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Rady města

slovo primátora
Vážení občané,
v souvislosti s Mezinárodním dnem Romů pořádáme 

již tradičně oslavu pod názvem Romipen, která zahrnuje 
nejprve malou kulturní slavnost na ulici Míru u vysaze-
ného Stromu tolerance a poté vše pokračuje v hudebním 
klubu Stoun, kde se prezentuje romská kultura i gastro-
nomie. Jsem velice rád, že tento strom symbolizující vzá-
jemnou toleranci v této lokalitě v klidu roste a skutečně 
odráží současný stav ve městě, které nepatří k těm, kte-
ré  by mělo  problémy  s  projevy  rasové  nesnášenlivosti. 
V poslední době  je  to  i  zásluhou velmi dobře  fungující 
Rady sídliště Válcoven plechu, která s radnicí v mnoha 
směrech úspěšně spolupracuje.   Michal Pobucký

Radnice vyhověla
petici občanů  (str. 2)

Téma: Ve které lokalitě byste na-
vrhovali umístit skatepark? (str. 2)

Nezmeškejte Den země
a Dny s průvodcem (str. 4)

POD DROBNOHLEDEM: Radnice chce být co nejvíce otevřená občanům.

10 kroků k otevřenější a transparentnější radnici
Statutární město Frý-

dek-Místek je v souvislos-
ti s veřejnými zakázkami 
dlouhodobě pod drobno-
hledem. I proto byla v mi-
nulosti přijata řada opat-
ření směřujících k větší 
transparentnosti, a to 
v mnoha ohledech i nad 
rámec zákona. Nicméně 
frýdecko-místecká rad-
nice se rozhodla nástroje 
vedoucí k větší transpa-
rentnosti i otevřenosti 
dále výrazně posílit.
„Sledujeme  trendy 

v  komunikačních  techno-
logiích  i  komunální  sféře 
a rozhodli jsme se přijmout 
soubor pravidel, které jsme 
naformulovali  do  jakého-
si  desatera,  které  budeme 
postupně  uvádět  v  život. 
Už jsme rozhodli o zřízení 
nového  odboru  zadávání 
veřejných  zakázek,  kte-
rý  administruje  všechny 
podlimitní i nadlimitní za-
kázky a nad rámec zákona 
také  zakázky  malého  roz-
sahu II. kategorie, tedy za-

kázky nad  sto  tisíc korun. 
Veškerou agendu a činnost 
s  tím  spojenou  vykonává 
od  začátku  až  do  konce, 
tedy až do uzavření smlou-
vy  s  vítězným  uchaze-
čem,“  přiblížil  primátor 
Michal  Pobucký  s  tím,  že 
převedením  veškeré  agen-
dy spojené s veřejnými za-
kázkami  pod  jeden  odbor 
radnice  sjednotí  zadávací 
postup v rámci města a vý-
znamně  ulehčí  práci  za-
městnancům  jednotlivých 
odborů,  kteří  doposud  za-
kázky řešili. „Tím, že jsme 
nyní  zakázky  přesunuli 
pod  jeden  odbor,  budou 
mít  zaměstnanci  ostatních 
odborů více času na to, aby 
prováděli  důkladné  kont-
roly  při  samotné  realizaci 
veřejných zakázek, zejmé-
na  těch  stavebních,  a  aby 
v  co  největší  míře  využí-
vali  a  uplatňovali  právo 
na  reklamaci  v  případě 
odhalení  nedostatků,“  do-
plnil  náměstek  primátora 
Jiří Kajzar. 

Jednotlivé odbory magis-
trátu budou povinny účinně 
spolupracovat  s  novým od-
borem zejména v přípravné 
fázi,  kdy  je  nutné  co  nejlé-
pe  nadefinovat  investiční 
záměr  a  připravit  všechny 
podklady  pro  zadávací  do-
kumentaci. Na zřízení nové-

ho odboru budou navazovat 
další kroky, které mají rov-
něž vést k větší transparent-
nosti a otevřenosti radnice. 

Jsou všechny souhrnně na-
formulovány  do  následují-
cího desatera:

(Pokračování na str. 4)

Město neudělí výjimky pro hazard
Zastupitelé na svém 

březnovém zasedání řekli 
jasné NE hazardu. Nevy-
hověli společnosti provo-
zující kasino s živou hrou, 
která žádala o udělení 
výjimky z obecně závaz-
né vyhlášky zakazující 
hazard na území města. 
Zároveň rozhodli o tom, 
že se již nebudou zabývat 
jakýmikoliv dalšími žá-
dostmi o změnu či výjim-
ku z vyhlášky a že vyhláš-
ka o zákazu provozování 
vybraných sázkových her, 
loterií a jiných podobných 
her zůstane zachována 
ve stávajícím znění.
„Neudělit výjimku z vy-

hlášky  a  neumožnit  ani 
omezený  hazard  ve  městě 

podpořilo 35 ze 40 přítom-
ných  zastupitelů.  Stopka 
hazardu byla vystavena na-
příč  politickým  spektrem. 
Výsledek  hlasování  potvr-
dil mimo jiné to, že hazard-
ní  lobby  je  nepřípustné,“ 
řekl  náměstek  primátora 
Jiří Kajzar.
Ve městě  jsou  nyní  pou-

ze kasina a herny povolené 
ministerstvem financí,  pro-
vozovány jsou ale v rozporu 
s městskou  vyhláškou.  Ve-
dení města proto vyvíjí tlak 
na ministerstvo financí, aby 
povolení  zrušilo.  Začátkem 
roku  bylo  ve  městě  podle 
údajů  ministerstva  finan-
cí  399  platných  povolení 
na provozování videotermi-
nálů  (automatů)  v  hernách, 

ale  také  například  rulety, 
karetních  her  nebo  kostek 
v  kasinech.    Ministerstvo 
financí již zahájilo 19 správ-
ních řízení o zrušení povo-
lení  k  provozování  sázko-
vých her na území města.
„Provozovatelé  kasin 

využívají  zákonem  daných 
možností, jak správní řízení 
protahovat a rozhodnutí mi-
nisterstva co nejvíce oddálit. 
Podávají požadavky na pro-
dloužení lhůty k podání vy-
jádření se k podkladům pro 
rozhodnutí,  které  musí  být 
podáno do 21 dnů od doru-
čení  oznámení  o  zahájení 
řízení. Ministerstvo má dal-
ších 30 až 60 dnů na vydání 
rozhodnutí o zrušení…“

(Pokračování na str. 3)
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Skateapark od Mystic Constructions s.r.o.   

Zpravodajství

„Vyjádřili jsme nesouhlas s výstavbou skatepar-
ku v areálu bývalého dopravního hřiště, protože 
už ve stávající formě cítíme, že toto umístění není 
vhodné a velmi obtěžuje zdejší obyvatele. Pokud 
by současné prvky nahradil areál v zamýšlené 
podobě, vše by se ještě znásobilo. Koncentrovala 
by se tu určitá skupina mládeže, která rozhodně 
není bezproblémová. Nechceme je házet všechny 
do jednoho pytle, chodí tu i mladší ročníky, kte-
ré se chtějí pobavit na koloběžkách, ale většina 
z těch starších je dost volnomyšlenkářská. Jsou 
hluční, potřebují alkohol, na hřišti se objevily 
i injekční stříkačky.“ A. H.

„Ať skatepark město postaví, ale v nějaké vhodněj-
ší lokalitě, tady to i s ohledem na sousední domov 
pro seniory nepatří. Jako učitelka tělocviku vím, 
jak je pohyb pro děti důležitý, jsem pro, aby pro 
sportování měly podmínky, nemám třeba nic proti 
basebalovému hřišti, které je kousek vedle, ale ska-
tepark by tady byl příliš rušivý. Už nyní se tu nedají 
pořádně otevřít okna, nemáme tu klid. Představo-
vala bych si tady něco pohodovějšího, třeba prvky 
workoutu – cvičení ve venkovním prostředí.“

R. H.

názory místních obyvatel

odlišný  charakter,  než  jak 
známe  z  televizních  obra-
zovek,  ze  soutěží  v  těchto 
disciplínách.  Máme  zma-
pována umístění  řady  ska-
teparků v České republice, 
jsou umístěny v nejrůzněj-
ších  lokalitách,  jejich  roz-
sáhlost  a  obtížnost  odráží 
požadavky  jednotlivých 
měst. Plochy pro  skatepar-
ky, které jsou dále od obyt-
né  zóny,  jsou  spíše  pro 
náročné,  ty blíže obytných 
částí měst jsou pro širokou 
věkovou kategorii a schop-
nosti uživatelů.
Věříme,  že  i  v  našem 

městě  se  podaří  najít  pro 
skatepark  vhodné  umístě-
ní,  které  bude  vyhovovat 
všem,  jak  z  pohledu  mla-
dých  lidí,  tak  z  pohledu 
těch, kteří se obávají hluč-
nosti, obslužné náročnosti, 
tak  z  pohledu  dostupnosti 
dětí  v  doprovodu  starších 

obyvatel. I když jsme opus-
tili  od  myšlenky  výstavby 
v lokalitě bývalého doprav-
ního  hřiště,  rádi  bychom 
zachovali při výběru nové-
ho  místa  podobná  kritéria 
–  blízkost  nějakého  další-
ho sportoviště a návaznost 
na cyklostezku.“
Za ČSSD Karel Deutscher

„Nalezení vhodného mís-
ta  pro  nový  skatepark  bude 
oříšek.  Jsme  poučeni  z  vý-
běru pěkné lokality u restau-
race  Golf,  kde  bylo  pěkné 
prostředí  a  téměř  ideální 
podmínky,  ale  z  realizace 
záměru  postavit  zde  nový 
skatepark  nakonec  sešlo. 
Důvodem byla  petice  obča-
nů  z  okolí,  kteří  se  obávali 
zhoršení  kvality  životních 
podmínek,  a  to  především 
hlasité  hudby,  znečištění 
okolí  odpadky  atd.  Protože 
nechceme  stavět  proble-

matické  stavby  pro  občany 
v  sousedství, vyhověli  jsme 
námitkám a hledáme novou 
lokalitu. Nová lokalita musí 
splňovat  řadu  podmínek. 
Tou  základní  je  umístění 
mimo  občanskou  zástavbu, 
nejlépe  na  pozemku  města 
nebo takového subjektu, kte-
rý by byl  přístupný  jednání 
o  nabytí  pozemku. Dále  by 
lokalita  měla  být  v  dosahu 
cyklostezky,  bez  inženýr-
ských  sítí  a  dobře  dostup-
ná  pro  občany  a  v  souladu 
s územním plánem. Protože 
nový skatepark je samostat-
ná  stavba  se  základem,  ni-
koli mobilní U  rampy,  není 
jej možné  umístit  pod  esta-
kádu. Pokud máte někdo tip 
na výše popsanou lokalitu či 
jiný nápad, zašlete jej na na-
pady@frydekmistek.cz.

Za hnutí Naše Město 
F-M Jiří Kajzar

(Pokračování na str. 3)

Radnice vyhověla petici občanů

„řešíme problém“
Kde byste umístili skatepark vy?

Zašlete své tipy na napady@frydekmistek.cz SKATEBOARĎÁCI: Adrenalin mládež přitahuje. Tento 
typ „U-rampy“ je ovšem příliš hlučný a v novém skatepar-
ku se s ním nepočítá. Foto: Petr Pavelka

Občané bydlící v blízkos-
ti zamýšlené výstavby ska-
teparku, s nímž se počítalo 
v areálu bývalého doprav-
ního hřiště, vyjádřili ne-
souhlas s re-
alizací této 
stavby peticí. 
Radnice se 
jim rozhod-
la vyhovět 
a bude hle-
dat další vhodné lokality. 
„Tato obří betonová stav-

ba  by  byla  tvrdým  zása-
hem do životního prostředí 
krásné  a  oddechové  zóny 
v  blízkosti  řeky  Ostravice. 
Jako  další  důvod  uvádíme 
nadměrný hluk, který bude 
doprovázet  provoz  tohoto 
areálu.  Jsme  přesvědčeni 

o  tom,  že  bude  docházet 
k  znečišťování  okolního 
prostředí  odpadky,  jak  se 
tomu  děje  již  dnes  v  okolí 
současného  malého  areálu. 

Na  jedné  straně  se  město 
snaží  zkultivovat  a  zaze-
lenit  sídliště  Slezská,  aby 
občanům  tam  žijícím  zpří-
jemnili  bydlení.  Na  straně 
druhé,  kde  zeleň  a  hezké 
prostředí  máme,  ji  skryje-
me pod obrovský kus beto-
nu. Současné umístění ramp 
jsme  tolerovali,  protože 
jsme  to  považovali  za  do-

časné  řešení,  než  se  opraví 
estakáda,“  zaznělo  mimo 
jiné  v  petici,  kterou  pode-
psalo 258 občanů bydlících 
v těsné blízkosti zamýšlené-

ho areálu. 
Na  zákla-

dě  ní  vedení 
města  roz-
hodlo  o  úpl-
ném  zasta-

vení zpracování projektové 
dokumentace  „Skatepark 
Frýdek-Místek“,  protože 
studie pro možnou realizaci 
byla  situována  do  dispozic 
areálu  bývalého  dopravní-
ho  hřiště  na  parcele,  která 
je  ve  vlastnictví  statutár-
ního města  Frýdku-Místku 
a nachází se mezi ul. 28. říj-
na a stávající cyklostezkou.

STUDIE VEŘEJNÉHO SKATEPARKU FRÝDEK-MÍSTEK

„V současné době užíva-
né rampy v areálu na ul. 28. 
října  byly  zhotoveny  jako 
náhrada za  skatepark, kte-
rý  byl  pod  estakádou  před 
započetím  její  rekonstruk-
ce.  Nepočítalo  se  se  zpět-
ným  návratem  do  prostor 
pod estakádou z více důvo-

dů. Šlo o místo provizorní, 
kam nebylo vhodné  chodit 
s  menšími  dětmi.  Kromě 
toho  rampy  byly  realizo-
vány jako dočasné, některé 
části  byly  již  dříve  pou-
žity,“  vysvětluje  primátor 
Michal Pobucký v odpově-
di občanům.   (pp)

Návrh  byl  ve  studii 
zpracovaný  jako  monoli-
tický  betonový  skatepark 
o rozloze cca 60x30 m. Byl 
kompromisním  řešením 
pro užití skate i bike, mož-
nostmi území a rozpočtu. 
Kolem  skateparku  se 
počítalo i s in-line ces-
tou,  vybudováním  prv-
ků street a workout. Prv-
ky  skateparku  byly  pro 
studii zadané tak, aby byly 
vhodné  i  pro  začátečníky, 
aby  je  s  rodiči mohli  vyu-
žít  i malí  bruslaři  a bikeři. 
Počítalo se rovněž s tím, že 
bude stanoven provozní řád 
a  že  zde  nebude  osvětlení, 

aby nebylo možné jej užívat 
v  době,  kdy  nebude  dosta-
tečné denní světlo. 
Betonový  skatepark  je 

velice  odolný  proti  van-

dalismu,  jeho  životnost  je 
nesrovnatelně  delší  než 
u  ostatních  technologií, 
vyžaduje  minimální  ser-
visní zásahy a opravy.

Téma: Ve které lokalitě ve městě byste navrhovali umístit skatepark?

Skateboardové překážky – Technologie  Betonový skatepark

NA RAMPĚ: Moderní, méně hlučné prvky. 
Foto: Studie veřejného skateparku

„Je  celorepublikovým 
trendem stavět pro širokou 
veřejnost  betonové  skate-
parky,  proto  chceme,  aby 

nechyběl  ani  ve  Frýdku-
-Místku.  Dnešní  moderní 
skateparky  pro  občany 
měst  mají  přitom  zcela 
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Město neudělí výjimky pro hazard
(Pokračování ze str. 1)

Provozovatelé mohou dále 
reagovat  a  proti  rozhodnu-
tí  o  zrušení  povolení  podat 
rozklad, o kterém do 30 dnů 
ode  dne  předložení  spisu, 
u  zvlášť  složitých  případů 
do 60 dnů, rozhoduje ministr 
financí. Rozklad má odklad-
ný  účinek, 
to  znamená, 
že  do  doby 
než  ministr 
s  konečnou 
p l a t n o s t í 
rozhodne  o  zrušení  povo-
lení,  můžou  majitelé  herny 
a  kasina  provozovat.  Proti 
rozhodnutí  ministra  mohou 
následně  provozovatelé  ha-
zardu  podat  správní  žalobu 
k soudu. V době jejího pro-
jednávání  už  ale  nemohou 
herny  a  kasina  provozovat, 
musí  respektovat  právní 

moc  vydaných  rozhodnutí 
o  zrušení  povolení,  ledaže 
by  soud  rozhodl  na  návrh 
provozovatele  o  odkladném 
účinku žaloby, pak by mohli 
v  hazardu  pokračovat,“  vy-
světlil  náměstek  primátora 
Karel Deutscher.
Město v minulých dnech 

p r o v e d l o 
kontrolu  he-
ren  a  kasin. 
Z a m ě ř e n a 
byla  na  to, 
zda  v  nich 

nejsou  provozovány  „au-
tomaty“,  které  v  minulosti 
povolovalo město  a  jejichž 
povolení  vypršelo  v  roce 
2012.  Kontrolu  provedli 
městští  strážníci  s  pozitiv-
ním  výsledkem.  Ve  městě 
není  provozován  jediný 
automat,  který  v minulosti 
povoloval  magistrát.  Poté, 

co  budou  městu  minister-
stvem financí doručena roz-
hodnutí o zrušení povolení 
na  provoz  videoloterijních 
terminálů i živé hry, budou 
strážníci  kontrolovat  dodr-
žení  rozhodnutí.  Za  nedo-
držení  bude  možné  uložit 
ve  správním  řízení  pokutu 
až do výše 30 tisíc korun.
V loňském roce obdrželo 

město z hazardu 39 milionů 
korun. „S miliony z hazardu 
by  se  městu  jistě  dýchalo 
lépe, ale v konečném účto-
vání zohledňujícím veškeré 
dopady  hráčských  vášní, 
včetně páchané kriminality, 
město jistě ztratné nebude,“ 
shrnul  primátor  Michal 
Pobucký  s  tím,  že  v  tomto 
duchu se v městském zpra-
vodaji na toto téma vyjádřili 
zástupci  všech  politických 
klubů zastupitelstva.

„STOP 
hazardu“

(Pokračování ze str. 2)
„Milovníků  jízdy  na  „pr-

kénku  s  kolečky“  a  podob-
ných  zařízeních  je  hodně. 
Vídáme  je  téměř  denně 
na  různých  místech  měs-
ta.  Mnohdy  i  tam,  kde  to 
není  příliš  ideální,  protože 
zde  prochází  lidé  za  prací, 
zábavou  či  nákupy  a  hrozí 
vzájemná  kolize  nebo  i  ne-
příjemný úraz  aktéra,  který 
si  za  překážky  a  pomůcky 
při  své  jízdě  vybírá  scho-
diště,  zábradlí  atp.  Proto 
mě  rozhodnutí  vybudovat 
skatepark  ve  městě  potěši-
lo. Lokalitu pro vybudování 
tohoto  sportoviště  vybralo 

již  minulé  vedení  radnice 
na bývalém dopravním hřiš-
ti  v  Místku.  Je  zde  dobrá 
dostupnost  jak  MHD,  tak 
i pěšky či na kole. Stojí zde 
však  i  domov  pro  seniory 
a jsou zde i obytné domy se 
spoustou  bytů  a  jejich  uži-
vatelé  se,  snad  i oprávněně, 
obávají zvýšeného hluku při 
provozování  tohoto  sportu, 
který  je  mnohdy  provázen 
i hlasitější hudební produkcí. 
I k tomuto aspektu je nutné 
přihlédnout a hledat alterna-
tivu k tomuto místu. Nabízí 
se  například místo  u  Soko-
líku  u  bývalého  autobuso-
vého  nádraží.  Také  volný 

asfaltový prostor u hlavního 
vstupu do areálu TJ Slezan, 
nevyužitá  plocha  u  nové-
ho  autobusového  nádraží 
a mohli bychom určitě najít 
i  další  místa.  Ne  všechny 
volné plochy jsou majetkem 
města. Z mého pohledu je ale 
důležité, aby toto místo bylo 
dostatečně  dostupné  MHD, 
kolem, pěšky a aby bylo bez-
pečné pro všechny uživatele 
tohoto sportoviště.“

Za klub KDU-ČSL
Libor Koval

„Otázku  kam  umístit 
skatepark,  místo  původní-
ho, který musel být v  roce 

2010 v souvislosti s rekon-
strukcí  estakády  zrušen, 
řeší  vedení  města  delší 
dobu. Mělo by  jít o místo-
-pozemek,  který  je  v  ma-
jetku  města.  Skatepark 
by  měl  být  vzdálen  mini-
málně  50 m  od  nejbližších 
obytných  domů,  dostupný 
mladým  lidem  s  nezbyt-
nou  vybaveností  (sociální 
zázemí,  občerstvení,  bez-
pečnost).  Nabízí  se  např. 
prostory  v  areálu  stadionu 
Slezanu.  Pozemky  by  se 
musely  majetkově  vypo-
řádat, městu patří jen část. 
Přístup  je  vlastně  stejný 
jako  na  bývalý  skatepark 
pod  estakádou.  Obytné 
domy  v  blízkosti  nejsou 
a  tribuna  stadionu  Slezan 
by  po  dohodě  s  vlastní-
kem  zajišťovala  nezbyt-
né  sociální  zázemí.  Další 
možností umístění  je  areál 
bývalého dopravního hřiště 
na ulici 28. října. Pozemky 
jsou  ve  vlastnictví  města. 
Ze tří stran se obytné domy 
nevyskytují a obytné domy 
na  pokraji  sídliště  Rivié-
ra  by  byly  od  skateparku 
vzdálené  cca 60-70 m. Pří-
stup  je  jak  po  hrázi,  tak 
po  samotné  komunikaci 
28.  října. Také občerstvení 
je  na  příjezdech  dostatek 
a s ním i potřebně sociální 
zázemí. Pokud  se  tedy ne-
najde  ještě  další  lokalita, 
více  plusů  má  areál  bý-
valého  dopravního  hřiště 
na ulici 28. října, které volá 
již  delší  dobu  po  zásadní 
rekonstrukci. Tak proč zde 
neumístit skatepark? Je jen 

otázka  času,  kdy  se  sídliš-
tě  Riviéra  stane  sídlištěm 
mladých, kteří určitě skate-
park pro své děti v blízkosti 
domova uvítají.“

Za klub KSČM
Ivan Vrba

„V  klubu  zastupitelů 
Hnutí  ANO  proběhla  dis-
kuze na téma umístění ska-
teparku. Snahou bylo nalézt 
lokalitu, která by co nejvíce 
vyhovovala  občanům  a  zá-
roveň by nenarušovala jejich 
životní  prostor.  Při  výběru 
lokality pro výstavbu skate-
parku je také důležitý názor 
zástupců  tohoto  sportovní-
ho  odvětví,  který  jim  bude 
primárně  sloužit.  Návrh 
hnutí ANO je diskuse a se-
tkání  s  občany.  Bylo  navr-
ženo několik lokalit, z nichž 
nejlepší  se  nám  jeví  volná 
plocha  mezi  sloučenou  9. 
a  5.  základní  školou  a  fot-
balovým stadionem Stovky. 
Hlavní výhodu této lokality 
spatřujeme  v  umístění,  ne-
boť nebude rušit místní oby-
vatele a zároveň by mohl být 
spravován personálem, kte-
rý obsluhuje i přilehlé hřiš-
tě. Díky tomu by mohlo dojít 
k úspoře provozních nákla-
dů na správu  těchto zaříze-
ní. Velkou výhodou je vyso-
ký počet dětí v dané lokalitě, 
což může být přínosem pro 
tento sport. Jedná se o mís-
to  s  málo  frekventovanou 
komunikací. Zároveň je zde 
zastávka městské hromadné 
dopravy – linka č. 1.“

Za hnutí ANO
Jakub Míček

Téma: Ve které lokalitě ve městě byste navrhovali umístit skatepark?

OSTRAVSKÁ ULICE: Ostrůvky budou znamenat další 
zvýšení bezpečnosti chodců.  Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frý-
dek-Místek zvyšuje bez-
pečnost chodců při pře-
chodu přes frekventované 
silnice. V nejbližších dnech 
bude na čtyřproudových 
komunikacích Ostravská 
a Frýdlantská v centru 
města vybudováno celkem 
pět doprav-
ních ostrův-
ků. Vznikají 
v místech 
současných 
p ř e c h o d ů 
pro chodce.
Stavební  práce  byly 

zahájeny  v  dubnu,  jsou 
rozděleny  na  několik 
etap a  řidiče v  souvislosti 
s  nimi  budou  čekat  do-
časná  dopravní  omezení. 
Doprava  je  v  potřebnou 

dobu  svedena  do  jednoho 
(vnějšího)  jízdního  pruhu 
v každém směru. Souběž-
ně  se  staví  dva  ostrůvky, 
a to vždy v lichém pořadí, 
aby  nedošlo  k  dopravní-
mu  kolapsu  na  krátkém 
úseku.  Vznikají  na  pře-
chodech  komunikace  Os-

travská  u  za-
stávky Anenská 
a  u  placeného 
p a r k o v i š t ě 
J.  V.  Sládka, 
také na zebrách 
k om u n i k a c e 

Ostravská  k  ulici  Lidická 
a k takzvané myší díře ve-
doucí na místecké náměs-
tí.  S  pátým  ostrůvkem  se 
počítá na přechodu komu-
nikace  Frýdlantská  u  vě-
žových domů.

Dopravní  normy  naři-
zují budovat tyto ostrůvky 
u  všech  nových  přechodů 
pro  chodce  přes  komuni-
kaci širší než sedm metrů. 
„My  jsme  se  rozhodli,  že 
ostrůvky  z  bezpečnost-
ních  důvodů  vybudujeme 
i  u  stávajících  přechodů. 
Do  konce  května  vznik-
nou čtyři ostrůvky na ulici 
Ostravská a  jeden na ulici 
Frýdlantská,  tedy  na  ko-
munikacích se dvěma jízd-
ními pruhy v každém smě-
ru.  Přechody  pro  chodce 
jsou zde vyhodnoceny jako 
jedny  z  nejnebezpečněj-
ších ve městě, čtyři z nich 
nejsou  vybaveny  semafo-
ry  ani  jinými  ochranný-
mi  prvky,“  řekl  náměstek 
primátora Karel Deutscher 

Chodce ochrání dopravní ostrůvky

s  tím, že dopravní ostrův-
ky  jednak  zvýší  ochranu 
chodců,  ale  také  přispějí 
ke  zpomalení  projíždějí-
cích  vozidel,  čímž  se  cel-
kově  zvýší  dopravní  bez-
pečnost  na  komunikacích, 
kterými  denně  projede 
přes třináct tisíc aut. 

Náklady  na  vybudování 
dopravních  ostrůvků  činí 
773  tisíc korun. Město po-
žádalo  na  jejich  realizaci 
o  dotaci  z  Regionálního 
operačního  programu. 
V případě, že dotaci získá, 
bude 85 % nákladů uhraze-
no z prostředků EU.   (pp)

„zvyšujeme 
bezpečnost 
ve městě“
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Zúčastněte se benefiční 
akce konané v bazilice 
minor Navštívení Pan-
ny Marie ve Frýdku 

dne 17. dubna, 
pořádané s cílem 
pomoci obnově 
misijní školy 

na ostrově Tan-
na v Tichomoří, 

kde v březnu 
způsobil 

vážné škody 
tajfun.

TIP Vedení statutárního města Frýdku-Místku
ve spolupráci s Osadním výborem 

Zelinkovice-Lysůvky pořádá

SETKÁNÍ S OBČANY
ZELINKOVIC A LYSŮVEK,

které se uskuteční 
v úterý 28. dubna v 17 hodin

v Minimotorestu „U Fojtíků“.

Na Vaše dotazy, týkající se života v našem 
městě a městské části Zelinkovice-Lysůvky, 

vám odpoví Karel Deutscher, náměstek 
primátora, zástupci odborů Magistrátu

města Frýdku-Místku a Technických služeb, a.s.

(Pokračování ze str. 1)
1.  Zřídíme  samostatný 

odbor  pro  zadávání  veřej-
ných zakázek. Všechny ve-
řejné  zakázky  města  bude 
zadávat, zpracovávat a vy-
hodnocovat  nově  zřízený 
odbor  veřejných  zakázek. 
Ze  své  činnosti  se  bude 
zodpovídat  přímo  radě 
města, kde bude předkládat 
výsledky  jednotlivých  za-
kázek. Nebude jej tedy pří-
mo řídit a ovlivňovat žádný 
politik.  Všechny  zakázky 
nad 100 tisíc budou i nadá-
le zveřejněny na internetu, 
ačkoliv  zákon  ukládá  tuto 
povinnost až od dvou, resp. 
šesti milionů korun.
2.  Vytvoříme  interneto-

vý  portál  www.smlouvy-
fm.cz. Na těchto stránkách 

budeme zveřejňovat všech-
ny  smlouvy,  které  město 
Frýdek-Místek  uzavře, 
včetně  všech  dodatků.  Po-
vinnost  bude  pro  všechny 
smlouvy,  jejichž  hodnota 
bude  minimálně  50  tisíc 
korun,  což  je  nad  rámec 
zákona,  protože  povinně 
se  zveřejňují  smlouvy  až 
od 500 tisíc korun.
3.  Vytvoříme  interne-

tový  portál  www.zakaz-
kyfm.cz. V  současné  době 
zveřejňujeme  všechny  za-
kázky na profilu zadavate-
le.  Tento  stávající  systém 
se  může  zdát  nepřehledný 
a  pro  občana  komplikova-
ný. Nové internetové strán-
ky by měly velice jednodu-
še  a  přehledně  zobrazovat 
všechny  zakázky,  které 

město  uzavřelo,  včetně 
finálního  finančního  plně-
ní,  méněprací  a  víceprací 
a včetně všech dodatků.
4. Vytvoříme internetový 

portál  www.rozpocetfm.cz. 
V současné době zveřejňuje-
me rozpočet města na webo-
vých  stránkách  města. 
Z důvodu větší přehlednosti 
a  jednoduchosti  pro  vy-
hledávání  občanů  jsme  se 
rozhodli  vytvořit  nový  por-
tál,  který  bude  příjemnější 
a jednodušší. Bude se jednat 
o  tzv.  „klikací  rozpočet“ 
města, který je mnohem pří-
větivější pro jeho uživatele.
5.  Vytvoříme  interne-

tový  portál  www.uradfm.
cz.  Na  nových  interneto-
vých  stránkách  bude moci 
každý  občan  města,  kte-

10 kroků k otevřenější a transparentnější radnici

Náš domov spočívá na našich bedrech

Statutární město Frý-
dek-Místek, stejně jako 
v minulých letech, pořádá 
i letos oslavu Dne Země, 
tentokrát s podtitulem 
Náš domov spočívá na na-
šich bedrech. Den Země 
se uskuteční ve čtvrtek 
23. dubna od 9 do 15 ho-
din v místeckém areálu 
„Sokolík“, a to díky spo-
lupráci se Spolkem přátel 
Frýdku-Místku.
Oslav  Dne  Země  se  již 

tradičně  zúčastní  městská 
společnost  Frýdecká  sklád-
ka, a. s., která bude mít své 
stánky  zaměřeny  na  sběr 
a  třídění  odpadů,  zejména 
skla,  papíru  a  plastů,  Vý-
zkumné  energetické  cent-
rum  Vysoké  školy  báňské 

– Technické  univerzity Os-
trava představí svou eduka-
tivní  show  „Smokeman  za-
sahuje“. „Cílem této show je 
přiblížení  správného  spalo-
vání v lokálních topeništích; 
nabídne  praktické  ukázky 
jak správně (ne)topit, sezná-
mí  vás  s  tím,  jak  si  doma 
můžeme 
s a m i 
stanovit, 
s  jakou 
účinnos-
tí provo-
zujeme  spalovací  zařízení, 
a co nejvíce ovlivňuje to, co 
vychází  z  našich  komínů,“ 
přibližují organizátoři.
Přírodovědné  soutěže 

budou  probíhat  u  stánků 
Muzea  Beskyd  Frýdek-
-Místek,  p.  o.,  mnoho  za-
jímavých  informací  a  zá-
žitkové  aktivity  týkající  se 

recyklace bavlněného oble-
čení  zajistí  Dobrovolnické 
centrum ADRA.
„Den  Země  je  zamě-

řen  na  aktivity  spojené 
s  výchovou  k  porozumění 
a  ochraně  životního  pro-
středí,  abychom  byli  zod-
povědnými  obyvateli  naší 

planety,“ 
z o p a -
k o v a l 
p o s l á n í 
oblíbené 
akce pri-

mátor Michal Pobucký.
Den  Země  je  financo-

ván  z  rozpočtu  Statutár-
ního  města  Frýdek-Místek 
a Moravskoslezského kraje 
v  rámci  dotačního  progra-
mu  na  Podporu  dobrovol-
ných  aktivit  v  oblasti  udr-
žitelného  rozvoje  pro  rok 
2015.   (pp)

„Den Země – 23. dubna
Areál Sokolíku 9–15 h.“

Nestačí vám informace 
o historii Frýdku-Místku 
z knih, brožur nebo letáků? 
Chtěli byste se dozvědět 
více? Tak přijďte na ně-
který z Dnů s průvodcem, 
pořádaných Beskydským 
informačním centrem, 
v letošním roce na vás čeká 
spousta novinek.
Dny  s  průvodcem  si  již 

získaly  v  předchozích  le-
tech velkou popularitu, se-
znamují  nejen  turisty,  ale 
především  občany  města 
s  jeho  historií  a  součas-
ností,  přibližují  jim  atrak-
tivity, které mnohdy míjejí 
bez  povšimnutí,  a  také 
místní rodáky. 
V  letošním  roce  orga-

nizátoři  připravili  novin-
kové okruhy. Už v  sobotu 
25.  dubna  se v 9.30 hodin 
můžete  vydat  ze  Zámec-
kého  náměstí  společně 
s  historikem  na  putování 
za historií Frýdku-Místku. 
Na začátku prohlídky vám 
přiblíží  historii  celé  ob-
lasti  Frýdecko-Místecka, 
poté  se  účastníci  přemístí 
přes  ulici Hlubokou  k  ba-
zilice  Navštívení  Panny 
Marie.  Zde  se  dozví  něco 
o  její  historii  a  pověsti, 
která  se  k  bazilice  váže. 
Odtud přes Těšínskou uli-
ci  skupina  přejde  k  třídě 
T. G. Masaryka, kde bude 
prohlídka ukončena. 
Ve  stejný  den  ve  12.30 

hodin  akce  proběhne 

i  v  Místku,  kde  bude  při-
pravena  zbrusu  nová  ko-
mentovaná  prohlídka 
s  názvem  Nádherné  stopy 
historie  aneb  poznej  erby, 
busty a sochy našeho měs-
ta.  „S  tímto  novinkovým 
produktem  se  mohli  ná-
vštěvníci setkat již v minu-
lém  roce  ve  Frýdku,  letos 
se však prohlídka přesouvá 
do  místecké  části  města. 
Zde  prohlídka  začne  tra-
dičně  na  náměstí  Svobo-
dy,  odkud  se  přemístíme 
ke kostelu svatého Jakuba, 
přes sady B. Smetany a Ja-
náčkův  park  a  celou  pro-
hlídku  zakončíme  v  okolí 
kostela  Všech  svatých. 
Na každé zastávce i v prů-
běhu  procházky  budete 
upozorňováni na různé za-
jímavé  sochy,  skryté  erby 
či  busty,  kolem  kterých 
třeba  každý  den  prochází-
te,“  zve  ředitelka  Beskyd-
ského informačního centra 
Monika Konvičná.
Třešničkou na dortu v le-

tošních novinkových akcích 
bude  jistě  komentovaná 
prohlídka s názvem Po sto-
pách  textilek  ve  Frýdku-
-Místku, která se uskuteční 
30. května od 9 hodin. Mů-
žete se vydat za architektu-
rou Frýdku-Místku,  kterou 
ovlivnil  rozvoj  textilního 
průmyslu.  Tato  prohlídka 
však  bude  jak  časově,  tak 
délkou náročnější než ostat-
ní prohlídky.   (pp)

Dny s průvodcem plné novinek

rý  se  nejprve  zaregistruje 
na magistrátu, získat infor-
mace o všech evidovaných 
platbách,  které  učinil,  či 
má učinit, dále v rámci evi-
dence  psů  nalezne  přehled 
svých  registrovaných  psů 
a bude mít možnost provést 
změny údajů, přihlášení či 
odhlášení psa,  a  stejně  tak 
v  rámci  komunálního  od-
padu bude mít možnost při-
hlášení a odhlášení. Občan 
tak  získá  přehled  o  plat-
bách a bude moci využívat 
další  funkce,  které  bude 
potřebovat.
6.  Zavedeme  online  pře-

nosy  ze  zastupitelstva měs-
ta. Všechna zasedání zastu-
pitelstva  města  budou  živě 
přenášena pomocí internetu.
7.  Transparentní  prodej 

a  pronájem  nemovitostí. 
Veškerý  nemovitý  majetek 
bude  prodáván  a  pronají-
mán pomocí otevřených vý-

běrových řízení a licitací.
8. Občané budou mít i na-

dále otevřené dveře. Na roz-
díl od jiných měst stále platí, 
že  jednotliví  členové  vede-
ní  města  přijímají  každou 
středu  od  12.30  do  15.00 
i  neohlášené  návštěvy,  kdy 
se na ně mohou lidé obrátit 
s  jakýmkoli  problémem  či 
podnětem.
9. Zpravodaj FM. Ve Zpra-

vodaji Rady města Frýdku-
-Místku  má  opozice  mož-
nost se vyjadřovat k daným 
tématům.  Občanům  chce-
me přinést ještě více infor-
mací zejména o aktivitách, 
jako je kácení stromů nebo 
investiční akce, které před-
stavují v době výstavby ur-
čitá omezení.
10.  Audity  v  městských 

společnostech.  Provedeme 
audity ve všech městských 
společnostech a a zveřejní-
me jejich závěry.
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INFORMACE PRO ZÁJEMCE 
Vstupní pohovory: každou středu od 1400 do 1800 hodin

Místo pohovorů: Radniční 1242, 738 01 Frýdek-Místek
Koordinátor dobrovolníků: Bc. Lenka Hájková

734 693 785  lenka.hajkova@adra.cz

www.adrafrydekmistek.cz

CHCEŠ
STAŇ 

SEDOBROVOLNÍKEM!
POMÁHAT 
LIDEM?

Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek

Bylo vydáno za podpory 
Moravskoslezského kraje

Finanční partneři

Daruj hodinu týdně ... 

seniorům
  nebo osobám

  zdravotně postiženým  a nevyléčitelně  nemocným

Magistrát města Frýdku-
-Místku,  odbor  sociálních 
služeb,  oznamuje  zájem-
cům  o  přidělení  bezbarié-
rového  bytu  ve  vlastnictví 
Statutárního města Frýdek-
-Místek, že je možné podat 
žádost o přidělení bezbari-
érového bytu do pronájmu. 
Jedná se o 2 byty o veli-

kosti 1+0, 1. kategorie na ad-
rese  ul.  Malý  Koloredov 
č.p.  811,  v  11.  NP  o  ploše 
40,08  m2.  Výše  nájemného 

a  zálohy  na  služby  spojené 
s užíváním bytu činí celkem 
cca  4.100 Kč  (jednotlivec), 
cca 4.800 Kč (dvojice).
Žadatelem  o  bezbarié-

rový  byt  může  být  občan 
s  tělesným  postižením 
v oblasti mobility s trvalým 
pobytem  na  území  města 
Frýdek-Místek.  Byty  jsou 
dle  schválených  pravidel 
pro pronájem bytů ve vlast-
nictví  Statutárního  města 
Frýdek-Místek  přidělová-

ny  na  základě  posouzení 
odborem  sociálních  služeb 
s  ohledem  na  celkovou  so-
ciální situaci žadatelů a vý-
sledek bodového hodnocení. 
Bližší  informace  získáte 

na Magistrátu města Frýdku-
-Místku,  odboru  sociálních 
služeb,  ul.  Radniční  1149, 
telefon 558 609 358, kancelář 
č. 107, u Mgr. Jany Pavelkové 
v době úředních hodin: pon-
dělí,  středa  8.00 – 17.00  h., 
čtvrtek 13.00 – 15.00 h.

Oznámení o volných bezbariérových bytech

Nikdo nemůže udělat „všechno“, 
ale všichni můžeme udělat „něco“

Většina z nás hledá v ži-
votě spokojenost, štěstí, 
zdraví. A je pro nás příno-
sem, když se nám podaří 
náš život uspořádat tak, 
abychom byli spokojeni. 
Ale někdy nám k tomu 
ještě něco chybí a mnoh-
dy to „něco“ neumíme ani 
pojmenovat. Něco hledá-
me – ale co to je?
Paní  Alena  Gebauero-

vá,  současná  dobrovolni-
ce  v  hospici,  když  hledala 
na  podobnou  otázku  odpo-
věď,  objevila  inzerát  Adry. 
Jak  sama  uvádí:  „Tehdy 
jsem pochopila,  že  to  je  to, 
co mi chybělo. Dobrovolnic-
kou službu jsem potřebovala 
dosadit  do  mozaiky  svého 
současného  života,  aby  byl 
celistvý.  To,  co  „dávám“, 
se mi mnohonásobně vrací. 
Návštěvy v hospici jsou pro 
mě  pokaždé  zvláštním  se-
tkáním  s  lidmi,  jejichž  pří-
běhy  mě  dojímají,  ale  také 
rozveselují.  Mám  možnost 
seznámit  se  s  jejich  životní 

cestou.  Nebo  si  s  nimi  po-
povídat ve větším kroužku, 
pokud  se  mi  poštěstí  zajít 
do hospice dopoledne. A ně-
kdy jen tak posedět a mlčet. 
Jindy přečíst kapitolu z kni-
hy  nebo  úryvek  z  časopisu 
těm,  kteří  chtějí.  Podporou 
jsou  mi  společné  setkání 
s  dalšími  kolegy  –  dobro-
volníky, kde si vyměňujeme 
zkušenosti,  společně se po-
bavíme a nacházíme energii 
do další práce.“ 
Podobnou  zkušenost  vy-

jádřila  dobrovolnice  Pavla 
Jakubczyková. „S mou kli-
entkou  posloucháme  hud-
bu,  sledujeme  její  oblíbené 
seriály,  filmy,  povídáme  si. 
Zapojujeme  pohybovou  ak-
tivitu a také pečuji o její ze-
vnějšek. Vždy  na  ní  vidím 
uvolněnost a spokojenost. Je 
to ten nejkrásnější pocit, že 
děláte něco, co má smysl.“
Zaujala-li  vás  zkušenost 

paní  Aleny  a  Pavly,  nebo 
byste  rádi  zkusili  dobrovol-
nictví jinde, kontaktujte Dob-

rovolnické  centrum  ADRA 
ve  Frýdku-Místku,  jehož 
kancelář  je  pro  veřejnost 
k  dispozici  každou  středu 
od 14 do 18 h. na adrese Rad-
niční 1242, Frýdek-Místek. 
Již  v  pondělí  20.  dubna 

proběhne  vstupní  školení 
nových dobrovolníků.

V  tomto  čase  do  hospice  ve  Frýdku-Místku  dochází 
okolo  15  dobrovolníků  s  různou  intenzitou  a  frekven-
cí. K dobrovolníkům patří  ženy a najdou se mezi nimi 
i muži, nejmladší dobrovolnici je 21 let a věkově nejstarší 
76. Hospic  Frýdek-Místek  spolupracuje  s  dobrovolníky 
v tomto zařízení od roku 2012 a za dobu existence dobro-
volnického programu dobrovolníci věnovali 3984 hodin. 
Do programu se od počátku trvání zapojilo 60 občanů. 

Aktuální nabídka dobrovolnických příležitostí: 
Hospic na ul. I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek

Domov pro seniory Frýdek-Místek, 28. října 2155, 
Penzion pro seniory, Lískovecká 86, Frýdek-Místek

Kontakt: Lenka Hájková
734 693 785, lenka.hajkova@adra.cz

Rodinná a manželská poradna ve Frýdku-Místku
u příležitosti „Dne rodin“ Vás srdečně zve 

na Besedu o náhradní rodinné péči, 
která se uskuteční ve čtvrtek 14. 5. od 16.00 h.

v prostorách Rodinné manželské poradny
ul. Jiráskova 457.

Besedovat s Vámi budou Mgr. Hana Nováčková
a pěstounka paní Jitka Zárubová.

Bližší informace 558 438 600, 777 744 635
e-mail: fm@cepp.cz
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„město 
podpořilo“

kam za sportem a relaxací

Domácí zápasy jarní části FNL:
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. 

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

SEMIFINÁLE S OLYMPEM: Sokolky vedly 2:1 na zápasy a 2:0 na sety v dalším 
domácím zápase, poslední potřebnou sadu ovšem nezískaly a musely k rozhodujícímu 
utkání znovu do Prahy. Tam si prožily „deja vu“, když vedení 2:1 na sety ztratily znovu 
a zbyl tak na ně boj o bronz.  Foto: Petr Pavelka

MFK F-M – FK PARDU-
BICE 2:1 (0:1)

Před strašidelným losem 
dalších kol, se soupeři jako 
Žižkov,  Zlín,  Varnsdorf 
a  Sokolov,  čekal  nejprve 
ve  Stovkách  soupeř,  kte-
rého  valcíři  ještě  ve  FNL 
neporazili  (1:1,  1:1  a  0:1). 
Tentokrát  však  tři  body 
s  Pardubicemi  k  úlevě 
všech vydolovali.
Nezačali  ale  nejlépe. 

Hned  zkraje  pardubická 
defenzíva  odvrátila  míč  až 
na naši polovinu, nešťastník 
Ilko místo malé domů volil 
jen  slabý  odkop,  který  se 
mu hrubě nepovedl. Smrtící 
brejk  pak  zakončoval  přes-
ně lobující Záviška – 0:1.
Stovky si pak zaburácely 

až v 70. minutě. Po  centru 
Zapalače  hlavičkoval  Ží-

dek, ale Frydrych jeho gólo-
vý pokus znovu vyrazil, ale 
jen před sebe, takže důraz-
ný Jurišić se dokázal prosa-
dit – 1:1!  Další zasloužená 
odměna  přišla  sedm minut 
před  koncem  zápasu. Opět 
roh  Zapalače  se  dostal 
po  sérii  odrazů  až  k  Lite-
rákovi a  ten málem roztrhl 
svou levačkou síť – 2:1!
Na tři zlaté body se nepo-

dařilo navázat v Praze, kde 
jsme zaslouženě prohráli.
FK VIKTORIA ŽIŽKOV 

– MFK F-M 2:0 (1:0)
V  Praze  valcíři  narazili 

na  nejlepšího  jarního  sou-
peře  a  porážka  byla  proto 
zasloužená,  naštěstí  náskok 
na  sestupové  příčky  zůstal 
desetibodový. Naštěstí i pro-
to, že se Zlínem doma jsme 
další body také nepřidali.

Získali uklidňující body

MFK F-M – ZLÍN: V posledním domácím zápase valcíři podlehli 0:2.  Foto: Petr Pavelka

POVEDENÉ ŠACHOVÉ VELIKONOCE: Beskydská 
šachová škola ve spolupráci se SVČ Klíč uspořádala pod 
patronací města ve dnech 2.-6. 4. již 36. ročník Turnajů 
šachových nadějí. Ten je nejstarším a nejprestižnějším 
vícedenním mládežnickým turnajem nejen v České re-
publice, ale i v celé Evropě!

319 hráčů ze 17 zemí 
se zúčastnilo 36. ročníku 
Turnajů šachových nadějí 
v Národním domě, kde se 
místní šachový klub kaž-
doročně snaží o zajištění té 
nejvyšší šachové, sportov-
ní i společenské úrovně.
Turnaj  šachových  nadějí 

je bez nadsázky označován 
vlajkovou lodí mezi turnaji 
pořádanými 
Beskydskou 
šachovou ško-
lou. Jedná se 
o sérii turnajů 
různých  věkových  katego-
rií  se  zápočtem  na  FIDE 
ELO, kterých se v minulos-
ti zúčastnili i hráči světové-
ho  formátu.   Ani  tentokrát 
nechyběl  pestrý  doprovod-
ný program, ve kterém hrál 
prim trenér české reprezen-
tace  Vlastimil  Jansa,  jenž 
sehrál  několik  simultán-

ních  akcí,  v  nichž  změřil 
síly i s náměstky primátora 
Jiřím  Kajzarem  a  Pavlem 
Machalou.
36. ročník Turnajů šacho-

vých nadějí  byl  pro domácí 
šachovou školu úspěšný. Na-
děje  BŠŠ  si  vedly  výborně 
a získaly celou řadu cenných 
umístění. Velkou radost tre-
nérům udělali svým 1. mís-

tem – Kristýna 
L a u r i n c ov á 
(D12)  a  Petr 
Gnojek  (H12), 
2.  místem  Lu-

cie  Fizerová  (D9),  Richard 
Stalmach  (H9)  a Marek  Fi-
zer (H7), 3. místem – Zuza-
na  Gřesová  (D15)  a  Tomáš 
Strachota (H7).
Všem  medailistům  gra-

tulujeme a děkujeme za vý-
bornou  reprezentaci  Frýd-
ku-Místku  a  Beskydské 
šachové školy!

Turnaj šachových nadějí

Důležitý a vítězný dvoj-
zápas  s  Ostravou  sehrály 
kadetky  U17  a  udržely  si 
šanci setrvat v dorostenec-
ké lize i v příští sezóně. 
BK Frýdek-Místek – SBŠ 
Ostrava B 67:46 a 65:59
L.  Ručková  23,  Kučná  21, 
Čapatá 15, N. Ručková 14, 
Zmeškalová 14 atd.
Liga  mladších  žákyň 

U14 pokračovala předehrá-
vaným utkáním, po kterém 

houževnatě  hrající  Kyjov 
nakonec  odjížděl  domů 
s těsnou prohrou.
BK Frýdek-Místek – TJ 

Jiskra Kyjov 66:59
N. Ručková 27, Zátopková 13, 
Maříková 10, Riedelová 7 atd. 
Ženský tým nejdříve vy-

soko prohrál utkání s Haví-
řovem a potom ve vyrovna-
ném duelu  porazil  rezervu 
basketbalistek Příboru.
BK Frýdek-Místek – BK 

Havířov 41:80, - BK 
Příbor B 62:50

Ševčíková 20, Bonková 17, 
M. Schäferová 14, Džume-
lová 14 atd.
Na ostravském kole kva-

lifikace  o  Národní  finále 
ČR představili  trenéři Petr 
Aleksa  a  Aleš  Konečný 
tým  mladších  minižákyň 
U12.  Ten  dvakrát  zvítězil 
a  postoupil  do  další  fáze 
kvalifikačních bojů.
BK Frýdek-Místek – BK 
Havířov 27:62, - BK Příbor 
49:36, - SBŠ Ostrava 41:37
Sdružený oblastní přebor 

starších žákyň U15:
TJ Lokomotiva Krnov 
B – BK Frýdek-Místek 

27:67 a 33:43
Oblastní přebor 1. tř. mužů:

BC Nový Jičín A – BK 
Frýdek-Místek 105:56 

Oblastní přebor 2. tř. mužů:
SSK Vítkovice – BK Frý-

dek-Místek B 77:63   (kot)

Ligové týmy basketbalistek
byly stoprocentně úspěšné
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Házenkáři Frýdku-
-Místku drželi ve čtvrtfi-
nále play off krok s favo-
rizovanou Plzní, odkud 
si odvezli svěřenci Aleše 
Chrastiny nečekaně na-
dějný stav 1:1 na zápasy.
V  úvodním  střetnutí, 

které se hrálo v sobotu 28. 
března,  tahali  Frýdecko-
-Místečtí  po  celou  dobu 
za kratší konec, i když v po-
ločase  měli  jen  dvoubran-
kové manko.  Po  závěrečné 
siréně se Západočeši mohli 

radovat z výhry 27:23. 
I  o  den  později  vedla 

po prvních třiceti minutách 
Plzeň o dvě branky, ale duel 
dospěl  i  do nervy drásající 
koncovky.  Frýdecko-Mís-
tečtí přetlačili Plzeň pomě-
rem  26:25  a  zajistili  si  tak 
dva domácí zápasy. V nich 
ale vyzrát na vítěze základ-
ní  části  nedokázali,  i  když 
v sobotu 4. dubna se rychle 
dostali  do  vedení  6:1.  Při 
odchodu do šaten už domá-
cí vedli pouze o dvě branky, 

a  sice  9:7.  Když  už  to  vy-
padalo,  že  Frýdek-Místek 
urve  jednogólové vítězství, 
vyrovnal  čtyři  sekundy 
před  koncem  Petr  Linhart. 
Vyrovnaný duel tak musely 
rozhodnout až sedmimetro-
vé hody. V nich udrželi vět-
ší nervy Západočeši. Plzeň 
tak vyhrála 19:18 a v sérii se 
ujala vedení 2:1. Jednalo se 
o  klíčový moment  celé  sé-
rie. Další den domácí vydr-
želi se soupeřem držet krok 
jen do poločasu, po změně 

Házenkáři potrápili favorizovanou Plzeň

stran  nastal  zásadní  zlom. 
Soupeř  poměrně  v  klidu 
dokráčel pro vítězství v po-

měru 23:15. Frýdek-Místek 
tak bojuje o pátou příčku se 
Zubřím.

Trenéři Kubala s Provazníkem zaváleli
V Beachklubu Praha 

Pankrác proběhlo halové 
Mistrovství ČR v beachvo-
lejbale mužů. Do hlavní 
soutěže, čili mezi 16 nej-
lepších týmů, se dosta-
la i dvojice trenérů ŠSK 
Beskydy Přemysl Kubala 
a Michal Provazník.
Oba  aktéři  před  nedáv-

nem  zakončili  šestkovou 
sezónu,  a  tak  do  tohoto 
turnaje  nastoupili  v  pod-
statě bez jediného tréninku 
na písku. Tréninkový defi-
cit však oba hráči nahradili 
svými  velkými  zkušenost-
mi  –  Kubala  je  aktuální 
mistr ČR v beachvolejbale 
a  rovněž obhájce  halového 
titulu a Provazník byl v mi-
nulých  letech  taktéž  velmi 
úspěšným  beachvolejbalis-
tou.  A  přestože  na  rozdíl 
od svých soupeřů skutečně 
neměli za sebou ani jediný 
společný  trénink na písku, 
společně  doslova  prohnali 
i beachové specialisty.
Systém turnaje byl velmi 

„výživný“. Všechny zápasy 
hlavní soutěže se totiž ode-

hrály v jeden den! Postupně 
frýdecko-místecká  dvojice 
porazila  všechny  soupeře, 
které  jí  přiřadil  los,  a pro-
bojovala se až do semifiná-
le. V něm po boji prohrála 
1:2  s  dvojicí  Kufa,  Lenc 
a  zbyl  na  ni  boj  o  bronz. 
K  tomu  však  v  důsledku 
křečí  a  vysokému  riziku 
zranění Kubala s Provazní-
kem nenastoupili a obsadili 
tak  konečné  4. místo.  „Při 
účasti absolutní české špič-
ky a tří zahraničních týmů 
považujeme  naše  konečné 
umístění za velký úspěch,“ 
shrnul  vystoupení  naší 
dvojice Kubala.

Atmosféra  na  Pankráci 
byla  fantastická.  Své  oblí-
bené  trenéry  navíc  přijeli 
na jejich cestě za úspěchem 
podpořit  také  jejich  mladí 
svěřenci,  což  oba  hlavní 
protagonisté kvitovali s po-
vděkem.  „Klukům  za  to 
moc děkujeme, bylo  to pro 
nás  velké  překvapení.  Až 
nás  to  dojalo,  když  se  tam 
objevili,“  přiznal  po  skon-
čení  turnaje  Michal  Pro-
vazník  a  šéftrenér  klubu 
Přemek Kubala k tomu do-
dal: „Pro kluky to snad bylo 
motivující  a oba dva  s Mi-
chalem  věříme,  že  se  toho 
od nás mohli dost přiučit.“

Moderní pětibojaři 
přiváží z 1. kola Českého 
poháru mládeže, který se 
konal v Kralupech n. V. 4. 
dubna, dvě zlaté medaile!
V  kategorii  chlapců 

do 15 let zvítězil Matěj Paj-
tl, který, i přesto, že soutě-
žil  s  o  rok  staršími  a  byla 
to  jeho  premiéra  v  této 
kategorii, ukázal svou kva-
litu. Po plavecké části, kdy 
100 m VZ zdolal za 01:05,5 
min.  byl  na  třetím  místě. 
Skvěle pak zastřílel na 4x5 
ran  a  dostal  se  do  průběž-
ného  vedení.  Do  běžecké 
části  na  1500 m  vybíhal 
s náskokem 5 s, který hned 
v prvním kole zvýšil a udr-
žel až do cíle. O druhé zlato 

se  v  kategorii  dívek  do  11 
let  postarala  Anička  Stu-
dénková. Po plavecké části, 
kdy si na 50 m VZ zaplavala 
osobní rekord 00:35,0 min., 
byla na druhém místě. Běh 
na  500 m  ovšem  ovládla 
s  velkým  náskokem  a  cel-
kově  vyhrála.  I  další  naši 
reprezentanti se konkuren-
ce nezalekli a přiváží cenná 
umístění,  Štěpán  Surma  – 
6. místo, Anna Fialová – 7. 
místo  a Kateřina Lasotová 
– 9. místo, Beáta Gazdová 
a  Petra  Slavíčková  –  11. 
místo.  K  předvedeným 
výkonům  pogratuloval 
i  olympijský  vítěz  David 
Svoboda,  který  v  prosinci 
navštívil  naše  město  a  se-

tkal  se  osobně  se  všemi 
našimi  členy.  Naši  moder-
ní  pětibojaři  v  Kralupech 
všem  ukázali,  že  s  nimi 
musí  konkurence  počítat 
i v tomto roce.

LSK F-M výtečně na Českém poháru

V  sobotu  28.  března  se 
konal  již VIII.  ročník  pla-
veckých závodů žactva, po-
třetí pod záštitou magistrá-
tu města o Pohár primátora 
Frýdku-Místku.  Letošního 
závodu  se  zúčastnilo  127 
plavců, včetně tříletých.
V  královské  disciplíně 

16 m  volný  způsob  získali 
své  zlato  Tobolová  Renát-
ka (2008) a Fránek Eduard 
(2008).  Na  tratích  delších 
33 VZ vybojovala  své  zla-
to  za  ročník  2007  Fuko-
vá  Apolenka  a  v  ročníku 

2006  Chlopčíková  Alenka 
a Saksa Matěj.
Na  trati 100 m VZ si  své 

zlato  a  pohár  primátora 
nejlepším  časem  vyplaval 
a  obhájil  Kaspar  Štěpán 
(1999), časem a osobním re-
kordem 1:05,50. V kategorii 
žen to byla jednoznačně pro 
tento rok Janáčková Vendu-
la (2002) časem 1:08,01.
Mnoho  zážitků,  cen 

a zkušeností získali všichni 
ti, kteří se rozhodli podpo-
řit a účastnit se letošní Vel-
ké ceny Frýdku-Místku.

O Pohár primátora Frýdku-Místku

FbC BD STAV F-M – 1. 
SC Vítkovice Oxdog 5:4
Soupeřem  florbalistů 

bylo  vítkovické  béčko, 
takže  se  dalo  předpoklá-
dat,  že  přijede  posíleno 
o  hráče  z  vypadnuvšího 
áčka. První utkání s tímto 
soupeřem  Frýdek  prohrál 

7:5, a tak chtěl Vítkovicím 
porážku oplatit.
Frýdečtí  hráči  vstoupili 

do utkání lépe a záhy vedli 
2:0.  Vítkovice  si  vytvořily 
drtivý  tlak, který následně 
korunovali brankou na 2:1. 
Hra se opět srovnala a Frý-
dek  přidal  třetí  branku. 
Z utkání se tak stala přeta-
hovaná, kdy Vítkovice sní-
žily  a  Frýdek  opět  zvýšil, 
toto trvalo až do doby, kdy 
se nakonec Vítkovicím po-
dařilo srovnat na 4:4.
V závěrečné třetině bylo 

jasné,  že  kdo  přidá  pátou 
branku, odnese si z vyrov-
naného duelu tři body.
V  tomto  případě  byl 

Frýdek  tím  šťastnějším 
mužstvem a za svůj oběta-
vý výkon si těsné vítězství 
a body připsal na své konto.

Zasloužený bodový zisk
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Mgr. CHASÁKOVÁ Věra 
- ZŠ F-M,

El. Krásnohorské 2254

Vyučuje hlavně cizí jazy-
ky,  zejména  jazyk  němec-
ký. Žákům vštěpuje solidní 
základy obratné a pohotové 
konverzační dovednosti.  Je 
zodpovědná  a  svědomitá 
při plnění pracovních úko-
lů,  velkou měrou  se  podílí 
na mnoha aktivitách školy. 
Za velmi dobrou a dlouho-
letou pedagogickou práci jí 
patří poděkování.

Mgr. CHROBÁK Tomáš 
- ZŠ F-M,

Československé armády 570

Vyučuje matematiku a tě-
lesnou výchovu na 2. stupni, 
v posledních dvou letech vy-
učuje matematiku na 1. stup-
ni u skupiny intelektově na-
daných žáků. Práci s dětmi se 
věnuje  také mimo vyučová-
ní, vede kroužek deskových 
her.  Má  partnerský,  přitom 
náročný  přístup  k  žákům, 
v  matematických  soutěžích 
s  nimi  dosahuje  již  několik 
let  mimořádných  úspěchů 
v rámci okresu i kraje. Patří 
k učitelům, kteří mají schop-
nost děti nadchnout pro ma-
tematiku  a  také  u  nich  vy-
tvářet vzájemně velmi pevné 
sociální  vazby  a  pozitivní 
vztah ke škole.

IVÁNKOVÁ Jarmila - 
MŠ Lískovecká

(ZŠ El. Krásnohorské 2254)

Patří k váženým a oblíbe-
ným  předškolním  pedago-
gům s charakterní osobností 
a  cennými  profesionálními 

zkušenostmi.  Na  své  oko-
lí,  děti  i  pracovní  kolektiv 
působí  jako  harmonizátor, 
se  kterým  je  radost  spolu-
pracovat.  Je  příkladným 
vzorem pro své mladší kole-
gyně. Vyniká láskou ke své 
profesi a malým svěřencům, 
její vlídnost, vstřícnost, zod-
povědnost a bezkonfliktnost 
přispívá ke klidné a  radost-
né  atmosféře  třídy  a  celko-
vému klima mateřské školy.

Mgr. JANOŠCOVÁ 
Táňa - ZŠ F-M, Jiřího 

z Poděbrad 3109 

Na základní školu nastou-
pila již v prvním roce provo-
zu jako pedagog na 1. stup-
ni. Od roku 2006 vykonává 
funkci zástupce ředitele pro 
1.  stupeň.  Je  svědomitá, 
patří  mezi  pedagogy,  kteří 
vnáší  do  výchovně  vzdělá-
vacího procesu nové přístu-
py. Inovační směr se jí daří 
i jako koordinátorce školní-
ho  vzdělávacího  programu. 
Žákům se věnuje také v mi-
moškolní  době  při  vedení 
vzdělávacích  kroužků  ang-
lického  jazyka  zaměřených 
na  přípravu  dětí  ke  zkouš-
kám Cambridge YLE.

Mgr. KUNČAR Zdeněk - 
ZŠ F-M, Komenského 402

Ve škole vyučuje tělesnou 
výchovu a zároveň vykoná-
vá funkci zástupce ředitelky 
pro 2. stupeň. Významně se 
podílí  na  projektech,  které 
zkvalitňují  práci  pedagogů 
i vzdělávání žáků. Své pra-
covní povinnosti plní svědo-
mitě a zodpovědně. Aktivně 
se  zapojuje  do  organizace 
mnoha  školních  akcí,  při-
pravuje  žáky  na  sportovní 
soutěže.  Svým  přátelským 
přístupem je mezi žáky ob-
líben. Ocenění za svou práci 
si plně zaslouží.

LOTKOVÁ Miloslava - 
MŠ Slezská 770

(ZŠ Jana Čapka 2555) 

Celý  svůj  profesní  život 
pracuje  s  dětmi  v  mateřské 
škole.  Vychovala  stovky 
dětí, vždy byla milá, chápa-
vá  a  vstřícná.  Jako  vedoucí 
učitelka  pečlivě  vede  své 
kolegyně  k  lásce  k  dětem, 
pomáhá v jejich práci a svě-
řenou  mateřskou  školu  řídí 
zodpovědně.  Za  pedagogic-
kou práci jí patří poděkování.

Bc. MARÁŠKOVÁ
Jaroslava - ZŠ F-M,

tř. T. G. Masaryka 454

Ve škole pracuje od  roku 
1994  jako  vychovatelka 
ve  školní  družině,  od  roku 
2008 je vedoucí vychovatel-
kou.  Je  dlouholetým  propa-
gátorem projektu Začít spolu 
a  prožitkových  dnů.  Stále 
se  vzdělává,  své  poznatky 
předává kolegyním i dětem. 
Organizuje  akce  pro  školní 
družiny i v rámci města. Vý-
stavy  školních  družin  jsou 
pro  všechny  návštěvníky 
estetickým  zážitkem.  Její 
práce si kolegové velmi váží.

Mgr. NOVÁKOVÁ Marce-
la - ZŠ F-M, Pionýrů 400

Pedagogické  činnosti  se 
věnuje již 40 let. Ve své práci 
s žáky 1. stupně dosahuje vý-
borných  výsledků.  Je  velmi 
obětavá,  spolehlivá,  pečlivá 
a náročná na sebe i své žáky. 
Svým  vystupováním  při-
spívá  k  příjemné  atmosféře 
na pracovišti. Za dlouholetou 

pedagogickou práci patří paní 
učitelce velké poděkování.

Mgr. PETR Jan
- ZŠ a MŠ Lískovec, 

K Sedlištím 320

Dlouholetý  pedagog 
s aprobací chemie a základů 
zemědělské výroby, od roku 
1991  jako  ředitel  školy. 
Za  svého  působení  ve  škol-
ství i ve funkci ředitele ško-
ly  neustále  usiluje  o  kvalitu 
vzdělávání  a  zodpovědným 
přístupem  přinesl  řadu  po-
zitivních změn ve vzdělává-
ní.  Škola  pod  jeho  vedením 
dosahuje  dlouhodobě  velmi 
dobrých výsledků. Jako ředi-
teli a pedagogovi patří za od-
vedenou práci poděkování. 

Mgr. SIBINSKÁ Andrea 
- ZUŠ F-M, Hlavní třída 11

Na  základní  umělecké 
škole  vyučuje  výtvarný 
obor,  je  vedoucí  učitelkou 
pětičlenného  kolektivu 
oboru. Své žáky seznamuje 
s různými výtvarnými tech-
nikami a dlouhodobě s nimi 
dosahuje velmi dobrých vý-
sledků.  Starší  žáky  připra-
vuje k přijímacím zkouškám 
na střední a vysoké umělec-
ké školy, kde je podmínkou 
úspěšně vykonaná talentová 
zkouška.  Realizuje  různé 
výstavy  s  kolegy  jak  v  bu-
dovách  školy,  tak  v  dalších 
prostorách ve městě i okolí.

SLAVÍKOVÁ Silvie
- MŠ Beruška F-M,
Nad Lipinou 2318

Ve školství pracuje již 28 
let, v programu „Začít spolu“ 
od  roku  1996. V  roce  2003 
získala  prestižní  certifikát 
„Vynikající  učitel  programu 
Začít spolu“. Má velmi dob-
ré  organizační  schopnosti, 
je  zodpovědná,  svědomitá, 
vstřícná,  kreativní,  spoleh-
livá  a  vždy  ochotná  pomo-
ci.  Svým  profesionálním, 
kamarádským  a  laskavým 
přístupem  si  získává  přízeň 
dětí, rodičů i kolegů. Za prá-
ci jí patří naše poděkování.

Mgr. ŠEVČÍKOVÁ Ivana 
- ZŠ a MŠ Naděje F-M, 

Škarabelova 562

V  pedagogické  praxi  pů-
sobí  od  roku  1976.  Specia-
lizuje  se  převážně  na  práci 
s  dětmi  s  postižením,  nyní 
hlavně na práci s dětmi s po-
ruchami  chování.  Zaměřuje 
se na vytváření inkluzivního 
prostředí a integraci žáků se 
speciálními  vzdělávacími 
potřebami,  rovněž  úzce 
spolupracuje  v  této  oblasti 
s  pedagogickými  centry.  Je 
uznávaná  rodiči  i  spolupra-
covníky pro vstřícnou spolu-
práci, dětmi je velmi oblíbe-
ná  pro  svůj  klidný,  laskavý 
a individuální přístup.

Mgr. ŽIDKOVÁ Naděžda 
- ZŠ a MŠ Lískovec,

K Sedlištím 320

Ve  škole  je  zaměstná-
na  od  roku  2004,  po  celou 
dobu  vykonává  svědomitě 
funkce  výchovného  porad-
ce a preventisty. Organizuje 
recitační a pěvecké soutěže 
ve  škole,  kromě  toho  řadu 
let vede kroužek hry na ky-
taru  a  aktivně  se  podílí 
na  kulturních  akcích  ško-
ly. Zapojuje  se do projektů 
předkládaných  školou.  Tr-
vale  dosahuje  výborných 
vzdělávacích výsledků.

Ke Dni učitelů byli oceněni vybraní pedagogové
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NADĚJE
se koná ve dnech 12. a 13. 5. 2015 8.00 – 16.00 hod.
v budově MŠ, K Hájku 2972, Frýdek-Místek

Mateřská škola je v síti škol podporujících zdraví
 • respektujeme individuální potřeby dětí
 • klademe důraz na individuální přístup
 • integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Nabízíme:
 • Běžné a speciální třídy
 • Program vedoucí k osvojování zdravého životního stylu
 • Moderní výukové metody a logopedii
 • Speciální metody TEACCH PROGRAM, alternativní 
    komunikaci VOKS, canisterapii
 • Menší počet dětí ve třídě
 • Úzkou spolupráci s poradenskými zařízeními
   (Raná péče, SPC, PPP)
 • Bohatou nabídku společenských a kulturních akcí 
 • Společné akce s rodiči – Uspávání zahrady, Vánoční 
    zpívání, Zahradní slavnost, společné výlety
 • Osvětovou činnost pro rodiče a veřejnost
 

e-mail: msnadeje@seznam.cz, tel.: 595 171 168,
http://nadejems.webnode.cz/

1. 7. – 10. 7.
ŠACHOVÝ TÁBOR | 10 dnů

12. – 22. 7.
PO STOPÁCH NÁRODA 

ČESKÉHO | 11 dnů
24. 7. – 2. 8.

ŠIFRA MISTRA LEO-
NARDA | 10 dnů

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

31. 7. – 9. 8.
HOBIT: THORINŮV 
ODKAZ | 10 dnů

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

Úspěšný projekt Nadace ČEZ
Občanské sdružení Dys-

-centrum  při  4.  ZŠ  Ko-
menského  uspělo  se  svým 
projektem  ve  výběrovém 
řízení Nadace ČEZ. Z řady 
předložených  žádostí  vy-
brala  správní  rada  něko-
lik  projektů,  kterým  bude 
poskytnut  grant.  Mezi 
úspěšnými je i námi vypra-
covaný  projekt  „Připraven 
do  života“,  jehož  autorkou 
je Mgr. Šárka Nahodilová, 
předsedkyně  občanského 
sdružení Dys-centrum. 

Díky poskytnutému gran- 
tu  Nadace  ČEZ  Podpora 
regionů ve výši  50 000 Kč 
jsme  zakoupili  žákům  sta-
vebnice  Merkur,  od  méně 
náročných  až  po  technicky 
náročnější, aby sloužily dě-
tem od šesti do patnácti let.
Stavebnice  budou  vyu-

žívány  během  výuky,  ale 
také  při  odpolední  zájmo-
vé  činnosti.  Děti  budou 
mít  příležitost  zlepšit  si 
své  manuální  schopnos-
ti,  procvičit  si  manipulaci 

s  nářadím  a  rozvíjet  tech-
nické  myšlení.  Pozvedne 
se  zájem o manuální  práci 
a technické vzdělávání.

Předsedkyně Dys-cent-
ra Mgr. Šárka Nahodilová 
děkuje jménem všech dětí, 
jejich rodičů a dobrovolných 
pracovníků občanského 
sdružení Nadaci ČEZ za po-
skytnuté finanční prostředky.

Tento projekt 
finančně podpořila 

Nadace ČEZ.
Na první aprílovou noc 

připravily vychovatelky 
základní školy Pionýrů 400 
pro děti školní družiny noč-
ní akci s názvem Velikonoč-
ní řádění. Všichni účastníci 
akce se dostavili do školy 
v 18 hodin, vybaveni spa-
cáky, karimatkami, plyšo-
vými mazlíčky, baterkami 
a zásobami jídla a pití.
Jelikož zájem o akci byl 

velký,  rozdělily  se  děti 
do dvou skupin. První sku-
pina se zahřála v tělocvičně 
při  soutěžích  s  velikonoč-
ním  námětem  (přenášeli 
vajíčka  na  lžíci,  skákali 
přes  překážky  jako  zajíci). 
Řádění  v  tělocvičně  bylo 
zakončeno  závěrečnou  ve-
likonoční hrou. 
Druhá  skupina  si  zatan-

čila na diskotéce, která byla 
zpestřena  tanečními  soutě-
žemi.  Poté  se  obě  skupiny 
vystřídaly.  Po  vyčerpáva-
jících  soutěžích  bylo  nutno 
doplnit  energii.  Všichni  si 
vybalili  zásoby  jídla  a  pití 

a  povečeřeli.  Následovala 
příprava  pelíšků  a  kontrola 
funkčnosti baterek. Po úpl-
ném setmění přišla na řadu 
noční stezka odvahy v areá-
lu školy. Tato akce byla zce-
la  dobrovolná,  ale  bylo  jen 
málo těch, kteří si ji nechali 
ujít.  Důkazem  absolvová-
ní  trasy  byl  vlastnoruční 
podpis  na  listině  na  konci 
stezky.  Po  napínavém dob-
rodružství  se  děti  s  chutí 
podívaly  na  dětskou  ko-
medii Ať žijí duchové. Pak 
už  následovala  jen  večerka 
a dlouhé usínání. Noc byla 
klidná, ale ráno už bylo zase 
živo. Děti při snídani probí-
raly svoje dojmy a zážitky. 
Při  balení  svých  věcí  si 

vyzkoušely,  jak  obtížné  je 
poskládat  objemný  spacák 
do  miniaturního  obalu. 
V  8  hodin  ráno  se  všichni 
rozcházeli  domů  s  jedinou 
otázkou  „Kdy  zase  bude 
taková akce?“

Text a foto: Alena 
Cihlářová, vedoucí ŠD

Noční velikonoční řádění na Šestce

Ve  čtvrtek  26.  března  se 
otevřely dveře družiny při ZŠ 
Komenského 402 F-M všem 
kreativním  rodičům  a  jejich 
ratolestem.  Vychovatelky 
spolu  s  žáky  devátých  tříd 
připravili  řadu  rukodělných 
činností s jarní tematikou. 
Děti i rodiče se zapáleně 

pustili  do  vyrábění  a  spo-
lečnými  silami  vytvořili 
mnoho  pestrých  dekorací, 
např. tužkovníky z plecho-
vek,  motýly  z  PET  lahví, 
závěsy  z  látkových  ptáčků 
či  ovečky  pomocí  techni-
ky  quilling.  „O  dílny  byl 
veliký zájem, zaznamenali 

jsme  130  účastníků,“  pro-
zradila  vedoucí  vychova-
telka Kateřina Klímová. 
Všechny  vychovatelky 

byly mile překvapeny klad-
nými  ohlasy  zúčastněných, 
a  tak  přislíbily,  že  si  dílny 
v příštím roce rády zopakují.

Bc. Karolína Lepíková

Družinové tvoření pro rodiče s dětmi na 4. ZŠ

Žáci a učitelé Střední školy, Základní školy
a Mateřské školy, Pionýrů 2352 ve Frýdku-Místku 
si vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na výstavu 

žákovských výtvarných prací, probíhající 
od 2. dubna 2015, s názvem „ BARVY JARA“,

kterou pořádají ve spolupráci s knihkupectvím
KAPITOLA na ulici Hlavní v Místku.

Přijďte se potěšit z výtvarných děl našich žáků.
Mgr. Otilie Smolánová

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 
TÁBORŮ 2015 SVČ KLÍČ
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„reprezentovali
Frýdek-Místek“

Dětský  folklorní  soubor 
Ostravička  obdržel  jako 
laureát  Nadačního  fondu 
Mezinárodního  fóra  mlá-
deže  nabídku  účinkovat 
na Mezinárodním festivalu 
World  of  Youth.  A  v  čem 
byla  tato  nabídka  tak  zají-
mavá a neobvyklá? Festival 
se totiž konal na výletní lodi 
MSC Splendida na Středo-
zemním moři, a to v termí-
nu 15. – 22. března.
S  podporou  rodičů  dětí 

a  Statutárního  města  Frý-
dek-Místek  se  nám  poda-
řilo  získat  finanční  zdroje 
a  mohli  jsme  tedy  vyrazit 
na  cestu  do  italského  Ja-
nova,  kde  jsme  se  nalodili 
na  obrovský  osmnáctipat-
rový,  333 m  dlouhý  „pane-
lák“. Už při příjezdu tohoto 
kolosu do přístavu koukaly 
děti s neskrývaným úžasem 
a byly nadšené, že něco ta-
kového  se  stane  na  týden 
jejich  domovem  i  místem, 
na kterém budou moci pre-
zentovat své tance. Děti se 
velmi  rychle  adaptovaly 
na  obrovský  prostor,  pro-
kázaly velmi dobrou orien-
tační schopnost a uměly se 
při  různých, mnohdy  i vy-
soce společenských akcích, 
dobře chovat.
Ač jsme se trochu obáva-

li, zda přinese tento festival 
našim  dětem  dostatek  zá-
žitků  i  po  umělecké  strán-
ce, lze říci, že ostravičkové 

děti  si  užívaly  nejen  lodi. 
Na  pódiu  se  potkávaly  se 
hřmotnými  obrovskými 
soubory, ale i menšími sku-
pinami  z  Gruzie,  Ruska, 
Izraele nebo České republi-
ky, které předváděly různé 
taneční  a  hudební  žánry  – 
kromě  folkloru  např.  hip-
-hop apod. V rámci společ-
ného  tance  museli  všichni 
zvládnout  i  moderní  cho-
reografii,  kterou  pak  spo-
lečně  tančili  u  bazénů. Při 
soutěži, která byla sledová-
na odbornou porotou, jsme 
byli velmi dobře ohodnoce-
ni a dostali jsme příležitost 
vystoupit v oficiálním pro-
gramu  v  obrovském  dvou-
pa t r ovém 
d i v a d l e . 
V šesti svě-
tových  ja-
zycích  za-
znělo:  „A nyní překvapení 
–  Dětský  folklorní  soubor 
Ostravička z Frýdku-Míst-
ku, Česká republika“. Naše 
děti  tancem  „Kozy“  nejen 
rozesmály  diváky,  ale  tan-
čily  tak  přesvědčivě,  že 
druhý den nás cestující po-
znávali  i mezi  4000  ostat-
ními  pasažéry  a  zdravili 
nás růžky na hlavě. Při sou-
těži  děti  prezentovaly  náš 
region několika choreogra-
fiemi. Své tance předvádě-
ly s úsměvem, a to i proto, 
že  jim  připadalo  legrační, 
když se loď mírně houpala 

a oni museli udržovat  rov-
nováhu  a  napjatě  čekali, 
zda  při  zvedačce  skončí 
dívka opravdu na tom mís-
tě, kde bylo plánováno.
Kromě  bohatého  festi-

valového  programu  si  děti 
užívaly  i  cestovatelských 
zážitků. Navštívily sicilské 
Palermo,  španělskou  Bar-
celonu, francouzské město 
Marseille,  ale  také  Tunis. 
Ano,  byli  jsme  v  Tunisu 
právě  v  době  velkého  te-
roristického útoku, o němž 
informovala  i  naše média, 
což  samozřejmě  vyvolalo 
obrovský strach mezi rodi-
či našich dětí. My jsme ale 
naštěstí  šli  po  té  „správ-

né  cestě“ 
a  místo 
n ávš t ěv y 
měst  jsme 
raději  zů-

stali  v  hlídaném  přístav-
ním  městečku  u  lodi,  kde 
jsme  zažili  několik  krás-
ných  hodin,  plných  eufo-
rie,  smíchu,  radosti,  ale 
také  hrdosti. Ostravičkové 
děti  se  oblékly  do  krojů 
a  za  krásného  slunečného 
dne  se  projížděly  na  vel-
bloudech  (někteří  přitom 
zpívali  naše  krásné  lidové 
písně)  s  vlajkami  a  znaky 
těch,  kteří  nás  podporu-
jí.  Stali  jsme  se  středem 
pozornosti  pasažérů  jak 
lodi MSC,  tak  lodi  Costa, 
neustále  jsme  odpovídali 

na dotazy: „Where are you 
from?“  a  předávali  infor-
mace  o  tom,  kdy  budeme 
mít  vystoupení  v  divadle. 
Poskytovali  jsme  zájem-
cům  i  pohlednice  Ostra-
vičky  a  Frýdku-Místku 
a s hrdostí a úsměvem pre-
zentovali  jak  náš  soubor, 
tak i zemi, kraj a město, ze 
kterého přicházíme. 
Na  lodích  jsou  cestující 

z mnoha zemí, a tak nás tě-
šilo vědomí, že jsme mohli 
ukázat  radost  našich  dětí 
Italům,  Francouzům,  Špa-

nělům, Němcům, ale i Aus-
tralanům,  Japoncům,  Ka-
naďanům,  Američanům, 
Kolumbijcům  či  mnoha 
jiným národnostem.
Mohu-li  zhodnotit  tento 

zájezd, pak jedním slovem: 
„SKVĚLÉ!“  Naše  děti  si 
spojily  zahraniční  prezen-
taci  souboru  i  s  krásnou 
dovolenou  a myslím  si,  že 
si  to  za  mnohaleté  půso-
bení v Ostravičce, které  je 
spojeno i s jistým, a někdy 
i velkým, odříkáním, urči-
tě zaslouží.  Jana Herotová

Ostravička na vlnách Středozemního moře

Již potřinácté se v měst-
ské  knihovně  uskuteč-
nila  Noc  s  Andersenem. 
Knihovna  se  tak  připojila 
k mnoha dalším knihovnám 
po celé republice, které tou-
to  akcí  slaví  Mezinárodní 
den pro dětskou knihu.
Z pátku 27. března na so-

botu 28. března byl pro děti 
připraven bohatý program. 
Malí  čtenáři  se  v  pátek 
večer  sešli  ve  frýdecké 
knihovně  a  čas  plný  her 

a zábavy mohl začít. Inspi-
rací  byly  kulaté  narozeni-
ny  pohádkové  postavičky 
–  Večerníčka.  V  letošním 
roce  slaví  padesát  let,  vše 
proto bylo zaměřeno na po-
hádky na dobrou noc.
Sedmnáct  dětí  z  Frýdku-

-Místku se po zahájení rozdě-
lilo do čtyř skupin s názvy – 
Skitlsky, Jája a Pája, Krtečci 
a Nemáme název. Nechyběl 
testík plný večerníčkovských 
otázek,  poznávání  melodií 

z  pohádek  na  dobrou  noc, 
úkoly  na  stanovištích  –  lo-
vení  rybiček,  poznávání ve-
černíčků podle ukázek nebo 
skládání puzzle. Po setmění 
se všichni vydali na Frýdec-
ký zámek, kde na jednu noc 
ožily postavičky z Večerníč-
ku.  Kromě  kluka  v  papíro-
vé  čepici,  který  zámeckým 
bludištěm  provázel,  se  děti 
mohly setkat například s ví-
lou  Amálkou,  Šebestovou, 
Křemílkem  nebo  se  samot-
ným Krakonošem.
Po návratu do knihovny 

děti čekala svačinka, výro-
ba  klíčenek,  vyhodnocení 
soutěží  a  předání  odměn. 
O  půlnoci  se  všichni  vy-
řádili  na  pyžamové  párty. 
Před  spaním  si  děti  po-
slechly pohádku na dobrou 
noc, zavrtaly se do spacáků 
a spaly až do rána. V sobo-
tu  po  snídani  si  malé  od-
vážlivce vyzvedli rodiče.

  Irena Sučková

Noc s Andersenem v městské knihovně

Ve čtvrtek 23. dubna 
bude pódium Nové scény 
Vlast patřit české folkové 
skupině Neřež, která je 
známá například tím, že 
doprovázela například 
Jaromíra Nohavicu nebo 
Marii Rottrovou.
Skupina  Neřež  je  vol-

ným  pokračováním  sku-
piny  Nerez,  která  zanikla 
v  roce  1994.  S Marií  Rot-

trovou hraje již více než de-
set let a její zakládající člen 
Zdeněk Vřešťál  je zároveň 
autorem několika jejích no-
vých písní. Koncert začíná 
v 19 hodin. Vstupenky jsou 
již  v  předprodeji  za  200 
korun.  Zájemci  si  je  mo-
hou  koupit  na  pobočkách 
Beskydského  informač-
ního  centra  nebo  online 
na www.kulturafm.cz.

Folková kapela Neřež ve Vlasti

Fotosoutěže se mohou zú-
častnit  fotografové  z  Frýd-
ku-Místku  a  okolí,  jejichž 
věk v roce 2015 nepřesáhne 
25 let. Fotografie mohou být 
černobílé nebo barevné for-
mátu  minimálně  13x18 cm 
l ibovolného 
tématu.  Fo-
tografie  musí 
být  na  zadní 
straně  ozna-
čeny  názvem 
fotografie, dále jménem au-
tora,  jeho  adresou  a  rokem 
narození. Do každé zásilky 
je  nutno  vložit  seznam  za-
slaných fotografií a e-mailo-
vou adresu.
Vyhodnocení  fotografií 

provede odborná porota se-
stavená pořadatelem. 

Nejlepší autoři získají 
hodnotné ceny.

Uzávěrka soutěže:
30. 4. 2015
Vernisáž:

21.  5.  2015  v  budově 
Městské  knihovny  Frý-

dek-M í s t ek 
(na ul. Hlavní 
v Místku)
Vrácení  foto-
grafií:  do  31. 
8. 2015

Fotografie do soutěže zasí-
lejte na adresu:
Fotoklub Art Collegium
Obchodní akademie
Palackého 123
738 01 Frýdek-Místek
Soutěž probíhá za podpory 
Statutárního města Frýdek-
-Místek.

Fotoklub Art Collegium F-M vyhlašuje
18. ročník fotosoutěže pro mladé autory

„město 
podporuje“
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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 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 krytého bazénu 
21.–23. 4.

Parkoviště u Kauflandu 
28.–30. 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  „Col-
lolouky“  se  nachází  vedle 
hypermarketu  Tesco. 
Na sběrné dvory mohou lidé 
přinášet nebezpečné a velko-
objemové  odpady,  ale  také 
biologicky rozložitelné odpa-
dy  a  elektrozařízení  a  elek-
trospotřebiče.  Sběrný  dvůr 
ovšem  nepřijímá  stavební 

odpad  a  neodložíte  tam  ani 
pneumatiky.  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

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
pronajmout nebytový prostor – ga-
ráž o velikosti 15,28 m2 nacházející 
se v objektu bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 151/3 zastavěná plocha a nádvoří, 
ul. Hlavní, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek, na základě výsledku „dražby 
výše nájemného“ (dále jen „Dražba“) 
v souladu s „Postupem při pronájmu 
garáží nacházejících se v objektech 
ve vlastnictví Statutárního města Frý-
dek-Místek“.
Den a hodina konání „Dražby“:
22. 4. 2015 ve 14.00
Místo konání „Dražby“: Magistrát města 
Frýdek-Místek, ul. Radniční 10, III. NP.

Vyvolávací  cena  je  stanovena  ve  výši 
minimálního ročního nájemného 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  te-
lefonním  čísle  558  609  174,  Ing.  Hana 
Kavková  nebo  osobně  na  Magistrátu 
města  Frýdek-Místek,  odboru  správy 
obecního majetku, ul. Radniční 10,  III. 
NP, dveře č. 315. 

Informace pro občany 
Ve dnech 3. 4., 13. 4., 14. 4., a 21. 4. probíhají v prostorách bývalých 

„místeckých kasáren“, ul. Palkovická, k.ú. Místek
výcviky Policie České republiky. 
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Městská knihovna F-M

www.knihovnafm.cz
21. 4. v 18.00, pobočka Místek, 

Modrý salonek
Promítání filmu z festivalu Jeden svět 
23. 4. v 18.00 h pobočka Frýdek, 

Jiráskova 506
Tak to jsem já 

literární večer Dajany Zápalkové
a Bohumíra Vidury

(akci pořádá Literární klub Petra 
Bezruče a Knihovna F-M) 
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
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.

OC Frýda

Pravěk útočí – do 28. dubna
unikátní dechberoucí výstava pro ce-
lou rodinu, plná autentických pohybů, 
ohromujících zvuků pravěkých tvorů, 
plná emocí a interakce vás zavede 
do dávné historie a připomene, jak 
úžasní ještěři obývali naši planetu.
19. 4. Dinosauří výtvarná dílna – 
vytvoř si vlastního dinosaura.

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
FRÝDEK-MÍSTEK

nabízí k pronájmu 
nebytové prostory

v budově č.p. 55 – bytový dům 
na  pozemku  p.č.  75,  k.ú.  Frý-
dek, obec Frýdek-Místek o cel-
kové výměře 44,40 m2 (provo-
zovna) – ul. Zámecká.
Doporučená  výše  nájemného 
je  1 800 Kč/m2/rok  bez  DPH. 
Žádosti o pronájem s uvedením 
účelu nájmu a s nabízenou výší 
nájmu  (zvlášť  v  zapečetěné 
obálce  s nápisem „Neotvírat – 
pronájem nebytového  prostoru 
v  budově  č.p.  55,  k.ú.  Frýdek, 
obec  Frýdek-Místek“)  zasílej-
te  na  adresu  Magistrát  města 
Frýdek-Místek,  odbor  správy 
obecního  majetku,  Radniční 
1148, maximálně do 17. 4. 2015 
do  14  hodin. U  nabídek  poda-
ných  poštou  rozhoduje  datum 
poštovního razítka (datum poš-
tovního razítka 16. 4. 2015).
V  nabídce  uveďte,  zda  jste 
plátcem DPH. Případné dotazy 
na telefonním čísle 558 609 176, 
Bc. Lucie Křistková.

Připomínáme,  že  splatnost  míst-
ního  poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování,  sběru,  přepravy, 
třídění,  využívání  a  odstraňování 
komunálních odpadů (dále jen „po-
platek za komunální odpad“) a míst-
ního poplatku ze psů je 31. 5. 2015.
V průběhu měsíce dubna budou 

zasílány poštovní poukázky na rok 
2015. V případě, že je u poplatníka 
evidován  nedoplatek  z  předcháze-
jících let, bude poštovní poukázka 
zaslána i s tímto nedoplatkem. 
Místní poplatky lze zaplatit:
1)  poštovní  poukázkou  prostřed-
nictvím pošty
2) v hotovosti, a to v době poklad-
ních hodin:
- v budově Magistrátu města Frýd-
ku-Místku  na  ul.  Radniční  1148, 
v přízemí:
• na oddělení místních daní a po-
platků odboru správy obecního 
majetku
pokladní  hodiny:  Po,  St:  8.00 
–  16.30  h.,  Čt:  8.00  –  14.30  h. 
a v době od 15. 4. do 31. 5. Út, Pá: 
8.00 – 13.00 h. 
• na hlavní pokladně
pokladní hodiny:
Po,  St:  8.45  h.  –  11.30  h.  12.00  – 

16.30 h., Út, Pá: 8.45 h. – 11.30 h. 
12.00 – 13.30 h., Čt: 8.45 h. – 11.30 
h. 12.00 – 14.30 h. 
- v budově Magistrátu města Frýd-
ku-Místku  na  ul.  Palackého  115, 
v přízemí:
• na pokladně
pokladní  hodiny:  Po,  St:  9.00  h. 
– 11.30 h. 12.00 – 16.30 h., Út, Pá: 
9.00 h. – 11.30 h. 12.00 – 13.30 h., 
Čt: 9.00 h. – 11.30 h. 12.00 – 14.30 h. 
3)  převodem  na  bankovní  účet 
města, a to:
-  poplatek  za  komunální  odpad: 
na  bankovní  účet  města  vedený 
u  Komerční  banky  a.s.  na  číslo 
účtu: 19-3767000237/0100
- poplatek ze psů: na bankovní účet 
města  vedený  u  Komerční  banky 
a.s. na číslo účtu: 19-928781/0100
4) prostřednictvím SIPO
Upozorňujeme poplatníky: 
a)  při  platbách  formou  převodu 
na  bankovní  účet  města  uváděli 
vždy  číslo  účtu  s  předčíslím  19-. 
Při zadání úhrady bez tohoto před-
číslí  je  platba  poukázána  na  číslo 
účtu jiného subjektu. 
b)  Tiskopis  na  placení  poplatku  pro-
střednictvím  SIPO  měl  být  doložen 
správci  poplatku  nejpozději  do  31.  3. 

Poplatníci, kteří doložili tiskopis v loň-
ském roce, letos ho již nedokládají.
V případě, že poplatník neobdr-

ží poštovní poukázku na daný rok, 
může poplatek zaplatit v hotovosti 
na  Magistrátu  města  Frýdek-Mís-
tek i bez poštovní poukázky.
Pokud  je  místní  poplatek 

za  komunální  odpad  hrazen  pro-
střednictvím  realitních  kanceláří 
a  společenství  vlastníků  jednotek 
(v  těchto  případech  je  splatnost 
poplatku  vždy  nejpozději  do  15. 
4., 15. 7., 15. 10. a 15. 1.), nebudou 
poštovní poukázky těmto poplatní-
kům rozesílány. 
Doplnění: úplné znění vyhlášek 

včetně  sazeb  za  jednotlivé  míst-
ní poplatky  je na stránkách www.
frydekmistek.cz  v  sekci  Občan 
– právní předpisy města – obecně 
závazné vyhlášky.

Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
FRÝDEK

Bruzovská  pod zahrádkářskou 
osadou „U Vodárny“
Horní za č. p. 1765 (u zahrádek)
J. Pešiny u křižovatky (poblíž č. p. 1823)
K Lesu za nemocnicí
Nové Dvory - Hlíny u lípy
Nové Dvory - Podhůří U Morávky I.
Nové Dvory - Podhůří U Morávky II.
Nové Dvory - Vršavec u č. p. 3261
Nové  Dvory  -  Vršavec  naproti č. 
p. 2759 a 2760
Panské  Nové  Dvory naproti č. 
p. 2460
Panské Nové Dvory vedle autobazaru
Pod Zámečkem Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu u Hypernovy
Bahno - Příkopy nad cihelnou
Bahno - Příkopy u zahrádek poblíž 

kapličky
Bahno - Příkopy u slepičárny
Bahno - Příkopy naproti č. p. 1180 
(za Slezanem)
Družstevní  zahrádkářská osada 
„Družstevní“
K Olešné u brány zahr. osady mezi 
č. p 1324 a 1325
Kvapilova od ul. Luční směrem 
k Olešné
U Ostravice za domem č. p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině zahrádkářská osada
Ke Kotlině u č. p. 118
Ke Kůtám u č. p. 214
Pod Kabáticí u č. e. 21
Pod Kabáticí u č. e. 26
Vodičná u č. p. 12

LÍSKOVEC
Lískovec mezi domy č. p. 123 a 128

Lískovec zahrádkářská osada „Ša-
járka“
Lískovec  zahrádkářská osada 
„Za Lesem“

LYSŮVKY
Lysůvky Na Dolinách

SKALICE
Kamenec hlavní brána zahrádkářů
Kamenec vedle č. e. 120
Kamenec vedle č. e. 72
Kamenec  křižovatka (bývalé sta-
noviště VOK)
Skalice Na Baštici
Skalice  Pod Strážnicí, za zastáv-
kou autobusu
Skalice u vrby, vedle stanoviště ná-
dob na separovaný sběr
Skalice vrchy pod obchodem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská u č. p. 72

Odpad v zahrádkářských osadách

č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

přistavení 24.4. 8.5. 22.5. 5.6. 19.6. 3.7. 17.7. 31.7. 14.8. 28.8. 11.9. 25.9. 9.10. 23.10.

stažení 27.4. 11.5. 25.5. 8.6. 22.6. 6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.

Velkoobjemové kontejnery budou na níže uvedených 
místech přistaveny vždy v pátek a staženy budou ná-
sledující pondělí; svoz bude probíhat v intervalu co 14 
dnů, a to od 24. 4. 2015 

do 26. 10. 2015 (viz harmonogram):
• Zahrádkářská osada Hliník – 2 VOK
• Zahrádkářská osada Polní (Olešná) – 2 VOK
• Zahrádkářská osada Nová Osada – 1 VOK

Kontejnery K1100 l budou na níže uvedených mís-
tech přistaveny 17. 4. 2015 a staženy 26. 10. 2015, svoz 
bude probíhat 2 x týdně:
• Zahrádkářská osada U vodárny (ul. Bruzovská) – 1 

kontejner
• Zahrádkářská osada Valcíř I., II., III., IV. – 4 kon-

tejnery
Svoz pytlů:

č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

den svozu 27.4. 11.5. 25.5. 8.6. 22.6. 6.7. 20.7. 3.8. 17.8. 31.8. 14.9. 28.9. 12.10. 26.10.

Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:

Svozová místa budou označena cedulkou, kde budou uvedena data svozu.
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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 – ČESKÝ SKAUT, Z.S.

Frýdecké středisko: Ema Bortlíčková,
e-mail: ema.skarkova@gmail.com, 

tel.: 774 076 421
Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: Rostislav Přidal,
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569
Středisko 8. pěšího pluku Slezského 

Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, Místek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí s dobrý-
mi a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

GALERIE POD ZÁMKEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

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

+420 773 993 112,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 
Umělecké sklo, šperk, plastika. 

Novinky v galerii:
Ivana Pavlišová – obrazy 

Ladislav Borák – dřevořezby

Zveme na vernisáž výstavy
SVĚTLANY ŽALMÁNKOVÉ
nazvanou KOUZLA BAREV.
Autorka bude osobně přítomna, 

dorazí z daleké Bělé pod Bezdězem. 
Pokud máte rádi krásné ženy a chcete 
strávit chvíli ve společnosti velmi 
příjemné a krásné dámy, neváhejte 
a přijďte na vernisáž, která proběhne 
v pátek 17. dubna v 17 hodin. Určitě 

se bude na co dívat.

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 MEDITACÍ – kaž-
dou lichou středu od 18.00 do 19.00 se 
na vás bude těšit  lektorka Linda. Re-
zervace není  nutná  a možnost  zapůj-
čení podložek. Cena 1 lekce/ 80 Kč, 10 
lekcí 700 Kč

MEZINARODNÍ DEN TANCE  
29. dubna 2015,

náměstí Svobody v Místku
workshopy od 9.00

taneční show od 16.30
WWW.DENTANCEFM.CZ

Prožijte DEN TANCE s tanečními 
soubory z Vašeho města.

Čeká Vás pestrá taneční podívaná 
od břišních tanců, přes street dance, 

folklór, electro boogie, latinsko-
-americké tance až po swing. A nejen 

podívaná. Celý den budou na několika 
stagích ve městě probíhat ZDARMA 
taneční workshopy různých stylů pro 

širokou veřejnost. 
Těšit se můžete na náměstí Svobo-
dy od 16.30 na tyto soubory: OLD 

TOWN SWING, SHAZIA, TS AK-
TIV, JUSTDANCE, OSTRAVIČKA, 
DANCEPOINT, AMAZON CREW, 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, 
OSTRAVICA, FLASH TJ VP a další. 

Jako hosté vystoupí: WEGETS, 
MONI, PATRICK ULMAN

Taneční KURZY: 
Začátečníci  či  mírně  pokročilí.  Kurzy 
jsou rozděleny zvlášť pro děti (8-11 let), 
juniory (12-15 let) a dospělé (15 let a více). 
Taneční SKUPINA –  je  určená  pro 
mírně  pokročilé  a  pokročilé  zájem-
ce,  kteří  se  chtějí  tancování  věnovat 
závodně.  Tyto  složky  jsou  rozděleny 
dle věku a pokročilosti do tří skupin. 
K přijetí je zapotřebí pouze jednoroč-
ní zkušenost v taneční oblasti.
NOVINKA!!! OPEN CLASS 
STREET DANCE  – ČT  18.00-19.00. 
Jedná  se  o  otevřené  hodiny  street 
dance,  kde  se můžete  naučit  techniky 
a krokům populárního hip hopu, housu, 
poppinu, lockinu nebo wacku. Nemusí-
te  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 
(budova VOŠ Goodwill), Kon-
takt: 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.  Vy-
cházíme  z  principů  Montessori  peda-
gogického  systému.  Dětem  je  nabízeno 
podnětné  a  motivující  prostředí,  kde 
mohou naplňovat 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 růz-
ných 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 procvičo-
vat tak rozlišování, srovnávání, třídění 
a  pojmenování.  Budeme  dále  rozvíjet 
řeč a oblast jazyka, rozvíjet uvědomě-
ní matematických zákonů, v kosmické 
výchově objevovat svět. Součástí Mon-
tessori  pracovny  jsou  i  aktivity  prak-
tického života, do kterých spadá péče 
o sebe, své okolí a společnost a rozvíje-
ní  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 dět-
mi smyslové vnímání,  jemnou i hrubou 
motoriku, řečové, hudební i výtvarné do-
vednosti. Děti zde mají možnost zvykat si 
na kolektiv dětí a dospělých, rozvíjet ko-
munikaci, své sociální kontakty a doved-
nosti. 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 pokročilé –  jógová filosofie a pra-
xe,  tělesná  cvičení,  techniky  vnitřní 

NÁRODNÍ DŮM

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

KONCERTY
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.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY
Fantazie z nedokonalosti
Autor: Karla Eggerová

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

TANEC
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)
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a vnější  pránájámy – ovládání  dechu 
a soboru energií, pozitivní ovlivňová-
ní  mysli,  techniky  zlepšení  koncent-
race,  statická a dynamická meditace, 
PSYCHOHYGIENA-RELAXAČNÍ 
TECHNIKY, cviky zaměřené na pro-
blémy  s  páteří,  SENIOŘI,  DYNA-
MICKÉ  MEDITACE  –  dle  rozvrhu 
kurzů,  který  najdete  aktuálně  na  na-
šich  webových  stránkách.  Zkvalit-
ňování života  jak po stránce  fyzické, 
psychické  i  duševní,  poznatky,  které 
vám  předáváme  na  základě  více  než 
šedesátiletých zkušeností vůdčí osob-
nosti naší školy Zdeňka Šebesty i dal-
ších osobností.
30. 4.-3. 5. - CESTOVÁNÍ S JÓGOU 
BESKYDSKÝMI HIMÁLAJEMI 
prodloužený víkend – spojení jógy 
a kouzelné přírody Beskyd. Vhodné 
pro pokročilé, pro začátečníky, i pro 
ty, kdo by chtěli jógu jen „ochutnat“, 
či se připojit ke svému partnerovi, 

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

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS 
V ROCE 2015 

ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY II.TŘ
akreditované školení

CESTOVÁNÍ S JÓGOU BESKYD - 
SKÝMI HIMÁLAJEMI 

prodloužený víkend – spojení jógy 
a přírody

KAYA-KALPA 
týden s regeneračními a omlazovací-

mi technikami
MEDITACE – CESTA K NAPLNĚ-

NÍ VLASTNÍHO ŽIVOTA
víkendový seminář

ARTETERAPIE – NÁVŠTĚVA 
VLASTNÍHO NITRA
víkendový seminář

CENTRUM MAMINEK BROUČCI

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

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

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 
zvolíme téma daného programu, kte-
ré  přizpůsobujeme  věku  dětí. Našich 
programů  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  MO-
TORIKA
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
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

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

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

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 18. dubna v 15 hodin 
Dr. Seuss 

Green Eggs and Ham
aneb Z pohádky do pohádky 
Pohádka plná vizualizací, rýmů, 

písniček, tance a šprýmů. Hráno v an-
gličtině s průvodním českým komen-
tářem i pro ty, co anglicky teprve za-
čínají. 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 po-
učného kousku nejen o tom, jak třídit 
odpad, s lehkými prvky tance, zpěvu 
a humoru. Pro děti od 8 let – hostuje 
první 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 
zpracování přírodních vláken,  rozvoj 
průmyslové  výroby v  první  polovině 
19. století pak stál u zrodu řady podni-
ků,  které  soustřeďovaly  svoji  výrobu 
na  jedno  místo  a  využívaly  tehdejší 
nejnovější  technologie.  Ve  Frýdku 
a  Místku  postupně  vzniklo  několik 
desítek  textilních  podniků  různého 
zaměření a velikosti. Po druhé světo-
vé válce byly velké textilky ve městě 
postupně sloučeny do jednoho podni-
ku, který znal snad každý – Slezanu.
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.
Výstava potrvá do 30. dubna.

AKCE:
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, 
které 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
18. 4. 2015, 9.00–12.00

Intu k nitru
3. lekce z 5dílného cyklu

intuitivní hry pro pohyb, tělo, spon-
tánnost, harmonii hemisfér, uvolnění 
i zábavu, sebeléčení zpěvem, bubno-

vání, meditace, relaxace
michal@centrum-berkana.cz, nebo 

mob. 607 881 376
21. 4., 19.00–20.00
Zvuková relaxace

s dešťovými sloupy
Přijďte se hluboce uvolnit a zharmo-
nizovat ve zvukové lázni v blahodár-
ných stavech mozkových vln alfa, 
theta a delta, při zvuku sady čtyř 
dešťových holí a dalších muzikote-
rapeutických nástrojů. Ocitnete se 

v bezbřehé a vše prostupující koupeli 
zvuků a stavech čirého slastného bytí. 

michal@centrum-berkana.cz
Vstupné: 100 Kč
24. 4., 19.30–21.00

Za Hranicemi ticha
– alikvotní skupina

michal@centrum-berkana.cz
mob.: 607 881 376, cena 150 Kč

28. 4., 18.45–20.00
Chodidla

přednáška o tom, co všechno byste 
mohli vědět o chodidlech
eva@centrum-berkana.cz,

mob.: 603 793 595, cena 120 Kč 
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

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 ná-
cviky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného krmení, 

relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí) Pod 

vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

21. 4., 28. 4. – 8.45 h
12. 5., 19. 5., 26. 5. 2015 – 8.45 h
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PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
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
22. 4. ZÁKLADY MALBY |

VÝTVARNÝ KURZ
Technologie  malby.  Naučíme  se 
od  základů,  jaké  správné  podklady 
používat, co je to podmalba, imprima-
tur,  izolace. Dozvíte  se,  jak  si  zvolit 
vhodné štětce, špachtle a další pomůc-
ky,  systém  práce  s  barvou  na  paletě, 
způsoby,  jak  dosáhnout  jemných  ba-
revných přechodů, světelných 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 minut)
Místo  a  čas:  SVČ  Klíč  FM,  budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 16.30 – 18.30 
hodin.  Informace:  Ivana Kulhánková 
| Telefon:  558  111  765,  731  167  010  | 
E-mail:iva@klicfm.cz

23. 4. ZÁKLADY KRESBY |
VÝTVARNÝ KURZ

Kurz  je  určen  jak  pro  začátečníky, 
tak  pro  ty,  kteří  se  chtějí  zdokona-
lit  v  kresbě. V  průběhu  kurzu  se  se-
známíte  s  technikou  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 vyjád-
ření různých struktur materiálů touto 
technikou, hru světla a stínu. Tyto do-
vednosti  rozvinete  v  dalších  částech 
věnovaných  figurální  kresbě  a  studii 
architektonického prostoru.
Věk:  od  15  let,  dospělí. Cena:  1  200 
Kč/10 lekcí (1 lekce: 120 minut)
Místo  a  čas:  SVČ  Klíč  FM,  budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 15.30 – 17.30 
hodin.  Informace:  Ivana Kulhánková 
| Telefon:  558  111  765,  731  167  010  | 
E-mail:iva@klicfm.cz

23. 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 minut)
Místo  a  čas:  SVČ  Klíč  FM,  budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 17:45 – 19:45 
hodin.  Informace:  Ivana Kulhánková 
| Telefon:  558  111  765,  731  167  010  | 
E-mail:iva@klicfm.cz

AKCE:
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 hodin. 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 hodin. Cena: 150 Kč
Informace:  Ivana Kulhánková  | Tele-
fon: 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 
hodin.  Informace: Martina  Fatrdlová 
| Telefon: 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
Ne 26. 4. v 19.00
Drahé tety a já

předplatitelská skupina A
náhrada za divadelní představení 

Play Strindberg
Roztomilé  staré  dámy,  neteř  na  vdá-
vání, pečlivě utajovaný ženich a pře-
padení spořitelny.
Kdo  by  k  tak  zapeklitému  souběhu 
okolností  nevolal  policii?  Dvě  mile 
potrhlé  sestry  Andělka  a  Fany  se 
na  vlastní  pěst  pustí  do  vyšetřování 
loupežného  přepadení  místní  spoři-
telny. Hlavním podezřelým je nezná-
mý mladík se psem podobným  jejich 
fence Bobině. Brzy se však ukáže, že 
je to mládenec jejich milované neteře 
Hermínky. Horlivé tety proto musí na-
jít 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 koneč-
ně  dopadne  a  komunisté  vyhrají.  Již 
dlouho  se  učí,  jak  se  řeknou  čínsky 
rohlíky  a  vlašák,  protože  chce  stačit 

čínským obchodníkům, kteří přijdou, 
až se rozjede obchod s východem. Čí-
ňané nezklamou, ti nejsou jako Ruso-
vé. Tentokrát  to  všechno vyjde  a  její 
syn Kája udělá hereckou kariéru, bude 
novým Vladimírem Brabcem. Hanka, 
která nakupuje u  Jiřiny makrobiotic-
kou 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  Ol-
dřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii 
Davida Drábka  v  komedii  Petra Ko-
lečka, 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 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
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
So 18. 4. v 15.00

Tučňáci z Madagaskaru
So 18.–Ne 19. 4. v 19.00

Lovci a oběti
Po 20. 4. v 19.00

Samba
Út 21. 4. v 19.00

Fénix

St 22. 4. v 10.00
Fotograf

St 22. 4. v 19.00
Hororová středa: Ghoul
Pá 24.–So 25. 4. v 15.00
Zvonilka a tvor Netvor
Pá 24.–So 25. 4. v 17.00

SpongeBob ve filmu: Houba 
na suchu

Pá 24.–So 25. 4. v 19.00
Vybíjená

Po 27. 4. v 19.00
Pestrobarvec petrklíčový

BAZILIKA MINOR

Bazilika Navštívení
Panny Marie Frýdek
17. dubna v 18 hodin

„Tam, kde mluví skutky, není třeba slov“
Benefiční koncert s cílem pomoci ob-
nově misijní školy na ostrově Tanna 
v Tichomoří, kde v březnu způsobil 

vážné škody tajfun. 
Lašský smíšený pěvecký sbor Baška
Pěvecký sbor Smetana Frýdek-Místek

MOUDRÉ PODNIKÁNÍ ŽEN

regionální klub Frýdek-Místek
www.moudrepodnikanizen.cz

klub.frydekmistek@moudrepood-
nikanizen.cz

Hana Homolková tel. 777 124 329 
Klub je platformou pro podporu 

a osobní růst žen, které si přejí pod-
nikat v souladu sama se sebou a se 

svými touhami a vášněmi. Pravidelné 
kruhy žen jsou založeny na princi-
pech důvěry, sdílení, vzájemného 
zasíťování, moudrosti a tvořivosti.

AKCE KLUBU:
24. 4., 17–21 hodin

Kruh s tématem Marketing
na Instagramu a Pinterestu
Di-Klub Divadla Čtyřlístek
Novodvorská 3478, F-M

Účastnický poplatek 300 Kč
Účast nutno rezervovat předem.

KNIHKUPECTVÍ KAPITOLA

místecké náměstí, ul. Hlavní
Žáci a učitelé Střední školy, Základní 
školy a Mateřské školy, Pionýrů 2352 
ve  Frýdku-Místku  si  vás  dovolují  co 
nejsrdečněji  pozvat  na  výstavu  žá-
kovských výtvarných prací s názvem 
„BARVY  JARA“,  kterou  pořádají 
ve  spolupráci  s  knihkupectvím  KA-
PITOLA. Přijďte  se potěšit  z výtvar-
ných děl našich žáků.

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

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 BAS-
SOVÉ 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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Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

ODDLUŽENÍ
777528811

konzultace
zdarma

72x22 mm

Nástup možný ihned! 

Hledáš jistotu?
Pak hledáme tebe!

Nabízíš zkušenosti? 
Nabízíme
odpovídající výdělek!

perspektiva
moderní prostředí
špičkové technologie
benefi ty
(stravenky, příspěvek 
na penzijní připojištění)

 broušení nakulato

 frézovací centrum

 drátové řezání

 5osé CNC brusky

ANAJ CZECH s.r.o.,
Dr. Polívky 31,
739 11 Frýdlant n. O.
Tel.: 558 441 081,
Mobil: 605 926 691
E-mail: anaj@anaj.cz
www.anaj.cz

  

HLEDÁME OPERÁTORY CNC

Slavnosti 
bojových umění

6. ročník
26. dubna 2015

od 14 hodin
tělocvična

6. ZŠ
pořádá

Aikido Aikikai 
Frýdek-Místek
ve spolupráci se 

Statutárním
městem

Frýdek-Místek
www.aikidofm.cz


