jako častý host vystoupí s Bokomarou 
i Petra ŠANY Šanclová. Vstupné 100 Kč.
Předprodej již zahájen v hospůdce U Arnošta.

12. 4. (so) od 20h – Karel KRYL 70
Vzpomínkový koncert k nedožitým sedm-
desátinám Karla Kryla, jehož nesmrtelné 
písničky bude interpretovat Jirka Tomčala. 
Vstupné 70 Kč. Předprodej již zahájen v 
hospůdce U Arnošta.

ve vztahu ke kvalitě psychické rovnováhy a 
fyzického zdraví, jógová tělesná cvičení, re-
laxační a meditační techniky, besedu o stra-
vování a receptech zdravých jídel. 
12.-13. 4. – HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ – BRÁ-
NA K TRANSCENDENTÁLNÍM ZÁŽITKŮM

Seminář holotropního dýchání podle světově 
známého psychologa, českého lékaře žijící-
ho trvale v Americe, Stanislava Grofa, pod 
vedením jeho přímého žáka, výrazné osob-
nosti, učitele jógy, prezidenta Slovenské 
Asociace jógy a certifikovaného facilitátora 
holotropního dýchání – Gejzy Timčáka. Ho-
lotropní dýchání je výrazná technika přesa-
hující hranice vědomí a poznání.

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ LEKTORŮ 
JÓGY II. TŘÍDY 

Přijímáme přihlášky. 

4. 4. a 18. 4., 17:00-20:00 Satsang – Medi-
tační setkávání a besedování pro veřejnost
Podpůrná komunikační zóna, pro lidi se zá-
jmem o meditaci, celkový růst, duchovní pozná-
ní, zdravý a pravdivý životní styl a sdílení alter-
nativních úhlů pohledu, na různé životní otázky 
a témata, s pohodovým posezením u čaje.
Cena 50 Kč – v ceně je čaj a program, email: 
michal@centrum-berkana.cz

10. 4., 17:00-18:30
Kurzy Chiromantie – Čtení z ruky 

Pojďte se poznávat přes informace ve va-
šich rukou. Chcete vědět, co znamenají čáry 
na vašich dlaních? Máte spousty otázek a 
hledáte odpovědi? Pomocí duchovních Prů-
vodců našich Strážců odpovědi dostaneme.
Cena 100 Kč, v ceně je osobní výklad z ruky
Nahlaste se prosím předem: Marcela Chro-
boková, e-mail: m.chrobokova@seznam.cz 
nebo na tel. 773 750 160
11. 4., 18:00-20:00 Zážitky z pouti po Indii
Cestopisné povídání, promítání fotek a videí. 
Skupina 11 poutníků se přibližovala k životu 
v duchovních rozměrech Indie, cílem bylo 
zasvěcení a praxe manter a setkání se sva-
tými lidmi. Vstupné: 50 Kč
13. 4., 18:00 - 19:30 Za Hranicemi Ticha
Velikonoční koncert na téma smrt a zno-
vuzrození! V našem repertoáru kombinuje-
me alikvotní a spontánní zpěv s doprovodem 
na různé etnické nástroje bohaté na alikvotní 
tóny. Jedná se o působení živé hudby na 
organismus v oblastech smyslového i nad-
smyslového vnímání, čímž dochází ke stavu 
celostní harmonizace neboli k celkovému 
uvolnění a relaxaci. Vstupné: 150 Kč

15. 4., 19:00-20:00
Úplňková relaxace s dešťovými sloupy

Ocitnete se v bezbřehé a vše prostupující 
koupeli zvuků a stavech čirého slastného 
bytí. Přijďte se hluboce uvolnit, zharmo-
nizovat a dobít baterky ve zvukové lázni a 
relaxovat v blahodárných stavech mozko-
vých vln alfa, theta a delta, při zvuku řady 
muzikoterapeutických nástrojů a sady čtyř 
dešťových holí.
Vstupné: 100 Kč, michal@centrum-berkana.cz
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Pro inzerci volejtePro inzerci volejte
603 249 603 249 743743

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

LUKÁŠ OBODA
2003 – 2013

RYCHLOSERVIS
PNEUSERVIS 
a LASEROVÁ GEOMETRIE

Komfort Auto s.r.o.
Příborská 1585, Frýdek-Místek

777 918 162

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 126,58 m2 (prodejna)
v objektu č.p. 49 na pozemku p.č. 67
zast. plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek,

obec Frýdek-Místek – Zámecké náměstí.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 176,

Bc. Lucie Křistková.


