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Statutární město Frýdek-
-Místek se připojí k celosvěto-
vým oslavám Dne Země, letos 
s podtitulem Barevné myšlení 
tvoří pestrý svět. Cílem akce je 
upozornit občany na problémy 
životního prostředí a představit 
jim možnosti, kterými lze při-
spět k tomu, aby naše planeta 
nebyla ještě více znečišťována. 

„Oslavy Dne Země se usku-
teční ve čtvrtek 24. dubna od 9 
do 15 hodin v areálu Sokolík, 
na okraji parku Bedřicha Sme-
tany poblíž řeky Ostravice. Ná-
vštěvníkům se zde budou pre-
zentovat organizace, které se 
zabývají sběrem a tříděním od-
padu, a připraven bude i zábavný 
doprovodný program plný her a 
soutěží o malé dárečky,“ řekl ve-
doucí odboru životního prostředí 
a zemědělství Jaroslav Zezula.

Frýdecká skládka zaměří po-
zornost na sběr a třídění odpadů, 
zejména skla, papíru a plastů. 
Asekol se soustředí na třídění 
elektra a prostřednictvím interak-
tivní mapy města přiblíží místa, 
kde se nachází červené kontejne-

ry na elektroodpad a kde lidé na-
jdou sběrné dvory. Zajímavá bude 
edukativní show „Smokeman za-
sahuje“, která nabídne praktické 
ukázky, jak a čím správně topit, 
aby byl kouř z komínů co nejméně 
škodlivý, a co rozhodně do domá-
cích spalovacích kotlů nepatří.

Přírodovědné soutěže budou 
probíhat u stánků Muzea Beskyd 
Frýdek-Místek. Zážitkové aktivity 
a zajímavé informace o recyk-
laci bavlněného oblečení zajistí 

Dobrovolnické centrum ADRA. 
Promítání dokumentárních filmů 
s environmentální tématikou se 
bude konat v horním sále Soko-
líku. Konkrétně se budou pro-
mítat filmy Nový svět, který je o 
cyklistice a alternativním žití, dále 
film Z popelnice do lednice o (ne)
hospodaření s potravinami a film 
Krev v mobilech o etice a vlivech 
na prostředí při výrobě spotřební 
elektroniky. Přestávky budou vy-
plněny besedami a diskusemi.

slovo primátora
Vážení občané,
protože v poslední době přibývá podnětů 

v souvislosti s pořádáním diskoték, přede-
vším na místeckém náměstí, a s ohledem na 
to, že prázdninové měsíce mohou vše ještě 
výrazněji zhoršit, sešla se pracovní komise 
zastupitelstva, aby o tomto problému disku-
tovala a přijala případně nutná opatření.

Na jedné straně je třeba chápat, že 
mladí lidé se chtějí bavit, na straně druhé 
rozhodně nechceme, aby to znamenalo 
popíjení alkoholu u mladistvých. Také nemáme zájem, aby přibý-
valo těch občanů, kteří budou nespokojeni s rušením nočního klidu, 
a určitě není v zájmu města, aby muselo pravidelně dávat nemalé 
finanční prostředky na úklid exponovaných míst, které byly znečiš-
těny střepy a jiným odpadem, protože tyto peníze by mohly mno-
hem lépe posloužit jinde. Radnice proto vstoupí v oficiální jednání 
s provozovateli příslušných zařízení, aby se netvářili, že je zajímá 
pouze to, co se děje uvnitř podniků, nikoliv za dveřmi. Pokud svůj 
postoj nepřehodnotí, budeme muset zvážit možná restriktivní opat-
ření. Obce mají právo omezit tento druh podnikání, i když chápeme 
i hlasy, že by se město mělo lidem plést pod nohy co nejméně. 
Každopádně v situaci, kdy je republiková policie zdecimovaná a má 
v nočních hodinách čtyři policisty na celé město, asi těžko můžeme 
chtít, aby neustále zasahovala před jistými podniky, kde dochází 
k vandalismu a narušování nočního klidu. Městská policie v pro-
blémových lokalitách působí, ale také má omezené možnosti, kdy 
například sama nemůže měřit hluk a sankcionovat jej. Problémem 
živelné zábavy v ulicích města se ale zabýváme, mapujeme jej a 
zastupitelstvu případně navrhneme určité revize vyhlášek nebo vy-
hlášky nové, které by pomohly problém vyřešit.  Michal Pobucký

JEDNÁNÍ KOMISE: Politici města debatovali, jak omezit negativní jevy spojené s pořádáním diskoték. 
Foto: Petr Pavelka

Je zábava v centru města problém?Je zábava v centru města problém?
Pracovní komise složená 

ze zástupců jednotlivých po-
litických stran se sešla v kan-
celáři primátora, aby prodis-
kutovala současnou situaci 
v centru města, kdy je v sou-
vislosti s některými zábavní-
mi podniky narušován veřej-
ný pořádek, ničen soukromý 
i městský majetek a znečišťo-
váno veřejné prostranství nej-
různějšími vandalskými činy.

„Jsme tu proto, abychom si 
řekli, zda máme problém a jest-
li jej můžeme a chceme řešit. 
Jsme svědky určitého rozvolně-
ní, kdy jsou u zábavních podniků 
opakovaně problémy, které se 
dříve netolerovaly, jako je kon-
zumace alkoholu na veřejnosti 
nebo porušování nočního klidu,“ 
uvedl jednání Jiří Kajzar.  

„V tomto městě je převyhláško-
váno. Musíme vidět, že vyhláška 
vždycky přináší určité skupině vý-
hodu a další jí je omezena. Máme 
dostatek zákonů a vyhlášek, 
kterými můžeme dané věci řešit. 
Další vyhlášky bych nepřipravo-
val, ať to když tak řeší další zastu-
pitelstvo, já už bych to nechal na 

něm,“ reagoval Miloslav Merta. 
„To je ale odsouvání problémů, 
takto bychom mohli postupovat 
ve všem a nedělat vůbec nic,“ 
nelíbila se vyčkávací strategie pri-
mátorovi Michalovi Pobuckému.

Jiří Kajzar poté specifikoval 
problematické lokality, kdy kromě 
podniků na místeckém náměstí 
jsou podobné problémy také na 
Riviéře a na Slezské, upozornil 
také na návazné problémy, jako 
je alkohol u mladistvých, domlu-
vené full kontakt zápasy či drogo-
vá scéna. Tím rozpoutal debatu, 
nakolik jsou tyto věci skutečně 
reálným problémem a jaká je 
společenská poptávka je řešit.
„V konzumaci alkoholu mladistvý-
mi jsme první na světě, je to za-
kořeněný jev, přitom bychom se 
měli snažit, aby mladiství alkohol 
nekonzumovali, protože přibývá 
mladých alkoholiků,“ uvedl Jiří 
Kajzar. Město už několik týdnů 
právě pití alkoholu u mladistvých 
monitoruje a prostřednictvím 
městské policie pořádá preven-
tivní akce. Nemají však vyloženě 
alarmující výsledky. Například 
28. března před půlnocí policis-

té zkontrolovali na místeckém 
náměstí mezi šedesátkou osob, 
které měly potřebu odskočit si 
z diskoték na čerstvý vzduch, 
18 těch, u níž měli podezření na 
nízký věk, a zjistili dvě podnapilé 
mladistvé, v Mamma Mia baru 
z 60 osob zkontrolovali zhruba 
polovinu a objevili jen jednu pod-
napilou mladistvou. „V Music baru 
bylo asi 120 osob, kontrolováno 
55, z toho dvě podnapilé mla-

distvé,“ uvedl další místo kontroly 
ředitel městské policie Milan Sně-
hota s tím, že podnapilí mladiství 
byli samozřejmě na místě předáni 
rodičům a současně byly předány 
informace příslušným úředníkům, 
pracujícím s mládeží.

„Za vším je určitá netolerance 
lidí k sobě navzájem, stejně jako 
tolerance k alkoholu. Přináší 
to tyto střety, ale neházel bych 
všechno jen na provozovatele, 

chtělo by to nějaké řešení půl 
na půl, protože současně máme 
instituce, které by měly veřejný 
pořádek hlídat,“ přispěl do deba-
ty Josef Vojvodík. Vedení města 
návazně informovalo, že jakáko-
liv komunikace s majiteli problé-
mových barů se nedaří, a tudíž 
bude nutné vyhodnotit možnosti 
města v rámci stávajících vyhlá-
šek a shodnout se na dalších, 
třeba razantnějších krocích. (pp)

Oslavte s městem Den Země

Statutární město Frýdek-
-Místek dostalo na vědomí in-
formaci ministerstva kultury, 
že na základě podnětu pod-
pořeného primátorem Micha-
lem Pobuckým zahajuje řízení 
o prohlášení bývalé přádelny 
bavlny firmy A. Landsberger 
za kulturní památku. 

„Ministerstvo náš podnět vy-
hodnotilo, shledalo důvodným a 
ve věci zahájilo správní řízení. Až 
do jeho ukončení musí vlastníci 

s touto budovou nakládat podle 
zákona o státní památkové péči, 
tudíž ji musí chránit před poško-
zením nebo zničením. Věříme, že 
si ministerstvo a státní památko-
vá péče už další průběh ohlídají, 
město stále není v situaci, kdy by 
mohlo do celého procesu, včetně 
demoličních aktivit, jakkoliv zasa-
hovat. Jsem ale rád, že společný 
postup města a památkářů při-
nesl v této věci zvrat,“ zdůraznil 
primátor Michal Pobucký.  (pp)

O záchraně textilní budovy
ministerstvo díky městu jedná
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krátce
Veselé Velikonoce

Statutární město Frýdek-Mís-
tek ve spolupráci s kulturouFM 
připravilo oslavy svátků jara. 
Místecké náměstí Svobody 
bude od 17. do 19. dubna vždy 
od 10 do 17 hodin patřit veliko-
nočnímu jarmarku s bohatým 
doprovodným programem pro 
všechny bez rozdílu věku. Ná-
městí zaplní stánky, ve kterých 
budou prodejci nabízet tradiční 
výrobky s velikonoční témati-
kou, zejména kraslice, pomláz-
ky, řehtačky, ale také pečené 
mazance a beránky. Chybět ne-
bude ani bohaté občerstvení pro 
žíznivé a hladové návštěvníky. 
Po tři dny bude náměstí žít také 
zábavným programem plným 
hudby a tanečních vystoupení, 
divadla, ale i her a soutěží.

(viz Programová nabídka)
On-line služby
na webu města

Webové stránky Statutární-
ho města Frýdek-Místek získaly 
nový užitečný odkaz Úřad ON-
-LINE, v němž jsou sdruženy 
veškeré on-line aplikace a služ-
by, které byly dosud roztříštěny 
v různých částech webu. Obča-
né i podnikatelé se tak budou 
moci snadno elektronicky z jed-
noho místa vypořádat s odkazy 
jako E-podatelna, Elektronická 
úřední deska či Veřejné zakázky, 
dostanou se k formulářům jed-
notlivých odborů nebo zjistí in-
formace o stavu vyřízení žádosti 
občanských průkazů, cestovních 
pasů nebo řidičských průkazů. 
Mohou také hlásit poruchy a 
nedostatky z oblasti městských 
komunikací, veřejného osvětlení, 
zeleně a podobně. Odkaz Úřad 
ON-LINE je zařazen do sekce O 
městě (zelený pruh). Přístupný 
je z úvodní webové stránky v le-
vém sloupci jako třetí odkaz. 

Mezinárodní koncert
Základní umělecká škola 

Frýdek-Místek pořádá u příleži-
tosti 75. výročí školy Slavnostní 
mezinárodní koncert, který bude 
hostit Národní dům Frýdek-Mís-
tek v pondělí 28. dubna od 17.30 
hodin. Na koncertě se představí 
žáci školy společně s muzikanty 
z hudebních škol z polského Ko-
nina a finského Mikkeli. Srdečně 
jsou zváni bývalí i současní žáci 
školy, rodiče, pamětníci a další 
přátelé hudby. Po celý měsíc du-
ben navíc probíhá v prostorách 
Národního domu výstava pod 
názvem 75 let umělecké školy 
ve Frýdku-Místku, která mapuje 
současnost i minulost školy.

S Bohuslavem Martinů
Podvečer s Bohuslavem 

Martinů můžete strávit 19. dub-
na od 17 hodin ve skalickém 
kulturním domě. Koncert s pod-
tituly Fragmenty s písňové tvor-
by a Otvírání studánek se koná, 
coby světová premiéra v prove-
dení se smyčcovým kvartetem, 
za finanční podpory Osadního 
výboru Skalice.  (pp)

Léto na koni
Jízdárna Skalický dvůr při-
pravuje každoroční prázdni-
nový program Léto na koni, 
letní pobytové kurzy pro děti 
od 6 let. Současně probíhá 
nábor nových členů a pří-
pravka pro děti. Více zjistíte 
na www.skalickydvur.cz)

Vedení města rozšířilo 
činnost sociálních služeb na 
území města. V domě s pe-
čovatelskou službou na ulici 
17. listopadu v Místku zřídilo 
Středisko osobní hygieny, 
určené zejména pro seniory 
a tělesně postižené občany.

„K vybudování střediska 
osobní hygieny jsme se rozhodli 
na základě poptávky občanů 
po této službě a také na základě 
zjištění, že mnoho těžce se po-
hybujících osob nemá koupelny 
ve svých bytech přizpůsobeny 
tomu, aby se v nich mohly bez-
pečně a samy, bez pomoci jiné 
osoby, osprchovat či vykoupat,“ 
řekl náměstek primátora Libor 
Koval s tím, že cílem je odstra-
nění bariér a vyrovnání příleži-
tostí pro postižené občany.

Služby ve Středisku osobní 
hygieny bude zajišťovat Centrum 

pečovatelské služby Frýdek-Mís-
tek. Jedná se o služby, které jsou 
zpoplatněny a které lze uhradit 
na základě smlouvy o poskyto-
vání pečovatelské služby. Podle 
ředitelky Centra pečovatelských 
služeb Elišky Adamové je cena 
za koupání stanovena na 105 
korun za hodinu (pokud je čas 
koupání kratší, platí se poměrná 
část z dané ceny) a lze objednat 
také dovoz a odvoz klienta do 
Střediska osobní hygieny, a to 
za 50 korun.

„Středisko osobní hygieny je 
bezbariérové. Vzniklo přestav-
bou jednoho z přízemních bytů 
v domě s pečovatelskou služ-
bou, do kterého je nově umož-
něn přístup zvedací plošinou. 
Koupelna je dostatečně velká, 
je vybavena bezbariérovým 
sprchovým koutem se sedá-
kem, vanou s vanovým zvedá-

kem a samozřejmě toaletou, 
umyvadlem, několika držáky a 
madly a koupelnovým nábyt-
kem. K dispozici je také menší 
relaxační místnost s lehátkem,“ 
řekl náměstek primátora Dali-
bor Hrabec s tím, že celkové 
náklady dosáhly 955 tisíc korun, 

z toho 342 tisíc činí dotace z mi-
nisterstva pro místní rozvoj.

„Očekáváme, že nově na-
bízenou službu využijí nejen 
obyvatelé domu s pečovatel-
skou službou, ale také ostatní 
občané města,“ uzavřel ná-
městek Koval.

Senioři a postižení mohou využít Středisko osobní hygieny

STŘEDISKO HYGIENY: Prezentace nových služeb. Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecký hospic, 
jehož zřizovatelem je město, 
hostil valnou hromadu Asoci-
ace poskytovatelů hospicové 
paliativní péče, která sdružuje 
poskytovatele hospicové péče 
a garantuje kvalitu jejich slu-
žeb. Zastupuje stovky profe-
sionálů v hospicové paliativní 
péči, z nichž řada působí ve 
vzdělávání laické i odborné 
veřejnosti, včetně výuky na 

vysokých školách. Náš hospic 
byl při této příležitosti 10. dub-
na přijat mezi řádné členy.

Náměstek primátora Libor 
Koval na úvod seznámil přítom-
né s historií zařízení, které bylo, 
tehdy ještě pod názvem Cent-

rum zdravotní a sociální péče, 
otevřeno v roce 2010 a posky-
tovat hospicovou péči začalo 
v květnu roku 2011. „Od ledna 
roku 2012 došlo rozhodnutím 
zastupitelstva města k přejme-
nování Centra pro zdravotní a 
sociální služby na výmluvnější 
název Hospic F-M, který zname-
ná zpřesnění pojmenování, vysti-
hující jeho hlavní náplň a činnost. 
Náš hospic poskytl, za své již 
téměř tříleté fungování, péči a 
pomoc stovkám klientů. A i přes 
počáteční porodní bolesti účinně 
pomáhá všem, kteří tuto péči po-
třebují, protože starost o nemocné 
a umírající je jednou ze základních 
lidských povinností. My všichni si 
jistě uvědomujeme důležitost 
těchto zařízení na cestě našimi 

životy,“ prohlásil Libor Koval. 
Účastníci se rozdělili do šesti 

profesních sekcí, v nichž si statu-
tární zástupci, sociální pracovníci, 
vrchní sestry, lékaři, ekonomové i 
duchovní a psychologové vymě-
ňovali zkušenosti z jednotlivých 
zařízení poskytovatelů hospico-
vé péče. Bylo vidět, že ve všech 
směrech se frýdecko-místecký 
hospic nemá za co stydět, naopak 
přinesl pro ostatní spoustu inspi-
race. „Jsem rád za zdárný průběh 
valné hromady a přijetí našeho 
zařízení do asociace. Myslím, že 
město se má čím chlubit. Všichni 
návštěvníci chválili vzhled a vyba-
vení hospice, i třeba jídlo, které na 
přání klientů umí připravovat naše 
kuchařky,“ vyjádřil spokojenost 
ředitel hospice Jan Jursa.  (pp)

Městský hospic byl přijat profesní asociací

ZAHÁJENÍ AKCE: Náměstek primátora Libor Koval vysvětloval 
okolnosti vzniku městského hospice.  Foto: Petr Pavelka

Pod záštitou primátora sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
Michala Pobuckého a za finanč-
ní podpory města proběhly na 
Sepetné Beskydské pediatrické 
dny, které připravilo Dětské 
oddělení Nemocnice ve Frýdku-
-Místku u příležitosti 75. výročí 
založení této části nemocnice.

„Frýdecko-místecká radni-
ce si váží činnosti nemocnice 
i pracovníků ve zdravotnictví 
obecně, proto jsme neváhali 
tuto odbornou akci podpořit. 
Podobná profesní setkání mají 
velký přínos,“ vysvětlil podporu 
města primátor Pobucký. 

„Pětasedmdesát let je jistě 
úctyhodná řádka let jak v životě 
lidském, tak i z pohledu historie 
dětského oddělení. Využili jsme 
toto jubileum k odbornému, 
ale i společenskému setkání 
dětských lékařů se snahou o 

atraktivní vědecký program se 
širokou problematikou nemoc-
niční i praktické pediatrie,“ říká 
primářka dětského oddělení 
Ivana Röschlová. Ta si na úvod 
připravila pro přítomné zajímavý 
historický exkurz jak o frýdecké 

nemocnici, tak o městě samot-
ném. Dozvěděli se tak například, 
že s naším městem je spojen 
„špitál“ pana Jana z Pernštejna 
s letopočtem 1542 a že první 
frýdecká nemocnice měla v roce 
1856 pouhých deset lůžek.  (pp)

Město podpořilo pediatrické dny

ZAHÁJENÍ KONFERENCE: Primářka Ivana Röschlová vítá hosty i 
za přítomnosti primátora Michala Pobuckého a náměstka hejtmana 
Jiřího Martinka.  Foto: Petr Pavelka

Oprava mostu
Od 1. května by měly znovu 
začít avizované opravy mostu 
přes řeku Ostravici, které stej-
ně jako loni při předchozí eta-
pě svedou provizorně provoz 
na průtahu pouze do dvou 
jízdních pruhů. V této době by 
již měla být dokončena rekon-
strukce křižovatky U Rady, 
kterou řidiči často využívají 
jako náhradní variantu.
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městská policie
Zmatená seniorka

8. 4. odpoledne byla hlídka 
Městské policie ve Frýdku-Míst-
ku přivolána ke zmatené ženě, 
která nevěděla, jak se jmenuje a 
kde bydlí. „Hlídce se podařilo od 
ženy zjistit její jméno a také se 
pomalu rozpomněla, kde je uby-
tovaná. Klientka Domova sv. J. 
Křtitele byla převezena do místa 
bydliště a předána personálu,“ 
informovala Lenka Biolková, 
manažerka prevence kriminality.

Kradl lešení
10. 4. v ranních hodinách 

hlídka Městské policie ve Frýd-
ku-Místku chytila muže, který 
měl v plánu odcizit dvě dvou-
metrové lešeňové trubky. „Ty 
byly vráceny na původní místo 
a přestupci byla udělena poku-
ta,“ uvedla Biolková.  (pp)

Hejtman Moravskoslez-
ského kraje Miroslav Novák 
předal ve čtvrtek 10. dub-
na v ostravském Clarion 
Congress Hotelu Ceny za 
společenskou odpovědnost 
pro rok 2013. Za Statutární 
město Frýdek-Místek převzal 
náměstek primátora Karel 
Deustcher čestné uznání za 
přijetí a realizaci myšlenek 
společenské odpovědnosti 
v oblastech sociální, ekono-
mické a environmentální.

„Je důležité vyzdvihnout a 
poděkovat nejrůznějším pod-
nikatelským subjektům a or-
ganizacím za to, že dělají pro 
kraj, pro občany něco navíc, 
než jim ukládá legislativa. To 
je podstata společenské od-
povědnosti – poskytovat vý-
robky či služby svému okolí, a 
to podle standardů, které jdou 
nad rámec povinnosti. Jsem 
rád, že se do soutěže přihlásil 

rekordní počet soutěžících. Po 
loňských čtyřiatřiceti jsme letos 
vybírali vítěze ze šedesáti sou-
těžících. Jejich zájem je pro mě 
potvrzením, že nejsme k vlast-
ní budoucnosti lhostejní,“ uvedl 
moravskoslezský hejtman Mi-
roslav Novák.

„My si tohoto ocenění velmi 
vážíme, zvlášť když se týká tří 
velmi důležitých oblastí, které 
občané ne vždy úplně vnímají, 
protože se jich bezprostředně 
nemusí dotýkat, byť to může 
být jen zdání. Sociální oblast 
je samozřejmě jedna z našich 
hlavních priorit, vždy chceme 
pomáhat těm, kteří to v dnešní 
složité době potřebují, a nikdo 
z nás nikdy neví, kdy se může 
ve sféře potřebných ocitnout. O 
životní prostředí se staráme, jak 
jen na úrovni města můžeme, a 
například projekt MHD zdarma, 
který do této oblasti také spadá, 
ve spolupráci s krajským úřa-

dem neustále úspěšně rozšiřu-
jeme. To, že veškeré počínání 
radnice vyhovuje i po ekono-
mické stránce, je pak důkazem, 
že nerozvíjíme město na úkor 
příštích generací,“ vyjádřil se 
k ocenění náměstek primátora 
Karel Deutscher.

Soutěž, která se koná od roku 
2008, byla letos nově rozdělena 
do tří hlavních kategorií – podni-
katelské subjekty, obce, organi-
zace veřejného sektoru. Ty se 
dále členily podle počtu zaměst-
nanců nebo působnosti obcí. 
Hodnotící komise u soutěžících 

posuzovala řadu sociálních, en-
vironmentálních i ekonomických 
ukazatelů. Zaměřila se mimo 
jiné na jejich vztah k okolí a jeho 
sociálním potřebám, podporu so-
ciálně ohrožených skupin, handi-
capovaných i osob se změněnou 
pracovní schopností.  (pp)

CENA HEJTMANA: Za Frýdek-Místek ocenění převzal náměstek Karel Deutscher.  Foto: Petr Pavelka

Město je společensky odpovědnéMěsto je společensky odpovědné

Statutární město Frýdek-
-Místek se rozhodlo nenásil-
nou a atraktivní formou posílit 
prevenci proti agresi, požívání 
alkoholu a rozmáhání kyberši-
kany mezi mladistvými. Zvolilo 
k tomu moderní a dosud ne pří-
liš rozšířenou formu prevence 
realizovanou prostřednictvím 
fotokomiksů, které mladistvým 
poutavě přiblíží negativní vzor-
ce chování, zároveň jim sdělí 
jeho následky, ale také poradí, 
jak v daných situacích reagovat 
a na koho se obrátit se žádostí 
o radu nebo o pomoc. Preven-
tivní komiksy budou v nejbliž-
ších dnech distribuovány do 
všech základních a středních 
škol na území města.

„Výroba tří preventivních ko-
miksů na téma – agresorka, ky-
beršikana a alkohol trvala necelý 
jeden rok. Jeden komiks obsahu-
je zhruba stovku fotografií. V ko-
miksech účinkují samotní žáci 
a studenti místních škol, ale také 
pedagogové a strážníci městské 
policie. Jedné z rolí se ujal také 
primátor města,“ uvedl tvůrce 
komiksu Patrik Hujdus s tím, že 

Frýdek-Místek je prvním městem 
v České republice, které má zpra-
covány preventivní fotokomiksy 
v takovém obsahu a záběru.  

Témata pro zpracování ko-
miksů byla vybrána ve spolupráci 
s metodičkou prevence pedago-
gicko-psychologické poradny a 
manažerkou prevence městské 
policie. Návrhy předkládali ze-
jména učitelé a pedagogové zá-
kladních i středních škol, kteří jsou 
problémům dnešní dospívající 
mládeže hodně blízko a kteří s ko-
miksy budou pracovat nejvíce.  

„Fotokomiksy budou distribu-
ovány na CD. Nevychází v tiš-
těné formě, což zabrání jejich 
rychlému zničení a ušetří náklady 
za tisk. V rámci promítání přes 
dataprojektor bude moci na dané 
téma pod vedením pedagoga 
diskutovat větší počet mladist-
vých v jeden čas na jednom mís-
tě. Preventivní fotokomiksy jsou 
vyrobeny také v jazykových mu-
tacích, a to slovenské, německé 
a anglické, lze je tedy využít také 
v rámci výuky cizích jazyků,“ řek-
la manažerka prevence městské 
policie Lenka Biolková.

Město posílí prevenci na školách prostřednictvím komiksů

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU: Informace pro děti moderní formou.

korun, hrazeny byly z městské-
ho rozpočtu. „Pokud se tento 
projekt osvědčí a u mládeže 
vzbudí zájem a pozornost, je 
možné, že vyjdou další čísla 

komiksů, která budou reagovat 
na další nebezpečí a problémy 
mezi mladistvými,“ uzavřel pri-
mátor Michal Pobucký.

„Prevence je velmi důležitá, 
jak říkají odborníci, pomáhá před-
cházet negativním jevům, jejichž 
následné řešení je mnohem slo-
žitější a nákladnější. Pokud mlá-
dež dostane včas informace o 
různých nástrahách, které je mo-
hou v životě potkat, bude na ně 
lépe připravena a bude vědět, jak 
se v dané situaci zachovat a pro 
co nebo pro koho se rozhodnout. 
Následně se tak může vyhnout 
spoustě problémů. V komiksech 
vidím přínos, jsou moderní a oblí-
bené, dokážou poutavou formou 
převyprávět příběh s aktuálním 
problémem a nutí mládež zamys-
let se nad některými skutečnost-
mi, které by jí možná jinak unik-
ly,“ řekl primátor Michal Pobucký.    

Náklady na výrobu tří pre-
ventivních komiksů činí 113 tisíc 

Zaměstnanci technických 
služeb pokračují v blokovém 
čištění města. Zahrnuje strojní 
i ruční úklid komunikací, ale 
také opravy kanálových vpustí, 
ke kterým je za běžných okol-
ností problematický přístup. 

Na blokové čištění upozorňu-
jí v týdenním předstihu dopravní 
značky. I letos platí, že v době 
blokového čištění nesmí stát v lo-
kalitě žádné auto. Změnou ale je, 
že některá vozidla, která zůstala 
v zóně zaparkovaná, nemusí být 
odtažena na odtahové parkoviště 
městské policie, ale mohou být 
pouze přemístěna na již vyčištěnou 
plochu v rámci zóny blokového 
čištění. Řidiči se tím ovšem postihu 
nevyhnou, zaplatí pokutu a náklady 
spojené s přemístěním vozidla.

„Přemístění vozidla zdoku-
mentují strážníci městské po-
licie, kteří následně zanechají 
za stěračem nebo na bočním 
okně vozidla předvolání pro 
nepřítomného pachatele pře-
stupku, což také zdokumentují. 
Zcela odtažena budou vozidla, 
která tvoří překážku silničního 
provozu, to znamená, že stojí 
v křižovatce, ve druhé řadě za 
zaparkovanými vozy nebo na 
chodníku a podobně. Tato vozi-
dla budou odtažena na odtaho-
vé parkoviště městské policie ve 
Frýdku,“ řekl ředitel technických 
služeb Jaromír Kohut.

Řidiči následně zaplatí poku-
tu za přestupek a náklady spoje-
né s manipulací s vozidlem.

(Pokračování na straně 10)

Změny v blokovém čištění
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4. základní škola realizuje 
již od roku 2012 projekt „Vi-
dět, slyšet, dělat znamená 
umět“ v rámci Operačního 
programu vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost. Projekt se 
v letošním roce dostal do své 
druhé poloviny, která je pře-
devším zaměřena na aplikaci 
teorie do praxe. 

Již na konci loňského školní-
ho roku 2012/2013 absolvovala 
část žáků školy, konkrétně žáci 
sedmých a osmých ročníků, pro-
jektového dny realizované právě 
v rámci tohoto projektu. Projek-
tové dny jsou zaměřeny na vyu-

žití a aplikaci teoretických znalostí 
přímo v praxi formou pozorování, 
zkoumání v návaznosti na vytvo-
řené inovativní výukové materiály.

Zmíněné projektové dny pro-
běhly 5. června 2013. Cílovým 
místem projektového dne žáků 
sedmých ročníků byla ZOO Olo-
mouc na Sv. Kopečku, který byl 
zaměřen na obratlovce, jejich 
vývoj, význam anatomickou a 
fyziologickou stránku. Procvi-
čení znalostí v terénu umožnilo 
žákům schopnost použití vědo-
mostí v konkrétních praktických 
situacích. Cílovým místem pro-
jektového dne žáků osmého roč-

níku byly především lázně Velké 
Losiny. Tento projektový den 
korespondoval s výukovými listy 
zaměřenými na anatomii lidské-
ho těla a prostřednictvím návště-
vy papíren také na stavbu rostlin.

V závěru letošního školního 
roku máme připraveny další dva 
projektové dny pro žáky šestých 
a devátých ročníků. Cílovým 
místem projektových dnů bude 
Arboretum Nový Dvůr u Opavy 
a ZOO Ostrava. 

Podrobnější informace k prů-
běhu projektu včetně fotodoku-
mentace jsou na našich webo-
vých stránkách www.4zsfm.cz.

Projektové dny 4. ZŠ v polovině

Dne 7. a 8. dubna se ve 
Vyškově konalo Mistrovství 
ČR v šachu družstvech. Jsme 
velmi rádi, že jeden z třice-

ti týmů (mladšího školního 
věku) tvořili žáci naší 5. ZŠ.

Reprezentovali ve složení: 
David Mavrev, Ondřej Nytra, 
Marek Miča, Pavlína Dudová a 
Michal Gřes. Díky velkému úsilí 
našich žáků, ale i jejich trenérů 
ze šachové školy ve Frýdku-
-Místku, se postavili na nejvyšší 
stupínek a stali se tak mistry ČR 
v šachu. Všem zúčastněným 
blahopřejeme a držíme palce do 
dalších klání na černobílém poli.

Pětka slaví se šachisty

V měsíci dubnu proběhl 
na ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 
2254 již čtvrtý ročník preven-
tivního programu „Veselé 
zoubky“, který připravila spo-
lečnost dm drogerie markt, 
s.r.o. Tento program byl za-
měřený na správnou péči o 
chrup v prvních třídách. 

Žáčci 1. tříd se seznámili 
s problémem zubního kazu, 
který i ve 3. tisíciletí zůstává 
stále nejrozšířenější infekční 
chorobou. Děti zhlédly zábav-
ně-edukační film „Jak se dostat 
Hurvínkovi na zoubek“. Učitelé 
se žáky rozebrali téma správné 
péče o zuby, správné techni-

Preventivní program Veselé zoubky

ky čištění zubů a v neposlední 
řadě důležitosti zubní preven-
tivní prohlídky. Pozorní žáčci 

obdrželi preventivní balíčky a 
samolepky. Tento program se 
všem líbil.

Schäfer School se 25. 
března zúčastnila slavnost-
ního setkání při příležitosti 
6. výročí trvání věrnostního 
programu Addvantage British 
Council v České republice. 

Slavnostní podvečer zahájila 
velvyslankyně Spojeného králov-
ství Velké Británie a Severního 
Irska paní Jan Thompson spo-
lečně s ředitelem British Council 

v České republice pane Stevem 
Oxleym a regionálním ředitelem 
Cambridge English Language 
Assessment panem Alistairem 
Starlingem. Následovalo vystou-
pení hudební skupiny Brouci 
Band – The Beatles Revival. 

Na fotografii zástupkyně školy s 
regionálním ředitelem Cambridge 
English Language Assessment 
panem Alistairem Starlingem.

Schäfer School na 
britském velvyslanectví 

Těšíme se na nové kamarády 

MŠ KOUZELNÝ SVĚT: Děti z Mateřské školy Kouzelný svět se těší 
na nové kamarády, kteří mohou přijít s rodiči na návštěvu do naší 
školky v pátek 25. 4. od 8:00 do 16.00 a v sobotu 26. 4. od 9.00 
do 13.00. V těchto dnech můžete nahlédnout do našeho kouzelného 
světa plného her a pohody. Na vaši návštěvu se s dětmi těší celý 
kolektiv Mateřské školy Kouzelný svět.

Letos jsme již počtvrté u 
nás v mateřské škole Frý-
dek-Místek, Anenská 656, 
p.o. zorganizovali tzv. „Den 
zdraví“. Jednalo se o zá-
bavné odpoledne pro děti a 
jejich rodiny, jehož úkolem 
nebyla jen zábava, ale pře-
devším nabídka činností, jež 
dopomáhají ke zdravému ži-
votnímu stylu a rodiče k nim 

za běžných okolností nemají 
snadný přístup. 

Jednalo se konkrétně o 
muzikoterapii, aromaterapii, 
fyzioterapii, zdravé kuchtění a 
samozřejmě nechybělo i tajem-
ství medu. Rodiče s dětmi si 
vyzkoušeli terapii hudbou – po-
znali spoustu etnických hudeb-
ních nástrojů a společně si za-
hráli na bubny zvané „jembe“, 

dále si namíchali svůj specifický 
olejíček působící blahodárně na 
tělo i mysl, naučili se „míčková-
ní“, dozvěděli se, odkud se bere 
med, a vyzkoušeli si několik 
zdravých pochoutek.

Z tváří dětí i dospělých jsme po 
celé odpoledne mohli číst spoko-
jenost a to je pro nás pobídka pro 
organizování dalšího ročníku.

 Bc. Stanislava Korcová

Den zdraví s hudbou i medem
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Mgr. BŘEZOVJÁK David 
ZŠ F-M, Československé 

armády 570

Na škole patří k nejdéle půso-
bícím pedagogům. Vyučuje na 
1. stupni a jeho přístup k dětem 
je opravdu výjimečný. Je „srd-
cařem“ v tom nejlepším slova 
smyslu. Jako muzikant se stal 
neodmyslitelnou součástí všech 
vystoupení se žáky, stejně 
aktivní je v oblasti sportovní – 
v kroužcích Centra sportu. Jeho 
florbalové svěřenkyně se opako-
vaně velmi úspěšně umisťují ve 
florbalových soutěžích, a to až 
na úrovni republiky.

Mgr. GLEMBKOVÁ Alena
ZŠ a MŠ Chlebovice,

Pod Kabáticí 107

Patří mezi zkušené učitele 
s dlouholetou praxí. Vyučuje 
žáky na 1. stupni. Dlouhodobě 
dosahuje výborných výsledků 
ve výchovně-vzdělávací oblas-
ti. Připravuje žáky na soutěže 
v anglickém jazyce a matema-
tice, věnuje se také mimoškol-
ní činnosti. Pro svou pečlivost 
v práci, včasné řešení problémů 
je mezi kolegy oblíbená. Je opo-
rou pedagogického sboru.

Mgr. GRYCOVÁ Lenka
ZŠ F-M, Komenského 402

Vyučuje matematiku a fyziku na 
2. stupni a dlouhodobě dosahuje 
výborných pedagogických výsled-

ků. Díky její aktivitě se v naší ško-
le každoročně koná okresní kolo 
fyzikální olympiády pro základní 
školy frýdecko-místeckého regio-
nu. Svým působením v krajském 
projektu Podpora přírodovědného 
a technického vzdělávání Morav-
skoslezského kraje podporuje 
rozvoj pozitivního vztahu žáků 
k technice a k přírodě. Je velmi 
svědomitá při plnění pracovních 
úkolů a její přínos přispívá k dob-
rému jménu školy. Za její práci jí 
patří poděkování. 

Mgr. KOZUBÍKOVÁ Kamila
ZŠ a MŠ F-M, Jana Čapka 2555

Na škole působí nejen jako učitel-
ka českého jazyka, ale i jako spe-
ciální pedagog. Pořádá besedy a 
setkání s rodiči, věnuje se žákům 
s výukovými problémy. Věnuje 
se dětem ve specializovaném 
zařízení EEG-Biofeedback. Vede 
školní kroniku a podporuje dobré 
jméno školy prezentací akcí na 
webu školy. Vede kroužek zna-
kového jazyka, připravuje žáky 
na soutěže v českém jazyce 
a dopravní soutěž, aktivně se 
zapojuje do školních projektů a 
mimoškolních akcí. V kolektivu 
je oblíbená pro svou přátelskou 
povahu, svou práci vykonává 
s láskou a milým úsměvem. 

Mgr. KRKOŠKOVÁ Anna
ZŠ a MŠ F-M,

El. Krásnohorské 2254

Patří mezi velmi zkušené a obě-
tavé učitelky 1. stupně. Práce ve 
škole je pro ni zábavou, většinu 
svého volného času věnuje přípra-
vě na vyučování. Je výbornou ele-
mentaristkou. Ke svým žákům má 
hezký kamarádský vztah, mnozí 
z nich se za ní vracejí, i když už 
dávno opustili základní školu. Je 
skromná, milá, spravedlivá, což 
oceňují i rodiče jejich žáků. Za její 
práci jí patří poděkování. 

Mgr. MAŠTALÍŘOVÁ Klára
ZŠ F-M, Pionýrů 400

Ve škole vyučuje tělesnou výcho-
vu a zeměpis. Organizuje řadu 
zejména sportovních soutěží, a 
to nejen školní kola, ale rovněž 
soutěže na okrskové, okresní a 
krajské úrovni. V průběhu své 
pedagogické praxe vychovala 
několik mistrů České republiky 
v atletice. Je velmi svědomitá při 
plnění pracovních úkolů a aktivně 
se zapojuje do školních projektů. 
Sportovní výchově dětí a mláde-
že se věnuje i mimo školu. Za 
její pedagogickou činnost jí patří 
srdečné poděkování.

POLÁŠKOVÁ Adriana
MŠ Pohádka, F-M,
Třanovského 404

Patří mezi učitele s dlouholetou 
praxí, na mateřské škole vyuču-
je 20 let. Svou práci vykonává 
stále s nadšením, s vysokou od-
borností, fundovaně. Je tvořivá, 
iniciativní, úspěšně se podílí na 
všech projektech mateřské ško-
ly. Její práce je vysoce hodno-
cena nejen vedením školy, ale i 
rodiči dětí, se kterými úzce spo-
lupracuje. Vede zájmové krouž-
ky v pohybových dovednostech 
nebo v poznávání anglického 
jazyka. Ocenění si plně zaslouží. 

Mgr. POLEDNÍKOVÁ Zdenka
ZŠ F-M, 1. máje 1700

Vyučuje na 1. stupni, kde dlou-
hodobě dosahuje výborných 
pedagogických výsledků. Mimo 

výuku se věnuje dětem ve sbo-
rovém zpěvu. Svým citlivým, 
starostlivým a vysoce lidským 
přístupem si získává srdce žáč-
ků především v 1. až 3. ročníku. 
Její výsledky práce a profesio-
nalita je pozitivně hodnocena i 
rodiči. Je přátelská, v kolektivu 
velmi oblíbená.

Mgr. ROŽNOVSKÁ Ilona
ZŠ F-M, tř. T. G. Masaryka 454

Vyučuje matematiku a rodinnou 
výchovu. Připravuje nadané 
žáky na matematické soutěže, 
neváhá však kdykoli pomoci i 
žákům slabším. Je metodikem 
vzdělávacího oboru matemati-
ka. Ve své přímé pedagogické 
práci využívá dlouholetých zku-
šeností. Pro klidnou a rozvážnou 
povahu, empatické schopnosti a 
komunikativní dovednosti je ob-
líbená mezi kolegy, žáky i rodiči. 

Mgr. SVOBODOVÁ Renáta
ZŠ F-M, Jiřího z Poděbrad 3109

Na 1. stupni působí jako peda-
gog s dvacetiletou praxí. Její 
doménou je vzdělávací oblast 
Člověk a jeho svět. Díky jejímu 
aktivnímu přístupu k novým a 
alternativním metodám a formám 
práce patří mezi učitele, kteří se 
zapojují se svými žáky do nej-
různějších projektů a akcí. Plní 
úkoly vždy s osobní iniciativou 
a pracovním nasazením. Dbá o 
svůj odborný růst a soustavně 
se vzdělává. U žáků je oblíbená 
pro svůj přátelský přístup k nim. 
Vždy se snaží o dobré mezilidské 
vztahy s rodiči i spolupracovníky. 
Je členkou školské rady.

ŠKOLOVÁ Hana
ZUŠ F-M, Hlavní třída 11

Vyučuje hru na klavír, je předsed-
kyní klavírní sekce a při své práci 
dosahuje dlouhodobě velmi dob-
rých výsledků. Její žáci reprezen-
tují školu na koncertech, přehlíd-

kách a několik z nich vystudovalo 
konzervatoř i vysokou školu a 
vrací se do škol v roli pedagogů.

PaedDr. ZEMÁNKOVÁ Dana
ZŠ a MŠ Naděje, F-M,

Škarabelova 562

Ve školství působí od roku 1981, 
od roku 2005 jako ředitelka zá-
kladní školy a mateřské školy. 
Specializuje se převážně na poru-
chy chování a dys poruchy učení. 
Významně se podílí na koordinaci, 
tvorbě a inovaci školních vzdělá-
vacích programů. Za své působení 
ve školství i ve funkci ředitelky ne-
ustále usiluje o kvalitu vzdělávání 
a svým tvořivým a zodpovědným 
přístupem přinesla mnoho pozitiv-
ních změn nejen ve vzdělávání, 
ale i ve vytváření příjemného pro-
středí jak pro zaměstnance, tak 
pro žáky. Osobnost s manažer-
skými, komunikačními schopnost-
mi. Ocenění jí patří za vynikající 
pedagogickou práci. 

ŽURKOVÁ Zdeňka
MŠ F-M, Anenská 656 

Pracuje na odloučeném praco-
višti v mateřské škole J. Trnky, 
kde své dlouholeté pedagogic-
ké zkušenosti ochotně předává 
začínajícím pedagogům jako 
uvádějící učitelka. Své široké 
spektrum znalostí a dovedností 
dokáže tvořivě využívat v praxi. 
Svým profesionálním, milým a 
vstřícným vystupováním je oblí-
bená u dětí, rodičů i zaměstnan-
ců mateřské školy.

Radnice ke Dni učitelů poděkovala vybraným pedagogům
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fotbal mládeže
DOROST

starší dorost U19 - Baník 
Most 0:2 (0:0) 

Po jednoznačném prvním po-
ločase, ve kterém jsme nedali 
tři obrovské šance, přišel trest 
v podobě dvou branek hostí v 
závěru utkání.
mladší dorost U16 - Václavo-

vice 8:1 (5:0) 
Šimík 3, Vojkovský 2, Krato-

chvíl, Hruška, Velička
FK Teplice - starší dorost 

U19 3:1 (0:1) 
Panák

mladší dorost U17 - Baník 
Ostrava 1:3 (0:2) 

Kahánek 
mladší dorost U16 - Baník 

Ostrava 1:2 (0:1) 

Peša 
ŽÁCI

Fotbal Třinec - starší žáci 
U15 2:2 (1:2) 

Janša, Mrkvička z pk
Fotbal Třinec - starší žáci 

U14 0:3 (0:1) 
M. Fukala (Křižák), Hajnoš 

(Holub), Ostrák (Zima)
mladší žáci U13 - MFK Vítko-

vice 11:3 (6:1) 
Alex Akritidis 2, D. Maceček 2, 
Kubáň, Procházka, Krajčo, Du-
dek, Andreas Akritidis, Pajurek, 

Forch z pk
mladší žáci U12 - MFK Vítko-

vice 16:6 (8:2) 
Wojatschke 4, Šigut 4, K. Merta 
3, Mohyla 2, Byrtus, Niesner, 

Kulhánek

KAM ZA SPORTEM a RELAXACÍ

Fotbal A muži:
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

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

Mistrovství ČR ve volejbale žáků
2.-4. května, hala 6. ZŠ

Pohár Josefa Masopusta
Asociace školních sportovních klubů České republiky a Střední 

škola gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek-Místek pořádají turnaj 
chlapců středních škol a víceletých gymnázií v kopané

sportovní areál Stovky MFK Frýdek-Místek 
okresní finále - úterý 22. dubna 2014
krajské finále - středa 30. dubna 2014

Po domácí prohře s Žižko-
vem 0:2 se ani v regionálním 
derby s Třincem (0:0), duelu 
dvou týmů bojujících o udrže-
ní ve Fotbalové národní lize, 
valcíři střelecky neprosadili, 
byť hráli takřka celý druhý 
poločas přesilovku.

Valcíři vyrovnali hru až zhruba 
po dvaceti minutách, ale hrálo se 
především mezi oběma pokuto-
vými územími. Z naší strany až 
chvíli před odchodem do šaten 
Erik Talián poslal do velkého 
vápna nadýchaný centr, na který 
si naskočil Filip Kmoníček. Jeho 
hlavička letěla jen těsně vedle levé 
tyče třinecké branky. Po prvních 
pětačtyřiceti minutách ovšem oba 
soupeři odcházeli do šaten za bez-
brankového stavu, i když v prvním 
poločase upřel rozhodčí Zelinka 
Lipině penaltu. Centr Petra Zapa-
lače zasáhl rukou v pokutovém 
území Třince jeden z jeho obrán-

ců. To, že se měla pískat penalta, 
uznal i trenér Třince Kamil Papuga 
na tiskové konferenci po utkání.

Hned na začátku druhé půle, 
konkrétně v 52. minutě, udělil 
hlavní rozhodčí Zelinka domácí-
mu záložníkovi Petru Wojnarovi 
druhou žlutou kartu, takže třinec-
ký fotbalista musel předčasně 
pod sprchy. Po vyloučení zku-
šeného středopolaře tak začala 
dlouhá přesilovka Frýdku-Místku. 
Na hřišti to hned bylo poznat. Tři-
nec se zatáhl a spoléhal už jen 
na brejky. Valcíři si sice vytvořili 
územní převahu, ale bohužel ji 
nedokázali přetavit v kýžený gól.

Trenér Frýdku-Místku Milan 
Duhan postupně poslal na hři-
ště všechny útočníky. Mariána 
Kovaříka, Petra Soukupa i Jana 
Staška. Bohužel se zatím žádný 
z nich na jaře střelecky nepro-
sadil. Bylo to o víkendu doma 
s Varnsdorfem lepší?

Ani v derby s Třincem jsme gól nedaliAni v derby s Třincem jsme gól nedali

S ŽIŽKOVEM 0:2: Střelecky se valcíři zatím neprosadili ani v domácích zápasech.  Foto: Petr Pavelka

Větu z titulku si mohou říct 
pořadatelé z atletického oddí-
lu TJ Slezan Frýdek-Místek po 
dalším běžeckém závodě. Ten 
připravili v krásném prostře-
dí přehrady Olešná a byl jím 
9. ročník Běhu okolo Olešné. 
Druhý závod letošní sezóny a 
druhý účastnický rekord. 

Tentokrát se přišly proběh-
nout téměř tři stovky běžců 
všech věkových kategorií a po-
těšitelné je, že z toho bylo 218 
dětí. Sice nesvítilo sluníčko, 
bylo chladněji, ale proti uplynu-
lým letům přímo skvělé počasí 
– žádný sníh, žádné bláto – 
pěkně suchá, travnatá trať. Ale 
nejen rekord v počtu startujících 
a příjemné běžecké počasí, ale 
také výsledky domácích běžců 
těšily frýdecko-místecké pořa-
datele. Slezanští běžci se činili 
a vybojovali 9 zlatých, 10 stří-
brných a 5 bronzových medailí. 

Mezi nejmenšími benjamínky 
do 5 let zvítězila Katka Ungrová 
před Emou Beránkovou a mezi 
chlapci Ondřej Holubčík a třetí 
doběhl Mirek Myška. Mezi dět-
mi 6-7 let se prosadila pouze 
Barča Ningerová na stříbrný 
stupínek. Ovšem kluci z pří-
pravky (8-9 let) se činili, když 
zvítězil Jan Klimas před Jose-
fem Hájovským. V předžactvu
(10-11 let) se pro změnu pro-
sadila děvčata zásluhou Kláry 
Ningerové, která jasně zvítězila 
před Moji Akerele. Z kluků vy-
bojoval stříbro Vojta Pavelek. 
Stejnou medaili, tedy stříbrnou, 
přidala v mladším žactvu Eliš-
ka Kopcová, ovšem kluci závod 
ovládli zásluhou Šimona Skuplí-
ka, který vyhrál před Lukášem 
Skotnicou. Ve starších žákyních 
podle očekávání zvítězila stříbr-
ná medailistka z mistrovství ČR 
v krosu Petra Pavlásková a mezi 

chlapci vybojoval stříbro Jan 
Kváš a bronz Michal Němec. 
V dorostenkách zvítězila Iveta 
Rašková a třetí doběhla Kat-
ka Krtková, dorostenci doběhli 
v pořadí Jan Tesarčík, Sergej 
Tkach a Zdeněk Martinák. 

K hlavnímu závodu na 6 km 
se přihlásilo 49 mužů a 19 žen 
se proběhlo na trati 3 km. Závod 
žen podle očekávání ovládla do-
mácí děvčata, když zvítězila Ve-
ronika Siebeltová v čase 12:15 
min., před Kateřinou Siebelto-
vou 12:27 min. a Natálií Závor-
kovou 12:41 min. Mezi muži byl 
nejlepší Vít Polášek z Havířova 
21:23 min., před ultramaraton-
cem Janem Zemaníkem z Os-
travice 21:34 min. a Vladanem 
Šindelkem z Pržna 21:43 min. 
Všem frýdecko-místeckým běž-
cům patří poděkování za výbor-
nou reprezentaci a pořadatelům 
velký dík za vydařenou akci. 

Běžců ve Frýdku-Místku přibývá

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH: Závody na Olešné.
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Když v říjnu skončili starší 
žáci v kvalifikaci do Českého 
poháru ve volejbalu v Moravské 
skupině na 6. místě, asi málo-
kdo věřil v postup mezi nejlepší 
týmy České republiky, o medai-
lovém umístění ani nemluvě. 
Hráče týmu, který trénují trenéři 
Lukáš Dastich a Radovan Po-
dola, však tento prvotní výsle-
dek nejen že nesrazil, ale právě 
naopak „nakopnul“.

Změna přístupu hráčů k tré-
ninkům i k zápasům v koneč-
ném důsledku vedla k celko-
vému zlepšení herního projevu 
celého týmu až do té míry, že se 
postupně probojoval na dalších 
turnajích až na průběžné druhé 
místo. Toto svoje postavení jeli 
hráči spolu se svými trenéry ob-
hajovat ve dnech 21.-23. března 
do Hradce Králové, kde se konal 
závěrečný turnaj Českého pohá-
ru za účasti 24 nejlepších týmů z 
celé republiky, které tuto dlouho-
dobou soutěž hrály.

Při herním systému, kterým 
se finálový turnaj hrál, si Bes-
kydský tým nemohl dovolit zavá-
hat ani v jediném zápase, pokud 
chtěl uvažovat o medailovém 

umístění. Tento psychický tlak 
i celý turnaj nakonec zvládnul 
na výbornou a jedinou porážku 
okusil od letos suverénní Příbra-
mi až ve finále. V celkovém hod-
nocení tak skončili starší žáci 
ŠSK Beskydy po 6 turnajích na 
krásném a zaslouženém 2. mís-
tě před věčným rivalem ze Zno-
jma a za nejlepším týmem z Pří-
brami. Individuálního úspěchu 
dosáhnul ještě navíc nadějný 
nahrávač ŠSK Beskydy Ondřej 
Pečinka, který si kromě medai-
le za 2. místo z Hradce Králové 
odvezl také cenu pro nejlepšího 
nahrávače.

Trenéři Podola a Drastich 
nyní doufají, že se hráči dají do 
pořádku hlavně po zdravotní 
stránce, protože vinou nemocí 
a zranění neodehrál tým ani je-
den turnaj v kompletní sestavě. 
„Věříme, že se nám podaří dobře 
se s týmem připravit jak po fyzic-
ké, tak po psychické stránce na 
vrcholnou akci letošní sezóny 
– Mistrovství České republiky, 
jejímž pořadatelem je právě náš 
oddíl ŠSK Beskydy,“ doufá tre-
nér Radovan Podola.

Mistrovství České republiky 

Historický úspěch starších žáků ŠSK Beskydy

Na fotografii stojící zleva: Trenér Radovan Podola, Ondřej Pečinka, Josef Drozd, Tomáš Prokůpek, Michal 
Dyba, Tomáš Trojčinský, Jonáš Stonavský, trenér Lukáš Drastich. Klečící zleva: Martin Kopřiva, Marian 
Vaňko, Mario Stach, Jan Pytel, Jiří Drozd.

ve volejbale žáků se uskuteč-
ní ve Frýdku-Místku ve dnech
2. –4. 5. v prostorách 6. ZŠ. 
Všichni příznivci pěkného volej-
balu jsou srdečně zváni. Starší žákyně U15 úspěšně 

ukončily mistrovskou sezónu 
v celostátní žákovské lize. Po-
slední dva zápasy vyhrály jak 
v Brně, tak i na horké půdě 
v Olomouci. Potvrdily tak zlep-
šenou formu v závěru soutěže.
OSK Olomouc – BK F-M 64:66
Ručková 18 (2 trojky), Šimíčko-
vá 16, Kučná 14, Hudcová 8, 
Sommerová a Staňurová po 4, 
Zubková 2.
Valosun KP Brno – BK F-M 

34:58
Šimíčková 23, Ručková 15, Kuč-
ná a Hudcová po 6, Zubková a 
Staňurová po 4. 

Nebýt zbrklého závěru v Olo-
mouci, mohli jsme tento vítězný 
zápas dohrát bez zbytečných 
nervů – vždyť dvě minuty před 
koncem jsme vedli o 10 bodů. 
Poslední zápas v Brně byl snazší. 

Juniorky U19 měly na do-
mácí palubovce nesnadný úkol 
– vyhrát ve druhém utkání 
play-off dorostenecké ligy 
nad Brnem a vynutit si tak 
rozhodující třetí zápas. Ne-
povedlo se to, ale svým vý-
konem potvrdily, že v letoš-
ní sezóně patří k nejlepším 
družstvům frýdecko-mís-
teckého basketbalového 
klubu.

BK F-M – SŠMH Brno 
B 62:77

Čapatá 15, Lukácsová 13 
(3 trojky), Káňová 11, Mi-
lotová 7, Hlavová 6, Fol-
varčná 5, Štupáková 2, 
Vojkovská 2, L. Riegerová 
1, Faranová, Liberdová, 
Ručková.

Další výsledky:
Kvalifikace do předkola MČR 

starších minižákyň U13: 
BK F-M – SBŠ Ostrava 16:70

Maříková 5, Krmaschková 3, 
Bačová 3, Skořepová 2, Mahdo-

ňová 2, Kuběnová 1.
Kvalifikace do Národního finále 

nejmladších minižákyň U11: 
BK F-M – Basket Ostrava 
64:15, - BK Havířov 12:69, 

- BK Panter Javorník 14:46, 
SBŠ Ostrava 20:27

Baierová 34, Podracká 16, Lu-
kacsová 10, Gottwaldová 8, Ka-
ňoková 7, Konečná 7, Bezecná 
6, Sabo 6, Bašová 5, Muráriko-
vá 4, Kahánková 4, Durčáková 
4, Hanková, trenér Petr Aleksa. 

Oblastní přebor 1. tř mužů: 
BK Opava C – BK F-M 64:57

Aleksa 15, Hájek 14, Pach-
lopník 8, Brys a Špidla po 6, 
Olka a Masný po 3, Sabol 2, tre-
nér Pavel Šimon.  (kot)

Basketbalový tým starších žákyň
zakončil ligovou soutěž výhrami

PLAY-OFF JUNIOREK U19: Domi-
nika Lukácsová v zápase BK Frýdek-
-Místek a SŠMH Brno B. 
 Foto: Martina Riegerová

V sobotu 22. března se ko-
nal v pořadí již VII. ročník pla-
veckých závodů dětí a mlá-
deže z Frýdku-Místku a okolí. 
Letošní ročník byl znovu ve 
znamení Velké ceny o pohár 
primátora města.

Nejmladším účastníkům, kteří 
se přihlásili, byly tři roky. Čtyři 
odvážní malí plavci Hrabal Fran-
tišek, Mičková Kristýna, Tvrdá 
Martina a Běčáková Erika, která 
plavala již na svých druhých zá-
vodech, nastartovali jedinečnou 
atmosféru. Za svou odvahu si 

odnesli svá ocenění a upomín-
kové medaile spolu s dalšími 
tzv. předplavci z Baby Kenny 
clubu. Všechny plavce přišel 
pozdravit a povzbudit i pan pri-
mátor Michal Pobucký a popřál 
všem co nejhezčí zážitky. 

Z plejády vítězů uvádíme jen 
ty nejmladší. Na netradičním 
16metrovém bazénu se stavěli 
do prvních rozplaveb nejmladší 
kategorie ročníku 2008 plavců 
bez pásů. Mezi těmito se před-
stavil Eduard Fránek, který si 
vyplaval své první zlato, za 16 

P. Chlapci v ročníku 2007 se 
na prvním místě umístil Tomáš 
Mrázek, na druhém místě Ond-
řej Rajnoch a třetí místo si vybo-
joval Karel Delong. Mezi dívkami 
zabodovala a zlato získala Apo-
lenka Fuková, stříbro si odnesla 
Karolínka Kišová a bronz získala 
Andrejka Austová.

VII. ročník plaveckých závo-
dů se vydařil a posunul všech-
ny vodní živly a organizátory o 
další kroky dál. Velice děkujeme 
všem za účast a těšíme se na 
další ročník! 

Plavecké závody dětí a mládeže
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Statutární město Frýdek-
-Místek patří roky mezi zá-
kladní pilíře pořádání Meziná-
rodního folklorního festivalu. 
Nejinak tomu je letos, kdy se 
koná jubilejní dvacátý ročník 
akce, která se za významné 
přispění k rozvoji kulturní 
spolupráce mezi národy stala 
řádným členem Mezinárodní 
rady organizátorů folklor-
ních festivalů a lidového 
umění CIOFF a Mezinárodní 
organizace pro lidové umění 
IOV, celosvětových organi-
zací se statutem konzultanta 
UNESCO.

„Folklorní festival je nejvý-
znamnější kulturní akcí ve měs-
tě. Každoročně do Frýdku-Míst-
ku přivádí stovky účinkujících ze 

všech koutů světa a kromě nich 
i spoustu diváků zvědavých na 
jednotlivé programy, které jsou 
díky pečlivému výběru pořada-
telů vždy kvalitní, položené na 
stejných základech, a přitom tak 
jiné, protože folklor představuje 
bezednou studnici tradic,“ říká 
náměstek primátora Petr Cvik, 
který má ve městě na staros-
ti kulturu. Významná finanční 
pomoc města je zdůrazněna i 
záštitou primátora Michala Po-
buckého, který v termínu 17. 
až 23. června přivítá tanečníky, 
muzikanty a zpěváky ze Sloven-
ska, Gruzie, Polska, Slovinska, 
Makedonie, Indie a Kolumbie. 
Krásu lidových zpěvů, tanců a 
muziky předvedou také soubor 
Břeclavan z Břeclavi, Vojen-

ský umělecký soubor Ondráš 
z Brna, Klas z Kralic na Hané, 
Jackové z Jablunkova, Ondřej-
nica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, 
Fogáš z Ostravy, domácí Ostra-
vica a Malá Ostravica, Ondrášek 
a Ostravička, cimbálové muziky 
Slavíček z FM, Pramínky z Kop-
řivnice a nebudou chybět ani 
nejlepší zpěváčci z regionu nebo 

v doprovodných 
programech Šu-
ba-Duba Band 
a Velký dechový 
orchestr Válco-
ven plechu. 

„Hlavními po-
řadateli festivalu 
jsou Statutární 
město Frýdek-
-Místek, Folklorní 
sdružení ČR a 
Dětský folklorní 
soubor Ostra-
vička. Festival 

finančně podporují Statutární 
město Frýdek-Místek, Morav-
skoslezský kraj, Ministerstvo 
kultury ČR, Ministerstvo školství 
ČR, Plzeňský Prazdroj a podni-
katelské subjekty regionu. Spo-
lupořádají 7. ZŠ F-M, Základní 
umělecká škola F-M, Muzeum 
Beskyd F-M, Národní dům F-M, 
SLPT Ostravica F-M, BIC F-M a 
Region Beskydy. Hlavními medi-
álními partnery jsou Český roz-
hlas, Radio Proglas, TV NOE, 
Mediatel, Dětská tisková agen-
tura, časopis Folklor a regionální 
Deník,“ vyjmenovali partnery 
na všech úrovních organizátoři 
z Ostravičky.

Mezinárodní folklorní festival 
má své epicentrum samozřej-
mě ve Frýdku-Místku, žhavé 
rytmy však v průběhu šesti 
festivalových dnů zaznějí také 
v okolních obcích – ve Staré Vsi, 
Frýdlantě, Vratimově, Hukval-

dech, Řepištích, Pržně a Bašce. 
„V programu jsou koncerty pro 
školy, koncert muzik na nádvoří 
Frýdeckého zámku, slavnostní 
krojový průvod či večerní zába-
va s lidovou muzikou na náměstí 
Svobody v Místku, kde bude pro 
návštěvníky zajištěno i bohaté 
občerstvení. Na hlavním pódiu 
na náměstí Svobody se od pátku 
do neděle vystřídají ve svých vy-
stoupeních všechny zahraniční 
a naše soubory. Folklorní akce 
zpestří tradičně také volejbalový 
turnaj. Festivalové dění vyvrcho-
lí v neděli Galakoncertem všech 
účinkujících v Kině Petra Bezru-
če, kde diváci zhlédnou to nej-
hezčí, co soubory ze svých zemí 
a regionů ČR přivezly,“ uvedla 
organizační vedoucí Lenka Ka-
lábová.

Bližší informace o účinkují-
cích souborech i aktuality najde-
te na www.ostravicka.cz.  (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 kultury: I nadále budeme podporovatV oblasti kultury: I nadále budeme podporovat
Mezinárodní folklorní festivalMezinárodní folklorní festival

ZAHÁJENÍ FESTIVALU: Atraktivní je různorodost folkloru v jednotlivých částech světa. Foto: Petr Pavelka

NA NÁMĚSTÍ: Volné produkce pod širým nebem.  Foto: Petr Pavelka
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Příspěvková organizace Náš 
svět je zapojena od 2. září 2013 
do projektu s názvem „Podpora 
vzdělávání v příspěvkové orga-
nizaci Náš svět“, číslo projektu 
CZ.1.04/3.1.03/A7.00059. Hlav-
ním cílem tohoto projektu je za-
jistit 105 pracovníkům zařízení 
průběžně další odborné vzdělá-
vání, které vychází z definova-
ných potřeb zařízení s ohledem 
na kvalitu poskytovaných sociál-
ních služeb.

Dílčím cílem pak je zajistit dal-
ší odborné akreditované vzdělá-
vání pracovníků zařízení za ka-
lendářní období pro roky 2013, 
2014 a 2015, a to postupnou 
realizací klíčových aktivit:
1. Vzdělávání pracovníků v so-

ciálních službách
2. Vzdělávání sociálních pra-

covníků
3. Vzdělávání vedoucích pra-

covníků
Dále chce organizace využít 

informace z procesu vzdělávání 
pro další plánování v organizaci, 
a to prostřednictvím realizace 
aktivity:
4. Evaluace procesu vzdělávání 

v zařízení

Od září 2013, kdy jsme 
vstoupili do projektu, se u nás 
uskutečnilo již 8 kurzů, mezi 
které patří Základní kurz pláno-
vání služby, Emoce v sociální 
práci – uvedení do problema-
tiky, Asertivita – uvedení do 
problematiky, Pravidla šetrné 
sebeobrany, Stres a komunika-
ce v krizových situacích – uve-
dení do problematiky, Syndrom 
vyhoření I. + II., Obtížná komu-
nikace v pomáhající profesi a 
Arteterapie a artefiletika.

Příspěvková organizace Náš 
svět poskytuje služby sociální 
péče širokému okruhu osob se 
zdravotním, mentálním a kom-
binovaným postižením a také 
osobám s chronickým dušev-
ním onemocněním.

V organizaci Náš svět, p. 
o. jsou nyní registrovány tři 
pobytové služby (domov pro 
osoby se zdravotním postiže-
ním, chráněné bydlení, domov 
se zvláštním režimem) a jedna 
služba ambulantní (sociálně te-
rapeutické dílny).

Iveta Kaňáková, DiS.
manažer projektu

TENTO PROJEKT JE
SPOLUFINANCOVÁN

EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM 
FONDEM A STÁTNÍM ROZ-

POČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Sociální služby

Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí ČR uveřejnilo doku-
ment ke stanovení počtu za-
městnanců obce s rozšířenou 
působností zařazených do 
orgánu sociálně-právní ochra-
ny dětí. Na základě tohoto do-
kumentu je Magistrát města 
Frýdku-Místku zařazen do III., 
nejnáročnější kategorie, s vy-
sokou mírou náročnosti výko-
nu sociálně-právní ochrany. 

V této kategorii je doporučené 
rozmezí 600-800 dětí s trvalým 
pobytem ve správním obvodu 
na jednoho sociálního pracovní-
ka, který zabezpečuje sociálně-
-právní ochranu dětí. Konkrétně 
pro náš orgán sociálně-právní 
ochrany dětí by se jednalo o po-
čet minimálně 26 až 33 sociálních 
pracovníků. Stát v této oblasti 
přenáší svou zákonem stanove-
nou zodpovědnost na úřady tzv. 
obcí s rozšířenou působností, na 
kterou jim poskytuje ze státního 

rozpočtu dotace. Doposud však 
nebyly vytvořeny adekvátní pod-
mínky pro zabezpečení sociálně 
právní ochrany dětí v tomto po-
třebném rozsahu. Na konci roku 
2013 vykonávalo agendu soci-
álně-právní ochrany dětí Magist-
rátu města Frýdku-Místku pouze 
20 sociálních pracovníků. Dále 
je potřeba připomenout, že ve 
správním obvodu orgánu sociál-
ně-právní ochrany dětí Magistrátu 
města Frýdku-Místku (který kro-
mě Frýdku-Místku zahrnuje dal-
ších 36 obcí) bylo dle údajů ČSÚ 
k 31. 12. 2012 celkem 20 763 dětí 
ve věku 0-18 let, což je 14. nej-
vyšší počet z 205 správních obvo-
dů celé České republiky. V rámci 
Moravskoslezského kraje jsme 
dokonce na 2. místě za Magistrá-
tem města Ostravy.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek se uvedený stav snaží prů-
běžně řešit. Z fondů Evropské 
unie, konkrétně z Operačního 

programu Lidské zdroje a za-
městnanost, získalo dotaci na 
podporu standardizace orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí. 
V období do poloviny roku 2015 
tak bude mít možnost čerpat 
finanční prostředky až do výše 
cca 7,6 mil. Kč. Pro dosaže-
ní personálního optima bude 
v roce 2014 v rámci projektu 
přijato 10 nových sociálních pra-
covníků, kteří se budou zejména 
podílet na přípravě a vyhodno-
cení nastavené standardizace 
činností v sociálně-právní ochra-
ně dětí. Budou tak mimo jiné 
vytvořeny podmínky pro zpra-
cování zákonem stanovených 
standardů kvality práce orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí 
a rovněž se vytvoří příznivější 
prostor pro systematickou soci-
ální práci orgánu sociálně-práv-
ní ochrany při práci s rodinami 
a dětmi, včetně ověřování kon-
krétních metod sociální práce. 

Dotace EU umožní zlepšit fungování orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí magistrátu města

Podpora vzdělávání 
v organizaci Náš svět, p.o. Umožnit seniorům setrvat 

co nejdéle v jejich domácím 
přirozeném prostředí a podpo-
řit je v udržení samostatnosti, 
soběstačnosti a sociálním za-
čleňování tak, aby i nadále žili 
důstojným a plnohodnotným 
životem – to je poslání nezis-
kové organizace Podané ruce, 
o.s. – Projekt OsA.

I přes kvalitní péči odborné-
ho personálu v zařízeních trvalé 
ústavní péče se mnozí senioři 
mohou cítit jako odložení, ne-
potřební a touží prožít seniorská 
léta v kruhu svých nejbližších 
doma. Rodiny často umisťují se-
niory do těchto zařízení proto, že 
z různých důvodů nemohou své-
mu příbuznému zajistit celodenní 
plnohodnotnou péči a jsou málo 
informované o jiných službách a 
možnostech péče. V současné 
době může být i sociální péče, 
po splnění oboustranných pod-
mínek, poskytovaná seniorům 
doma. Jednou z možností je i 
využití terénní sociální služby 
osobní asistence Podaných ru-
kou, o.s. – Projektu OsA. V týmu 
pracovníků neziskové organi-
zace působí empatické osobní 
asistentky, které pomáhají klien-
tům překonávat a zvládat jejich 
omezení a zapojit se tak aktivně 
a důstojně do běžného života až 
24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Osobní asistence je službou 
aktivizační, což v praxi znamená, 
že senior musí chtít něčeho do-
sáhnout a osobní asistent/-ka mu 
v jeho počínání pomáhá a asistuje 

mu. Nevykonává činnosti za da-
ného člověka, ale poskytuje mu 
svou pomoc a podporu při vyko-
návání dané činnosti. Převážně 
je poskytovaná v přirozeném do-
mácím prostředí klientů, kde nej-
častěji asistentky pomáhají s péčí 
o jejich vlastní osobu, při osobní 
hygieně, se zajištěním a podáním 
stravy, se zajištěním chodu do-
mácnosti apod. Doprovází naše 
klienty k lékařům, na úřady, za 
kulturou a sportem nebo dělají 
společníky na procházkách. Pra-
cují s klienty tak, aby si pomocí 
aktivizace a nácvikem samoob-
služných dovedností zachovali, a 
pokud možno si zlepšili, stávající 
zdravotní stav. Mnohým klientům 
pouhé povídání si s asistentkou 
navozuje příjemnou náladu, mo-
tivuje je k vyšší soběstačnosti a 
napomáhá zlepšovat i jejich psy-
chický stav.

Z osobní asistence mají rov-
něž užitek i rodinní příslušníci 
seniorů, kteří mají naše klienty 
v jejich přirozeném domácím 
prostředí ve spolupéči. V době 
přítomnosti osobní asistentky/-ta 

si mohou na chvíli odpočinout a 
nabrat nové síly nebo mohou bez 
omezení vykonávat svá zaměst-
nání. Mají tak jistotu, že je o jejich 
příbuzného odborně postaráno. 
Ve čtyřech moravských krajích 
naplňujeme potřeby zhruba 300 
klientům. Cena za službu osobní 
asistence je hrazena vícezdro-
jově. Část tvoří úhrady od klien-
tů a částečně je služba osobní 
asistence Podaných rukou, o.s. 
– Projektu OsA realizována díky 
finanční podpoře z MPSV, od do-
nátorů (např. Statutárního města 
Frýdku-Místku), od sponzorů a 
nadací (např. NOKD, NROS). Po-
kud je člověk závislý na pomoci 
druhé osoby, může zažádat o pří-
spěvek na péči a z těchto peněz 
může potřebnou pomoc hradit. 

Potřebujete-li sociální službu 
osobní asistenci pro své blíz-
ké, kontaktujte nás na mobilu: 
777 011 059, nebo e-mailem: 
podaneruce@podaneruce.eu. 
Informace jsou také dostupné 
na www.podaneruce.eu.

Mgr. Ivana Mikulcová,
sociální pracovnice

Žít déle doma pomůže seniorům osobní asistentka

Pro všechny, kdo pracu-
jí v sociální sféře, je určena 
konference s názvem „Využití 
expresivních terapií v sociální 
práci“.

Uznávaní odborníci povedou 
zdarma muzikoterapeutické, 
dramaterapeutické, artetera-

peutické a jiné workshopy. 
Konference se koná 23. května 
v Domě kultury Akord na Ná-
městí SNP v Ostravě – Zábřehu 
od 9 do 17 hodin. Více informací 
naleznete na stránkách www.
gracent.cz, stejně jako přihlášky 
na konferenci.

Konference pro sociální pracovníky 
představí expresivní techniky
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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.

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

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 domů č. p. 302–304

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
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

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

28. 4.
Lískovec – u hasičské zbrojnice a u hřbitova
Skalice – u kulturního domu
Skalice – u žampionárny 
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

Tak jako každoročně se bude 
konat v parku Bedřicha Smeta-
ny ve Frýdku-Místku oslava Dne 
Země. Celá akce se uskuteční 
ve čtvrtek 24. dubna a budete na 
ní moci mimo jiné potkat zástup-
ce společnosti Frýdecká sklád-
ka, a.s. a EKO-KOM a.s., které 
budou mít své stánky zaměřeny 
na sběr a třídění odpadů, zejmé-
na skla, papíru a plastů. 

V tento den bude zároveň ve 
městě Frýdek-Místek probíhat 
Valná hromada Sdružení veřejně 
prospěšných služeb, což je usku-
pení 113 společností z celé ČR, 
které pro města a obce provádějí 
komunální služby, jako je svoz 

odpadů, údržba zeleně, osvětle-
ní, komunikací apod. Doprovod-
nou akcí tohoto setkání bude na 
parkovištích u Hotelu Centrum 
výstava komunální techniky, tj. 
vozidel pro svoz odpadů, nádo-

by na odpady, odpadkové koše 
a zařízení měst, stroje a zařízení 
na údržbu zeleně apod. Tato vý-
stava bude volně přístupná a mů-
žete si ji v rámci oslav Dne země 
prohlédnout.

Sdružení veřejně prospěšných služeb

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.
Výše nájemného v místě obvyklá je 2 400 Kč/m2/rok bez DPH. 

Žádosti o pronájem s uvedením účelu nájmu a s nabízenou výší 
nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat – pro-

nájem nebytového prostoru v objektu č.p. 49, Zámecké náměstí, 
k.ú. Frýdek“) zasílejte na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radniční 1148, maximálně do 
6. 5. 2014 do 14  hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (datum poštovního razítka 5. 5. 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

Dne 21. 4. 2014 (Velikonoční 
pondělí) nebude proveden svoz 
komunálního odpadu a svoz 
plastů. Náhradní svoz bude 
proveden v sobotu 19. 4. 2014. 

Změna se týká svozu popel-
nic o objemu 110 l umístěných 
v místních částech Chlebovice a 

svozu popelnic o objemu 110 l 
umístěných v Místku. 
Svoz plastu a kontejnerů K 1 100 
l, které se svážejí v pondělí, budou 
svezeny v sobotu 19. 4. 2014.
Bližší informace lze získat na tel. 
čísle 558 440 066 (dispečer spo-
lečnosti Frýdecká skládka, a. s.).

Svoz komunálního odpadu o Velikonocích

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 umístěn 
v areálu Frýdecké skládky, 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.

(Pokračování ze strany 3)
„Přemístění vozidla bude účto-

váno jako započatý odtah. Za 
započatý odtah se považuje také 
případ, kdy bylo zahájeno naklá-
dání vozidla, ale úkon se přeruší 
případně poté, co dorazí majitel 
vozidla a vozidlo si sám přemís-
tí. Cena započatého odtahu činí 
900 korun. Odtah vozidla na od-
tahové parkoviště městské policie 
činí 1500 korun. Bloková pokuta 
za přestupek může činit až dva 
tisíce korun,“ doplnil ředitel měst-

ské policie Milan Sněhota.
Blokové čištění je plánováno 

v různých lokalitách města až 
do listopadu. Termíny blokového 
čištění ulic jsou zveřejněny na 
webových stránkách města i tech-
nických služeb a průběžně jsou 
zveřejňovány také ve zpravodaji.

Blokové čištění:
17. 4. – V. Talicha
22. 4. – Beethovenova
24. 4. – Mozartova
29. 4. – Myslivečka
30. 4. – Lubojackého

Změny v blokovém čištění
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP (hala pro 
garážování techniky)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 101,08 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/6) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35 m2 (sklad) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/2) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 664,54 m2 (úče-
lová budova pro garážování techniky) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3975/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3975/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 269,31 m2 (garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí 
pozemku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 74,40 m2 (sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č. 1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. NP, 
místnost 201 (kancelář) 
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) 
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – 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 me-
zipatře (sklad)
stavba č.p. 158 na pozemku p.č. 922/4 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 158 je součástí pozemku 
p. č. 922/4) – 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)
stavba bez č.p./č.e. – podchod mezi bývalým autobu-
sovým stanovištěm a prodejnou Albert
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m2 (prodejna)

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a 
nádvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 5139)
nebytové prostory o výměře 280 m2 (bývalá výrobna uzenin) 
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha 
a nádvoří – ul. 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)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha 
a nádvoří – ul. 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) 
stavba č.p. 647 na pozemku p.č. 1543 zast. plocha a 
nádvoří – Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m2 (pro-
vozovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 2299 na pozemku p.č. 2910 zast. plocha a 
nádvoří – tř. T.G. Masaryka 
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 (kancelář) 
stavba č.p. 10 na pozemku p.č. 18/1 zast. plocha a 
nádvoří – ul. Radniční
nebytové prostory o celkové výměře 31,75 m2 (prodejna) 
stavba č.p. 55 na pozemku p.č. 75 zast. plocha a ná-
dvoří – Zámecké náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 44,4 m2 (provozovna) 
stavba č.p. 49 na pozemku p.č. 67 zast. plocha a ná-
dvoří – Zámecké náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 126,58 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: Skří-
ně, 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 29. – 30.4.
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/

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.

č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
den svozu 28.4. 12.5. 26.5. 9.6. 23.6. 7.7. 21.7. 4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 29.9. 13.10. 27.10.

Svozová místa budou označena cedulkou, kde budou uvedena data svozu.

Zahrádkářské osady:
Velkoobjemové kontejnery bu-
dou na níže uvedených místech 

přistaveny vždy v pátek a sta-
ženy budou následující pondělí; 
svoz bude probíhat v intervalu co 

14 dnů, a to od 25. 4. 2014 
do 27. 10. 2014 (viz harmonogram):
Zahrádkářská osada Hliník – 2 VOK

Zahrádkářská osada Polní 
(Olešná) – 2 VOK
Zahrád. osada Nová Osada – 1 VOK

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osad 

č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 25.4. 9.5. 23.5. 6.6. 20.6. 4.7. 18.7. 1.8. 15.8. 29.8. 12.9. 26.9. 10.10. 24.10.
stažení 28.4. 12.5. 26.5. 9.6. 23.6. 7.7. 21.7. 4.8. 18.8. 1.9. 15.9. 29.9. 13.10. 27.10.

Kontejnery K1100 l budou na 
níže uvedených místech přista-
veny 18. 4. 2014 a staženy 3. 

11. 2014, svoz bude probíhat 
2x týdně:
Zahrádkářská osada U vodárny 

(ul. Bruzovská) – 1 kontejner
Zahrádkářská osada Valcíř I., II., 
III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů:
Harmonogram svozu pytlů od 
zahrádkářů:

FRÝDEK
Bruzovská: pod zahrádkářskou 
osadou „U Vodárny"; Horní: za č. 
p. 1765 (u zahrádek); J. Pešiny: 
u křižovatky (poblíž č. p. 1823); K 
Lesu: za nemocnicí; Nové Dvory 
– Hlíny: u lípy; Nové Dvory – Pod-
hůří: U Morávky I.; Nové Dvory 
– Podhůří: U Morávky II.; Nové 
Dvory – Vršavec: u č. p. 3261; 
Nové Dvory – Vršavec: naproti 
č. p. 2759 a 2760; Panské Nové 

Dvory: naproti č. p. 2460; Panské 
Nové Dvory: vedle autobazaru; 
Pod Zámečkem: Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu: u Hypernovy; Bah-
no – Příkopy: nad cihelnou, u 
zahrádek poblíž kapličky, u sle-
pičárny, naproti č. p. 1180 (za 
Slezanem); Družstevní: zahrád-
kářská osada „Družstevní“; K 
Olešné: u brány zahr. osady mezi 
č. p 1324 a 1325; Kvapilova: od 

ul. Luční směrem k Olešné; U Os-
travice: za domem č. p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině: zahrádkářská osa-
da, u č. p. 118; Ke Kůtám: u č. p. 
214; Pod Kabáticí: u č. e. 21, u č. 
e. 26; Vodičná: u č. p. 12

LYSŮVKY
Lysůvky: Na Dolinách

LÍSKOVEC
Lískovec: mezi domy č. p. 123 a 
128, zahrádkářská osada „Šajárka“, 

zahrádkářská osada „Za lesem“
SKALICE

Kamenec: hlavní brána zahrádká-
řů, vedle č. e. 120, vedle č. e. 72, 
křižovatka (bývalé stanoviště VOK)
Skalice: Na Baštici, Pod Stráž-
nicí, za zastávkou autobusu, u 
vrby, vedle stanoviště nádob na 
separovaný sběr, vrchy pod ob-
chodem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská: u č. p. 72

"MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA"
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7. ZŠ uspořádala v pátek 
11. dubna Jarní vernisáž, jejíž 
výtěžek bude věnován občan-
skému sdružení HAIMA pro 
pomoc dětem s poruchou kr-
vetvorby. Do tělocvičny, kde 
bylo na tisíc dětských výtvar-
ných prací, přicházeli rodiče, 
odnášeli si dílka svých rato-
lestí i ta, která třeba zužitkují o 
nadcházejících Velikonocích, 
a přispívali na dobrou věc.

„Každý rok na naší škole probí-
hala za tímto charitativním účelem 
sbírka, ale letos jsme na to šli ji-
nak. Sami učitelé přišli s nápa-
dem, udělat to tentokrát zajímavěj-
ší pro všechny. Abychom pouze 
nevybírali, od září jsme pracovali 
na výtvarných projektech a nako-
nec se podařilo zapojit děti i rodi-
če. Ve škole jsme měli navíc paní 
doktorku Ivetu Láryšovou, která 

onkologické téma přiblížila dětem 
v besedách, aby věděly, jaký má 
sbírka význam,“ vysvětlila ředi-
telka 7. ZŠ Iveta Zechová. Tento 
nápad velice ocenil náměstek pri-
mátora Petr Cvik, který se přišel 
osobně podívat a rovněž přispěl 
na bohulibý účel. „Tělocvična, 
zcela zaplněná a prozářená vý-
tvarnými díly dětí, mě mile pře-

kvapila, spousta z nich byla s jarní 
tématikou, a proto působila op-
timisticky a s nadějí, takže dobře 
vystihovala téma sbírky,“ hodnotil 
náměstek primátora Petr Cvik po-
vedenou akci, v rámci které děti 
rodičům předvedly ještě své dal-
ší kulturní vlohy v jídelně, kde se 
představil sborový zpěv i kroužek 
tance.  (pp)

Děti výtvarně pomohly onkologii

JARNÍ VERNISÁŽ: Náměstek primátora Petr Cvik s ředitelkou 7. ZŠ 
Ivetou Zechovou.  Foto: Petr Pavelka

Přijďte na Elišku Servátkovou

PRÁCE MÍSTNÍ VÝTVARNICE: Frýdecko-místecká Gale-
rie pod zámkem zve všechny příznivce výtvarného umění na 
vernisáž výstavy s názvem Eliška Servátková – Ohlédnutí. Ta 
proběhne v pondělí 28. dubna v 17.30 v galerijních prostorách 
a úvodní slovo bude mít historik umění Karel Bogar. Pokud spo-
lečně s ním chcete zavzpomínat na tvorbu nejslavnější frýdec-
ko-místecké malířky a spatřit její nezapomenutelné obrazy, je 
tato akce určena právě vám.  Foto: Petr Pavelka

(pokračování z minulých čísel)
1. října 1962 byl do funkce 

ředitele školy jmenován Ivan 
Doležel, vyučovaly se již všech-
ny čtyři obory. Škola byla stále 
umístěna v Místku na ulici Pa-
lackého, ve Frýdku na Kostiko-
vě náměstí. Prostory pro výuku 
byly však nedostatečné, takže 
se jednalo o přidělení místnos-
tí v budově bývalé spořitelny 
v Místku na Hlavní třídě – dříve 
Leninově, Stalinově, Wilsonově, 
Bahnhofstrasse...

30. srpna 1962 bylo škole při-
děleno prvních devět místností 
této budovy. V následujících 
letech škola přibírala další pro-
story včetně historického sálu 
s velmi dobrou akustikou. V sou-

časnosti škola užívá v podstatě 
celou budovu.

Ve školním roce 1962-1963 
navštěvovalo školu již 807 žáků. 
(HO 723, VO 45, LDO 11, TO 
28). Vyučovalo 29 učitelů, v hu-
debním oboru 26 a v ostatních 
oborech po jednom. Vyučovalo 
se individuálně, bylo pět skupin 
přípravné hudební nauky, dva 
houslové soubory, akordeonový, 
smyčcový a dechový orchestr.

O další rozvoj školy se zaslou-
žili i další ředitelé školy, přede-
vším Zdeněk Kmošťák, který byl 
ve funkci od roku 1970 do roku 
1986, a poté Vlasta Derianová 
(1986-1991) a Josef Vojvodík 
(1991-1993). Od roku 1994 je 
ředitelem školy Ladislav Muroň.

ZUŠ F-M 1990-2014
Lidové školy umění ztratily v 

době tzv. normalizace a v dal-
ších letech své postavení za-
řazením mezi školská zařízení. 
Teprve novelizace školského 
zákona po roce 1989 vrátila 
tomuto typu škol jejich původní 
statut školy a dala jim i dnešní 
název – základní umělecká ško-
la. V současné době jsou zá-
kladní umělecké školy součástí 
systému na sebe navazujícího 
uměleckého vzdělávání.

Ve výročním roce 2014 si při-
pomínáme práci našich předků, 
kteří často v nelehkých a pro 
dnešní generace v nepředstavi-
telných podmínkách položili zá-
klad pro naši současnost.

Lidová škola umění ve Frýdku-Místku 1962-1989

Noc plnou dobrodružství, 
zábavy a pohádek zažily děti 
v Městské knihovně Frýdek-
-Místek z pátku na sobotu 5. 
dubna, kdy se konala již tradič-
ní Noc s Andersenem. Během 
ní měly děti možnost přespat 
mezi svými knižními hrdiny 
v knihovnách v celé České re-
publice i v sousedních zemích.

Patronem letošního již 14. 
ročníku byl komiksový hrdina 
komisař Vrťapka, a tak detektiv-
ní týmy s názvy Detektivní po-
moc, s.r.o. nebo Tým plný žen 
s jedním mužem řešily nejrůz-

nější detektivní úkoly jako např. 
Vrťapkova čichová stopa, tajná 
šifra nebo zkoumaly předmě-
ty z místa činu. Na Frýdeckém 
zámku děti zase prožily pohád-
kové dobrodružství. Pracovníci 
Muzea Beskyd pro ně připravili 
noční prohlídku zámku s hraný-
mi ukázkami z pohádek H. Ch. 
Andersena. Ve výtvarné dílně 
si děti vyzdobily tašky, které si 
ráno odnesly domů, jako památ-
ku na nocování v knihovně. Do 
svých spacáků děti ulehly až 
dlouho po půlnoci za předčítání 
z jejich oblíbených knížek.

Celý projekt Noci s Ander-
senem, který vznikl v knihovně 
v Uherském Hradišti, má již 
dlouholetou tradici a je zaští-
těn Klubem dětských knihoven 
SKIP ČR.  (il)

Noc s Andersenem v městské knihovně

V KNIHOVNĚ: Detektivní agentu-
ra Tým plný žen s jedním mužem 
řeší písmenkovou skládačku.PROMĚNY ČASU: Lenka Kovalová.

Pohledy do jiné dimenze času 
Frýdecko-místecká uměl-

kyně Lenka Kovalová vysta-
vovala své obrazy v Praze, 
v komorní galerii U Džoudyho. 
V průběhu vernisáže výstavy 
proběhl křest dvou nových au-
dionahrávek s jógovou témati-
kou z vydavatelství KARAKAL, 
kde je Lenka Kovalová jedním 
z autorů, interpretů, vydavatelů 
a samozřejmě je rovněž autor-
kou obalu. Vše proběhlo za 
účasti radní Evy Richtrové.

Ve dnech 9. května až 8. červ-
na budou práce Lenky Kovalové 
k vidění i ve Frýdku-Místku, ve 
výstavních síních Frýdeckého 
zámku, pod názvem Pohledy do 
jiné dimenze času. Výstava je 
dalším z autorčiných „zastavení 
na cestě“, u příležitosti zajíma-
vých milníků v jejím životě. 

Lenka Kovalová je dnes již 
v odborném světě známou uměl-
kyní – malířkou. Vystavovala ně-
kolikrát v Praze, dvakrát ve Fran-
cii, v Německu a snad ve všech 
větších městech naší republiky. 
Jejími výtvarnými přáteli byli za 
svého života umělci Josef Kris-
tofori, Zdeněk Hajný nebo malíř, 

cestovatel, spisovatel, básník i 
překladatel, akad. malíř Jaromír 
Skřivánek, který zastával názor, 
že její tvorba přesně zapadá do 
uměleckého stylu, pro který on ra-
zil název „pozitivní senzualizmus“. 
Je to výtvarné pojetí, které pozitiv-
ní perspektivou nahrazuje pokles-
lé negativní směry ve výtvarnu, 
hudebním umění či literární tvorbě 
a nabízí přesun od setrvání v ne-
gaci a pasivitě lidstva, před kterou 
již v roce 1955 varoval vědec Al-
bert Einstein, na cestu ke šťastné-
mu životu – ke štěstí.

Má svoji vlastní abecedu 
tvorby, barevnou škálu nuancí 
a intonací esteticky i eticky pře-
svědčivou s vyjádřením jejího 
duchovního zaměření. Její práce 
vynikají výtvarnou čistotou, žen-
skou jemností, nevnucující se 
kultivovaností a originalitou. Její 
bývalý profesor akademický malíř 
František NIKL kdysi řekl: „Tvorba 
Lenky Kovalové skrývá charakter 
malířské tajemnosti a kultivova-
nosti. Jejím stavebním materiálem 
je barva. A skrze barevné škály 
můžeme myslet a cítit stejně jako 
umělkyně. Je to cítění pozitivní, 

tedy to nejvyš-
ší, jaké může 
člověk člověku 
poskytnout.“

V e r n i s á ž 
výstavy obra-
zů Pohledy do 
jiné dimenze 
času začíná v 
pátek 9. květ-
na v 17 hodin, 
jako host je 
avizován Ivo 
Sedláček –
mistr harmoni-
zující, meditač-
ní a terapeutic-
ké hudby.
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DIVADLO
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 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 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 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. Ande-
rson, 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
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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

Václav Šípoš / „Aktuální portréty“
od 23. dubna do 20. května

23. 4. od 12 hodin bude autor zájemcům 
vyhotovovat jejich bleskové portréty, od 

17 hodin vernisáž.

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 
TÁBORŮ 2014 SVČ KLÍČ

Uvádíme zde pouze tábory, na kterých 
jsou ještě volná místa.

1. 7. – 10. 7.
ŠACHOVÝ TÁBOR | 10 dnů

Šachové turnaje i hříčky, sport, hry a soutě-
že v přírodě, celotáborová hra.
Věk: 6 - 14 let. Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy. Místo: Horský hotel Pal-
kovické hůrky, Palkovice. Cena: 3 950 Kč
Informace a přihlášky: Antonín Surma, te-
lefon: 728 855 086, 558 111 762, e-mail: 

a.surma@chessfm.cz
11. – 21. 7.

SVĚTEM BRATŘÍ GRIMMŮ | 11 dnů
Bratří Grimmové vydali ve svých sbírkách 
celkem 239 pohádkových příběhů. Mezi nej-
známější publikované pohádky patří: Sně-
hurka, Červená Karkulka, Šípková Růženka, 
Jeníček a Mařenka, Popelka, Brémští muzi-
kanti, Dupynožka, Tři přadleny nebo Bělinka 
a Růženka a další.
Pojeď s námi a ponoř se do světa souboje 
dobra se zlem, do světa plného králů, prin-
cezen a zajímavých pohádkových postav, 
do světa plného fantazie i dobrodružství.
Čeká vás celotáborová hra, diskotéka, kino, 
koupání, výlety apod.
Bazén je v areálu tábora. Tábor se nachází 
v nádherném přírodním prostředí Jeseníků, 
oblasti s nejčistším ovzduším v ČR.
Věk: 7 - 16 let. Ubytování: dřevěné chatky, 
teplá voda, sprchy, zděné sociální zařízení
Místo: RA Třemešek, Třemešek u Oskavy, 
okres Šumperk | www.tremesek.cz. Cena:
3 990 Kč. Cena pro prvních 30 přihlášených 
a zaplacených účastníků: 3 690 Kč. Akce 
platí do 30. 4. 2014. Informace a přihlášky: 
Patrik Siegelstein, telefon: 732 646 125, 558 
111 761, e-mail: patrik@klicfm.cz

18. – 27. 7.
POSELSTVÍ DRUIDŮ | 10 dnů

Vydejme se společně po stopách starých 
Keltů a objevme jejich svět. Vyzkoušíme si 
život v dávnověku, poodhalíme roušku ma-
gie keltských druidů, necháme se inspirovat 
nejen keltskou kulturou, jejich symboly a my-
tologií, ale i přírodou našich Beskyd.
Věk: 6 - 15 let. Ubytování: zděná budova, 
sprchy s teplou vodou. Místo: Hotel Pod Ja-
vorem, Léskové, Velké Karlovice
Cena: 3 900 Kč. Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účastníků: 3 600 Kč
Akce platí do 30. 4. 2014. Informace a při-
hlášky: Ivana Kulhánková, telefon: 731 167 
010, 558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz

26. 7. – 4. 8.
Dance Camp No. 1 | 10 dnů

V krásném prostředí Morávky pořádáme 
tancem nabitý tábor pro všechny zájemce 
o taneční styly streetdance, housedance, 
lockin, popin, new style, disko, show a další.
Vyučovat vás budou zkušení taneční lektoři 
(Jan Hoferek, Dominika Mertová, Jarek Ma-
tal, Jan Huvar, Filip Vludarčík, Adéla Koci-
chová a další).
Celotáborová hra, kreativní a sportovní pro-
gram zajištěn. Podnikneme také výlety do 
okolí, na koupaliště apod.
Věk: 6 - 16 let. Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy, sociální zařízení
Místo: Hotel Partyzán, Morávka, okres Frý-
dek-Místek. Cena: 3 950 Kč. Cena pro prv-
ních 30 přihlášených a zaplacených účast-
níků: 3 650 Kč. Akce platí do 30. 4. 2014.
Informace a přihlášky: Martina Fatrdlová, 
telefon: 736 150 088, 558 111 766, e-mail: 
martina@klicfm.cz

27. 7. – 2. 8.
MŮJ PRVNÍ TÁBOR | 7 dnů

Letní pohádkový tábor pro děti, které na 
táboře ještě nebyly. Celotáborová hra plná 
pohádkových postav provede malé táborní-
ky celým týdnem.
Věk: 6 - 9 let (Podmínkou účasti je, že se 
jedná o první tábor dítěte). Ubytování: zděná 
budova, teplá voda, sprchy, sociální zařízení
Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 168, okres 
Frýdek-Místek. Cena: 2 590 Kč. Informace a 
přihlášky: Martin Kocur, telefon: 732 224 666, 
558 111 763, e-mail: martin@klicfm.cz

1. 8. – 10. 8.
SHERLOCK HOLMES – PO STOPÁCH

V KALENDÁŘI | 10 dnů
Během tohoto roku se Sherlockovi nepodaři-
lo vyřešit 9 zapeklitých případů. Projdi výcvi-
kem, zapoj logiku, buď odvážným detektivem 
a poznej, co obnáší zlo. V boji se zločinem 
ti pomůžou již zkušení detektivové Palička a 
Ledvina, komisařka Sladká, inspektor Chme-
lina, detektiv Struna, komisařka Vlasatá, de-
tektiv Pilulka a inspektorka Jedová.
Věk: 6 - 16 let
Ubytování: zděná budova, teplá voda, spr-
chy a sociální zařízení na pokojích

Místo: Penzion Florián, Ostravice. Cena: 3 
950 Kč. Cena pro prvních 30 přihlášených 
a zaplacených účastníků: 3 650 Kč. Akce 
platí do 30. 4. 2014. Informace a přihlášky: 
Dagmar Surmová, telefon: 731 650 223, 
558 434 525, e-mail: dasa@klicfm.cz

4. – 13. 8.
PLANETA ZEMĚ V OHROŽENÍ | 10 dnů

Země v ohrožení. Kolem naší modré planety 
se seskupují podezřelá neznámá kosmická 
tělesa. Svoláváme všechny schopné mladé 
ochránce, vojáky a vědce do našeho výcvi-
kového tábora. Kdo může a chce, nechť se 
přihlásí na tuto velmi důležitou misi.
Vaše zprávy očekáváme co nejdříve. S námi 
mohou jen ti nejlepší! Tak neváhej.
Věk: 6 - 12 let. Ubytování: zděná budova, 
stany, teplá voda, sprchy, sociální zařízení
Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 168, okres 
Frýdek-Místek. Cena: 3 900 Kč
Cena pro prvních 30 přihlášených a zapla-
cených účastníků: 3 600 Kč. Akce platí do 
30. 4. 2014. Informace a přihlášky: Pavla 
Kozáková, telefon: 732 646 127, 558 111 
749, e-mail: pavla@klicfm.cz

15. – 24. 8.
ROKPARÁDA ANEB ROK
V DESETI DNECH | 10 dnů

Už jste někdy lyžovali v plavkách, pouštěli dra-
ky v létě, slavili Štědrý den u táboráku, nebo o 
Velikonocích sbírali borůvky? Čeká vás rok plný 
nezapomenutelných zážitků. S našimi průvod-
ci, dvanácti měsíčky, vám čas uteče jako voda.
Věk: 6 - 15 let. Ubytování: zděná budova, 
sprchy s teplou vodou. Místo: Hotel Pod 
Javorem, Léskové, Velké Karlovice. Cena: 
3 990 Kč. Cena pro prvních 30 přihlášených 
a zaplacených účastníků: 3 690 Kč. Akce 
platí do 30. 4. 2014. Informace a přihlášky: 
Martina Fatrdlová, telefon: 736 150 088, 558 
111 766, e-mail: martina@klicfm.cz

PROGRAM NA DUBEN:
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

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 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
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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!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrými 

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

CENTRUM MAGNOLIE
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

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

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

Eliška Servátková – Ohlédnutí
vernisáž 28. 4. od 17.30

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 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

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
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-

Pro děti
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

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:
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 
snůšky, představí vejce několika desítek 
ptačích druhů. K vidění budou snůšky pěvců, 
dravců, sov, pštrosů, kukačky a mnoha dal-
ších. Vystaveny budou také preparáty ptáků. 
Návštěvník se dozví, co to vlastně vejce je, 
jak vzniká, jak moc si jsou vejce různých 
druhů ptáků podobná, čí vejce je největší 
na světě nebo jak hnízdí ptáci. Každý bude 
moci sám posoudit, nakolik platí rčení „po-
dobný 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:

20. dubna 2014 v 15 hodin 
VELIKONOČNÍ NEDĚLE

NA FRÝDECKÉM ZÁMKU
Vystoupení žáků základní umělecké školy 

Frýdek-Místek v Rytířském sále
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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…

1.-4. 5. – OPĚTOVNÉ SETKÁNÍ
S VLASTNÍM JÁ

Seminář jógových filozofií a technik se za-
měřením na introspektivní analýzu osobnosti 
člověka. V programu jsou mimo jiné zahrnuta 
tělesná cvičení zaměřená na regeneraci or-
ganismu, techniky vnitřní i vnější pránájámy, 
koncentrační a meditační techniky, relaxace, 
techniky a přednášky tematicky směřující k 

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
Středisko Charity Frýdek-Místek

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

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

KLUB NEZBEDA

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
sobota 19. 4. DOLLS IN THE FACTORY 
A DALŠÍ 
KONCERTY NAŠLAPANÝCH KAPEL VE 
TVÉM KLUBU
neděle 20. 4. VELIKONOČNÍ HITY ZE ZÁ-
HROBÍ 18+ 
ZÍTRA JE VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ, TAK-

ŽE V NEDĚLÍ PAŘÍME NA VELIKONOČNÍ 
HITY ZE ZÁHROBÍ 18+
středa 23. 4. STOUNDRUM – SPECIAL
DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝDNE
pátek 25. 4. NO!SE – DNB PÁRTY
SPECIAL GUEST A STOUN DJS
sobota 26. 4. XINDL X
OSOBITÝ PÍSNIČKÁŘ NA TURNÉ! AFTER-
PÁRTY HITY 18PLUS!
středa 30. 4. STOUNDRUM-SPECIAL
ZÍTRA SE NEJDE DO PRÁCE A VE STOU-
NU BUDE HELL, DNB PARTY
PŘIPRAVUJEME:
6. 5. DOG EAT DOG – LEGENDA SVĚTO-
VÉ CROSSOVER-HIPHOP SCÉNY
16. 5. OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY STOUNU!!!

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

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VYCHÁZKY:
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.

Začátky akcí vždy v 10 hodin.
17. 4. ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK
Budeme s dětmi a maminkami zdobit a ma-
lovat velikonoční vajíčka. Materiál bude při-
praven v Broučcích, přineste si pouze vajíčka.

24. 4. JARNÍ ZDOBENÍ UBRUSŮ
Budeme zdobit vaše ubrusy, ubrousky nebo 
dečky jarními motivy pomocí barev na textil. 
Barvy a razítka budou k dispozici v Broučkách.
25. 4. OBRÁZEK Z KREPOVÉHO PAPÍRU
Společně si vyrobíme barevný obrázek z 
krepového papíru. Děti budou lepit kuličky 
krepového papíru na předem připravenou 
šablonu. Zvládnou i ti nejmenší.
29. 4. POHÁDKA O DEVÁTÉM KUŘÁTKU
V úterý vám zahrajeme maňáskovou pohád-
ku O devátém kuřátku.

Těšíme se na vás.

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

V tomto měsíci máme naplánovanou
 exkurzi v rámci regionu.

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!

24. 4. (čt) od 19h – Folk &. Country Jam 
Session

Pravidelné setkání a svobodné hudební ja-
mování příznivců „čundrácké“ muziky vonící 
dálkami, ohněm a přátelstvím. Nejedná se o 
koncert. Vstup zdarma.
26. 4. (so) od 20h – BANDJEEZ – křest CD
Křest nového CD Davida Stypky & Bandjeez. 
1.-2. 5. (čt-pá) – FREEdecký MAJÁLES
u Arnošta
Pravidelná dvoudenní kulturní akce, jejíž bo-
hatý program ještě dolaďujeme.

harmonizaci osobnosti člověka jak po stránce 
fyzické, psychické i duševní. V průběhu semi-
náře je možno dohodnout si osobní konzulta-
ce s učiteli jógy. O své celoživotní zkušenosti 
se s vámi podělí Zdeněk Šebesta, Lenka Ko-
valová a Danka Mořkovská.

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ LEKTORŮ 
JÓGY II. TŘÍDY 

Přijímáme přihlášky. 

22. 4., od 20:00
Jóga nidra – hluboká relaxace - 50 Kč

24. 4., 17:30
Miluj svůj život 

Přednáška na téma sebelásky a sebevědo-
mí vede RNDr. Lenka Krejčí.

25. 4., 16:00-19:00
Probouzení jara s Berkanou

Den otevřených dveří neboli seznámení se 
s alternativními přístupy ke zdraví, z růz-
ných úhlů pohledu, nabízených v Berkaně. 
Krátké přednášky členů centra Berkana, po-
slouží i jako úvodní pozvánka na celodenní 
workshop – Barvy Berkany – dne 3. 5. 2014.
Vstup zdarma.

25. 4., 19:15-20:15
Zvuková 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

2. 5., 17:00-20:00
Satsang – Meditační setkávání

a besedování pro veřejnost
Podpůrná komunikační zóna, pro lidi se 
zájmem o meditaci, celkový růst, duchov-
ní poznání, zdravý a pravdivý životní styl 
a sdílení alternativních úhlů pohledu, na 
různé životní otázky a témata, s poho-

dovým posezením u čaje. Cena 50 Kč –
v ceně je čaj a program, email: michal@
centrum-berkana.cz

Kurzy:
Zahájení kurzu Vinyasa jógy – dynamická 
jóga s Tomem Johannou, zahájení 28. 4., 
pondělky od 19.00. Cena kurzu 800 Kč. 
Zahájení kurzu aštanga vinjasa jógy – hlu-
boká systematická praxe s Evou Berkanou, 
čtvrtky od 19.00. 
Dynamická jóga, Zdravá záda jógově, Qi 
Gong, Tai chi, Pilates, Tensegrita.
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- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin
Přihlášky ke studiu přijímáme průběžně.

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.


