
Pietní vzpomínka na 14. 
březen 1939 u památníku 
odporu místních vojáků 
z Czajánkových kasáren 
(8. pěší pluk) patří rok co 
rok do kalendáře význam-
ných událostí frýdecko-
-místecké radnice, která 
připomíná jejich hrdin-
ství, kdy se jako jediní ote-
vřeně postavili na odpor 
vůči německé okupaci.

„Historický okamžik po-
chmurného předjaří zůstává 
nezapomenutelně vepsaný 
nejen do historie našeho 

města, ale i České repub-
liky, protože nikdo jiný se 
nepostavil se zbraní v ruce 
německému vetřelci než 
vojáci místecké posádky,“ 
vyzdvihl náměstek primáto-
ra Jiří Kajzar, který v histo-
rickém exkurzu připomněl, 
jak v osudný den německá 
armáda začala obsazovat Os-
travsko a kolem 18. hodiny 
nacistické jednotky v Místku 
za pomoci místních henlei-
novců obsadily okresní úřad 
a policejní stanici. Příjezd 
příslušníků wehrmachtu a 

polního četnictva překvapil 
vojína na stráži před bránou 
Czajankovy textilní továrny, 
kde byla kasárna 3. praporu 
8. pěšího pluku slezského. 
Německý důstojník vyzval 
stráž, aby se vzdala. Zastu-
pující velitel kasáren Karel 
Pavlík dal pokyn k obraně. 
Začal boj o budovu kasáren. 
Okupanti utrpěli ztráty a 
ustoupili. Teprve na příkaz 
vyššího velitelství byla zasta-
vena palba a hrdinní obránci 
se museli vzdát.

„I když je letošní rok pře-
devším ve znamení 70. vý-
ročí spojeného s ukončením 
II. světové války, chceme si 
už v průběhu roku připomí-
nat významné okamžiky 
našich dějin spojené s mno-
ha konkrétními hrdiny, ale i 
s těmi bezejmennými, kteří 
se o naši svobodu zaslou-
žili. Jim patří také dnešní 
poděkování. Čest jejich pa-
mátce!“ uzavřel před slav-
nostním shromážděním Jiří 
Kajzar.  (pp)
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slovo primátora
Vážení občané,
25. února jsme v knihkupectví Kapitola pokřtili novou 

knihu „Frýdek-Místek – historie, kultura, lidé“, za účasti 
autorů z řad historiků a mnoha lidí, kterým její vydání 
udělalo radost. Radnice přispěla na vydání knihy částkou 
200 tisíc korun, protože podobná historická monografi e 
našeho dvojměstí chyběla. O to víc mě těší, že se kniha 
líbí a o publikaci je zájem, takže se doprodávají poslední 
kusy a jedná se o dalším dotisku. Zařazením do ediční 
řady Dějiny měst a díky celostátnímu nakladatelství 
město Frýdek-Místek mohou blíže poznat čtenáři z celé 
republiky, i když samozřejmě největší zájem mají místní 
občané, kteří jsou známi jako velcí patrioti. Děkuji všem, 
kteří se na knize jakkoliv podíleli.  Michal Pobucký

Téma: Architektonická soutěž
na rekonstrukci kina  (str. 2 a 3)

Hřiště na Olešné
projde úpravou  (str. 4)

Bude volejbal
v hale Polárka? (str. 6)

VÝSTAVA NÁVRHŮ: V Kině Petra Bezruče jsou prezentace k dispozici veřejnosti až do 
11. dubna.  Foto: Petr Pavelka

Je znám vítězný návrh modernizace kina
Statutární město Frý-

dek-Místek hodlá v bu-
doucnu přebudovat kino 
Petra Bezruče na multi-
funkční kulturní centrum 
vhodné pro pořádání diva-
delních představení, kon-
certů, ale i kongresů, před-
nášek a výstav. V rámci 
tohoto záměru, který ve 
veřejné anketě podpoři-
li také občané, vyhlásilo 
město koncem minulého 
roku architektonickou 
soutěž o návrh na rekon-
strukci a modernizaci 
kina. Soutěžní podmínky 
byly konzultovány Českou 
komorou architektů. 

Předmětem soutěže bylo 
nalézt optimální způsob 
a míru přestavby a rekon-

strukce budovy kina, při-
čemž náklady neměly pře-
sáhnout 200 milionů korun. 
Důraz byl kladen na bez-
bariérový pohyb po budo-
vě, uspořádání prostor pro 
potřeby kulturního provozu 
a na minimalizaci energe-
tických nákladů na provoz 
budovy. Součástí byl návrh 
komplexního řešení parko-
vání pro 150 aut s tím, že do-
časné stání po dobu kultur-
ních akcí mohli soutěžící 
navrhnout na ploše náměstí 
Evropy před kinem a na plo-
še stávající zeleně podél uli-
ce Frýdlantská, včetně vy-
užití stávajícího parkoviště 
a suterénu budovy, přičemž 
měli minimalizovat zásahy 
do veřejné zeleně.

Město uctilo hrdinství vojáků

V rámci řešení interiéru 
měli soutěžící za úkol na-
vrhnout jeviště pro potřeby 

divadla, včetně osvětlení 
a ozvučení pro produkci 
živé i reprodukované hud-
by. Řešili také zázemí pro 
účinkující, veřejnost i za-

městnance a zabývali se i 
předsálím, které je v sou-
časné době využíváno jako 
dětský koutek s kavárnou. 
 (Pokračování na str. 2)

PIETNÍ AKT: Shromáždění vzdalo hold těm, co nesložili 
zbraně.  Foto: Petr Pavelka



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku –  2  – Zpravodajství

Je znám vítězný návrh modernizace kina
(Pokračování ze str. 1)
Po rekonstrukci hodlá 

město tento prostor vyu-
žívat pro pořádání výstav 
a provoz kavárny s částí 
venkovní terasy ve vlastní 
režii. Současné propojení 
kina s budovou obchodního 
centra, která není v majet-
ku města, takzvaný spojo-
vací krček, bude v rámci 
přestavby kina odstraněn.  

„Odborná pětičlenná 
porota složená převážně 
z nezávislých architektů, 
autorizovaných inžený-
rů a zástupců kulturního 
života ve městě, tedy bez 
účasti politiků, hodnotila 
všech devět návrhů přihlá-
šených do soutěže. Návrhy 
byly porotě předloženy dle 
zákona o veřejných zakáz-
kách anonymně. Hodno-
ticími kritérii byla kvalita 
celkového architektonic-
kého řešení stavby, kvalita 

technologického a provoz-
ního řešení, hospodárnost 
a ekonomická přiměřenost 
zvoleného řešení, ale také 
konstrukční, materiálové a 
technologické požadavky 
na stavbu,“ uvedl primátor 
města Michal Pobucký.  

Vítězným návrhem se 
stal po zhodnocení porotou 
dle jednotlivých hodnotí-
cích kritérií projekt z br-
něnské dílny Pavla Rady, 
Ireny Burkové a Mirko 
Leva ve spolupráci s Jaku-
bem Vilémem. Podle po-
roty předložili kultivova-
ný architektonický návrh 
s velmi vhodně řešeným 
provozem a přiměřenými 
investičními náklady. Zau-
jalo ji i jemné zvýraznění 
vstupní partie zvýšením 
nad původní linii stavby, 
včetně systému zastínění. 
Fasáda budovy je navržena 
stejně jako dnes z betono-

vých panelů a prosklené 
části vstupu s tím, že ozna-
čení budovy není pevné, 
ale elektronické, s mož-
ností zveřejnění pozvá-
nek na aktuální program. 
Druhé místo získal návrh 
architektů Jana Skoumala, 
Adama a Kamila Zezulo-
vých ve spolupráci s Petrou 
Hůlovou. Podle poroty při-
nesli několik podnětných 
nápadů jak z hlediska 
vztahu objektu k městu, 
tak i vnitřního uspořádání 
a využití objektu. Porota 
označila za vynikající je-
jich řešení druhého sálu 
v suterénu s přístupem z 1. 
nadzemního podlaží. Třetí 
se umístil návrh z dílny ar-
chitektů Tomáše a Martiny 
Kodetových, kteří věnovali 
velké úsilí kvalitě prostře-
dí divadelního sálu a tech-
nice. Porota ocenila také 
přístup autorů ke zvolení 

dopravní obslužnosti, včet-
ně parkování a celkových 
venkovních úprav. 

„Záměrem města je nyní 
projednat výsledky poroty 
v orgánech města a pří-
padně zahájit s vítězným 
autorským týmem jedna-
cí řízení bez uveřejnění, 
které by mělo směřovat k 
dopracování jeho návrhu 
k projektové dokumentaci, 
na jejímž základě by bylo 
kino rekonstruováno,“ řekl 
primátor Pobucký s tím, 
že revitalizace kina, jejíž 
náklady jsou odhadovány 
na 200 milionů korun, je 
podmíněna získáním dota-
cí. Jakmile budou vypsány 
dotační tituly, do jejichž 
podmínek by oprava kina 
zapadala, bude město usi-
lovat o přidělení dotací na 
tuto investiční akci. 

Návrhy na revitalizaci 
a modernizaci kina Petra 

Bezruče dodali jejich auto-
ři v grafi cké podobě. Veřej-
nost je může zhlédnout na 
prezenčních panelech ve 
vstupních prostorách Kina 
Petra Bezruče. K dispozici 
zde budou až do 11. dubna, 
vždy od 9 do 19 hodin. 

Kino Petra Bezruče bylo 
postaveno v roce 1972. 
Provozováno bylo 36 let 
a za tu dobu nebylo ni-
kdy plně rekonstruováno. 
Před deseti lety (2004-
2006) se podařilo odstra-
nit zatékání do vstupních 
prostor a odvodnit jej, dále 
bylo upraveno osvětlení 
v sále a opraveno podium. 
Od roku 2008 se v kině ne-
promítá. Filmová projekce 
byla přesunuta do Nové 
scény Vlast. V kině se ko-
nají kulturní akce pouze 
v omezené míře.

„Po 36 letech provozu se 
začal projevovat na budo-
vě Kina Petra Bezruče zub 
času, a to zvenčí i zevnitř. 
Stále více občanů města vo-
lalo po opravách. Šlo o to, 
jakou cestou se vedení měs-
ta vydá. Dílčí opravy a po-
stupná modernizace, nebo 
komplexní rekonstrukce a 
vybudování víceúčelového 
kulturního centra, kde by se 
nezapomnělo ani na úpravu 
okolí tohoto objektu. Na 
svém 13. zasedání dne 10. 
6. 2013 Zastupitelstvo měs-
ta Frýdku-Místku schválilo 
záměr na celkovou rekon-
strukci Kina Petra Bezruče 
s odhadovanými náklady 
ve výši 200 mil. Kč. Rada 
města na své 78. schůzi dne 
25. 6. 2013 schválila zřízení 
12členné pracovní skupiny 
pro rekonstrukci a moder-
nizaci Kina Petra Bezruče, 
složené ze zástupců členů 
různých politických klubů 
zastupitelstva, zaměstnan-
ců magistrátu a zástupce 
Národního domu. Úkolem 
této pracovní skupiny bylo 
z mnoha návrhů odborné i 
laické veřejnosti připravit 
podklady pro soutěž na re-
konstrukci a modernizaci 
Kina Petra Bezruče tak, 
aby stavba mohla být vyu-
žívána pro divadelní před-
stavení, koncerty moderní 
i vážné hudby, kongresy, 
konference, přednášky, 

semináře s využitím pro-
jekčního zařízení a výstavy 
v prostorách foyer. Pětičlen-
ná odborná porota z devíti 
došlých návrhů určila po-
řadí. Návrhy na revitalizaci 
a modernizaci Kina Petra 
Bezruče v grafi cké podobě 
může veřejnost zhlédnout 
na prezenčních panelech 
ve vstupních prostorách 
Kina Petra Bezruče až do 
11. dubna, vždy od 9 do 19 
hodin. Možná, že zde obča-
né najdou i některé své dílčí 
návrhy na využití vnitřních 
prostor i nejbližšího okolí.
 Za klub KSČM

Ivan Vrba
„Výsledky architekto-

nické soutěže, která byla 
snad poprvé v historii města 
vyhlášena ve spolupráci s 
Českou komorou architek-
tů, přinesly zajímavá řešení 
rekonstrukce chátrajícího 
Kina Petra Bezruče (dále 
jen KPB). Odborná komise 
složená z architektů, pro-
jektantů, pracovníků kul-
tury rozhodovala nezávisle, 
bez vlivu politiků. Proto 
bychom měli výsledky roz-
hodnutí komise respektovat, 
bez pocitu o nás, bez nás. 
Většina kulturní veřejnosti 
se shodla na potřebě sálu 
tohoto typu pro naše město. 
O dalším osudu rekonstruk-
ce KPB rozhodne několik 
faktorů. Prvním je problém 
s parkováním v okolí kina. 

Podle zákona musí mít stav-
ba takového typu dostatek 
parkovacích míst. Navr-
žené řešení parkování na 
úkor stávající zeleně nebo 
přímo na ploše náměstíčka 
před kinem, je velmi pro-
blematické a nelíbí se téměř 
nikomu. To přiznávají i au-
toři vítězného návrhu. Proto 
budeme společně, nejen s 
novou městskou architekt-
kou, hledat řešení parkování 
v okolí KPB. Druhým pro-
blémem budou jistě fi nance. 
Předběžně se počítá s ná-
kladem okolo 200 mil. Kč, 
ale u každé rekonstrukce 
bývá výsledná částka vyš-
ší. Předpokladem pozitivní-
ho výsledku bude kvalitní 
projekt, zadání a soutěž 

na zhotovitele, třeba for-
mou elektronické aukce. 
Dobré zkušenosti máme s 
halou Polárka, kde se vý-
běrovým řízením podařilo 
snížit nabídkovou cenu o 
víc než 100 mil. Kč! Všech-
ny návrhy na rekonstrukci 
KPB jsou vystaveny přímo 
v objektu kina a nás by vel-
mi zajímal váš názor, jak se 
vám vítězný, popřípadě jiný 
návrh líbí (kajzar.jiri@fry-
dekmistek.cz).“
Za hnutí Naše Město F-M

 Jiří Kajzar
„Je příjemnou změnou, 

dívat se alespoň na snahu, 
zabránit vytvoření různých 
neestetických staveb umís-
těných ve městě tím, že se 
vyhlásí architektonická 

soutěž. Samotná soutěž se 
může zdát fi nančně náklad-
ná, protože prostředky pro 
účastníky soutěže se vyšpl-
haly na více než 1 milion 
korun. Pokud se tedy nebu-
de tento vítězný projekt rea-
lizovat, bude se jednat o vy-
hozené peníze. V první fázi 
mělo proběhnout zjištění, 
zda je takovéto zařízení ve 
městě potřeba či nikoli, jest-
li o něj mají občané zájem a 
jestli nebude ztrátové. Ten-
to průzkum mezi obyvateli 
města údajně proběhnul, ale 
na kolik byl relevantní, se 
jen stěží dozvíme. Jedním 
z kritérií byla cena realiza-
ce, která neměla přesáhnout 
hranici 200 milionů korun. 

(Pokračování na str. 3)

Téma: Architektonická soutěž na rekonstrukci Kina Petra Bezruče

VÍTĚZNÝ NÁVRH: Autor: Ing. arch. Pavel Rada, Dipl. Ing. Mirko Lev, Ing. arch. Irena 
Burková. Spolupráce: Bc. Jakub Vilém
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Navrhované řešení 
veřejných prostor ko-
lem stávajícího Kina 
Petra Bezruče počítá s 
multifunkčním využi-

tím jednotlivých částí – od parko-
vání, přes veřejnou zeleň a dětské 
hřiště až po možnost promítání na 
stěnu objektu a vytvořit tak plochu 
letního kina. 

K objektu rekonstruovaného 
kina je přistavěná hmota městské 

galerie, v přízemí se dále nachází 
také vstupní vestibul s kavárnou. 
Tyto prostory se svými prosklený-
mi stěnami otevírají do veřejného 
prostoru a zvětšují tak atraktivitu 
objektu a umocňují propojení bu-
dovy s jeho okolím – z uzavřené-
ho „domu hrůzy“ se stává součást 
veřejného života. Z převýšeného 
vstupního vestibulu se zvedají ram-
py do hlavního sálu pro 450 divá-
ků, zároveň je ale možno navštívit 
menší – komornější prostor, který 
je umístěn pod sálem hlavním a 

který má kapacitu cca 100 míst. 
Galerie svým otevřeným parterem 
umožňuje její „čtyřiadvacetihodi-
nový“ provoz. 

Divadlo na rozdíl od 
kina nebo televize posky-
tuje přímý kontakt mezi 
účinkujícími a přítomný-
mi diváky. Tento kontakt 

nám dává pocit výjimečné společen-
ské události, což bývá také podpod-

pořeno setkáním se známými, které 
potkáme v divadelním sále nebo ve 
foyer. Tomuto principu podřizujeme 
celý koncept našeho divadla. 

V přední části divadla máme 
umístěnou kavárnu, kde může-
me čekat na začátek představení a 
případně se potkat i s lidmi, kteří 
přicházejí jen na kávu. Z kavárny 
projdeme kolem šatny přímo do 
divadelního sálu. Hlediště sálu je 
rozděleno na tři navzájem natoče-
ná křídla nejen kvůli viditelnosti 
diváků na jeviště, ale také aby di-
váci snadněji přehlédli své souse-
dy a známé. O přestávce přejdeme 

přes zadní část sálu přímo do foyer 
v prvním patře, kde můžeme kor-
zovat na výstavě nebo si zakoupit 
občerstvení v dočasném divadel-
ním baru. Po konci představení 
procházíme opět kavárnou, kde je 
snadné se zastavit u vína nebo kávy 
a probrat odehrané představení.

Zpravodajství

Ing. Arch. Aleš Vojtasík,
předseda poroty:

Je vždy nevděčné roz-
hodovat o práci svých 
kolegů, zvlášť když měli 
takto těžký úkol – doži-
lému, technicky i staveb-
ně překonanému objektu 
vtisknout perspektivu, 
s důrazem na racionál-
ní a ekonomický provoz. 
O to větší radost jsme 
měli, že se našlo devět 
týmů, které se rozhodly 
do soutěže předložit ná-
vrhy, a že všechny ty ná-
vrhy přinášely zajímavé, 
podnětné, někdy trochu 
extravagantní, nicméně 
pozitivní názory, jak lze 
naložit s tímto objektem 
do budoucna.

V našem rozhodování 
hrálo roli nejen vlastní 
řešení výrazu budovy a 
sálu, ale i jak funguje pro-
voz, jaká je multifunkč-
nost, na kterou porota 
kladla důraz, jak může 
fungovat zázemí a vazba 
na okolní prostředí to-
hoto projektu. Jsme toho 
názoru, že ve fi nále každý 
z těch soutěžních návrhů 
má svou hodnotu, což 
bylo také důvodem, proč 
jsme se nakonec rozhod-
li každému z návrhu dát 
alespoň drobnou odměnu 
za hrdinství, kterým byl 
vstup do soutěže a ode-
vzdání návrhu. Vítězný 
návrh je profesně nejlepší 
a dává perspektivu tomu-
to objektu.“

slovo odborníka

(Pokračování ze str. 2)
Dle samotných architektů 

však byla většina projektů 
silně podhodnocena, a tudíž 
lze předpokládat navýšení 
ceny rekonstrukce. Je tedy 
v plánu současného vedení 
města v nejbližší době re-
alizovat takto nákladnou 
rekonstrukci? Má na to 
město fi nanční prostředky 
a je to právě to, co město 
potřebuje? Nebylo by lepší 
například snížit daň z ne-
movitosti, než vynaložit 
takové fi nance na stavbu, 
o které nevíme, jestli o ni 
bude zájem a zdali nebude 
ztrátová? Rovněž je nut-
né myslet na to, že další z 
objektů, který bude nutně 
potřebovat rekonstrukci, je 
Národní dům, který bude 
také v řádech desítek mili-

onů korun. Jediná varian-
ta, kdy by v nejbližší době 
byla možná realizace tohoto 
projektu, je za předpokladu 
významné dotace státu či 
Evropské unie. Jako další 
je třeba zjistit, zda si město 
nevytvoří krásné, ale mrtvé 
místo.“  Za hnutí

ANO Jakub Míček
„Když jsme dělali mezi 

občany průzkum, který nám 
měl pomoci se strategic-
kým rozhodnutím, co dál se 
zchátralým objektem Kina 
Petra Bezruče, objevovaly se 
nápady různé, třeba i umístit 
zde horolezecké stěny, ale 
převažoval názor, že by tu 
mohlo být umístěno divadlo, 
které městu chybí. Proto-
že tuto potřebu vnímáme a 
víme, že divadlo v Nové scé-
ně Vlast je zbytečně drahé 

proto, že cena souboru musí 
být rozpočítána mezi menší 
počet návštěvníků daný niž-
ší kapacitou sálu vhodného 
spíše pro promítání fi lmů, 
deklarovali jsme před archi-
tekty využití především pro 
divadelní představení, ale i 
koncerty moderní a vážné 
hudby. Od rekonstrukce si 
slibujeme další možnosti 
také pro kongresy, konfe-
rence přednášky, semináře i 
výstavy. Vydali jsme se ces-
tou architektonické soutěže, 
abychom měli k dispozici 
skutečně odborná řešení, 
která nyní budou čekat na 
realizaci. Samozřejmě na-
pneme všechny síly, aby-
chom získali potřebné fi nan-
ce a plány nezůstaly jen na 
papíře.“ Za ČSSD

Karel Deutscher

„Kino Petra Bezruče 
je součástí lokality, která 
určitě zaslouží pozornost. 
Tato stavba zde stojí již 
od sedmdesátých let mi-
nulého století a je součástí 
celku, který je typický pro 
výstavbu tohoto období. 
Architektonická soutěž 
na rekonstrukci kina je 
počin určitě chvályhodný 
a věřím, že ne ojedinělý. 
Zveřejněné výsledky této 
soutěže jsou určitě zajíma-
vé. Někomu se líbit mohou, 
někomu ne. Mně osobně se 
vítězný návrh líbí a dokáži 
si jej zde představit. Záměr 
vybudovat zde i divadelní 
sál je také dobrý, myslím si, 
že ve Frýdku-Místku tako-
váto divadelní scéna chybí. 
Když může mít své divadlo 
Český Těšín či Nový Jičín, 

proč ne i Frýdek-Místek?! 
Mnoho našich občanů do-
jíždí za kulturou do Ost-
ravy a určitě by možnost 
návštěv představení v dů-
stojném stánku přivítalo. 
Do našeho města pravidel-
ně dojíždějí herci a diva-
dla, která dokáží vyprodat 
současné možnosti, ať už 
v kině Vlast či v Národním 
domě. Otázkou ale zůstá-
vá obchodní, či v součas-
né době zábavní centrum 
vedle kina, které nepatří do 
majetku města. Tato budo-
va, bohužel, okolí nově zre-
konstruovaného kina bude 
hyzdit a to je určitě velká 
škoda. V každém případě 
však palec nahoru této sou-
těži a těším se na další!“

Za klub KDU-ČSL
 Libor Koval

Téma: Architektonická soutěž na rekonstrukci Kina Petra Bezruče

1. místo

2. místo

3. místo

Při navržené rekon-
strukci budou zachované 
urbanistické vazby pů-
vodního objektu. Je zlep-
šena dopravní obslužnost 

tak, aby vyhovovala současným 
parametrům. Navyšuje se kapacita 
parkování a dopravní obslužnosti pro 
příjezd větších nákladních vozidel s 
technikou hostujících souborů. 

Objekt je koncipován v duchu 
současné moderní architektury s 
preferencí funkce a provozování po-
žadovaného programu. Vnější plášť 

budovy je navržen nově s ohledem 
na současné tepelně technické vlast-
nosti a z důvodu na zvětšení hmoty 
nad hlavním vstupem a v protilehlé 
zadní fasádě. Tyto nové zásahy jsou 
vyvolány potřebou zvětšit na jedné 
straně kapacitu foyer a na druhé stra-
ně prohloubit jeviště tak, aby lépe 
vyhovovalo nově požadované funk-
ci. Zároveň obě čela fasády budou 
nosičem elektronické světelné LED 
technologie integrované do skleně-
ného pláště, jehož součástí je i stínící 
kovová perforovaná struktura. 

Tato technologie umožní provo-
zovateli fasádu jakkoliv grafi cky 

a textově uspořádat pro působivou 
vnější komunikaci a současně zapojit 
interakci směrem do foyeru. Dispozi-
ce budovy je upravena tak, aby jed-
notlivé nové funkce, jako je kavárna, 
galerie – výstavní prostor a víceúče-
lový sál mohly fungovat jak samo-
statně, tak aby se vzájemně mohly 
propojit a zajistit jeden kompletní 
uzavřený program. Budova je nově 
uzpůsobena bezbariérovému užívání. 

Při rekonstrukci je v co možná 
největší míře počítáno se zachová-
ním původní železobetonové kon-
strukce. Technologie a technické 
rozvody jsou uvažovány nové. 

2. místo

3. místo
3. místo
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Z ulic města by postup-
ně měly zmizet nevzhled-
né „budky“, které nemají 
jednotný vzhled, jsou z la-
ciných materiálů, a proto 
většinou nevypadají hezky. 
Radnice je přesvědčena, že 
ve městě je do-
statek volných 
n e b y t o v ý c h 
prostor, a tak 
v budoucnu 
nechce podobné záležitosti 
na pozemcích města povo-
lat, ani prodlužovat, a ne-
bude se chovat vstřícně ani 
jako účastník stavebních 
řízení u pozemků v jiném 
vlastnictví.

„Není důvod, aby byl 
takto hyzděn veřejný 

prostor. Ve městě je spousta 
neobsazených nemovitostí, 
po zrušení heren se objeví 
další. Poptávka klesla, tak-
že i nájmy postupně klesají 
a měly by být dostupnější 
širšímu spektru podniká-

ní. Budky bu-
deme ochotni 
tolerovat pou-
ze u PNS nebo 
služby, která 

v lokalitě nebude mít ši-
roko-daleko jiné možnosti 
umístění. V dalším kroku 
budeme chtít zkultivovat 
také městskou tržnici,“ 
ujistil náměstek primátora 
Jiří Kajzar, že vyšší poža-
davky na estetiku uplatní 
město i samo na sebe.  (pp)

Zpravodajství

„řešíme 
problém“

Pobeskydský avia-
tický klub chystá na 
14. dubna „otevření 
nebe“. Současně zve 
všechny zájemce o 
létání na sportov-

ním letišti v Bahně 
k návštěvě, a to 

vždy v pátek od 16 
hodin, nejlépe po 

telefonické do-
hodě. Zajistí zde 
výuku leteckých 

RE modelů, 
zalétání vašeho 
modelu, je také 
možno zajistit 

výcvik pro 
UL letadla. 
Kontakty: 
737 169 931 
(modely), 

731 504 011 
(piloti).

TIP

NA TŘÍDĚ TGM: Zástupci radnice a Svazu bojovníků za svobodu uctili památku
T. G. Masaryka u příležitosti výročí jeho narození.  Foto: Petr Pavelka

Město chce zrušit „budky“

Za úspěch se platí. 
Město se výstavbou mul-
tifunkčního hřiště na 
Olešné natolik trefi lo do 
noty, že při mimořádné 
frekvenci na některých 
atrakcích musí vymýšlet 
nové alternativy řešení, 
které by odolaly obrov-
skému zájmu.

Ten byl patrný dokonce 
už v únorových měsících, 

kdy stačilo trochu sluneč-
ních paprsků a na Olešné 
bylo rušno, jako by ani ne-
byla zima. V předchozím 
provozu dostal nejvíce za-
brat pahorek se skluzavka-
mi, který braly děti útokem 
takovým způsobem, že 
zcela zničily trávu. Proto se 
připravuje projekt, v rámci 
kterého by se pahorek osadil 
speciálními zatravňovacími 

rohožemi z gumy, přibýt by 
měla také lana, která dětem 
umožní snadněji se dostat 
nahoru. „V daném místě bu-
deme ještě řešit odvodnění a 
přibydou ještě další lavičky. 
Finance jsou rezervovány a 
realizace by měla po vysou-
těžení přijít někdy v polovi-
ně roku,“ sdělila Kateřina 
Zahradníková z investičního 
odboru.  (pp)

Hřiště na Olešné projde úpravouHřiště na Olešné projde úpravou

NA OLEŠNÉ: Hřiště bylo ve velké permanenci už v únoru.
Foto: Petr Pavelka

Prvním občánkem 
Frýdku-Místku roku 
2015 se stal Alois Bužek, 
i když se ve frýdecké 
nemocnici narodil až 3. 
ledna ve 4 hodiny a 17 
minut ráno. Měřil 53 cm 
a vážil 4,6 kilogramu a 
koncem února se přišel 
ukázat primátorovi Mi-
chalovi Pobuckému, jak 
se má k světu.

Nepřišel ovšem zdaleka 
sám. Kromě rodičů Ivany a 
Jana byl ještě v doprovodu 
sedmileté Dorotky, pěti-
letého Matouše a tříletého 
Josífka. Zatímco nejmladší 
z rodu návštěvu v poklidu 

prospinkal, další caparti 
ukazovali, že se rodina roz-
hodně nenudí a mají doma 
opravdu veselo. Početnou 
rodinu berou s nadhledem. 
„Další dítě už neplánuje-
me. Čtvrtý důchodový pilíř 
stačí a každé páté dítě je Čí-
ňan, to riskovat nebudeme,“ 
žertoval tatínek Jan, který 
je údajně tím, který v pří-
padě potřeby umí všechny 
srovnat. „Lojzíček musel 
být první tři týdny v ne-
mocnici, takže ten začátek 
byl trochu těžší, ale samo-
zřejmě po třech dětech už 
vše řešíme v mnohem vět-
ším klidu, se zkušeností. 

První občánek už má tři sourozence

VELKÁ RODINKA: První dítě roku je již čtvrtým v ro-
dině Bužkových.  Foto: Petr Pavelka

Primátor města svolává 4. zasedání ZMFM na 
pátek 27. 3. 2015 v 8.00 hod. do velké zasedací síně 
(namísto původně plánovaného termínu 9. 3. 2015). 
Důvodem pro posunutí termínu zasedání bylo při-
jetí novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, na základě které 
bylo nutno doplnit a přepracovat v souladu s novou 
legislativou všechny smlouvy o poskytnutí investič-
ních a neinvestičních dotací, o jejichž uzavření má 
ZMFM rozhodovat.

Zasedání zastupitelstva

26. 3. v 18.00 PROJEKT 12
27. – 29. 3. VELIKONOCE VE MĚSTĚ

podrobnosti v Programové nabídce

nenechejte si ujít

Jsme moc rádi, že pro nás 
radnice zařídila takový ce-
remoniál, moc jsme se na 
něj všichni těšili,“ svěřila se 
maminka Ivana.

Primátor Michal Po-
bucký pokračuje v tradici, 

kterou sám založil – kromě 
drobných dárků spojených 
s obvyklým vítáním občán-
ků předal dítěti také zlatý 
řetízek jako připomínku 
toho, že se stal prvním ob-
čánkem města roku 2015.
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SeTkání rOdIn s dětMi
oD 7 lEt sE zRaKoVým
hAnDiCaPeM

PrOgRaM:

19. 3. 2015 16:00 hOd
DětSké cEnTrUm LuMpíkOv,

tř. T. G. MaSaRyKa 1180, FrýdEk-MísTeK

Kafi ra pomáhá dětem se zrakovým handicapem a jejich rodinám
Rodiny s dětmi se zra-

kovým handicapem od 7 
let mohou najít podporu a 
odbornou pomoc ve spo-
lečnosti KAFIRA o.p.s., 
která má svou pobočku 
ve Frýdku-Místku na Zá-
meckém náměstí 44.

Děti a rodiče zde mohou 
získat informace ohledně 
kompenzačních nebo sti-
mulačních pomůcek, které 
pomáhají překonat zrako-
vý defi cit a zvládat běž-
né činnosti samostatněji. 
Konkrétní práce s dětmi je 
zaměřena na rozvoj jejich 
dovedností při péči o sebe, 
orientaci ve vnitřním i ven-
kovním prostředí, nácvik 

čtení a psaní v Braillově bo-
dovém písmu, práci s počí-
tačem a internetem s využi-
tím speciálních programů. 

KAFIRA o.p.s. se také 
zaměřuje na podporu celé 
rodiny v náročných a nových 
životních situacích a obdo-
bích. Organizuje skupinové 
setkávání rodičů s možností 
předávání zkušeností, vzá-
jemného sdílení i získávání 
nových informací od pozva-
ných hostů nebo odborníků 
z různých oblastí. 

Všechny činnosti jsou 
zdarma a jsou pojaty hravou 
zábavnou formou, respek-
tující individuální potřeby a 
možnosti dětí a jejich rodin.

Nejbližší setkání ro-
din s dětmi se zrakovým 
handicapem se uskuteční 
19. března v 16 hodin ve 
spolupráci s dětským cen-
trem Lumpíkov ve Frýd-
ku. Chcete-li se zúčastnit 
společného setkání, bližší 
informace a kontakt nalez-
nete na pozvánce. 

Pracovníci KAFIRA 
o.p.s. se těší na všechny děti a 
jejich rodiče, kteří chtějí ak-
tivně a kvalitně žít navzdory 
důsledkům, které s sebou 
zrakový handicap přináší.

Mgr. Lenka Platošová, 
instruktor sociální

rehabilitace
(Tel.: 777 246 385)

Den otevřených dveří v denním 
stacionáři Linie radosti

V denním stacionáři 
Linie radosti na ulici Pa-
lackého v Místku se dne 
25. března uskuteční den 
otevřených dveří od 13 do 
16 hodin. Tuto organizaci 
mohou navštěvovat osoby 
s mentálním, fyzickým a 
kombinovaným postiže-
ním od 16 do 64 let. 

Prostory denního staci-
onáře Linie radosti se ote-
vřou pro širokou veřejnost, 
a to nejen v rámci tradiční 
kavárny Radost, kdy uži-
vatelé za podpory zaměst-
nanců roznášejí a prodávají 
kvalitní zákusky a nápoje. 
V rámci březnové kavárny 
mohou hosté navštívit také 

zázemí organizace.
„V rámci dne otevřených 

dveří chceme umožnit lidem, 
aby se podívali do prostor 
naší organizace a mohli po-
ložit otázky našim zaměst-
nancům a uživatelům, kteří 
hradí část nákladů spojených 
s pobytem v denním stacio-
náři. Ten je otevřen od pon-
dělí do pátku mimo státní 
svátky od 7.30 do 15.30. 
Pro uživatele je v denním 
stacionáři připraven boha-
tý program, který je každý 
den v týdnu jiný. Například 
v pondělí se uživatelé učí va-
řit, v úterý v dílnách vyrábějí 
nejrůznější jednoduché před-
měty nebo ve čtvrtek se učí 

používat počítač. Všechny 
činnosti jsou přizpůsobeny 
schopnostem a dovednos-
tem každého uživatele, jehož 
schopnosti a dovednosti se 
snažíme dále rozvíjet. Na-
víc se všední program ve 
stacionáři snažíme zpestřit 
návštěvami nejrůznějších 
kulturních akcí,“ osvětlila 
nám fungování denního sta-
cionáře pracovnice v sociál-
ních službách Mgr. Radka 
Mecová. 

Více informací o denním 
stacionáři Linie radosti o.s. 
naleznete na internetových 
stránkách http://www.li-
nieradosti.cz.

Mgr. Vladislav Ryška

EFFATHA DĚKUJE
Středisko Slezské di-

akonie EFFATHA Frý-
dek-Místek, Frýdlant nad 
Ostravicí, sociálně-terape-
utické dílny bylo zapojeno 
do sociálně-ekologického 
projektu SBÍREJ TONER. 

Děkujeme všem sběra-
čům, kteří se aktivně do to-

hoto projektu zapojili a sbíra-
li prázdné tonery a barvy do 
tiskáren. Středisko bylo pod-
pořeno částkou 29 284 Kč. 
Tato částka bude využita na 
kvalitní vybavení střediska 
pracovními nástroji. 

Jana Jarošová, DiS.,
koordinátorka střediska

poděkování

Odborníci společně řešili, jak na případy domácího násilí

Až zlomená čelist donu-
tila paní Janu obrátit se na 
policii a Poradnu pro oběti 
trestných činů ve Frýdku-
-Místku. Ranou pěstí ji 
udeřil její manžel v přítom-
nosti jejích tří dětí. Teprve 
potom se rozhodla, že už 
nebude dále od něj snášet 
několikaleté psychické po-
nižování a bití. Pomoc našla 
jak na policii, tak i v Porad-
ně pro oběti trestných činů 
ve Frýdku-Místku.

Paní Jana v poradně 
potřebovala pomoci s pro-
dloužením vykázání man-
žela z jejich bytu. Potřebo-
vala si ale také promluvit 

o tom, co se v jejím životě 
děje, jaké dopady má opa-
kované násilí ze strany 
manžela nejen na ni, ale 
také na jejich děti. Pracov-
níkům poradny se svěřila, 
jak nemůže v noci spát a 
bojí se jeho pomsty. Neu-
stále jí totiž vyhrožoval, 
nadával jejím rodičům a 
stále u nich vyzváněl a zjiš-
ťoval, kam se přestěhovala. 
Problémem pro paní Janu 
bylo i to, že příjem manžela 
rodině s třemi dětmi chybí, 
a navíc neplatí výživné, 
které mu nařídil opatrov-
nický soud. V poradně tedy 
pro ni hledali cestu, jak ze 

svízelné životní situace 
ven. „Paní Jana navštívila 
naši poradnu již třikrát a 
společně hledáme možnos-
ti, jak vše vyřešit. Pomohla 
jsem jí podat návrh na pro-
dloužení vykázání ve for-
mě předběžného opatření 
i osvobození od soudních 
poplatků ve věci rozvodu, 
čemuž bylo ze strany soudu 
vyhověno,“ řekla poradky-
ně Mgr. Natálie Hamplová.

Nejen tímto případem se 
zabývala Konference o obě-
tech domácího násilí, která 
se uskutečnila v pátek 27. 
února ve Frýdku-Místku. 
Účastnilo se jí přes 40 od-

borníků z řad Policie ČR, 
Okresního státního zastupi-
telství, soudu a Magistrátu 
Frýdek-Místek, Městských 
úřadů Třinec a Jablunkov, 
nevládních organizací, in-
tervenčního centra v Haví-
řově a probační a mediační 
služby, která celou konfe-
renci organizovala. Setkání 
odborníků bylo realizováno 
v rámci projektu „Proč zrov-
na já?“, jenž je podpořen Ev-
ropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem ČR. 

Na konferenci vystoupili 
soudní znalci z oboru psy-
chologie a psychiatrie, státní 
zástupci, poradkyně pra-

cující s oběťmi i pachateli 
domácího násilí. Celá kon-
ference se zaměřovala na to, 
jak účinněji pomáhat lidem, 
kteří se stanou obětí domá-
cího násilí v soudním okre-
se Frýdek-Místek, a podle 
reakcí hostí se tento cíl po-
dařilo naplnit. „Jako velký 
přínos vnímáme podpoření 
interdisciplinárního přístu-
pu při řešení těchto případů, 
neboť obětem domácího ná-
silí je zapotřebí zprostředko-
vat pomoc na více úrovních.
To, že je takový přístup 
žádoucí, dokazuje i účast 
zástupců subjektů jak z řad 
orgánů činných v trestním 
řízení, tak představitelů 
měst a neziskového sekto-
ru,“ řekl vedoucí střediska 
probační a mediační služ-
by ve Frýdku-Místku pan 
Mgr.  Marek Tkáč.

Projekt Proč zrovna já? CZ.1.04/3.1.00/73.00001
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kam za sportem a relaxací

Domácí zápasy jarní části FNL:
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. 

LUKÁŠ VÍCH: Prezident HC Frýdek-Místek.

Lukáš Vích: Provizorní halu jsme stavěli v noci a šíleli
Frýdecko-místečtí ho-

kejisté mají jednu z nej-
krásnějších hal v repub-
lice – Polárku. Co ale 
předcházelo tomu, než se 
mohli poprvé rozbruslit 
na novém kluzišti? 

Vedení hokejového klu-
bu Frýdek-Místek zažíva-
lo loňskou sezonu krušné 
chvilky. Když padla stará 
hala k zemi, 350 dětí a celý 
A tým neměl kde trénovat. 
Nabídlo se řešení, do kte-
rého by asi neměl odvahu 
jít každý – postavit provi-
zorní halu na zelené louce 
za městem. Prezident frý-
decko-místeckého hoke-
jového klubu Lukáš Vích 
asi nikdy nezapomene, jak 
tuto obrovskou konstrukci 
stavěli po nocích, stresovali 
se, aby led nepraskal nebo 
neroztál. Přes všechen pro-
žitý stres v něm ale zůstá-
vá pocit z dobře odvedené 
práce: „Díky nám nemusela 
děcka vstávat na trénink ve 
čtyři ráno a jezdit do cizího 
města.“

Co rozhodlo pro stav-
bu provizorní haly, místo 
abyste si pronajali kluziš-
tě v některém ze soused-
ních měst?

„Dostupnost nebo spíš 
nedostupnost jiných hal. 
Český Těšín, který by byl 
asi nejblíže, svou halu re-
konstruoval, takže jsme 
museli hledat dál. Jenže ni-
kde nebylo volno, jak jsme 
potřebovali. Nabízeli nám 
naprosto nevyhovující časy. 
Třeba v 6 hodin ráno. Pro 
školou povinné dítě je tak 
časné vstávání a dojíždě-
ní obrovská zátěž. Rodiče 
nadávali a my se nakonec 
rozhodli, že do toho půjde-
me – postavíme vlastní pro-
vizorní ledovou plochu.“

Věděl jste, co všechno 
to obnáší? Ve fi nále to 
byla obrovská stavba!

„Protože jsme byli po-
staveni před hotovou věc a 
takřka neměli na výběr, ne-
přemýšleli jsme nad kom-
plikacemi. Když jsme po-
stavili halu a mysleli si, že 
máme vyhráno, přicházely 

další nutné investice. Na-
příklad jsme museli sehnat 
několik tun písku na podlo-
žení, chlazení, pak postavit 
bednění kolem mantinelů, 
přivézt a dokoupit skla a tak 
dál. Objevovaly se další ne-
zbytné investice a já z toho 
pomalu šílel. Představte si 
třeba, že máte rolbu na tep-
lou vodu, ale nemůžete ji 
použít, protože nemáte tep-
lou vodu. A tak jsme shá-
něli válec s ohřívačem. Pak 
jsme museli vymyslet, jak 
zaizolujeme přívodní hadi-
ce. Největší problém byl ale 
nedostatečný příkon elek-
třiny. Abychom vychladili 
celé kluziště, potřebovali 
jsme příkon asi tak jako 
pro polovinu Chlebovic. 
Nezbývalo než vybudovat 
elektropřípojku a půjčit si 
trafostanici. Jen tohle stálo 
600 tisíc korun. Samotná 
elektřina za sezonu dalších 
1,8 milionu.“

Účet za elektřinu by asi 
nebyl tak vysoký, kdyby 
nebyla rekordně teplá 
zima, že?

„To nepochybně. Vysoké 
venkovní teploty nám děla-
ly velké problémy. Led má 
mít teplotu -7 stupňů. Aby-
chom toho docílili, musela 
běžet klimatizace i chlaze-
ní nonstop. Ale pozor, když 
je moc chladno, led zase 
praská. Paradoxně jsme 
halu nejen chladili, ale i 
ohřívali. Na střeše jsme 
měli zavěšených několik 
obřích teplometů připomí-
najících raketové motory, 
které vytvářely potřebné 
klima. Udržet ledovou plo-
chu funkční po dobu čtyř 
rekordně teplých měsíců, 
byl husarský kousek.“

Hokejisté měli dočas-
ně zázemí v prostorách 
městského fotbalového 
stadionu. Ty ale nejsou 
pro hokej přizpůsobené. 
Jak jste si s tím poradili?

„V šatnách se chodí 
v bruslích, takže jsme je 
museli opatřit gumovými 
koberci. Chyběly věšáky na 
dresy, helmy, to jsme taky 
instalovali. Halu i stadion 

jsme nechali 
po celou sezo-
nu hlídat os-
trahou, i tohle 
byl náklad, se 
kterým jsme 
se museli vy-
rovnat.“

N ě k t e ř í 
z a s t u p i t e l é 
k r i t i zova l i , 
že si zázemí 
n e p r o n a j a l 
h o k e j o v ý 
klub, ale jeho 
dceřiná spo-
lečnost PRO-
SPORT s.r.o., 
která hokejo-
vému klubu účtovala víc, 
než ve skutečnosti nájem 
stál. Můžete to vysvětlit?

„Byla to legislativně ta 
nejjednodušší varianta. 
Hokejový klub je nezisko-
vá organizace, která není 
zřízena za účelem zisku. 
Proto by ani nemohla pro-
vozovat veřejné bruslení 
a pronajímat halu dalším 
subjektům. Firma PRO-
SPORT je ale stoprocent-
ním majetkem hokejového 
klubu, a proto ji může takto 
používat. Rozdíl mezi ho-
lým nájmem a přefakturo-
vanou částkou jsou služ-
by, které jsme museli pro 
každodenní provoz zajistit. 
Kromě ostrahy tam musíte 
připočíst úklidové služby 
nebo taky třeba nákup hy-
gienických potřeb. Jen za 
toaletní papír pro děcka i 
veřejnost jsme za sezonu 
utratili 50 tisíc korun, to 
málokdo ví.“

Pokud je vše v pořádku, 
proč využití dotace zpo-
chybňovala bývalá radní 
města paní Richtrová?

„Byl jsem a vždy budu 
velkým kritikem stavby 
obchodního centra Frýda 
a nezdráhám se ji nazvat 
urbanistickým zločinem. 
Domnívám se, že právě tím 
jsem si kritiku vysloužil.“

Vraťme se k dotaci. 
Město na stavbu provi-
zorní haly uvolnilo sedm 
milionů korun. Skuteč-
né náklady však dosáhly 
více jak jedenácti milio-
nů. Jak se vám podařilo 
sehnat zbytek?

„Něco jsme vydělali 
díky bruslení pro veřej-
nost, něco pronájmem le-
dové plochy soukromým 
subjektům a velkou část 
zaplatili sponzoři. Stále 

jsme ale ve ztrátě.“
Takže je účetnictví v 

pořádku? Není důvod 
k pochybám?

„Veškeré účetnictví kon-
troloval auditor a konsta-
toval, že nebyla porušena 
rozpočtová kázeň. Je po-
pulistické někoho pošpinit 
a získat za to na veřejnosti 
body. Je ale hloupé, když 
to udělá člověk, který se 
v účetnictví nevyzná. A je 
nemravné, když vykřikuje 
ten, který tuto neutěšenou 
situaci způsobil nebo se ji 
nepokusil vyřešit. Minulá 
sezona mě stála hodně sil, 
denně jsem věnoval hoke-
ji minimálně šest hodin 
práce, přitom má pozice 
je neplacená. Někdy mám 
chuť toho nechat, přizná-
vám, ale mám hokej rád a 
tyto myšlenky mě vždycky 
nakonec přešly.“

Jak hodnotíte hokejový 
rok po všech těch peripe-
tiích s halou?

„Začátek sezony zase 
poznamenalo chybějící zá-
zemí, museli jsme dojíždět 
a využívat okolních stadio-
nů. Přesto jsme se dokázali 
udržet v druhé lize a to je 
hlavní. Palec nahoru patří 
i našim hokejovým dětem, 
jak se vyrovnaly s nároč-
nými tréninky v cizích 
městech.“

A co Oceláři Třinec? Do-
čkáme se ve Frýdku-Míst-
ku prvoligových zápasů? 

„Jednání s Oceláři jsou 
zatím otevřená. Aby tento 
model fungoval, musíme 
si být naprosto jistí, že 
ho dlouhodobě fi nančně 
utáhneme. Zatím máme 
ale mnoho neznámých, na 
které potřebujeme znát od-
povědi.“

Extraligové volejbalist-
ky Sokola Frýdek-Místek 
potvrzují v soutěži posta-
vení, které odpovídá na-
bitému kádru. Po druhé 
části soutěže, kdy hrály 
osm zápasů s nejlepšími 
celky, se ukázalo, že druž-
stvo má kvalitu a může 
se měřit 
s nejlepší-
mi. Sokol-
ky zůstaly 
na třetím 
místě a 
před nad-
cházejícím play off poku-
kují po cenných kovech.

„Chceme urvat po letech 
extraligovou medaili a vy-
lepšit v posledních sezo-
nách obvyklou pátou příč-
ku. Snem je zahrát si jako 
vyvrcholení sezony fi nále 

s Prostějovem v hale Polár-
ka. To je ale ještě daleko,“ 
potvrdil vysoké ambice Jiří 
Zaoral, předseda oddílu 
Sokol Frýdek-Místek.

V nadcházejícím prv-
ním kole vyřazovacích 
bojů Frýdek-Místek narazí 
na SK UP Olomouc, kte-

rá byla po 
z á k l a d n í 
části na 
š e s t é m 
místě. 21. a 
22. března 
se předsta-

ví v domácím prostředí 6. 
ZŠ. V sobotu se hraje v 17 
hodin, o den později v 18 
hodin. Hraje se na tři ví-
tězství, případný pátý roz-
hodující zápas by sokolky 
28. března odehrály opět 
v domácím prostředí.  (pp)

Sokolky na vítězné vlně

„Bude volejbal
v hale 

Polárka?“
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O tom, že Frýdek-Mís-
tek se stává stále význam-
nějším centrem šachové 
hry, není nejmenších 
pochyb. Vždyť jeden vý-
znamný podnik střídá dru-
hý a podobně je to i se spor-
tovními výsledky družstev 
a jednotlivců. Všechny tyto 
úspěchy se nerodí samy 
sebou a vycházejí z kva-
litně zajištěného kolektivu 
funkcionářů, trenérů a 
organizačních pracovníků 
Beskydské šachové školy. 
Do mozaiky tréninkových 
aktivit patří samozřejmě i 
starty na kvalitně obsaze-
ných turna-
jích na do-
mácí půdě 
ve Frýdku-
-Místku.

T u r n a -
je šachových nadějí se 
dají bez nadsázky označit 
vlajkovou lodí Beskydské 
šachové školy. Je to beze-
sporu jedna z největších a 
nejkvalitnějších šachových 
akcí mládeže v Evropě. 
Pro město Frýdek-Mís-
tek, Moravskoslezský kraj 
a Českou republiku jsou 
„Turnaje šachových nadějí“ 
jistě jednou z nejvýznam-
nějších společenských a 
sportovních událostí pro 
mládež roku 2015. Frýdek-
-Místek se po dobu jedno-
ho týdne stává šachovým 
městem, město se rozroste 
o 500 šachistů a jejich do-
provod, z toho třetina je 
zahraničních účastníků. 
Místo, které je dostatečně 

reprezentační pro odehrání 
pětidenního turnaje, kona-
ného po dobu velikonoč-
ních prázdnin 2.–6. dubna, 
je Národní dům v Místku. 
Hrát se bude v kategoriích 
do 9, 12 a 15 let a k tomu 
doprovodné turnaje FIDE 
OPEN Pobeskydí a prestiž-
ní uzavřený turnaj „IM Po-
beskydí“ s možností plnění 
norem mezinárodního mis-
tra-mistryně. Měsíc před 
zahájením turnaje evidují 
organizátoři z BŠŠ a SVČ 
Klíč 263 přihlášených hrá-
čů z jedenácti zemí Evro-
py a Afriky – ALG, CZE, 

BLR, ENG 
DEN, GER, 
POL, RUS, 
SVK, SWE, 
UKR a mají 
naději, že 

počet hrajících se opět pře-
houpne přes „třístovku“ 
a bude atakovat rekordní 
ročníky z let minulých.

Pořadatelé zvou všechny 
milovníky dobrého sportu 
a královské hry – přijď-
te se podívat a povzbudit 
svou přítomností mladé 
naděje Beskydské šacho-
vé školy neb i letos budou 
zcela jistě atakovat medai-
lová umístění a přítomnost 
diváků je bude jistě moti-
vovat k ještě lepším výko-
nům! Je namístě poděko-
vat i hlavním partnerům 
TŠN 2015 – Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek, 
Moravskoslezskému kraji 
a programu „Prazdroj li-
dem“ – děkujeme!

Turnaj šachových nadějí

„město 
podporuje“

Na stupních vítězů se žlutily naše dresy

Netradičně v pondělí se 
konal v Kopřivnici Zimní 
okresní přebor nejmladší-
ho žactva 2015 pro roční-
ky 2006 a mladší. Kromě 
našeho oddílu se závodů 
zúčastnily další plavecké 
oddíly našeho regionu.

Naši borci získali alespoň 
jedno medailové umístění. 
Všichni si zažili, jaké je to 
stát na stupních vítězů.

Obě své disciplíny vyhrál 
Matěj Saksa (2006), který 
zvítězil na 50 metrů prsa 
a na 50 metrů znak. Stejně 
úspěšná byla Apolena Fu-
ková (2007), která rovněž 
neokusila hořkost porážky. 
Vyhrála disciplínu 25 metrů 
prsa a jako jediná závodnice 
svého ročníku absolvovala i 

nejtěžší plaveckou disciplí-
nu – motýlek.

Naše další závodnice 
Alena Chlopčíková (2006) 
vyhrála v disciplíně 50 me-
trů prsa. Nádherný souboj 
o vítězství svedla s Amál-
kou Tkadlecovou (2006) v 
disciplíně 50 metrů motý-
lek. Amálka po celý závod 
vedla, Alenka dotahovala, 
snižovala náskok soupeřky, 
ale o dohmat uhájila své ví-
tězství Amálka. Vynahra-
dila si nepopulární čtvrté 
místo, které získala v disci-
plíně 50 metrů znak.

Krásné druhé místo vy-
bojovala Helena Lednická 
(2006) v disciplíně 50 me-
trů prsa. Našimi nejmlad-
šími závodníky byli Nikol 

Šajtarová (2008) a Eduard 
Fránek (2008). Oba vybo-
jovali svá první medailová 
umístění v disciplíně 25 
metrů prsa, Nikol byla dru-
há a Eduard skončil třetí.

Další medailové umístění 
pro naše barvy získal To-
máš Mrázek (2007), který 
skončil třetí v disciplíně 25 
metrů prsa. Zlatým hře-
bem byly štafety. Skoro už 
tradičně vybojovala naše 
děvčata 1. místo ve složení 
Amalie Tkadlecová, Adéla 
Klančíková, Helena Led-
nická a Alena Chlopčíková. 
Ani kluci se nenechali za-
hanbit a obsadili třetí místo 
ve složení Tomáš Mrázek, 
Ondřej Neuwirth, Eduard 
Fránek a Matěj Saksa.

„produkt 
Centra sportu“

Zlaté medaile pro ŠSK Beskydy
První březnový víkend hostil Hradec 

Králové historicky první fi nálový tur-
naj Českého poháru kadetů a juniorů. 
Tým ŠSK Beskydy vedený trenérem Ja-

nem Kaperou se 
díky výsledkům 
ze tří před-
cházejících 
t u r n a j ů 
m o r a v s k é 
části pro-
bojoval na toto 
fi nále, ve kterém 
rozhodně neudě-
lal ostudu.

Družstvo slo-
žené z kadetů a 
juniorů nastou-
pilo v prvním 
zápase proti tra-
dičnímu rivalo-
vi, týmu VK Os-
trava, ve kterém 
byl sice ostrav-
ský celek v dra-
matické koncov-
ce šťastnější, 
nicméně v ko-
nečném účtování 

obsadil až druhé místo právě za frýdec-
ko-místeckým klubem ŠSK Beskydy.  
Ten už po zbytek turnaje nenechal nic 
náhodě a zvítězil ve všech zbývajících 
utkáních. Trenér Kapera měl pro svůj 
tým po skončení turnaje jen slova chvá-

ly: „Kluci podali 
výborný výkon, 
zahráli si všichni a 
navíc dohromady 
vytvořili výbor-

nou atmosféru.“ O tom svědčí ostatně 
i závěrečná „klubová“ píseň Beskyde, 
Beskyde, kterou si zazpívali společně 
jak hráči, tak celý realizační tým. Pro 
mladé hráče byl turnaj cennou herní 
zkušeností, okořeněnou nádhernou sa-
dou medailí od Českého volejbalového 
svazu, jež byly navrženy speciálně pro 
letošní ročník Českého poháru.

Konečné pořadí Českého poháru
kadetů a juniorů 2014/2015:

1. ŠSK Beskydy
2. VK Ostrava
3. TJ Turnov

4. TJ Lokomotiva Česká Lípa
5. TJ Sokol Brno 1

6. TJ Mnichovo Hradiště

VÍTĚZNÁ FINÁLOVÁ SESTAVA: Na fotografi i horní řada zleva: Trenér Jan Kape-
ra, Petr Raška, Marek Hejčík, Vojta Kaňok, Jakub Vašut, Michal Dyba a Oldřich Štork. 
Dolní řada zleva: Ondřej Pečinka, Michal Drabina, František Mýlek a Tomáš Kaloč.
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Volba povolání – pro deváťáky a nejen pro ně
Statutární město Frý-

dek-Místek ve spolupráci 
s Úřadem práce ve Frýd-
ku-Místku se dohodli na 
společném postupu, aby 
veřejnost byla informová-
na o současných trendech 
na trhu práce. Jde přede-
vším o podporu vhodného 
výběru povolání a odpo-
vídající profesní přípra-
vy žáků ukončujících po-
vinnou školní docházku. 
V předchozí sérii článků 
jste se mohli dočíst o ně-
kterých profesích, kte-
ré jsou v našem regionu 
dlouhodobě poptávané 
a čím se vyznačují. Na 
závěr se zaměříme pře-
devším na žáky devátých 
tříd základních škol a je-
jich volbu povolání.

Už jako malé dítě jsi měl/a 
různé nápady, čím chceš 
být. Hodnou paní učitelkou 
nebo průvodkyní po cizích 
zemích, řidičem autobusu 
nebo stavitelem důmyslných 
budov? Některé nápady se ti 
možná vybavily, když jsi 
zhruba před rokem začal/a 
uvažovat, čím jednou budeš, 
které povolání je vhodné 
právě pro tebe.

Jsi osobnost, máš své 
vlastnosti a ty využiješ ve 

své profesi. Určitě jsi naš-
la/našel i nějakou ne úplně 
dobrou vlastnost. Každý 
máme i své negativní vlast-
nosti. Je na každém z nás, 
abychom je dokázali potla-
čit a chovali se především 
jako dobrý člověk.

Našla jsi – našel jsi – 
všechny své schopnosti a do-
vednosti, talent, vzpomněl/a 
sis, co se ti v životě podaři-
lo, co sis vyzkoušel/a, co ses 
naučil/a, vzpomněl/a sis, 
kdy jsi měl/a radost sám 
ze sebe a ze svého úspě-
chu? Každý z nás může být 
úspěšný! Jen se úspěch ne-
může dostavit sám od sebe, 
bez tvého přičinění.

Zohlednil/a jsi svou sílu, 
kondičku, fyzickou zdatnost 
a také své zdravotní předpo-
klady a vztah k pohybu? Po-
hyb je důležitý pro každého, 
i když zvolí fyzicky méně 
náročné povolání, potřebu-
je dostatek energie, kterou 
může dobíjet jak při sportov-
ních aktivitách, tak procház-
kou nebo pobytem v přírodě. 

Pro budoucí uplatnění 
je také dobré zabývat se 
svými vlastními koníčky. 
Může to být fotografová-
ní, pěstování pokojových 
rostlin, či cokoliv jiného. 

Zájmy a záliby se mohou 
měnit, ale vždy přinášejí 
nové zkušenosti, které člo-
věka rozvíjí. A přitom ta-
ková záliba vůbec nemusí 
souviset s povoláním, které 
vykonávám (nebo na které 
se připravuji).

Určitě víš, jakými po-
voláními se zabývají lidé 
kolem tebe. Ještě máš dost 
času si s nimi povídat. Jak 
se ke své profesi dostali? 
Co je na ní nejvíce baví? Co 
pro ně bylo nebo je nejob-
tížnější? Je dobré vědět, co 
které povolání obnáší.

Máš podanou přihlášku 
na střední školu. Možná tě 
čekají přijímací zkoušky. 
Není to žádný strašák na 
deváťáka, je to soutěž, která 
ti pomůže vyzkoušet si, co 
tě čeká následující 4 roky 
ve škole. Je třeba se připra-
vit, soustředit se, být trpě-
livý, ale také rozhodný, a 
nebát se. Přijímací zkouška 
je pro tebe dobrá příležitost 
sám sobě něco dokázat.

Nezapomeň, že devátá 
třída končí s koncem škol-
ního roku. Ne přijetím na 
střední školu. Čím více zna-
lostí si ze základní školy od-
neseš, tím lépe budeš chápat 
a učit se to nové, co tě čeká.

Asi nechceš dopadnout 
jako tví starší spolužáci, 
kteří museli přiznat: „Měl/a 
jsem na základce dávat víc 
pozor, určitě by mi to dneska 
šlo líp“. I kdyby ti něco ne-
šlo, nevzdávej to. Dělat, že 
„problém neexistuje“, „ně-
jak to dopadne“, „mě se to 
netýká“ – to nikdy nikomu 
nepomohlo. Hledej způsob, 
jak se dostat dál. Najdi ně-
koho, kdo ti pomůže.

Na střední škole jsi 
zvolil/a konkrétní obor. Co 
víš o tomto oboru – jaké 
předměty tě čekají a kam 
budeš chodit na praxi, kde 
lidé z oboru naleznou za-
městnání nebo jakými 
podnikatelskými aktivita-
mi se zabývají? V jakém 
pracovním prostředí se po-
hybují (v kanceláři, v dílně, 
venku…), jaké pracovní 
činnosti vykonávají (mon-

tují, vyplňují formuláře…), 
jaké pracovní pomůcky a 
prostředky využívají ke 
své práci (dláto, mikroskop, 
AutoCAD…)? Hledej odpo-
vědi na tyto a další otázky 
související s tvým oborem a 
pak nebudeš zaskočen/a, až 
budeš hledat práci.

Třeba teď přemýšlíš jako 
Lucka z deváté třídy: „Jak ta 
moje budoucnost dopadne? 
Bude se hodně lišit od mých 
představ? Co se mi podaří? 
Co naopak pokazím? V hla-
vě se mi honí spousty otá-
zek, na které budu během 
svého života pomalu, ale 
jistě, nacházet odpovědi…“

Přejeme Lucce i tobě hod-
ně štěstí. Jak to dopadne, zá-
leží především na tobě.

Připravil: Úřad prá-
ce ČR. Krajská pobočka 
v Ostravě, Kontaktní pra-
coviště Frýdek-Místek

Z pohádky do pohádky
Bylo nebylo… Celý tý-

den jste na chodbách 4. 
ZŠ mohli potkávat známé 
i méně známé pohádkové 
bytosti. To si žáci 2. roční-
ku odskočili do pohádky. 

Ve třídách se utvořila 
království. Princové, vod-
níci, Karkulky, rytíři, čerti 
a další plnili pohádkové 
úkoly. V úkolech se objevilo 
učivo všech předmětů. Spo-
lečně jsme zpívali oblíbené 
písničky ze známých pohá-
dek i s pohybovým dopro-
vodem. Děti se tak dověděly 
ještě více o nejznámějších 
autorech českých pohádek, 
kterými byli Božena Něm-
cová, František Hrubín, 
K. J. Erben a Karel Čapek. 

Porovnávali jsme klasické 
lidové pohádky s moder-
ními. Děti poznaly také 
ilustrátory jim známých 
pohádkových knížek jako 
např. Helenu Zmatlíkovou, 
Josefa Ladu, Adolfa Borna, 
Josefa Čapka a další.

Poslední den projektu 
„Z pohádky do pohádky“ 
přišlo vyhodnocení a od-
měny za celotýdenní prá-
ci. Odměnou dětem byla 
královská hostina, kterou 
si připravily pod vedením 
paní učitelky samy. Pře-
vzaly si pamětní listinu za 
tento týden a slíbili jsme si, 
že se do pohádky zase ně-
kdy vrátíme.
Mgr. Radka Gebauerová 

Rovnou ze školních lavic 
jezdili žáci 1.-4. třídy ze 
Základní školy v Lískovci 
se školní družinou lyžovat 
do Ski areálu Malenovice. 
Výuka lyžování probíhala 
zábavnou formou, o kte-
rou se postarali zkušení 
instruktoři lyžařské školy 
JAPA. Tato fi rma zajistila 
jak odvoz dětí přímo od 
školy, tak i případné zapůj-
čení lyžařského vybavení. 

Děti byly rozděleny do 
několika družstev podle 
svých zkušeností s lyžová-

ním. Areál Ski Malenovice 
se tak na pár dní proměnil 
v pohádkové místo, které 
nabídlo našim malým lyža-
řům nezapomenutelné a ve-
selé zážitky. Lyžařský kurz 
probíhal jako „Výprava do 
doby ledové“, a tak nechybě-
la veverka ani pračlověk a na 
závěr přišel úspěšným lyža-
řům pogratulovat sám Yetti.

Instruktoři opravdu nau-
čili všechny děti, i úplné za-
čátečníky, lyžovat. U těch 
zkušenějších pak pilovali 
dobrou techniku. Na závěr 

proběhly závody v mas-
kách, na které přijeli fandit 
i rodiče dětí. Atmosféra 
byla úžasná, rodiče byli 
pyšní na své malé závodní-
ky – a k tomu všemu nám 
krásně svítilo sluníčko.

Musíme moc poděkovat 
celému týmu Lyžařské ško-
ly JAPA za skvělý přístup, 
bezchybnou organizaci a 
krásný týden plný báječ-
ných zážitků. Příští rok ur-
čitě pojedeme zase, už teď 
se všichni těšíme.

 Danuše Ševčíková 

Lískovečtí žáci jezdili se školní družinou lyžovat
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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 prv-
ních 30 přihlášených a zapla-
cených účastníků: 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 prv-
ních 30 přihlášených a zapla-
cených účastníků: 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

O tom, že naše děti ma-
lují rády a hezky, jsme se 
mohli opět přesvědčit na 
výtvarné soutěži městských 
školních družin. Ta se ko-
nala 25. února v prostorách 
školní družiny při 5. ZŠ. 
Zúčastnilo se jí 46 dětí z de-
síti městských škol (ŠD při 
1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11., ZŠ, 
ŠD při ZŠ Naději, ŠD při 
Galileo school). Tentokrát 
si děti vylosovaly téma: 
„PŘICHÁZÍ JARO“.

Po krátkém motivačním 
rozhovoru se pustily s chutí 
do práce. Výtvarnou tech-
niku si zvolil každý sám. 
Malovalo se vodovými a 
temperovými barvami, su-
chými a voskovými pastely, 
pastelkami. Nejpovedenější 
obrázky byly vyhodnoceny 
a odměněny. 

Umístění v jednotlivých 

kategoriích:
1. třída: 

1. místo – Koloničná Aneta, 7. ZŠ
2. místo – Halaková Anastázie, 
 1. ZŠ
3. místo – Najdeková Eliška, 2. ZŠ 

2. třída:
1. místo – Galajdová Tereza, 1. ZŠ
2. místo – Šedová Veronika, 8. ZŠ
3. místo – Babišová Nikol, 7. ZŠ

3. třída: 
1. místo – Bosáková Tereza, 1. ZŠ
2. místo – Střížová Eva, 5. ZŠ
3. místo – Veličková Nikola, 6. ZŠ

 4. třída:
1. místo – Motlochová Natálie, 
 1. ZŠ
2. místo – Klekárová Sofi e, 6. ZŠ
3. místo – Václavíková Lucie, 2. ZŠ

5. třída: 
1. místo – Smyček Fabián,
 ZŠ Naděje
2. místo – Slováček Jan, 11. ZŠ
3. místo – Ondřej Roman, 6. ZŠ

Irena Drabinová

Výtvarná soutěž městských 
školních družin

středoškolské okénko

PODBESKYDSKÝ JEŠTĚR: Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb Frý-
dek-Místek uspořádala regionální soutěž oboru cukrář. Porotci chválili i kritizovali, 
rozsáhlým hodnocením poodhalili veřejnosti některé taje cukrářského řemesla a nako-
nec rozhodli o tom, že hlavní cena „zůstala doma“.  Foto: Petr Pavelka

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ 2015 SVČ KLÍČ

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 604 856 201,

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
Kontakt: miluse.pacikova@ssosfm.cz

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.
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Cesty Ladislava DryákaCesty Ladislava Dryáka

Z VERNISÁŽE: V Galerii pod sovou.  Foto: Petr Pavelka

Galerie pod sovou 
v historické budově Zá-
kladní školy národního 
umělce Petra Bezruče 
ve spolupráci s odborem 
školství, kultury, mlá-
deže a tělovýchovy pre-
zentuje až do 17. dubna 
obrazy a kresby Ladi-
slava Dryáka, který se 
do povědomí frýdecko-
-místecké veřejnosti za-
psal zejména jako autor 
sochy Evropy, která stá-
vala před Kinem Petra 
Bezruče.

„Socha býka jako sym-
bol sjednocování Evropy 
tehdy v roce 2002 zvi-
ditelnila Frýdek-Místek 
mezi městy kraje i celé 
republiky. Dílo s alego-
rickým motivem Evrop-
ské unie bylo ovšem tvo-
řeno se záměrem umístit 
jej v interiéru a trpělo 
povětrnostními vlivy i 
vandalismem. Po dohodě 
s autorem se proto vrátilo 
v roce 2009 do Němec-
ka. Ladislav Dryák však 

městu daroval i svá další 
umělecká díla – obrazy, 
z nichž několik je vy-
staveno i zde v galerii,“ 
připomněla na vernisáži 
vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělo-
výchovy Ilona Nowaková.

Ladislav Dryák je rodá-
kem z Dolního Sklenova, 
s výtvarnými technikami 
se seznamoval v pováleč-
ných letech v umělecko-
-průmyslové dílně Aloise 
Drobného v Místku, od-
mítnutí politické angažo-
vanosti mu však přineslo 
problémy v osobním i 
uměleckém životě, a tak 
v roce 1969 emigroval 
do Německa. Tam se stal 
uznávanou osobností a 
získal řadu prestižních 
ocenění. „Výstava Ces-
ty Ladislava Dryáka je u 
příležitosti jeho 85. na-
rozenin symbolickým 
návratem výtvarníka do 
rodného kraje, o němž 
léta snil,“ uzavřela Ilona 
Nowaková.  (pp)

„27. 3. v 18.00
Lidový dům“

Taky už vás dlouhá 
zima nebaví? Taky vás 
už obtěžují zimní bundy, 
čepice, šály či náročné 
obouvání? Taky už s ne-
trpělivostí čekáte, až se 
naše šedé dny rozveselí 
čerstvou zelení prvních 
lístků či zářivou žlutí roz-
kvetlých petrklíčů, pam-
pelišek a zlatých dešťů? 

Pak se stejně jako děti 
z folklorního souboru Ost-
ravička těšíte na jaro, na to, 
až se dlouhé tmavé večery 
rozjasní a se sluníčkem do-
razí do na-
šich končin 
konečně i 
teplo. K jaru 
patří a vždy 
v minulosti 
patřily různé hry, zvyky 
i písničky a těmi teď děti 
z Ostravičky žijí, protože 
připravují scénické zpraco-
vání těchto jarních lidových 
tradic, aby spolu s širokou 
veřejností mohly jejich po-
mocí jaro u nás přivítat.

Už od mrazivých ledno-
vých dnů, kdy za oknem 
ještě poletovaly sněhové 
vločky, zní v tanečním 
sále či v hudebně Ostra-
vičky „Vrby se nám zele-
nají“ nebo „Krásná, krás-
ná, kaj si husky pásla?“ 

Děti se tak pohybem, pís-
ničkou i hrou seznamují s 
jarními zvyky a tradicemi 
našich předků, i díky nim 
vědí, jak a proč se vynáše-
la Mařena, zdobil májíček 
či jaké byly typické jarní 
povinnosti dětí v minulos-
ti – od vyhánění na pas-
tvu, přes kosení či hrabání 
trávy pro dobytek, až po 
např. sběr léčivých bylin.

Přijďte se i vy seznámit 
s těmito překrásnými zvy-
ky, říkadly a písničkami, 
které nám tu zanechali 

naši předko-
vé, přijďte i 
vy přivítat 
s dětmi z Os-
travičky ono 
tak dlouho a 

toužebně očekávané jaro. 
A po jarním koncertu se 
i vy můžete aktivně za-
pojit, pobavit se s přáteli, 
zazpívat si i zatancovat u 
cimbálové muziky. Pokud 
tedy máte zájem, těšíme se 
na vás v pátek 27. března 
v 18 hodin ve velkém sále 
Lidového domu v Místku. 
Po jarním koncertě Ostra-
vičky bude následovat po-
sezení při cimbálové muzi-
ce. Srdečně zveme všechny 
rodiče, příznivce folklóru a 
širokou veřejnost. 

Přivítejte jaro s Ostravičkou

Monkey Business letos 
slaví již 15 let fungová-
ní a v rámci těchto oslav 
připravila kapela velké 
turné, ve kterém nesměl 
chybět ani Frýdek-Mís-
tek! „Mankáči jsou pro 
mě jedna z nejoblíbeněj-
ších kapel a ve svém žánru 
nemají konkurenci, a pro-
to si troufám říct, že tato 
událost bude funkovým 
koncertem roku!“ komen-
tuje koncert, připravova-
ný na 3. dubna, šéf klubu 
Stoun Kamil Rudolf.

A jak to komentuje sa-
motná kapela? „Přední česká 
hudební skupina slaví 15 let a 

jak jinak než muzikou. Mon-
key Business 15 let na výslu-
ní, 15 let na stezce kamarád-
ství, 15 let v původní sestavě. 
Přijďte si nás poslechnout. 
Až nás uslyšíte, tak se snad 
radostí zblázníte…“

Kapelu Monkey Business 
založil v roce 2000 klávesis-
ta Roman Holý, známý rov-
něž z J.A.R. a řady dalších 
projektů. Kromě frontmana 
Matěje Rupperta v Monkey 
Business dále zpívá Tonya 
Gravesová; spoluhráči Ho-
lého jsou baskytarista Pavel 
Mrázek, bubeník Martin 
Houdek, klávesista Ondřej 
Brousek, kytarista Oldřich 

Krejčoves a perkusista 
Imran Musa Zangi. 

Monkey Business patří 
k domácím kapelám, kte-
ré slaví úspěchy nejen u 
posluchačů, ale i kritiků. 
Akademie populární hudby 
skupinu odměnila již sedmi 
výročními cenami Anděl 
v různých kategoriích a 
další dvě sošky za vítězství 
v kategorii Zpěvák roku si z 
vyhlašovacích ceremoniálů 
za léta 2006 a 2007 odvezl 
zpěvák Matěj Ruppert.

Většina muzikantů je 
známa tím, že nerada při-
pravuje jednorázové pro-
jekty. Monkey Business 
jsou naopak proslulí tím, 
že jsou ochotni si vypiplat 
kdekteré vystoupení do 
detailu. A nejen to – Mon-
key Business jsou nejen 
ochotni se dobře připravit. 
Kapelu totiž tvoří ze sta 
procent hudebníci, kteří 
kromě hráčských schop-
ností vládnou skutečnou 
muzikalitou, tedy tím ne-
popsatelným, co umožňuje 
dokonalé vcítění se do hra-
ných skladeb a naslouchání 
se navzájem.

Největší funkový koncert roku – Monkey Business

K tradicím ve Frýdku-Místku již neod-
myslitelně patří Dny s průvodcem, které 
pořádá Beskydské informační centrum. A 
jelikož se blíží Velikonoce, připravilo pro 
vás i v letošním roce Velikonoční Den s 
průvodcem. Přijďte ve středu 1. 4. v 15 ho-
din ke kostelu sv. Jakuba v Místku a může-
te se dozvědět více o tomto jarním svátku.

„Během devadesáti minut prohlídky za-
vítáte s průvodcem tentokrát do Místku, 
a to konkrétně do kostela sv. Jakuba, kos-
tela Všech svatých a prohlídku ukončíte 
v kostele sv. Jana a Pavla. Průvodce vám 
více přiblíží, co jsou to Velikonoce, jak se 

nazývají období, která Velikonocím před-
cházejí, co je to masopust a proč vznikl, co 
je to popelec, proč o Velikonocích odlétají 
zvony do Říma, jaké bylo slavení Veliko-
noc a velikonoční zvyky na Frýdecko-Mís-
tecku v minulosti a spoustu dalšího,“ láká 
za organizátory Lucie Talavašková.

Na jaře budou připraveny také Dny s prů-
vodcem s novinkovými okruhy po historic-
kých částech Frýdku a Místku a těšit se mů-
žete také na prohlídku s názvem Nádherné 
stopy historie aneb poznej více erby, busty 
a sochy našeho města. Aktuální termíny 
akcí naleznete na www.beskydy.com.  (pp)

Víte, co je to popelec?
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INFORMACE o ODPADECH

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)
stavba č.p. 55 na pozemku p.č. 75 zast. plocha a nádvoří 
(stavba č.p. 55 je součástí pozemku p.č. 75) – ul. Zámecká 
nebytové prostory o celkové výměře 44,40 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 89,42 m2,
I. NP, místnost 136 (provozovna)
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 45,17 m2,
IV. NP, místnost 407 (kancelář) 
nebytové prostory o celkové výměře 45,24 m2,
IV. NP, místnost 408 (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

31. 3. – 2. 4.
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, 
 603 881 676
Skládka 558 440 077
Sběrné dvory –
C: 725 223 912
S: 725 223 913

Sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů

Sběrné dvory a mobilní sběrna
Ve Frýdku-Místku se nachá-
zí tři sběrné dvory, které jsou 
k dispozici pro občany měs-
ta. Obyvatelé města Frýdku-
-Místku mohou do sběrných 
dvorů odevzdávat odpady 
zdarma (po předložení ob-
čanského průkazu); podni-
katelé ovšem za odevzdané 
odpady musí zaplatit. 
Sběrný dvůr „Slezská“ na 
ulici J. Čapka se nachází 
v bývalém areálu stavebnin 
BETA, těsně před železnič-
ním přejezdem poblíž auto-
servisu Bártek a syn. Sběrný 
dvůr Slezská je moderním, 
prostorným a dobře vybave-
ným sběrným dvorem, který 
je velmi dobře dostupný pro 
občany frýdecké části měs-
ta, zejména sídliště Slezská.
Druhý sběrný dvůr „Collo-
louky“ se nachází vedle hy-
permarketu Tesco. Na sběrné 
dvory mohou lidé přinášet 
nebezpečné a velkoobjemo-
vé odpady, ale také biolo-
gicky rozložitelné odpady a 
elektrozařízení a elektrospo-
třebiče. Sběrný dvůr ovšem 
nepřijímá stavební odpad a 
neodložíte tam ani pneuma-
tiky. Na sběrných dvorech 
se provádí výkup papíru a 
železných kovů.

Provozní doba na SD 
Slezská a SD Collolouky:
po – pá 8.00 – 18.00 
sobota 8.00 – 14.00
Poslední sběrný dvůr je 

umístěn v areálu Frýdecké 
skládky, a.s., na Panských 
Nových Dvorech.

Provozní doba
po – pá 6.00 – 14.00 

Mobilní sběrna
Mobilní sběrna v určených 
termínech stojí (úterý – čtvr-
tek) na jednotlivých stanoviš-
tích ve Frýdku a Místku. Tato 
stanoviště jsou uveřejněna 
na internetových stránkách 
města a Frýdecké skládky, 
a.s. a vychází ve zpravodaji. 

Jednotlivá stanoviště:
Parkoviště u Kaufl andu

Parkoviště u Bazénu
Pod Estakádou vedle Sle-
zanu, naproti McDonald ś
Parkoviště před prodejnou 

Mountfi eld
Provozní doba

po – pá 10.00 – 18.00

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

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor 
– garáž o velikosti 25 m2 nachá-
zející se v objektu č.p. 146 na po-
zemcích p.č. 2155/23 zastavěná 
plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 
zastavěná plocha a nádvoří, 
ul. 17. listopadu, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek, na základě 
výsledku „dražby výše nájemné-
ho“ (dále jen „Dražba“) v soula-
du s „Postupem při pronájmu ga-
ráží nacházejících se v objektech 

ve vlastnictví Statutárního města 
Frýdek-Místek“.
Den a hodina konání „Dražby“:
22. 4. 2015 ve 14.30 hodin a 15.00.
Místo konání „Dražby“:
Magistrát města Frýdek-Místek,
ul. Radniční 10, III. NP.
Vyvolávací cena je stanovena ve 
výši minimálního ročního nájem-
ného na 1 m2 plochy garáže a činí 
700 Kč/m2/rok + DPH.
Smlouva o nájmu garáže bude uza-

vřena na dobu 2 let.
Úplné znění textu naleznete na 

úřední desce Statutárního města 
Frýdek-Místek:

www.frydekmistek.cz
Další informace je možné získat 
na telefonním čísle 558 609 174, 
Ing. Hana Kavková nebo osob-
ně na Magistrátu města Frýdek-
-Místek, odboru správy obecního 
majetku, ul. Radniční 10, III. NP, 
dveře č. 315.

Upozorňujeme všechny 
občany, kteří mají poda-
nou žádost o pronájem 
obecního bytu u Magis-
trátu města Frýdku-Míst-
ku, na nutnost jejího 

obnovení do 31. 3. 2015. 
Toto lze provést pouze 
písemnou formou (for-
muláře jsou k dispozici 
na informacích v budově 
Magistrátu města, na ul. 

Radniční 1148, příp. na 
internetových stránkách 
statutárního města). Po-
kud tak žadatel neučiní, 
jeho žádost bude z evi-
dence vyřazena.

Obnovení žádosti o pronájem obecního bytu
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STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

ve stavbě č.p. 1975, občanská 
vybavenost, na pozemcích 
p.č. 1699/20 a p.č. 1699/21 
zastavěná plocha a nádvoří, 
ul. 8. pěšího pluku, k.ú. Mís-
tek, obec Frýdek-Místek o 
celkové výměře 418,85 m2. 
Tyto prostory jsou kolau-
dačním rozhodnutím určené 
k užívání jako sportovní a 
tréninkové středisko včet-
ně sociálního zařízení, účel 
užívání nelze měnit. Součás-
tí nebytových prostor jsou 
movité věci (8 ks skříněk na 
oděv nacházejících se v pán-
ské a dámské šatně).
Fitness zařízení nacháze-
jící se v tomto nebytovém 
prostoru je ve vlastnictví 
společnosti Sportplex Frý-
dek-Místek s.r.o. Toto za-
řízení je možno odkoupit. 
Případné dotazy na tele-

fonním čísle 558 609 174, 
Ing. Hana Kavková – neby-
tové prostory, v případě zá-
jmu o fi tness zařízení – 775 
767 961, Ing. Petr Slunský. 
Žádosti o pronájem s uve-
dením účelu nájmu a s na-
bízenou výší nájemného 
(zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pro-
nájem nebytového prostoru 
ve stavbě č.p. 1975, k.ú. 
Místek,“) zasílejte na ad-
resu Magistrát města Frý-
dek-Místek, odbor správy 
obecního majetku, Radnič-
ní 1148, maximálně do 2. 4. 
2015 do 14 hodin. U nabí-
dek podaných poštou roz-
hoduje datum poštovního 
razítka (datum poštovního 
razítka 1. 4. 2015).
V nabídce uveďte, zda jste 
plátcem DPH.

Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
upozorňuje na problemati-
ku nakládání s použitými 
injekčními stříkačkami, 
jehlami z inzulínových per 
diabetiků apod. (dále jen 
„ostré předměty“) při do-
mácí péči. 

Již několikrát došlo k po-
ranění zaměstnance spo-
lečnosti Frýdecká skládka, 
a.s., který zajišťuje dotří-

ďování plastových odpadů, 
které občané města Frýdek-
-Místek odhazují do žlu-
tých kontejnerů na plastové 
odpady. Zaměstnanec byl 
poraněn o jehly z inzulíno-
vých per, které jsou řazeny 
do kategorie nebezpečných 
odpadů a do kontejnerů na 
komunální odpad nepatří. 
Absolvování následných 
několikaměsíčních preven-
tivních vyšetření a léčby na 
případné infekční nemoci 

představuje psychické, ale 
také fi nanční zatížení pora-
něné osoby.

Ze stanoviska Státního
zdravotního ústavu vyplývá:

Nakládání se zdravot-
nickými ostrými předmě-
ty vznikajícími v domác-
nostech při domácí péči je 
v kompetenci a na náklady 
zdravotnického zařízení, 
jehož lékař léčiva pacien-
tovi předepsal. Příslušné 
zdravotnické zařízení má 

pacientovi dodat patřičné 
nádoby na zdravotnický 
odpad a ošetřující lékař má 
pacienta poučit, jak s odpa-
dem nakládat. 

Nádoby na ostrý odpad 
musí být pevné, nepro-
píchnutelné, nepropustné, 
umožňující průběžné ote-
vírání nádoby a po napl-
nění pevné uzavření. Ostré 
předměty se v žádném pří-
padě neukládají do papíro-
vých obalů a krabic.

Naplněné a uzavřené ná-
doby s ostrými předměty 
se odevzdají na stanove-
né shromažďovací místo 
(například na poliklinice, 
v nemocnici apod.).

Lékárny nejsou takovým 
určeným shromažďovacím 
místem, jelikož k tomu 
ve většině případů nemají 
oprávnění. Lékárny jsou 
povinny převzít od fyzic-
kých osob pouze tzv. nepo-
užitelná léčiva.

Nakládání s použitými injekčními 
stříkačkami a jehlami z inzulínových per

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor – ga-
ráž o velikosti 15,28 m2 nacházející 
se v objektu bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 151/3 zastavěná plocha a nádvoří, 
ul. Hlavní, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek, na základě výsledku „dražby 
výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) 
v souladu s „Postupem při pronájmu 
garáží nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví Statutárního města Frý-
dek-Místek“.
Den a hodina konání „Dražby“:
22. 4. 2015 ve 14.00
Místo konání „Dražby“: Magistrát města 

Frýdek-Místek, ul. Radniční 10, III. NP.
Vyvolávací cena je stanovena ve výši mi-
nimálního ročního nájemného na 1 m2 plo-
chy garáže a činí 700 Kč/m2/rok + DPH.
Smlouva o nájmu garáže bude uzavřena 
na dobu 2 let.
Úplné znění textu naleznete na úřední 
desce Statutárního města Frýdek-Mís-
tek: www.frydekmistek.cz
Další informace je možné získat na telefon-
ním čísle 558 609 174, Ing. Hana Kavková 
nebo osobně na Magistrátu města Frýdek-
-Místek, odboru správy obecního majetku, 
ul. Radniční 10, III. NP, dveře č. 315. 

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 Frý-
dek-Místek o celkové výměře 89,42 m2 
(provozovna).
Výše nájemného v místě obvyklá je 1 
600 Kč/m2/rok bez DPH. Žádosti o pro-
nájem s uvedením účelu nájmu a s nabí-
zenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné 
obálce s nápisem „Neotvírat – pronájem 

nebytového prostoru v budově č.p. 811, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek“) zasí-
lejte na adresu Magistrát města Frýdek-
-Místek, odbor správy obecního majet-
ku, Radniční 1148, maximálně do 20. 3. 
do 14 hodin. U nabídek podaných poštou 
rozhoduje datum poštovního razítka (da-
tum poštovního razítka 19. 3. 2015).
V nabídce uveďte, zda jste plátcem DPH.
Případné dotazy na telefonním čísle 
558 609 174, Ing. Hana Kavková.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v budově č.p. 55 – bytový dům na pozem-
ku p.č. 75, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek o celkové výměře 44,40 m2 (provo-
zovna) – ul. Zámecká.
Doporučená výše nájemného je 1 800 
Kč/m2/rok bez DPH. Žádosti o pronájem 
s uvedením účelu nájmu a s nabízenou 
výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem nebyto-
vého prostoru v budově č.p. 55, k.ú. Frý-

dek, obec Frýdek-Místek“) zasílejte na 
adresu Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, Radnič-
ní 1148, maximálně do 20. 3. 2015 do 14 
hodin. U nabídek podaných poštou roz-
hoduje datum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 19. 3. 2015).
V nabídce uveďte, zda jste plátcem DPH.
Případné dotazy na telefonním čísle 
558 609 176, Bc. Lucie Křistková.
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Městská knihovna F-M

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
31.3. 12.00-16.00, pobočka Slezská 

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

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
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, 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
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, ukáz-

ky 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 – 
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 podpoření 
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

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 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.
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PENZION HRAD

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149

mobil: 603 584 524
Email: marketing@penzionhrad.cz

Web: www.penzionhrad.cz
Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středově-
kých tanečnic, šermířů a kejklířů, 
každou sobotu od 19:00 do 21:15 h.

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

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
ARAKAIN+LUCIE BÍLÁ

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

v Kulturním domě Frýdek.

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

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.

23. 3., 16.00-18.00h – ZÁPIS
do pravidelných čtvrtletních kurzů
Začínáme v týdnu od 30. 3. 2015.

30. 4.-3. 5. - CESTOVÁNÍ S JÓGOU 
BESKYDSKÝMI HIMÁLAJEMI 
prodloužený víkend – spojení jógy 

a kouzelné přírody Beskyd. Vhodné 
pro pokročilé, pro začátečníky, i pro 
ty, kdo by chtěli jógu jen „ochutnat“, 
či se připojit ke svému partnerovi, 

který se józe věnuje, a společně s ním 
si „dobít baterky“.

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

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.

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 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:
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 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.

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
Na cestě - On The Road - Unterwegs
Jindřich Čermák, Petr Drábek, Marek 
Malůšek, Josef Moucha, Václav Ně-
mec, Michal Popieluch, Martin Wágner
Do 31. 3. (také ve foyer Nové scény Vlast)

BERKANA – CENTRUM ZDRAVÍ, 
ENERGIE A VITALITY

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

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

17. 3., 19.00 – 20.15
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy
Prosím hlaste se na michal@centrum-
-berkana.cz, mob.: 607 881 376
Cena 100 Kč.

20. 3., 17.00 – 19.00
Satsang 

Meditační setkávání a sdílení pro veřej-
nost. Prosím hlaste se namichal@cen-
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trum-berkana.cz, mob.: 607 881 376. 
Cena: 50 Kč. V ceně je čaj a program.

20. 3., 19.30 – 21.30
Smrt a znovuzrození

Hudební performance alikvotní skupi-
ny Za Hranicemi ticha. Cena 150 Kč.

28. 3., 9.00 – 12.00
Intu k nitru

dvě lekce pětidílného workshopu
intuitivní hry, tělem k sobě, bytí v pří-
tomnosti, sebeléčení a bubnování  pro 
spojení sám se sebou. Prosím hlaste se 
na michal@centrum-berkana.cz

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
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

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

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
17. 3., 24. 3. – 8.45 h

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
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

21. 3. PRINCEZNY NA CESTÁCH 
Milé princezny, v březnové cestova-
telské sobotě se koukneme pod po-
kličku našeho dalšího souseda. Takže, 
jestli se chcete svézt na obřím ruském 
kole v Prátru, či okusit vyhlášený Sa-
chrův 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. In-
formace: 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 ne-
pečený želatinový dort, ovocné tarta-
letky s vanilkovým krémem a osvěžu-
jící smoothie. Kromě ovocného menu 
se těšte na sportovní a tělohýbací úko-
ly. 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. In-
formace: 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)

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

DIVADLA
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, slav-
né sopranistky Jean, která byla krát-
ký čas Reggieho manželkou, rozvíří 
jinak poklidnou hladinu jejich životů. 
V křehké hře s velkou dávkou typicky 
britského humoru se dojemně, ale bez 
laciného sentimentu, hovoří o lidech, 
kteří možná už mají produktivní věk 

za sebou, ale neztrácejí touhu žít, vůli 
něco udělat a hlavně snít. Laskavá ko-
medie současného britského dramati-
ka a oscarového scénáristy Ronalda 
Harwooda o umění stárnout a nesmr-
telnosti 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

PRO DĚTI
Ne 22. 3. v 15.00

O KOCOURU MIKEŠOVI
Černý kocourek žil v Hrusicích u Šev-
ců 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 Mikeš vypravil do světa, pro-
žil nejedno dobrodružství na cestách 
a v cirkuse, kde na čas zakotvil. Ale 
všude dobře, doma nejlíp, a tak se 
kocourek zase vrátil, aby rozdával ra-
dost 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 „rekonstruk-
ci“ 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 vý-
zdobu 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. Kombina-
ce tohoto místa a tance pak znásobí 
atmosféru tohoto jedinečného Street 
Artového zážitku.

VÝSTAVY
Na cestě, On the road, Unterwegs

Autor: Petr Drábek, Jindřich Čermák, 
Marek Malůšek, Michal Popieluch, 
Josef Moucha, Václav Němec, Martin 
Wágner…

KINO
16. a 17. 3. v 17.00

Vybíjená
16. 3. v 19.00

Kingsman: Tajná služba
Út 17. 3. v 19.00

Vetřelec (Filmový klub)
Pá 20. a Ne 22. 3. v 17.00

SpongeBob ve fi lmu:
Houba na suchu (pro děti)

Pá 20. 3. v 19.00
Gunman: Muž na odstřel

Ne 22. 3. v 19.00
Teorie všeho

Po 23. 3. v 19.00
Tři srdce (Filmový klub)

St 25. 3. v 10.00
Hodinový manžel (pro seniory)

St 25. 3. v 18.00
Hodinový manžel (Dámská jízda)

Ne 29. 3. v 17.00
Konečně doma (pro děti)

Ne 29. 3. v 19.00
Rezistence

Po 30. 3. v 19.00
Bílý Bůh (Filmový klub)

Út 31. 3. v 19.00
Cesta ven (Filmový klub)

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

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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