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Rady města

slovo primátora
Vážení občané,
v minulých dnech se na půdě magistrátu konala koor-

dinační schůzka k Mezinárodnímu kulturnímu festiva-
lu, který pořádá Statutární město Frýdek-Místek spolu s 
Folklorním sdružením ČR a Dětským folklorním soubo-
rem Ostravička. Festival se uskuteční v centru města od 
18. do 21. června. Město podporuje akci zejména finanč-
ně, ale i technicky, organizačně a také prostřednictvím 
svých příspěvkových organizací, protože ji považujeme 
za jednu z nejvýznamnějších v kulturním kalendáři.

Pořadatelé prozradili, že účast poprvé v historii festi-
valu přislíbila Anglie, ale také například Portoriko nebo 
Čína. Máme se na co těšit.  Michal Pobucký

Parkovací místa
na úkor zeleně (str. 2 a 3)

Basebalové hřiště bude hotovo 
koncem května (str. 4)

Odvaha města
přinesla výsledek (str. 4)

Březnové zasedání za-
stupitelstva mělo extrém-
ní průběh. Hnutí ANO v 
úvodu představilo smršť 
návrhů, které hodlalo pro-
sadit k projednání, nenašlo 
však pro ně dostatečnou 
podporu, u některých i 
proto, že byly dle vyjádření 
právníků města v rozporu 
se zákonem. Poté se rozho-
řely líté politické debaty 
zejména v souvislosti s ná-
vrhem na změny jednací-
ho řádu, které skončily až 
stažením návrhu kolem půl 
sedmé večer. Do čtvrt na 
deset se pak přece jen po-
dařilo odsouhlasit i body s 
přímým dopadem na dění 

ve městě, i když primátor 
musel předvést svou zdat-
nost v rychločtení.

„Je to taková falešná hra. 
ANO navrhne zveřejnění 
auditu, které v této chvíli 
není z právního hlediska 
možné, chce odvolávat jed-
natele společnosti, což není 
v kompetenci zastupitelstva, 
podobně jako jiné věci, a teď 
bude vyhlašovat, že o něco 
usilovali, ale my jsme jim to 
zamítli,“ hodnotil počínání 
hnutí ANO primátor Michal 
Pobucký. Z dalšího jednání 
bylo jasně vidět, jak složitá 
situace, co se týče volebního 
výsledku, ve Frýdku-Místku 
vznikla. Prakticky se stále 

řinčí zbraněmi, a to i těmi, 
které běžně zakazují spo-
lečenské konvence, s cílem 
rozkmitat velmi citlivý ja-
zýček na vahách a poupravit 
veřejné mínění. Výsledkem 
bylo jednání plné emocí, vy-
křikování, skákání do řeči a 
dalších nekulturních proje-
vů, zkrátka politický hyde-
park včetně hrozby násilí ve 
formě defenestrace, nikoliv 
jednání plné konkrétních 
bodů, které ovlivní další vý-
voj města. V jednací síni se 
silně projevovali i zástupci a 
příznivci politických stran, 
jejichž působení v zastupi-
telstvu si již voliči nepřáli.

(Pokračování na str. 2)

VEDENÍ MĚSTA: S cenou tepla se podařilo jít dolů, pořádně horko bylo i na zasedání 
zastupitelstva.  Foto: Petr Pavelka

Občané ušetří, město snižuje cenu tepla
Občané Frýdku-Místku 

budou oproti původní-
mu předpokladu platit za 
teplo a teplou vodu za rok 
2015 méně. Městská spo-
lečnost Distep, která je té-
měř z devadesáti procent 
dodavatelem tepelné ener-
gie pro vytápění objektů a 
dodavatelem teplé vody na 
území města, ve spoluprá-
ci s vedením města cenu 
tepla sníží.

„Poptávka po lepších ce-
nách byla natolik vysoká, 
že jsme se rozhodli využít 
faktu, že společnost Distep 
investovala v minulých de-
vatenácti letech více než 
osm set milionů korun do 
svého technického zařízení, 
takže si může dovolit od dal-
ších výraznějších investic na 
čas upustit,“ vysvětlil, kde 
se vzaly rezervy, primátor 
Michal Pobucký. Distep 
investoval převážně do po-
trubních rozvodů tepla a tep-
lé vody, studené vody, ale i 
do technologického zařízení 
výměníkových stanic, včet-
ně měření a regulace. Proces 

modernizací a rekonstrukcí 
tepelného hospodářství je 
již v podstatě dokončen. V 
současné době již proto není 
nutné do zařízení tolik in-
vestovat. Navíc díky použí-
vání vyspělých technologií 
jsou tato zařízení stále do-
konalejší, což zvyšuje nejen 
jejich spolehlivost a kom-
fort zákazníkům, ale také 
přispívá k úsporám tepla a 
prodlužuje jejich životnost. 
„Na základě důkladné ana-
lýzy technického stavu jed-
notlivých částí technologic-
kého zařízení, které jsme si 
vyžádali, jsme přijali závěr, 
že v příštích dvaceti letech 
postačí investovat zhruba o 
dvacet až dvacet pět milionů 
korun ročně méně,“ dopl-
nil náměstek primátora Jiří 
Kajzar. Co to udělá s cenou? 
„Vezmeme-li v úvahu ještě 
další úspory nákladů, kte-
ré můžeme realizovat ještě 
letos, rozhodli jsme se sní-
žit stanovenou předběžnou 
cenu tepla pro rok 2015 o 34 
korun u tepla pro vytápění a 
o 31 korun pro ohřev teplé 

vody. Při porovnání koneč-
né ceny tepla pro vytápění 
za rok 2014 je nově určená 
předběžná cena na rok 2015 
nižší dokonce o téměř 41 
korun. To bude v případě, 
že nadcházející zima bude 
podobná této, představovat 
pro domácnosti finanční 

úspory řádově ve stovkách 
až tisících korun. Samozřej-
mě při zachování kvality 
našich služeb a bez toho, 
aby docházelo k morálnímu 

a technickému zastarávání 
našich zařízení,“ řekl člen 
představenstva společnosti 
Distep Svatopluk Eliáš.

(Pokračování na str. 2)

Maratonské zasedání zastupitelstva
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Občané ušetří, město 
snižuje cenu tepla

(Pokračování ze str. 1)
Nová předběžná cena za 

dodávku tepla je stanovena 
na 558,20 korun, což je o 
34,30 korun méně, než je 
stávající cena. Roční nákla-
dy na vytápění bytu 2+1 o 
rozloze zhruba 55 m² by se 
díky nové ceně mohly sní-
žit o zhruba 430 korun. U 
dodávky teplé vody připra-
vované ve výměníkových 
stanicích činí předběžná 
cena pro ohřev 508 korun, 
což je o 31,20 korun méně. 
Sníží se tedy rovněž nákla-
dy na ohřev teplé vody.

„S novým vedením spo-
lečnosti hledáme i další 
možnosti, jak tuto cenu do 
budoucna snížit. V sou-
vislosti s tím rada města, 
jakožto jediný akcionář při 
výkonu působnosti valné 
hromady, rozhodla o tom, 
že Distep v dohledné době 

uzavře smlouvu o prove-
dení posouzení a zpraco-
vání doporučení vedoucí 
k optimalizaci nákladů na 
dodávku tepla a ostatních 
nákladů ovlivňujících cenu 
tepla se společností Veolia 
Energie ČR. Cílem smlou-
vy je, aby společnost po-
soudila jednak dosavadní 
způsob nákupu a výroby 
tepla, jeho rozvod a prodej, 
ale také cenové, provozní 
a jiné souvislosti spojené s 
náklady společnosti Distep 
a zároveň, aby navrhla 
opatření, která povedou k 
další optimalizaci nákladů 
ovlivňujících cenu tepla,“ 
řekl primátor Michal Po-
bucký a rozhodně odmítl 
spekulativní informace, 
které kolují mezi občany 
města, o zamýšleném pro-
nájmu nebo odprodeji této 
městské společnosti.  (pp)

„Je to velice citlivá otáz-
ka. Na jedné straně roste 
počet automobilů, které 
se nevejdou do měst, kte-
rá nebyla původně stavěna 
na dnešní počty. S růstem 
životní úrovně přirozeně 
roste poptávka po parkova-
cích plochách pro potřeby 
občanů, zaměstnanců firem 
i řidičů tranzitní dopravy. 
Nová parkoviště rostou na 
úkor zeleně, což jistě není 
správná cesta. Řešením 
je revitalizovat opuštěné 
tovární a jiné zanedbané 
plochy, kterých je ve Frýd-
ku-Místku více než dost, 
na plochy s možností par-
kování. Další cestou jsou 
parkovací domy. Jde však 
o finančně velmi náročné 
projekty, které se bez dotací 
neobejdou. Poslední mož-
ností je motivovat občany, 
aby se vzdali pohodlí svých 
aut a využívali jiné možnos-
ti dopravy, např. kola, pěšky 
nebo městskou hromadnou 
dopravou. Frýdek-Místek 
by měl být cílově přívětivěj-
ší k chodcům a cyklistům. 
Rovněž by měl být městem 
s parky a pěknou zelení. 
Proto dlouhodobě říkáme, 
pokud není smysluplný ná-
vrh na využití ladem ležící-
ho pozemku, udělejme tam 
park. Naše město tím jedině 
získá na přitažlivosti.

Za hnutí Naše Město 
F-M Jiří Kajzar

„Nedostatek parkovacích 
míst ve městě je dlouho-
dobým problémem. Téměř 
každá politická strana a hnutí 
v předvolební kampani na 
období 2014-2018 slibovala 
zvýšení počtu parkovacích 
míst, zejména na sídlištích. 
Nyní jde o rozhodnutí, co 
upřednostnit. Ochranu zele-
ně nebo pohodlí při parková-
ní občanů města. Rozšíření 
počtu parkovacích ploch lze 
zajistit lepším využitím stá-
vajících parkovacích ploch, 
výstavbou nových parkovišť 
včetně výstavby parkovacích 
domů. Občané se rozdělují 
na dva tábory. Řidiče, kte-
ří chtějí parkovat co nejblíž 
bydliště a nejlépe, aby na své 
auto viděli, a občany, kteří 
auto nemají a chtějí mít pod 
okny zeleň a místo pro odpo-
činek. Proto snahy o zapojení 
občanů dané lokality do roz-
hodnutí, zda parkoviště nebo 
zeleň, většinou nic nerozhod-
nou, protože oba tábory jsou 
zhruba stejně početné a ani 
jeden nechce ustoupit. A tak 
konečné rozhodnutí stejně 
musí učinit magistrát. Velmi 
kritická je lokalita sídliště 
Slezská, kde díky velkému 
množství zaparkovaných 
aut auta záchranných složek 
mnohdy nemohou projet. 
Dílčí řešení lze očekávat po 
realizace projektu „Revita-
lizace sídliště Slezská“. Je 
škoda, že nejsou vypsané do-

tační programy na řešení par-
kovišť. Město musí spoléhat 
na vlastní finanční prostřed-
ky z vlastního rozpočtu. Ros-
toucí počet aut, kdy v rodině 

jsou i tři automobily, dělá z 
otázky parkování ve městě 
zásadní problém, který se 
bude každým rokem prohlu-
bovat. Najít řešení, které by 

vyhovovalo většině občanů 
města Frýdu-Místku, nebude 
jednoduché.  Za Klub

KSČM Ivan Vrba 
(Pokračování na str. 3)

Téma: Má ve městě přibývat parkovacích míst třeba i na úkor zeleně?

Maratonské zasedání zastupitelstva

(Pokračování ze str. 1)
Vše se točilo zejména 

okolo navrhovaných změn 
ve volebním řádu, které po-
čítaly i s tajným hlasováním. 
Obě strany byly schopny 
snést záplavu argumentů, 
kdy ve zkratce proti sobě 
stojí potřeba absolutně svo-
bodného hlasování bez zá-
vazku stranické příslušnosti 
proti argumentu co největší 
kontroly toho, jak každý 
konkrétní zastupitel hlasuje.

„Snad o žádném jiném ná-
vrhu neplatilo nikdy víc, že se 
jedná jen o návrh. Je to návrh 
k diskuzi, který v sobě skrý-
vá mnoho aspektů, i když 
hnutí ANO nemá problém 
zjednodušeně rozhlašovat, 
že díky tajnému hlasování 
nic nebude bránit rozkrádání 
tohoto města. Chápeme hys-
terickou reakci ANO, protože 
to samozřejmě ví, že po svém 
neúspěšném účinkování na 
radnici, má uvnitř strany dost 
kritiků, kteří nesouhlasí s 
tím, jak se ANO ve Frýdku-
-Místku dosud prezentovalo, 
a chtěli by mít možnost svo-
bodného hlasování, kterou ve 
straně jednoho muže prostě 
nemají. Jsme si vědomi, že se 
jedná o dosud nepoužívané 
řešení, ale to byla svého času 
i městská hromadná doprava 
zdarma. A dnes se o ní ho-
voří v úplně jiném světle než 
na počátku,“ obhajuje návrh 
na tajné hlasování primátor 
Michal Pobucký. Oponova-
la mu například poslankyně 
Pavlína Nytrová (ČSSD), kte-
rou rozzlobilo vyjmenování 
všech jejích funkcí ve sně-
movně, podle níž tajné hlaso-
vání není v souladu se snahou 
o radnice co nejotevřenější 

občanům. „Příznivci veřej-
ného hlasování mají pravdu, 
že to umožní transparentně 
kontrolovat, jak kdo hlasuje, 
na druhé straně zastáncům 
tajného hlasování nelze upřít 
fakt, že je to nejdemokra-
tičtější způsob, jak vyjádřit 
svůj názor. Ve volbách kvůli 
tomu taky chodíme za plentu. 
Chápal jsem to jako názor, o 
kterém se tady bude rozho-
dovat, nemáme ani v klubu 
jednoznačný závěr,“ řekl Ja-
roslav Chýlek z ČSSD, který 
připomněl, že přijetí hlasová-
ní v tajné volbě absolutně ne-
vylučuje hlasovat o některých 
věcech veřejně. „Je hodně 
argumentů pro a proti, zákon 
připouští obě možnosti. Jsme 
v menšinovém počtu, nějak 
musíme město řídit. Chce-
me hledat podporu u všech 
stran, takže chápu ANO, že 
chtějí mít pod kontrolou, jak 
hlasují jejich zastupitelé. My 
jsme pro svobodné hlasová-
ní, nikoliv podle stranických 
nařízení,“ prohlásil náměs-
tek primátora Jiří Kajzar 
(Naše Město F-M), který 
připomněl, že dnes jsou ob-
viňována celá zastupitelstva 
a varoval před paušalizová-
ním, že tajná volba rovná se 
rozkrádání majetku. „To jako 
někdo navrhne prodej něčeho 
za pět korun? Projde to úřed-
níky, komisemi, radou a my 
to tajně schválíme? Co je to 
za nesmysly?“ Zajímavý ná-
mět k zamyšlení dodal i jeden 
z nejzkušenějších zastupitelů 
Miroslav Dokoupil z KSČM: 
„Přál bych si, ať někdo na-
staví, kde je hranice mezi 
politickým rozhodováním a 
kriminální činností. Nikdo 
neřeší, co si může policie a 

státní zástupci dovolit. Obvi-
nili nás za pouhé hlasování v 
radě, pět roků se budete očiš-
ťovat a nikdy se neočistíte. Už 
mě to stálo 120 tisíc a nikomu 
to nepřeju. Nikdo nic nedo-
táhne do konce, vesele se stí-
hají zastupitelé za hlasování, 
a ne Dobrá nebo Staré Město, 
ale Statutární město Frýdek-
-Místek by mělo říct, že se 
rozhodlo hlasovat tajně, ze 
strachu, aby za tři čtyři roky, 
nemohl nikomu přijít domů 
dopis, že jste obviněn, a vy 
nebudete vědět za co, budete 
to studovat, najímat advokáta, 
v práci vás preventivně zbaví 
funkce a až to skončí, nedo-
stanete ani korunu odškodné, 
budete se o ně soudit, možná 
se rozvedete a už si neškrtne-
te. Musím vám říct, je to hroz-
né…“ V závěru politického 
matadora přemohly emoce a 
už nemohl ve svém apelu dál 
pokračovat. Navíc se blížila 
18. hodina a zastupitelstvo 
muselo hlasovat o tom, zda 
bude po deseti hodinách po-
kračovat dál. Bylo příznačné, 
že řídící schůze Michal Po-
bucký chtěl hlasovat rovnou, 
ale hnutí ANO chtělo pauzu 
na poradu klubu, zda jednat 
či nejednat dále. Protože 
hnutí ANO samo připravilo 
řadu pozměňujících návrhů 
jednacího řádu a diskuze k 
tomuto bodu stále nevedla ke 
konci, ačkoliv na projednání 
čekala ještě drtivá většina 
bodů schváleného programu, 
rozhodl se primátor Michal 
Pobucký návrh stáhnout, 
podrobit jej další debatě 
uvnitř politických klubů, 
včetně dalších navrhovaných 
změn, a předložit znovu na 
příštím zasedání. (pp)

REKORDNÍ ZASTUPITELSTVO: Jednání se protáhlo na 13 a čtvrt hodiny.
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(Pokračování ze str. 2)
„Tuto problematiku zřej-

mě nejde vyřešit komplex-
ně a vytvořit tak jednotný 
model pro celý Frýdek-Mís-
tek a jeho místní části. Par-
koviště jsou bezpochyby 
potřeba a zeleň také. Ke 
každému místu, kde je pro-
blém s parkováním, nebo se 
jedná o lokality, u kterých 
se předpokládá, že tento 
problém nastane, je potřeba 
vytvořit projekty tak, aby v 
dané lokalitě bylo dostatek 
zeleně a zároveň byl dosta-
tek parkovacích míst.

Současné problémové 
lokality by se měly řešit 
postupně a volné plochy, 
které jsou vhodné pro stav-
bu parkovišť, musí být za-
staveny tak, aby nenarušily 
celkový ráz dané lokality a 
byly osázeny dostatečným 
množstvím zeleně. Co je 
však klíčové při vytváření 

těchto lokalit a při plánová-
ní rozvoje města: nevytvá-
řet je na úkor zeleně, ale zá-
roveň počítat s dosavadním 
růstem počtu automobilů.“

Za hnutí ANO
Jakub Míček

„Parkovacích míst ve 
Frýdku-Místku je samo-
zřejmě málo. Určitě kaž-
dý motorista ve městě se 
setkal s problémem, kde 
zaparkovat. Ať už během 
dne přímo ve městě nebo 
večer, když přijíždí domů 
a hledá, kam by svůj vůz 
zaparkoval. Samozřejmě 
co nejblíže domova. O ze-
leni se však také dá říci 
téměř vždy, že je jí málo. 
Frýdek-Místek, naštěstí, 
nepatří mezi města, která 
by trpěla citelným nedo-
statkem zeleně, ale zároveň 
patří mezi města zasažená 
masívní výstavbou pane-

lových sídlišť v 70. a 80. 
létech. A zrovna tam se ne-
dostává jak zeleně, tak par-
kovacích míst. K výstavbě 
nových parkovišť se musí 
přesto přistupovat velice 
citlivě, právě s ohledem 
na přírodu. Jsou zde mož-
nosti výstavby parkovacích 
domů třeba v místech, kde 
již parkoviště jsou. Jejich 
budování je však velice 
nákladné a neznám, zatím, 
žádný dotační titul, který 
by tuto problematiku ale-
spoň zčásti řešil. V minu-
lých dnech byl občanům 
města představen vítězný 
projekt rekonstrukce Kina 
Petra Bezruče. Kapacita 
parkovacích míst u tohoto 
zařízení je však již nyní ne-
dostačující. I zde by mohlo 
vyrůst nové parkoviště, 
ale právě na úkor zeleně. 
V této chvíli tedy město 
hledá společně s architekty 

vítězného projektu jinou 
možnost parkování. Je to 
velmi složité, ale vykácené 
stromy, vysekané keře a as-
faltové plochy místo trávy 
v centru města jsou určitě 
až tou nejposlednější vari-
antou ze všech možností.“

Za klub KDU-ČSL
Libor Koval

„Asi nikdo nepřijde na 
toto téma s ničím převrat-
ným. Všichni víme, že aut 
ve městě neustále přibývá, 
že je s parkováním problém 
a že v některých exponova-
ných částech města, jako je 
například sídliště Slezská, 
je nemožné jej uspokojivě 
vyřešit. Snažíme se nové 
parkovací plochy budovat, 
ale dispozice sídlišť jsou 
víceméně dané, a pokud se 
nenajdou zdroje na finanč-
ně náročné možnosti jako 
například parkovací gará-

že, nelze v dané věci udělat 
více, než o co se průběžně 
snažíme. Na druhou stranu 
Frýdek-Místek je dlouho-
době vnímán jako město 
zelené, získali jsme v této 
oblasti i ocenění a snažíme 
se o zvelebování dalších a 
dalších parků. Pokud na 
sídlištích něco ze zeleně 
ukrojíme na úkor parko-
višť, jistě je možné alespoň 
částečně ji nahradit spe-
ciální výsadbou do speci-
fických nádob umístěných 
naopak na betonových plo-
chách. Vzhledem k ovzduší 
ve městě se rozhodně sna-
žíme, aby automobilismus 
zeleň neválcoval. I proto 
jsme přišli s městskou hro-
madnou dopravou zdarma 
jako alternativou pohybu 
po městě, která potřebu 
jízdy autem sníží.“

Za ČSSD
Karel Deutscher

Téma: Má ve městě přibývat parkovacích míst třeba i na úkor zeleně?

Na základě opakova-
ných stížností upozorňu-
jeme, že chodník na ulici 
Malý Koloredov, v úseku 
od ulice 8. pěšího pluku 
po ulici Riegrova, není 
určen pro užívání cyklis-
ty. Nejedná se o cyklos-
tezku, nebo chodník se 
smíšeným provozem. 

Podélný bílý pruh nachá-
zející se na tomto chodníku 
nevyznačuje část chodní-

ku určenou pro chodce a 
část chodníku určenou pro 
cyklisty, ale jedná se o vo-
dící prvek pro nevidomé a 
slabozraké. Výše uvedený 
chodník svým šířkovým 
uspořádáním neumožňuje 
užívání cyklisty. Cyklisté 
zde mohou způsobit koli-
ze, jízda cyklisty po tom-
to chodníku je dopravním 
přestupkem a může být 
sankcionována.

Chodník není cyklostezka

Na další ze schůzek 
Rady seniorů, která je po-
radním orgánem primá-
tora, byly znovu probírá-
ny možnosti prostor, kde 
by mohli senioři rozvíjet 
svou činnost, byl podán 
přehled nejbližších akcí, 
ale i návrh, aby městská 
policie tvrději zasahovala 
u případů vandalismu. 

„Při takovém tom víken-
dovém řádění partiček jsme 
odkázáni na pomoc občanů. 
Když jde omladina, dělá 
kravál, jsme schopni zarea-
govat, ale potřebujeme i jiné 
podněty, protože kamery 
nepřenášejí zvuk. Pouliční 
trestná činnost se bohužel 
nedá příliš předvídat co se 
týče místa, někdy se ovšem 
podaří odhalit vandalismus, 
kdy skupinka rozhazuje 
koše nebo poškozuje au-
tomobily. Tvrději ale na ně 
nemůžeme, dneska si vás 

hned někdo natáčí na mo-
bil, hned si někdo stěžuje 
na nepřiměřenost, takže to, 
co platilo v jiných časech, 
kdy četník měl autoritu a 
sem tam dal někomu za uši, 
tak dnes si musíme vystačit 
s tím, co nám dovoluje zá-
kon,“ říká ředitel městské 
policie Milan Sněhota.

Primátor Michal Po-
bucký informoval o 35. 
ročníku Beskydského ješ-
těra, mezinárodním filmo-
vém festivalu, který pořádá 
Klub filmových amatérů, 
jenž se rozhodl ukončit 
činnost, takže další rok 
otěže této tradiční soutěže 
převezme zřejmě Národní 
dům. „Po třech týdnech 
jsme otevřeli domov senio-
rů, přežili jsme chřipkovou 
epidemii, kdy jsme omezili 
návštěvy, ale výsledek se 
dostavil, protože klienty 
jsme uchránili,“ informo-

Senioři by tvrději trestali

val ředitel Domova pro se-
niory Milan Novák.

Seniory ve městě čeka-
jí 17. června Hry seniorů, 
rovněž návštěva ze Žiliny a 

26. května přijede výprava 
z Kysuckého Nového Města. 
Pomalu se připravuje také 
oslava 25. výročí založení 
svazu důchodců, při níž by 2. 

června neměl chybět revival 
Michala Tučného. Pořadatelé 
z řad seniorů chystají také 
třetí ročník hobby výstavy, 
tentokrát ve stylu retro.  (pp)

RADA SENIORŮ: Pro tuto věkovou kategorii se připravuje řada akcí. Foto: Petr Pavelka

Sezona veletrhů cestovního ruchu 
skončila v Hradci Králové

V polovině března ukon-
čilo Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek, 
p.o. sezonu veletrhů ces-
tovního ruchu na veletrhu 
Infotour a cykloturistika v 
Hradci Králové.

Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek, p. 
o. se veletrhu zúčastnilo v 
rámci expozice Moravsko-
slezského kraje. Komorněj-
ší prostředí veletrhu nabízí 
větší možnost komunikace 
s návštěvníky. Potencio-
nálními i pravidelnými ná-
vštěvníky jsou lidé ve věku 
45+ a také rodiny s dětmi. 
„Jak vyplynulo z rozhovo-

rů s návštěvníky veletrhu, 
díky dobré dostupnosti je 
naše město spolu s Besky-
dy velmi oblíbené a často 
navštěvované. Návštěvní-
kům veletrhu byly před-
staveny novinky – nový 
ucelený průvodce Vstupte 
do Beskyd, místa fantas-
tických zážitků, který zís-
kal pozitivní ohlas nejen u 
odborné veřejnosti, ale také 
návštěvníků. Průvodce 
kromě jiných měst a obcí v 
turistické oblasti Beskydy-
-Valašsko prezentuje také 
top turistickou nabídku 
statutárního města Frýd-
ku-Místku. Současně byla 

nabízena novinka v Besky-
dech – Beskydy Card, díky 
níž mohou návštěvníci čer-
pat spoustu výhod nejen ve 
Frýdku-Místku, ale i v celé 
turistické oblasti Beskydy-
-Valašsko,“ referovala Lu-
cie Talavašková.

Kromě veletrhu v Hradci 
Králové prezentovali zá-
stupci Beskydského infor-
mačního centra v prvních 
měsících roku statutární 
město Frýdek-Místek a 
Beskydy také na veletrzích 
v Brně, Bratislavě, Praze, 
Wroclawi v Polsku, Olo-
mouci a Ostravě.

(Pokračování na str. 4) 
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Taneční sezóna jde do 
finále a s ní i oblíbený 

pořad Tančírna. Milov-
níci tance se mohou tě-
šit na poslední taneční 

večer v Národním 
domě v této polovině 
roku. Další bude až 

na podzim.
Závěrečnou 

tančírnu pořádá 
Národní dům v 

pátek 10. 4. od 19 
hodin. Vstupné 

stojí 100 Kč. 
Lístky se pro-
dávají online i 
na pobočkách 
Beskydského 
informačního 
centra. Vstup 
je možný jen 

ve spole-
čenském 
oděvu.

TIP
„stavíme 
z dotací“

Sezona veletrhů cestovního 
ruchu skončila v Hradci Králové

(Pokračování ze str. 3)
„Hlavním cílem pre-

zentace Frýdku-Místku a 
Beskyd na veletrzích ces-
tovního ruchu je zkvalit-
nění a zlepšení propagace 
v oblasti cestovního ruchu 
ve spojitosti s budováním 
jejich image,“ říká ředitel-
ka Beskydského informač-
ního centra Frýdek-Místek 
Monika Konvičná. „Sou-
časně těmito prezentacemi 
chceme přispět ke zvýšení 
povědomí o Frýdku-Místku 

a Beskydech jako o jedné z 
významných turistických 
destinací. Frýdek-Místek a 
Beskydy totiž nabízejí řadu 
lákavých atraktivit cestov-
ního ruchu a kvalitní dopro-
vodné služby, které je nutné 
potencionálním návštěvní-
kům představit společně s 
novými produkty. Těmito 
kroky se tak snažíme přispět 
ke zvýšení počtu domácích i 
zahraničních návštěvníků v 
naší destinaci,“ dodala ředi-
telka Konvičná.  (pp)

Technické služby už v 
polovině března zahájily 
obvyklý jarní úklid měs-
ta. Spolu s čištěním komu-
nikací od posypového ma-
teriálu, včetně blokového 
čištění ulic, zahrnuje také 
úklid chodníků, lávek, 
schodišť a veřejné zeleně. 

„Uklízet se začalo na síd-
lišti Riviéra v Místku, kde 
bylo také zahájeno tradiční 
blokové čištění ulic, spojené 
s dočasným zákazem par-
kování v dané lokalitě.  Prv-
ní letošní blokové čištění se 
uskutečnilo na ulici 1. máje, 
následovaly ulice Beethove-
nova, Mozartova, V. Talicha 
a Myslivečka,“ vyjmenoval 
průběh prací předseda před-
stavenstva technických slu-
žeb Jaromír Kohut.

Čistily se rovněž i nej-
frekventovanější komunika-
ce ve městě – T. G. Masary-
ka, Ostravská a Frýdlantská. 
Do konce března měly být 
vyčištěny také lávky a scho-
diště na Antonínově náměs-
tí, na ulici Těšínská, Hasič-
ská a Na Blatnici. Uklízet se 
mělo už i v okrajových čás-
tech města, do konce března 
na Panských Nových Dvo-

rech a v Lískovci. V dubnu 
mají práce pokračovat v 
Lysůvkách, Zelinkovicích, 
Skalici a Chlebovicích.

„Naši zaměstnanci jsou 
připraveni pracovat i o sobo-
tách. Pomáhat jim bude 15 
pracovníků v rámci veřejně 
prospěšných prací, kteří bu-
dou převážně vyškrabávat 
drny z dlažeb chodníků, 
čistit odtokové žlábky, ale 
také vyhrabávat plochy ve-
řejné zeleně, provzdušňovat 
travnaté plochy a upravovat 
výsadbu keřů,“ řekl Jaromír 
Kohut s tím, že úklidem pro-
jdou i parky a hřbitovy.

Věříme, že frýdecko-mís-
tečtí občané budou s úklidem 
spokojeni a při procházkách 
městem si užijí opravdovou 
jarní pohodu. Kompletní plán 
jarního úklidu i harmono-
gram blokového čištění ulic 
najdete na webových strán-
kách www.tsfm.cz

Jarní úklid už odstartoval

Výstavba basebalové-
ho stadionu v lokalitě při 
ulici 28. října bude do-
končena oproti původním 
předpokladům o dva mě-
síce později, tedy na kon-
ci května. Zpoždění jde 
na vrub problematické 
projektové dokumentace, 
která ovšem některé vady 
ani nemohla postihnout. 
Kdo by například před-
pokládal, že plocha za-
rostlá trávníkem a vzrost-
lými stromy 
v sobě skrý-
vá netušené 
m n o ž s t v í 
betonu?

„Sondy to 
neodhalily, a tak bylo nutné 
odstranění betonů i násled-
né skládkovné nákladem, s 
nímž se nepočítalo. V této 
chvíli se také ještě dořešu-
jí přípojky a přeložky sítí. 
Není ještě dokončeno par-
koviště, příjezdová cesta, 
podlahy v objektech, čeká 
nás také zprovoznění vrtu 
a čerpadla. Bude se také 
ještě dosévat trávník, už s 
potřebnými parametry pro 

hru,“ uvedl za investiční 
odbor Peter Mikulenka. 
„Zvažujeme ještě rozsah 
druhé navazující etapy, kte-
rá bude reagovat na potřeby 
klubu, s ohledem na nutné 
podmínky pro pořádání 
zápasů určité úrovně. Urči-
tě plánujeme ještě alespoň 
zkapacitnění tribun a při-
dáme i některé další prvky,“ 
dodal náměstek primátora 
Jiří Kajzar. 

Město Frýdek-Místek 
projekt reali-
zuje v rámci 
Integrované-
ho plánu roz-
voje města 
– přitažlivé 

město. Má na něj tedy při-
slíbenou dotaci z Evropské 
unie v rámci Regionálního 
operačního programu Mo-
ravskoslezsko ve výši 85 % 
nákladů. „Počítáme s tím, 
že nové hřiště budou kromě 
basebalového oddílu BK 
Klasik ve větší míře vyu-
žívat i zapojené partnerské 
školy,“ uzavřel náměstek 
primátora Pavel Machala. 
 (pp)

Basebalové hřiště bude 
hotovo koncem května

BASEBALOVÉ HŘIŠTĚ: Už brzy se naplno zazelená. 
 Foto: Petr Pavelka

„odvaha města 
přinesla výsledek“

Frýdecko-místeckým 
zastupitelům byl předsta-
ven vítězný návrh v ar-
chitektonické soutěži na 
Kulturní centrum Petra 
Bezruče, jejímž předmě-
tem byla přeměna kina 
na víceúčelový kulturní 
prostor, který ve městě 
chybí. Byla označena za 
zdařilou, převedení návr-
hu v realitu však bude zá-
vislé na získání dotačních 
prostředků. 

„Soutěž byla velmi dobře 
připrave-
na, proto 
jsme se jí 
zúčastni-
li, proto-
že tu byla záruka, že může 
soutěž dobře dopadnout,“ 
konstatoval architekt Pavel 
Rada, který spolu s kolegy 
zastupitele provedl ideou 
návrhu i vlastním vnitřním 
uspořádáním. „Snažili jsme 
se, aby fasáda komunikova-
la, přinášela digitální infor-
mace, které budou aktuální, 
a přímo znázorňovat dění, 
aby fasádu nehyzdily pla-
káty nebo poutače, což u 
kulturních budov bývá,“ vy-
světlil jeden ze zajímavých 
použitých prvků. „Mrzí mě, 
že když se bavíme o osudu 
městské budovy a investici 
za 200 milionů, je na pre-
zentaci pouze 5 zastupitelů 
ANO z 15,“ poukázal primá-
tor Michal Pobucký.

Zastupitelé pak dále ře-
šili, jak daleko je k dalším 
stupňům projektové doku-

mentace, možné způsoby 
financování, ekonomiku 
provozu i přiléhající objekt, 
který je v soukromém vlast-
nictví. „Vedlejší objekt je 
obchodní dům v podobném 
stavu jako kino, kapacitně, 
objemově je to podobná 
stavba – chystáme se s ma-
jitelem jednat, jaké s ním 
má plány na další využití,“ 
řekl náměstek primátora 
Jiří Kajzar, který upozornil, 
že podobné architektonické 
soutěže leckdy končí spo-

ry, ale 
tyto pro-
b l é m y 
se naší 
s o u t ě ž i 

vyhnuly. „Proto bych ape-
loval, abychom se nebáli 
těchto soutěží a při jiných 
investičních akcích šli touto 
cestou,“ nabádal Jiří Kajzar.

Ohledně financování 
rekonstrukce reagoval ná-
městek primátora Karel 
Deutscher: „Rozpracováno 
máme více variant, čekáme 
na konec roku, kdy bude 
jasno v dotačních titulech. 
Rádi bychom sehnali na re-
konstrukci dotace. Pokud by 
nebyly vhodné tituly, musela 
by se investice zřejmě roz-
ložit v letech. Musíme roz-
hodovat i s delším časovým 
výhledem, projekt může 
přesahovat i více volebních 
období. Každopádně archi-
tektonickou soutěží jsme se 
pustili do nejistého výsled-
ku, který ale předčil očeká-
vání.“  (pp)

Zastupitelé ocenili 
architektonickou soutěž
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Ve dnech 9. – 11. 3. pro-
běhl třídenní seminář 
určený zástupcům zahra-
ničních poboček ADRA, 
který pořádala ADRA 
Česká republika. 

Semináře se zúčastnilo 
18 zástupců, ze zemí Ho-
landsko, Norsko, Němec-
ko, Rakousko, Slovenská 
republika, Rusko, 
Ukrajina a Bělorus-
ko. Smyslem tříden-
ního semináře bylo 
předat dosavadní 
zkušenosti s tuzem-
ským dobrovolnic-
tvím, které česká pobočka 
ADRA rozvíjí jako jediná 
zastoupená země meziná-
rodní organizace ADRA.

Účastníkům byly předány 
informace z legislativy, zku-
šenosti s dobrovolnictvím v 
sociálních službách a z or-
ganizace dobrovolníků při 
mimořádných událostech. 

Mimoto se mohla zahranič-
ní delegace inspirovat také 
prakticky, a to během návštěv 
v Dobrovolnických centrech 
ADRA a v sociálních zaříze-
ních. Ve Frýdku-Místku de-
legace navštívila partnerskou 
organizaci Hospic. 

Marcel Wagner, ředitel 
německé Adry, uvedl: „Byla 

to jedinečná příleži-
tost získat teoretické 
i praktické poznatky 
o profesionálně ve-
deném dobrovol-
nictví, se spoustou 
dobrých a osvěd-

čených postupů. Všechny 
postřehy a inovativní ná-
pady bych rád přenesl do 
mé země, abychom mohli 
rozšířit naši práci o program 
spolupráce s dobrovolníky v 
sociálních službách.“ 

Bc. Lenka Hájková
za Dobrovolnické

centrum ADRA

Zástupci ADRA Evropa navštívili severní Moravu

ADRA: Zahraniční návštěva.

Sociální asistence je 
služba, která podporuje 
rodiny (osamělé rodiče) 
s jedním nebo více dětmi 
ve věku 0-18 let, které se 
nacházejí v nepříznivé so-
ciální situaci a potýkají se 
s problémy majícími ne-
gativní dopad na rodinné 
prostředí a vývoj dětí. Jed-
ná se o rodiny, které mají 
potíže s výchovou dětí, ne-
zvládají svoji rodičovskou 
roli (z důvodu věku, samo-
ty, zdravotních problémů 
apod.), nemají dostatek 
financí, trápí je problémy s 
bydlením, s dluhy, s neza-
městnaností atd.

Služba je poskytována 
bezplatně, terénní a am-
bulantní formou. Výhodou 
Sociální asistence je, že 
pracovníci navštěvují ro-
diny v jejich přirozeném 
domácím prostředí, tudíž 
mohou zapojovat do řešení 
problémů ostatní členy ro-
diny a odhalovat tak slabé 
a silné stránky rodiny, se 
kterými pak dále pracují na 
cestě za lepší budoucností 
dětí, které v rodině žijí.

Každá rodina je jedinečná 
a má svá specifika, proto náš 
přístup a forma pomoci vždy 
vychází z konkrétních po-
třeb a situace dané rodiny, je-
jich členů a jejich problémů.

Pokud se rodina dostane 
do bludného kruhu neza-
městnanosti, nedostatku 
peněz, dluhů, závislostí, 
nezbývá rodičům moc sil 
starat se o harmonickou 
výchovu dětí, o láskyplné 
prostředí plné porozumění. 

Pravdou také je, že klien-
ti naší služby často neměli 
možnost získávat schop-
nosti a dovednosti potřebné 
pro vedení domácnosti a 
starost o děti. Sami vyrůs-
tali v různých podmínkách. 
Ve své původní rodině za-
žili nedostatek jak mate-
riální, tak citový. Neznají 
pocit bezpečí, domova. 

Pokud začne taková ro-
dina spolupracovat s naší 
službou, dokážeme rodiče 
nasměrovat. Můžeme uká-
zat, že problémy se dají 
řešit, namísto jejich přehlí-
žení a následné kumulace.

Naši pracovníci se denně 

potkávají s rodinami, které 
se ocitly v nepříznivé so-
ciální situaci a momentálně 
samy nedokáží své problé-
my rychle řešit. Často tyto 
rodiny nemají prostředky 
na zajištění základních ži-
votních potřeb, a proto se 
na vás obracíme s prosbou 
o pomoc těmto rodinám. 

Pomoci můžete formou 
nákupu trvanlivých potra-
vin (rýže, těstoviny, olej, 
mouka, cukr, čaj a další) 
nebo finančním příspěv-
kem. Zakoupené potraviny 
poté pracovníci naší služby 
přerozdělují mezi potřebné 
rodiny. Finanční příspěvek 
jsme v minulosti využili 
například na zakoupení di-
optrických brýlí pro pětile-
tého chlapečka, jehož mat-
ka byla v hmotné nouzi, či 
na úhradu obědů ve škole 
pro dva sourozence.

Budeme vám velmi vděč-
ni za jakoukoliv pomoc.

V případě jakýchkoliv 
dotazů se neváhejte obrátit 
na vedoucí služby Sociální 
asistence – Mgr. Krystynu 
Ćmiel (tel. 739 380 145).

SOCIÁLNÍ ASISTENCE FRÝDEK-MÍSTEK
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

 

 

 

VÁŠ DOSPÍVAJÍCÍ SYN, VAŠE DOSPÍVAJÍCÍ DCERA … DROGY, ALKOHOL, HAZARDNÍ HRA 
 ●    JAK S NIMI MLUVIT, ABY VÁS SLYŠELI? 
●    CO DĚLAT, KDYŽ SE JIM EXPERIMENTOVÁNÍ VYMYKÁ Z RUKOU? 

                                                                                    
●    JAK JE MOTIVOVAT KE ZMĚNĚ? 

                                                                                      
●    JAK SE VYROVNAT SE STRACHEM, ZKLAMÁNÍM, ZOUFALSTVÍM? 

 ●    CHCETE VĚDĚT VÍCE O ZÁVISLOSTI, DROGÁCH, RIZICÍCH, MOŽNOSTECH LÉČBY?  
●    POTŘEBUJETE SDÍLET SVÉ POCITY?

I RODIČE SI ZASLOUŽÍ POMOC, POROZUMĚNÍ, PODPORU… ZASTAVTE SE U NÁS  
              

  

Poslední dobou chodí jen po hospodách, dřívější zájmy jsou pryč. Nezná míru, už jsme jednou 
volali i záchranku. Vím, že pije většina mladých, ale tohle mi přijde moc. 

- KLÁRA, 37, matka 

 Myslím si, že hraje automaty. Doma se ztrácejí peníze i věci. 
Mám  strach, co bude dál. 

- PETR, 40, otec 

 Bere pervitin, vím to, i když se  mnou o tom nemluví. Ta změna je hrozně vidět. Nejhorší je,    
že se uzavírá, zkoušeli jsme to po dobrém i po zlém … už nevím, co dělat . 

- SYLVA, 42, matka 

 

PORADNY MODRÉHO KŘÍŽE

OSTRAVA     FRÝDEK-MÍSTEK

KARVINÁ      ČESKÝ TĚŠÍN

www.modrykriz.org                  

VAŠE PŘEDSTAVY O DOSPĚLÉM 
ŽIVOTĚ SE ROZCHÁZEJÍ? 

 

Slezská diakonie hledá 
dobrovolníky

Středisko Slezské diako-
nie EFFATHA Frýdek-Mís-
tek, sociálně terapeutické 
dílny, přijímá nové dob-
rovolníky – obyčejné lidi: 
studenty, pracující, zájem-
ce v invalidním nebo sta-
robním důchodu, aktuálně 
nezaměstnané, kteří chtějí 
pomáhat potřebným lidem. 

Hledáme takové lidi, kteří 
si najdou čas např. dvě hodi-
ny týdně pro společné aktivi-
ty s klienty (lidé s mentálním 
a kombinovaným postiže-
ním). Jde o běžné povídání 
si, asistenci při pracovních 
aktivitách, např. ruční vý-
roba široké škály výrobků, 
nebo nácvikových aktivitách, 
např. při komunikaci klienta 
na sociální síti. Dobrovolníci 
ve své činnosti mohou uplat-
nit, co je baví, co rádi dělají 
ve svém volném čase. Slez-
ská diakonie jim poskytne 
vstupní proškolení a další 
podporu v průběhu výkonu 
dobrovolnické služby, dále 
proplácí náklady na dopravu 
a pomůcky pro jejich činnost. 
Koordinátorka ze Slezské 
diakonie Lucie Protivanská 
doplňuje: „Dobrovolnictví 
je zajímavý nástroj, jak dě-
lat dobrou věc, ale zároveň i 
příležitost k osobnímu růstu. 
Například navázáním no-
vých kontaktů, seberealizací, 
odreagováním se od svého 
běžného života. To jsou lid-

ské hodnoty „k nezaplacení“. 
Jestli váháte, nevadí, sledujte 
nás na webu www.dcsd.cz 
nebo se k nám zajděte po-
dívat, jsme otevření novým 
lidem a záleží nám na dobro-
volnících.“ Bližší informace 
poskytne vedoucí pracovnice 
střediska EFFATHA Frýdek-
-Místek, Tř. T. G. Masaryka 
1101, Frýdek-Místek (oran-
žová budova společnosti 
COOP, a.s., 1. patro), tel. 734 
510 156, e-mail dilny.fm@
slezskadiakonie.cz. 

Pomáhat nám můžete 
nejen ve Frýdku-Místku, ale 
i ve Frýdlantě n. Ostravicí, 
Komorní Lhotce, Českém 
Těšíně, Třinci, Jablunko-
vě, Ostravě, Novém Jičíně 
atd. Díky našim dárcům a 
donátorům (např. MV ČR, 
Moravskoslezský kraj, Na-
dační fond Hyundai a OSF 
Praha) můžeme dobrovolní-
kům proplácet jízdné, školit, 
pojistit, nabídnout zdarma 
supervizní podporu. 

Nezapomeňte, investice 
do vztahů kolem nás je k ne-
zaplacení. Těšíme se na vás.

Kontakty:
Slezská diakonie, Na Ni-
vách 7, 737 01 Český Těšín
www.slezskadiakonie.cz, 
www.dcsd.cz
tel: 558 764 333, fax: 558 764 301
Mgr. Lucie Protivanská
Tel. +420731130175
Mail: d.c@slezskadiakonie.cz
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kam za sportem a relaxací

Domácí zápasy jarní části FNL:
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. 

Volejbalová extraliga žen – 2. kolo play off
Sokol F-M – PVK Olymp Praha

8., případně i 9. dubna – od 17 hodin v hale 6. ZŠ

23. dubna 2015 (čtvrtek)
sportovní areál Stovky MFK Frýdek-Místek 

POHÁR JOSEFA MASOPUSTA
okresní finále chlapců středních škol

a víceletých gymnázií v kopané
30. dubna 2015 (čtvrtek) – krajské finále

FC MAS TÁBORSKO – MFK F-M 1:0 (1:0)
MFK F-M – GRAFFIN VLAŠIM 1:1 (1:1)

FK KOLÍN – MFK F-M 0:3 (0:1)
Po 104 dnech zimní-

ho spánku se fotbalisté 
Frýdku-Místku dočkali 
opět mistrovského utká-
ní. Na úvod smolně pro-
hráli s Táborskem, kdy si 
zasloužili minimálně re-
mízu, v domácí premiéře 
pak prohospodařili šance 
v prvním poločase a bra-
li pouze bod. Naštěstí se 
povedlo tři body přivézt z 
posledního Kolína.

Po herně výborně sehra-
ném utkání v Táborsku, 
které bylo bez bodového 
zisku, nás čekala jarní do-
mácí premiéra proti Petr-
želově Vlašimi. A náš tým 
bez pěti hráčů základní se-
stavy začal utkání na roz-
bahněném hřišti skvěle. Už 

v čase 1:28 otevírá skóre 
utkání Vaněk po přihrávce 
krajního záložníka Justa – 
1:0. V 8. minutě se mohlo 
Lipinským dýchat ještě 
lépe, ale Staškův chytrý lob 
po skvostné přihrávce ka-
pitána Žídka jen těsně mi-
nul tyč Budinského bran-
ky. V dalších dvou šancích 
Lipiny se ocitl Jurišić, ale 
ve 21. minutě stále svítí na 
světelné tabuli 1:0. Ve 29. 
minutě si Staško zahrál v 
pokutovém území hostů 
na Messiho, obešel vše, co 
mu stálo v cestě, ale finální 
přihrávku na Jurišiće zblo-
kovali zadáci Vlašimi. Ve 
32. minutě míč po centru 
Justa k překvapení všech 
orazítkoval spojnici tyče a 

Úvod jara mohl přinést více bodů

NEVYUŽITÁ ŠANCE: Valcíři v jarní domácí premiéře mohli i vysoko vyhrát, ale před 
brankou nebyli produktivní.  Foto: Petr Pavelka

břevna a dorážka Zapalače 
s Jurišićem ke gólu opět ne-
vedla. Místo poločasového 
vedení – minimálně 3:0, se 
odcházelo do kabin za sta-
vu 1:1. To střídající Vopat 
(byl na hřišti pár sekund) 
potrestal chybu brankáře 
Mihalka – 1:1! 

Ve druhém poločase se 

už fotbal hrát moc nedal. 
Promoklý terén byl až na 
hranici regulérnosti. Přesto 
Jurišić mohl znovu v tomto 
utkání už minimálně po-
třetí skórovat, ale brankář 
Budinský byl proti. 

V dalším zápase naši 
A muži dokázali na hřišti 
nováčka z Kolína naplno 

bodovat, čímž se bodově 
odpoutali od předposlední-
ho Mostu. „Důležité body, 
i když jsme k nim došli 
po nejhorším výkonu jara. 
Co jsme ale měli z toho, 
že jsme hráli dobře v Tá-
borsku a doma s Vlašimí,“ 
konstatoval asistent trenéra 
Martin Blahuta.

Házenkáři SKP Frý-
dek-Místek bojovali do 
konce základní části o 
postup do play off. Nako-
nec se do něj prokousali z 
osmého místa. Ve čtvrtfi-
nále se tak postaví favo-
rizované Plzni a hodně 
bude záležet na výkonu 
brankáře Víta Pyška, kte-
rý poodhaluje rozpolože-
ní frýdecko-místeckého 
celku před nejdůležitější 
částí sezony. 
Je před vámi vrchol sezo-
ny. Jaká je v mužstvu nála-
da před začátkem play off?

„Troufnu si říct, že vý-
borná. Ostatně jako celou 
sezonu. Všichni se na play 
off těšíme.“
O postup mezi elitní os-
mičku jste museli bojovat 
až do konce základní části. 
Nejste před začátkem vy-
řazovacích bojů unavení? 
Kolik máte sil?

„Situace byla pro všech-
ny týmy stejná. Do posled-
ního kola bylo o co hrát a 
nikdo závěrečné zápasy ne-
vypustil. I vedoucí Plzeň, 
která již měla jistotu prv-
ního místa, proti nám hrála 
poslední duel celou dobu v 
nejsilnější sestavě. V zimě 
jsme měli kvalitní sou-
středění, na kterém jsme 
nabrali dostatek sil, tak-

že unavení určitě nejsme. 
Uvidíme, jak zvládneme 
dva zápasy ve dvou dnech. 
Nedělní střetnutí ukáže, 
kolik sil mají jednotliví klí-
čoví hráči.“
Ve čtvrtfinále se postavíte 
vítězi základní části z Plz-
ně. Co očekáváte od vzá-
jemných soubojů? Máte 
na to Plzeň něčím překva-
pit? Co bude platit na fa-
vorita této série?

„Očekávám velký boj. 
Play off je nová soutěž a 
na základní část už musí 
všichni zapomenout. V 
dnešní době videí se soupe-
ři nemůžou navzájem moc 
překvapit. Hráli jsme proti 
sobě letos už třikrát. Víme, 
co můžeme od soupeře če-
kat. Stejně tak jako on od 
nás. A co bude na Plzeň 
platit? Když s ní budeme 
hrát naprosto vyrovnané 
utkání až do koncovky, ve 
které bude muset jakožto 
velký favorit doma vyhrát. 
V posledním střetnutí se 
nám to dařilo až do pade-
sáté minuty, kdy byl stav 
vyrovnaný 19:19. Posled-
ních deset minut jsme však 
bohužel nezvládli a Plzeň 
vyhrála o šest branek. Dou-
fám, že tentokrát to bude 
naopak.“ 
V základní části jste doma 

Plzeň porazili 26:21. Vzpo-
mínáte si na ten zápas?

„Určitě. Kluci tehdy 
skvěle bránili a ještě lépe 
chytal Honza Marenčák. 
To byl základ úspěchu. 
Svou roli sehrála i absence 
Milana Škvařila.“ 
Plzeň je určitě v roli jas-
ného favorita. Pokud byste 
skončili ve čtvrtfinále, bu-
dete se sezonou spokojený 
nebo si myslíte, že jste měli 
na lepší umístění?

„Sezona pro nás po pří-
padném vyřazení nekončí. 
Hraje se ještě o páté až osmé 
místo a až po těchto utká-
ních se bude dát sezona hod-
notit. Ve čtvrtfinále narazí-
me na nejtěžšího soupeře, 
ale pokusíme se překvapit a 
postoupit do semifinále. Po-
stup mezi nejlepší čtveřici 
se už určitě dá považovat za 
obrovský úspěch.“

SKP má v play off nejtěžšího soupeře

VÍT PYŠKO: Opora v bran-
ce.  Foto: Archiv SKP 

Frýdek-Místek

Polárka hostila
Škoda Hockey Cup

MISTROVSTVÍ ČR KRAJSKÝCH VÝBĚRŮ: V 
novém hokejovém stánku města se uskutečnilo Mistrov-
ství České republiky krajských výběrů hráčů ročníku 
2001. Primátor Michal Pobucký spolu s olympijským 
vítězem Davidem Moravcem dekoroval v Polárce vítě-
ze a mohlo jej těšit, že právo účasti v jihlavském finále 
si vybojoval „domácí“ Moravskoslezský výběr, v němž 
nechyběli ani frýdecko-místečtí hráči Vojtěch Pindel a 
Pavel Srníček.  Foto: Petr Pavelka
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„produkt
Centra sportu“

Naši nejmenší florbalisté 
sehráli v polovině března v 
Horní Suché další z turnajů 
a nevedli si vůbec špatně.
FBC Štěpánkovice - FbC 

BD STAV F-M 5:8
Prvním nedělním soupe-

řem byly Štěpánkovice. Na-
šim nejmenším se podařilo 
soupeře zaskočit několika 
brankami, kterými si vybu-
dovali dostatečný náskok. I 
přes zlepšující se hru soupe-
ře si ho dokázali pohlídat a 
zaslouženě zvítězit 5:8.

SK Domaslavice - FbC 
BD STAV F-M 3:2

V druhém utkání se jim 
podařilo zaskočit soupeře 
dvěma brankami a zdálo 
se, že ani toto utkání ne-
prohrají. Opak se však stal 
pravdou. Domaslavicím 
se podařil dokonalý obrat 
v utkání a ujaly se vede-
ní těsného vedení. Frýdek 
postupně zvyšoval tlak na 
soupeřovu branku, který 
vygradoval v posledních 
čtyřech minutách, ale Do-
maslavice si i tak dokázaly 
těsné vítězství 3:2 udržet.

FbC BD STAV F-M - 1. 
FBK Rožnov p/R 6:2
Před tímto utkáním ná-

sledovala dvouzápasová 
pauza. Frýdek vstoupil do 
utkání opět skvěle a doká-

zal se vyvarovat zbyteč-
ných chyb. Postupně svůj 
náskok zvyšoval, až se 
zastavil na konečném a za-
slouženém skóre 6:2.

FbC BD STAV F-M - 
FbK Horní Suchá 2:6
Toto utkání mělo roz-

hodnout o vítězi tohoto tur-
naje. Výhra by znamenala 
zisk trofeje za první místo, 
remíza místo druhé a pro-
hra měla rozsah 2.-4. mís-
to. Horní Suchá měla větší 
chuť vyhrát, ale taky kva-
litnější hráčský kádr. Poda-
řilo se jim vstřelit tři slepe-
né branky v krátkém sledu 
za sebou a tento náskok si 
pohlídat a postupně navýšit 
na konečných 2:6.

Tento výsledek rozhodl 

o vítězi celého turnaje, ale 
mezi druhým až čtvrtým 
místem musela rozhodnout 
tzv. minitabulka. Ta taky 
rozhodla o konečné třetí 
příčce pro Frýdek. Stačilo 
dát o jednu branku více a 
elévové z Frýdku byli druzí, 
ale naopak stačilo dát o jed-
nu méně a skončili čtvrtí.

Nemá smysl vyzdvihovat 
jednotlivce, jelikož pochvalu 
za bojovnost si zaslouží celý 
tým v čele s trojicí brankářů, 
kteří nemalou měrou k to-
muto úspěchu přispěli.

Tento turnaj ukázal, že 
výsledky celoroční práce 
trenérů se dostavují, ale 
taky i nedostatky, na kte-
rých je potřeba intenzivněji 
zapracovat.  (př)

Překvapivá vítězství nad Ostravou
Sáhli si v závěrečných 

zápasech na dno svých 
sil, ale stálo to za to. Za 
dva dny padly ve Frýdku-
-Místku v hale Polárka 
oba ostravské kluby. Vít-
kovice a taky suverénní 
Poruba ve Frýdku-Místku 
bez bodu. Frýdecko-mís-
tečtí hokejisté 6. třídy sla-
ví skalp velkých soupeřů.

Páteční zápas nabídl 
souboj s velkým favoritem 
z Vítkovic. Svěřenci Petra 
Lipiny měli v hlavách ještě 
stále vysokou nadílku od 
tohoto soupeře, kdy v multi-
funkční hale schytali desít-
ku. Jenže to, co bylo minulý 
zápas, neplatilo tentokrát. 
Hráči byli připravení od roz-
bruslení před tímto zápasem 
nedat svou kůži v domácí 
hale Polárka zadarmo.

Od první až do té posled-
ní minuty hráli hráči Frýd-
ku-Místku vyrovnanou par-
tii, ve které plnili pokyny 
lodivoda Petra Lipiny do po-
sledního puntíku, padali do 
střel a potvrdili, že hrát se 

dá opravdu s každým, když 
do toho dají vše. V době, 
kdy začalo utíkat posledních 
šedesát vteřin zápasu, se 
kluci nespokojili s remízou 
a zasadili soupeři ještě další 
dva smrtelné údery, kterými 
potvrdili, že o body se s ni-
kým dělit nebudou.

Petr Lipina (trenér 
Frýdku-Místku): „Kluci 
podali výborný výkon, za 
který zaslouží obrovskou po-
chvalu. Bojovali a makali až 
do závěrečné sirény, po které 
mohli zaslouženě slavit skalp 
jednoho ze silných soupeřů.“

HC Frýdek-Místek – 
HC Vítkovice Steel 5:3 

(2:2,0:1,3:0)
Branky: 2x Říhošek, 2x 
Hykl, Beny

Po úžasném výkonu proti 
Vítkovicím zavítal na druhý 
den do Frýdku-Místku dal-
ší ostravský tým, tentokrát 
RT Torax Poruba. O tom, že 
kluci nepoleví, se samotní 
hráči rozhodli již po zápase 
s Vítkovicemi, a to i přesto, 
že Poruba nenašla v soutěži 

do tohoto zápasu ani jedno-
ho svého přemožitele.

Od první minuty byl na 
ledě k vidění výkon z před-
chozího zápasu. Do zápasu 
vlétli kluci s chutí a hned 
v úvodní tercii zaskočili 
hráče Poruby, když třikrát 
skórovali a vedli 3:1. Jenže 
ve druhé periodě přišel her-
ní výpadek a únava, která 
vyústila v situaci, kdy hos-
té otočili nepříznivý vývoj 
zápasu ve svůj prospěch. Po 
nevydařené druhé dvace-
timinutovce přišla na řadu 
přestávka, během které si 
hráči uvědomili, že pokud 
chtějí v zápase uspět, musí se 
vrátit k poctivé hře. Když v 
57. minutě poslal Šimon Pu-
zoň frýdecko-místecké bar-
vy zpátky do vedení, věděli 
všichni, že další vítězství 
je velmi blízko. Závěrečný 
tlak Poruby domácí družina 
ustála a pouhou vteřinu před 
závěrečnou třetinou pečetil 
Šimon Puzoň vítězství do-
mácích střelou do odkryté 
branky soupeře a zpečetil 

tak svůj hattrick. Petr Lipina: 
„Fantastický výkon a úžasná 
hra. Kluci mě velmi mile 
potěšili, když se postarali v 
závěru sezony o dvě úžasná 
překvapení. Za předvedený 
výkon si zaslouží určitě ab-
solutorium a věřím, že je to 
pro ně obrovská motivace 
do budoucna, že opravdu jde 
porazit každého soupeře.“
HC Frýdek-Místek – HC 

RT Torax Poruba 6:4 
(3:1,0:3,3:0)

Bronzoví elévové v Horní Suché

Branky FM: 3x Puzoň, 
Beny, Říhošek, Kuchař

Kouty nad Desnou se 
staly ve dnech 7.–14. břez-
na dějištěm Mistrovství 
České republiky mládeže 
v šachu. Beskydská ša-
chová škola pravidelně 
vysílá své talenty na tento 
nejdůležitější turnaj mlá-
dežnické sezóny. 

Mistrovství je rozepsáno 
do osmi kategorií, chlapci 
a děvčata do 10, 12, 14 a 16 
let, a náročnou sítí národ-
ních kvalifikačních turnajů 
se letos do hlavního turna-
je probojovalo devatenáct 
šachistů BŠŠ. Naši šachisté 
startovali ve všech z výše 
uvedených skupin, což vy-
povídá o komplexní a kva-
litní práci trenérského týmu. 
Účast devatenácti hráčů 
BŠŠ je již sama o sobě vel-
kým úspě-
chem, ale 
f r ýdecko -
- m í s t e č t í 
š a c h i s t é 
dokázali daleko více. Svý-
mi výsledky si řekli o účast 
na evropských a světových 
šampionátech a ve všech 
ukazatelích byli nejlepší!

V dívčích kategoriích 
Beskydská šachová ško-
la excelovala. V katego-
rii dívek do 10 let získala 
bronzovou medaili Lucie 
Fizerová za zisk 6,5 bodu, 
pěkného umístění dosáhla i 
Pavlína Dudová 8. místem. 
Kategorii dívek do 12 let 
ovládla a 1. místo získala 
Kristýna Laurincová (8,0 
b.). V kategorii dívek do 14 
let se po velkém boji rado-
vala z 1. místa Zuzana Gře-
sová (6,5 b.). Tereza Belus-
ká v kategorii dívek do 16 
let skončila na bronzovém 
stupínku, v téže kategorii 
obsadila Natálie Kaňáko-
vá nepopulární 4. místo. V 
chlapeckých kategoriích 
nejvíce na sebe upozornili 

chlapci do 10 let, když 1. 
místo po pěkném výkonu 
obsadil Richard Stalmach 
(7,5 b.), na bronz dosáhnul 
Petr Gnojek (6,0 b.) a 8. mís-
to získal Adam Frank (5,0 
b.). V kategorii do 12 let ob-
sadil 6. místo Marek Miča a 
9. místo Ondřej Nytra (oba 
5,5 b.). Do prestižní desítky 
celkového pořadí se v kate-
gorii do 14 let ještě dostal 8. 
místem Jan Chlebek (5,0 b.).

Celkově se výprava Bes-
kydské šachové školy stala 
na Mistrovství ČR mládeže 
jasně nejúspěšnější výpra-
vou. Zisk tří zlatých a tří 
bronzových medailí je jen 
potvrzením výsadního po-
stavení šachového centra 
ve Frýdku-Místku v České 
republice. V počtu a cen-

nosti me-
dailí a také 
v olym-
p i j s k é m 
b o d ov á n í 

skončila BŠŠ Frýdek-Místek 
na 1. místě. Na mistrovství 
světa nás budou reprezento-
vat zlatí – Zuzana Gřesová, 
Kristýna Laurincová a Ri-
chard Stalmach, na Mistrov-
ství Evropské unie bronzoví 
– Tereza Beluská, Lucie Fi-
zerová a Petr Gnojek.

Děkujeme všem hráčům 
za vzornou reprezentaci 
Frýdku-Místku, poděkování 
zaslouží zcela jistě i rodiče a 
trenéři úspěšných šachistů. 
Nesmíme zapomenout ani 
na poděkování Statutární-
mu městu Frýdek-Místek za 
dlouhodobou podporu roz-
voje šachové hry na území 
města. Samozřejmě poděko-
vání patří všem partnerům 
Beskydské šachové školy, 
protože bez jejich podpory, 
bychom se ve Frýdku-Míst-
ku nemohli pyšnit titulem 
„Nejlepší šachové město v 
České republice“.

Frýdek-Místek nejlepší v ČR
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středoškolské okénko

BARMANSKÝ KURZ: GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. pořádala bar-
manský kurz s vyhlášeným šéfem 1. Barového Institutu – Bar High v Praze, Radimem 
Janouškem. Studenti po absolvování kurzu získali mezinárodní certifikát a mohou ho 
uplatnit během své praxe, kterou vykonávají v letních měsících v České republice i v 
přímořských destinacích.

Starší žáci z 11. ZŠ 
usilují o pohár ministra

Chlapci ze sportovních 
osmých a devátých tříd 
11. Základní školy Jiřího 
z Poděbrad nezadržitelně 
kráčí pro Pohár ministra 
školství, mládeže a tělo-
výchovy, který čeká na 
vítěze letošní Sportovní 
ligy základních škol.

O cennou trofej usilují 
mladí sportovci ve školním 
roce 2014/2015 v šesti spor-
tovních odvětvích (atletice, 
minifotbalu, basketbalu, 
florbalu, volejbalu a házené).

Házenkáři z Jedenáctky 
museli nejprve projít okres-
ním kolem, po kterém ná-
sledovalo kolo krajské. To 
se uskutečnilo ve středu 18. 
března v Kopřivnici. Svěřenci 
Martina Strnadela si v něm s 
přehledem poradili se soupeři 
z Opavy, Ostravy i Nového 
Jičína. S domácí Kopřivnicí 
se rozešli smírně 12:12. 

„Vzhledem k lepšímu 
skóre nám však remíza sta-
čila k celkovému prvenství 
na turnaji, kterým jsme si 
zajistili postup na mezi-
regionální kvalifikaci do 
Olomouce,“ popsal trenér 
frýdecko-místeckého vý-
běru, kterého překvapilo, 
že se krajského finále ne-
zúčastnil žádný zástupce z 

Karviné. „Ta byla vždycky 
Mekkou házené v našem 
kraji,“ zdůraznil. 

Díky vítězství v kraj-
ském kole se tak házenká-
ři z 11. ZŠ utkali v pondělí 
23. března v olomoucké 
Čajka aréně s výherci Olo-
mouckého a Zlínského kra-
je. Outsidera z Uničova re-
prezentujícího Olomoucký 
kraj přehráli jednoznačně 
18:3. Duel s největším ri-
valem ze Zubří, které re-
prezentovalo kraj Zlínský, 
byl o poznání vyrovnanější. 
Frýdecko-Místečtí v něm 
však vyhráli 17:12 a zaslou-
ženě tak postoupili na celo-
republikové finále, které se 
uskuteční ve dnech 8. až 10. 
dubna ve Velké Bystřici.

„Ohromnou výhodou 
tohoto výběru je fakt, že 
kluci jsou začleněni do spor-
tovních tříd, které se věnují 
házené dopoledne i odpoled-
ne. Mají pět hodin tělocvi-
ku týdně. Jsou lídry svých 
týmů v daných věkových 
kategoriích,“ podotkl Martin 
Strnadel a dodal: „Chlapce 
zdobilo obrovské nasazení, 
bojovnost a odhodlání dostat 
se mezi nejlepší družstva v 
republice. Postoupili napros-
to zaslouženě.“ 

Na odloučeném praco-
višti Střední školy, Zá-
kladní školy a Mateřské 
školy, Pionýrů 2352, Frý-
dek-Místek, v Mateřské 
škole, která je zapojena 
do projektu „Škola pod-
porující zdraví“, si děti 
dne 25. 2. připomněly 
důležitost vitamínů pro 
lidské zdraví. 

Při tom jim pomáhal – 
kdo jiný než oblíbený ka-
marád – panáček Pyrami-
dáček se svou výživovou 
pyramidou zdraví! Vlastní 
přípravě čočkového a zele-
ninového salátu či dokonce 
ovocných špízů předcháze-
lo povídání na téma, co je 
pro naše zdraví prospěšné 
a co nikoliv. Zvláště pro 

toto období je zvýšená 
nutnost prevence virových 
nemocnění, kterým lze do 
jisté míry předcházet prá-
vě dodržováním zdravého 
životního stylu. Nakonec 

si tak děti mohly na vlast-
noručně vyrobených zdra-
vých dobrotách pochutnat 
a už teď se opět těší na 
další z těchto netradičních 
projektových dní.

Zdravý den s Pyramidáčkem

Dne 7. března se na 
Slovensku v Trnavě ko-
nal Festival pohybových 
skladeb s mezinárodní 
účastí. Gymnastky z 11. 
ZŠ vyrazily na Sloven-

sko reprezentovat ško-
lu Jiřího z Poděbrad, 
město Frýdek-Místek, 
ale také jako jediní zá-
stupci Českou republi-
ku. Závodu se zúčast-

nilo celkem 45 týmů ze 
Slovenska, Maďarska a 
České republiky.

V kategorii 7–10 let bo-
jovala děvčata trenérky 
Karolíny Machalové se 
skladbami „Krokodýli“ a 
„Tučňáci“. Ve vzájemném 
souboji pak nakonec zví-
tězila skladba „Tučňáci“ 
a děvčata získala zlaté 
medaile a krásný pohár. 
Skladba „Krokodýli“ zů-
stala na místě druhém a 
složení Kubošová, Ze-
manová, Macháčková, 
Fabiánová, Maštalířová, 
Onderková, Hlásna, Hor-
ká, Piontková, Popovová 
a Plevková tak vybojovalo 
dvě krásná umístění.

(Pokračování na str. 9)

Velký úspěch gymnastek na Slovensku

Letos již podvanácté, 
společně s Klubem dět-
ských knihoven se uspořá-
dala akce Noc s Anderse-
nem, na podporu dětského 
čtenářství. Na tuto akci 
se přihlásilo 37 dětí ze ZŠ 
a MŠ El. Krásnohorské 
2254 ve Frýdku-Místku.

Letos děti ve škole ne-
spaly, ale i tak je čekal za-
jímavý a náročný program. 
Letošní ročník byl věnován 
spisovatelům Janu Drdovi a 
H. Ch. Andersonovi.

(Pokračování na str. 9)

Večer s Andersenem ve škole
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1. 7.–10. 7.
ŠACHOVÝ TÁBOR | 10 dnů
Šachové turnaje i hříčky, sport, 
hry a soutěže v přírodě, celo-
táborová hra. Věk: 7–13 let. 
Ubytování: zděná budova, tep-
lá voda, sprchy. Místo: Horský 
hotel Palkovické hůrky, Palko-
vice. Cena: 4 000 Kč
Informace a přihlášky: Anto-
nín Surma | Telefon: 728 855 
086, 558 111 762 | E-mail: 
a.surma@chessfm.cz

1.–9. 7.
DANCE CAMP NO. 2 | 9 

dnů
Protancujte s námi léto!
Taneční tábor vhodný jak pro 
úplné začátečníky, tak i pro ty, 
kteří se tanci věnují a chtějí si 
vyzkoušet něco nového.
Věk: 6–16 let. Ubytování: zdě-
ná budova, teplá voda, sprchy, 
sociální zařízení. Místo: TZ 
Višňovka, Vyšní Lhoty 168, 
okres Frýdek-Místek. Cena: 
3 300 Kč
Informace a přihlášky: Marti-
na Fatrdlová | Telefon: 736 150 
088, 558 111 766 | E-mail: mar-
tina@klicfm.cz

4.–16. 7.
PUTOVÁNÍ V ČASE | 13 

dnů
Pojeď s námi cestovat v čase. 
Navštívíme společně druhoho-
ry – období Trias, starověk – 
egyptské pyramidy, středověk 
– Vikingy, zažijeme objevení 
Ameriky, kde se možná setká-
me s Aztéky a Inky.
Věk: 7–15 let. Ubytování: sta-
ny s podsadou, sprchy s teplou 
vodou. Místo: Vigantice u Rož-
nova pod Radhoštěm. 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
Jestli Slovany na naše území 
opravdu přivedl praotec Čech, 
nebo jestli to bylo jinak, to se už 
asi nikdy nedozvíme. Jisté ale je, 
že od 6. století po Kristu se začí-
nají objevovat zmínky o Slova-
nech žijících na našem území. Po-
jeď s námi a poznej historii jinak.
Věk: 6–16 let. Ubytování: dře-
věné chatky, teplá voda, spr-
chy, zděné sociální zařízení
Místo: RA Třemešek, Třeme-
šek u Oskavy, okres Šumperk | 
www.tremesek.cz. Cena: 4 000 
Kč. Cena pro prvních 30 při-
hlášených a zaplacených účast-
níků: 3 700 Kč
Akce platí do 30. 4. 2015.
Informace a přihlášky: Patrik 
Siegelstein | Telefon: 732 646 
125, 558 111 761 | E-mail: pa-
trik@klicfm.cz

24. 7.–2. 8.
ŠIFRA MISTRA LEONAR-

DA | 10 dnů
Společně budeme odhalovat 
tajemné šifry slavného mistra 
renesance Leonarda da Vinci, 
proplouvat světem jeho vy-
nálezů, slavných obrazů, jeho 
rozličných studií a kódů.
Věk: 6–15 let. Ubytování: zdě-
ná budova, sprchy s teplou vo-
dou. Místo: Horský hotel Marti-
ňák, Horní Bečva, okres Vsetín. 
Cena: 4 000 Kč. Cena pro prv-
ních 30 přihlášených a zaplace-
ných účastníků: 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
Letní pohádkový tábor pro 
děti, které na táboře ještě ne-
byly. Celotáborová hra plná 
pohádkových postav provede 
malé táborníky celým týdnem.
Věk: 6–9 let (Podmínkou účas-
ti je, že se jedná o první tábor 
dítěte). Ubytování: zděná bu-
dova, teplá voda, sprchy, so-
ciální zařízení. Místo: TZ Viš-
ňovka, Vyšní Lhoty 168, okres 
Frýdek-Místek. Cena: 2 700 Kč
Informace a přihlášky: Radka 
Kulhánková | Telefon: 737 421 
058, 558 111 763 | E-mail: rad-
ka@klicfm.cz

31. 7.–9. 8.
HOBIT: THORINŮV OD-

KAZ | 10 dnů
Pomozte Thorinu Pavézovi, 

králi Durinova lidu, sjednotit 
velkolepou armádu pro znovu-
dobytí největší a nejslavnější 
prastaré říše Morie.
Věk: 6–16 let. Ubytování: zdě-
ná budova, teplá voda, sprchy 
a sociální zařízení. Místo: Pen-
zion Florián, Ostravice. Cena: 
4 000 Kč. Cena pro prvních 
30 přihlášených a zaplacených 
účastníků: 3 700 Kč. Akce platí 
do 30. 4. 2015. Informace a při-
hlášky: Renáta Zahurská | Te-
lefon: 732 383 131, 558 434 154 
| E-mail: renata@klicfm.cz

3.–12. 8.
EGYPT | 10 dnů

Vládcové Staré říše byli zná-
mými staviteli tajemných py-
ramid. A tím to všechno začí-
ná! Mumie, záhadné obřady a 
rituály, nástěnné malby, hie-
roglyfy, papyrusové svitky či 
karavany v poušti. Poodhalme 
tato skrytá tajemství.
Věk: 6–12 let. Ubytování: zdě-
ná budova, teplá voda, sprchy 
a sociální zařízení. Místo: Hor-
ská chata Švarná Hanka, Gruň, 
okres Frýdek-Místek. Cena: 
4 000 Kč. Cena pro prvních 
30 přihlášených a zaplacených 
účastníků: 3 700 Kč. Akce platí 
do 30. 4. 2015. Informace a při-
hlášky: Pavla Chrobáková | Te-
lefon: 732 646 127, 558 111 749 
| E-mail: pavla@klicfm.cz

3.–23. 8.
POKLAD NA STŘÍBRNÉM 

JEZEŘE | 21 dnů
Přesuň se s námi v čase na Di-
voký západ do časů indiánů, 
kovbojů a banditů.
Věk: 7–13 let. Ubytování: sta-
ny s podsadou, latríny. Místo: 
Táborová základna, Lukavec 
u Fulneku, okres Nový Jičín. 
Cena: 3 700 Kč. Informace a 
přihlášky: Jiří Šnapka | Tele-
fon: 604 524 066, 558 111 773 | 
E-mail: jirka@klicfm.cz

14.–23. 8.
TISÍC A JEDNA NOC | 10 

dnů
Navštivte s námi kraje dale-
kého Orientu s vůní jasmínu, 
kadidla a vzácných olejů.
Věk: 8–14 let. Ubytování: zděná 
budova, sprchy s teplou vodou. 
Místo: Myacentrum, Hutisko-
-Solanec, okres Vsetín. Cena: 
4 000 Kč. Cena pro prvních 
30 přihlášených a zaplacených 
účastníků: 3 700 Kč. Akce platí 
do 30. 4. 2015. Informace a při-
hlášky: Martina Fatrdlová | Te-
lefon: 736 150 088, 558 111 766 | 
E-mail: martina@klicfm.cz

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ 2015 SVČ KLÍČ

Čeká Vás školka? 
 

Ano! A zrovna ta naše!!! 
 
Mateřská škola Frýdek-Místek,  
Anenská 656, p.o. 
 
 
Zveme všechny děti, které se chystají od září 2015 

nastoupit do mateřské školy, a jejich rodinné 

příslušníky na  pravidelné Dny otevřených dveří, které 

se budou konat každé pondělí od 15.00 hodin        

do 16.00 hodin v období od 9.3.2015 do 11.5.2015. 

Děti budou mít možnost si pohrát a přirozenou formou 

se seznámit s prostředím MŠ, rodiče získají  důležité 

informace o MŠ a také  k zápisu do MŠ                       

(12. a 13. 5. 2015, od 8.00 hodin  do 16.00 hodin) 

Přijďte se za námi podívat. Jste srdečně zváni! 
 

kolektiv mateřské školy 
 

Ve stejné dny se budou konat Dny otevřených dveří                     

i na odloučeném pracovišti J.Trnky 63.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Velký úspěch gymnastek na Slovensku
(Pokračování ze str. 8)

V kategorii 11-17 let 
bojoval mix tým trenérky 
Petry Tobiášové ve složení: 
Závodná, Koloničná, Papa-
lová, Blažková, Filipová, 
Jašurková a Nečasová spo-
lu s děvčaty kategorie 7-10 
let se skladbami „Pravěk“ a 
„Afrika“. Děvčata nakonec 
brala za skladbu Pravěk 
stříbro a Afričanky získaly 
bronzové medaile. 

Kategorie Senior byla 
zastoupena trenérkami SG 

F-M ve skladbách Piráti a 
Probuzené jaro. Trenérky 
K. Machalová, P. Tobiášo-
vá, V. Henychová a K. Ko-
hutová spolu s V. Nečaso-
vou nakonec 
vybojovaly 
zlato a stří-
bro a získa-
ly tak další 
zlatý pohár a 
cenné vítězství do své bo-
haté sbírky.

Poděkování míří na Vál-
covny plechu F-M, které ve 

spolupráci s Magistrátem 
města F-M finančně pod-
pořily tento výjezd na Slo-
vensko, dále firmě Tirata 
s.r.o. za sponzorský dar v 

podobě po-
tisku gym-
nas t ického 
oblečení a 
také 11. ZŠ 
za možnost 

organizovat pravidelné tré-
ninky a soustředění v jejich 
tělocvičnách.

Karolína Machalová

„Město 
podpořilo“

(Pokračování ze str. 8)
Pro děti byl připraven 

malý kvíz a výtvarná sou-
těž, hra Čokoláda. Po setmě-
ní jsme se vypravili na noční 
prohlídku školy, následovalo 

promítání pohádky Dařbu-
ján a Pandrhola. Byl to pří-
jemný večer pro všechny 
pohádek chtivé. Bylo tu su-
per! Škoda, že večer nebyl 
delší! Tak třeba za rok…

Večer s Andersenem ve škole

NETRADIČNÍ ZIMNÍ OLYMPIÁDA: V únoru se 
konala v naší MŠ Lískovecká zimní olympiáda. Děti 
soutěžily v netradičních disciplínách, které pro ně při-
pravily paní učitelky. Vyzkoušely si základy hokeje, 
přenášení věcí ve sněhu, vození plyšového kamaráda 
na bobové dráze aj. Děti byly z disciplín a ze svých vý-
konů nadšené a za své úsilí si vysloužily zlaté medaile. 
Již nyní se těší na další podobné akce, které pro ně při-
pravují jejich paní učitelky.  Bc. Šárka Štolfová

VÝLETY VESMÍREM: „Až vy-
rostu trochu víc, tak poletím na mě-
síc“. V týdnu od 16. do 20. března 
jsme se v MŠ J. Myslivečka na od-
loučeném pracovišti F. Čejky 420, 
zabývali vesmírem. Bylo totiž co 
pozorovat – polární záře, zatmění 
Slunce, divadelní představení v MŠ 
„O planetách a Zemi“. Děti tak za-
žily nádherný vesmírný týden, plný 
zajímavostí, nových poznatků a daly 
také prostor své fantazii při výrobě 
kosmických lodí a mimozemšťanů.

Kolektiv MŠ F. Čejky 420
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„Sobota 11. 4. v 1900 
Nová scéna Vlast“

Jaro přivítá v Národním domě symfonický orchestr
Těžko byste ve Frýdku-

-Místku hledali hudební 
soubor s větší tradicí, než 
má Symfonický orchestr 
Frýdek-Místek. A stejně 
tak byste nenašli tradič-
nější kulturní akci, než je 
jarní koncert v jeho podá-
ní. Letos se uskuteční ve 
čtvrtek 9. dubna a poprvé 
na něm vystoupí i velice 
mladí muzikanti.

Symfonický orchestr se 
každým rokem snaží jarní 
koncert něčím „okořenit“. 
V minulosti zval uznáva-
né sólisty zvučných jmen, 
letos vsadil na spolupráci 
s mladými talentovaný-
mi hudebníky. „Chlapci a 
dívky, kteří vystoupí, ještě 
chodí na základní umělec-
kou školu. Mnozí budou 
hrát s orchestrem úplně po-
prvé. Věřím, že to bude zá-
žitek pro ně samotné i pro 
diváky,“ říká předsedkyně 
orchestru Martina Polácho-
vá. Mladí sólisté se rozho-
dovali, co chtějí hrát, a tak 
nebudou chybět ani součas-
né populární skladby, které 
se musely nechat speciál-
ně zpracovat pro orchestr. 

Hosté tak během koncertu 
uslyší například píseň Sway 
od Pussycat Dolls.

Na koncertě se představí 
většinou starší žáci a stu-
denti, ale výjimkou nebu-
dou ani mladší děti. „Nej-
mladší vystupující sólistkou 
bude Marianna Fucima-
nová, která je teprve ve 2. 
ročníku hry na violoncello,“ 
upřesňuje Poláchová.
Orchestr chce zaujmout 

i mladší posluchače
Symfonický orchestr 

Frýdek-Místek v minulos-
ti stavěl na dlouholetých 
členech i tradičním pub-
liku. Jenže konkurence je 
i v kultuře velká, a tak si 
každý soubor musí svého 
fanouška předcházet, jak 
nejlépe umí, a ty nové za-
ujmout. „Rádi bychom ale 
oslovili i mladistvé publi-
kum, což znamená, že jim 
musíme jít naproti i s reper-
toárem,“ vysvětluje Marti-
na Poláchová. V současné 
době se tak na zkouškách 
orchestru potkává zkušená 
starší generace hudebníků 
s mladými, předávají si ná-
zory a inspiraci. Podle Po-

láchové je to krásná sym-
bióza, kdy se všichni mají 
navzájem čím obohacovat.

Na koncertě zazní mimo 
jiné skladby L. van Beetho-
vena – předehra k opeře Eg-
mont, D. Cimarosy – kon-

cert pro dvě flétny a orchestr 
G dur, V. E. Koželuha – Mi-
nuetto grazioso, J. Masse-
neta – Meditace, L. Cohena 
– Hallelujah, J. B. Accolaye 
– Koncert pro housle a or-
chestr A moll a A. Dvořáka 

– Suita A dur „Americká“.
Kdy: 9. 4. 2015, 19 hodin
Kde: Národní dům Frýdek-
-Místek

Vstupné:
150 Kč plné vstupné
80 Kč studenti, senioři a ZTP

Klasická dadaistická 
hra Alfreda Jarryho po-
jednává o chvastounovi 
a blbci otci Ubu, který 
se stane polským králem 
poté, co dá zavraždit pa-
novníka a jeho rodinu. 
Verze, kterou uvede 11. 
dubna ve Vlasti Národní 
dům, je původní předloze 
dost podobná, ale autorka 
ji posadila do současnosti. 
Může se tak stát, že divá-
kům připomene některé 
politiky.

Hra, v 
p o d á n í 
souboru 
Komorní 
scéna 21, je režijní prvoti-
nou Hany Magdoňové. Vy-
chází z původní divadelní 
hry a kombinuje dva texty 
– Ubu králem a Ubu spou-
taný. Dílo, které autorka na-
zvala Ubu nespoutaný, roz-
hodně nepostrádá typickou 
absurdnost a magorství, 
kterými jsou Jarryho da-
daistická dramata proslulá. 
A možná je ještě ztřeštěněj-
ší než Jarryho originál.

Divák se může těšit 
nejen na slovní etudy, ale 

také na vynikající výkony 
herců, kteří je budou roze-
hrávat. „Ubu dává hercům 
krásný prostor ztvárnit ty 
nejodpornější lidské vlast-
nosti, jako je závist, spros-
ťáctví, srabství a hloupost. 
Svůj prostor bude mít také 
improvizace,“ prozrazuje 
režisérka.

Hra má sice kořeny ve sto 
třicet let starém díle, avšak 
aktuální je dodnes. Divák v 
ní může zachytit momen-

ty, které 
nápadně 
p ř i p o -
m í n a j í 
něk t e ré 

prvky z naší politické scé-
ny. „I další a mnohem větší 
soubory se k nastudování 
Krále Ubu vracejí. Některé 
v ní podtrhují jisté podo-
benství krále Ubu a Miloše 
Zemana, avšak já mám za 
to, že by se tam našli i mno-
zí frýdecko-místečtí politi-
ci,“ říká Hana Magdoňová.

Hru Ubu nespoutaný 
mohli vidět Frýdečané a 
Místečané v Nové scéně 
Vlast vloni dvakrát. Letos 
se hraje poprvé.

Mladá autorka stvořila 
krále Ubu, jak ho neznáte

Taneční skupina Fun-
ky Beat se vypravila do 
Otrokovic, kde se konalo 
republikové kolo oblíbené 
soutěže jednotlivců s ná-
zvem „Děti fitness aneb 
sportem proti drogám“. 
A jako již tradičně zde 
zaznamenala obrovský 
úspěch. Tanečníci z frý-
decké skupiny soutěžili 
v kategorii mini, děti i v 
juniorské kategorii. Zcela 
nově si pak mnozí z nich 
zasoutěžili také v katego-
rii dancehall.

„Funky Beat miminka“ 
se potýkala s nelehkým 
úkolem – nejen co nejlépe 
napodobit krátkou choreo-
grafii dle lektorky, ale také 
ukázat, že dovedou sami 
freestylovat, s čímž se však 
i přes svůj nízký věk hravě 
poprala a vybojovala si tak 
dokonce medailové pozice. 

Na krásném druhém místě 
se po napínavém boji umís-
til Alex Sznapka a zlatou 
medaili si domů odnesla 
Klaudie Mynářová, která 
porotu přesvědčila nejen 
svou roztomilostí, ale pře-
devším obrovským talen-
tem a nadáním.

V kategorii dětí Funky 
Beat opravdu „zaválel“. V 
podstatě se tak ve finále o 
veškerá umístění i medaile 
„praly“ jen mezi sebou. Na-
konec se tak k pátému mís-
tu protancovala Klaudie 
Kašajíková a na krásném 
čtvrtém místě se umístila 
Zuzana Blahutová, bron-
zem se dnes může pyšnit 
Viktorie Peterová, stříbr-
nou medailí zase Vendula 
Bystroňová a na stupínek 
vítězů se zcela zaslouženě 
postavila talentovaná Len-
ka Schwarczová.

V kategorii dancehall 
se k čtvrtému místu pro-
bojovala Terezka On-
droušková, ke třetímu 
Viktorie Peterová, stříbro 
si vytancovala Klaudie 
Kašajíková a prvenství 
náleželo opět Lence Sch-
warczové, která domů od-
jížděla jakožto dvojnásob-
ná mistryně ČR!

V nejnabitější kategorii 
juniorů si 6. místo vytan-
čila Kateřina Schwarczo-
vá, 5. místo Nela Gaudy-
nová a ještě o příčku výše 
se postavil Milan Bolgač. 
Bronzovou medaili si hrdě 
odnesla Terezka Weisman-
nová, avšak nejvíce porotu 
ohromila nadějná taneč-
nice Natálie Stopková, 
která odcházela s titulem 
mistryně ČR. Ten ve stylu 
dancehall připadl Tereze 
Weismannové.

Funky Beat má ve svých řadách mistry ČR!

FUNKY BEAT: Nela Krpcová, Klaudie Kašajíková, Vendula Bystroňová, Lenka Schwarczo-
vá, Karolína Rožková, Natálie Stopková, Tom Curylo, Klára Rožková, Klára Kuřítková, Ka-
teřina Schwarczová, Tereza Weismannová, Šimon Rožnovský, asistent trenéra Marek Coufal.
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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. 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 č.p. 1975 na pozemcích p.č. 1699/20 a 1699/21 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. 8. pěšího pluku
nebytové prostory o celkové výměře 418,85 m2 (spor-
tovní a tréninkové středisko vč. sociálního zázemí)
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 filtry, 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 Mountfield 
14.–16. 4.

U krytého bazénu 
21.–23. 4.

Parkoviště u Kauflandu 
28.–30. 4.

Pod estakádou 
7. –9. 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 – Colollou-
ky: 725 223 912,
Slezská: 725 223 917

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 Kauflandu

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

Mountfield
Provozní doba

po – pá 10.00 – 18.00

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

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje 
výběrové řízení na místo koordinátora aktivizačních programů pro seniory, oddělení 
ekonomicko-správní, odbor sociálních služeb, Magistrát města Frýdku-Místku 
Druh práce: Koordinátor aktivi-
začních programů pro seniory (so-
ciální pracovník) 
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek a obce ve spádové ob-
lasti obce s rozšířenou působností 
Platová třída: 9 / platový stupeň 
podle délky uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách 

a správě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů
Pracovní poměr: doba neurčitá 
Předpokládaný nástup: dle dohody
Požadované kvalifikační a osob-
nostní předpoklady a náležitosti 
přihlášky naleznete na webových 
stránkách města.
Přihlášky s požadovanými doklady 

doručte v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení- neotvírat“ 
s uvedením adresy podavatele do 
7. 4. 2015 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor sociálních služeb,
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
výběrové řízení i bez uvedení dů-
vodu kdykoli v jeho průběhu zrušit, 
nebo nevybrat žádného zájemce.

Statutární město Frý-
dek-Místek upozorňuje, 
že dne 6. 4. 2015 (Veli-
konoční pondělí) nebude 
ve městě Frýdku-Místku 
proveden svoz komunál-

ních odpadů. 
Změna se týká veškerého 

svozu odpadu v místních 
částech Frýdek, Místek, 
Chlebovice a Skalice. Ná-
hradní svoz bude proveden 

již v sobotu 4. 4. 2015.
Bližší informace lze 

získat na telefonním čísle 
558 440 066
(dispečer společnosti Frý-
decká skládka, a. s.).

Svoz odpadů o Velikonocích
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Městská knihovna F-M

www.knihovnafm.cz
9. 4. v 17.00, pobočka Místek

Vernisáž výstavy obrazů
Mirky Ježkové 

výstava potrvá do 20. 5.
ve spolupráci s ArtCollegiem FM
14. 4. v 18.00, pobočka Místek, 

Modrý salonek
Ukrajinská krize

na Zakarpatské Ukrajině
s podtitulem Hledáme dobrovolníky 

na letní dětský láger v Mukačevu 
hlavním pořadatelem je organizace Adra

21. 4. v 18.00, pobočka Místek, 
Modrý salonek

Promítání filmu z festivalu Jeden svět 
16. 4. v 16.30 pobočka Místek,

Modrý salonek
Život ve středověkých klášterech

přednáška Mgr. Marka Zágory
ve spolupráci PKPVU.
Každý čtvrtek Tvořílek

– výtvarné dílničky, pobočka Místek, 
oddělení pro děti

Hospůdka U Arnošta

ul. Těšínská (areál TJ Slezan)
738 01 Frýdek-Místek

tel: 727 872 788 14-23hod. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz
2. 4. (čt) od 21h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební 
svobodné jamování. Nejedná se o koncert. 
12. 4. (ne) od 18h – TABÁSKOVÁ 
PARTYJA
Valašská kapela pokřtí své nové CD 
Můžeme plout (vyplouváme), u příle-
žitosti svého 10letého výročí založení.

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor 
– garáž 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 Frý-
dek-Místek, na základě výsled-
ku „dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu 
s „Postupem při pronájmu ga-
ráží nacházejících se v objek-
tech ve vlastnictví Statutárního 
města Frýdek-Místek“.
Den a hodina konání „Dražby“:
22. 4. 2015 ve 14.00
Místo konání „Dražby“: Magis-
trát města Frýdek-Místek, ul. 

Radniční 10, III. NP.
Vyvolávací cena je stanovena ve 
výši minimálního ročního ná-
jemného na 1 m2 plochy garáže a 
činí 700 Kč/m2/rok + DPH.
Smlouva o nájmu garáže bude 
uzavřena na dobu 2 let.
Úplné znění 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. 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v budově č.p. 55 – bytový dům 
na pozemku p.č. 75, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek o celkové 
výměře 44,40 m2 (provozovna) – 
ul. Zámecká.
Doporučená výše nájemného je 
1 800 Kč/m2/rok bez DPH. Žá-
dosti o pronájem s uvedením úče-
lu nájmu a s nabízenou výší ná-
jmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem 
nebytového prostoru v budově 
č.p. 55, k.ú. Frýdek, obec Frý-

dek-Místek“) zasílejte na adresu 
Magistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148, maximálně do 17. 
4. 2015 do 14 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhoduje da-
tum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 16. 4. 2015).
V nabídce uveďte, zda jste plát-
cem DPH.
Případné dotazy na telefonním 
čísle 558 609 176, Bc. Lucie 
Křistková.

23. 4. (čt) od 18h – ULTRAS LIPINA
Pravidelné informační a diskusní se-
tkání fanoušků Městského fotbalového 
klubu Frýdek-Místek, zástupců hráč-
ské kabiny a zástupců fanouškovské 
skupiny Ultras Lipina. Vstup volný.
25. 4. (so) od 20h – JAROSLAV 
SAMSON LENK
Koncert nejpohodovějšího folkového 
písničkáře.
30. 4. (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 
hospůdce

Plastiky, malby, řezby a sochy origi-
nálního vyškovského umělce.

NÁRODNÍ DŮM

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2, www.kulturafm.cz

KONCERTY
Čt 9. 4. v 19.00

Jarní koncert Symfonického
orchestru Frýdek-Místek

mimo předplatné
Přijďte si poslechnout koncert založe-
ný na spolupráci symfonického tělesa 
s více než padesátiletou tradicí a mla-
dých talentovaných hudebníků. Or-
chestr bude doprovázet hudebníky s 
různým dosaženým stupněm vzdělání 
na základních uměleckých školách.
Čt 16. 4. v 19.00, Rytířský sál Frýdec-

kého zámku
Petr Nouzovský a Ladislav Horák

předplatitelská skupina Zámecké koncerty
podtitul: Vivat tango

Pá 17. 4. v 19.00, Kino Petra Bezruče
Věra Špinarová a Adam Pavlík Band
Smyčcové kvarteto členů Janáčko-

vy filharmonie Ostrava
Jedna z nejvýraznějších osobností 
českého popu a rocku Věra Špinaro-
vá vystoupí zcela nově za doprovodu 
smyčcového kvarteta členů Janáčkovy 
filharmonie Ostrava.

VÝSTAVY
Národní dům Frýdek-Místek

Městský folklór
Autor fotografií: Radka Pekelnická
vstupní prostor Kina Petra Bezruče
Výstava soutěžních návrhů architek-
tonické soutěže „Rekonstrukce Kina 

Petra Bezruče“
Autor fotografií: kolektiv autorů

Výstava potrvá do 11. 4.
Denně otevřeno 10.00 – 19.00

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Fantazie z nedokonalosti

Autor: Karla Eggerová
Virtuální výstavy jsou k vidění na 

webové adrese vystavy.kulturafm.cz
TANEC

Pá 10. 4., 19.00 – 00.00, Národní dům
Závěrečná tančírna

Přijďte si užít poslední tančírnu v 
této sezóně! Vstup ve společenském 

obleku a obuvi.
St 29. 4. v 16.30, náměstí Svobody

Den tance
Nestačí o něm jen mluvit, musí se 
zažít. Den tance pořádá taneční stu-
dio DANCEPOINT ve spolupráci s 
Kulturou FM. Taneční vystoupení 
se uskuteční od 16.30. Vystoupí Old 
Town Swing, Shazia, TS Aktiv, Just 
Dance, Ostravička, Dancepoint, Zá-
kladní umělecká škola Frýdek-Mís-
tek, Amazon crew a další…
Hosté: Wegets, Moni, Patrick Ul-
man, Street dance Flashmob, taneční 
workshopy zdarma po celý den.

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
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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.

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
úterý 28. 4. v 19 hodin

ARAKAIN + LUCIE BÍLÁ
XXXIII TOUR 2015

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 přednášky 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 pra-
covny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet 
práci s Montessori pomůckami a materi-
álem. Věnujeme se zde především aktivi-
tám praktického života, rozvíjíme s dětmi 
smyslové vnímání, jemnou i hrubou mo-
toriku, řečové, hudební i výtvarné doved-
nosti. Děti zde mají možnost zvykat si na 
kolektiv dětí a dospělých, rozvíjet komu-
nikaci, své sociální kontakty a dovednos-
ti. Termín: středa 16.30–18.00 hodin

ŠKOLA JÓGY KARAKAL

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

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

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:

Filosofie 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 po-
kročilé – jógová filosofie a praxe, tělesná 
cvičení, techniky vnitřní a vnější práná-
jámy – ovládání dechu a soboru energií, 
pozitivní ovlivňování mysli, techniky 
zlepšení koncentrace, statická a dyna-
mická meditace, PSYCHOHYGIENA-
-RELAXAČNÍ TECHNIKY, cviky za-
měřené na problémy s páteří, SENIOŘI, 
DYNAMICKÉ MEDITACE – dle rozvr-
hu kurzů, který najdete aktuálně na na-
šich webových stránkách. Zkvalitňování 
života jak po stránce fyzické, psychické i 
duševní, poznatky, které vám předáváme 
na základě více než šedesátiletých zkuše-
ností vůdčí osobnosti naší školy Zdeňka 
Šebesty i dalších osobností.
30. 4.-3. 5. - CESTOVÁNÍ S JÓGOU 
BESKYDSKÝMI HIMÁLAJEMI 

prodloužený víkend – spojení jógy a kou-
zelné přírody Beskyd. Vhodné pro po-

kročilé, 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.

2. 4. JAK ZAJISTIT
BEZPEČNOST DĚTÍ

Ve čtvrtek si budeme povídat s Lenkou 
Biolkovou, pracovnicí Městské policie 

Frýdek-Místek, jak zajistit bezpečnost 
svých dětí ve městě. Začátek v 10 hodin.
6. 4. Velikonoční pondělí – ZAVŘENO!

7. 4. ZDRAVÝ A PROVONĚNÝ 
DOMOV S EURONOU

Chcete zbavit vaše děti alergie z běž-
ných pracích prostředků a aviváží? Máte 
rády vůně a chcete být doma originální? 
Přijďte se podívat, vyzkoušet a přivo-
nět si nabídku značky EURONA. Rádi 
vám s výběrem poradíme. Těší se na vás 
Soňa Parmová. Začátek v 10 hodin.

9. 4. ZVÍŘÁTKO Z VAŘEČKY
Vyrobíme si s dětmi zvířátko z dřevě-
né vařečky. Materiál bude připraven v 
Broučcích za poplatek dle vašeho výbě-
ru. Přineste si dřevěnou kulatou vařečku 
o průměru 5,5 cm. Začátek v 10 hodin.

14. 4. ZDRAVÁ VÝŽIVA DĚTÍ
Zveme vás na přednášku s Veronikou 
Novotnou – diplomovanou terapeutkou 
z ambulance nutričního terapeuta na Po-
liklinice Frýdek-Místek. Správná a zdra-
vá strava je v dětství obzvláště důležitá 
nejen pro růst a vývoj, ale zejména jako 
prevence vzniku obezity. Začátek v 10 .00

21. 4. PREZENTACE KNIH
PRO DĚTI

Zveme vás na prezentaci knih pro 
děti z nakladatelství Svojka a Mladá 
Fronta. Budete mít možnost si knihy 
prohlédnout, objednat nebo zakoupit 
na místě. Začátek v 10 hodin.

28. 4. POHÁDKA O ČERVENÉ 
KARKULCE

V úterý vám zahrajeme maňáskovou 
pohádku. Začátek v 10 hodin.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
V pravidelných programech vždy zvo-
líme téma daného programu, které při-
způsobujeme věku dětí. Našich progra-
mů se tedy mohou účastnit všechny děti.
Programy začínají v 10 hodin.
Pondělí 10.00 – 10.30 ZPÍVÁNKY
Úterý 10.00 – 10.30 BESEDY, PO-
HÁDKY, PŘEDNÁŠKY
Středa 10.00 – 10.30 DOPOLEDNE S 
POHÁDKOU
Čtvrtek 10.00 – 10.30 TVOŘENÍ 
PRO MAMINKY I DĚTI, JEMNÁ 
MOTORIKA
Pátek 10.00 – 10.30 CANISTERAPIE 
S PEJSKEM FORRESTEM
POJĎTE S NÁMI DO MARLENKY
12. 5. ve 13 hodin
Milé maminky, srdečně vás zveme na 
exkurzi do Marlenky v Lískovci. Sraz 
před budovou Marlenky ve 12.45 hodin. 
Rezervace a platba 70 Kč za dospělou 
osobu u hospodyňky v Centru maminek 
Broučci do 30. 4. Akce bude přizpůso-
bena věku dětí. Káva a Marlenka v ceně.

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
2. 4. Pečení beránků a pletení kara-
báčů (prázdninový provoz 9-14. hod.)
3. 4. ZAVŘENO
16. 4. Pohybový pětiboj
23. 4. Den bezpečnosti – prevent. program
30. 4. Den kouzel a čarování spojené s 
opékáním párků
Každou středu je konzultační den – 
den určený pro jednotlivce nebo skupi-
nu, kteří si předem domluví doučování 
nebo téma, které chtějí s pracovnicí 
prodiskutovat. Podrobnější program 
na každý den najdete na webových 
stránkách: www.charitafm.cz

GALERIE POD ZÁMKEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

v út a pá: 9–12, 13–17
ve st a čt 13–17, v so 9–12

+420 773 993 112,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky v galerii:

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 certifiko-
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. 
Choreografie 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.
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DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

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

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 11. dubna v 15 hodin 
O čarovném kameni 

Činoherní pohádka o tom, jak leni-
vost a zbrklost byla vyléčena bez čar 
a kouzel. Pro děti od 5 let – hraje DS 

KuKo Frýdek-Místek. Vstupné 30 Kč. 
Sobota 18. dubna v 15 hodin 

Dr. Seuss 
Green Eggs and Ham

aneb Z pohádky do pohádky 
Pohádka plná vizualizací, rýmů, písni-
ček, tance a šprýmů. Hráno v angličti-
ně s průvodním českým komentářem 
i pro ty, co anglicky teprve začínají. 

Pro děti od 5 let – hostuje první 
brušperský anglicko-český divadelní 
spolek LoDyHa – žáci 1. stupně ZŠ V. 

Martínka. Vstupné 30 Kč. 
Sobota 18. dubna v 16.30 hodin 

O Zelené Karkulce a šesti trpaslících 
Česká verze ekologicky laděného 

poučného kousku nejen o tom, jak třídit 
odpad, s lehkými prvky tance, zpěvu a 
humoru. Pro děti od 8 let – hostuje prv-
ní brušperský anglicko-český divadelní 
spolek LoDyHa – žáci 2. stupně ZŠ V. 
Martínka. Vstupné 30 Kč (zvýhodněné 
vstupné na obě představení – 50 Kč). 

Sobota 25. dubna v 15 hodin 
Svatopluk Nejedlý 

Výr a holubice 
Premiéra loutkové pohádky s Kašpár-

kem o zlém sultánovi a princezně 
Sulejce, kterou chce získat pomocí 

kouzel a čar. Pro děti od 3 let – hraje 
Divadlo u Ostravice (DUO) Frýdek-

-Místek. Vstupné 30 Kč.
Půjčování kostýmů v dubnu: 

úterý a čtvrtek 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 POUTNÍ 
MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY ŁYSOHOR-

SKÉHO
VÝSTAVY:

ZA VŮNÍ KÁVY
Výstava potrvá do 31. května.

MORAVSKOSLEZSKÝ MAN-
CHESTER ANEB POHLED DO 

TEXTILNÍ SLÁVY MĚSTA
Potřeba oblékat se a používat různé druhy 
tkanin vedla nejprve k ručnímu zpraco-
vání přírodních vláken, rozvoj průmyslo-

vé výroby v první polovině 19. století pak 
stál u zrodu řady podniků, které soustře-
ďovaly svoji výrobu na jedno místo a vy-
užívaly tehdejší nejnovější technologie. 
Ve Frýdku a Místku postupně vzniklo 
několik desítek textilních podniků růz-
ného zaměření a velikosti. Po druhé svě-
tové válce byly velké textilky ve městě 
postupně sloučeny do jednoho podniku, 
který znal snad každý – Slezanu.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 9. dubna v 
17 h. ve výstavních síních Frýdeckého 
zámku. Výstava potrvá do 21. června.
KOUZELNÝ SVĚT SPORTU FO-
TOGRAFIE ZDEŇKA ŠRUBAŘE
PhDr. Zdeněk Šrubař patří již mnoho let 
mezi sportovní fotoreportéry Frýdec-
ko-místeckého a Třineckého deníku. 
Výstava fotografií sportovních zápasů 
nejen volejbalu, fotbalu, ale i golfu.
Vernisáž výstavy v úterý 14. dubna v 
17 hodin ve výstavní síni Frýdeckého 
zámku. Výstava potrvá do 30. dubna.

AKCE:
čtvrtek 2. dubna v 16.30 v Zeleném domě

Veselé Velikonoce 
Přednáška přiblíží regionální zvyky, 
obyčeje a pověsti, které se váží k období 
Velikonoc, zejména k Velikonočnímu 
triduu – Zelenému čtvrtku, Velkému pát-
ku, Bílé sobotě, Velikonoční noci a „prv-
nímu dni po sobotě“ – Hodu Božímu ve-
likonočnímu. Doplněno malou výstavou 
historických velikonočních pozdravů, 
malovaných perníků a vajíček.
čtvrtek 16. dubna v 16.30 v Zeleném domě 

Voda ve Frýdku-Místku
Přednáška přiblíží kromě dvou řek 
Ostravice a Morávky také další poto-
ky, potůčky, tovární a mlýnské náho-
ny, vodní nádrže a rybníky na území 
města a v blízkém okolí.
čtvrtek 16. dubna v 19.00 v Rytířském sále

VI. Zámecký koncert 
Petr Nouzovský a Ladislav Horák 

„Vivat tango“
Violoncello, akordeon a bandeon. 

Koncert pořádá KulturaFM.
čtvrtek 23. dubna v 16.30 v Zeleném domě

Znáte Frýdek a Místek?
Podoba Frýdku-Místku se za posled-
ních sto let změnila k nepoznání. Zmi-
zely křivolaké romantické uličky, mís-
to procesí poutníků se řítí nekonečné 
spousty aut, malé krámky, obchůdky 
a stánky nahradily supermarkety a 
hypermarkety. Další z přednášek, kte-
ré mapují proměny města.
úterý 28. dubna, sraz na Zámeckém 
náměstí v 16.00 hodin u plastiky sv. 

Jana Nepomuckého
Pojďte s námi po Frýdku

Další z vlastivědných vycházek za 
historií města, tentokráte Hasičská a 
Těšínská ulice ve Frýdku.

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

BERKANA – CENTRUM ZDRAVÍ, 
ENERGIE A VITALITY

Politických obětí 117, F-M,
tel: 603 793 595

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

3. 4. a 17. 4., 17.00-20.00
Satsang

Meditační setkávání a sdílení pro ve-
řejnost. Cena 50 Kč.

V ceně je čaj a program. Prosím hlaste 
se na michal@centrum-berkana.cz, 
mob.: 607 881 376

7. 4., 19.00-20.15
Zvuková relaxace s dešťovými sloupy
Přijďte se hluboce uvolnit a zharmoni-
zovat ve zvukové lázni v blahodárných 
stavech mozkových vln alfa, theta a 
delta, při zvuku sady čtyř dešťových 
holí a dalších muzikoterapeutických 
nástrojů. Ocitnete se v bezbřehé a vše 
prostupující koupeli zvuků a stavech 
čirého slastného bytí. michal@cent-
rum-berkana.cz. Vstupné: 100 Kč

9. 4., 17.30-19.30
Miluj svůj život – prožitkový seminář

RNDr. Lenka Krejčí – terapeutka a 
lektorka, poradna Spokojená žena

Cena 150 Kč. lenka@tanecduse.net
721 206 874

18. 4, 9.00-12.00
Intu k nitru

Bubnování – Intuitivní hry
Sebeléčení – Muzikoterapie

Meditace – Relaxace
Rezervace nutná na michal@cent-
rum-berkana, mob.: 607 881 376 

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:

PŘÍPRAVA K PORODU
23. 4. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
15. 4. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

22. 4. v 16.15
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
pondělí – 17.00, úterý a čtvrtek – 16.00

Fit cvičení maminek s dětmi
Posilovací a aerobní cviky s váhou 
vašeho dítěte (od 6 měsíců do 3 let)

Středa – 10.00
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 mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-
dika správného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hyperaktivních 

dětí) Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
14. 4., 21. 4., 28. 4. – 8.45 h

12. 5., 19. 5., 26. 5. 2015 – 8.45 h
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
14. 4., 21. 4., 28. 4. – 10.00 h

12. 5., 19. 5., 26. 5. 2015 – 10.00 h

SVČ KLÍČ

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

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

KROUŽKY A KURZY:
8. 4. ZÁKLADY MALBY | VÝ-

TVARNÝ KURZ
Technologie malby. Naučíme se od zá-
kladů, jaké správné podklady používat, 
co je to podmalba, imprimatur, izolace. 
Dozvíte se, jak si zvolit vhodné štětce, 
špachtle a další pomůcky, systém práce 
s barvou na paletě, způsoby, jak dosáh-
nout jemných barevných přechodů, svě-
telných efektů, struktur, iluze prostoru, 
jak ztvárnit různé materiály a textury s 
využitím olejových a akrylových barev.
Věk: od 15 let, dospělí
Cena: 1 200 Kč /10 lekcí (1 lekce: 120 min)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 16.30–18.30 hodin
Informace: Ivana Kulhánková | Te-
lefon: 558 111 765, 731 167 010 | E-
-mail:iva@klicfm.cz

9. 4. ZÁKLADY KRESBY | VÝ-
TVARNÝ KURZ

Kurz je určen jak pro začátečníky, tak 
pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v kresbě. 
V průběhu kurzu se seznámíte s techni-
kou kresby tužkou, uhlem a rudkou. 
Naučíte se základům stavby obrazu a 
kompozice. V kurzu se budete věnovat 
kresbě zátiší, kde si osvojíte základy 
perspektivy a vyjádření různých struk-
tur materiálů touto technikou, hru světla 
a stínu. Tyto dovednosti rozvinete v dal-
ších částech věnovaných figurální kres-
bě a studii architektonického prostoru.
Věk: od 15 let, dospělí
Cena: 1 200 Kč/10 lekcí (1 lekce: 120 min)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 15.30–17.30
Informace: Ivana Kulhánková | Te-
lefon: 558 111 765, 731 167 010 | E-
-mail:iva@klicfm.cz

9. 4. KURZ KRESBY A MALBY 
PRO POKROČILÉ | VÝTVARNÝ 

KURZ
Zde si prohloubíte své znalosti a zdo-
konalíte se v obou technikách. Kurz je 
určen pro zájemce, kteří se již věnují 
kresbě a malbě a potřebují si rozšířit 
své dovednosti, je veden individuálně 
dle potřeb kurzistů.
Věk: od 15 let, dospělí
Cena: 1 200 Kč/10 lekcí (1 lekce: 120 min)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 17.45–19.45
Informace: Ivana Kulhánková
Telefon: 558 111 765, 731 167 010
E-mail:iva@klicfm.cz

AKCE:
2. 4. MUZEUM HRAČEK | VELI-

KONOČNÍ PRÁZDNINY
V rámci našeho dlouhodobého cyklu 
akcí se tentokrát vypravíme do Ost-
ravy, do Muzea hraček. Poznáme, s 
jakými hračkami si hráli naši rodiče či 
prarodiče. Některé jsou opravdu moc 
vzácné. Kdo má rád pohádky, které na-
psal Walt Disney, určitě nemůže zůstat 
doma. Připravil by se o Myšáka Mic-
keyho, Kačera Donalda a jejich kama-
rády. Tak se připravte na cestu. Jedeme!
Věk: 6–12 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, 8.00–16.00
Cena: 250 Kč
Informace: Pavla Chrobáková | Tele-
fon: 558 111 749, 732 646 127 | E-mail: 
pavla@klicfm.cz

3. 4. VÍTÁME JARO | VELIKO-
NOČNÍ PRÁZDNINY

Společně se připravíme na velikonoční 
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svátky, vyrobíme si velikonoční dekora-
ce, chlapci se naučí plést tatar, děvčata si 
namalují velikonoční vajíčka. Seznámí-
me se se zvyky našich předků, vyzkou-
šíme si i zvyky jiných krajů a na závěr se 
vydáme po stopách velikonočního zajíce.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 8:00 – 15:30 
Cena: 200 Kč
Informace: Ivana Kulhánková
Telefon: 558 111 765, 731 167 010
E-mail:iva@klicfm.cz

11. 4. OSADNÍCI Z KATANU | 
DESKOVÉ HRY

Přeneste se v čase do doby objevných 
cest. Vaše lodě po dlouhé, úmorné ces-
tě plné strádání dorazily k pobřeží ne-
známého ostrova. Prý se mu říká Ka-
tan! Ale vy nejste jediný, kdo ostrov 
objevil. I další neohrožení námořníci 
se vylodili na pobřeží Katanu. Přijďte 
si k nám zahrát na Osadníky. Pokud 
je to možné, hraje se vždy ve čtyřech. 
Hraje se gorn systémem na 4 kola.
Věk: 7–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 9.00 – 16.00 ho-
din | Prezence: 9:00 – 9:30 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Telefon: 558 
111 773, 604 524 066 | E-mail: jirka@
klicfm.cz

11. – 12. 4. 2015
JAROHRÁTKY | TZ VIŠŇOVKA

Vesna je tady! Tak se totiž říká zasta-
rale jaru. Pojďme ji uvítat s radostí. 
Znáte hru – Jen počkej, Lištičky, Hon 
na zajíce? Umíte roztočit káču? Už jste 
někdy cvrnkali kuličky do jamky? Že 
ne? Nevadí. Zahrajeme si je společ-
ně. K tomu přidáme pár informací o 
svátcích jara a malou výtvarnou dílnu. 
Užijeme si pestrý a veselý víkend.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: TZ Višňovka, Vyšní Lho-
ty 168, okres FM | Příjezd: 9.00–9.30 
hodin na TZ Višňovka | Odjezd: 16.00 
hodin z TZ Višňovka
Cena: 490 Kč
Informace: Pavla Chrobáková | Tele-
fon: 558 111 749, 732 646 127 | E-mail: 
pavla@klicfm.cz
18. 4. KDYŽ LOUTKY OŽÍVAJÍ | 

LOUTKOVÉ DIVADLO
Srdečně zveme všechny zájemce o 
loutkové divadlo na loutkový work-
shop, na kterém se dozvíte více o druhu 
loutek, jak se správně loutky vodí a co 
je důležité pro loutkoherectví. Zhlédne-
te divadélko o Červené Karkulce, vy-
robíte si loutky, se kterými si secvičíte 
drobné scénky a potrénujete své nadání 
při improvizaci a dramatických hrách.
Věk: 5–10 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 9.00–11.00
Cena: 70 Kč
Informace: Ivana Kulhánková | Tele-
fon: 558 111 765, 731 167 010 | E-mail: 
iva@klicfm.cz

23. 4. ŠPERKY Z KAMÍNKŮ 
SWAROVSKI | ATELIÉR DEA

Přijďte si vyrobit šperk obšíváním ka-
mínků Swarovski korálky. Naučíme 
se, jak kamínek správně upevnit po-
mocí peyotového stehu, jak tvořit ge-
ometrické obrazce a jak práci ukončit. 
Vytvoříte si tak sadu šperků pro své 
potěšení touto zajímavou technikou.
Věk: 13–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 16.30–19.00
Cena: 150 Kč. Informace: Ivana Kul-
hánková | Telefon: 558 111 765, 731 
167 010 | E-mail: iva@klicfm.cz

25. 4. TOMCAT TROPHY | SOU-
TĚŽ PLASTIKOVÝCH MODELŮ
Veřejná soutěž plastikových modelů 
letadel a bojové techniky.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 8.00–15.00
Informace: Martina Fatrdlová | Tele-
fon: 558 111 766, 736 150 088 | E-mail: 
martina@klicfm.cz
25. 4. PRINCEZNY NA CESTÁCH 
Milé princezny, tentokrát nás na naší 
cestě čeká vůně levandule, hroznového 
vína, křupavých baget a sýrů. Hlavní 
město země, kterou se chystáme navští-
vit, se chlubí Eiffelovou věží a muzeem 
v Louvru. Cesta bude delší, ale určitě 
stojí za to. Tak nezapomeňte doma pas a 
jedeme! Už se na vás moc těšíme.
Věk: 5–8 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, 9.00–17.00 hodin
Cena: 220 Kč
Informace: Pavla Chrobáková | Tele-
fon: 558 111 749, 732 646 127 | E-mail: 
pavla@klicfm.cz

GALERIE POD SOVOU

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

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
So 11. 4. v 19.00

Ubu NEspoutaný
divadlo mimo předplatné/bonusové 

představení předplatitelské skupiny C
KOMEDIE/FRAŠKA/POLITICKÁ 

SATIRA
a nepochybně i improvizace... 

Ubu boří i ty nejposlednější ruiny/
svoboda znamená nikdy nepřijít včas/
volné pokračování dramatu Ubu krá-
lem/názory hlavy státu, koaliční rošá-
dy... A co vy na to?

Uvádí: Komorní scéna 21 
Út 14. 4. v 19.00

Sčista-jasna/Druhá zpráva
o mojom 20. storočí

předplatitelská skupina B
Po úspěšné hře Polooblačno přichází 
Radošinské naivné divadlo s další trpce 
směšnou komedií o 20. století Sčista-
-jasna (1950–2000). Hra navazuje na již 
uvedenou inscenaci Polooblačno. His-
torické, společenské, ale především lid-
ské osudy západoslovenské obce a jejich 
obyvatel pokračují (a místy se i završu-
jí) v tragikomických lidských příbězích 
od počátku nástupu socialismu v pade-
sátých letech až do roku 2000.
Uvádí: Radošinské naivné divadlo

Ne 26. 4. v 19.00
Drahé tety a já

předplatitelská skupina A
náhrada za divadelní představení 

Play Strindberg
Roztomilé staré dámy, neteř na vdává-
ní, pečlivě utajovaný ženich a přepa-
dení spořitelny.
Kdo by k tak zapeklitému souběhu 
okolností nevolal policii? Dvě mile 
potrhlé sestry Andělka a Fany se na 
vlastní pěst pustí do vyšetřování lou-
pežného přepadení místní spořitelny. 
Hlavním podezřelým je neznámý 

mladík se psem podobným jejich fen-
ce Bobině. Brzy se však ukáže, že je to 
mládenec jejich milované neteře Her-
mínky. Horlivé tety proto musí najít 
nového podezřelého...
Uvádí: Divadlo Metro

Út 28. 4. v 19.00
Žena za pultem 2 Pult osobnosti

divadlo mimo předplatné
Je volební víkend. Jiřina, prodavačka 
v malém koloniálu, věří, že to konečně 
dopadne a komunisté vyhrají. Již dlou-
ho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a 
vlašák, protože chce stačit čínským ob-
chodníkům, kteří přijdou, až se rozjede 
obchod s východem. Číňané nezkla-
mou, ti nejsou jako Rusové. Tentokrát 
to všechno vyjde a její syn Kája udělá 
hereckou kariéru, bude novým Vladi-
mírem Brabcem. Hanka, která naku-
puje u Jiřiny makrobiotickou stravu, se 
jí vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají 
a Jiřina je bláhová. Ale není náhodou 
naivní spíš Hanka, když věří, že s ní 
její stokilový muž Pepa drží dietu…? 
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech 
rolích v režii Davida Drábka v komedii 
Petra Kolečka, která je tak šílená, že to 
možná jednou může být pravda!
Uvádí: Divadlo Kalich

KONCERTY
Čt 23. 4. v 19.00

Neřež
Skupina Neřež je volným pokračo-
váním skupiny Nerez, která zanikla 
v roce 1994. Její zakládající členové 
Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský zalo-
žili v roce 1998 skupinu Neřež, která 
se personálně shodovala s Kapelou 
Jaromíra Nohavici.

PRO DĚTI
Ne 12. 4. v 15.00

O Palečkovi
Pohádka o malém, mrštném a vtipném 
hrdinovi je, jak je u souboru zvykem, 
vsazena do velkých, variabilních, 
barevných kulis, herci v příběhu vy-
střídají mnoho převleků a k pomoci 
jim budou samozřejmě loutky – nej-
rozmanitějších druhů a velikostí. Děj 

dokreslují písničky, doprovázené hrou 
na kytaru a samozřejmě nechybí vtip-
né a nečekané situace a zápletky. 

Ne 19. 4. v 15.00
Jezinky Bezinky

Rozpustilá taškařice plná veselých pís-
niček a skotačení mimických loutek. 
Co vlastně víme o životě jezinek? Proč 
unášejí jen malé zlobivé chlapečky? To se 
snaží odhalit dva potrhlí vědátoři – dok-
tor Smolík a docent Jelének. Protože žád-
nou jezinku nikdy nelapili – ba dokonce 
ani neviděli, hledají inspiraci v pohád-
kách. Tam se to jezinkami jenom hemží!

Ne 26. 4. v 15.00
Dva medvědi

Loutková pohádka pro nejmenší divá-
ky o tátovi medvědovi jeho synáčkovi 

a pejskovi.
VÝSTAVY

Výstava kalendářů
Autor: SŠ INFOTECH:

počítačová grafika
KINO

Čt 2.–Pá 3. 4. v 19.00
Rychle a zběsile 7

Pá 3.–So 4. 4. v 15.00
Pá 3.–Ne 5. 4. v 17.00

Ovečka Shaun ve filmu
So 4.–Ne 5. 4. v 19.00
Padesát odstínů šedi

Út 7. 4.v 19.00
Projekt 100: Perný den  Filmový klub

St 8. 4. v 10.00
Zmizelá   Pro seniory

Čt 9. 4. v 19.00
Pá 10. 4. v 15.00

Mini Pidi Bojovníci 3D   pro děti
Pá 10. a Ne 12. 4. v 17.00

Mini Pidi Bojovníci 2D   pro děti
Pá 10. a Ne 12. 4. v 19.00

Čarovný les
Po 13. 4. v 19.00

Proti přírodě   Filmový klub
Pá 17. 4. v 10.00

Pohádky z hor   pro děti, Bijásek
Pá 17.–Ne 19. 4. v 17.00

Asterix: Sídliště bohů   pro děti
Pá 17. 4. v 19.00

Noční běžec

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

2. 4. čtvrtek FM CITY HIP-HOP 
PÁRTY – VSTUP ZDARMA
DOBRÁ HUDBA K POSLECHU, DJ 
SHUPSTA
3. 4. pátek MONKEY BUSINESS – 
LIVE!
NEJLEPŠÍ FUNKY KAPELA 
ČESKA PO 3 LETECH VE F-M 
NA 15 LET SPOLU TOUR 2015, 
AFTER:ROCKOTÉKA: DJ KAMIL
4. 4. sobota BASS INVASION 
DNB PÁRTY, STOUN DJS A SPE-
CIAL GUEST
5. 4. neděle VELIKONOČNÍ HITY 
ZE ZÁHROBÍ 18PLUS!
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB JSOU 
VE STOUNU, DJ KLEGA A KAMIL
10. 4. pátek ROCKOTÉKA
DJ BOBESH A KAMIL A VEČER 
PLNÝ ROCKOVÉ MUZIKY
11. 4. sobota VISACÍ ZÁMEK & 
PLEXIS – LIVE
PUNKOVÝ DVOJKONCERT 
ROKU!!! VISÁŠÍ PO 10 LETECH VE 
STOUNU A PLEXIS POPRVÉ!
17. 4. pátek SALAMANDRA & 

WICH HAMMER
DJ KAMIL A PETR KLEGA! TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB!!
18. 4. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 
18PLUS – HOLKY VSTUP ZDARMA!
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB 
JSOU VE STOUNU, DJ KLEGA A 
KAMIL
24. 4. pátek NO!SE
SPECIAL GUEST A STOUN DJS V 
PRAVIDELNÉ DRUM AND BASSO-
VÉ PÁRTY
25. 4. sobota MARTIN CHODÚR -LIVE
ČESKOSLOVENSKÁ SUPERSTAR 
POPRVÉ VE STOUNU, AFTERPAR-
TY: ROCKOTÉKA
30. 4. čtvrtek CZARO DRUM SPE-
CIAL
PRÁZDNINOVÁ DNB PÁRTY!

PŘIPRAVUJEME:
15. 5. OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY 
STOUNU
21. 5. BUTY
23. 5. IMMORTAL SHADOW FEST 
(HYPNOS A DALŠÍ)

HUDEBNÍ KLUB STOUN
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