
Zpravodaj
Frýdku-Místku

Únor 2016 Číslo: 4 Ročník XXV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

Rady města

Téma: Uvítali byste další 
workoutové aktivity?   (str. 2)

Město má vizi, jak spojit  
Frýdek s Místkem (str. 4)

Vítězný vstup 
hokejistů do play-off  (str. 6)

První (historicky dru-
há) blokáda průtahu měs-
tem, která měla upozornit 
na závažnost dopravního 
problému Frýdku-Míst-
ku a naprostou nutnost 
výstavby obchvatu, trvala 
po dohodě s organizátory 
jen pět minut, které stači-
ly k mediálnímu vyslání 
vzkazu, že obyvatelé města 
i jeho vedení jsou připrave-
ni k radikálnějším akcím, 
jak zvrátit poslední nepří-
znivý vývoj stavby.

Blokáda průtahu má „od-
blokovat“ příslušná minis-
terstva, aby konečně hledala 
řešení, jak se dostat z problé-
mů po novele zákona, která 
v návaznosti na evropskou 
legislativu a peníze projekt 
výstavby znovu významně 
ohrožuje. V pátek 26. února 
od 14.45 hodin proto pro-
běhlo na ulici Příborská pro-
testní shromáždění občanů 
Frýdku-Místku, jehož sou-
částí bylo přecházení po pře-
chodu pro chodce směrem 
k obchodnímu domu Tesco. 
Akci svolali občané, kteří 
se spontánně zorganizovali 
na facebookových stránkách 

„Chceme obchvat Frýdku-
-Místku“. Organizátoři akce 
vyzývají Vládu České repub-
liky, aby podnikla veškeré 
možné kroky, které umožní 
stavbu zahájit co nejdříve, 
a žádají ji, aby v nejbližší 
době informovala zástupce 
Statutárního města Frýdek-
-Místek a občany o přijatých 
krocích.

„Smyslem akce je upozor-
nit vládu, že v tomto městě 
žijí lidé, kteří musí snášet 
45 tisíc aut denně. Stavba 
obchvatu je vážně ohrožena, 
a proto apelujeme na vládu, 
aby ji vzala jako prioritu 
a do Velikonoc dala vědět, 
jaký má konkrétní plán, aby 
byl obchvat realizován,“ 
shrnul Tomáš Vrubel, jeden 
z organizátorů, který pro ilu-
straci, jak je problém vousa-
tý, médiím sdělil, že za dobu, 
kdy se obchvat řeší, se mu 
podařilo vystudovat, udělat 
kariéru a mít téměř dospělé 
děti. „Je to víc politický pro-
blém než technický. Obchvat 
Frýdku-Místku přitom při-
nese možnost volně se pohy-
bovat po městě, užít si trochu 
klidu a v už tak emisemi za-

BLOKÁDA: Prozatím pětiminutová…  Foto: Petr Pavelka

Protestní blokáda průtahu

Minulý týden pokračo-
valo soudní líčení v kauze 
„čištění příkop“ po povod-
ních, v níž byli obžalováni 
všichni členové bývalé rady 
města, kteří rozhodovali 
o šesti veřejných zakázkách 
v letech 2010-2012. Na pro-
gramu bylo projednání 
znaleckých posudků, ale 
protože ten zásadní, na ob-
jednávku Policie České 
republiky, z dílny brněn-
ského Vysokého učení tech-
nického (VUT), na němž 
prakticky stojí celá obža-
loba, vykazoval závažné 
vady v postupu, na které 

neúnavně upozorňovali ob-
hájci radních, nakonec se 
na další, diametrálně od-
lišné a pro město příznivé 
posudky, nedostalo.

Obhájci především ne-
ustále upozorňovali na to, 
že znalecký posudek ne-
odpovídá zadání, kdy měla 
být stanovena cena v místě 
a čase obvyklá, ale VUT 
stanovovalo cenu v posudku 
na základě skutečně realizo-
vaných a fakturovaných prací 
realizujících firem. „Přitom 
jakým způsobem firmy se 
zakázkou naloží, jsme sa-
mozřejmě jako radní předem 

nemohli vědět. Pro nás bylo 
směrodatné, že o zakázky 
se ucházelo čtrnáct různých 
firem, z jejichž cenových 
nabídek, které byly všechny 
v úplně jiné cenové hladině, 
než ke které došli zpracova-
telé z VUT, jsme vybrali tu 
nejlevnější. Všechny firmy se 
se svými cenami pohybovaly 
úplně někde jinde, protože při 
čištění příkop po povodních 
musely počítat s nebezpeč-
ným odpadem a vyšší cenou, 
kterou tím pádem za něj za-
platí na skládkách,“ vysvětlu-
je primátor Michal Pobucký.

 (Pokračování na str. 3)

slovo primátora

Vážení občané,
máme za sebou první blokádu na průtahu městem, která 

byla v omezeném časovém intervalu vlastně jen symbolická, 
ale splnila prvotní účel. Ve velkém se jí zúčastnili zástupci 
médií, Frýdek-Místek byl v přímém přenosu na České tele-
vizi. Nebylo tím dostatečně upozorněno na vlastní problém 
obchvatu, na ten upozorňujeme neustále a dlouho. Bylo tím, 
prozatím velmi vstřícnou formou, především upozorněno, že 
situace se natolik vyhrocuje, že už Frýdek-Místek hledá další 
prostředky, jak konečně po více než dvaceti letech dosáhnout 
toho, že městem přestane průtahem projíždět neúnosných 45 
tisíc aut denně. Chci poděkovat organizátorům a vám všem, 
kteří jste se zúčastnili, a věřím, že bude-li třeba, při dalších 
blokádách v delších časech se protestních akcí zúčastní ještě 
více občanů, aby to vrcholní politici nemohli brát na lehkou 
váhu.

Vedení města nepřestane jednat na jednotlivých minis-
terstvech, v týdnu se uskuteční schůzka s premiérem České 
republiky Bohuslavem Sobotkou, máme podporu prezidenta 
Zemana. Snažíme se opravdu od místní úrovně, přes krajský 
úřad, ministerstva až po vládní činitele v komplikované situ-
aci, která vznikla novelou zákona, nyní ohrožující připravené 
dopravní stavby, najít východisko. Michal Pobucký

tíženém kraji volněji dýchat. 
Máme jedno řešení, které je 
ve výrazně pokročilém sta-
vu, tak ho prostě dokončeme. 
Bylo by škoda zmarnit vlože-
né finanční prostředky,“ upo-
zorňoval Tomáš Vrubel.

Primátor Michal Pobucký 
médiím připomněl, že jen 
samotné Město Frýdek-Mís-
tek investovalo do projektu, 
ačkoliv není jeho investorem, 
okolo dvaceti milionů korun, 
především při vyvlastňování 
pozemků. 

 (Pokračování na str. 3)

Obhájci torpédovali posudek
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„Nejdříve si v krátkosti 
řekněme, co to vlastně jsou 
workoutové aktivity. Je to ja-
kási posilovna pod širým ne-
bem. Jedná se o sestavu hrazd 
a žebříků, na nichž je možno 
provádět nejrůznější cviky 
a triky za pomoci vlastní 
váhy těla. Rozhodně KDU-
-ČSL je pro takovéto aktivity, 
byl to i jeden z bodů v našem 
volebním programu a i ko-
alice tvořena KDU-ČSL, 
hnutím Naše Město a ČSSD 
jasně ve svém programovém 
prohlášení říká, že vytvoří 
zázemí pro workoutové ak-
tivity. První takovéto hřiště 
můžete najít na Olešné, kde je 
již pět cvičebních stanic. Sa-
mozřejmě naším cílem bude 
vytvářet tyto „fitness cent-
ra“ i blíže samotného centra 
města. Jako ideálním místem 
se jeví nábřeží řeky Ostravi-
ce u cyklostezky. Sám jsem 
viděl tyto cvičební stroje pod 
širým nebem poprvé před 
několika lety na Turecké ri-
viéře v městě Alanya, kde 
okolo pláže bylo desítek těch-
to hrazd, žebříků a dalších 
cvičebních strojů. Věřím, že 
i v našem prostředí si tato 
aktivita najde své zájemce. 
Workoutová hřiště jsou ote-
vřena zdarma pro všechny 
generace. Nejvíce jsou ale 
oblíbena u dospívající mlá-
deže. Ta si zde může roz-
víjet svou fyzickou kondici 
a upevňovat zdraví. Nezane-
dbatelný není ani sociální pr-
vek nového sportoviště. Bu-
dou se zde scházet mladí lidé 
podobného zaměření a trávit 
tak smysluplně svůj volný 
čas. V kolektivu svých vrs-
tevníků budou moct předvést 
své schopnosti. V neposlední 
řadě workoutová hřiště slouží 
i jako prevence kriminality.“

 Marcel Sikora
 za klub KDU-ČSL

„Pod pojmem workoutové 
cvičení, neboli venkovní fit-
ness, se neskrývá nic jiného, 
než trénink či cvičení v příro-
dě. Jedná se o posilování pod 
širým nebem, kdy se pro po-
sílení místo činek, a dalších 
mučících strojů založených 
na manipulaci se závažím, 
používá k posilování vlastní 
váha těla. Cvičení se pro-
vádí na různých hrazdách, 
šplhacích žebřících, lavicích, 
stěnách s horolezeckými 
úchyty apod. Údajně je to hit, 
který k nám přišel z USA. 
Pravda je však jiná. Prvním 
propagátorem je největší vše-

stranný génius českých dějin 
všech dob – Jára Cimrman. 
Důkazem toho je např. film 
Jára Cimrman ležící spící, 
ve kterém je potvrzeno, že 
již na přelomu 19. a 20. stole-
tí v malé obci Liptákov jako 
místní učitel cvičil s dětmi 
zásadně v přírodě. Jako pří-
klad lze uvést skok přes ži-
vou kozu a šplhání po stromě 
místo po hladké dřevěné tyči. 

Je jasné, že pohyb na zdra-
vém vzduchu, spojený s po-
silováním, je prospěšnější 
než vysedávání u počítače 
nebo před televizorem. Prv-
ní takové venkovní hřiště 
ve Frýdku-Místku se objevi-
lo ve Frýdeckém lese v okolí 
bývalého Zámečku a dále 
v areálu Sokolík. Takových-
to zařízení není nikdy dost, 
a proto by mělo město bu-
dovat další venkovní hřiště 
v parcích i na sídlištích.“ 

 Ivan Vrba 
 za klub KSČM 

„V březnu se koná v Pra-
ze konference pod záštitou 
OSN na téma rozvoje měst 
a bydlení v nich. Jistě na ní 
zazní mnoho myšlenek, kte-
rými by se jednotlivé radnice 
mohly inspirovat při tvorbě 
strategických plánů. Změ-
nit zásadně klima ve městě, 
které má nějakou infrastruk-
turu, možnosti a tím pádem 
i limity, to se podaří jen 
dobrému vizionáři se silnou 
politickou klakou v zádech. 
Někdy to tkví v maličkos-
tech. Nepotřebujeme komise 
ani analýzy, abychom věděli, 
že v našem městě se bude 
žít dobře, když v něm bude 
proudit zdravá energie. Tu 
vysílají baráky, ulice, ale i sa-
motní lidé – zajištění, v bez-
pečí, kulturně uspokojení 
a taky sportovně „nasycení“. 
Frýdečáci a Místečáci mají 
novou halu Polárka, spoustu 
dalších zastřešených sporto-
višť, ale většina z nich stejně 
tíhne k těm nejpřirozenějším 
a nejrozšířenějším sportům, 
jako je cyklistika, běh, chůze, 
kolečkové brusle. Obyčejný 
pohyb, žádná věda. Jděte se 
podívat na Olešnou, až se 
jarní slunko trochu víc opře 
do země. Nebude tam k hnu-
tí, kolik lidí se na okruh bude 
snažit vměstnat. To je signál 
pro vedení města, které, po-
kud to vnímá, nutně musí 
odpovědět a dát lidem větší 
přírodní hřiště a prostor pro 
pohyb. Udělejme přírodní 
běžecké stezky, postavme 

okolo nich pítka, aby po nich 
mohli běhat lidi nalehko. 
Propojme Místek a Frýdek 
a Místek a Olešnou tak, aby-
chom mohli z jedné lokality 
do druhé chodit tak, aby nám 
to bylo příjemné. Abychom 
se mohli po našem městě 
normálně procházet! A dej-
me lidem možnost sporto-
vat třeba tak, že na různých 
místech postavíme cvičební 
prvky – aby si mohl každý 
protáhnout tělo a uvolnit se. 
Je to jednoduché, není to tak 
drahé a hlavně je to fajn. Tyto 
maličkosti lidem v našem 
městě udělají radost a zase 
přispějí k tomu, abychom se 
tady cítili lépe.“ 

 Kateřina Piechowicz
 za Hnutí Naše Město F-M

„Co dělá město pro mladé 
lidi? Denně se setkáváme 
s patologickými jevy u mla-
distvých. Nacházíme mlá-
dež, která neví, co s volným 
časem. Mladí lidé komu-
nikují s vrstevníky zdatně 
na sociálních sítích a nedo-
káží na ulicí oslovit svého 
vrstevníka. Často je situace 
tak vyhrocená, že každé 
oslovení je ihned chápáno 
jako nepříjemné, obtěžující 
nebo dokonce jako útok. Kde 
se mají mladí lidé scházet? 
Pokud netíhnou k určitému 
sportu a pouze chodí do ško-
ly a pak domů, zůstává jejich 
nejlepším kamarádem po-
čítač. Nic netvoří, nebudují, 
nekomunikují, neřeší a ne-
sdělují si s vrstevníky dojmy, 
zážitky, starosti a myšlen-
ky. Mládež sama o sobě je 
plná energie pokud rodiči 
není vedena k sportovním 
nebo zájmovým aktivitám, 
strádá, hledá se a má sklon 
podlehnout drogám, kouření 
či alkoholu. Které prostory 
jsou ve městě určeny a vy-

budovány pro tuto skupinu 
mladých? Co pro ně město 
dělá nebo má v plánu udělat? 
Víte o něčem? Jste svědky ja-
kékoli aktivity, která skupinu 
aktivně nesportující mládeže 
podchytí, zaujme a přiměje 
k myšlence vhodně strávit 
volný čas?

Celý život pracuji s mladý-
mi lidmi a mám pár nápadů, 
z nichž jeden předkládám. 
Jedná se o venkovní posi-
lovny známé jako workouty. 
Běžné v zahraničí i někte-
rých našich městech. Vy-
typovaný přírodní prostor 
obsaďme rozmanitými cvi-
čícími stroji s patřičnými 
bezpečnostními prvky a ná-
vody ke cvičení nebo k nená-
ročnému pohybu. Workouty 
situujme tak, aby na sebe 
navazovaly, měly rozmanitý 
charakter a vyvolaly u mla-
dých lidí zájem o pohyb. Je 
vhodné zabudovat je v blíz-
kosti dětských hřišť, kde 
budou přístupné rodičům 
dětí a bezpečně sledované 
kamerovým systémem. Ni-
kdo tak nemusí objednávat 
místo v posilovně, platit 
pronájem sportoviště nebo 
přizpůsobovat svůj čas ote-
víracím hodinám. Venkovní 
sportoviště bývají oblíbené 
na nábřeží, u cyklostezek, 
koupališť a vodních ploch, 
v parcích nebo na zelených 
plochách.

Cvičební stroje jsou 
na trhu běžně dostupné a zbu-
dování není nijak obzvlášť 
nákladné. Celá investice se 
totiž velmi vyplatí, neboť 
se jedná o duševní i fyzické 
zdraví budoucí i současné 
generace.“

 Jaromír Horký 
 za Hnutí ANO

„Rozšíření workouto-
vých aktivit nemohlo chybět 

ve společném programovém 
prohlášení stávající radni-
ce, protože chceme navázat 
na již vybudované workou-
tové prvky na novém hřišti 
na Olešné, kterými jsme 
doplnili další aktivitu, kte-
rou lze provozovat v tomto 
přírodním sportovně rela-
xačním areálu. Ti, co si chtějí 
protáhnout tělo, zde tedy do-
stali prostor vedle cyklistů 
a in-linistů, i přímo někteří 
z nich tato cvičící zařízení 
využívají k zahřátí svalů 
před vlastním výkonem nebo 
ke strečinku. V současné 
době vytipováváme lokali-
ty, kde by mohly podobné 
cvičící ostrůvky vzniknout, 
přičemž sledujeme hlavně 
možnosti města v návaznosti 
na cyklostezky, aby byly co 
nejlépe dostupné. Nabízí se 
hlavně místa na nábřeží Ost-
ravice a parky, které jsou při-
rozenými místy pro cvičení 
pod širým nebem. V dnešní 
době sílí poptávka po jedno-
duchých, všem dostupných 
aktivitách, takže věříme, že 
se síť venkovních fitness sku-
tečně podaří rozšířit. Mohou 
být zpestřením pro občany, 
ale také pro jednotlivé spor-
tovní kluby ve městě, které 
výrazně podporujeme. Sport 
bereme jako všestranně uži-
tečnou aktivitu, která má 
ve Frýdku-Místku význam-
né místo. Podporujeme ze-
jména mládežnický sport, ale 
i vrcholový, který výrazně 
reprezentuje město. Podpora 
workoutových aktivit je jen 
dalším logickým krokem, 
venkovní trénink – workout 
– může představovat v rám-
ci zdravého životního stylu 
další vítanou aktivitu, kterou 
navíc obyvatelé města nevní-
mají jako rušivou.“

 Pavel Machala
 za ČSSD

WORKOUT NA OLEŠNÉ: Město uvažuje o dalších lokalitách.  Foto: Petr Pavelka

Téma: Uvítali byste další workoutové aktivity ve městě?
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Frýdecko-místecká rad-
nice už má k dispozici re-
akce vrcholných vládních 
politiků na dopis, který je 
upozorňuje na kompliku-
jící se výstavbu obchvatu.  
Tlak směrem na vládu pod-
poruje také prezident Miloš 
Zeman, který se o nevyho-
vující situaci sám přesvědčil 
v září loňského roku.

„Vždy jsem usiloval o to, 
aby dopravní infrastruktura 
ČR odpovídala potřebám 
našeho hospodářství a ob-
čanů České republiky. A či-
ním tak i v pozici prezidenta 
republiky. Projekt dostavby 
obchvatu města Frýdku-
-Místku plně podporuji 
a nechávám ho zařazovat 
mezi témata mých jednání 
s Vládou ČR i představiteli 
dotčených subjektů. Dopra-
vě a neúnosnému zpoždění 
stavebních prací bylo na-
příklad věnováno jednání 

Expertního týmu prezidenta 
republiky v Lánech 28. lis-
topadu, kterého se účastnil 
mimo jiných i ministr do-
pravy Ing. Dan Ťok. Dobře 
vím, že náprava nebývá 
docílena jednorázovou akcí, 
ale soustavným tlakem, 
ve kterém nehodlám pole-
vit. Děkuji vám za zaslaný 
podnět, který bude zařazen 
do mých podkladů k nej-
bližšímu únorovému jednání 
Expertního týmu v Lánech, 
které se bude konat za účasti 
předsedy vlády ČR na téma 
dosavadní činnosti součas-
né vlády a priorit po zbytek 
mandátu,“ praví se v dopise 
Miloše Zemana, adresova-
nému primátorovi města 
Michalovi Pobuckému.

Na dopis radnice reagoval 
také místopředseda vlády 
Pavel Bělobrádek s tím, že 
jej předal k analýze odbor-
níkům a bude informovat 

o dalším vývoji. Sdílnější 
byl premiér Bohuslav So-
botka, který popsal obsáhlá 
jednání ohledně dopravních 
staveb a souladu s evrop-
skou legislativou. „Pokud by 
se s Evropskou komisí nepo-
dařilo najít uspokojivé řeše-
ní, je zřejmé, že by to mělo 
velmi negativní vliv na ob-
jem investic a využití ev-
ropských fondů do dopravní 
infrastruktury v celé České 
republice,“ připustil premi-
ér a zdůraznil, že vláda se 
snaží problémy v Moravsko-
slezském kraji v maximální 
možné míře řešit. O dalším 

Zpravodajství

 (Pokračování ze str. 1)
 U soudu se přitom stej-

ně jako při předešlém líčení 
svedl absurdní boj o to, zda 
v roce 2010 byly, či nebyly 
povodně. Aby v tom měl 
státní zástupce Ladislav Hra-
dil jasno, přečetl mu jeden 
z obhájců dokument, kterým 
tehdejší hejtman Jaroslav Pa-
las vyhlašoval stav nebezpečí 
pro třináct obcí kraje, mezi 
nimiž figuroval i Frýdek-
-Místek. Ani to státního zá-
stupce Hradila nepřesvědčilo 
a tváří v tvář tomuto důkazu 
znovu prohlásil, že „žádné 
povodně nebyly“. Když ob-
hájci následně navrhli před-
volat přímo hejtmana Palase, 
aby vnesl do celé záležitosti 
jasno, reagoval soudce On-
dřej Běčák, že toho není po-
třeba, protože „vše je zjevné“. 
Otázka povodní je přitom 
zásadní. Podle stanoviska 
ministerstva životního pro-
středí mělo být totiž při od-
straňování následků povodní 
se vzniklým netříděným od-
padem nakládáno z důvodu 
předběžné opatrnosti jako 
s nebezpečným odpadem, 
protože povodňový odpad 
může být kontaminován pa-
togenními mikroorganismy, 
ropnými nebo jinými nebez-
pečnými látkami, které se 
mohou odrážet na zdraví lidí.  

Také bylo u soudu zdůraz-
něno, že odpovědnost, jak 
zařadit odpad, padá na oso-
bu, která provádí čištění, 
nikoliv na zadavatele, kte-
rým bylo Statutární město 
Frýdek-Místek. Firmy tedy 
v položkových rozpočtech 
počítaly s vyšším skládkov-
ným, zatímco státní zástup-
ce Ladislav Hradil na tento 
nebezpečný odpad nahlíží 

jako na „obyčejnou zeminu“. 
I proto předložil soudu až 
při včerejším jednání nový 
materiál, který vydával jako 
další „důkaz“, z něhož mělo 
vyplynout, že výkopek z pří-
kopů je obyčejná zemina, 
pokud radnice neprovedla 
žádnou chemickou analýzu.

„Opravdu nerozumím, 
proč to státní zástupce před-
kládá až v tuto chvíli, kdy 
mají zaznít znalecké posud-
ky. Mluvil o tom už v pro-
sinci, že naše posudky jsou 
špatné, protože on ví něco 
navíc, ale přišel s tím až 
dnes. Beru to jako podraz, 
že tají před obhajobou něco, 
co je podle něj zásadní. Jím 
přednesenými technickými 
podmínkami ministerstva 
dopravy přitom nejsme ni-
jak vázáni,“ zlobil se u soudu 
primátor Michal Pobucký. 
„Senát si je vědom, že to není 
zákonná norma, ale listina 
jako každá jiná. Nepovažuji 
to za zásadní otázku, že by 
byly odloženy výslechy znal-
ců,“ uklidňoval jej soudce 
Ondřej Běčák, který postup 
státního zástupce hájil s tím, 
že má nárok k taktizování, 
protože „jeho úmyslem je od-
soudit“. „Ano, bohužel, ten 
úmysl je zjevný. A to od sa-
mého začátku, ačkoliv státní 
zástupce má shromažďovat 
důkazy svědčící o vině, ale 
i nevině obviněného, aby ne-
docházelo k nedůvodnému 
postavení obviněného před 
soud, jako je tomu v našem 
případě. O jeho úmyslu nej-
lépe svědčí už nedostatečné 
podklady pro VUT, kterému 
doslova zatajoval některé do-
stupné podklady,“ upozorňu-
je primátor Michal Pobucký. 
V průběhu torpédování zna-

leckého posudku obžaloby se 
totiž ukázalo, že zpracova-
telům z VUT nebyly policií 
poskytnuty nabídkové ceny 
14 různých firem ani jejich 
položkové rozpočty. Podkla-
dy si nevybírali z policejního 
spisu, byli odkázáni jen na to, 
co jim policie poskytla. Tým 
pochopitelně nikdo neupo-
zornil na fakt, že se jednalo 
o první čištění příkop po po-
vodních. Obhájci se dlouze 
vymezovali vůči postupu 
znalců VUT hlavně proto, že 
ti vycházeli čistě z fakturací 
realizujících firem, které ale 
rozhodně neměli k dispozici 
radní v okamžiku, kdy o za-
kázkách rozhodovali. „Zadá-
ní bylo určit cenu obvyklou 
za čištění a hloubení, jaký 
vliv na to má fakturace?“ 
ohrazovali se obhájci vůči 
nulovým položkám v roz-
počtu. „Proč je v posudku 
nula za čištění propustků? 
Když to není ve fakturaci, tak 
to neumíte spočítat?“

Vzhledem k pokročilému 
času, kdy další dva posudky 
se vůbec nedostaly na pořad 
jednání, soudce Ondřej Bě-
čák rozhodl, že se ke znalec-
kým posudkům vrátí zřejmě 
v květnu a poskytne znalcům 
z VUT kompletní spis, a tedy 
relevantní podklady, které 
umožní posudky eventuál-
ně dopracovat. „Podklady 
asi pro vás zdaleka nebyly 
ideální, aby se vám to dobře 
obhajovalo,“ připustil na zá-
věr soudce Běčák. „Někdo 
by se měl zamyslet nad tím, 
jak takový znalecký paskvil, 
ze záměrně nedostatečných 
podkladů, může stačit na to, 
aby se dostala celá rada před 
soud,“ uzavřel primátor Mi-
chal Pobucký.  (pp)

Obhájci torpédovali posudek

 (Pokračování ze str. 1)
„Ministerstvo životní-

ho prostředí a dopravy je 
laxní, mělo by konečně 
rozhodnout, jak se bude 
dále postupovat vzhledem 
k novelizaci zákona. Mělo 
by vykomunikovat výjimku 
u Evropské komise. Pokud 
se to nepodaří, nezbývá než 
stavět z peněz České re-
publiky a ty vyčleněné ev-
ropské použít jinde,“ myslí 
si primátor, který kritizuje 
ministerstva ovládaná Hnu-
tím ANO. Právě jeho frý-
decko-místečtí členové 
na akci, kde se sešli politici 
a příznivci politických stran 
a hnutí skutečně napříč po-
litickým spektrem, téměř 
chyběli.

Jinak první blokáda pro-
běhla pokojně, za účasti 
městské i státní policie,  

bez excesů a větších do-
pravních potíží ve městě, 
s minimálním dopadem 
na místní obyvatele, kteří 
byli o všem včas informo-
váni. Při delších blokádách 
může být mnohem hůře, ale 
místní občané i politici spo-
lečně vidí nutnost nátlako-
vých akcí pro to, „aby bylo 
ve Frýdku-Místku lépe“.

„Jako radnice už se něja-
kou dobu netajíme tím, že 
je čas na razantnější akce, 
a proto jsme rádi, že se 
blokáda uskutečnila a bude 
dalším podpůrným argu-
mentem pro naše jednání 
s příslušnými ministerstvy, 
která jsou vzhledem k tomu, 
jak špatně se situace kolem 
výstavby obchvatu vyvíjí, 
stále intenzivnější,“ uzavřel 
náměstek primátora Karel 
Deutscher. (pp)

Protestní blokáda průtahu

V RADHOŠTI: Miloš Zeman se s problémem obchvatu 
seznámil loni v září při návštěvě města.

Za obchvat zabojuje i prezident

intenzivním jednání s or-
gány Evropské unie už do-
pisem ubezpečoval radnici 
také místopředseda vlády 
a ministr financí Andrej 

Babiš. „Výstavbu obchvatu 
města Frýdku-Místku pova-
žuji za velmi důležitý úkol,“ 
ujišťoval v reakci na dopis 
radnice.  (pp)

Na dalším setkání Rady 
seniorů, poradního orgá-
nu primátora města, zno-
vu zazněly některé poli-
cejní statistiky, kterými se 
mimo jiné vyvracela vzne-
sená otázka, či spíše fáma, 
že by se senioři podíleli 
významně na páchání pře-
stupků, případně trestné 
činnosti. Naopak samo-
zřejmě právě tato věková 
kategorie je stále nejohro-
ženější jako potencionální 
oběť podvodníků.

„Počátek roku byl po-
měrně klidný, statisticky 
se nevymyká. Zajistili jsme 
pachatele série krádeží 
v nemocnici, ale preventiv-
ní činnost je nadále u seni-
orů velmi důležitá, protože 
podvodníci na ně připravují 
neustále nové scénáře, vy-
myslí, co člověk nevymyslí. 
Na seniory se stále apeluje, 
ale jsou snadnou kořistí, 
a to i třeba když jsou z po-
licejních rodin...

 (Pokračování na str. 4)

Senioři jsou důvěřiví
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 (Pokračování ze str. 3)
...Jedná se prostě o gene-

raci, která je ještě zvyklá 
poměrně důvěřovat,“ řekl 
tiskový mluvčí Policie ČR 
Vlastimil Starzyk.

„Také u nás na domo-
vě pro seniory byla snaha 
návštěv pochybných lidí, 
ale pomohly nám kamery,“ 
reagoval Milan Novák, ře-
ditel Domova pro seniory 
ve Frýdku-Místku, který 
informoval vedení města 
o naplněné kapacitě zaříze-
ní a věkovém složení klien-
tů s průměrným věkem 82 
let. V souvislosti s údajem 
o padesáti žádostech, které 
se jeví poměrně aktuálně, 
informovalo vedení města, 
že vyjednává se dvěma sub-
jekty, které uvažují o komu-
nitních domech pro seniory. 
„Není to klasický domov 
důchodců, ale ubytování 

ve standardních bytových 
jednotkách, kde ti senioři 
bydlí. Jedná se o jakýsi pen-
zion, kde žijí soběstační se-
nioři s nasmlouvanou pečo-
vatelskou službou v okolí. 
Pořád ale bereme za ideál, 
když může senior zůstat co 
nejdéle ve svém prostředí, 
mezi svými, i třeba ve spo-
lupráci s nějakou sociální 
službou,“ říká Libor Koval.

Na jednání zazněly také 
informace o činnosti Svazu 
důchodců České republiky 
a snaze, aby byl 1. říjen – 
Mezinárodní den seniorů 
– zapsán jako významný 
den v kalendáři. „Jako pro-
jev určité úcty  k čtvrtině 
obyvatel v České republice 
a signál pro novináře a mé-
dia,“ vysvětloval Oldřich 
Pospíšil, kterému stále chy-
bí definice seniora v české 
legislativě.  (pp)

Senioři jsou důvěřiví

Město má vizi, jak spojit Frýdek s Místkem

DEBATA NAD STUDIÍ: Co s železnicí omezující město?  
 Foto: Petr Pavelka

Vedení města má k dis-
pozici Studii na eliminaci 
negativního vlivu železnič-
ní tratě na rozvoj města 
Frýdku-Místku, kterou 
zpracovala společnost 
Dopravní projektování. 
Řešená oblast se nachází 
na hranici katastrů Frýdku 
a Místku, kde právě želez-
nice a řeka Ostravice tvoří 
pomyslnou hranici mezi 
historickými městy. Zatím-
co řeka má potenciál město 
spojovat, železnice město 
rozděluje.

„Trať neumožňuje plno-
hodnotné využití území, 
protože má ochranné pásmo, 
je zdrojem hluku, tvoří ne-
bezpečnou bariéru ohrožují-
cí život a znemožňující bez-
pečný a bezkolizní pohyb 
pěších. Plánované zkapa-

citnění o další kolej a elek-
trifikace provozu problém 
ještě zhorší, proto jsme po-
žádali odbornou firmu, aby 
se na ten problém podívala,“ 
vysvětlila hlavní architektka 
města Milada Baumannová 
s tím, že záměrem koncep-
ce je propojit obě náměstí. 
Současné dva mosty nejsou 
vhodnou pěší trasou, v teré-
nu se naráží na velký výško-
vý rozdíl.

„Bylo nám představeno 
několik variant, které ma-
pují možnosti propojení 
historických center Frýdku 
a Místku pro pěší bez sou-
běhu s automobilovou do-
pravou. Jde o to, abychom 
měli představu o nezbytné 
územní rezervě doporuče-
ného řešení a navázaly na to 
územní studie na propojení 

a integraci problematických 
území podél železnice a rov-
něž včlenění areálu Slezanu 
do struktury města v soula-
du s uzavřeným Memoran-
dem. Také jsme se seznámili 
s několika pracemi studentů 
VŠB, fakulty stavební, je-
jichž konkrétní řešení byla 
podnětná a mohou se pro-
mítnout do vize, která bude 
připravena pro příští volební 
období,“ shrnul náměstek 
primátora Jiří Kajzar. 

„Přejít tu trať je skutečně 
problém. Protože o tom dis-
kutujete včas, může tu sku-
tečně vzniknout pěkná věc, 
i když záležet bude i na po-
stoji Českých drah,“ hodno-
til vedoucí odboru dopravy 
krajského úřadu Ivo Muras, 
který byl jednání přítomen. 

 (pp)

Frýdek-Místek představí 
svou nabídku na veletrhu

Zástupci Beskydské-
ho informačního centra, 
příspěvkové organizace 
města, představí ve dnech 
4.–6. března návštěvní-
kům veletrhu Dovolená 
a region na ostravském 
výstavišti Černá louka 
turistickou nabídku sta-
tutárního města Frýdek-
-Místek a okolí.

„Největší mezinárodní 
veletrh cestovního ruchu 
v Moravskoslezském kraji 
na výstavišti Černá louka 
v Ostravě již tradičně před-
staví tři základní pilíře ces-
tovního ruchu – dovolenou, 
region a lázeňství a nabíd-
ne novinky a zajímavosti 
z oblasti cestování, turis-
tiky, lázeňství a welness, 
zážitků a kulturních akcí,“ 
sdělila k účasti na veletrhu 
ředitelka Beskydského in-
formačního centra Monika 

Konvičná.
Statutární město Frýdek-

-Místek přiblíží návštěv-
níkům výstaviště volno-
časovou nabídku společně 
s dalšími městy a obcemi 
pod značkou Beskydy. 

Na expozici tak návštěv-
níci naleznou kompletní tu-
ristickou nabídku Beskyd 
pod jednou střechou, kde 
Frýdek-Místek bude lákat 
na kulturní akce. 

Expozice zaujme určitě 
také svou gastronabídkou, 
kde frýdecko-místeckou 
sladkou stopu zajišťují me-
dové kuličky Marlenka, 
vidět bude i maskot Spox 
lákající do aquaparku Oleš-
ná. 

„Frýdek-Místek bude 
prezentován jako město, 
kde se člověk nenudí,“ shr-
nul náměstek primátora 
Karel Deutscher.  (pp)

Kácení lip na hřbitově v Lískovci
Do konce března roku 

2016 bude pokáceno 
osmnáct vzrostlých lip 
na ploše katolického 
hřbitova v městské části 
Lískovec. Tyto lípy jsou 
součástí dvou stromo-
řadí a skupiny stromů 
v severní části hřbitova.

V jejich těsné blízkosti 
jsou vybudována hrobová 
místa a také přístupový 
chodník užívaný návštěv-
níky hřbitova. U takto si-
tuovaných dřevin je vedle 
jejich biologické, este-
tické nebo např. krajino-
tvorné funkce nutné klást 
zvýšený důraz na zajiš-
tění provozní bezpeč-
nosti. Odbor životního 
prostředí a zemědělství 
proto pravidelně zajišťo-
val ořez suchých a zalo-
mených větví v korunách 
stromů, aby nedocházelo 
k jejich pádu a poškozo-
vání hrobů nebo k ohro-
žení bezpečnosti návštěv-
níků hřbitova.

Tak jako v jiných loka-
litách ve Frýdku-Místku 
a okolí došlo i u výše uve-

dených lip zejména v po-
sledních několika letech 
k neobvykle silnému vý-
skytu jmelí. Jmelí, jako 
nejvýznamnější škůdce 
listnatých dřevin, odebírá 
stromům vodu a minerál-
ní látky. V případě velmi 
silného napadení jmelím 
v kombinaci s poklesem 

hladiny spodní vody, 
ke kterému došlo v mi-
mořádně suchém roce 
2015, pak stromy svými 
kořeny dopravují vodu, 
která vystačí pouze k zá-
sobování jmelí a jejich 
vlastní koruny postup-
ně usychají. Vzhledem 
k tomu, že část těchto líp 
byla na konci roku 2015 
téměř suchá a další stro-
my měly koruny hustě 
obrostlé jmelím, a také 
s ohledem na vysoký věk 
těchto dřevin a výskyt 
tlakových větvení, která 

zvyšují riziko rozlomení 
koruny při poryvech vě-
tru, bylo nutné přistoupit 
k nelehkému rozhodnutí, 
zda a které lípy vykácet,“ 
vysvětlila Šárka Gilarová 
z odboru životního pro-
středí a zemědělství.

Z důvodu objektivní-
ho posouzení stavu líp 
byl zpracován nezávislý 
posudek odborně způ-
sobilou osobou, která 
je držitelem certifikátu 
Český certifikovaný ar-
borista. V tomto posudku 
byl zhodnocen současný 
stav výše uvedených dře-
vin, výhled perspektivy 
těchto dřevin a navrže-
no opatření k zajištění 
provozní bezpečnosti. 
Výsledkem posudku je 
návrh pokácení všech 
posuzovaných dřevin 
a jejich nahrazení novou 
výsadbou.

Vykácené lípy nahradí 
14 kusů habru obecného 
a 9 kusů javoru babyky, 
které vytvoří nová stro-
mořadí podél oplocení 
hřbitova a podél páteř-
ního chodníku v severní 
části hřbitova. Vzhledem 
ke zkušenostem s výsad-
bami alejových stromů 
z minulých let budou 
nové stromy vysazeny 
na podzim roku 2016, kdy 
přísun vody z dešťo-
vých a sněhových srážek 
v průběhu následující 
zimy zajistí lepší ujmutí 
těchto stromů.

„informujeme
občany“

Schůzky osadního výboru
Panských Nových Dvorů

Členové osadního vý-
boru Panské Nové Dvory 
v čele s předsedkyní paní 
Janou Štěpánkovou pořádají 
pravidelné schůzky každé 
druhé úterý v měsíci od 18 
hodin v restauraci u Hučky, 
kde společně s občany dis-

kutují o problémech, týkají-
cích se běžného života v této 
městské části. 

Pokud máte také pod-
nět, připomínku či návrh, 
přijďte na tuto pravidelnou 
schůzku osadního výboru 
Panské Nové Dvory.
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Pro nové čtenáře: zvýhodněné registrace 
Pro návštěvníky studoven: zvýhodněný internet 
Pro ty méně pořádné: amnestie na poplatky v týdnu od 14. – 19. 03. 2016 
Pro děti i dospělé: soutěžní cyklus Karel IV. 700, besedy a jiné soutěže 
Pro děti: zahájení etapové soutěže Velké knihovnické putování – Po stopách Karla IV. 
Pro literáty: Můj svět - slavnostní vyhodnocení literární soutěže 
 
Ústřední knihovna, Jiráskova 506, oddělení beletrie          

        15. 03. 2016 17:00                  Večer s Emilem V. Havelkou – beseda 
        17. 03. 2016 10:00 – 15:00  Velikonoční jarmark s Žirafou 
        03. 03. 2016 09:00 – 16.00 S pastelkami proti stresu 
        31. 03. 2016 09:00 – 16.00 S pastelkami proti stresu 

Ústřední knihovna, Jiráskova 506, oddělení pro děti 
        21. 03. 2016 12:30 – 16:00  Velikonoční výtvarná dílna pro děti a rodiče 

Čtyři autoři – čtyři výstavy (týdenní výstavy knih jednoho autora,  
test pro děti za drobné odměny) 
 

pobočka Místek, Hlavní 112, Modrý salonek 
         01. 03. 2016  18:00   Cestovatelská přednáška: Marek Džupin – Holandsko 

03. 03. 2016 18:00   Ztraceni v palmovém oleji – film + beseda 
17. 03. 2016 16:30   Přednáška Mgr. Marka Zágory – Umění ve službách Karla IV. 
22. 03. 2016 18:00   Cestovatelská přednáška: Vladimír Škrobánek a Luděk 

     Brehel – Starým broukem do Mongolska a zpět 
24. 03. 2016 18:00   Promítej i ty! Promítání filmu ThuleTuvalu z festivalu Jeden svět 

         31. 03. 2016 17:30   Přednáška PhDr. Tomáše Adamce: Partyzánská válka v Beskydech 
pobočka Místek, Hlavní 111, oddělení beletrie 
02. 03. 2016 16:00      Přednáška Marie Knödlové a ochutnávka: 

                                              Včelí produkty a vliv na zdraví člověka 
         07. – 19. 03. 2016     Výstava v čítárně na téma Knihy literárně cenné a oceněné 

22. – 31. 03. 2016   Výstava v čítárně na téma Oblíbená četba: romány erotické   
      vs. romány napínavé. Která je ta Vaše? 
     Výstavy: 

11. 02. – 09. 03. 2016  Stanislav Havlík – Příběhy květin 
10. 03. – 13. 04. 2016  Lenka Rožnovská – obrazy 

         03. 03. – 05. 04. 2016   Výstava dětských prací z Velké výtvarné soutěže  
     Jsem hrdina z knížky (v knihkupectví KAPITOLA) 

pobočka Místek, Hlavní 111, oddělení pro děti a mládež 
01. 04. 2016   Noc s Andersenem  

     (pro děti – na akci je nutné se přihlásit) 
Každý čtvrtek 14:00 – 15:00       TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky 
 

        pobočka Slezská, J. z Poděbrad 
        02. 03. 2016   Čtení sluší každému – čtení pro družiny 

14. – 18. 03. 2016  Antistresové omalovánky pro dospělé 

Terénní  
služba 

POTŘEBUJETE PORADIT, POMOCI, PODPOŘIT  

NEBO DOPROVODIT?  
Jsme tady pro Vás!  

Terénní služba ZOOM pro osoby s duševním onemocněním,  která Vám nabízí:  

 
1. Poradenství - pomůžeme Vám vyřešit Vaší obtížnou situaci např.: s dluhy, poradíme na jaké 
dávky máte nárok, pomůžeme při hledání zaměstnání, bydlení apod. 
2. Pomoc - pomůžeme Vám vyplnit formuláře k vyřízení potřebných dávek, sepsat žádosti        
k soudu, na úřady, na město apod. Dále Vám můžeme pomoci při vyřizování a jednání na 
úřadech, u lékaře, na poště apod. 
3. Podporu - můžete si s námi popovídat o všem, co Vás trápí (zdravotní problémy, rodinné      
a partnerské problémy, sousedské vztahy, zadlužení, apod.). 
4. Doprovod - můžeme Vás doprovodit na úřad, poštu, k lékaři, do nového  zaměstnání apod.  
5. Zlepšení dovedností - snažíme se Vám pomoci s běžnými činnostmi (např. pomoc s chodem 
v domácnosti, pomoc při práci na počítači, jak napsat životopis, jak se ucházet o práci apod.). 
6. Poskytnutí informací - můžeme Vám  pomoci, jestliže máte jakýkoliv problém a nevíte si 
rady, kam se s ním obrátit (např.: neznáte kontakty, úřední hodiny či telefonní čísla na úřady,  
lékaře aj.). 

KDY A KDE NÁS NAJDETE: 
 

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK: 08:00 — 15:00 
 
 Sadová 604 (4.patro), Frýdek-Místek (poblíž hlavní pošty), v blízkosti autobusové 

zastávky linky 1,2 „Nový byt“ 
 nebo Vás můžeme navštívit doma po předchozí dohodě 
 

Služba je BEZPLATNÁ! 
Kontakt: 
Tel.: 731 759 039, 732 449 204                                 Email: terennisluzba.f-m@caritas.cz 
          

Řada mladých lidí potřebuje 
podporu při vstupu do samostat-
ného života. Jsou to zejména mla-
dí dospělí, kteří opouštějí zařízení 
pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy, pěstounskou péči, jsou 
propuštěni z výkonu trestu nebo 
ochranné léčby, případně nemají 
vhodné zázemí v rodině. 

Tito všichni mohou využít po-
bytovou sociální službu Dům 
na půl cesty Frýdek-Místek, která 
jim poskytne ubytování na pře-
chodnou dobu, splňují-li základní 
podmínky pro přijetí (věk 18–26 
let, zdravotní způsobilost, svépráv-
nost). Služba je poskytována na zá-
kladě uzavřené písemné Smlouvy 
o poskytování sociální služby, a to 
nejprve na tříměsíční zkušební 
dobu, následně je prodlužována 
na dobu zpravidla nepřesahující 
1 rok. Smlouvu lze individuálně 
prodloužit (např. z důvodu studia). 
Pracovník poskytuje uživateli pod-
poru při naplňování jeho potřeb 
a cílů, které společně s uživatelem 
zpracuje do individuálního plánu 
a v průběhu služby jej pravidelně 
vyhodnocují. Součástí služby je 
pomoc při uplatňování osobních 
práv a zájmů, při vyřizování běž-
ných záležitostí, využívání dostup-
ných služeb a zdrojů, podpora při 
studiu nebo zvýšení kvalifikace, 

příprava na vstup na trh práce nebo 
udržení si zaměstnání, tvorba fi-
nančních zdrojů pro zajištění vlast-
ního návazného bydlení, včetně 
praktického nácviku např. v péči 
o domácnost, hospodaření, při ko-
munikaci s úřady a institucemi, za-
městnavateli či věřiteli. Současná 
kapacita služby je 9 uživatelů, kteří 
mají k dispozici tři samostatné by-
tové jednotky (3+1 a 2+1 v majetku 
RPG Byty, s.r.o. a 2+0 v majetku 
Magistrátu města Frýdek-Místek). 
Dům na půl cesty je hrazená poby-
tová služba. Výše úhrady za posky-
tovanou službu ze strany uživatele 
činí 95 Kč/den/dvoulůžkový pokoj 
(paušální měsíční částka 2.850 Kč) 
a 105 Kč/den/jednolůžkový pokoj 
(paušální měsíční částka 3.150 Kč). 

Rádi bychom společně s našimi 
uživateli touto cestou poděkovali 
také zařízení Bethel, Frýdek-Mís-
tek, které nám poskytlo potravino-
vou pomoc, a studentům Soukromé 
střední odborné školy, s.r.o., T. G. 
Masaryka 467, Frýdek-Místek, 
kteří věnovali potřeby pro úklid 
domácnosti a drobné osobní před-
měty, např. hrníčky. 

Kontaktní údaje: Dům na půl 
cesty Frýdek-Místek, kance-
lář služby: Antonínovo náměstí 
92, www.bilynosorozec.cz. tel. 
774 774 638,  774 789 830.

Dům na půl cesty
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Marek Šimoňák spolu 
s dalšími organizátory 
připravuje na 4. červen 
už 3. ročník cyklistického 
extrému Peklo Moravy. 
Ďábelská vyjížďka v ča-
sovém limitu 18 hodin, 
nikoli závod v pravém 
slova smyslu, představu-
je zhruba 330 km s pře-
výšením 4500 metrů.

„Pojede se z Frýdku-
-Místku na Praděd a dále 
zpět přes Frýdek-Místek 
na Lysou horu a poté zpět 
návrat do města. Zkusit 
si to mohou všichni, kteří 

mají rádi přírodu a jízdu 
na kole, coby geniální 
dopravní prostředek, a je 
u nich chuť do tohoto dob-
rodružství jít,“ říká Marek 
Šimoňák.

Cílem účastníků je zdo-
lání nejvyššího vrcholu 
Beskyd (Lysá hora, 1323 m 
n. m.) a Jeseníků (Praděd, 
1491 m n. m.) a poznání 
regionu severní Moravy 

a Slezska. „Je to o lidském 
odhodlání a vůli. Také tře-
ba o poznání sebe sama, 
kamarádství, týmové spo-
lupráci. Letos je patronem 
Adam Hansen – australský 
profesionální silniční cyk-
lista jezdící za stáj LOT-
TO-SOUDAL, který žije 
od roku 2005 ve Frýdlantě 
nad Ostravicí,“ láká Ma-
rek Šimoňák na prestižní, 
ale náročnou akci, kte-
rou podporuje i Statutár-
ní město Frýdek-Místek. 
www.peklomoravy.cz  

 (pp)

Sport

„s podporou
města“

Po čtyřiačtyřiceti zá-
pasech základní části se 
konečně rozběhly dlou-
ho očekávané vyřazovací 
boje. První čtvrtfinálové 
utkání s Kopřivnicí vyšlo 
Frýdku-Místku na výbor-
nou, zejména díky čtyřem 
gólům Arona Chmielew-
ského sledovalo více než 
dva tisíce diváků domácí 
vítězství 7:3.

V úvodu zápasu byla 
na hlavních aktérech znát 
menší nervozita. V polovi-
ně první třetiny si oba celky 
zahrály první přesilové hry, 
jenže bránící formace v čele 
se svými brankáři svůj úkol 
zvládly a neinkasovaly. Až 
v další domácí početní vý-
hodě nabil Káňa do levého 
kruhu Vladimíru Lukovi, 
který střelou z první koneč-
ně rozradostnil zaplněné 
ochozy haly Polárka. Druhá 
změna skóre se odehrála 68 
vteřin před sirénou, kdy se 

rozjetý Aron Chmielew-
ski snažil u tyče dostat puk 
do sítě, v čemž mu napo-
mohl jeden z kopřivnických 
obránců.

Polský reprezentant Aron 
Chmielewski v druhé třetině 
včas vystartoval za odraže-
ným pukem a v úniku zno-
vu zametl kotouč pod horní 
tyč. Kopřivnice se prosadila 
v oslabení, ale v poslední mi-
nutě prostřední části převzal 
Aron Chmielewski Jarošovu 
přihrávku a ranou z osy hřiš-
tě dokonal svůj hattrick.

Třetí část na výhře Frýd-
ku-Místku nic nezměnila. 
Polský šikula se prosadil 
počtvrté a Vladimír Luka 
zvyšoval po  mírně překom-
binované akci už na 6:1. 
Hosté i za rozhodnutého 
stavu sympaticky bojovali 
a snížili na 6:3. Výsledko-
vou tečku obstaral Tomáš 
Kána, který pečetil frýdec-
ko-místecké vítězství 7:3.

Pohled na jarní sezonu 
pomalu dostává konkrétní 
obrysy, zejména pak co se 
složení kádru týká a jed-
noznačného cíle, kterým 
je záchrana. Některé zá-
kulisní záležitosti přiblížil 
Radim Mamula, předseda 
představenstva klubu.

Došlo k uvolnění hrá-
čů Tomáše Hykela (MFK 
Vítkovice) a Erika Taliána 
(FK Hlučín) na hostování 
do třetí nejvyšší soutěže. 
Po pečlivé úvaze, konzul-
tacích mezi trenéry, včetně 
těch z reprezentace, byla 
zohledněna skutečnost, že 
pro jejich sportovní progres 
bude nyní optimální, aby 
pravidelně hráli a nastupo-
vali v základní sestavě. 

„Mladí hráči, případně 
ne ti úplně dosud fyzicky 
a psychicky připravení, 
pokud chtějí hrát ligu pra-
videlně, potřebují nabírat 
zkušenosti v mužské ko-
pané a daleko větší prostor 
dostanou v nižších soutě-
žích. Přechod z dorostenec-
kých kategorií do kategorií 
mužů je náročný. Napříč 
všemi kluby v ČR je to vel-
ké téma a mnozí odborníci 
se přiklánějí právě k těmto 
krokům, tj. hostováním 
v nižších soutěžích,“ uvedl 
Mamula, který odmítá spe-
kulace, že odchovance ni-

kdo nesleduje a nemá zájem 
o jejich možné působení 
v A týmu. Stavět na odcho-
vancích je přáním každého 
klubu, včetně Lipiny.     

Dalibor Vašenda zasko-
čil odchodem do třetí ligy 
v Polsku. Další velké téma 
byl Hynek Prokeš, ale ten 
bohužel toho moc v posled-
ní době neodehrál.

K novým akvizicím 
klub uvádí, že se podařilo 
získat na přestup obrán-
ce Oldřicha Byrtuse (FC 
Baník Ostrava) a Martina 
Klabníka (TJ Iskra Borčice) 
a „třetího“ gólmana Pavola 
Penksu (TJ Iskra Borčice). 
Na hostování s možným 
přestupem k nám přichází 
záložník Michal Skwar-
czek (FK Jablonec) a útoč-
ník Petr Hošek (SK Slavia 
Praha). Dále se jedná o an-
gažmá levého obránce To-
máše Peciara (Östersunds 
FK – Švédsko) a záložníka 
Pavla Tobiáše (FC Baník 
Ostrava). Ve hře je další, 
velmi talentovaný kreativní 
záložník.

„Jsme přesvědčeni, že 
jarní kádr má svou vůli 
a kvalitu. Kluci chtějí a to 
je důležité. Kabina šlape, 
je tam parta. K tomu tvrdé 
tréninky a nadějný herní 
projev v přípravě,“ uzavírá 
Mamula.

Nedávno zveřejněný 
výběr České baseballo-
vé asociace do kadetské 
reprezentace zahrnuje 
hned čtyři odchovan-
ce frýdecko-místeckého 
klubu. Stejným počtem 
zástupců se můžou poch-
lubit extraligové kluby 
Eagles a Arrows. Posled-
ní vítěz Extraligy Kotlář-
ka Praha má ve výbě-
ru pouze tři hráče. I to 
svědčí o výborné práci 
BK Klasik s mladými 
baseballisty. 

„Za zmínku určitě stojí, 
že ostatní silné týmy mají 
u mládeže profesionální 
nebo poloprofesionální 
trenéry a rodiče přispíva-
jí nemalými prostředky 
na trénování svých dětí. 
V našem klubu to funguje 
pouze na nadšení našich 

trenérů,“ říká trenér se-
niorského týmu Frýdku-
-Místku Jan Maštalíř. 

Že se v místním týmu 
Klasik věnují mladým 
baseballistům na dobré 
úrovni, ukazují také vý-
sledky na turnajích mláde-
že. Na zimním turnaji hrá-
čů do devíti let v polských 
Katowicích Frýdek-Místek 
navíc jako jediný postavil 
hned dva týmy. Oba cel-
ky si vedly velmi dobře 
a nakonec obsadily druhé, 
resp. třetí místo na turnaji.

Druhý únorový víkend 
také proběhl ples basebal-
lového klubu, na kterém 
se již tradičně vyhlašovali 
nejlepší hráči v jednotli-
vých ročnících. Celkově 
klub ocenil šestnáct hráčů 
v šesti věkových katego-
riích. Vyhlášena byla také 

speciální cena pro nejta-
lentovanějšího hráče BK 
Klasik, jímž se stal Voj-
těch Buščík. 

Zdá se, že před frýdec-
ko-místeckým baseballem 
stojí slibná budoucnost. 
Patrně i nový stadion při-
spěl k tomu, že se do Frýd-
ku-Místku od nové sezony 
vrací tři odchovanci. Z ex-
traligového Arrows Ostra-
va do Klasiku přestoupili 
Martin Drong, Michael 
Vykoukal a Adam Vítek. 
Největší hvězdou je určitě 
několikanásobný repre-
zentant Martin Drong, 
jenž hájil dres České re-
publiky na několika mis-
trovstvích Evropy, akade-
mickém mistrovství světa 
nebo na poslední kvalifi-
kaci o postup na mistrov-
ství světa. 

PLAY OFF: Vyřazovací boje začaly.  Foto: Petr Pavelka

Vítězný vstup do play-off 
HC F-M – HC Kopřivnice 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)

Marek Malík: „Jsme 
strašně rádi za vítězství, 
kluci se k zápasu postavi-
li velice dobře. Ke konci 
jsme tam měli dvě indivi-

duální chyby, ale i přesto si 
myslím, že jsme celý zápas 
dominovali a z devadesáti 
procent jsme předváděli to, 
co jsme chtěli hrát. Na ně-

kterých byla trošku znát 
nervozita, pro hodně kluků 
to bylo první play off utkání 
v dospělém hokeji, ale s tím 
se vypořádáme.“

Fotbalové jaro je za dveřmi

Mladí baseballisti v reprezentaci

Cyklistický extrém Peklo Moravy
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Po halovém republiko-
vém mistrovství České 
republiky v chůzi se dá 
o mladých chodcích Sle-
zanu Frýdek-Místek mlu-
vit pouze v superlativech. 
Konalo se v Praze a naši 
vybojovali čtyři medaile, 
překonali dva oddílové 
a šest osobních rekordů. 

Vše zahájily žačky 
na 3000 m, kde v devatenác-
tičlenném poli byla pětice 
našich. Tempo udávala ho-
donínská Bočková, která si 
vypravovala téměř stomet-
rový náskok před naší Tere-
zou Kotáskovou a závodnicí 
z Kladna. S další zhruba tři-
cetimetrovou ztrátou šla pě-
tice závodnic, s naší trojicí 
Amálie Mynářová, Denisa 
Pánková, Nikol Reinerto-
vá. Těsně za nimi šla také 
Tereza Gajdošíková. Vše 
se začalo měnit po polovině 
závodu, když první tři zá-
vodnice zpomalovaly, nao-
pak Amálie Mynářová stup-
ňovala tempo, předcházela 
jednu chodkyni za druhou 
a do posledního kola již byla 
těsně za vedoucí závodnicí. 
Tu nakonec sice neporazila, 
ale došla si pro skvělé druhé 
místo a stříbrnou medaili 
v novém oddílovém rekor-
du mladších žaček 18:08.06 
minuty. Šestá došla Denisa 
Pánková v osobním rekor-

du 18:49.33 min, osmá vy-
čerpaná Tereza Kotásková 
19:10.50 min a hned za ní 
opět v osobáku 19:31.23 mi-
nut Tereza Gajdošíková. Je-
denácté místo patří Nikole 
Reinertové za 19:32.62 min. 
Jestliže závod žaček přinesl 
dramatický boj až do konce, 
tak závod žáků naprosto 
jednoznačně ovládla dvo-
jice našich chodců. Lukáš 
Skotnica vedl od startu 
do cíle a jasně vybojoval 
titul mistra České republiky 
v osobním rekordu 17:16.20 
minuty. Jeho stupňované-

mu tempu nejdéle odolával 
další náš borec Adam Fere-
nec, který si opět s velkým 
náskokem došel pro stříbro 
v osobáku 17:27.96 minuty. 
Výborně si vedl nejmladší 
z naší trojice Robin Doro-
tík, který došel na 6. místě 
a vylepšil oddílový rekord 
mladších žáků na 20:01.42 
min. Poslední medaili, a to 
bronzovou, vybojovala 
mezi juniorkami Monika 
Čaganová časem 19:26.22 
min. V dorostenkách došla 
Petra Švantnerová na 11. 
místě za 22:09.53 min.

Ve sportovní hale 6. ZŠ 
se za podpory Statutární-
ho města Frýdek-Místek 
uskutečnilo regionální 
kolo Miss aerobik tour 
2016, kam se mohly při-
hlásit všechny zájemkyně 
o aerobik a soutěž Miss Ae-
robik v kategoriích mini 
(do 10 let), kadet (11-14 let), 
junior (15-17 let) Miss (18-
26 let) a Missis (nad 27 let).

Minimiss

1. místo – Tereza Horková
2. místo – Natálie Minářová
3. místo – Sofie Jílková

Kadet
1. místo – Sára Skupinová
2. místo – Viktorie Char-
vátová
3. místo – Natálie Mato-

chová
Junior

1. místo – Anna Bednářová
2. místo – Michala Brixová
3. místo – Antonie Frébor-
tová

Miss
1. místo – Lucie Minářová
2. místo – Amálie Foltýnová

Missis
1. místo – Kateřina Kublová
2. místo – Martina Frébor-
tová

Sport

„s podporou
města“

kam za sportem a relaxací
Jarní los FNL

5. 3. 2016, 14.30 (Stovky)
MFK FM – Baník Sokolov 
12. 3. 2016, 14.30 (Karviná)
MFK Karviná – MFK FM 
19. 3. 2016, 15.00 (Stovky)

MFK FM – Hradec Králové 
2. 4. 2016, 16.30 (Stovky)

MFK FM – SK Sigma Olomouc B 
16. 4. 2016, 17.00 (Stovky)
MFK FM – FK Varnsdorf 
7. 5. 2016, 17.00 (Stovky)

MFK FM – České Budějovice 
18. 5. 2016, 17.00 (Stovky)

MFK FM – FK Fotbal Třinec 
28. 5. 2016, 17.00 (Stovky)

MFK FM – SFC Opava
Mistrovství České republiky ve volejbale kadetů

3.-6. 3., hala SPŠ
za účasti domácího celku ŠSK Beskydy

Extraligové volejba-
listky nám v letošní se-
zoně příliš radosti nedě-
lají, zábleskem na lepší 
časy ovšem může být 
výhra s Olympem Pra-
ha, zvlášť když se jedná 
o loňské vicemistryně. 
Ale i skutečnost, že se 
pražský celek stejně jako 
Sokol Frýdek-Místek ne-
dostal do první čtyřky, 
svědčí o tom, jak se může 
za jednu sezonu přesypat 
síla jednotlivých celků.

Pro Frýdek-Místek se 
jedná o teprve pátou vý-
hru v sezoně a o to více 

mrzí předchozí prohra 
se Šternberkem, který je 
v tabulce za sokolkami 
na předposledním místě 
s pouhými dvěma výhra-
mi. Trenér Tůma: „Spo-
kojenost a zasloužené ví-
tězství. Pochvala celému 
kolektivu za bojovnost 
a dodržení pokynů.“

Jestli se výkony našich 
volejbalistek ustálí, se 
můžete přesvědčit v dal-
ším domácím zápase nad-
stavbové skupiny o 5.-8. 
místo 5. března, kdy od 17 
hodin hostíme KP Brno. 
 (pp)

Na SŠED se konal tra-
diční fotbalový turnaj pro 
složky integrovaného zá-
chranného systému O po-
hár ředitele Městské poli-
cie Frýdek-Místek a letos 
se jednalo již o osmý roč-
ník. O pravidelný výkop 
se letos nepostaral pri-
mátor města Michal Po-
bucký z důvodu vojenské-
ho výcviku a jeho úlohy se 

zmocnil ředitel Městské 
policie Frýdek-Místek 
Milan Sněhota. 

Na prvním místě skončil 
tým Městské policie Tři-
nec s nejvíce body, ale také 
s největším počtem vstře-
lených gólů. Druhé místo 
vybojoval mančaft frý-
decko-místeckých hasičů, 
kteří jen těsně bodově brali 
stříbro. Na třetím bronzo-

vém místě se umístil celek 
Městské policie Olomouc, 
který jen díky vzájemnému 
zápasu s Městskou policií 
Frýdek-Místek místním 
strážníkům vyfoukl umís-
tění na bedně. 

5. místo patří PČR Vra-
timov, 6. místo Zdravotní 
záchranné službě Frýdek-
-Místek a 7. místo PČR 
Frýdek-Místek.

ÚSPĚŠNÍ PLAVCI NA RADNICI: Plavecký oddíl 
Frýdek-Místek, z.s. se přišel pochlubit se svými výsledky 
vedení města. Základna se rozšiřuje a výsledky se dosta-
vují. Dnes už má oddíl k dětem 26 dobrovolníků, z toho 
18 trenérů. Úspěchy jsou motivací pro další adepty. 
 Foto: Petr Pavelka

KADETKY: Děvčatům to na palubovce slušelo ve spor-
tovním i společenském.  Foto: Petr Pavelka

Miss aerobik tour 2016

Sokolky zdolaly Olymp
Sokol F-M – Olymp Praha 3:1 (20, -20, 21, 18)

Bouřlivá atmosféra 
v zaplněné hale a pro-
ti sobě tradiční rivalo-
vé SKP Frýdek-Místek 
a HC Baník Karviná. 
Tak vypadalo semifinále 
poháru, které nakonec 
vyznělo poměrem 29:20 
pro našeho soupeře, který 
tak potvrdil, že je v po-

slední době ve větší herní 
pohodě. 
Sestava a branky SKP F-M: 
Štolcar, Pyško – Bosák 5, 
Klaban, Pomichálek, Raj-
noha J., Meca, Mynář 1, Pe-
trovský 7, Gřešek, Vacula, 
Kichner 2, Barvík, Strack 
5, Rajnoha L. Trenér: Aleš 
Chrastina. Diváci: 526.

Pohárová cesta házenkářů 
skončila v semifinále

SKP F-M – HC Baník Karviná 20:29 (8:14)

Chodci na MČR zářili

Fotbalový turnaj policistů
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Svozová místa budou 
označena cedulkou, kde bu-
dou uvedena data svozu.
MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ 
IGELITOVÝCH PYTLŮ 

– SVOZOVÁ MÍSTA
FRÝDEK

Bruzovská, u č. p. 1810, 
pod zahrádkářskou osadou 
„U Vodárny“; Horní, za č. 
p. 1765 (u zahrádek); I. J. Pe-
šiny, u křižovatky (poblíž č. 
p. 1805); K Lesu, u křižovat-
ky (poblíž č. p. 1823); Nové 

Dvory – Hlíny, u lípy (poblíž 
č. p. 3543); Nové Dvory – 
Podhůří, U Morávky I., II.; 
Nové Dvory – Vršavec, u č. 
p. 3261, naproti č. p. 2759 
a 2760; Panské Nové Dvo-
ry, naproti č. p. 2460, poblíž 
č. p. 2412, vedle sběrny PE-
HAS; Pod Zámečkem, poblíž 
č. p. 3406 (zahr. osada Pod 
Řehánkem)

MÍSTEK
17. listopadu, u Hypernovy
Bahno – Příkopy, nad ci-

helnou; Bahno – Příkopy, 
u zahrádek poblíž kapličky; 
Bahno – Příkopy, u drůbe-
žárny; Bahno – Příkopy, 
naproti č. p. 1180 (za Sleza-
nem); Družstevní, zahrád-
kářská osada „Družstevní“, 
poblíž č. p. 2239; K Olešné, 
u brány zahr. osady mezi č. 
p 1324 a 1325; Kvapilova, 
od ul. Luční směrem k Oleš-
né; U Ostravice, u č. e. 16

CHLEBOVICE
Ke Kotlině, zahrádkářská 

osada, sjezd k č. e. 1; Ke Kot-
lině, 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, za-
hrádkářská osada „Šajárka“; 
Lískovec, zahrádkářská osa-
da „Za Lesem“

LYSŮVKY
Lysůvky, Na Dolinách, u č. 
e. 3

SKALICE
Kamenec, hlavní brána za-
hrádkářů; Kamenec, vedle 
č. e. 120; Kamenec, vedle č. 
e. 72; Kamenec, křižovat-
ka, poblíž č. p. 493; Skalice, 
Na Baštici; Skalice, Pod 
Strážnicí, za autobusovou 
zastávkou; Skalice, u vrby, 
vedle stanoviště nádob na se-
parovaný sběr; Skalice, vrchy 
pod obchodem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská, u č. p. 72

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osad 
Velkoobjemové kontej-

nery budou na níže uve-
dených místech přistaveny 

vždy v pátek a staženy 
budou následující pondělí; 
svoz bude probíhat v inter-

valu co 14 dnů, a to od 22. 
4. 2016 do 24. 10. 2016 (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 
místech přistaveny 15. 

4. 2016 a staženy 24. 10. 
2016, svoz bude probíhat 
2x týdně:

 Zahrádkářská osada 
U Vodárny (ul. Bruzovská) 
– 1 kontejner

 Zahrádkářská osada Val-
cíř I., II., III., IV. – 4 kon-
tejnery

Svoz pytlů:
Harmonogram svozu 

pytlů od zahrádkářů:

Statutární město Frýdek-
-Místek, Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor život-
ního prostředí a zemědělství, 
které má v kompetenci naklá-
dání s komunálním odpadem, 
připravilo ve spolupráci se 
společností Frýdecká skládka, 
a. s., zajišťující svoz komunál-
ního odpadu na území města 
Frýdku-Místku, harmono-
gram svozu objemného od-
padu v roce 2015, tzv. „jarní 
úklid“, a to formou přistavení 
velkoobjemových kontejnerů. 

V letošním roce na jaře bu-
dou velkoobjemové kontej-
nery přistaveny na 62 svozo-
vých místech, jak je uvedeno 
v harmonogramu. 

Přistaveny budou vždy 
dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 11.00 hodin, 
a vyvezeny budou násle-
dující den opět dopoledne, 
nejpozději do 11.00 hodin. 
Odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů! Ja-
kékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner bude pova-
žováno za odkládání odpa-
du mimo vyhrazené místo 
dle ust. § 47 odst. 1 písm. 
i) zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění poz-
dějších předpisů, s možnos-
tí udělení pokuty až do výše 
50.000 Kč. 

V době konání svozu bude 
Městská policie Frýdek-Mís-
tek provádět pravidelné kon-
troly konkrétních stanovišť 
a bude sankcionovat na místě 
ty, kteří se dopustí přestupku 
proti veřejnému pořádku, tj. 
odloží odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM 
SVOZU:

4. 4. a 18. 4.: Frýdek, Panské 
Nové Dvory 2416, Panské 
Nové Dvory 3444 (u býv. hř. 
TJ Slezan), ul. K Hájku 140 
(u obchodu), ul. Lubojackého 
2702 (napojení ul. J. E. Pur-
kyně), ul. Bruzovská 1826 
(u vodárny); Místek, ul. Kol-
lárova 146 (u pečovatelských 
domů), ul. Fibichova 1499 
(poblíž gymnázia Petra Bez-
ruče), ul. Pionýrů 803
5. 4. a 19. 4.: Frýdek, ul. 
K Lesu 1822 (naproti kříže), 
ul. Nové Dvory-Vršavec 1825 
(u lesa), ul. Mánesova 438 
(u pivnice) - POUZE DNE 
5. 4., ul. Jeronýmova 428 
- POUZE DNE 19. 4.; Mís-
tek, ul. Beethovenova 1857 
(na parkovišti), ul. Myslbe-
kova 2034 (u rozvodny), ul. 
Ke Splavu 1568 (u nádob 
na separovaný odpad)
6. 4. a 20. 4.: Frýdek, ul. 
Slezská 2898 (na parkovišti), 
ul. Černá cesta 2874 (u ob-
chodu), ul. Křižíkova 1352 

(autobusové stanoviště VP; 
Lískovec 410 (za výrobnou 
krůtích výrobků); Frýdek, ul. 
Jiřího Hakena 1658 (u večer-
ky „Maják“), ul. Tolstého 110 
(u telefonní budky)
7. 4. a 21. 4.: Frýdek, ul. Slu-
nečná (vedle I. P. Pavlova 
284), ul. Nad Mostárnou 2631 
(u lávky), ul. Josefa Skupy 
2928 (za kulturním domem), 
ul. Cihelní 3416 (u gymnázia 
a SOŠ, dříve 10. ZŠ), ul. Kli-
cperova 385 (u popelnic), ul. 
Slunečná 290 - POUZE DNE 
7. 4., ul. Slunečná 302 - POU-
ZE DNE 21. 4.
11. 4. a 25. 4.: Místek, ul. 
Březinova 789 (u výměníku), 
ul. Československé armá-
dy 1935 (na parkovišti), ul. 
Anenská 632 (na parkoviš-
ti), ul. Zdeňka Štěpánka 154 
(za restaurantem), ul. Bezru-
čova 232 (u betonových zá-
bran), ul. K Olešné 1332
12. 4. a 26. 4.: Místek, ul. Ji-
řího Trnky 72 (u restaurace 
Morava), ul. Dr. Antonína 
Vaculíka 1899 (parkoviště 
za 8. ZŠ), ul. Frýdlantská 
2199 (u věžáků); Zelinkovice, 
ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, 
u nádob na separ. odpad); 
Chlebovice, ul. Ke Studán-
ce 128 (u transformátoru), 
ul. Františka Prokopa 110 
(u pošty), ul. Stařičská 78 

(u pana Martínka); Lysůvky,  
ul. Zahradnická 51 (naproti 
zahradnictví); Zelinkovice, 
ul. Rovenská 5 (u lípy u odb. 
k jachting Palkovice) - POU-
ZE DNE 12. 4.
13. 4. a 27. 4.: Frýdek, ul. 
Jana Čapka 3087, ul. M. Cha-
sáka 3149, ul. Pekařská 3421 
(za domem č. p. 3057); Mís-
tek, ul. Pavlíkova 270 (u ná-
dob na separovaný odpad), 
ul. Lesní 505, ul. Palkovická 
305 (u podchodu)
14. 4. a 28. 4.: Lískovec, ul. 
K Sedlištím 370 (u hasičské 
zbrojnice), ul. K Sedlištím 
281 (u hřbitova); Skalice 61 
(u kulturního domu), 137 
(u kostela), 128 (u vrby) 
- POUZE DNE 14. 4., 32 
(u žampionárny) - POUZE 
DNE 28. 4.; Místek, ul. Voj-
těcha Martínka 2373 (u hřiš-
tě), ul. Kolaříkova 574, ul. 
Spořilov 1614 (za domem), 
ul. Čelakovského 1474 (bý-
valá prodejna)

V době od 15. 4. do 18. 4. 
bude umístěn velkoobjemový 
kontejner také na ul. Míru, 
a to v místě u prádelny (po-
blíž č. p. 1327) a u hřiště 
(za č. p. 1345), a Skalice – 
Kamenec rozcestí (poblíž 
č. p. 399). Kontejner bude 
umístěn v pátek dne 15. 4. 
v dopoledních hodinách, sta-

žen bude v pondělí 18. 4. také 
v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových 
kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní nábytek, 
koberce, matrace), NEOD-
KLÁDEJTE nebezpečný 
odpad (např. mazací a moto-
rové oleje, olejové filtry, te-
levizory, monitory, počítače, 
obrazovky, lednice, mrazáky, 
zbytky barev, laků a ředidel, 
použité obaly od postřiků, 
autobaterie a monočlánky, 
prošlé a nepotřebné léky). 
Tyto odpady můžete odložit 
ve sběrném dvoře (ul. Panské 
Nové Dvory – v objektu spo-
lečnosti Frýdecká skládka, 
a. s., ul. Jana Čapka – síd-
liště Slezská – bývalý areál 
stavebnin BETA, ul. Collo-
-louky – vedle supermarketu 
Tesco, ul. Na Příkopě – pod 
estakádou). Do velkoobjemo-
vých kontejnerů NEPATŘÍ 
stavební odpad ani biologic-
ký odpad (např. větve, tráva).

Změna umístění velkoob-
jemových kontejnerů v rámci 
ulice vyhrazena. Pro infor-
mace se můžete obrátit na od-
bor životního prostředí a ze-
mědělství, tel. 558 609 498 
nebo přímo na společnost 
Frýdecká skládka, a. s., tel. 
558 440 066. 

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
a místních částech v dubnu 2016 – JARNÍ ÚKLID
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

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 ná-
dvoří (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 1437/4) 
– ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VI. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kance-
lář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP (kan-
celář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 1437/6) 
– ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kance-
lář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP (kan-
celář) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č. 15/1 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 15/1) – ul. 
Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 (provo-
zovna)
k.ú. Skalice
stavba č.p. 61 na pozemku p.č. st. 33 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 61 je součástí pozemku p.č. st. 33) – 
Kulturní dům 
nebytové prostory o celkové výměře 106,46 m2 (restau-
race)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku 
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 10,66 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 pozemku 
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 plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 
3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 (kance-
lář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kancelář)
stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 zastavěná 

plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku 
p.č. 3988/7) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35,00 m2 (sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek (stav-
ba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý 
sklad PHM – Místecká kasárna
- nebytový prostor o celkové výměře 43,47 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 20,0 m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
nebytové prostory o celkové výměře 37,70 m2, 
II. NP, místnost 207 (kancelář)
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2,
IV. NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 503 (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)
nebytové prostory o celkové výměře 55,40 m2, 
V. NP, místnost 509 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná plocha 
a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,4 m2, v mezi-
patře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 42,0 m2, v mezi-
patře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezipatře
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
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (provozovna)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zastavěná plo-
cha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná plocha a nádvoří 
– ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (garáž) 

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:Ve Frýdku-Místku se nachází čtyři sběrné dvory, které 

jsou k dispozici pro občany města. 
Obyvatelé města Frýdku-Místku mohou do sběrných 

dvorů odevzdávat odpady zdarma (po předložení občan-
ského průkazu); podnikatelé ovšem za odevzdané odpady 
musí zaplatit. 

Sběrný dvůr „Slezská“ se nachází na ulici J. Čapka 
v bývalém areálu stavebnin BETA, těsně před železničním 
přejezdem poblíž autoservisu Bártek a syn. 

SD Slezská je moderním, prostorným a dobře vybave-
ným sběrným dvorem, který je velmi dobře dostupný pro 
občany frýdecké části města, zejména sídliště Slezská. 

Sběrné dvory a mobilní sběrna

SD Collolouky
SD Pod Estakádou

Druhý sběrný dvůr „Collolouky“ se nachází vedle hy-
permarketu Tesco.

Na sběrné dvory mohou lidé přinášet nebezpečné a vel-
koobjemové odpady, ale také biologicky rozložitelné odpa-
dy a elektrozařízení a elektrospotřebiče. 

Sběrný dvůr ovšem nepřijímá stavební odpad a neodlo-
žíte tam ani pneumatiky. 

Na sběrných dvorech SD Slezská a SD Collolouky a se 
provádí výkup papíru a železných kovů.

Provozní doba na SD Slezská, SD Pod Estakádou 
a SD Collolouky:

pondělí – pátek 8.00 – 17.00
sobota 8.00 – 14.00

Poslední sběrný dvůr je umístěn v areálu Frýdecké sklád-
ky, a.s., na Panských Nových Dvorech.

Provozní doba:
pondělí – pátek  6.00 – 14.00

Mobilní sběrna
Provoz mobilní sběrny byl ukončen!

Svoz biologicky rozloži-
telných odpadů bude pro-
bíhat ve Frýdku-Místku 
každoročně od začátku 
dubna do konce října. Jed-
notlivé nádoby budou svá-
ženy jednou za dva týdny.

První svoz biologicky roz-
ložitelných odpadů proběhne 
v sudém týdnu, a to v pondě-
lí 4. 4. 2016. Dále bude svoz 
probíhat dle harmonogramu 
uvedeného níže. Soupis ulic 
Frýdku a Místku pro svozo-
vé dny úterý a středa bude 
upřesněn v průběhu měsíce 
dubna v závislosti na pro-
vozních podmínkách.

Co do bioodpadu patří?
- odpad ze zahrad - tráva, lis-
tí, seno, zbytky rostlin, koře-
ny a listy zeleniny, květiny; 
- zemina z květináčů;
- tenké ořezy z keřů a stro-
mů, případně štěpky dřevin;
- drny, spadané ovoce;
- bioodpad z domácností – 
zbytky zeleniny a ovoce, 
slupky z brambor, mrkve, 

čajové sáčky, kávová sedli-
na. 
Co do bioodpadu nepatří!
- obaly - papírové a lepenko-
vé, plastové, kovové a kom-
pozitní;
- stavební odpad - beton, ke-
ramika, výrobky ze sádry, 
cihly;

- komunální odpad, sklo, 
plasty, kovy, textilní mate-
riál;
- převařené zbytky z jídel, 
maso, kosti, kůže, apod.;
- jedlé oleje;
- jakékoliv jiné neorganické 
materiály a odpady; 
- uhynulá zvířata.

Svoz biologicky rozložitelných odpadů

SUDÝ TÝDEN
první svoz  městská část
Pondělí  4. 4. 2016    Chlebovice + Lysůvky 
  + Zelinkovice
Úterý  5. 4. 2016 Místek
Středa  6. 4. 2016 Místek
Čtvrtek  7. 4. 2016 Lískovec
Pátek  8. 4. 2016 Skalice

LICHÝ TÝDEN
první svoz   městská část
Pondělí 11. 4. 2016  
Úterý 12. 4. 2016 Frýdek
Středa 13. 4. 2016 Frýdek
Čtvrtek 14. 4. 2016  
Pátek  15. 4. 2016 Frýdek - ulice Čs. 
červeného kříže, Heydukova, Josefa Skupy, Lískovecká, 
Nad Lipinou, Na Aleji, Místek - ulice K Olešné, Na Hrázi, 
Nad Přehradou, Bahno-Štandl 

Vedení města zve širokou veřejnost 
k účasti na pietním aktu dne 14. 3. 

v 17 hodin u Památníku 8. pěšího plu-
ku na ulici Hlavní v Místku, k uctění 
památky vojáků z Czajankových ka-

sáren, kteří se jako jediní postavili na 
odpor fašistickým okupantům.
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středoškolské okénko

Školství

MŠ LÍSKOVECKÁ: S pocitem vítězství a medailí na krku 
se vrátili malí lyžaři z lyžařských závodů, které ukončily 
jejich celotýdenní umění na sněhu. Skoro všechny děti 
podpořili jejich rodiče, kteří se do areálu lyžařské školy 
SUN Outdoor Bílá přijeli podívat a zatleskat jim. Sněhové 
podmínky byly celý týden výborné a v pátek zasvítilo i slu-
níčko. Děti se snažily a opravdu předvedly skvělé výkony. 
MŠ již čtvrtým rokem zprostředkovává lyžařský kurz svým 
žákům ve věku od 3 do 7 let a vždy je s organizací a výukou 
na Bílé spokojena.  Jana Ondrušíková, ved. učitelka

Vážení rodiče/zákonní 
zástupci, zápis dětí k před-
školnímu vzdělávání v ma-
teřských školách zřizovaných 
Statutárním městem Frýdek-
-Místek pro celý následující 
školní rok 2016/2017 proběh-
ne v úterý 10. května 2016 
a ve středu 11. května 2016 
od 8.00 do 16.00 hodin. 

Mateřské školy Chlebovi-
ce a Skalice využijí k zápisu 
pouze jeden den, v Chlebovi-
cích budou zapisovat ve stře-
du a ve Skalici v úterý.

Žádosti o přijetí do kon-
krétní mateřské školy podá-
vají jen zákonní zástupci dětí, 
které nejsou do této mateřské 
školy dosud přijaty.

V souladu se školským 
zákonem se předškolní 
vzdělávání organizuje pro 
děti ve věku zpravidla od tří 
do šesti let. Ředitel mateřské 
školy rozhoduje ve správním 
řízení o přijetí dítěte do ma-
teřské školy. Rozhodnutí, 
kterým se vyhovuje žádosti 
o přijetí ke vzdělávání, se 
oznamují zveřejněním sezna-
mu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem s výsled-
kem řízení u každého ucha-
zeče. Seznam se zveřejňuje 
na veřejně přístupném místě 
v mateřské škole, a to alespoň 
na dobu 15 dnů. Zveřejněním 
seznamu se považují roz-
hodnutí, kterým se vyhovuje 
žádostem o přijetí ke vzdělá-
vání, za oznámená. Zákonní 

zástupci nepřijatých dětí ob-
drží rozhodnutí o nepřijetí.

K předškolnímu vzdělá-
vání se přednostně přijímají 
děti v posledním roce před 
zahájením povinné školní 
docházky. Další kritéria pro 
přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání stanoví ředitel 
mateřské školy. 

K předškolnímu vzdělává-
ní je možno přijmout pouze 
dítě, které se podrobilo sta-
noveným pravidelným očko-

váním, má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se ne-
může očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci.

Dítě může být přijato 
k předškolnímu vzdělávání 
i v průběhu školního roku, 
pokud má mateřská škola 
volnou kapacitu.

Bližší informace o zápisu 
dětí k předškolnímu vzdělá-
vání zveřejní ředitelé dotče-
ných mateřských škol způso-
bem v místě obvyklým.

Zápis dětí do mateřských škol

Čeká vás školka?
Ano! A zrovna ta naše!!!

Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 
656, p. o.

Zveme všechny děti, které se chystají 
od září 2016 nastoupit do mateřské školy, a je-
jich rodinné příslušníky na pravidelné Dny 
otevřených dveří, které se budou konat kaž-
dé pondělí vždy od 15 do 16 hodin v období 
od 14. 3. do 9. 5. Děti budou mít možnost si 

pohrát a přirozenou formou se seznámit s prostředím MŠ, ro-
diče získají důležité informace o MŠ a také k zápisu do MŠ 
(10. a 11. 5., od 8 do 16 hodin). Ve stejné dny budou probíhat 
dny otevřených dveří i na odloučeném pracovišti J. Trnky 63. 

Přijďte se za námi podívat. Jste srdečně zváni!
 kolektiv mateřské školy

PODBESKYDSKÝ JEŠTĚR: Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek-Mís-
tek uspořádala 2. ročník regionální soutěže oboru cukrář, tentokrát se zadáním „slavnostní 
dort“. Ani letos nevyšel „domácí dort v ohni“ naprázdno, když si třetí místo vymíchala a vy-
zdobila Michaela Urbánková svým slavnostním dortem ke Dni matek (ve výřezu). Výsledky 
pětihodinového snažení si nenechal ujít ani náměstek primátora Pavel Machala, kterému 
cukrářský um přibližoval ředitel školy Lukáš Smutný.  Foto: Petr Pavelka

Již poněkolikáté se žáci 
základní školy speciální 
ZŠ a MŠ Naděje zúčastnili 
Zimní olympiády na Mo-
rávce. Akce se uskutečnila 
během celého víkendu. 

V pátek jsme dorazili 
na místo, ubytovali se, pro-
šli okolí a večer si pochutna-
li na skvělé večeři. Po večeři 
se všichni účastníci pobavili 
na krátké diskotéce. V so-
botu vzplál olympijský oheň 
a odstartoval závod v běhu 
na lyžích, kterého se zúčast-
nili také kamarádi ze Slo-
venska a Polska. Odpoledne 
jsme stáli na startu štafe-

tového běhu, kde jsme se 
umístili na skvělém 4. mís-
tě. Večer nás čekalo vyhod-
nocení a pořádná diskotéka. 
V neděli jsme se rozjeli zpět 
domů, plní úžasných zážit-
ků. Velké díky patří všem 
pořadatelům, kteří pro nás 
připravili nezapomenutelný 
víkend.

Běh na lyžích:
21. místo – Kamilka Imrič-
ková, 14. místo – David 
Senčík, 7. místo – Jirka Ve-
lička 

Štafetový běh družstev:
4. místo – ZŠ a MŠ Naděje, 
Slováčková Vlasta

Naděje na Zimní olympiádě

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční:
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1. 7. – 10. 7.
ŠACHOVÝ TÁBOR | 10 dnů
Šachové turnaje i hříčky, 
sport, hry a soutěže.
Věk: 7–13 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy
Místo: Horský hotel Palko-
vické hůrky, Palkovice
Cena: 4 100 Kč
Antonín Surma | Telefon: 
728 855 086, 558 111 762 | E-
-mail: a.surma@chessfm.cz

2. – 10. 7.
DANCE CAMP NO. 3 | 9 dnů
Jeseníky jsou nejčistším pro-
středím naší republiky a my 
zde pořádáme další taneční 
tábor Dance Camp No. 3. 
Zaměříme se na tanec ve sty-
lech disco, street dance, hip-
-hop, aerobic, zumba a show 
dance. Denně budou na pro-
gramu taneční workshopy, 
herní turnaje, kreativní čin-
nosti, soutěže, výlety aj.
Věk: 6–16 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy
Místo: RS Iris, Karlovice 
u Vrbna, Jeseníky
Cena: 4 000 Kč
Martina Fatrdlová | Telefon: 
736 150 088, 558 111 766 | E-
-mail: martina@klicfm.cz

11. – 21. 7.
SAFARI | 11 dnů

Vyrazit na safari do Afriky 
je v poslední době dobro-
družnou verzí luxusní dovo-
lené. Vyrazit na africké safari 
a pak si odpočinout u moře, 
to je kombinace, které málo-
kdo odolá.
Vyrazit na safari do Jese-
níků – oblasti s nečistějším 
ovzduším v ČR – je ovšem 

úplná pecka. Rekreační areál 
Třemešek má kromě nád-
herných lesů a potoků bazén 
s pravou vodou a travnatými 
břehy i luxusní dřevěné chat-
ky. Chceš-li zažít krásných 
11 dnů plných dobrodružství 
a fantazie a ještě se něčemu 
naučit, neváhej a přihlas se.
Věk: 7–17 let
Ubytování: dřevěné chatky, 
teplá voda, sprchy, zděné so-
ciální zařízení
Místo: RA Třemešek, Tře-
mešek u Oskavy, okres Šum-
perk | www.tremesek.cz
Cena: 4 100 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 800 Kč
Akce platí do 30. 4. 2016.
Patrik Siegelstein | Telefon: 
732 646 125, 558 111 761 | E-
-mail: patrik@klicfm.cz

17. – 26. 7.
VIKINGOVÉ | 10 dnů

Slovo Viking je pravděpo-
dobně odvozeno od vík – zá-
liv. Říkali si tak obyvatelé tří 
severských zemí – dnešního 
Dánska, Norska a Švédska. 
Vikingové byli nejen obáva-
nými a nelítostnými váleč-
níky, ale zároveň zručnými 
řemeslníky, šikovnými ob-
chodníky a především pravý-
mi mistry ve stavbě lodí. 
Pojeďte s námi na tábor a bu-
deme společně objevovat, 
poznávat, soutěžit, sportovat, 
střílet z luku a jezdit v lodích, 
vyrábět šperky, připravovat 
pokrm, odpočívat a radovat 
se ze společných zážitků.
Věk: 6–12 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociální 

zařízení
Místo: TZ ÚHŠ, Jánské kou-
pele, Moravice 136, Vítkov
Cena: 4 150 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 850 Kč
Akce platí do 30. 4. 2016.
Pavla Chrobáková | Telefon: 
732 646 127, 558 111 749 | E-
-mail: pavla@klicfm.cz

25. 7. – 31. 7.
MŮJ PRVNÍ TÁBOR | 7 dnů
Letní pohádkový tábor pro 
děti, které na táboře ještě ne-
byly. Celotáborová hra plná 
pohádkových postav.
Věk: 6–9 let (Podmínkou 
účasti je, že se jedná o první 
tábor dítěte)
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy, sociální 
zařízení
Místo: TZ Višňovka, Vyšní 
Lhoty 168, okres Frýdek-
-Místek
Cena: 2 700 Kč
Radka Kulhánková | Telefon: 
737 421 058, 558 111 763 | E-
-mail: radka@klicfm.cz

29. 7. – 7. 8.
BATMAN NAVŽDY! | 10 dnů
Město Gotham City je sužo-
váno mnoha padouchy, kte-
ré vede ten největší – Joker. 
Maskovaný netopýří muž 
spolu s věrným Robinem 
tentokráte bojují s obrov-
skou přesilou. I ty můžeš stát 
po jejich boku. Protivníky ti 
budou Travička Ivy, Kočičí 
žena, Hádankář i Tučňák.
Věk: 6–16 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociální 
zařízení 
Místo: Penzion Florián, Ost-

ravice
Cena: 4 200 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 900 Kč
Akce platí do 30. 4. 2016.
Renáta Zahurská | Telefon: 
732 383 131, 558 434 154 | E-
-mail: renata@klicfm.cz

30. 7. – 13. 8.
CAMELOT | 15 dnů

Pojeďte s námi do doby Krále 
Artuše, kdy jeho rytíři kula-
tého stolu sídlili na hradě 
Camelot a bojovali za čest 
a slávu...
Vy, jež se zúčastníte naší 
výpravy, zažijete bojové 
hry s míčky a štíty, sou-
boje s meči, střelbu z luku 
a spousty dalších tajemství.
Věk: 7–13 let
Ubytování: stany s podsa-
dou, latríny
Místo: Táborová základna, 
Sloup, okres Blansko
Cena: 3 700 Kč
Jiří Šnapka | Telefon: 
604 524 066, 558 111 773 | E-
-mail: jirka@klicfm.cz

5. 8. – 14. 8.
SHREK | 10 dnů

Vydejte se na velké puto-
vání se zlobrem Shrekem 
pohádkovým královstvím. 
Čekat na vás budou rozličná 
stvoření pohádkové říše jako 
Kocour v botách, Pinocchio, 
pohádkové víly a princezny 
a hlavně nejedno Shrekovo 
dobrodružství. Na jeho ces-
tě nás bude doprovázet jeho 
věrný přítel Oslík. S vaší po-
mocí se zajisté podaří Shre-
kovi nalézt lásku svého srdce 
a překonat mnohé nástrahy. 
Věk: 6–15 let

Ubytování: zděná budova, 
sprchy s teplou vodou
Místo: Horský hotel Marti-
ňák, H. Bečva, okres Vsetín
Cena: 4 000 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 700 Kč
Akce platí do 30. 4. 2016.
Ivana Kulhánková | Telefon: 
731 167 010, 558 111 765 | E-
-mail: iva@klicfm.cz

12. – 21. 8.
BOHOVÉ MUSEJÍ BÝT 
ŠÍLENÍ | 10 dnů
Vydejte se s námi do staro-
věkého Řecka, kde vysoko, 
převysoko, na posvátné hoře 
Olymp sídlí mocní Bohové, 
kteří řídí a určují směr lid-
ských osudů. I ten váš je zcela 
v jejich rukou. Jejich moc je 
ohromná.
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budova, 
sprchy s teplou vodou na po-
kojích
Místo: Horská chata Skalka, 
Mosty u Jablunkova
Cena: 4 100 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 800 Kč
Akce platí do 30. 4. 2016.
Martina Fatrdlová | Telefon: 
736 150 088, 558 111 766 | E-
-mail: martina@klicfm.cz

Změny vyhrazeny.
Bližší informace, přihlášky 
apod.:

SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK
Telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz,
E-mail: info@klicfm.cz

Historický největší 
sportovní úspěch ško-
ly zaznamenali studenti 
Střední průmyslové školy, 
Obchodní akademie a Ja-
zykové školy z Frýdku-
-Místku, když dokázali 
zvítězit v republikovém 
finále AŠSK středních škol 
ve volejbale chlapců.

„V pátek 29. ledna ve Žďá-
ru nad Sázavou naši chlapci 
dokázali porazit postupně 
všechny své soupeře a zís-
kat vytoužené zlato a prá-
vo reprezentovat Českou 
republiku na mistrovství 
světa v červnu v Srbsku,“ 
informovala Dana Górecká. 
„Volejbal ve škole má velmi 
dlouhou tradici ať už v po-
době volejbalového kroužku, 
vánočního turnaje, maratónu 

nebo každoroční organizace 
volejbalových soutěží AŠSK 
a účasti v nich. A tady se 
zrodil letošní největší úspěch 
v dosavadní historii školy,“ 
vysvětluje tělocvikářka úspě-
chy studentů, kteří nejdříve 
vyhráli okresní i krajské kolo, 
pořádané v domácím prostře-
dí. Na kvalifikaci v Olomouci 
si pak poradili s přehledem 
s SPŠ Přerov 2:0 a Gymnázi-
em Uherský Brod rovněž 2:0.

Na mistrovství republiky 
následně nezaváhali ani jed-
nou, ve skupině zdolali pře-
svědčivě Gymnázium Velké 
Meziříčí 2:0 a Gymnázium 
Brno, Křenová 2:0 a zajistili 
si tak semifinále. Ani dlouhé 
hodiny čekání na semifinálo-
vý duel nenarušily spanilou 
jízdu za titulem, snad jen s vý-

jimkou prvního setu, druhý 
a následně tiebreak byl už zce-
la přesvědčivý. Chlapci pora-
zili Gymnázium a SOŠPg 
Liberec 2:1. „Na páteční finále 
jsme si všichni museli počkat 
až do 12 hodin, na centrálním 
kurtu a v televizním přenosu 
se vypořádali studenti SPŠ, 
OA a JŠ ve Frýdku-Místku 
se svým finálovým soupe-
řem Gymnáziem Praha 5, 
Nad Kavalirkou celkem jed-
noznačně 2:0 a získali cenné 
zlato,“ dodává Dana Górecká.

Tento úspěch je nejen 
úspěchem školy, ale také 
klubu ŠSK Beskydy, kte-
rý má sídlo a zázemí v hale 
SPŠ, OA a JŠ. Většina mistrů 
republiky hraje v tomto klu-
bu a trenéři spolupracují se 
školou jako rozhodčí a díky 

MISTŘI REPUBLIKY: Zleva PaedDr. Danuše Górecká, 
Jiří Bajtek, Jan Raszka, Jan Pytel, Michal Provazník. Stojí-
cí: Adam Matějka, Jonáš Stonavský, Dan Kunz, Tomáš Pro-
kůpek, Ondřej Pečinka a Radek Bacílek, chybí David Kolář.

Průmyslovka pojede na MS v Srbsku

osobní účasti trenéra Micha-
la Provazníka také na vede-
ní družstva na kvalifikaci 
a na mistrovství republiky. 

Blahopřejeme studentům 
SPŠ OA a JŠ k dosaženému 
vítězství a budeme všem dr-
žet palce na nadcházejícím 

mistrovství republiky kade-
tů ČVS, které se uskuteční 
ve dnech 4.–6. března v hale 
SPŠ, OA a JŠ. Přijďte po-
vzbudit své spolužáky, ka-
marády, uvidíte nejen kva-
litní volejbal, ale také mistry 
republiky v akci.

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ SVČ KLÍČ – 2016
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Kulturní dům FrýdeK

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
602 586 925,

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

pátek 18. 3. v 19.00
KONCERT SKUPINY ORTEL, 

SJETÝ GUMY, SPIDER
více informací na: www.mar-tom.cz

dIVAdlO ČtYŘlíSteK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
http://www.divadloctyrlistek.cz

PRO DĚTI:
Sobota 5. března v 15 hodin

Pohádky z pokojíčku
Pásmo veršovaných pohádek Františka 
Hrubína s trochou poučení. Pohádkami 
děti provedou kamarádi Ospalín, Trd-
lína a Šmodrchél – skřítci, kteří možná 
žijí i ve vašem pokojíčku. Pro děti od 3 
let – hraje ING Kolektiv – dámská sekce. 
Vstupné 30 Kč.

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

BerKAnA – Centrum zdrAVí, 
energIe A VItAlItY

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

www.centrum-berkana.cz
Úterky, 17.00 – 18.30 

Terapeutická jóga, kurz 
Čtvrtky, 18.10 – 19.40 

Terapeutická jóga, kurz 
Středy 19.00 – 20.30 

Tai-chi – začátečníci, kurz 
michalp@centrum-berkana.cz 

Úterky, 15.00 – 16.00 
Dětská jóga, kurz 

Čtvrtky, 16.15 – 18.00 
Ashtangavinjása jóga, kurz 

Praxe 1. série – kompletní sestava.
4. 3., 17.00 – 19.00 

Satsang 
Meditační setkávání a sdílení pro 

veřejnost.
8. 3., 17.00 – 19.00 

Jak funguje motýlí masáž 
a v čem je transformační 

Přednáška.
8. 3., 17.00 – 19.00 

Kouzlo vůní 
Přednáška o aromaterapii a esencích.

9. 3., 15.30 – 17.15
Atlantské léčení světlem a energií 

Léčebné v meditace.
10. 3., 18.10 – 19.00 

Zpěvozvučení – sebeléčení zpěvem 
10. 3., 17.00 – 20.00 

Rodinné trojúhelníky 
Přednášková show etikoterapeuta Marka 

Ščotky.
11. 3., 18.00 – 20.00 

Oshovy dynamické meditace 
13. 3., 17.30 – 20.30 

Kruh přátel Bruna Groeninga
Uzdravení duchovní cestou.

15. 3., 19.00–20.15 
Gongy a mísy

16. 3., 17.30 – 20.30 
Jak vzniká důvěra 
Prožitkový seminář.

Lenka Krejčí, RNDr.  2016-2018
Dvouletá škola Čínské metafyziky 

info@fengshuiforlife.eu 
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

JÓgA V denním ŽIVOtĚ

9. ZŠ, E. Krásnohorské 139
tel.: 736 278 698

e-mail: frydek-mistek@joga.cz
www.joga.cz

Kurzy cvičení jógy únor-květen 2016
(zahájení v týdnu od 1. 2.)

Frýdek – Centrum Jógy v denním životě, 

soutěže. Vybrané práce budou vystaveny 
v prostorách Frýdeckého zámku a nejlep-
ší odměněny.

nOVÁ SCÉnA VlASt

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

DIVADLO 
Pá 4. 3. v 19.00

Chlap na zabití
předplatitelská skupina B / náhrada za di-
vadelní představení Necenzurovaná prav-
da o stvoření světa 
Francouzská komedie o tom, jak se pro-
fesionální zabiják stane obětí sebevraha.

PRO DĚTI
Ne 13. 3. v 15.00

Zajíček Vendelín a roční období
Divadlo Kaňka

Proč je v zimě zima? A čím to je, že se 
na jaře vše probouzí? A proč v létě to 
sluníčko tolik hřeje? A jak to ten podzim 
dělá, že umí přírodu tak krásně zabarvit? 
Činoherní pohádka pro děti od 3 let.
Vstupné 60 Kč

KINO:
So 5. – Ne 6. 3 v 17.00

Zootropolis: Město zvířat
USA, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 
vstupné 140 Kč/ děti do 15 let 110 Kč, pre-
miéra, pro děti.

So 5. – Ne 6. 3. v 19.00
Lída Baarová

Příběh ženy, která milovala Ďábla. Nový 
film režiséra Filipa Renče, o životě jedné 
z nejznámějších českých hereček. ČR, ži-
votopisný/historický/drama, 2D, 12+, 110 
min., vstupné 110 Kč.

Po 7. – Út 8. 3. v 10.00
Prázdniny – hurá do kina: Alvin 
a Chipmunkové: Čiperná jízda

Čiperné veverky Alvin, Simon a The-
odore jsou zpět! A jsou jako vždy nabití 
energií, písničkami a především naprosto 
šílenými nápady. USA, rodinná komedie, 
2D, přístupný, dabing, 92 min., vstupné 
115 Kč/ děti do 15 let 90 Kč, pro děti.

Po 7. – Út 8. 3. v 15.00
Prázdniny – hurá do kina: 

Agenti dementi
Španělsko, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 91 min., vstupné 115 Kč/ děti do 15 
let 90 Kč, pro děti.

Po 7. – Čt 10. 3. v 17.00
Prázdniny – hurá do kina: 
Zootropolis: Město zvířat

USA, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 
vstupné 140 Kč/ děti do 15 let 110 Kč, pre-
miéra, pro děti.

Po 7. 3. v 19.00
Miniprofil bratrů Coenů: 

Ave, Caesar!
USA, komedie, 2D, 2016, režie: E. Coen, 
J. Coen, 15+, titulky, vstupné 130 Kč/ pro 
členy FK 110 Kč, Filmový klub, premiéra.

Út 8. 3. v 19.00
Miniprofil bratrů Coenů: 

Most špiónů
USA, thriller/drama, 2D, 2015, režie: S. 
Spielberg, 12+, titulky, 141 min. vstupné 
90 Kč/ pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

St 9. – Čt 10. 3. v 10.00
Prázdniny – hurá do kina: 

Kyky Ryky a pár vajec
Mexiko/USA, animovaný, 2D, přístupný, 
dabing, 98 min., vstupné 80 Kč, pro děti.

St 9. – Čt 10. 3. v 15.00
Prázdniny – hurá do kina: Robinson 

Crusoe: Na ostrově zvířátek
Francie, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 100 Kč, pro děti.

St 9. 3. v 19.00
REVENANT Zmrtvýchvstání

USA, dobrodružný/drama, 2D, 15+, titul-
ky, 156 min., vstupné 100 Kč.

Čt 10. 3. v 19.00
Gravitation

ČR, dokumentární/sportovní, 2D, 12+, 99 
min., vstupné 120 Kč.

Pá 11. 3. v 10.00
Prázdniny – hurá do kina: 

Hodný dinosaurus
USA, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 
101 min., vstupné 80 Kč, pro děti.

Pá 11. 3. v 18.00
Filmový festival 

EXPEDIČNÍ KAMERA
Celovečerní promítání filmů o dobro-
družství, divoké přírodě, o extrémních 

zážitcích i sportech, o kamarádství 
a překonávání přírodních překážek všemi 

způsoby. 
Program:

I. Filmový blok od 18.00 hodin: 
Himalaya
82 vrcholů

Karun
II. Filmový blok od 19.30 hodin:

Mizející Delta
Suri

V případě zájmu promítneme po 21. hodi-
ně bonusové filmy: I-view, Sníh na Nilu, 
Srdce Kalahari, Travailen.
VSTUPNÉ/ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ:
Celý festival: 100 Kč/90 Kč
jednotlivé bloky: 60 Kč/55 Kč
ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ: studenti do 26 
let, senioři, ZTP
Děti do 10 let ZDARMA (bez nároku 
na sedadlo v případě vyprodaného sálu)
Více o filmech a festivalu: www.expedic-
nikamera.cz, www.kulturafm.cz

So 12. – Ne 13. 3. v 17.00
Řachanda

ČR, pohádková komedie, 2D, přístupný, 
104 min., vstupné 120 Kč/děti do 15 let 
100 Kč, pro děti

So 12. – Ne 13. 3. v 19.00
Rudý kapitán

ČR/Slovensko, krimi thriller, 2D, 15+, 
vstupné 120 Kč, premiéra.

Po 14. 3. v 19.00
Room

Irsko/Kanada, drama, 2D, 2015, režie: 
L. Abrahamson, 12+, titulky, 118 min., 
vstupné 120 Kč/pro členy FK 100 Kč, Fil-
mový klub, premiéra.

Út 15. 3. v 19.00
Líza, liščí víla

Maďarsko, komedie/fantasy/romantický, 
2015, režie: K. U. Mészáros, 12+, 98 min., 
vstupné 90 Kč/ pro členy FK 70 Kč, Fil-
mový klub, premiéra.

St 16. 3. v 10.00
Už teď mi chybíš

Velká Británie, komedie/drama/roman-
tický, 2D, 12+, titulky, 112 min., vstupné 
60 Kč, pro seniory.

St 16. 3. v 19.00
Série Divergence: Aliance

USA, dobrodružný/sci-fi/romantický, 2D, 
12+, dabing, vstupné 110 Kč, premiéra.

VÝSTAVY
Po 29. 2. – Čt 31. 3., foyer Nové scény 

Vlast
Studenti SŠ INFOTECH: 

Kalendář a komiks
Výstava prací studentů Střední školy 
informačních technologií oboru Počíta-
čová grafika na téma kalendář a komiks. 
Vystavené práce vznikaly v rámci výuky 
a úkolem studentů bylo zpracovat zvo-
lené téma v grafických programech jak 
technicky a typograficky, tak i výtvarně. 
Vstup zdarma!

lIdOVý dům

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

tel.: 775 64 67 70, 558 435 401
lidovydum.fm@gmail.com
www.lidovydum-mistek.cz

9. 3. v 17.30, malý sál
Kam se řítí svět

Přednáška Mgr. Ing. Jana Spousty.
11. 3. od 17 do 21.00

Čaj o páté
Taneční večer pro seniory.

Pořádá Svaz důchodců F-M
Vstupné 50 Kč.

17. 3. od 8 do 16.00
Týden trénování paměti

Přijďte se přesvědčit, jak na tom je vaše 
paměť.

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)
STÁLÉ EXPOZICE:

BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ 
MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

Barvy Beskyd 
Do 15. 5.

Ptáci na krmítku
Prodlouženo do 6. 3.

Přijďte na zabíjačku
Do 24. 4.

...A něco sladkého
Do 24. 4.

Čus vydrus! 
V rámci výstavy o vydrách máte nyní 
možnost zhlédnout dvě naučné výstavy 
zapůjčené Českým nadačním fondem pro 
vydru: „Čus vydrus!“ je unikátní výstava, 
která formou vtipných komiksů představí 
život vyder a dalších obyvatel vod. Panely 
vytvořili členové oddílu MOP Volavky 
Třeboň a díky jejich osobitému humoru 
vzniklo neobvyklé a zejména pro mladou 
generaci srozumitelné dílo. Druhá z vý-
stav, „Tajemná dáma vod a mokřadů… 
vydra říční“, se věnuje biologii, chování, 
rozšíření i problematice ochrany vyder. 
Vernisáž 3. března v 17.00 hodin, výstava 
potrvá do 8. května.

Evropský humanista 
Přemysl Pitter (1895–1976)  

Putovní výstava, připravená Národním 
pedagogickým muzeem a Knihovnou 
J. A. Komenského v Praze a Nadačním 
fondem P. Pittra a O. Fierzové, seznamuje 
veřejnost s životem a dílem významného 
humanisty, pedagoga, protestantského 
kazatele a demokrata Přemysla Pittra. Vý-
stavu doplňuje dokumentární film „Mi-
lujte své nepřátele“. Vernisáž 31. března 
v 17.00 hodin, v 18.00 hodin v Rytířském 
sále přednáška PhDr. Lenky Lajskové 
z NPM a KJAK v Praze, spravující Ar-
chiv P. Pittra a O. Fierzové. Do 1. 5.

AKCE
Čtvrtek 10. března v 16.30 hodin, Zelený 

dům
FIAT 128, FIAT 127 – automobily 

roku 1969 a 1971
V roce 1969 představila automobilka Fiat 

novátorský model Fiat 128, který oka-
mžitě získal titul Automobil roku a stal 
se bestsellerem. Také Fiat 127, který byl 

poprvé veřejnosti představen na jaře 
1971, vzápětí získal titul Automobil roku 
a zařadil se mezi deset nejpočetněji vy-
ráběných osobních automobilů na světě. 
Přednáška přiblíží historii těchto modelů 

Fiatu.
DĚNÍ V MUZEU:
1. února – 30. dubna

KRAJINA MÝCH SNŮ
Výtvarná soutěž pro děti do 15 let. Bližší 
informace budou zveřejněny na webo-
vých stránkách muzea při vyhlášení 
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E. Krásnohorské 2254
Pondělí

16.30–18.00 začátečníci, 1.-2. díl
18.00–19.30 pokročilí, 5.-6. díl

Úterý
9.30–11.00 pokročilí, 3.-4. díl

16.00–17.30 proti bolestem zad
17.45–19.15 mírně pokročilí, 2.-3 díl

Středa
17.15–18.45 pokročilí, 3.-4. díl

19.00–20.30 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Čtvrtek

8.15–9.45 začátečníci, 1.-2. díl
10.00–11.30 mírně pokročilí, 2.-3. díl 

18.00–19.30 začátečníci, 1.-2. díl
Sobota

8.45–10.15 začátečníci, 1. díl, otevřený
Místek – Mateřská škola, Anenská 656

Středa
15.00–16.30 začátečníci, 1.-2. díl

16.30–18.00 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Místek – Mateřská škola, Svatopluka 

Čecha 170
Pondělí 

16.45–18.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl
18.30–20.00 proti bolestem zad

kurzovné za 17 lekcí: 1000 Kč (800 Kč se 
slevou), dopolední kurzy za zvýhodně-

nou cenu: 300 Kč
přihlašování a platba: 
na zahajovací lekci

sobotní otevřený kurz: 
přijďte si kdykoliv zacvičit, bez přihlašo-

vání (vstupné 60 Kč)
více informací na: 

www.joga.cz/frydek-mistek/kurzy/

SVČ KlíČ

Tel.: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz

E-mail: info@klicfm.cz
KROUŽKY A KURZY

Aktuální nabídku kroužků a kurzů 
na školní rok 2015/2016 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků a kurzů se můžete 
hlásit v průběhu celého roku, nikdy není 
pozdě. 

AKCE
5. 3. ZOMBIE AKTIV DAY 

Dopoledne s taneční skupinou Aktiv, ten-
tokrát na téma ZOMBIE. Máš rád tanec 
a máš pro strach uděláno? Tím pádem je 
tohle akce přesně pro tebe. Přijď si užít 
dopoledne plné strašidelné zábavy s tre-
nérkami Lindou a Verčou. Můžeš se těšit 
na hry, focení, soutěž o nejlepší zombie 
masku a dokonce i na měsíční tanec.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 9.00 – 12.00 hodin 
| Sraz účastníků: 8.45 hodin
Cena: 65 Kč
Informace: Martina Fatrdlová | Telefon: 
558 111 766, 736 150 088 | E-mail: mar-
tina@klicfm.cz

5. 3. SOBOTA V POHYBU | 1. ZŠ 
Přijďte za námi a zahrajte si v tělocvičně 
míčové hry. Budeme hrát florbal, futsal 
nebo házenou.
Věk: 7–12 let
Místo a čas: ZŠ Petra Bezruče, T. G. Ma-
saryka 454, Frýdek, velká tělocvična, 8.40 
– 12.15 hodin
Cena: 20 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Telefon: 
604 524 066 | E-mail:jirka@klicfm.cz

7. 3. – 11. 3.
PRÁZDNINY S HARRYM POTTE-
REM | JARNÍ PRÁZDNINY | POBY-

TOVÝ TÁBOR
Pozor, pozor. Na kolej první z nástupiště 
9 a ¾ odjíždí spěšný vlak do Bradavic. 
Tentokrát vás čeká prázdninové dobro-
družství s Harrym Potterem a s věhlas-
ným kláním o Ohnivý pohár. Turnaj tří 
kouzelnických škol nabízí nejen zábavu, 
ale musíte překonat i nejednu překážku.  
Nápomocni vám budou vaši kamarádi, 
ale i celý sbor bradavických profesorů. 
Těšit se můžete na hodiny lektvarů, čar 
a kouzel či kouzelných formulí a nemine 
vás také výlet do Prasinek. 

Věk: 7–15 let
Místo a čas: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 
168, okres Frýdek-Místek | Sraz: 7. 3. SVČ 
Klíč, budova A Místek, 8.00 hodin 
Cena: 1 750 Kč
Informace: Ivana Kulhánková | Telefon: 
558 111 765, 731 167 010 | E-mail: iva@
klicfm.cz

7. 3. – 11. 3.
TOULKY MINULOSTÍ NAŠEHO 
MĚSTA | JARNÍ PRÁZDNINY | 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Žijeme v krásném moderním městě, které 
mění svou tvář velice rychle. Ale jaká byla 
jeho minulost? Co z ní se nám dochovalo? 
Pojďme pěkně pomaličku a polehoučku 
pátrat. Dozvíme se, kde pan hrabě asi ve-
čeřel, kde se pro něj peklo a vařilo. Bazi-
lika Navštívení Panny Marie nám odhalí 
tajemství svého podzemí. Na město se 
podíváme ze Svatojánské věže. Poslech-
neme si pověsti z Frýdku. Samozřejmě 
budeme také soutěžit, hrát hry a užívat 
si příjemně prázdnin. Tak proč být doma 
sám? Přidej se k nám!
Věk: 6–12 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, denně od 8.00 
do 16.00 hodin | Děti hlídáme už od 6.30 
hodin
Cena: 1 250 Kč/týden, 250 Kč/1den
Informace: Pavla Chrobáková | Telefon: 
558 111 749, 732 646 127 | E-mail: pav-
la@klicfm.cz
 

Centrum mAgnOlIe 
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže 

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

tivnímu 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 funkč-
nost 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 individuálních 
potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupi-
nách 6 dětí, výuky se mohou účastnit 

i mladší sourozenci. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťát-
ka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3 roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 
program pro léčbu, regeneraci a preven-
ci poruch páteře a pohybového aparátu 
zejména v důsledku sedavé práce a jed-
nostranného zatížení; vhodné pro všech-
ny věkové skupiny (děti od 6 let, spor-
tovci, 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 Frý-
dek-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 dobrými 

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

mĚStSKÁ KnIHOVnA

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek 14.00 – 15.00, pobočka 

Místek, oddělení pro děti a mládež
TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky

3. 3. v 18.00, Místek
Promítej i ty! 

Promítání filmů z festivalu Jeden svět.
15. 3. v 17.00, Frýdek

Večer s Emilem V. Havelkou
Beseda.

17. 3. v 10.00–15.00, Frýdek
Velikonoční jarmark s Žirafou

17. 3. v 16.30, Místek
Umění ve službách Karla IV.
Přednáška Mgr. Marka Zágory.

Výstavy:
11. února – 9. března

Příběhy květin - Stanislav Havlík
10. března až 13. dubna

Lenka Rožnovská – obrazy

 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

HOrSKý KluB tOmBI

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

skou turistiku. Aktuální akce na webu.

rOzeKVíteK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

Tel: 774 161 802
www.rozekvitek.cz
Info@rozekvitek.cz

Nabízíme pravidelné programy a akce pro 
rodiče s dětmi, Montessori školku, odbor-

né přednášky i semináře.
Montessori školka

V Montessori školce pracujeme podle 
pedagogického systému Marie Montes-
sori. Nabízíme přívětivé a pečlivě připra-
vené rodinné prostředí v úzkém kruhu 
15 dětí. Děti pracují s pomůckami podle 
své svobodné volby, učí se samostatnosti, 
soustředění, trpělivosti, toleranci, respek-
tu i spolupráci s dalšími dětmi. Program 
školky je také zaměřen na hudební a vý-
tvarnou činnost, přírodu a ekologii.

Věk: 2–6 let
pondělí – čtvrtek 

od 7.00 do 17.00 hodin.
Montessori pracovna pro rodiče s dět-

mi od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori pra-
covny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet 
práci s Montessori pomůckami a materiá-
lem. Děti se učí soustředěné práci. Věnu-
jeme se zde především aktivitám praktic-
kého života, rozvíjíme s dětmi smyslové 
vnímání, jemnou i hrubou motoriku, ře-
čové, hudební i výtvarné dovednosti. Děti 
zde mají možnost zvykat si na kolektiv 
dětí a dospělých, rozvíjet komunikaci, své 
sociální kontakty a dovednosti.
Termín: pátek 8.45 – 10.15, 10.30 – 12.00 

hodin

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz

KApItOlA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
18. 3., 16.15-17.30
Michal Horáček

Habitus hazardního hráče

.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
ŠKOLA JÓGY KARAKAL PŘEJE 

VŠEM LÁSKY PLNÉ A MÍRU 
PLNÉ DNY, NAPLNĚNÉ RADOSTÍ 

A ŠTĚSTÍM.
Karakal téměř 20 let vede své žáky ces-
tou klasické Rádžajógy, osvědčené cesty 
nacházení životní harmonie s tradicí 
více než 4 tisíce let. Vyváženost těles-
ného i psychického rozvoje lidské by-
tosti v souladu s celým vesmírem je zde 
na prvním místě a může vést k nalezení 
smyslu lidské existence, ke spokojenému 
životu ve zdraví a klidu. 

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1. až 8. ročník – od začátečníků až 

po pokročilé – jógová filosofie a praxe, 
tělesná cvičení, techniky vnitřní a vnější 
pránájámy – ovládání dechu a souboru 
energií, pozitivní ovlivňování mysli, 

techniky zlepšení koncentrace, statická 
a dynamická meditace, psychohygiena-

-relaxační techniky, cviky zaměřené 
na problémy s páteří, senioři, hathajóga 

se saunou, arteterapie, aj.
21. 3., 16.00–18.00

Zápis do pravidelných kurzů jógy, Jógo-
vý sál, Frýdek.

Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
programu vyberete ten pravý. Jste 

srdečně zváni, těšíme se na vás.

gAlerIe pOd zÁmKem

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

út: 14–16
st - pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky na webu galerie

nÁrOdní dům - KulturAFm

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

KONCERTY:
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Čt 3. 3. v 19.00
Martin Kasík a Irvin Venyš
předplatitelská skupina KPH

Martin Kasík (1976) – vítěz jedné z nej-
prestižnějších světových soutěží Young 
Concert Artists Competition v New 
Yorku 1999 – se věnuje klavírní hře od 4 
let. Irvin Venyš (1981) je právem řazen 
k nejvýraznějším umělcům mladé české 
generace. Je držitelem mnoha ocenění ze 
světově uznávaných soutěží.

PRO DĚTI:
 Ne 6. 3. v 10.00, Kulturní dům Lískovec

Vstupné 30 Kč
Ne 6. 3. v 15.00, Kulturní dům Lískovec

Vstupné 60 Kč
Myška Klárka, Veverka Terka 

a Sněhulák Mrkvička
Divadlélko Ententýky

Veselá pohádka o prevenci nachlazení, 
vlivu pohybu a vitamínů na naše zdraví.
Činoherní pohádka pro děti od 2 let.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY:
Ledová cesta
Filip Mušálek

Filip Mušálek, autor aktuální virtuální 
výstavy, je studentem oboru Počítačo-
vá grafika Střední školy informačních 
technologií. Focení je jeho koníčkem, 
soustředí se především na krajinářskou 
fotografii. Vystavené obrázky zachycují 
výstup na Mont Blanc, který Filip se svý-
mi přáteli absolvoval v létě 2015.
Virtuální výstavy jsou k vidění na webad-
rese vystavy.kulturafm.cz, zároveň také 
v Galerijním autobuse.

UMĚLECKÝ INKUBÁTOR:
- platforma pro mladé začínající umělce
V lednu 2016 odstartovala KulturaFM 
zbrusu nový dlouhodobý projekt Umě-
lecký inkubátor, který si klade za cíl 
sdružovat všechny mladé lidi z Frýdku-
-Místku se zájmem o kulturu a umění. 
Mimo možnosti prezentovat svou tvorbu 
(obrazy, fotky, básně, povídky, filmy…) 
na webu KulturyFM v sekci Umělecký 
inkubátor a při kolektivních multižánro-
vých expozicích nabídneme také prostor 
pro setkání – diskusní kluby, besedy 
a workshopy s umělci, společné návštěvy 
kulturních akcí. V průběhu roku 2016 
proběhne několik soutěžních uměleckých 
klání na poli výtvarném, divadelním, slo-
vesném i filmovém.
VÝZVA! Pokud píšeš, maluješ, fotíš, 
točíš videa, hraješ divadlo či se jinak 
kreativně vyjadřuješ a máš chuť přispět 
„svou tvorbou do mlýna“, piš na: tereza.
strmiskova@kulturafm.cz nebo volej 
+420 776 516 939. Věříme, že se webová 
sekce Umělecký inkubátor brzy začne 
plnit a stane se tak různorodou a šťavna-
tou přehlídkou mladé frýdecko-místecké 
umělecké invence. Těšíme se na Tebe!
BŘEZEN JE MĚSÍC FILMU! Přihlas 
svou tvorbu na soutěžní festival krátkých 
amatérských filmů
BESKYDSKÝ JEŠTĚR 2016 Pá 9. 9. – So 
10. 9. 
KulturaFM vyhlašuje soutěž o nejlepší 
krátké amatérské filmy v kategoriích: hra-
ný film, dokument, reportáž, animovaný 
film a videoklip!
Uzávěrka: 31. 7. 2016
Podmínky přihlášení a další informace 
na kulturafm.cz a inkubator.kulturafm.cz
Pro čerstvou dávku informací sleduj in-
kubator.kulturafm.cz.

KURZY 2016 
Pohybové

Po 17.30 – 18.30, Zahájení: 1. 2.
Orientální tanec

Proč tančit? Protože je to příjemný a zdra-
vý pohyb pro každého! Břišní tanec přiná-
ší radost, uvolňuje od stresu… 
Lektorka: Svatava Kaletová
Kurzovné: 600 Kč/10 lekcí; 70 Kč/1 lekce

Ostatní
Čt 17.45 – 19.15, Zahájení: 4. 2.

Arteterapie
Máte chuť tvořit? Hledáte způsob relaxa-
ce? A zároveň byste se chtěli o sobě něco 
dozvědět? Toužíte po sebepoznání a se-
bevyjádření? Arteterapeutická setkání 

by mohla být pro vás to pravé! Výtvarný 
projev je pro člověka přirozeným pro-
středkem vyjadřování vlastních pocitů, 
postojů ke světu i k sobě samému, je i pro-
středkem sebepoznání a komunikace.
Lektorka: Věra Řehová
Kurzovné: 600 Kč/8 lekcí; 80 Kč/1 lekce

Centrum mAmIneK BrOuČCI

Palackého 129,
Frýdek-Místek
tel: 739 511 380,

www.kmbroucci.cz
kmbroucci@kmbroucci.cz 

Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h.
PRAVIDELNÝ PROGRAM:

PONDĚLÍ
Zpívánky.
ÚTERÝ

Besedy, přednášky, soutěže.
STŘEDA

Hopsa hejsa říkadla.
ČTVRTEK

Tvoření pro maminky s dětmi.
PÁTEK

Babičko, přijďte k nám s vnoučátkem 
na kafíčko!

28. 3. Velikonoční pondělí – zavřeno!!!
HLÍDÁNÍ DĚTÍ – každé pondělí 

a středa. Rezervace nutná na tel čísle: 
739 511 380 od 9 do 12 hodin. Cena 

120/h. (druhé dítě 100 Kč) Hlídání dětí 
bude probíhat v otevírací době centra. 

Děti bude hlídat kvalifikovaná pedago-
gická pracovnice.

3. 3.
VESELÉ TVOŘENÍ

Budeme s dětmi a maminkami zdobit 
keramický obrázek. Začátek v 10 hodin.

8. 3.
BURZA JARNÍHO DĚTSKÉHO 

OBLEČENÍ
Vyrostly vám děti z oblečení a nevíte co 
s ním? Máte možnost si jej prodat v na-
šem centru. Rezervace místa pro prodej 

do 7. 3. na tel: 739 511 380 od 9 do 12 
hodin, nebo osobně v Broučcích. Vstupné 
pro prodávající 50 Kč. Začátek v 9 hodin.

10. 3.
JARNÍ KYTIČKA

Zveme vás na čtvrteční tvořivku. 
Vyrobíme si kytičku z krepového papíru. 

Začátek v 10 hodin.
15. 3.

BESEDA MAMINEK
Přijďte si mezi sebou popovídat o tom, 
jak zvládáte nebo nezvládáte vzdorovi-

tost svých dětí. Začátek v 10 hodin.

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 fyziote-
rapeutů).

Naše centrum má jako jediné těhotenské 
centrum ve F-M uzavřené smlouvy se 

zdravotními pojišťovnami, čímž garantu-
jeme nejvyšší kvalitu nabízených služeb!

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic (15 let praxe)

Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace lékaře)

Masáže těhotných i po porodu  
(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
22. 3. 2016 v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
připravujeme

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

16. 3. 2016 v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 16.15

.Úterý – 17.15
Čtvrtek – 16.15

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 

manipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxač-

ní polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 

fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

15. 3., 22. 3., 29. 3. 2016 – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

15. 3., 22. 3., 29. 3. 2016 – 10.00 h.

penzION HrAd

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149

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

Web: www.penzionhrad.cz
Pravidelný program se středověkou 

tematikou s vystoupením středověkých 
tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 

sobotu od 19.00 do 21.15 h.
.

KluB nezBedA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

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

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

Podrobnější program na každý den na-
jdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda.

1. 3.  Čajovna spojená s diskuzí 
na téma „Práce“

7.–11. 3. 
Jarní prázdniny „Detektivní 

pátrání“ 
Celodenní výlet – hledání kešek, detek-

tivní hry, kreslení mapy.
Prázdninový provoz – otevřeno od 9 

do 14 hodin
14. 3. Přivolání 

Dekorace na okna.

tAneČní StudIO dAnCepOInt

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz,

info@dancepoint.cz, tel.: 776 096 091
registrace možná emailem

nebo telefonicky
ONLINE REGISTRACE A INFORMA-
CE na www.dancepoint.cz nebo na tel. 
776 096 091.
Nabízíme taneční výuku začátečníkům 
i pokročilým, dětem i dospělým v prosto-

rech se zrcadly, klimatizací, aparaturou 
Skytec a bezplatným připojením k wifi. 
Máme 11leté zkušenosti v oboru. Výuku 
tance vede kvalifikovaný tým lektorů. 
V novém pololetí bude novou posilou ta-
neční hvězda z Brna – Roman Kejík, kte-
rý patří mezi špičkové tanečníky České 
republiky.

STREET DANCE
Pondělí až čtvrtek, kurzy jsou rozděleny 
zvlášť pro děti (5–11 let), juniory (12–15 
let) a dospělé (15 let a více), pro začáteč-
níky i pokročilé. Pro nadané a zkušené 
tanečníky nabízíme  účast v tanečních 
skupinách, které se každoročně účast-
ní soutěží a vystupují na mnoha akcích 
v průběhu roku. 
ZAČÁTEK JEDNOTLIVÝCH KURZŮ 
JE INDIVIDUÁLNÍ (děti, začátečníci – 
9. 2., junioři, začátečníci – 2. 2. (pokročilí 
3. 2., 4. 2.), dospělí, začátečníci – 10. 2. 
(pokročilí 8. 2.)
NOVINKA! STREET DANCE (nejen) 

PRO RODIČE 
Hit tanečních studií v uplynulém roce. 
Úterý 17.30 - 18.30. I rodiče se chtějí na-
učit, jak držet krok s novými tanečními 
styly! Nyní i u nás ve studiu. 

NOVINKA! OPEN CLASS – 
STREET DANCE

s taneční hvězdou z Brna – Romanem 
Kejíkem. Pondělí 18.30 – 19.30. Otevřené 
lekce pro veřejnost, jednotlivé vstupy.

LADIES LATINA DANCE 
A SALSA

Nově ve dvou tanečních úrovních. Čtvr-
tek 17.00 – 18.00 pro POKROČILÉ, 
čtvrtek 18.00–19.00 pro ZAČÁTEČNÍ-
KY. Oblíbený kurz studia s tanečníkem 
Denisem Výkrutou. Choreografie a kro-
kové variace tohoto kurzu jsou přizpů-
sobeny tak, aby se daly tancovat samo-
statně, bez partnera. Pro všechny věkové 
kategorie. 

NOVINKA! ORIENT DANCE 
kurz pro vás otevíráme ve dvou časo-
vých intervalech a věkových kategoriích. 
Čtvrtek 14.30 – 15.30 pro DĚTI, čtvrtek 
od 19.00 – 20.00 pro DOSPĚLÉ (začá-
tečníci, mírně pokročilí). Pod pojmem 
orientálního tance se schovává široká 
škála tanců, které se liší svým původem 
vzniku, hudbou, tanečním provedením 
i kostýmem. ZAČÁTEK KURZU únor 
2016.

FLAMENCO 
Středa 18.00–19.00. Pod vedením troj-
násobné vítězky mezinárodní soutěže 
ve flamencovém tanci FLAMENCOPA 
Plzeň a FLAMENCO Chequia. Pro dámy 
všech věkových kategorií. 

TWERK 
Středa 19.00 – 20.00. Taneční hit! Jedná 
se o provokativní a vyzývavý taneční 
styl pro ženy. Ideální pro formování 
celého těla. 

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

HudeBní KluB StOun

4. 3. pátek JELEN & KATEŘI-
NA MARIE TICHÁ
JELEN PORPVÉ VE STOUNU!
5. 3. sobota SOUKROMÁ AKCE
VSTUP POUZE PRO ZVANÉ.
9. 3. středa STOUNDRUM SPE-
CIAL – VSTUP ZDARMA
DNB PRÁZDNINY VYCHÁZEJÍ 
NA STŘEDU
10. 3. čtvrtek FM CITY HIP-
-HOP PÁRTY – VSTUP ZDAR-
MA
DJ SHUPSTA A BEATY, CO TĚ 
NENECHAJÍ SEDĚT

11. 3. pátek HORKÝŽE SLÍŽE 
HORKÝŽE SLÍŽE OPĚT 
VE STOUNU, PŘEDKAPELA: 
THE PARANOID (SK)
12. 3. sobota GROOVE!: BE-
HIND THE DOOR
NOVÝ POŘAD STOUNU, KTE-
RÝ OSLOVÍ NÁROČNĚJŠÍHO 
POSLUCHAČE A DOSTANE 
DO FM KAPELY NA POMEZÍ 
JAZZU, FUNKY, SOULU, SWIN-
GU ČI ELEKTRONIKY
17. 3. čtvrtek KRYŠTOF – VY-
PRODÁNO
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SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

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

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

Osobní bankrot
Vypracování a vyřízení 
návrhu na oddlužení

Oddlužení

oddluzeni.Zakony.cz
facebook.com/zakony.osobni.bankrot

Nezávazná konzultace a posouzení zdarma

Ve středu 24. února se 
v prostorách školní dru-
žiny při 5. ZŠ konala Vý-
tvarná soutěž městských 
školních družin. Všichni 
přítomní se mohli na vlast-
ní oči opět přesvědčit, 
že naše děti malují rády 
a moc hezky. 

Soutěže se zúčastnilo 43 
dětí z devíti městských škol 

(ŠD při 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 
11., ZŠ, ŠD při ZŠ Naději). 
Tentokrát si děti vylosovaly 
téma: „MÁME RÁDI ZVÍ-
ŘATA“.

Po krátkém motivačním 
rozhovoru se soutěžící pus-
tili s chutí do práce. Výtvar-
nou techniku si zvolil každý 
sám. Malovalo se vodovými 
a temperovými barvami, 

suchými a voskovými pas-
tely, pastelkami, klovatinou 
i foukacími fixy. Nejpovede-
nější obrázky byly vyhodno-
ceny a odměněny. Všechny 
práce budou vystaveny v ga-
lerii DUHA na 5. ZŠ.

Umístění v jednotlivých 
kategoriích:

1. třída:
1. místo – Motlochová Vero-
nika, 4. ZŠ
2. místo – Váslavíková Adé-
la, ZŠ Naděje
3. místo – Faranová Eliška, 
5. ZŠ 

2. třída:
1. místo – Hrubá Daniela, 
11. ZŠ
2. místo – Bužgová Bára, 1. 
ZŠ
3. místo – Žižková Veronika, 
7. ZŠ

3. třída: 
1. místo – Kuboňová Ana-
stázie, 11. ZŠ
2. místo – Šlachtová Sára, 

POZVÁNKA PRO VEŘEJNOST
NA TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

V RÁMCI NÁRODNÍHO TÝDNE TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI, KTERÝ POŘÁDÁ ČESKÁ SPOLEČNOST 

PRO TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A MOZKOVÝ JOGGING 
PRAHA, SPOLEČNOST AKREDITOVANÁ MPSV ČR.

KDY: ČTVRTEK DNE 17. 3. 2016
KDE: KATOLICKÝ LIDOVÝ DŮM 

(velký sál v přízemí)
Fr. Čejky 450, Frýdek-Místek        

ČAS:  9.00 – 16.00             
Ukázky memotechnik, tj. různých způsobů trénování 
paměti, cvičení a jiné. Doneste s sebou psací potřeby, 

brýle a pohodlnější oblečení na cvičení.
VSTUP ZDARMA!

Děti ze školních družin malují rády a hezky

Velikonoce jsou vrcho-
lem a nejdůležitějším ob-
dobím církevního roku. 
Je s nimi rovněž spoje-
na řada rituálů a zvy-
ků, které se odehrávaly 
v rodinách, na vesnicích 
i ve městech. Pojďte si 
je s Beskydským infor-
mačním centrem připo-
menout a zároveň oslavit 
příchod jara. 

Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek 
i letos připravilo tradič-
ní velikonoční vyprávění 
s návštěvou kostelů. Ko-
mentované prohlídky tak 
návštěvníkům přiblíží dnes 
již mnohdy zapomenuté 
lidové obyčeje a symboly. 
Co je Popeleční středa? 
Co znamená Květná ne-
děle? Proč se říká Velký 
pátek? Proč zvony odlétají 
do Říma? Co je šmigrust? 
Proč se peče velikonoční 
beránek? To jsou jen ně-
které z otázek, na něž se 
dozvíte odpovědi během 
velikonočních prohlídek 
s průvodcem.

V průběhu prohlídek se 
můžete těšit také na mi-
nidílničky, ve kterých si 
můžete vytvořit symboly 
Velikonoc a velikonoční 
dekorace. Můžete vyu-
žít dvou termínů, jeden je 
s konáním ve Frýdku-Míst-
ku, ale můžete využít i ten 
ve Frýdlantě.

Termíny akcí: 
sobota 12. 3. – Frýdlant nad 
Ostravicí, sraz před kláš-
terem sv. Karla Boromej-
ského (dnešní Domov pro 
seniory) v 16.30.
sobota 19. 3. – Frýdek-Mís-
tek, sraz na Zámeckém ná-
městí v 15.00.

Akce se pořádají zdar-

ma, konají se za jakého-
koliv počasí a jsou určeny 
všem bez rozdílu věku. 

Další tipy na velikonoč-
ní akce ve Frýdku-Místku 
a okolí najdete na webo-
vých stránkách Beskyd-
ského informačního centra 
Frýdek-Místek www.visit-
fm.cz.

Přivítejte s námi jaro!

5. ZŠ
3. místo – Křenek Dominik, 
4. ZŠ

4. třída:
1. místo – Bosáková Tereza, 
1. ZŠ
2. místo – Střížová Eva, 5. 
ZŠ
3. místo - Maršálková Zuza-
na, 6. ZŠ

5. třída: 
1. místo – Martinát Vojtěch, 

1. ZŠ
2. místo – Žvaková Natálie, 
7. ZŠ
3. místo – Pinkasová Kate-
řina, 5. ZŠ
Diplom za jedinečný vý-
kon získali: Krumpochová 
Aneta 8. ZŠ, Pohánková 
Pavla 2. ZŠ, Haratyková 
Eva 6. ZŠ, Francielli Simoni 
Dasiiva 11. ZŠ.

 Vychovatelky ŠD
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