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Vážení občané,
znovu jsem se zúčastnil slavnostního večera Oblast-

ního spolku Českého červeného kříže Frýdek-Místek, 
který v Národním domě jako každoročně oceňoval bez-
příspěvkové dárce krve, kteří dosáhli bezplatnými odbě-
ry krve na medaile Prof. MUDr. Jana Jánského nebo si 
vysloužili ocenění Zlatý kříž po minimálně 80 odběrech 
životodárné tekutiny. Náš oblastní spolek eviduje úcty-
hodných 15 871 dárců krve a v loňském roce dokonce 17 
z nich absolvovalo tento záslužný úkon již postošedesáté. 
Řadíme se počtem dárců krve ke špičce republiky. Měli 
bychom si vážit, že je mezi námi takové množství lidí 
schopných vysoce humánních činů, kterými pomáhají 
zachraňovat životy. Děkujeme!  Michal Pobucký

Téma: Jste pro zachování vyhlášky 
zakazující hazard?  (str. 2 a 3)

101letá jubilantka a první 
občánek města  (str. 2)

Další investice
na sídlišti Slezská  (str. 3)

Polárka, nová hala ve 
Frýdku-Místku, se líbí 
nejen veřejnosti, ale při-
táhla pozornost i zástup-
ce extraligového hokeje. 
S návrhem úzké spoluprá-
ce se na HC Frýdek-Mís-
tek a Statutární město 
Frýdek-Místek obrátilo 
vedení HC Oceláři Tři-
nec. Všichni zúčastnění 
si již na společné schůzce 
sdělili své základní před-
stavy a nyní zkoumají, jak 
by spolupráce mohla kon-
krétně vypadat.

Podle vedení HC Oceláři 
Třinec si nová multifunkční 
hala Polárka i město Frý-
dek-Místek zaslouží kva-
litnější hokejovou soutěž, 
kterou by mohla přinést 
vzájemná spolupráce. Tři-
nečtí mají dostatečně široký 
kádr, aby mohli nabídnout 
do Frýdku-Místku zajímavá 
jména čítající dohromady 
velmi slušnou sestavu.

„Je jasné, že HC Ocelá-
ři Třinec jsou top hokejo-
vou značkou v evropském 
měřítku a místní hokej by 
měl mnohem vyšší prestiž. 

Umíme si představit z toho 
vyplývající větší zájem veřej-
nosti, rodičů i dětí, celorepub-
likovou reklamu města a větší 
prostor v médiích, celkové 
zviditelnění města i zkvalit-
nění cestovního ruchu, ale 
vše si musí důkladně vyhod-
notit především frýdecko-
-místecký hokejový klub. 
Souhlasíme, že hokejové spo-
jení Třince a Frýdku-Místku 
se nabízí, je to jeden okres, 
po dálnici je to dnes otázka 
dvaceti minut, vše by mohlo 
efektivně fungovat. Na dru-
hou stranu jsou samozřejmě 
v různých oblastech sportu 
známy případy, kdy to s „far-
mářskými celky“ ligových 
klubů nedopadlo vždy dobře. 
My ovšem nemáme nejmen-
ší důvod pochybovat, že nás 
oslovil seriózní partner, který 
představuje naprostou špičku 
ve svém oboru, takže je jen 
otázka, zda oba kluby doká-
žou své představy smluvně 
ošetřit tak, aby byly obě stra-
ny spokojeny. Každopádně si 
přednesené nabídky vážíme, 
protože je potvrzením toho, 
že jsme se při rozhodování o 

Polárka se líbí třineckým Ocelářům

VE WERK ARÉNĚ: Zástupci frýdecko-místecké radnice a hokejového klubu s vede-
ním HC Oceláři Třinec. Jednání se zúčastnil i generální ředitel Třineckých železáren 
Jan Czudek.  Foto: Petr Pavelka

výstavbě nové haly Polárka 
rozhodli správně, a jsme při-
praveni frýdecko-místecký 
hokej nadále podporovat,“ 
shrnul za město Frýdek-
-Místek náměstek primátora 
Pavel Machala, který má ve 
Frýdku-Místku nyní sport na 
starosti.  (pp)

Frýdecko-místecká rad-
nice po změně jejího vede-
ní pokračuje ve změnách 
v městských společnos-
tech. Ty mají jednoznačný 
cíl – mít ve vedení těchto 
fi rem odborníky z oboru a 
politiky pověřit jejich zvý-
šenou a častější kontrolou 
prostřednictvím členství 
v posílených dozorčích 
radách. To vše je navíc ve-
deno snahou v konečném 
součtu ušetřit nemalé fi -
nanční prostředky.

Nejmarkantněji se úspo-
ry projeví ve společnosti 

Distep, která má ve městě 
na starosti tepelné hospo-
dářství. Model radnice pod 
vedením ANO, kdy dvě 
místa ze tří v představen-
stvu patřila politikům, kteří  
měli vykonávat její přímé, 
každodenní řízení, je nahra-
zen pouze jednočlenným 
představenstvem a dozorčí 
radou posílenou o dva čle-
ny. Společnost Distep hlásí, 
že těmito kroky ušetří okolo 
180 tisíc korun měsíčně.

I v  TS a.s. politikové 
opustí vedení společnosti 
a soustředí se na kontrolu 

společnosti jako členové do-
zorčí rady. Tady se ušetřené 
prostředky vyšplhají kolem 
50 tisíc korun měsíčně. Po-
dobná situace je ve Frýdecké 
skládce, kde valná hromada 
odsouhlasila rovněž změ-
ny, které se projeví úsporou 
v přibližně stejné výši.

V městské společnos-
ti Sportplex stejně jako 
v ostatních přibydou dva čle-
nové v dozorčí radě, ale po 
zrušení pozice prokuristky i 
zde budou náklady na odmě-
ny orgánů společnosti nižší. 

(Pokračování na str. 4)

Další změny v městských společnostech
přinášejí významné snížení nákladů
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„Na 6. zasedání ZMFM 
dne 5. 12. 2011 byl jako bod 
6e projednáván návrh na 
vydání Obecně závazné vy-
hlášky o zákazu provozová-
ní vybraných sázkových her, 
loterií a jiných podobných 
her na celém území statutár-
ního města Frýdku-Místku. 
Ze 36 přítomných zastupite-
lů hlasovalo pro vydání této 
obecně závazné vyhlášky 
29 zastupitelů a nepodpo-
řil ji ani jeden ze sedmi 
přítomných zastupitelů za 
ODS (všichni se zdrželi). 
Vyhláška byla vydána pod 

č. 8/2011s účinností od 1. 1. 
2012. Počínaje 1. 1. 2015 se 
tato vyhláška vztahuje i na 
povolení, která byla vydána 
ministerstvem fi nancí před 
1. lednem 2012. V současné 
době tedy herny a kasina, ve 
kterých jsou videoloterijní 
terminály a jiná technická 
herní zařízení, včetně „živé 
hry“, provozovaná na zá-
kladě povolení ministerstva 
fi nancí, jsou vlastně provo-
zována v rozporu s OZV 
č. 8/2011. Nyní záleží na 
ministerstvu fi nancí, kdy 
začne svá dříve vydaná po-

volení ve správním řízení 
rušit. Jde o běh na dlouhou 
trať. Jsme přesvědčeni o 
tom, že se město vydáním 
vyhlášky zakazující hazard 
na celém území statutárního 
města Frýdku-Místku vyda-
lo na správnou cestu.“

Za Klub zastupitelů 
KSČM Ivan Vrba 

„Jako na téměř každé 
rozhodnutí radnice, i na při-
jetí vyhlášky, kterým jsme 
si kladli za cíl vymýtit ve 
Frýdku-Místku hazard, lze 
nahlížet z různých úhlů po-

hledu. Ukázalo se, že většina 
zastupitelů sdílí náš názor, že 
blikající světýlka nepřináší 
světlo do našich životů, ale 
naopak znamenají pro někte-
ré jednotlivce a s nimi celé 
rodiny a často i širší okolí 
mnohem temnější příběhy. 
Na druhé misce vah přitom 
také není málo – jen loni, 
kdy byl hazard ve městě již 
okleštěn, činily příjmy města 
v této položce okolo čtyřiceti 
milionů korun. Jsme pyšní, 
že jsme našli dostatek pod-
pory pro rozhodnutí, které 
znamená, že vymýcení ne-

gativních jevů spojených 
s hazardem má pro nás sku-
tečně velkou cenu. O to po-
zorněji samozřejmě musíme 
vnímat další příjmové polož-
ky městského rozpočtu, kde 
nevidíme prostor k nějakým 
populistickým krokům, kte-
ré by znamenaly další vý-
padky pro městskou poklad-
nu. Občan od nás očekává 
určitý standard služeb, stát 
na radnice přesouvá další a 
další povinnosti, takže mu-
síme mít i zdroje na jejich 
naplnění...

(Pokračování na str. 3)
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Recept na 101 let: žádné neřesti a zmatky
Marta Kombercová se 

loni 7. února stala dru-
hou stoletou občankou 
Frýdku-Místku a rok se 
s rokem sešel a v Domě 
pokojného stáří u Panny 
Marie se mohlo i za účasti 
primátora Michala Po-
buckého slavit znovu.

„Na to, že už má těch neu-
věřitelných 101 let, tak je stav 
maminky ještě velmi dobrý. 
Pozná nás všechny, akorát už 
méně mluví, spíše poslouchá 
a je ospalejší. Ale musím za-
klepat…,“ říká dcera Marta 
Kratinová, která dochází za 
svou matkou do domu po-
kojného stáří třikrát týdně. 
Ta se o ni starala v domácím 
prostředí až do 98 let, kdy 
ještě oslavenkyně chodívala 
ven na procházky a dokon-
ce cvičila. Jenže pak přišel 
úraz, po kterém už potřebo-
vala větší péči v sociálním 

zařízení, kde si seniorky cení 
pro její usměvavou a spole-
čenskou povahu. „Mamin-
ka je velice klidný člověk. I 
proto je tu tak dlouho. Celý 
život byla taková. Žádné 
zmatky, pohoda. Když třeba 
někam jela vlakem, tak byla 
na nádraží už o hodinu dří-
ve, aby vše proběhlo v klidu. 
Co se týče stravy, tak jedla 
vše, ale menší porce. Nepila 
kávu, alkohol jen symbolic-
ky,“ snažila se předat některé 
ingredience receptu na dlou-
hověkost Marta Kratinová. 
K dalším můžete přidat byd-
lení na periferii, se třemi za-
hradami, kdy si člověk hod-
ně zdraví vypěstuje, v kurzu 
prý docela často bylo králičí 
maso.

„Paní Kombercové mů-
žeme jen závidět. Na nás se 
uspěchaná doba jistě pode-
píše mnohem více. Přejeme 

jí samozřejmě hodně zdraví, 
abychom se zase sešli na-

101 LET: Zástupy gratulantů přijímala Marta Kombercová ve třech várkách. Nechyběl 
ani primátor Michal Pobucký.  Foto: Petr Pavelka

přesrok a připomněli si tak, 
že se může vyplatit v životě 

trochu zvolnit,“ říká primá-
tor Michal Pobucký.  (pp)

27. 2. do 1. 3. „ŠKODA 
HOCKEY CUP“ - kvalifi -
kační utkání Mistrovství 
krajských výběrů České 
republiky ročníku 2001.

Navzdory těmto jedno-
značným přínosům pro 
město Frýdek-Místek ne-
utichají snahy výstavbu 
Polárky postavit do nega-
tivního světla, a to i přesto, 
že již bylo konstatováno, 
že v této republice zřejmě 
nebyla postavena investič-
ní akce tohoto typu za tak-
to výhodných podmínek. 
Zopakujme si: Projektová 
dokumentace vyčíslila ná-
klady na výstavbu na 386 
milionů korun. Městu se 
podařilo formou elektro-
nické aukce stlačit nabídku 

Hala pod drobnohledem
o více než sto milionů na 
284 milionů. Navíc zakáz-
ka neskončila v obvyklém 
modelu „víceprací“, takže 
výsledná cena byla ješ-
tě zhruba o milion nižší. 
Přesto se objevily podněty, 
kterými se musí zabývat 
Úřad pro ochranu hospo-
dářské soutěže (ÚOHS). 
U části z nich už zveřejnil 
stanovisko, že neshledal 
důvody pro zahájení správ-
ního řízení, další bude pro-
šetřovat v řádu týdnů až 
měsíců. „Museli jsme kvůli 
tomu přerušit i probíhají-
cí forenzní audit, protože 
veškerá potřebná doku-
mentace je nyní k dispozici 
ÚOHS,“ vysvětlil primátor 
Michal Pobucký.  (pp)

Nová víceúčelová spor-
tovní hala Polárka si veli-
ce rychle našla své obdivo-
vatele a příznivce. Kromě 

zájmu ze strany třinecké-
ho extraligového hokeje 
může těšit více fanoušků 
na hokejových zápasech 

i nad všechna očekávání 
vysoká návštěvnost ve-
řejného bruslení. Hala 
Polárka také hostila od 

  282,5 mil. Kč – výsledná cena                  

  284 mil. Kč – cena po elektronické aukci  

  386 mil. Kč – cena podle projektové dokumentace           
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(Pokračování ze str. 2)
...S miliony z hazardu 

by se městu v tomto ohle-
du „dýchalo“ jistě lépe, ale 
v konečném účtování zo-
hledňujícím veškeré dopady 
hráčských vášní včetně kri-
minality, město Frýdek-Mís-
tek ztratné jistě nebude.“

Za Klub zastupitelů 
ČSSD Karel Deutscher

„Lichva, drogy, alkohol 
i hazard jsou příčinou lid-
ské bídy, strádání, neštěstí a 
rozkladu nejen naší společ-
nosti. Liberální přístup k ha-
zardu je naštěstí na ústupu a 
města se brání přijetím vy-
hlášek proti hernám na svém 
území. Díky vyhlášce přijaté 
v roce 2011 můžeme konsta-
tovat, že ve Frýdku-Místku 
dnes není jediný automat 
povolený městem. Zbývá 
ještě cca 400 ks videotermi-
nálů v hernách a kasinech, 
které povolilo Ministerstvo 
fi nancí ČR a které jsou v 

rozporu s městskou vyhláš-
kou. Ministerstvo fi nancí na 
popud města nyní zahájilo 17 
správních řízení o odebrání 
licence posledním hernám a 
kasinům. Doufáme, že žád-
né vnější nebo vnitřní tlaky 
nezmění platnou vyhlášku a 
v dohledné budoucnosti bude 
Frýdek-Místek bez hazardu. 
Tím sice přijde město o odvo-
dy z hazardu ve výši desítek 
milionů korun ročně a bude 
muset škrtat některé výdaje, 
ale na druhé straně se sníží 
kriminalita a počet závislých 
lidí, jejichž léčba stojí stovky 
miliony korun. Hlavní je, že 
skončí byznys založený na 
lidském neštěstí a strádání.“

Za hnutí Naše město 
Marek Šimoňák

„Hnutí ANO 2011 je 
jednoznačně proti hazardu 
ve Frýdku-Místku, a pro-
to podporujeme zachování 
vyhlášky, která hazard na 
území města zakazuje. Jako 

klíčová je pro nás také ko-
munikace s ministerstvem 
fi nancí ohledně úplného vy-
mýcení hazardu ve městě. 

Jsme si vědomi, že vý-
herní automaty městu při-
náší několik desítek milionů 
korun do městské pokladny, 
které je investuje do oprav 
chodníků, cest atd. 

Na druhou stranu je po-
třeba říci, že příjem těch-
to peněz je na úkor osob, 
jejich rodin a okolí, které 
tomuto nešvaru podleh-
ly. Negativní dopady na 
sociální a životní úroveň 
těchto osob jsou natolik 
velké, že je nelze přehlížet.

Město proto musí počítat 
s výpadkem příjmů, který 
bude tímto způsoben, a hle-
dat možné úspory tak, aby 
nebyly sníženy investice, 
které jsou pro město jednou 
z hlavních priorit. Ohledně 
této vyhlášky proběhla dis-
kuze již v prosinci loňského 
roku na setkání předsedů za-

stupitelských klubů a všich-
ni jejich zástupci se jasně 
vyjádřili, že jsou pro zacho-
vání stávající vyhlášky.“

Za klub zastupitelů 
ANO 2011 Petr Gaj

„Obecně závazná vyhláš-
ka o zákazu provozování 
výherních hracích přístrojů 
a videoloterijních terminálů 
byla přijata již v minulém 
volebním období. Tehdejší 
koalice (ČSSD, KDU-ČSL 
a NESTRANÍCI), která 
tuto vyhlášku připravila 
a prosadila, si byla velmi 
dobře vědoma negativního 
dopadu na rozpočet města. 
Tento výpadek je počítán 
v desítkách milionů korun. 
Neovlivnila ovšem jen roz-
počet města, ale i rozpočty 
jiných neziskových organi-
zací a sportovních klubů. 
Všem je však jasné, že pro 
ozdravení společnosti byl 
tento krok nezbytný. Vždyť 
všechny negativní jevy, 

spojené s tzv. hrou na auto-
matech, zvýšená kriminali-
ta, krádeže, násilné trestné 
činy, a dokonce i vraždy a 
v neposlední řadě i dopady 
na rodinné soužití, končící 
rozpadem rodin a mnoha 
rodinnými tragédiemi, jsou 
natolik závažné, že se s nimi 
musíme tvrdě vypořádat! 
Takovéto vyhlášky, platící 
již i v jiných městech Čes-
ké republiky (a další města 
se přidávají), jsou jedním 
z kroků, které tyto jevy po-
tlačují. Proto je KDU-ČSL 
všemi svými hlasy jedno-
značně PRO ZACHOVÁNÍ 
vyhlášky zakazující hazard 
ve Frýdku-Místku. Všechny 
pokusy o její zrušení, ať již 
vyjdou z dílny jakéhokoli 
politického hnutí či strany, 
budeme tvrdě kritizovat, 
veřejně pranýřovat a všemi 
dostupnými prostředky mu 
zabráníme!“

Za klub KDU-ČSL 
Libor Koval
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Magistrát města Frýdku-
-Místku zahájil v roce 2010 
centralizovaný nákup ener-
gií pro městský úřad, školy 
a školky, zařízení sociální 
péče, technické služby a 
sportovní zařízení společ-
nosti Sportplex. Úspory jsou 
v řádu několika milionů ko-
run. Další peníze město šet-
ří formou efektivní regulace 
napětí v lampách veřejného 
osvětlení, které zejména 
v nočních hodinách, kdy je 
snížená doprava, svítí méně 
intenzivně. Úspora energie 

je až padesátiprocentní.
Město šetří na energiích 

již od roku 2010, kdy poprvé 
nakoupilo elektřinu a plyn 
formou elektronické aukce 

a ušetřilo téměř pět milionů 
korun. Od té doby se městu 
daří využívat stále výhodněj-
ší nabídky a šetřit další mili-
ony korun. „V roce 2013 jsme 

nakoupili na Českomoravské 
komoditní burze Kladno 
plyn a elektřinu hned na dva 
roky, tedy do konce letošního 
roku. Úspory by měly činit i 
při zohlednění vyšších cen 
plynu 3,8 milionů korun. 
V tomto trendu hodláme po-
kračovat. Letos se chystáme 
zopakovat nákup plynu a 
elektřiny formou elektronic-
ké aukce, a to opět na dva 
roky, tedy až do konce roku 
2017,“ upřesnil náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.

(Pokračování na str. 4)

Statutární město Frý-
dek-Místek již několik let 
investuje nemalé fi nanč-
ní prostředky do zatep-
lení školních zařízení a 
dalších budov v majetku 
města. 

Postupně již nechalo 
zateplit 19 
budov zá-
kladních a 
mateřských 
škol a také 
k u l t u r n í 
dům v Lískovci. Celko-
vé náklady převýšily 180 
milionů korun, ovšem 103 
milionů z této částky měs-
to získalo ve formě evrop-
ských dotací.   

Město se snaží získá-
vat dotace na zateplení i 

dalších školních zařízení. 
Rozhodnuto již je o zatep-
lení 11. ZŠ. Náklady jsou 
odhadovány na 40 milionů 
korun, přičemž zhruba 25 
milionů z této částky bude 
hrazeno z dotace Zelená 
úsporám. Stavební práce 

jsou plá-
novány od 
června do 
října.  

„V příš-
tích dnech se 

město chystá požádat o dal-
ší evropské dotace z Ope-
račního programu Život-
ního prostředí na zateplení 
mateřských škol Anenská a 
Gogolova, Střediska volné-
ho času Klíč a Domova pro 
seniory. Termín pro podání 

Město chce pokračovat v zateplování budov

11. ZŠ: Další ze škol, která se dočká zateplení.  Foto: Petr Pavelka
žádosti je do 19. března,“ 
informoval náměstek pri-
mátora Jiří Kajzar. 

V případě, že město do-
tace získá, ušetří zhruba 
60 % celkových nákladů na 

výměnu oken a zateplení 
fasády i střech výše jmeno-
vaných budov.

„získáváme
dotace“

„město 
šetří“

„řešíme 
problém“

Zateplování snižuje ná-
klady na vytápění budo-
vy, některé objekty ovšem 
tímto zásahem ztrácejí 
určité architektonické prv-
ky a stávají se 
z nich vyhla-
zené krabice. 
To se nelíbí ná-
městkovi pri-
mátora Jiřímu 
Kajzarovi, který se chce 
této problematice věnovat.

„Je to celospolečenský 
problém, protože účel dotací 
řeší zateplení, okna, fasády, 

ale nebere ohled na někte-
ré ozdobné prvky. Pokud 
se nezasahuje do rozměrů 
oken, nepodléhají tyto zása-
hy stavebnímu řízení, takže 

je na libovůli 
investora, jak 
se zachová. 
Z o h l e d n ě n í 
některých ar-
ch i t ek t on ic -

kých detailů při zateplování 
ovšem může vyjít třeba až 
na trojnásobek ceny, takže 
je jasné, jak to dopadá...

(Pokračování na str 4)

I fasády si zaslouží ochranu Nakupujeme levnější energii a snižujeme její spotřebu
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(Pokračování ze str. 3)
... Vidíme to i na budo-

vách ve vlastnictví státu, 
stačí se podívat, jak dopadl 
objekt katastrálního nebo 
okresního úřa-
du. Citlivě zre-
konst ruovaná 
budova bývalé 
okresní vojen-
ské správy soukromým in-
vestorem ale ukazuje, že to 
jde. My jako město bychom 
přes Fond regenerace moh-
li vlastníkům na citlivé ře-

šení přispívat, budeme také 
zkoumat, zda lze některé 
cenné fasády památkově 
chránit. Týká se to i někte-
rých budov ve vlastnictví 

města, proto 
v současné 
době hledáme 
řešení, které 
by napomohlo 

tomu, aby město nepři-
cházelo o další architekto-
nicky cenné prvky,“ uvedl 
náměstek primátora Jiří 
Kajzar.  (pp)

Zpravodajství

(Pokračování ze str. 1)
„Deklarovali jsme, že 

chceme, aby politici pouze 
kontrolovali a nepodíleli se 
přímo na řízení městských 
společností. Ty mají nyní 
v čele osvědčené odborní-
ky, kteří nesou plnou od-
povědnost a samozřejmě je 
nevedou svévolně, ale podle 
strategických cílů daných 
městem,“ vysvětlil primátor 
Michal Pobucký. Dodal, že 
nevýhodou politiků účast-
ných na každodenním řízení 
společností ve vedení fi rem 
byly i potencionální další 
nutné náklady spojené s vý-
konem jejich činnosti jako 

náklady na telefony, nákup 
počítačové a komunikační 
techniky, vybavení kance-
láří, služební cesty, podni-
kové stravování a další. „I 
tyto položky lze brát jako 
další úspory nákladů. I kdy-
bychom je ale nezapočítali, 
úspora v městských společ-
nostech po změnách v jejích 
orgánech činí okolo 300 ti-
síc měsíčně a za celé volební 
období okolo 14 milionů ko-
run,“ uzavřel primátor.

V rámci valných hromad 
byly pozměněny také jedna-
cí řády dozorčích rad, v ni-
chž jsou zastoupeni politici. 
Nově tedy budou dozorčí 

rady společností zasedat 
minimálně jednou za mě-
síc a jednou za čtvrt roku 
podají písemnou zprávu o 
své činnosti akcionářům. 
Zpráva o činnosti má navíc 
obsahovat také prezenci 
jednotlivých členů na jed-
notlivých jednáních dozorčí 
rady, případně zhodnocení 
plnění úkolů, pokud byli 
jednotliví členové takovými 
úkoly pověřeni. Na základě 
těchto podkladů mohou být 
členové dozorčí rady odvo-
láni. V dozorčích radách 
nefi gurují zástupci hnutí 
ANO, protože se jejich čle-
nové v městských společ-

Další změny v městských společnostech přinášejí významné snížení nákladů

I fasády si zaslouží ochranu

„řešíme 
problém“

(Pokračování ze str. 3)
K úsporám nákladů při-

spívají také technické služ-
by, které jdou s dobou a ne-
ustále hledají nové možnosti 
snížení ná-
kladů za pro-
voz veřejné-
ho osvětlení. 
„V současné 
době sledu-
jeme trendy ve vývoji LED 
diodové technologie a ve 
zkušebních provozech testu-
jeme několik typů LED dio-
dových svítidel. Ty nejlepší 
z nich postupně nahradí sví-
tidla s prošlou životností,“ 
uvedl předseda představen-
stva TS a.s. Jaromír Kohut.

Další fi nanční úspory vy-
plývají z propracovaného 
systému pravidelné údržby 
a postupné obnovy zaří-
zení veřejného osvětlení. 
Důsledným dodržováním 
údržbových prací se vý-
razně prodlužuje životnost 
jednotlivých prvků soustavy 
veřejného osvětlení (stožáry, 
svítidla, rozvaděče, svorkov-
nice, kabelová vedení) a zá-
roveň se snižuje poruchovost 
celé této soustavy. Postupná 
obnova vysloužilého veřej-
ného osvětlení snižuje městu 
vysoké investice na rekon-
strukci velkých celků, které 
by při zanedbání údržby byly 
nutné. Jediné větší investice 
v oblasti veřejného osvětlení 
souvisí s revitalizací sídliště 
Slezská, kde z důvodu změ-
ny parkovacích ploch dochá-
zí k přesunutí stožárů veřej-
ného osvětlení.

Technické služby svým 
dlouhodobým a zodpověd-
ným přístupem k systému 
veřejného osvětlení vybu-
dovaly ve městě jednu z nej-

ú s p o r n ě j -
ších soustav 
v celé České 
r e p u b l i c e . 
Dokazuje to 
i skutečnost, 

že v roce 1981 byl průměr-
ný příkon na jeden světelný 
bod 185 W, zatímco v dneš-
ní době je to pouze 106 W.

Nakupujeme levnější energii 
a snižujeme její spotřebu

„město 
šetří“

Statutární město Frý-
dek-Místek už dlouhodobě 
mění s přispěním Evropské 
unie podobu nejlidnatějšího 
sídliště Slezská. Od března 
bude pokračovat ve 3. etapě 
revitalizace sídliště, která se 
dotkne devíti lokalit.

Zahrnovat bude zejména 
předláždění stávajících a vy-
budování nových chodníků, 
rozšíření komunikací pro 
zajištění bezproblémového 
průjezdu vozidel hasičů i po-
třeby parkování a doplnění 
veřejné zeleně. Náklady na 
3. etapu revitalizace sídliště 
Slezská činí 50,8 milionů ko-
run. Téměř 43 milionů z této 
částky získá město zpět for-
mou dotace z prostředků 
Evropské unie, z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj.

„Modernizace sídliště za-
čala v roce 2012. Upraveny 
byly místní parky, vznikla 
zde desítka nových dětských 
a sportovních hřišť i prostor s 
unikátním jevištěm ve tvaru 
kobry, které je v České repub-
lice jedinečné. Přibyla téměř 

stovka parkovacích míst i 
zcela nová příjezdová komu-
nikace v blízkosti křižovatky 
ulic Slezská a Staroměstská, 
která výrazně napomáhá ply-
nulosti provozu uvnitř sídliš-
tě, a dobudována byla také 
půlkilometrová cyklostezka 
vedoucí středem sídliště po 
ulici Novodvorská. Součástí 
byla také úprava zeleně, vy-
budování nového veřejného 
osvětlení a doplnění městské-
ho mobiliáře,“ připomenul 
primátor Michal Pobucký 
s tím, že rekonstrukce sídliš-
tě Slezská již spolykala přes 
32 milionů korun, z toho 27,6 
milionů korun bylo hrazeno 
z evropských dotací. 

Největší úpravy v rámci 
3. etapy se uskuteční na uli-
ci Novodvorská v úseku od 
křížení s ulicí J. Čapka po 
M. Tyrše. Současná obou-
směrná komunikace bude 
rozdělena na dva jednosměr-
né pruhy s parkovacím pru-
hem uprostřed. Díky tomu 
vzniknou tři řady kolmých 
parkovacích míst o celko-

vé kapacitě 116 stání. Větší 
stavební úpravy se dotknou 
také ulice Pekařská, kde 
budou chodníky posunuty 
blíže k domům, čímž vznik-
nou parkovací zálivy pro po-
délná stání. V rámci úprav 
vznikne na sídlišti přes 200 
nových parkovacích míst 
a vysazeny budou desítky 
nových stromů a keřů. Cí-
lem je zlepšit nepříznivou 
situaci s parkováním, zajistit 
průjezdnost vozidel integro-
vaného záchranného systé-
mu a celkově zvýšit komfort 
bydlení na sídlišti Slezská.

„Obyvatelé sídliště se bu-
dou po dobu stavebních úprav 
potýkat s různými dopravní-
mi omezeními, která se do-
tknou nejen řidičů, ale také 
chodců. Zvýšena zde bude 
také prašnost i hlučnost. Chtěl 
bych občany sídliště vyzvat 
k trpělivosti a ohleduplnosti, 
odměnou jim bude příjem-
nější prostředí, které jistě při-
spěje ke zvýšení kvality jejich 
života,“ řekl náměstek primá-
tora Karel Deutscher. 

Sídliště Slezská čekají od března 
další velké stavební úpravy 

Výstava návrhů
rekonstrukce kina
V úterý 10. 3. od 15 ho-

din v Kině Petra Bezru-
če dojde k slavnostnímu 
vyhlášení výsledků ar-
chitektonické soutěže 
s tématem jeho rekon-
strukce. Zúčastní se 
zástupci zadavatele, 
tedy Statutárního 
města Frýdek-Mís-
tek, členové od-
borné poroty a 
samotní účastníci 
soutěže.

O den později 
bude zahájena 
výstava návrhů, 
která bude pří-
stupna veřej-
nosti v čase 
od 9 do 19 
hodin až do 
11. dubna.

TIP

MĚSTO SE SÍDLIŠTI: Frýdecko-místecká radnice se snaží zatraktivnit sídliště Slezská. 
 Foto: Petr Pavelka

nostech chovali velmi ne-
standardně. Mimo známý 
problém s pozměňováním 
obsahu smluv si také brali 
některé strategické smlouvy 

v originále domů, což může 
nasvědčovat tomu, že někdo 
měl zájem o citlivá data na-
příklad kvůli potencionální 
privatizaci.   (pp)

„získáváme
dotace“
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Výsledky Tříkrálové sbírky 2015
15. ročník Tříkrálové 

sbírky byl opět úspěšný. 
V regionu Frýdek-Místek 
a Frýdlant nad Ostravicí 
se během prvních 14 led-
nových dní vydalo do ulic 
272 kolednických skupi-
nek. Po otevření a spočí-
tání všech pokladniček byl 
výsledek opravdu krásný a 
činí 1 700 309 Kč. Na úze-
mí města Frýdku-Místku 
se vybralo 438 018 Kč.

Charita Frýdek-Místek 
děkuje všem koledníkům, 
kněžím, pracovníkům 
obecních úřadů za pomoc 
při Tříkrálové sbírce a také 
štědrým dárcům. Z letošní-
ho výtěžku plánujeme za-
koupit zvedák pro imobilní 
klienty na Oázu pokoje, část 
výtěžku použijeme na dofi -
nancování sociálních slu-

žeb, jako je Dům pokojného 
stáří, Charitní pečovatel-
ská služba, Terénní služba 
ZOOM, Centrum Pramí-
nek, Terénní služba Rebel, 

Denní centrum Maják a 
zbylou část fi nancí použije-
me na pravidelné supervize 
a vzdělávání zaměstnanců. 

Mgr. Renáta Zbořilová

Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociálních 
služeb, upozorňuje všech-
ny žadatele, kteří již mají 
podanou žádost o přidělení 
bytu v režimu sociálního 
bydlení pro seniory – ul. Sa-
dová, ul. 17. listopadu, ul. 
Zámecká, ul. Na Aleji 82, ul. 
Těšínská ve Frýdku-Míst-
ku, aby se mezi 2. lednem 
až 31. březnem 2015 dosta-

vili v úřední dny, tj. pondělí 
a středu (v době od 8.00 do 
17.00 h, polední přestávka 
11.30 – 12.30 h) a ve čtvrtek 
(v době od 13.00 do 15.00 h) 
na odbor sociálních služeb, 
budova ul. Radniční 1149, 1. 
patro, kanc. č. 210 k aktuali-
zaci svých žádostí. 

K aktualizaci je třeba 
doložit aktuální potvrzení 
o výši příjmu a doklad o 

nájemním, podnájemním, 
vlastnickém nebo jiném 
právním vztahu prokazují-
cí bytovou situaci žadatele. 

Toto upozornění se ne-
týká žadatelů, kteří mají 
podanou žádost o přidělení 
bytu v Penzionu pro senio-
ry Frýdek-Místek, p. o., ul. 
Lískovecká. Tito žadatelé 
budou své žádosti aktuali-
zovat až v dubnu 2015. 

Aktualizace žádostí o přidělení bytu
v režimu sociálního bydlení pro seniory 

Jednoho dne člověk po-
zná, že začíná stárnout. 
Poví mu to ruce i nohy, 
klouby, páteř, hlava, srd-
ce, dech i vrásky na kůži. 
Nerad si to přiznává a těž-
ko si na to zvyká. Ale ne-
bylo by moudré připínat 
k prošedivělým skráním 
smuteční závoj a pokrývat 
svou tvář jeho stínem. I na 
bílé hlavy vysvitne slunce 
i pro ně se ještě vrací jaro 
rozkvetlých sněženek. 

Protože v životě není 
nic snadné, ani stárnutí se 
člověk nemusí odevzdat. I 
s ním se musí rvát. Jsou s tím 
jistě potíže, naráží se na ně 
na každém kroku. Přese 
všechno každý z nás na ži-
votě lpí. Už Sofokles moudře 
řekl: „Nikdo nemiluje život 
tak, jako starý člověk“.

Musíme si zvyknout po-
maleji žít. Mládí je divoká 
jarní voda, stáří je širo-
ká řeka klidněji plynoucí. 
V mládí člověk stále chvátá, 
ve stáří zpomaluje veškeré 
tempo, ale zato žije jaksi 

hlouběji. Navzdory všemu 
je v nás něco, co nemusí 
nikdy zestárnout. Naše srd-
ce. Ne ten důležitý sval, na 
němž závisí náš život, ale to 
nejvnitřnější v nás, o němž 
říkáme, že je zdrojem na-
šich citů a emocí. Stále ještě 
můžeme pro něco hořet, mi-
lovat či zamilovat se, něčím 
se těšit, po něčem toužit, o 
něčem snít, radovat se. Mů-
žeme prožívat chvíle poho-
dy, vzrušení a štěstí. Pokud 
naše srdce neokorá, neotupí 
a nestaneme se lhostejnými, 
určitě nás ještě krásné a po-
zoruhodné zážitky čekají. 

Milovat život, zajímat se 
o všechno kolem, mít radost 
z každého nového dne, to je 
hlavní předpoklad oddálení 
stárnutí ducha i těla. Mož-
ná právě kolektiv seniorů 
v městské organizaci Svazu 
důchodců a jeho pestré ak-
tivity mohou být nápomoc-
ny ke splnění těchto cílů. 

Josef Šablatura,
městská organizace 

Svazu důchodců ČR

Nebojme se stárnutí

Přijímáme zájemce o rekvalifi kační kurzy 
s akreditací Pečovatelka o děti ve věku 0-15 let

a Pracovník v sociálních službách.
Výuka se koná v Obchodní akademii,
Palackého 123 v Místku od 9. 3. 2015.

Kontakt 732 349 654, www.vzdelavaci-kurzy.eu

Na jaře loňského roku 
navázala naše stanice Do-
mova pro seniory Frýdek-
-Místek p.o. – Školská spo-
lupráci se sousední 4. ZŠ. 
Předtím jsme na sebe kou-
kali pouze přes plot, tak 
jsme se rozhodli poznat 
malé sousedy trochu blíže. 

Poprvé nás navštívily děti 
pod vedením paní učitelky 
Damkové a jejich kolegyň 
s vystoupením ke Dni matek. 
Seniorky i senioři tak měli 
možnost zhlédnout vystoupe-
ní školního sboru i recitační 
pásmo. Druhá návštěva pro-
běhla na zahradě, kdy si žá-
kyně osmých a devátých tříd 
připravily pro naše uživatele 
předčítání povídek, po kte-
rém následoval turnaj v ku-
želkách, který vyhráli domá-
cí, tedy uživatelé naší stanice.

Další setkání proběhlo 
v říjnu a bylo ve znamení 
společenských her. Nejprve 
si smíšené dvojice žák-seni-
or zahráli hru Bingo a pak 

děti představily seniorům 
neznámé společenské hry, 
které si posléze vyzkoušeli 
zahrát. Poslední letošní se-
tkání proběhlo před Vánoci, 
kdy si děti z prvního stupně a 
školního sboru pod vedením 
paní učitelky Halamové při-
pravily vánoční vystoupení, 
v jehož závěru dostali senioři 
od dětí drobné dárečky.

Díky dobrým zkušenos-
tem a pozitivním ohlasům 
všech zúčastněných jsme se 
rozhodli poznat i další, tento-
krát trochu vzdálenější sou-
sedy, a to Gymnázium Petra 

Bezruče. Tito nás navštívili 
v adventním čase se svým 
Vokálně-instrumentálním 
tělesem pod vedením Mgr. 
Tóthové a ve společnosti 
písničkáře Pavla Býmy. Spo-
lečně pak rozezněli chodby 
domova koledami a vánoční-
mi písněmi, takže si vánoční 
atmosféru užili i imobilní 
klienti na pokojích. Oběma 
školám, jejich žákům a peda-
gogům, moc děkujeme a vě-
říme, že se vzájemná spolu-
práce bude rozvíjet i nadále.

Mgr. Denisa Fusková, 
sociální pracovnice

Dobří sousedé – senioři a školáci Účast zdravotních sester na kongresu 
Letos se opět dvě zdravotní sestry z Charitní ošet-

řovatelské služby zúčastnily 13. celostátního kongresu 
s mezinárodní účastí na téma „Mezioborová spoluprá-
ce při léčbě ran a kožních defektů“, který se konal ve 
městě perníku v Pardubicích dne 22.–23. 1. 2015. 

Přednášku na téma „Co nás nezabije, to nás posílí“ před-
nesla Kamila Vargovská. Přednáška byla věnována bývalé 
vrchní sestře a zakladatelce Charity Frýdek-Místek paní 
Stolařové, která je vzorem pro charitní zdravotní sestry.

Přes velké množství přednášek navštívily zdravotní sestry i 
workshopy různých fi rem, které představily nové antiseptikum 
v lokální léčbě a nové krytí vlhké terapie, jež je jako jediné účin-
né na biofi lm v ranách, který trápí téměř všechny povrchy ran.

Přednášky, workshopy a prezentace fi rem obohatily zdra-
votní sestry o nové poznatky a další výsledky výzkumů 
v boji s léčbou nehojících se ran.  Kamila Vargovská



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  6  – Sport

kam za sportem a relaxací

Extraliga házené
– základní část, domácí utkání

Utkání extraligy házenkářů SKP Frýdek-Místek – HK 
Lovosice se hraje v pátek 6. 3. v 17.30.

Domácí zápasy jarní části FNL:
MFK FM - Graffi n Vlašim 14.30 h (Stovky) 14. 3. 
MFK FM - FK Pardubice 15.00 h (Stovky) 28. 3.
MFK FM - FC Fastav Zlín 16.30 h (Stovky) 11. 4. 
MFK FM - Baník Sokolov 17.00 h (Stovky) 25. 4. 
MFK FM - Ústí nad Labem 17.00 h (Stovky) 13. 5. 

MFK FM - FK Fotbal Třinec 17.00 h (Stovky) 24. 5. 

Baseballisti ocenili své nejlepší a těší se na nový areál
V pátek 20. února se 

v prostorách restaurace 
U Hučky uskutečnil gala-
večer baseballového klubu 
Klasik Frýdek-Místek, 
jehož součástí bylo kromě 
dlouhých baseballových 
diskuzí, společenského 
tance a tomboly i tradiční 
vyhlášení trenérské anke-
ty o nejlepší oddílové hrá-
če v uplynulé sezóně 2014.

Ceny vítězům ankety 
předávali odchovanec Kla-
siku, nadhazovač mužské 
baseballové reprezentace a 
účastník podzimního ME v 
ČR a Německu Jan Tomek 
a legenda frýdecko-místec-
kého softballu Eva Kopco-
vá. Dohromady bylo rozdá-
no třináct ocenění, po třech 
v každé ze čtyř věkových 
kategorií a k tomu speciál-
ní cena pro Talent roku.

Vyhlášení začínalo od 
těch nejmenších, tj. věko-
vé kategorie do 10 let, tzv. 
t-ballu, u kterého působí 
jako hlavní trenér Pavel 
Kociňák. Družstvo odehrá-
lo během sezóny množství 
turnajů a probojovalo se na 
neofi ciální MČR do Prahy, 
tzv. Superpohár, kde se ve 
velké konkurenci rozhodně 
neztratilo. Nejlepším pola-
řem (tzn. hráčem obrany) 
se stal Daniel Menšík, nej-
lepším pálkařem (tzn. hrá-
čem v útoku) byl vyhlášen 
Jan Kozel, nejužitečnějším 
hráčem, tzv. MVP, pak Ma-
tyáš Straka.

Největším úspěchem 
loňské sezóny pro tým 
další vyhlašované kate-
gorie žáků, tedy hráčů 
do 12 let, bylo 6. místo 
na Českém baseballovém 
poháru v Brně a následný 
postup na MČR v Ostra-
vě, kde obsadil 7. místo. 
Nejlepším nadhazovačem 
tohoto družstva, vedené-
ho Alešem Haladejem, se 
stal Matyáš Kozel, nejlep-

ším pálkařem pak Damián 
Lapiš. Jako nejužitečnější 
hráč byl oceněn Vojtěch 
Pavelka, adept žákovské 
reprezentace ČR.

Hlavním trenérem dal-
ší vyhlašované kategorie 
mladších kadetů, což jsou 
hráči do 14 let, je Marcel 
Pardík. Jejich největším 
úspěchem bylo 7. místo na 
České baseballovém pohá-
ru v Blansku. Nejlepším 
nadhazovačem se stal Ma-
rek Konečný a nejlepším 
pálkařem Benjamin Petr-
žela. Ocenění pro nejuži-
tečnějšího hráče si převzal 
Martin Pernička, dřívější 
žákovský reprezentant a 
současný adept kadetského 
reprezentačního výběru.

Poté slavnostní vyhláše-
ní přešlo k nejstarší katego-
rii, tedy týmu mužů, který 
hlavní trenér Jan Maštalíř 
loni dovedl k 6. místu v 
Českomoravské lize, tj. 
druhé nejvyšší soutěži v 
ČR. Cenu pro nejlepšího 
nadhazovače získal Marcel 
Pardík, nejlepším pálkařem 
se stal dlouholetý český re-
prezentant Martin Drong, 
jako nejužitečnější hráč byl 
oceněn Jindřich Adamus.

Na závěr byla předána 
ještě speciální cena pro hrá-
če, který v minulém roce 
dosáhl největšího zlepšení 
a je velkým příslibem do 
budoucích let, tzv. Talent 
roku. Obvykle jej získává 
hráč z řad mládeže a ani 
nyní tomu nebylo jinak, 
když si cenu převzal hráč t-
-ballu Richard Omelka.

Ani trenéři neodešli z ga-
lavečera s prázdnou. Z inicia-
tivy několika rodičů a fanouš-
ků jim byly jako poděkování 
za svou práci předány poháry 
s pojmenováním podle sedmi 
trpaslíků, což je mile překva-
pilo a potěšilo.

Všichni trenéři se shodu-
jí, že se loňská sezóna ne-

OCENĚNÍ: Horní řada (zleva) – Marcel Pardík, Martin Drong, Damián Lapiš, Marek 
Konečný (vzadu), Vojtěch Pavelka, Matyáš Kozel, Martin Pernička, Benjamin Petržela, Jin-
dřich Adamus, spodní řada – Daniel Menšík, Matyáš Straka, Richard Omelka, Jan Kozel.

bývale vydařila, a věří, že 
i v letošním roce dosáhne 
Klasik na řadu týmových 

i individuálních úspěchů, 
a spolu s vedením, hráči i 
fanoušky se už nemohou 

dočkat otevření právě bu-
dovaného baseballového 
areálu v Místku.

Již jen pár dní zbývá 
do startu jarních odvet 
ve Fotbalové národní lize. 
Valcíři své úvodní utkání 
sehrají v Táborsku a dru-
holigový kádr našich A 
mužů je již kompletní.

V zimním období se 
klub rozloučil s obráncem 
Martinem Uvírou (Vlta-
vín?), kterému skončilo u 
nás hostování. Ze stejného 
důvodu ve Frýdku nepokra-
čují záložník Martin Pribula 
(Limanovia Limanowa, PL 
– 3. liga) a útočník Dušan 
Uškovič. Naopak srbskému 
útočníkovi Marku Milu-
novićovi skončila smlouva 
a nová s ním uzavřena již 
nebyla. V kádru valcířů ne-
pokračuje ani útočník Petr 

Soukup, který dostal od 
klubu povolení k přípravě s 
třetiligovou Holicí (HFK). 
Zpátky do ostravského Ba-
níku zamířil mládežnický 
reprezentant Jakub Šašinka. 
„Kuba by byl u nás čtvrtým 
útočníkem. Vzhledem k jeho 
mládí a potenciálu potřebuje 
pravidelně hrávat. U nás by 
tolik příležitostí a prostoru 
nedostal, což by mu v jeho 
dalším fotbalovém růstu ur-
čitě neprospělo,“ vysvětlil si-
tuaci kolem fotbalisty, který v 
žákovském věku už ve Stov-
kách jednou působil, kouč 
Frýdku-Místku Karel Orel.

Mezi nové tváře valcířů 
se zařadil krajní záložník 
Josef Just, který do Stovek 
přichází z Jablonce na hos-

tování s případnou opcí. 
Stejně tak tomu je i u Bel-
la, který naposledy hrával 
v Jihlavě. Půlroční hos-
tování se podařilo vyřídit 
u Jana Staška (FC Baník 
Ostrava) a Richarda Vaňka 
(MFK Karviná). Naopak 
slovinský útočník Danijel 
Jurišić, který naposledy pů-
sobil ve druhé skotské lize 
– FC Cowdenbeath, přišel 
do Stovek na přestup. Do-
dejme jen, že krajní obránce 
Adi Mehremić, který to na 
podzim zkoušel na farmě v 
Lískovci, v testech uspěl a 
vedení MFK Frýdek-Místek 
s jedním z nejlepších střelců 
letošní zimní přípravy po-
depsalo dvouletou profesio-
nální smlouvu.

Druholigový kádr je již uzavřen

Největší pozdvižení 
v šachových ligových sou-
těžích zatím vyvolávají 
výkony a průběžné umís-
tění extraligové rezervy 
Beskydské šachové školy, 
která startuje v 1. lize. 
Průběžně patří ve dvanác-
tičlenné tabulce družstvu 
BŠŠ Frýdek-Místek „B“ 
2. místo a tým má pořád 
naději bojovat o postup do 
nejvyšší Extraligy! 

Vedoucí, kapitán týmu a 
hráč v jedné osobě Zdeněk 
Holeksa nám k dosavadní-
mu průběhu soutěže řekl: 
„Úvod sezóny našemu druž-
stvu moc nevyšel a v prv-
ních dvou kolech jsme vyšli 

bodově naprázdno. Pak však 
naše mladé družstvo již ne-
zaváhalo a jde od vítězného 
zápasu k zápasu a soupeři 
začínají o nás mluvit jako o 
„černém koni“ soutěže. 1. 
ligu hrajeme čtvrtým rokem, 
soutěž je to pro nás opravdu 
náročná, neb máme tým slo-
žený až na jednu výjimku 
z našich domácích hráčů a 
konkurence týmů z Ostra-
vy, Brna, Zlína, Chrudimi a 
dalších je velmi silná. Naším 
hlavním cílem před sezónou 
bylo pohybovat se ve středu 
tabulky a sbírat zkušenosti. 
Nyní samozřejmě máme cíle 
smělejší a velmi rád bychom 
získali ligovou medaili. Prů-

běžné 2. místo je skvělé, ale 
ještě nás čekají papírově sil-
nější soupeři, a tak nechce-
me dělat předčasné závěry, 
ale pozici na „bedně“ roz-
hodně chceme udržet, byl by 
to skvělý sportovní úspěch! 

Výsledkově se velmi daří 
mezinárodním mistrům 
Stanislavu Jasnému, Serge-
ji Vesselovskému, Jakubu 
Rabatinovi, Kristýně No-
vosadové, Michaelu Kubí-
kovi a Zdenku Holeksovi, 
ale i další hráči jsou důleži-
tou součástí dvacetičlenné-
ho týmu a bez jejich pomo-
ci bychom jen stěží mohli 
dosáhnout tak výborných 
sportovních úspěchů.“

1. liga družstev – Frýdek-Místek na 2. místě
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z atletiky

fotbal mládeže
DOROST

mladší dorost U16 – FK 
Čadca 6:0 (5:0) 
Janša 4, Kutáč 2

mladší dorost U17 – FK 
Čadca 4:4 (3:3) 

P. Němec 2, Velička, 
Vojkovský

MOSiR Jastrzebie – star-
ší dorost U19 2:0 (1:0) 

MOSiR Jastrzebie – mlad-
ší dorost U17 8:0 (5:0) 

ŽÁCI
starší žáci U14 – MFK 

Košice 9:3 (5:2) 
Krajčo (Křenek), Krajčo 

(Fulnek), D. Maceček 
(Krajčo), Křenek (D. 

Maceček), D. Maceček 
(Kubáň), Kováč (Křenek), 
Kováč (Křenek), Kubáň, 

Andreas Akritidis (Kováč).
starší žáci U15 – MFK 

Košice 3:1 (1:0) 
M. Fukala, 48. Ostrák, 59. 

Kudláček
Bohemians 1905 – mladší 

žáci U13 0:2 (0:1)
Dukla Praha – mladší 

žáci U13 3:8 (2:3)
Slavia Praha – mladší 

žáci U13 6:2 (3:2) 
Mladí fotbalisté Frýdku-
-Místku U13 se přes víkend 
zúčastnili miniturné po Pra-
ze, kde se střetli s kvalitními 

prvoligovými družstvy stej-
né věkové kategorie. 
Bohemians 1905 – mladší 

žáci U12 7:6 (4:2) 
Kolek 2, M. Mikulenka, 

D. Śmiga, Legorský, Jurga
Dukla Praha – mladší 

žáci U12 10:8 (4:5) 
M. Mikulenka 2, D. Śmiga 

2, Marciňa 2, Jurga 2
Slavia Praha – mladší 

žáci U12 5:1 (0:1) 
Šeba

starší žáci U15 – Bialsko 
Biala 1:0 (1:0) 

Hajnoš
starší žáci U14 – Bialsko 

Biala 4:2 (2:2) 
Kováč (Song), D. Maceček 

(Křenek), L. Maceček 
(Fulnek), Polach (Fulnek).

PŘÍPRAVKA
ročník 2006 – FC Kozlo-

vice 8:9 
Šimeček, Řezníček, Škopek, 
Klimša 1, Pastrňák 1, Ko-
žuch 2, Roman, R. Stalmach 
1, P. Stalmach, Kubáň, Man-
dys 2, Makovička, Fojtík, 
Ivana, Zapalač, Veselka 1
FC Hlučín - ročník 2006 

9:29 
Krasula 1 - Karas, 1, Stry-
ja 3, Nalewajka 5, Švorčík 
7, Deingruber 9, Zelina, 
Strack 1, Tománek 2.

ročník 2007 – turnaj ve 
Frýdku-Místku - (2., 6. a 

8. místo)
ročník 2005 – turnaj v 

Brušperku – KZL
FM B: - Sokol Fryčovi-
ce F 1:1 (Konečný), - SK 
Brušperk H 0:2, - Příbor 
B 3:0 (Cudzik 2, Kuboš), 
- FC Kozlovice C 1:0 (Jed-
lička), - Sokol Stará Bělá 
A 5:0 (Konečný 2, Kuboš, 
Grygařík, Šrajer).
ročník 2004 – turnaj ve 

Smilovicích – HLP
FM: - Sparta Zabrze 1:2 
(Kiš), - SFC Opava 2:3 
(Kiš 2), - FK Čadca 0:5, - 
FK Fotbal Třinec 1:1 (Kiš), 
- MOSiR Jastrzebie 1:3 
(Kaňák), - MFK Karviná 
1:1 (Šrubař). 

ročník 2004 – turnaj v 
Brušperku – KZL

FM: - TJ Řepiště 8:0 (Chle-
bek 3, A. Kowalczyk 2, M. 
Málek 2, Hrubý), - 1. BFK 
Frýdlant n. O. 0:1, - TJ Ja-
novice 7:0 (Barčák 2, Chle-
bek 2, Hrubý, Štětinský, F. 
Kowalczyk), - Sokol Stará 
Bělá 4:1 (Chlebek, Štětin-
ský, Barčák, M. Málek), - 
Sokol Sedliště 7:0 (Hrubý 
2, Štětinský 2, M. Málek, 
Barčák, Chlebek). 

Mistrovství ČR mužů a žen
Čerstvá dorostenecká 

mistryně republiky v běhu 
na 800 m Petra Pavlásková 
absolvovala svou premiéru 
mezi ženami. Na halovém 
mistrovství České repub-
liky mužů a žen v pražské 
hale ve Stromovce nastou-
pila týden po triumfu na 
dorosteneckém šampioná-

tu opět v běhu na 800 m. 
Nevedla si vůbec špatně, 
když jako vůbec nejmlad-
ší účastnice vybojovala v 
rozběhu čtvrté místo, ve 
svém druhém nejlepším 
čase 2:16.62 minuty. V cel-
kovém hodnocení to sta-
čilo na konečné 14. místo. 
Blahopřejeme.

Chodci vezou z MČR čtyři medaile
Nad očekávání si ved-

la početná výprava našich 
mladých chodců na halovém 
Mistrovství České republi-
ky v chůzi. V pražské hale 
ve Stromovce se nakonec 
představila třináctka našich 
a domů si vezeme čtyři me-
daile a dalších pět umístění 
v nejlepší osmičce v repub-
lice. O první cenný kov se 
zasloužil mezi žáky Lukáš 
Skotnica, který na trati 
3000 m vybojoval bronzo-
vou medaili v osobním re-
kordu 17:55.79 minuty. Na 
osmém místě došel Robin 
Dorotík, který vylepšil od-
dílový rekord mladších žáků 
na 20:51.26 min. Stejná trať 
čekala na juniorky a náš 
trojlístek přidal hned dvě 
medaile. Veronika Siebel-
tová vybojovala stříbro za 
17:09.82 minuty a Natálie 
Závorková si v čase 17:14.59 
min. došla pro bronzovou 
medaili. Čtvrtým místem 
to jistila Kateřina Siebeltová 
za 18:08.25 min. Svou cho-
deckou premiéru zvládl na 
jedničku dorostenec Sergej 

Tkach. Čekalo na něho 25 
koleček, tedy 5000 m, a ty 
zvládl za 28:22.80 minuty, 
čímž těsně zaostal za oddí-
lovým rekordem. Za tento 
výkon však bral stříbrnou 
medaili. Tentokrát bez me-
daile zůstala dorostenka 
Monika Čaganová, když 
skončila velice těsně čtvrtá 
v čase 19:06.70 min. Nej-
početnější zastoupení jsme 
měli mezi žákyněmi, kde 
startovala celá šestice na-
šich. Stejně jako dorosten-
ky a juniorky šla děvčata 
3000 m a nejlépe si vedla 
Tereza Kotásková. Došla si 
pro osobní rekord 18:57.86 
minuty a výborné páté mís-
to. Osmá skončila Amálie 
Mynářová, která navíc 
časem 19:19.89 minuty opět 
posunula hranici oddílové-
ho rekordu mladších žaček. 
Hned za ní fi nišovala na 
devátém místě Denisa Pán-
ková v osobáku 19:21.87 
min. Jedenáctá došla Petra 
Švantnerová za 20:03.82 
min. a třináctá Klára Nová-
ková za 22:17.33 min.

EXTRALIGA HÁZENÉ: V 19. kole SKP Frýdek-Místek porazilo Tatran Litovel 
34:22 (15:10). Sestava a branky SKP: Pyško (42 minut 45 %), Marenčák (18 minut 
64 %) - Bosák, Klaban 5, Meca 2, Mynář 3, Petrovský 9/3, Hečko 2, Petřík 5, Vacula 1, 
Kichner 2, Strack 2, Rajnoha Lukáš 2, Krahulík 1. Aleš Chrastina, trenér SKP Frýdek-
-Místek: „Jsme spokojeni s výsledkem a z celkového pohledu i s předvedenou hrou, i 
když jsme měli chvílemi výpadky, hlavně v obraně.“ Lubomír Krejčíř, trenér Tatranu 
Litovel: „Frýdek předvedl výborné utkání, blíží se play-off a je vidět, že vyspělé týmy 
nabírají formu, takže zasloužené vítězství.“  Foto: Petr Pavelka

Nejmladší z LSKF-M v Kopřivnici na „1“
V konečných výsled-

cích „Meziokresního zim-
ního přeboru nejmladších 
žáků“ v Kopřivnici (9. 2.) 
se u našich plaveckých 
nadějí objevuje celá řada 
jedniček! A na jedničku 

skončil i náš klub v neo-
fi ciální soutěži získaných 
1. míst – zkrátka jsme 
výborní! 

Celkem souboj s časem 
podstoupilo 10 našich na-
dějí – Aleš Majstryszin, 

Filip Kraus, Marek Mi-
chálek, Ela Nádherná, Jan 
Nádherný, Matyáš Novot-
ný, Teodor Raška, Tobias 
Raška, Oldřich Slezák a 
Daniel Venglář. Všichni si 
dokázali zaplavat své nové 

osobáky a k tomu ještě 7x 
1. místo, 2x 2. místo a 1x 3. 
místo!

Velký zážitek byl pro 
rodiče našich borců a tre-
néra Pavla Gazdy štafeta na 
4x25 m VZ. Kluci ve slo-

žení Honzík, Maty, Tobi a 
Dan ukázali, že jsou super 
parta, která se nejen hecu-
je, ale která je i velmi silná, 
neboť zvítězila o více jak 
půl bazénu před štafetou na 
druhém místě.
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Volba povolání 2015

Pro deváťáky, jejich rodiče a nejen pro ně
Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s Úřadem práce ve Frýdku-Místku se dohodli na společném postupu, aby veřejnost byla informová-
na o současných trendech na trhu práce. Jde především o podporu vhodného výběru povolání a odpovídající profesní přípravy žáků ukončujících 

povinnou školní docházku. V následující sérii článků se dočtete, které profese jsou v našem regionu dlouhodobě poptávané a čím se vyznačují.

Elektrikář je odborník 
provádějící práce související 
s elektrickým vedením a též 
provozem slaboproudých i 
silnoproudých elektrických 
přístrojů. Ve své pracovní 
činnosti tato vedení či pří-
stroje montuje, opravuje a 
seřizuje. Věnuje se též bez-
drátovým přenosovým sys-
témům. Tuto profesi mohou 
vykonávat ženy i muži.

Podle toho, s čím a kde 
pracuje, rozlišujeme dva 
obory, kterými se elektri-
káři zabývají.

Slaboproud, slaboprou-
dá elektrotechnika je ter-
mín pro tu část elektro-
techniky, která se zabývá 
nízkovýkonovou tech-
nikou, a ne elektrickým 
napájením. Elektřina je u 
ní prostředkem přenosu a 
zpracování signálu, infor-
mací, např. optických nebo 
zvukových (počítače, roz-
hlas, televize, zvukotech-
nika). Zahrnuje zejména 
sdělovací, řídicí, výpočetní 

a zabezpečovací techniku.
Naopak silnoproud čili 

silnoproudá elektrotechni-
ka je technika pro napájení 
elektřinou, tj. výroba (gene-
rátory), přeměna (transfor-
mátory, měniče apod.), roz-
vod (energetická vedení), ale 
i výkonové užití (pohony, 
vytápění, osvětlení) elek-
trické energie (elektřiny).

Jiná rozdělení elektro-
techniky (bez ohledu na sla-
boproud a silnoproud) jsou 
podle napětí: malé, nízké, vy-
soké a velmi vysoké napětí.

Bez elektřiny a elektroroz-
vodů se dnes neobejde žádná 
domácnost, žádná fi rma. 
Zkušený elektrikář se proto 
může dobře uplatnit. Naučí 
se číst technické výkresy a 
speciální značky, schémata 
zapojení, pojmenovávat sou-
části elektrických přístrojů a 
strojů, používat běžné i spe-
ciální nástroje (šroubováky, 
odizolovací kleště, nože na 
kabely…), vč. měřících pří-
strojů, rozlišovat různé dru-

hy elektrotechnického ma-
teriálu, atd. Připojit vypínač 
k lustru nebo novou zásuvku 
ve svém pokoji je pro něj sa-
mozřejmostí.

Mezi jeho každodenní 
činnosti může patřit sesta-
vování, seřizování, opravy, 
oživování, zkoušení, pro-
vádění revizí elektrických 
přístrojů a zařízení, do-
mácích elektrospotřebičů, 
velínů v továrnách, ovláda-
cích obvodů tramvají a lo-
komotiv, zabezpečovacích 
zařízení – alarmů, zdra-
votnických přístrojů. Nebo 
montáž, zapojování, opra-
vy a rekonstrukce elektric-
kých rozvodů, připojování 
rozvaděčů, jističů, spína-
čů, elektro práce na systé-
mech veřejného osvětlení, 
kabelové vedení vysokého 
a velmi vysokého napětí, 
údržba trafostanic.

Může pracovat na stav-
bě, na venkovních elektro-
rozvodech, v dílně nebo ve 
velké průmyslové hale se 
spoustou výrobních zaří-
zení anebo provádí servis 
u zákazníků, kterými jsou 
různí podnikatelé nebo oby-
vatelé domů a bytů. Může 

pracovat samostatně jako 
živnostník, vést vlastní fi r-
mu se zaměstnanci nebo být 
zaměstnancem jiné fi rmy.

Správný elektrikář je 
přesný a důsledný. Nemusí 
být výřečný, ale trpělivý 
ano. Pracuje systematicky a 
má kombinační schopnosti.

Potřebné vzdělání pro 
tuto profesi je střední 
vzdělání s výučním listem 
v oboru 26-51-H/01 elek-
trikář (slaboproud) nebo 
26-51-H/02 elektrikář (sil-
noproud), při kterém žák 
získá odbornou způsobi-
lost v elektrotechnické ob-
lasti podle vyhlášky číslo 
50/1978 Sb. Tato způsobi-
lost je k výkonu práce elek-
trikáře nezbytná. 

Kvízová otázka: Jaké 
napětí je v zásuvce, kte-
rou používáme v českých 
domácnostech?

- 200 V
- 220 V
- 230 V
- 2000 V

Úkoly pro šikovné deváťáky:
Navštiv ve svém okolí 

„elektro prodejnu“ a podívej 
se, co nabízí. Pojmenuješ 10 
věcí, které prodejna nabízí?

V Atlase školství (www.
atlasskolstvi.cz) vyhledej 
nejbližší střední školu, kte-
rá tento obor vyučuje.

Na www stránce vyhle-
dané školy najdi podrob-
nosti o uvedených oborech. 
V čem se tyto obory liší?

Ať už si dnešní deváťák 
vybere jakékoliv povolání, 
nyní nastává čas zvolit pří-
slušnou přípravu na kon-
krétní střední škole. Přihláš-
ku ke vzdělávání – studiu 
musí žák, resp. zákonný zá-
stupce, podat do 15. 3. 2015 
včetně náležitostí, které ško-
la požaduje a zveřejnila je na 
své www stránce v odkazu 
Přijímací řízení.

Správná odpověď na 
otázku: Zásuvka je elektro-
technická součástka, která 
slouží pro připojení elek-
trických spotřebičů k elek-
trorozvodné síti. V našich 
domácnostech je v ní stří-
davé napětí 230 V (voltů).

Připravil: Úřad práce 
ČR. Krajská pobočka v Os-
travě, Kontaktní pracoviště 
Frýdek-Místek

(Zdroj: www.istp.cz; 
Wikipedie, otevřená

 encyklopedie)

Kdo je a co dělá: Elektrikář

Zimní období je v Ma-
teřské škole Mateřídouš-
ka každoročně spojeno 
s karnevalovým veselím. 
Také letos se vyzdobená 
jídelna Základní školy 
Jiřího z Poděbrad stala 
místem setkání dětí pře-
vlečených do nejrozma-
nitějších karnevalových 
kostýmů. 

Důvod místa konání 
oblíbené akce byl zřejmý 
– jen abychom se všichni 
vešli a měli dost místa, až 
vypukne očekávaný taneč-
ní rej! O ten se postaral již 
poněkolikáté konferenciér 
pan Honza Stuchlík z diva-
dla Zlatý klíč. Za chvíli se 
ve víru tance ocitly nejen 
všechny děti, ale i mnozí 
z rodičů. Pestrý program 
pokračoval zábavou u sou-
těžních disciplín, které pro 
děti připravily jejich paní 

učitelky. Nejlepší na těch-
to soutěžích bylo pravidlo, 
že v nich vyhrává úplně 
každý. Malá odměna če-
kala na všechny – třeba za 
balancování míčkem na 
pálce, házení na legrační 
cíl, jízdu s dětským traka-
řem i zdolání překážkové 
dráhy. Aby bylo dost ener-
gie, moučníky připravené 
rodiči mizely z dobře zá-
sobeného bufetu opravdu 
karnevalovou rychlostí. A 
vítané překvapení nakonec 
– nadšení z maškarních ra-
dovánek nekončilo, protože 
domů si děti s sebou odná-
šely balíčky z tomboly. 

Poděkování patří všem, 
kteří se ochotně zapojili do 
přípravy a organizace na-
šeho karnevalu – pomohli 
s výzdobou i úklidem sálu 
a s odvozem potřebného 
materiálu, pekli dobroty, 

Karneval 2015 v MŠ MateřídouškaMŠ Mateřídouška

věnovali odměny k soutě-
žím. A těšíme se na to, až 

za rok znovu uvidíme roz-
zářené obličeje dětí v kar-

nevalových maskách.
 Bc. Ivana Matulová

Karnevalovým programem provázeli Hanka a Jan Stuchlíkovi z divadla Zlatý klíč.
Foto: Archiv MŠ Mateřídouška
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1. 7. – 10. 7.
ŠACHOVÝ TÁBOR

10 dnů
Věk: 7 - 13 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy
Místo: Horský hotel Palko-
vické hůrky, Palkovice
Cena: 4 000 Kč
Informace a přihlášky: An-
tonín Surma | Telefon: 728 
855 086, 558 111 762 | E-mail: 
a.surma@chessfm.cz

1. – 9. 7.
DANCE CAMP NO. 2

9 dnů
Věk: 6 - 16 let
Cena: 3 300 Kč
Informace a přihlášky: Mar-
tina Fatrdlová | Telefon: 736 
150 088, 558 111 766 | E-mail: 
martina@klicfm.cz

4. – 16. 7.
PUTOVÁNÍ V ČASE 

13 dnů
Věk: 7 - 15 let
Cena: 4 100 Kč
Informace a přihlášky: Hana 
Valášková, telefon: 731 650 
222, 558 111 772, e-mail: 
hana@klicfm.cz

12. – 22. 7.
PO STOPÁCH NÁRODA 

ČESKÉHO | 11 dnů
Věk: 6 - 16 let
Cena: 4 000 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-

níků: 3 700 Kč
Akce platí do 30. 4. 2015.
Informace a přihlášky: Patrik 
Siegelstein | Telefon: 732 646 
125, 558 111 761 | E-mail: pa-
trik@klicfm.cz

24. 7. – 2. 8.
ŠIFRA MISTRA LEO-

NARDA | 10 dnů
Věk: 6 - 15 let
Cena: 4 000 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 700 Kč
Akce platí do 30. 4. 2015.
Informace a přihlášky: Ivana 
Kulhánková | Telefon: 731 
167 010, 558 111 765 | E-mail: 
iva@klicfm.cz

27. 7. – 2. 8.
MŮJ PRVNÍ TÁBOR | 7 dnů
Věk: 6 - 9 let (Podmínkou 
účasti je, že se jedná o první 
tábor dítěte)
Cena: 2 700 Kč
Informace a přihlášky: Rad-
ka Kulhánková | Telefon: 
737 421 058, 558 111 763 | E-
-mail: radka@klicfm.cz

31. 7. – 9. 8.
HOBIT: THORINŮV 

ODKAZ | 10 dnů
Věk: 6 - 16 let
Cena: 4 000 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 700 Kč
Akce platí do 30. 4. 2015.

Informace a přihlášky: Rená-
ta Zahurská | Telefon: 732 383 
131, 558 434 154 | E-mail: re-
nata@klicfm.cz

3. – 12. 8.
EGYPT | 10 dnů

Věk: 6 - 12 let
Cena: 4 000 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 700 Kč
Akce platí do 30. 4. 2015.
Informace a přihlášky: Pav-
la Chrobáková | Telefon: 
732 646 127, 558 111 749 | E-
-mail: pavla@klicfm.cz

3. – 23. 8.
POKLAD NA STŘÍBR-
NÉM JEZEŘE | 21 dnů

Věk: 7 – 13 let
Cena: 3 700 Kč
Informace a přihlášky: Jiří 
Šnapka | Telefon: 604 524 
066, 558 111 773 | E-mail: jir-
ka@klicfm.cz

14. – 23. 8.
TISÍC A JEDNA NOC

10 dnů
Věk: 8 – 14 let
Cena: 4 000 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 700 Kč
Akce platí do 30. 4. 2015.
Informace a přihlášky: Mar-
tina Fatrdlová | Telefon: 
736 150 088, 558 111 766 | E-
-mail: martina@klicfm.cz

Společné aktivity žáků ZŠ Naděje 
a studentů SOŠ Lískovecká jsou tradicí

Je milé se poohléd-
nout za minulým rokem. 
V jeho průběhu se mezi 
školami uskutečnily spo-
lečné akce, které se již 
staly tradicí – žáci a stu-
denti se setkávají před 
Velikonocemi na jarním 
posezení s písničkami a 
hrami na Velikonočních 
dílnách, před koncem 
školního roku studenti 
pomáhají s organizací Za-
hradní slavnosti ve škole. 

Sami studenti přichys-
tají obsah sportovních dis-
ciplín pro žáky a podílejí 
se na realizaci sportovně-
-společenského odpoledne 
pro žáky a rodiče, které 
se koná na zahradě školy. 
Před koncem roku se pak 
studenti převléknou za Mi-
kuláše s doprovodem a jdou 
žákům rozdat Mikulášskou 
nadílku. Celoroční projekt 
spolupráce mezi školami 
vrcholí Vánočním setkáním 
studentů a žáků základní 
školy speciální předává-
ním dárků, které studenti 

zakoupili za výnos z cha-
ritativní akce uspořádané 
na své škole. Žáci jim zase 
předvedou, co se za rok na-
učili tančit nebo přednášet.

Spolupráce se takto re-
alizuje již pátým rokem. 
Zárukou její úspěšnosti je 
paní profesorka Kamila 
Štěrbová, která každým 
rokem motivuje novou sku-
pinu studentů, kteří nava-
zují na aktivity svých spo-
lužáků a obohatí aktivity 
svými novými nápady.

Smyslem vzájemných 
setkání není pouze předá-
vání dárků a organizování 
her. Hluboký význam má 
vzájemné obohacování ci-
tového života obou skupin 
– žáků školy, kteří se učí 
začleňovat a přijímat role 
v běžné sociální skupině 
společnosti i se svým hen-
dikepem, a studentů, kteří 
se učí navazovat kontakt a 
poznávat potřeby světa dětí 
s postižením.

Dana Zemánková

Také MŠ Myslivečka čte dětem
Celé Česko čte dětem 

a ani Mateřská škola 
Frýdek-Místek, Josefa 
Myslivečka 1883, odlou-
čené pracoviště F. Čejky 
420, není pozadu. Je totiž 
březen, který je Měsícem 
knihy. A tak jsme se vy-
dali do dětského oddělení 
městské knihovny, kde 
nás paní knihovnice při-
vítala čtením pohádky 
O Budulínkovi, doplně-
nou o aktivní úkoly. 

Povyprávěla nám také 

vše možné o knihách, na-
příklad z čeho se knihy vy-
rábí, jak se s nimi zachází 
a jak ne. Směli jsme si pak 
prohlédnout knihy, které se 
nám zalíbily. Z knihovny 
jsme odcházeli s krásným 
pocitem v srdci a přihláš-
kou do knihovny, která 
může fungovat jako klíč do 
světa fantazie. A aby děti 
poznaly rozdíly mezi knih-
kupectvím a knihovnou, 
zajdeme se podívat v nej-
bližší době i tam.

Náměstek primátora Pavel Machala, který po změnách 
ve vedení města dostal na starosti oblast školství, navště-
vuje jednotlivá zařízení a seznamuje se s tím, co jejich ře-
ditele trápí a co by rádi na svých školách vylepšili. 

Na 11. ZŠ se letos chystá rozsáhlá investice do zateplení, 
takže ředitel Jiří Adámek může být spokojen. „Už to bylo 
opravdu nutné, protože stav střech je katastrofální a i okna 
už jsou problematická,“ těší se na změnu k lepšímu ředitel 
školy, která se profi luje jako sportovní a zaměřuje se ze-
jména na dívčí volejbal, chlapeckou házenou a sportovní 
gymnastiku. V těchto odvětvích škola sklízí spoustu úspě-
chů, na krajské i republikové úrovni, obsazuje přední místa 
v hodnocení Asociace školních sportovních klubů. „Škola 
má zpracovanou studii proveditelnosti na případnou stavbu 
nové haly na míčové sporty, sama má jen dvě menší tělo-
cvičny a venkovní sportovní areál, který už by také potře-
boval obnovení. Proto budeme hlídat dotační tituly, které 
by šly tímto směrem použít,“ řekl k sportovnímu zázemí 
školy náměstek primátora Pavel Machala. Město na škole 
již částečně realizovalo výměnu elektroinstalace, zbývají 
ještě dva pavilony. „Všechno zastarává. Svého času jsme 
perfektně vybavili odborné učebny na všech školách ve 
městě, ale je třeba myslet i na to, že jsou potřebné fi nance i 
na udržení těchto projektů,“ sdělil Jiří Adámek a upozornil 
také na stárnoucí sídliště Slezská, které v minulém tisíciletí 
produkovalo pro 11. ZŠ i přes tisícovku žáků, zatímco nyní 
jsou čísla zhruba na polovině.  (pp)

11. ZŠ – škola sportů a jazyků
se letos dočká zateplení pavilonů

NA 11. ZŠ: Náměstek primátora Pavel Machala s ředite-
lem školy Jiřím Adámkem.  Foto: Petr Pavelka

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ 2015 SVČ KLÍČ



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  10  – Kultura

Kultura FM umí při-
pravovat koncerty zná-
mých písničkářů, kteří 
vystupují jinak, než jsme 
zvyklí. Po Lence Dusilo-
vé přichází Wabi Daněk, 
jenž zasadil svou tvorbu 
mezi mladé muzikanty a 
dal svým písničkám úpl-
ně nový drive. Akce po-
tvrzuje snahu Národního 
domu dostat do Frýdku-
-Místku hudební osob-
nosti, které jdou mimo 
mainstream a na jejichž 
tvorbě si pochutnají i 
opravdoví fajnšmekři.

Za výjimečný a jedineč-
ný počin označili kritikové 
album Wabiho Daňka, kte-
ré písničkář natočil s mla-
dými muzikanty pod spo-
lečným názvem Ďáblovo 
stádo. Představí ho poprvé 

i ve Frýdku-Místku, a to 
10. března. Vstupenky jsou 
již v prodeji. Album nese 
název Příběhy písní a je to 
již druhá deska v pořadí, 
kterou Wabi s kapelou na-
točil. Muzikanti do ní stej-
ně jako do té první vtiskli 
zvláštní neotřelý, hutný a 
melancholický zvuk.

Muzikantskou sestavu 
tvoří kytarista Josef Štěpá-
nek, bubeník David Land-
štof, basista Jan Lstibůrek 
a přední hráč na varhany 
Hammond Jan Kořínek. 
Wabi a jeho schopnost zpí-
váním příběhy vyprávět a 
výborný muzikantský um 
všech zúčastněných slibu-
jí jedinečný zážitek. Více 
informací se dozvíte na 
stránkách dablovostado.cz 
nebo facebookovém profi lu 

Wabi a Ďáblovo stádo.
Syrová, naturální atmo-

sféra, vážná témata, která 
se nevyhýbají smrti, lásce 
nebo umírání, ale i veselé 
kousky a značnou stylo-
vou rozmanitost prokazuje 
Wabi a Ďáblovo stádo na 
obou deskách. V té druhé 
už skoro opouští trampský 
styl a vydává se do světa. 
Na albu Příběhy písní se 
objevuje například blues-
-jazz nebo třeba folk-jazz, 
který známe v podání zpě-
vačky Norah Johnes. Obě 
polohy Wabiho sametové-
mu hlasu moc sluší.

Návštěvníci, kteří se vy-
praví na Wabiho koncert do 
Frýdku-Místku, se mohou 
těšit na akustický a skvěle 
instrumentálně vyvážený 
hudební zážitek, který bude 

Pozor, český Johny Cash přichází

mít svou hloubku. „Wabi a 
Ďáblovo stádo úplně vybo-
čuje z cesty, po které jde 
dnes většina těch starých 
známých bardů, jako je 
Samson Lenk nebo Žalman. 
Zahodil starý svetr a oblékl 
černou košili. Tak nějak by 

se to dalo říct i o jeho hud-
bě, která má šmrnc, a Wabi 
dokázal, že vůbec nepatří 
do starého železa,“ zve na 
koncert ředitel Národního 
domu Frýdek-Místek Jakub 
Tichý, jehož organizace 
koncert pořádá.

Škola jógy Karakal po-
řádá tradičně takzvané 
Čaje o páté. Několikrát za 
rok pozve své přátele i zá-
jemce z široké veřejnosti, 
všechny, kteří se chtějí do-
zvědět více, než co se vejde 
do pravidelných čtvrtlet-
ních kurzů, kdo se chtějí 
zastavit na pár okamžiků 

v každodenním ruchu 
dní, nechat se nad šálkem 
čaje inspirovat moudrostí 
starých mistrů a fi losofů, 
posedět v kruhu přátel, 
vnímat pozitivní energii.

Lednový a únorový Čaj 
o páté jsme „uvařili“ na 
témata „Síla a moc přítom-
ného okamžiku“ a „Objevte 

Roste zájem o životní fi losofi i a poznání sebe sama
smysl svého života“. Sami 
jsme byli překvapeni nebý-
valým zájmem: tato témata 
si přišlo poslechnout dohro-
mady 176 lidí. Víme to do-
cela přesně, protože každý 
dostal šálek čaje a mnozí 
dostali čaj v misce, protože 
hrníčky zkrátka došly…

Zaznamenali jsme již 
zvýšený zájem o jógu jako 
takovou, vyplývá to z toho, 
že mnoho lidí se rozhodlo 
vzít odpovědnost za své fy-
zické a psychické zdraví do 
svých rukou. Také mnozí 
lékaři na základě dobrých 
zkušeností doporučují jógu 
pro zlepšení stavu páteře i 
celého pohybového aparátu, 
zklidnění psychiky, relaxa-
ci. To je samozřejmě jen zlo-
mek z toho, co v sobě jóga 
zahrnuje. Péče o tělo je pou-
hou jednou osminou Radža 
jógy. Jóga jako taková je 
především životní fi losofi e.

Filosofi e jógy dříve bý-
vala na pozadí zájmu a lidi 
přiváděla do kurzů potřeba 
zlepšit funkci svého těla, 
zklidnit mysl, popřípadě 
naučit se relaxovat. Sou-
časný životní styl „západu“ 
vypadá tak, že většina z nás 
je pod neustálým tlakem, ať 
už v zaměstnání či odpo-
vědnosti v každodenním ži-
votě. Zaznamenáváme stav 
určité krize v celé společ-
nosti, mezi národy, v mezi-
lidských vztazích, v rodině 
a v neposlední řadě krizi 
na individuální úrovni. V 
této situaci snad nikdo není 
schopen říci: „Jsem sám se 
sebou spokojen, žiji ve spo-
kojeném prostředí.“ Každý 
hledá „něco dalšího“, aby 
se mu urovnaly vnější a 
vnitřní potíže. A i když čas 
od času utečeme od mono-
tónního života na dovole-
nou, nejsme schopni zbavit 

se vnitřní krize. Začínáme 
chápat, že odpovědi na naše 
otázky musíme začít hledat 
někde jinde než doposud.

Doslova lavinu zájmu 
z celé republiky strhl ně-
kolikaminutový vstup 
Zdeňka Šebesty – osob-
nosti Školy jógy Karakal 
ve Frýdku-Místku, kdy 
ho Česká televize Ostrava 
pozvala jako hosta do po-
řadu Dobré ráno s Českou 
televizí. I přes velice ome-
zený časový prostor doká-
zal oslovit mnoho diváků, 
kteří zcela přirozeně tuší, 
že právě to, co se snažil 
alespoň „letecky“ předsta-
vit, je jedna ze smyslupl-
ných cest. 

Vážení čtenáři těchto 
řádků, přejeme vám, abyste 
hledali a nalézali odpovědi 
na své otázky a abyste ži-
vot, který žijete, považova-
li za smysluplný a šťastný.

RebelFest se koná 21. března od 14 hodin v 
nízkoprahovém klubu Ú-kryt. 

Jedná se o hudebně taneční festival, kde 
vystoupí jednotlivci, hudební a taneční 

skupiny a představí svou vlastní tvorbu.
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a ná-
dvoří, (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 (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 
1437/4) – 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 (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 
1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18 m², II. 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 ná-
dvoří (stavba č.p. 647 je součástí pozemku p.č. 1543) 
– Kostikovo náměsí
nebytové prostory o celkové výměře 113,79 m² (provo-
zovna, kancelář, příslušenství) 
stavba č.p. 3062 na pozemku p.č. 1831/100 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 3062 je součástí pozemku p.č. 
1831/100) – Novodvorská
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m² (provozovna)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku 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 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
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. 3988/7 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35 m² (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m² (sklad) 
nebytové prostory o celkové výměře 26,88 m² (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m² (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plocha 

a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba č.p. 
2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m² (kancelář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozem-
ku p.č. 3992/4) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 14,85 m² (sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č. 1856/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku 
p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m²,
II. NP, místnost 206 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 25,80 m², 
II. NP, místnost 207 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,24 m², 
IV. NP, místnost 408 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m²,
IV.NP, místnost 407 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m², 
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m², 
V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná plo-
cha a nádvoří – ul. J. Trnky 
nebytové prostory o celkové výměře 40 m², v mezipatře (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)
podzemní stavba se samostatným účelovým určením 
– podchod umístěný pod pozemní komunikací R 48, 
když komunikace se nachází na pozemku p.č.229/2, 
přičemž vyústění podchodu směrem k bývalému au-
tobusovému nádraží je na pozemku p.č.225 a vyústění 
podchodu směrem k supermarketu Albert je na pozem-
ku p.č.3047/3, vše v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 3 m² (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 34,10 m² (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 14,20 m² (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 13 m² (prodejna)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3 zastavěná plo-
cha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stavba 
bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 151/3) – ul. Hlavní
nebytové prostory o celkové výměře 15,28 m² (garáž)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavěná 
plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a ná-
dvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m² (garáž) 
nebytové prostory o celkové výměře 25 m² (garáž) 

Ing. Hana Kavková, tel. 558 609 174. 

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

Na vybraná parkoviště 
ve městě, kde pravidelně 
zajíždí mobilní sběrna, a 
na sběrné dvory může ob-
čan města Frýdek Místek 
bezplatně přinést tyto ne-
bezpečné a velkoobjemové 
odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Ma-
zací a motorové oleje, olejo-
vé fi ltry, jedlé oleje, zbytky 
barev, laků, ředidel, autoba-
terie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, prošlé a nepotřebné 
léky, zářivky a výbojky. 

Velkoobjemové odpady: 
Skříně, ostatní nábytek, 
koberce, matrace.

Elektrozařízení: Led-
nice, mrazničky, sporáky, 
mikrovlnné trouby, myčky 
nádobí, vysavače, žehličky, 
pračky, varné konvice, mo-
nitory, tiskárny, televizory, 

rádia, telefony a ostatní do-
mácí spotřebiče.
Termíny mobilní sběrny:

U prodejny Mountfi eld
17. – 19. 3.

U krytého bazénu 
24. – 26. 3.

Parkoviště u Kaufl andu
3. – 5. 3., 31. 3. – 2. 4.

Pod estakádou
10. – 12. 3.

Provoz: Út-Čt 10:00-18:00
Sběrné dvory

Collo-louky, Slezská
Provoz: Po-Pá 8:00-18:00,

So 8:00-14:00
Na sběrných dvorech vyku-
pujeme papír a železo.

Tel. kontakty:
Dispečink 558 440 066, 
 603 811 676
Skládka 558 940 074
Sběrné dvory –
C: 725 223 912, 
S: 725 223 913, 733 347 236

Sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku

Statutární město Frýdek-
-Místek, Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor životního 
prostředí a zemědělství, které 
má v kompetenci nakládání s 
komunálním odpadem, připra-
vilo ve spolupráci se společ-
ností Frýdecká skládka, a. s., 
zajišťující svoz komunálního 
odpadu na území města Frýd-
ku-Místku, harmonogram svo-
zu objemného odpadu v roce 
2015, tzv. „jarní úklid“, a to 
formou přistavení velkoobje-
mových kontejnerů. 

V letošním roce na jaře bu-
dou velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 61 svozových 
místech, jak je uvedeno v har-
monogramu. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 11.00 hodin, 
a vyvezeny budou následující 
den opět dopoledne, nejpozději 
do 11.00 hodin. Upozorňuje-
me, že odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů! Jakékoliv 
odkládání odpadu mimo kon-
tejner bude považováno za od-
kládání odpadu mimo vyhra-
zené místo dle ust. § 47 odst. 1 
písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, s možností udě-
lení 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, kte-
ří se dopustí přestupku proti 
veřejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM SVOZU
30. 3. a 13. 4.

Frýdek: Panské Nové Dvory – u 
č. p. 2416; Panské Nové Dvory – u 
býv. hřiště TJ Slezan; ul. K Hájku 
– u obchodu; ul. K Hájku – u č. p. 
2958; ul. Bruzovská – u vodárny
Místek: ul. Kollárova – u pečo-
vatelských domů; ul. Fibichova 
– poblíž gymnázia; ul. Pionýrů 
– u č. p. 803-805

31. 3. a 14. 4.
Frýdek: ul. K Lesu – napro-
ti kříže; ul. Vršavec – u lesa; 
ul. Mánesova – Žižkova – u 
pivnice (pouze dne 31. 3.); ul. 
Jeronýmova – u č. p. 394-399 
(pouze dne 14. 4.)
Místek: ul. Beethovenova – na 
parkovišti; ul. Myslbekova – u 
rozvodny; ul. Ke Splavu – u ná-
dob na separovaný odpad

1. 4. a 15. 4.
Frýdek: ul. Slezská – na par-
kovišti před domem č. p. 2898; 
ul. Černá cesta – u obchodu; ul. 
Křižíkova – autobusové stano-
viště VP; ul. J Hakena – u ve-
čerky „Maják“; ul. Tolstého – u 
telefonní budky
Lískovec – za výrobnou krůtích 
výrobků

2. 4. a 16. 4.
Frýdek: ul. I. P. Pavlova – vedle 
č. p. 284; ul. Nad Mostárnou – 
u lávky; ul. J. Skupy – za kul-
turním domem; ul. Cihelní – u 
gymnázia a SOŠ (dříve 10. ZŠ); 
ul. Klicperova – u popelnic; ul. 
Slunečná – naproti č. p. 290 
(pouze dne 2. 4.); ul. Slunečná 
– naproti domů č. p. 302–304 
(pouze dne 16. 4.)

Harmonogram svozu
objemného odpadu ve městě 

a jeho místních částech
v roce 2015 – „jarní úklid“

7. 4. a 20. 4.
Místek: ul. Hálkova-Březinova 
– u výměníku; ul. ČSA – u č. p. 
1935 (na parkovišti); ul. Anen-
ská – poblíž č. p. 632; ul. Zd. 
Štěpánka – za restaurantem; ul. 
Bezručova – u betonových zá-
bran; ul. K Olešné – u č. p. 1332

8. 4. a 21. 4.
Místek: ul. J. Trnky – u restau-
race Morava; ul. Dr. Vaculí-
ka – parkoviště za 8. ZŠ; ul. 
Frýdlantská – u věžáků
Zelinkovice: poblíž mateřské 
školy, u nádob na separ. odpad
Chlebovice: u transformátoru; 
u pošty
Lysůvky: u telefonní budky, na-
proti zahradnictví; ul. Roven-
ská – u lípy u odbočky k jach-
ting Palkovice (pouze dne 8. 4.)

9. 4. a 22. 4.
Frýdek: ul. Novodvorská – J. 
Čapka; ul. M. Chasáka – u 
domu č. p. 3149; ul. Pekařská – 
naproti domu č. p. 3057
Místek: ul. Pavlíkova – u nádob 
na separovaný odpad; ul. Lesní 

– za domem č. p. 505; ul. Palko-
vická – u podchodu

23. 4. a 6. 5.
Lískovec: u hasičské zbrojnice; 
u hřbitova
Skalice: u kulturního domu; u 
kostela; u vrby (pouze dne 23. 4.!); 
u žampionárny (pouze dne 6. 5.!)
Místek: ul. Polní – u hřiště; ul. 
Kolaříkova – naproti domu č. p. 
1589; ul. Spořilov – za domem 
č. p. 1612; ul. Čelakovského – 
bývalá prodejna

V době od 10. do 13. 4. bude 
umístěn velkoobjemový kontej-
ner také na ul. Míru, a to v místě 
u prádelny a u hřiště, a Skalice 
– Kamenec, rozcestí. Kontejner 
bude umístěn v pátek dne 10. 4. 
v dopoledních hodinách a sta-
žen bude v pondělí 13. 4. také v 
dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontej-
nerů ODKLÁDEJTE OBJEM-
NÝ ODPAD (např. skříně, ostat-
ní nábytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebezpečný 
odpad (např. mazací a motorové 

oleje, olejové fi ltry, televizory, 
monitory, počítače, obrazovky, 
lednice, mrazáky, zbytky barev, 
laků a ředidel, použité obaly od 
postřiků, autobaterie a mono-
články, prošlé a nepotřebné léky). 
Tyto odpady můžete zdarma od-
ložit ve sběrném dvoře (ul. Panské 
Nové Dvory – v objektu společ-
nosti Frýdecká skládka, a. s., ul. 
Jana Čapka – sídliště Slezská – 
bývalý areál stavebnin BETA, ul. 
Collo-louky – vedle supermarke-
tu Tesco) nebo v mobilní sběrně 
(umístění zveřejněno na interne-
tových stránkách města – www.
frydekmistek.cz). Do velkoob-
jemových kontejnerů NEPATŘÍ 
stavební odpad ani biologický 
odpad (např. větve, tráva).

Změna umístění velkoobje-
mových kontejnerů v rámci uli-
ce vyhrazena. Pro informace se 
můžete obrátit na odbor život-
ního prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 498 nebo přímo na 
Frýdeckou skládku, a. s., tel. 
558 440 066.
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14.00 Beata Bocek a Lucie Redlová / 
společný koncert dvou běžně samo-
statných písničkářek pod hlavičkou 
projektu MDŽ – Muzikantky, dámy, 

ženy koncert / koncert
15.00 Veselý dvorek / živá zvířata, 

ukázky a povídání farmáře Vojty Molka
16.00 Z horní dolní a dál na jih / koncert

Doprovodný program:
- stánkový prodej

- dílna pro děti / zdobení velikonoční bří-
zy, stromu Kuřátkovníku / po celé tři dny
- kováři / ukázka kovářského řemesla 

/ SOŠ Frýdek-Místek / sobota
TANEC

Pá 20. 3. v 19.00 – 00.00
Španělská tančírna

Vstup ve společenském obleku a 
obuvi/kostýmu. Soutěž o nejlepší 

španělský kostým!
Informace na www.kulturafm.cz, 

tel.: 776 516 939
KURZY

Informace ke kurzům na stránkách 
www.kulturafm.cz, nebo

na tel.: 558 113 457 H. Janáčková 
a N. Kociánová.

VÝSTAVY
Městský folklór

Autor fotografi í: Radka Piekelnická
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY

Toulky po Islandu
Autor: Václav Králík

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

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 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, 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 tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence

Kurzy masáží dětí a miminek – 

www.kulturafm.cz
KONCERTY

Čt 19. 3. v 19.00, Rytířský sál Frýdec-
kého zámku

Krajinou domova/předplatitelská 
skupina Zámecké koncerty

Krajinou domova je pořad věnovaný 
kráse a umění země české. Je sestaven 
z textů Karla Čapka, T. G. Masaryka, 

Jaroslava Seiferta, Josefa Kainara, 
Jana Nerudy aj. a skladatelů Antonína 
Dvořáka, Bedřicha Smetany a dalších.
Účinkují: Alfred Strejček – recitace, 
Halina Františáková – housle, Eliška 

Novotná – klavír
VELIKONOCE VE MĚSTĚ

Pá 27. - Ne 29. 3. v 19.00,
náměstí Svobody

PÁTEK 27. 3.
10.00 Ofi ciální zahájení primátorem
10.15 Podsováček / dětský pěvecký 

sbor žáků 1. ZŠ
11.00 Dětský pěvecký sbor žáků 11. ZŠ

12.00 Cimbálová muzika Slavík a 
Cimbálová muzika Trnka / soubory 

Základní umělecké školy 
Frýdek-Místek

13.00 Pěvecký sbor dětí Dětského 
domova a Školní jídelny, Frýdek-

-Místek, p.o.
14.00 Žamboši / koncert

15.00 Intrikáři / Cirkus trochu jinak / 
žonglérské vystoupení
16.00 Vltava / koncert

SOBOTA 28. 3.
10.00 Dětský folklórní soubor Ostra-
vička / folklór z Lašska, Těšínského 

Slezska a Moravskoslezského pomezí
11.00 Calata / historická dobová hudba
12.00 HTK Band / busking / pouliční 

hudební produkce
13.00 …možná přijde i kouzelnice / 

kouzelnické vystoupení
14.00 Los Pedros / koncert

15.00 Rozpustilá zvířátka / Cirkus 
trochu jinak / komické scénky, 

žertovné vstupy a improvizace v 
interakci s diváky

16.00 Jelen a Kateřina Marie Tichá 
/ koncert

NEDĚLE 29. 3.
10.00 Velikonoční zajíčci / Divadlo 

Křesadlo
11.00 Muzikohrátky pro děti

12.00 Mosskin / koncert
13.00 Velikonoční klauni / klauniáda

31.3. 12.00-16.00, pobočka Slezská 
(11. ZŠ, J. z Poděbrad)

Výtvarná dílna – Velikonoce
5., 2.,19. a 26. 3., pobočka Místek, 
Hlavní 111, oddělení pro děti a mládež

Tvořílek – výtvarné dílničky
každý čtvrtek

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
5. 3. (čt) od 18h – TOMIŠ ZEDNÍK 
a LUCKY CIRCUS
Vernisáž vynikajícího malíře, řezbá-
ře a sochaře Tomiše Zedníka. Celou 
akci spojenou s projekcí doprovodí 
vyškovská kapela „Lucky Circus“.
5. 3. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební 
svobodné jamování. Nejedná se o koncert. 
7. 3. (so) od 20h – SLÁVEK JANOU-
ŠEK a LUBOŠ VONDRÁK
Koncert legendárního folkového dua, 
které vás nejen neopakovatelně poba-
ví, ale rovněž i přijme k zamyšlení nad 
vším, co je kolem nás a čím žijeme. Staré 
i nové písničky okrášlí svou citlivou hrou 
na dobro jejich host Luboš Novotný.
14. 3. (so) od 20h – KUJÓNI – 
KŘEST CD
Umělecké duo ve složení Jakub Tichý 
a Onřej Turoň pokřtí svůj druhý pan-
kově folk-countryový cd-nářez.
21. 3. (so) od 20h – KLIKA NJ BLUES
Čtyřhlasý koncert skvělé blues-rocko-
vé novojičínské party
26. 3. (čt) od 19h – Folk &. Country 
Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné hudeb-
ní jamování příznivců muziky vonící 
dálkami, ohněm a přátelstvím. Nejed-
ná se o koncert. 

Aktuální výstavy:
TOMIŠ ZEDNÍK

Po úspěšné první výstavě opět v hos-
půdce plastiky, malby, řezby a sochy 
originálního vyškovského umělce.

NÁRODNÍ DŮM

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2,

Městská knihovna F-M

4.3., Frýdek, Jirásková 506
Klub přátel knihovny – literární 

dopoledne pro seniory
9. 3. 12.00-16.00, Frýdek, Jiráskova 

506, oddělení pro děti a mládež
Výtvarná dílna

10. 3. 18.00, pobočka Místek,
 Hlavní 112, Modrý salonek

Cestovatelská přednáška – Hynek 
Adámek – Jak se z Frýdku-Místku 
dostat nejen do časopisu National 

Geographic
10. 3. 12.00-16.00, pobočka Slezská 

(11. ZŠ, J. z Poděbrad)
Výtvarná dílna – Gumičkování – 

výroba náramků
11.3. 16.00, pobočka Místek,
Hlavní 111, čítárna beletrie

Václav Peter – Beseda o sběratelství
17. 3. 16.00, pobočka Místek,
Hlavní 112, Modrý salonek

Trénování paměti – workshop
18. 3. 15.00-17.00, Frýdek, Jiráskova 506

Velikonoční aranžování
květin a košíků

19.3. 10.00-15.00, Frýdek, Jiráskova 506
Žirafa v knihovně

– velikonoční jarmark
20. 3. 16.30, pobočka Místek,
Hlavní 112, Modrý salonek

Biochemické zdraví a prevence 
civilizačních chorob – přednáška 

MUDr. K. Erbena
20. 3. 17.00, Frýdek, Jiráskova 506

Můj svět – slavnostní vyhodnocení 
výsledků literární soutěže 

21. 3. 20.00, Sokolík Frýdek-Místek
Koncert kapely Vložte kočku
23. 3. 17.30, pobočka Místek,
Hlavní 112, Modrý salonek
Promítání fi lmu z festivalu

Jeden svět 2015
24. 3. 16.30, pobočka Místek,
Hlavní 112, Modrý salonek

Metafyzický svět Josefa Šímy – před-
náška Mgr. Gabriely Pelikánové 

27. 3., Frýdek, Jiráskova 506,
oddělení pro děti a mládež

Noc s Andersenem
(jen pro přihlášené děti)

31. 3. 18.00, pobočka Místek,
Hlavní 112, Modrý salonek

Cestovatelská přednáška Martin 
Stiller - Island - země ohně a ledu

Nabídkové licitační řízení
Statutární město Frýdek-Místek vyhlašu-
je prodej níže uvedené nemovité věci for-
mou nabídkového licitačního řízení:
pozemek p.č. 1723 zastavěná plocha a ná-
dvoří o výměře 330 m², jehož součástí je 
stavba č.p. 752 občanská vybavenost, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek (Pionýrů), 
nejnižší nabídková cena činí 4.891.000 Kč.
Prodej se uskuteční formou nabídkového 
licitačního řízení, které proběhne dne 18. 
3. 2015 v 15 hodin, v zasedací místnosti 
odboru správy obecního majetku Magis-
trátu města Frýdek-Místek,  ul. Radnič-
ní 10, dv. č. 323. Zápis k účasti v nabídko-
vém licitačním řízení je ve 14.45 hodin.
Účastník nabídkového licitačního řízení se 
před jeho konáním prokáže platným občan-
ským průkazem a dokladem o zaplacení 
jistoty. Jde-li o právnickou osobu, je účast-
ník povinen předložit výpis z obchodního 
rejstříku, příp. z jiného veřejného rejstříku 
a písemné zmocnění opatřené úředně ově-
řeným podpisem zmocnitele k tomu, že je 
oprávněn jednat jménem právnické osoby, 

nejde-li o statutární orgán. Písemné zmoc-
nění opatřené úředně ověřeným podpisem 
zmocnitele musí být doloženo též v pří-
padě zastoupení fyzické osoby zmocněn-
cem. Zmocnění musí zahrnovat oprávnění 
zmocněnce k právnímu jednání jménem 
zmocnitele zejména k účasti na nabídko-
vém licitačním řízení, činění nabídek kup-
ní ceny, uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě, podpisu protokolu o nabídkovém 
licitačním řízení a sdělení čísla účtu pro 
vrácení složené jistoty.
Výše jistoty je stanovena na 10 % z nejniž-
ší nabídkové ceny a je splatná nejpozději 
dne 16. 3. 2015 na účet Statutárního města 
Frýdek-Místek, č.ú. 6015-928781/0100, 
variabilní symbol 324 0081.
Příklepem licitátora vzniká zájemci s nej-
vyšší nabídkou právo na uzavření kupní 
smlouvy k prodávané nemovitosti za nej-
vyšší nabídnutou kupní cenu. Bezprostřed-
ně po ukončení nabídkového licitačního 
řízení bude se zájemcem s nejvyšší nabíd-
kou sepsán protokol o nabídkovém licitač-

ním řízení a bude mu předložena k podpisu 
smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že 
kupní smlouva bude s účastníkem uzavřena 
po zaplacení 100 % zálohy na kupní cenu. 
V případě, že zájemce s nejvyšší nabídkou 
nezaplatí nejvyšší nabídnutou kupní cenu 
ve lhůtě 60 dnů ode dne konání nabídkové-
ho licitačního řízení, vzniká Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek nárok na smluvní 
pokutu ve výši složené jistoty. Ostatním 
účastníkům bude jimi složená jistota vrá-
cena do 5 pracovních dnů ode dne konání 
nabídkového licitačního řízení na číslo účtu 
písemně sdělené účastníkem, bez zbyteč-
ného odkladu po konání licitačního řízení.
Bližší informace je možno získat u Bc. 
Kateřiny Kozelské na tel. č. 558 609 175, 
e-mailem kozelska.katerina@frydekmis-
tek.cz nebo osobně na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, odboru správy obecního 
majetku, ul. Radniční 10, III.NP, č. dv. 324.
Prohlídka nemovitosti je možná po tele-
fonické dohodě s Ing. Pavlínou Žídkovou, 
tel. 558 609 361.

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
FRÝDEK-MÍSTEK

nabízí k pronájmu 
nebytové prostory

ve stavbě č.p. 811 na pozemku p.č. 
1856/1 zastavěná plocha

a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí
pozemku p.č. 1856/1), ul. Malý 
Koloredov, k.ú. Místek, obec 

Frýdek-Místek o celkové výměře 
89,42 m2 (provozovna).

Výše nájemného v místě obvyklá 
je 1 600 Kč/m2/rok bez DPH.
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jemné techniky pro zdraví a pohodu 
vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní 
a semiprivátní kurzy dle individuál-

ních 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. UKÁZ-
KOVÁ 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 dě-
ťátka (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 – pohy-
bový program pro léčbu, regeneraci 
a prevenci poruch páteře a pohybo-
vého aparátu zejména v důsledku se-
davé 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 hlu-
boce relaxační technika pro podpoře-
ní samoozdravných procesů v těle.

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 dob-

rými a pevnými přátelskými vztahy
• učíme děti uznávat jiné než materi-

ální hodnoty

HORSKÝ KLUB TOMBI

http://horskyklub.blog.cz
Neformální spolek lidí vyznávajících hor-

skou turistiku. Aktuální akce na webu.

HOTEL CENTRUM

TANEČNÍ VEČERY - Hudební duo 
ELLA 

každý poslední pátek v měsíci

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

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 grafi ka, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky v galerii:

Ivana Pavlišová – obrazy
Ladislav Borák – dřevořezby

KENNY BABY CLUB

P. Holého 400, Frýdek-Místek
(budova VOŠ Goodwill) Tel.: 

736 520 414
www.kenny.cz, info@kenny.cz

Rozpis programů od září:
MINIŠKOLKA: Goodwill

– pondělky a středy 8-12 hod.
PLAVÁNÍ: Olešná – úterky a pátky 

8-10 hod.
11. ZŠ – pondělky a čtvrtky 16-18 h

Vaničky – úterky a pátky
CVIČENÍ: Goodwill – čtvrtky – 

dopoledne

TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz

tel.: 776 096 091
registrace možná emailem

nebo telefonicky
NOVINKA!!! FLOW JÓGA S ME-
DITACÍ – každou lichou středu od 
18.00 do 19.00 se na vás bude těšit 
lektorka Linda. Rezervace není nutná 
a možnost zapůjčení podložek. Cena 1 
lekce/ 80 Kč, 10 lekcí 700 Kč
Stále se můžete přihlásit i do těchto 

kurzů:
TWERK – PO 18.30-19.30. Jedná se 
o nový provokativní a vyzývavý ta-
neční styl určený pro ženy veškeré vě-
kové kategorie. Světovým fenoménem 
se stal díky slavným americkým zpě-
vačkám, jako je Beyonce nebo Shaki-
ra. Ideální pro formování celého těla. 
Kurzem vás bude provázet certifi ko-
vaná lektorka Twerku Monika Šotlí-
ková. Pro veškeré věkové kategorie.
NOVINKA!!! DANCEHALL – ČT 
17.00-18.00. Tento atraktivní taneční styl 
vznikl na Jamajce a vyznačuje se izolo-
vanými pohyby pánve a boků, je plný 
dynamiky a zároveň u něj spálíte nemálo 
kalorií. Lektorkou kurzu je Monika Šot-
líková. Pro veškeré věkové kategorie.
KARIBIK A LATINA DANCE – 
ÚT 17.30-18.30. Oblíbený kurz studia. 
Choreografi e a krokové variace tohoto 
kurzu jsou přizpůsobeny tak, aby se 
daly tancovat samostatně, bez partnera. 
Je to směs nádherných podmanivých 
tanců. Pro veškeré věkové kategorie.
LEKCE STREET DANCE – PO 
až ČT, taneční styly: hip hop, hype, 
RnB, Wack, Vogue, Dancehall, loc-
king, progressive. 

Taneční KURZY: 
Začátečníci či mírně pokročilí. Kurzy 
jsou rozděleny zvlášť pro děti (8-11 let), 
juniory (12-15 let) a dospělé (15 let a více). 
Taneční SKUPINA – je určená pro 
mírně pokročilé a pokročilé zájem-
ce, kteří se chtějí tancování věnovat 
závodně. Tyto složky jsou rozděleny 
dle věku a pokročilosti do tří skupin. 
K přijetí je zapotřebí pouze jednoroč-
ní zkušenost v taneční oblasti.
NOVINKA!!! OPEN CLASS 
STREET DANCE – ČT 18.00-19.00. 
Jedná se o otevřené hodiny street dan-
ce, kde se můžete naučit techniky a 
krokům populárního hip hopu, housu, 
poppinu, lockinu nebo wacku. Nemu-
síte zde platit kurzovné na celý půlrok 
dopředu, můžete si zde zajít bez regis-
trace pouze s jednorázovou úhradou 

za lekci. Pro veškeré věkové kategorie.
BREAK DANCE – ÚT, 18.30-19.30. 
Akrobatický hip hopový tanec. Pro 
všechny věkové kategorie. Kurz je 
rozdělen na začátečníky a pokroči-
lé. Pro veškeré věkové kategorie.

ROZEKVÍTEK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek (budo-
va VOŠ Goodwill), Kontakt: MgA. 

Hana Pernická Tel: 774 161 802
Info@rozekvitek.cz • www.rozekvitek.cz
Nabízíme pravidelné programy a akce 
pro rodiče s dětmi, dopolední školičku 
pro děti bez rodičů, odborné přednáš-
ky i semináře.

Montessori školička pro děti bez 
rodičů 

Montessori školička nabízí přívětivé a 
pečlivě připravené rodinné prostředí v 
úzkém kruhu maximálně 8 dětí. Vychází-
me z principů Montessori pedagogického 
systému. Dětem je nabízeno podnětné a 
motivující prostředí, kde mohou naplňo-
vat své přirozené vývojové potřeby. Mají 
možnost svobodné volby činností, které 
jsou přizpůsobeny jejich velikosti a síle. 
Naším cílem je vést děti k samostatnosti 
a zodpovědnosti při různých činnostech.
Věk: 2–4 roky. Nyní otevřeno i v pon-
dělí od 8.00 do 12.00 hodin.
Montessori pracovna pro děti bez 

rodičů od 3 do 6 let
Montessori pracovna nabízí dětem při-
pravené prostředí, kde mohou pracovat 
se smyslovým materiálem a procvičovat 
tak rozlišování, srovnávání, třídění a po-
jmenování. Budeme dále rozvíjet řeč a 
oblast jazyka, rozvíjet uvědomění mate-
matických zákonů, v kosmické výchově 
objevovat svět. Součástí Montessori pra-
covny jsou i aktivity praktického života, 
do kterých spadá péče o sebe, své okolí a 
společnost a rozvíjení sociálních vztahů. 
Termín: pondělí 16.30 - 18.00 hodin
Montessori pracovna pro rodiče s 

dětmi od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori 
pracovny si mohou rodiče s dětmi vy-
zkoušet práci s Montessori pomůcka-
mi a materiálem. Věnujeme se zde pře-
devším aktivitám praktického života, 
rozvíjíme s dětmi smyslové vnímání, 
jemnou i hrubou motoriku, řečové, 
hudební i výtvarné dovednosti. Děti 
zde mají možnost zvykat si na kolektiv 
dětí a dospělých, rozvíjet komunikaci, 
své sociální kontakty a dovednosti. 
Termín: středa 16.30 - 18.00 hodin

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Foceno v ložnici/Čtverce/Černá

výstava fotografi í Jakuba Nováka
„Jsem studentem posledního ročníku 
gymnázia Petra Bezruče a focením 
jsem se začal zabývat před dvěma léty. 
Loňského roku jsem začal projekt 365, 
což znamená, že fotíte každý den, a i 
přesto, že jsem tušil, že to nejspíš ne-
bude možné časem skloubit se školou, 
pustil jsem se do tohoto projektu a jsem 
rád, neboť mě to posunulo o velký kus 
dopředu. Zajímá mě především por-
trétní fotografi e, ale nebráním se niče-
mu novému. Chtěl bych poděkovat své-
mu otci za zapůjčení jeho zrcadlovky a 
objektivů, dále panu Adamcovi, panu 
Popieluchovi a panu Friedlovi za pří-
ležitost vystavovat v Klubu a galerii U 
Černého kocoura,“ říká Jakub Novák.

ŠKOLA JÓGY KARAKAL

Jógový sál 9. ZŠ, ul. E. Krásnohor-
ské, Frýdek

www.joga-karakal.cz 
E-mail: joga-karakal@seznam.cz

Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
Filosofi e a praxe jógy, zpevňování 
imunity, harmonizace a pozitivní 
ovlivňování fyzické, psychické, a du-
ševní stránky osobnosti, zpomalování 
stárnutí a mnohé další v pravidelných, 
metodicky uspořádaných kurzech:
1. až 7. třída – od začátečníků až po 
pokročilé – jógová fi losofi e a praxe, tě-
lesná cvičení, techniky vnitřní a vnější 
pránájámy – ovládání dechu a soboru 
energií, pozitivní ovlivňování mysli, 
techniky zlepšení koncentrace, static-
ká a dynamická meditace, PSYCHO-
HYGIENA-RELAXAČNÍ TECH-
NIKY, cviky zaměřené na problémy 
s páteří, SENIOŘI, DYNAMICKÉ 
MEDITACE – dle rozvrhu kurzů, kte-
rý najdete aktuálně na našich webo-
vých stránkách. Zkvalitňování života 
jak po stránce fyzické, psychické i du-
ševní, poznatky, které vám předáváme 
na základě více než šedesátiletých 
zkušeností vůdčí osobnosti naší školy 
Zdeňka Šebesty i dalších osobností.

6.-8. 3. – ŽENA – ZDRAVÍ,
MLÁDÍ, KRÁSA 

Regenerační a relaxační víkendový 
seminář pro ženy. Chcete žít dlouho, 
být zdravá, hezká a šťastná? V našem 
omlazovacím a zkrášlujícím salónu 
vám oči nenalíčíme barvami. Naším 
cílem je oči rozjasnit a rozzářit úplně 
jinak a nabídnout jim i nové úhly pohle-
du. Abychom se líbily, ale zejména aby-
chom se cítily dobře po těle i na duši.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 
V ROCE 2015 

ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY II.TŘ
akreditované školení

CESTOVÁNÍ S JÓGOU BESKYD - 
SKÝMI HIMÁLAJEMI 

prodloužený víkend – spojení jógy 
a přírody

KAYA-KALPA 
týden s regeneračními a omlazovací-

mi technikami
MEDITACE – CESTA K NAPLNĚ-

NÍ VLASTNÍHO ŽIVOTA
víkendový seminář

ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA 
VLASTNÍHO NITRA

víkendový seminář

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
558 647 067, 602 586 925,

kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz
pátek 13. 3. v 19 hodin

ElektroSWING – Prvorepubliková 
párty je zpět.

Rádi bychom vás pozvali na v řadě již 
třetí elektroswingovou párty. Ukázky 
swingových tanců, soutěže, fotokoutek, 
skvělá hudba a zábava na úrovni. Stylo-
vé dámy a gentlemani První republiky, 
nezapomeňte dodržet „DRESS code“ 
večera a přijďte se pobavit v úplně jiném 
stylu, než jste zvyklí. Připravte si klo-
bouky, naleštěte střevíce, bude se tančit.

PŘIPRAVUJEME:
ARAKAIN+LUCIE BÍLÁ

Úterý 28. 4. od 19 hodin, vstupenky v 
ceně 399 Kč již v předprodeji v BIC a 

v Kulturním domě Frýdek.
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CENTRUM MAMINEK BROUČCI

Palackého 129, Frýdek-Místek
tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz

email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00h.
CANISTERAPIE S PEJSKEM 

FORRESTEM
Každý pátek od 10.00 do 11.30 hodin.
5. 3. DÁRKOVÁ KRABIČKA K MDŽ
Ve čtvrtek si společně s dětmi vy-
robíme dárkovou krabičku k MDŽ. 
Materiál bude připraven v Broučcích. 
Začátek v 10 hodin.

10. 3. GEOPATOGENNÍ ZÓNY 
TROCHU JINAK

Milé maminky, srdečně vás zveme 
na přednášku Josefa Ulehly. Tema-
tický obsah je zaměřený na zdraví 
dětí a problémy v těhotenství. Jak se 
projevuje spodní voda na zdraví lidí a 
zvířat, jak působí na stromy a rostliny. 
Začátek v 10 hodin.

17. 3. JAK NAUČIT DĚTI
SPRÁVNĚ MLUVIT?

Zveme vás na přednášku logopedky 
Mgr. Zdeňky Jedličkové, se kterou si 
budeme povídat o dětské řeči a správ-
né výslovnosti. Začátek v 10 hodin.

19. 3. JARNÍ DEKORACE
Budeme zdobit květináč na jarní téma. 
Materiál bude k dispozici v Broučcích 
za poplatek 20 Kč. Začátek v 10 hodin.

24. 3. POHÁDKA O TŘECH
PRASÁTKÁCH

Zahrajeme vám maňáskovou pohádku 
o třech roztomilých prasátkách. Začá-
tek v 10 hodin. Těšíme se na vás.
26. 3. SETÍ JARNÍHO OBILÍČKA
Ve čtvrtek si zasejeme semínka obi-
líčka. Přineste si květináč a misku. 
Hlína a semínka budou připraveny v 
Broučcích. Začátek v 10 hodin.
31. 3. KOUZLO ORIENTÁLNÍHO 

TANCE
Chcete prožít radost z pohybu? Potře-
bujete uvolnit ztuhlou páteř? Nenechte 
si ujít besedu s lektorkou Mgr. Denisou 
Lednickou, která vás zasvětí do kouzla 
orientálního tance. Začátek v 10 hodin.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek
Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 14. března v 15 hodin
Jaroslav Koloděj

Ježibaby z Babína
Pohádka pro malé i velké děti o tom, 
kde se skrývá štěstí, o dvou čaroděj-
nicích bydlících v lesích a o... Hraje 

SERUM Frýdek-Místek.
Vstupné 30 Kč.

Sobota 21. března v 15 hodin
Vojtěch Cinybulk

Ostrov splněných přání
Dobrodružná loutková pohádka s 

Kašpárkem – hraje Divadlo u Ostra-
vice (DUO) Frýdek-Místek.

Vstupné 30 Kč.
Sobota 28. března v 15 hodin

Pohádky z pokojíčku
Pásmo veršovaných pohádek Fran-
tiška Hrubína s trochou poučení. 

Pohádkami děti provedou kamarádi 
Ospalín, Trdlína a Šmodrchél – 

skřítci, kteří možná žijí i ve vašem 
pokojíčku. Pro děti od 3 let – hraje 

ING Kolektiv – dámská sekce.
Vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 21. března v 18 hodin

Silke Hasslerová
Záruka touhy

Činoherní komedie. Návod na novou 
důchodovou reformu nebo jen záru-

ka touhy?
Hraje divadelní soubor
KuKo Frýdek-Místek.

Vstupné 100 Kč.
Sobota 28. března v 18 hodin

Březnový smileING
V komponovaném představení uvidí-
te mimo jiné burlesku Hra o hovně a 
jednoaktovou satiru z manažerského 
prostředí OZIS – hraje ING Kolektiv 

Frýdek-Místek.
Vstupné 100 Kč.

Půjčování kostýmů v březnu:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

MUZEUM BESKYD

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: 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
čt: 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
so, ne, svátky: 13:00 – 17:00

(listopad-duben)
STALÉ EXPOZICE:

BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUT-
NÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHOR-

SKÉHO
VÝSTAVY:

Už je to tak vezeme
do Bílé poslední vlak

Výstava k 50. výročí poslední jízdy 
vlaku na trati Ostravice-Bílá. „Projede-
me“ si tuto trať od jejich počátků, až po 
poslední jízdu osobního vlaku 11. ledna 
1965. Nechybí ani zmínka o výstavbě 
přehrady Šance. Připomínáme si také 
zánik přírodního fenoménu Beskyd – 
jedinečného rašeliniště v Hutích pod 
Smrkem. Rostly zde takové rostlinné 
druhy, které tímto na území Beskyd 
vyhynuly nebo je najdeme jen ojedině-
le. Výstava prodloužena do 8. března.

Za vůní kávy
Výstava potrvá do 31. května.

Stopa
Putovní výstavu Stopa věnovanou 
moderním metodám v kriminalistice 
připravilo Mendelovo muzeum MU 
v Brně. Na návštěvníky čeká fi ktivní 
kriminální případ, který budou moci 
sami vyřešit a odhalit pachatele. Během 
řešení se neotřelou a zábavnou formou 
seznámí s moderními metodami vyšet-
řování. Chybět nebudou ani překvapivé 
informace z oblasti dějin kriminalisti-
ky. Výstava potrvá do 22. března.

AKCE:
Čtvrtek 5. března v 16.30 hodin

v Zeleném domě
PŘEDNÁŠKA ZMIZELÉ ULICE A 
ZÁKOUTÍ VE FRÝDKU-MÍSTKU
Doprovodné akce k loňské výstavě 
„Zmizelý Frýdek a Místek“ se setkaly s 
velkým zájmem veřejnosti. Proto jsme 
pro zájemce připravili jejich pokračová-

ní; první přednáška přiblíží přestavbu 
města v 60.–80. letech minulého století.
Čtvrtek 12. března v 16.30 hodin

v Zeleném domě
PŘEDNÁŠKA MORAVSKOSLEZ-

SKÉ BESKYDY
Jak Beskydy ke svému názvu přišly, 
Beskydy na starých mapách, foto-
grafi ích a pohlednicích, významné 
beskydské vrcholy, jak vypadal život 
beskydských osadníků v minulosti, 
výskyt chráněných rostlin a živočichů 
a další. Přednáška bude doplněna vý-
stavou obrázků malíře Josefa Langa z 
Frýdku s beskydskou tématikou.
Čtvrtek 19. března v 16.30 hodin

v Zeleném domě
PŘEDNÁŠKA FIAT 600 VYJEL 

POPRVÉ PŘED 60 LETY
Na autosalónu v Turíně v březnu 1955 
byl představen první světový minivůz 
Fiat 600 a začala jeho sériová výroba. 
Na tento model ze zlaté éry automo-
bilky Fiat navázaly další úspěšné mo-
dely Fiat 500, 127 a 128. Doplněno 
malou studijní výstavou.

Čtvrtek 19. března v 19 hodin
v Rytířském sále

V. zámecký koncert
KRAJINOU DOMOVA

Pořad věnovaný kráse a umění země 
české. Je sestaven z textů Karla Čap-
ka, T. G. Masaryka, Jaroslava Seifer-
ta, Josefa Kainara, Jana Nerudy aj. a 
skladatelů Antonína Dvořáka, Bedři-
cha Smetany a dalších.
Účinkují: Alfred Strejček – recitace, 
Halina Františáková – housle, Eliška 
Novotná – klavír.

Neděle 29. března od 9 do 15 hodin
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JAR-
MARK NA FRÝDECKÉM ZÁMKU
Ukázky řemesel, prodej krajových 
specialit, dílna pro děti, pletení po-
mlázek, zdobení velikonočních vají-
ček, výstava Za vůní kávy a Morav-
skoslezský Manchester aneb pohled 
do textilní slávy města.

BERKANA – CENTRUM ZDRAVÍ, 
ENERGIE A VITALITY

Politických obětí 117, F-M,
tel: 724 773 861

info@centrum-berkana.cz
www.centrum-berkana.cz

2. 3. v 18.30
Rok 2015 z pohledu numerologie

Lektor: Dagmar Halotová
3. a 17. 3. v 19.00-20.00

Zvuková relaxace s dešťovými sloupy
Přijďte se hluboce uvolnit a zharmo-
nizovat ve zvukové lázni v blahodár-
ných stavech mozkových vln alfa, 
theta a delta, při zvuku sady čtyř 
dešťových holí a dalších muzikote-
rapeutických nástrojů. Ocitnete se v 
bezbřehé a vše prostupující koupeli 
zvuků a stavech čirého slastného bytí. 
michal@centrum-berkana.cz

4. a 18. 3. v 15.30 – 17.00.
JAK VYČISTIT SVÉ PODVĚDO-

MÍ A BÝT SÁM SEBOU
Cyklus prožitkových seminářů pro 
mládež. Přednáší PhDr. Miluše Ko-
curová – psycholožka. eva@centrum-
-berkana.cz, 603 793 595

4. 3. a 18. 3. v 17.00–19.00
JAK VYČISTIT SVÉ PODVĚDO-

MÍ A BÝT SÁM SEBOU
Cyklus prožitkových seminářů – změ-
na myšlení. Místo konání: místecká 
knihovna, Modrý salónek. Přednáší 
PhDr. Miluše Kocurová – psycho-
ložka. eva@centrum-berkana.cz, 
603 793 595

6. 3., 17.00–19.00
Satsang

Meditační setkávání a sdílení pro ve-
řejnost. Cena 50 Kč. V ceně je čaj a 
program. michal@centrum-berkana.
cz, mob.: 607 881 376

7. 3., 9.00–12.00
Intu k nitru

1 lekce z 5dílného cyklu – intuitivní 
hry, pohyb a tělo, sebeléčení zpěvem, 
bubnování, meditace, relaxace. Re-
zervace nutná na michal@centrum-
-berkana.cz, mob.607 881 376.

KLUB NEZBEDA

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
9. – 13. 3. Pestré jarní prázdniny – 
prázdninový provoz od 9-14 hodin 
(výroba mýdel, turnaje, hry, šití, výlet 
do okolí) 
6. 3. Posezení u horké čokolády s dis-
kuzí na téma Přísloví času
19. 3. Odpoledne vědomostních her
24. 3. Sportování v klubovně
30. – 31. 3. Velikonoční dílny
Každou středu je konzultační den 
– den určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví do-
učování nebo téma, které chtějí s pra-
covnicí prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den 
najdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz
 
Těhotenské a poporodní centrum

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těho-
tenské centrum ve F-M uzavřené 
smlouvy se zdravotními pojišťov-
nami, čímž garantujeme nejvyšší 

kvalitu nabízených služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace lékaře)
Masáže těhotných i po porodu (kla-

sické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

POPRVÉ S BŘÍŠKEM 
ZDARMA – na základě indikace 

ošetř. gyn.
25. 3. v 16.00

PŘÍPRAVA K PORODU
31. 3. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
12. 3. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

11. 3. v 16.15
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Pondělí – 17.00, Úterý – 16.00,

Čtvrtek – 16.00
POPORODNÍ CVIČENÍ

Úterý – 17.00
KURZ ŠÁTKOVÁNÍ MIMINKA
Vázání šátku – základní kurz pro 

těhotné a maminky s dětmi ve věku 
0 – 6 měsíců
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Středa 20. 5. – 10.00
Beseda moderní látkové plenky, 

šátky na nošení dětí
Středa 20. 5. – 12.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 
manipulace s dítětem, masáže ko-

jenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění nespa-

vých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
10. 3., 17. 3., 24. 3. – 8.45 h

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
10. 3., 17. 3., 24. 3. – 10.00 h

SVČ KLÍČ

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

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

14. 3. PŘEBOR MSK PUZZLE 
DVOJIC A PIŠKVORKY

Poskládáš tři puzzle co nejrychleji... 
Pokud ano, máš šanci stát se přebor-
níkem kraje...
Věk: 7 – 99 let. Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 764, Místek, 
8:45 – 16:00 hodin | Prezence: 8:45 – 9:15 
hodin. Cena: 50 Kč. Informace: Jiří 
Šnapka | Telefon: 558 111 773, 604 524 
066 | E-mail: jirka@klicfm.cz
21. 3. PRINCEZNY NA CESTÁCH 
Milé princezny, v březnové cestovatelské 
sobotě se koukneme pod pokličku naše-
ho dalšího souseda. Takže, jestli se chce-
te svézt na obřím ruském kole v Prátru, 
či okusit vyhlášený Sachrův dort nebo 
uskutečnit turistický výlet do krásného 
prostředí vysokých hor, které se jmenují 
Alpy, tak už déle neváhejte a přidejte se 
k nám. Vydáme se společně na cestu.
Věk: 5 – 8 let. Místo a čas: Rodinné centrum 
Klíček, Slezská 749, Frýdek, 9:00 – 17:00 
hodin. Cena: 230 Kč. Informace: Pavla 
Chrobáková | Telefon: 558 111 749, 732 646 
127 | E-mail: pavla@klicfm.cz

28. 3. DOBROTY V SOBOTY | 
OVOCNÉ DOBROTY

Jaro je za dveřmi, přátelé, a my vám již 
tradičně v březnu nabízíme něco lehkého, 
zdravého, veselého a plného vitamínů. 
Společně si připravíme nepečený želati-
nový dort, ovocné tartaletky s vanilko-
vým krémem a osvěžující smoothie. Kro-
mě ovocného menu se těšte na sportovní 
a tělohýbací úkoly. Troufnete si?
Věk: 6 – 99 let. Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 764, Místek, 
9:00 – 12:00 hodin. Cena: 90 Kč. Infor-
mace: Martina Fatrdlová | Telefon: 558 
111 766, 736 150 088 | E-mail: martina@
klicfm.cz

SOKOLÍK

21. 3. ve 20.00 
Koncert kapely Vložte kočku

Koncert pořádá Měk F-M ve spolu-
práci se Sokolíkem F-M.

GALERIE POD SOVOU

tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek
Otevřeno: po – čt: 10 – 17, pá: 10 – 15 

od 9. března do 17. dubna
Odbor školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy Magistrátu města Frý-
dek-Místek srdečně zve na výstavu

Cesty Ladislava Dryáka
(obrazy a kresby)

Vernisáž 9. března 2015 v 16 hodin.

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

DIVADLA
St 11. 3. v 19.00

S nadějí i bez ní/předplatitelská 
skupina C

Hra plná krutosti, ale i sarkastického 
či černého humoru.
Uvádí: Komorní scéna Aréna.

Út 24. 3. v 19.00
Kvartet/předplatitelská skupina B

Penzion pro vysloužilé operní umělce 
je poslední štací někdejších pěveckých 
virtuózů, Cissy, Wilfa a Reggieho. 
Příchod jejich bývalé kolegyně, slavné 
sopranistky Jean, která byla krátký čas 
Reggieho manželkou, rozvíří jinak po-
klidnou hladinu jejich životů. V křehké 
hře s velkou dávkou typicky britského 
humoru se dojemně, ale bez laciného 
sentimentu, hovoří o lidech, kteří mož-
ná už mají produktivní věk za sebou, 
ale neztrácejí touhu žít, vůli něco udě-
lat a hlavně snít. Laskavá komedie sou-
časného britského dramatika a oscaro-
vého scénáristy Ronalda Harwooda o 
umění stárnout a nesmrtelnosti ducha.
Hrají: Rudolf Hrušínský, Veronika Fre-
imanová, Jana Švandová, Zdeněk Žák
Uvádí: Divadlo Bez zábradlí

Pá 27. 3. v 19.00
Sex pro pokročilé/divadlo mimo 

předplatné 
Jak získat návod na oživení dlouhole-
tého manželství? Je řešením rezerva-
ce hotelového pokoje a příručka Sex 
pro pokročilé? Uvádí: Studio DVA; 
Hrají: Karel Roden, Jana Krausová

So 28. 3. v 19.00
Běsi/divadlo mimo předplatné

Divadelní adaptace románu F. M. Do-
stojevského/ tváří v tvář manipulaci/ 
zlo má mnoho podob/ když prší, i ten 
nejkrutější člověk si zaslouží deštník/ 
Stavrogin je Ďábel!/ tváří v tvář po-
sedlosti/ milovat je zakázáno!/ tváří v 
tvář posledním zbytkům citu
Scénografi e: Gimonfu (Ondřej Bělica, 
Jan Adamus); Hudba: Mirai Navrátil; 
Uvádí: Komorní scéna 21

KONCERTY
Út 10. 3. v 19.00

Wabi Daněk a Ďáblovo stádo – 
Příběhy písní

Písničkář Wabi Daněk a několik mla-
dých muzikantů pod společným ná-
zvem Wabi & Ďáblovo stádo spojili 
své síly a vypráví písně, v nichž nechy-
bí současný folkový zvuk, inspirace 
letitými příběhy a specifi cká nálada. 

WOLKRŮV PROSTĚJOV
So 14. 3. v 9.00

okres. kolo prestižní recitační přehlídky 
Program:

• registrace
• rozmluva účastníků
• postupová recitační přehlídka
• recitační přednes členů Literárního 

klubu Petra Bezruče
• vyhodnocení postupové soutěže
• workshop fyzického básnictví
• vstup zdarma
Přijďte podpořit literaturu a mluve-
né slovo v našem městě.
Účastníci se mohou přihlašovat do 10. 
3. na e-mail: o.s.kalimera@seznam.cz.
Více informací na www.nelachamra-
dova.cz, www.oskalimera.cz.

PRO DĚTI
Ne 8. 3. v 15.00

MYŠKA KLÁRKA, VEVERKA 
TERKA A PERNÍKOVÁ CHA-

LOUPKA
U Myšky Klárky a veverky Terky není 

nic tak, jak se na první pohled zdá. V 
pohádce si budeme povídat o správném 
čištění zoubků a prevenci zubního kazu. 
Užijeme si spoustu legrace a ještě se 
něco naučíme! Pohádka pro děti od 3 let.
Uvádí: Divadýlko Ententýky Ostrava

Ne 15. 3. v 15.00
OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Pohádka pro malé i velké děti o tom, 
kde se skrývá štěstí, o dvou čarodějni-
cích bydlících v lesích a o…
Pohádka pro děti od 4 let.
Uvádí: Divadelní soubor Serum FM 

Ne 22. 3. v 15.00
O KOCOURU MIKEŠOVI

Černý kocourek žil v Hrusicích u Ševců 
a nejvíc si s ním rozuměl Pepík. Spolu 
se navyváděli mnoho veselých kousků 
a taškařic, při nichž nikdy nechyběli 
kamarádi Pašík a Bobeš. Když se Mi-
keš vypravil do světa, prožil nejedno 
dobrodružství na cestách a v cirkuse, 
kde na čas zakotvil. Ale všude dobře, 
doma nejlíp, a tak se kocourek zase 
vrátil, aby rozdával radost všem dětem.
Pohádka pro děti od 3 let.
Uvádí: Divadlo Scéna Zlín

Ne 29. 3. v 15.00
POHÁDKA O POPLETENÉM 

TONÍKOVI
Zlý černokněžník uvěznil ve svém 
doupěti hodnou dívku Dorotku. Ke 
všemu se nachomýtne Toník, který 
vyrazil do světa. Ale je to popleta, 
který uvěří černokněžníkovi. Naštěstí 
zasáhnou děti a vše dobře skončí. A 
možná i svatbou. Pohádkové před-
stavení je s aktivním zapojením dětí 
z hlediště. Pohádka pro děti od 3 let.
Uvádí: Divadlo Kozlovice

PROJEKT 12
Čt 26. 3 v 18.00, Křížový podchod pod 
křižovatkou na ul. Ostravská, Místek 

Tančení vystoupení Dancepoint
a Funky Beat

Projekt 12 je cyklus dvanácti samo-
statně fungujících kulturních akcí, 
které během jednoho roku spojí nej-
různější umělecké směry v kombinaci 
se zapomenutými prostory města Frý-

dek-Místek. Ve výsledku tak vznikne 
neopakovatelný kulturní zážitek v ne-
tradičním prostoru typu site-specifi c.
Křížový podchod po „rekonstrukci“ v 
rámci festivalu United Colours (červen 
2014) získal novou image. Z místa, které 
dřív sloužilo k rychlému průchodu pro 
chodce, se stala veřejná galerie, ve které 
má najednou třeba i náhodně procházející 
člověk důvod se zastavit a prohlédnout si 
novou výzdobu prostoru. Podchod se tak 
stal i symbolem Street Artového umění 
města. Proto jsme se rozhodli umístit do 
prostoru taneční vystoupení Street dance 
tanečníků Frýdku-Místku – Dancepoint 
a Funky Beat. Kombinace tohoto místa a 
tance pak znásobí atmosféru tohoto jedi-
nečného Street Artového zážitku.

VÝSTAVY
Na cestě, On the road, Unterwegs

Autor: Petr Drábek, Jindřich Čermák, 
Marek Malůšek, Michal Popieluch, Josef 
Moucha, Václav Němec, Martin Wág-
ner… Vernisáž výstavy 12. 3. v 18.00

KINO
4. 3. v 15.00 Prázdniny – hurá do 

kina: Velká šestka
4. 3. v 19.00 Ghoul

5. – 6. 3. v 10.00
Zvonilka a tvor Netvor (pro děti)

5. – 7. 3. v 15.00
Asterix: Sídliště bohů (pro děti)

5. – 8. 3.v 17.00
Asterix: Sídliště bohů 3D (pro děti)
5. 3. v 19.00 Americký Sniper
6. – 7. 3. v 19.00 Padesát odstínů šedi
8. 3. v 19.00 Fotograf
9. 3. v 19.00 Kobry a užovky (Film. klub)
11. 3. v 10.00 Železná srdce (pro seniory)
12. a 15. 3. v 19.00 Vybíjená
16. a 17. 3. v 17.00 Vybíjená
13. 3. O mašince (Pásmo fi lmových 
pohádek pro nejmenší)

13. 3. v 18.00
Filmový festival EXPEDIČNÍ 
KAMERA více informací na

www.expedicnikamera.cz
15. 3. v 17.00 Útěk z planety Země 
(pro děti)
16. 3. v 19.00 Kingsman: Tajná služba

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 1800 - 200, ÚT až ČT 1800 - 2400,

PÁ a SO 1800-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

4. 3. středa STOUNDRUM – SPECIÁL
DNB PRÁZDNINOVÁ AKCE, 
STOUN DJS, VSTUP 20,-
5. 3. čtvrtek FM CITY HIP-HOP 
PÁRTY – VSTUP ZDARMA
DOBRÁ HUDBA K POSLECHU, DJ 
SHUPSTA
6. 3. pátek HITY 18 PLUS – HOLKY 
VSTUP ZDARMA
HOLKY VSTUP ZDARMA A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB, DJ 
KAMIL A PETR KLEGA
7. 3. sobota HORKÝŽE SLÍŽE
 *PŘEDPRODEJ*
KONCERT JEDNÉ Z NEJLEPŠÍCH 
ROCKOVÝCH KAPEL, PŘEDKAPE-
LA: MADFALLS
13. 3. pátek ROCKOTÉKA
VEČER PLNÝ ROCKOVÉ MUZIKY
14. 3. sobota NO!SE – BIFIDUS AKTIF
BIFIDUS AKTIF (LET IT ROLL) A 
DALŠÍ V PRAVIDELNÉ DNB AKCI
20. 3. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 
18PLUS!
DJ KAMIL A PETR KLEGA! TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB

21. 3. sobota BASS CONTACT – 
MSD (FR)
MSD (FRANCIE/RAGGAJUNGLE, 
DNB, RAGGATEK), DIRTY G, HER-
MY KILLER, SHUP X A DALŠÍ…
27. 3. pátek STOUNFEST 1
POSITIVE (PUNKROCK / FRÝDEK-
-MÍSTEK), AJDONTKER (PUNKROCK 
/ HAVÍŘOV), BAD JOKER´S CREAM 
(GLAM ROCK, FRÝDEK-MÍSTEK), 
AFTERPARTY ROCKOTÉKA DJ JUTA
28. 3. pátek PIO SQUAD
OLD SCHOOL HIP-HOP VE STOUNU!
3. 4. sobota MONKEY BUSINESS – 
LIVE! *PŘEDPRODEJ*
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH FUNKY KA-
PEL VE STOUNU

PŘIPRAVUJEME:
11. 4. VISACÍ ZÁMEK & PLEXIS
25. 4. MARTIN CHODÚR
15. 5. OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY 
STOUNU
21. 5. BUTY
23. 5. IMMORTAL SHADOW FEST 
(HYPNOS A DALŠÍ)

HUDEBNÍ KLUB STOUN
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Bruslení
pro veřejnost
www.hala-polarka.cz

www.cistenikobercumilata.estranky.cz


