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Frýdecko-místečtí po-
litici, kteří se významně 
angažují ve věci výstavby 
obchvatu, v čele s primá-
torem Frýdku-Místku 
Michalem Pobuckým, se 
v Praze sešli s premiérem 
Bohuslavem Sobotkou. 
Na jednání byl přítomen 
ministr dopravy Dan Ťok, 
senátoři Petr Gawlas a Jiří 
Carbol a také náměstci 
primátora Karel Deut-
scher a Pavel Machala.

„Pan premiér se do hledá-
ní řešení výstavby obchvatu 
skutečně vložil. Výsledkem 
jednání je závazek minist-
ra dopravy začít se stavbou 
první části obchvatu – napo-
jení R56 na R48. V průběhu 
příštího měsíce by měl být 
schopen oznámit termín, 
kdy přesně letos výstavba 
začne. U zbylých úseků 
obchvatu ministerstvo do-
pravy urychleně připraví 

novou EIA. Pokud pan mi-
nistr dodrží své slovo, tak je 
to dobrá zpráva pro všechny 
obyvatele města. Jsem rád, 
že náš společný tlak po-
mohl, svůj význam určitě 
měla i blokáda,“ hodnotil 
schůzku primátor Michal 
Pobucký.

Na ministerstvo dopra-
vy se tlačí ze všech stran, 
ve věci obchvatu se ne-
přestává angažovat ani 
prezident Miloš Zeman. 
Frýdecko-místecká radnice 
z jeho kanceláře počátkem 
března obdržela stanovis-
ko ve věci dostavby rych-
lostní silnice R48 ministra 
dopravy Dana Ťoka, které 
si prezident vyžádal. Mi-
nistr prezidenta upozornil 
na předchozí komplikace 
způsobené „ekologickými“ 
spolky a „složitý stavební 
prostor, kde je bohužel třeba 
s komplikacemi při povolo-

Statutární město Frý-
dek-Místek už popáté 
připravuje Velikonoce 
ve městě. Kromě farmář-
ských trhů je součástí je-
jich programu také diva-
dlo, hudba i dětské dílny.

Na pódiu, které na ná-
městí Svobody vyroste, 
postupně vystoupí v pátek 
18. března pěvecké sou-
bory Podsováček, sbor 
z 1. základní školy a malý 
pěvecký sbor Brundibárci 
z 11. základní školy. Poprvé 
se představí také sbor dětí 
z Dětského domova Frý-
dek-Místek. 

Sobota 19. března bude 
patřit především folklóru. 
Vedle Ostravičky se mů-
žeme těšit na Cimbálovou 
muziku Slavík a Cimbálo-
vou muziku Trnka. Ryze 
místní tradiční kulturu od-
poledne promíchá kyjovská 
skupina Bombarďáci, která 

vnese do atmosféry trochu 
ethna. Nebude chybět cir-
kusové vystoupení a pře-
hlídka dravých ptáků.

Nedělní program zahájí 
pásmo pohádek a pohybo-
vých aktivit pro děti, odpo-
ledne vystoupí akordeonis-
ta Mirek Kemel s kapelou. 
Letos dramaturgie pozvala 
do Frýdku-Místku své-
rázné duo Poletíme, které 
zpívá jednoduché písničky 
o složitém životě.  

V 15 hodin přijde na řadu 
pásmo s oblíbeným farmá-
řem, který má pro děti při-
praveno povídání o chovu 
zvířat na farmě s ukázkou 
živých ovcí.

Stejně jako každý rok 
mají organizátoři pro děti 
i letos připraveny veliko-
noční dílničky, kde se bu-
dou vyrábět velikonoční 
ozdoby pro tradiční strom 
„kuřátkovník“. Na břízce, 

která bývá koncem března 
krásně zelená, se budou 
papírové kraslice hezky 
vyjímat a kolemjdoucí je 
budou moci obdivovat ještě 
několik dní.

Kromě tradičních jí-
del a výrobků budou 
mít návštěvníci možnost 
zhlédnout jejich samot-
nou výrobu. Práci se žele-
zem předvedou v sobotu 
veřejnosti mladí kováři 
ze Střední odborné školy 
ve Frýdku-Místku.

Velikonoční program 
se uskuteční od 18. do 20. 
března, o týden dříve než 
v předchozím roce.  Pořádá 
ho Statutární město Frý-
dek-Místek prostřednic-
tvím značky KulturaFM 
ve spolupráci s partnery 
TS a.s. a Frýdeckou sklád-
kou, a.s., kteří se postarají 
o technické zajištění akce 
a o následný úklid.

slovo primátora

Vážení občané,
dovolte mi, abych vám za celé vedení města Frýdku-Míst-

ku popřál radostné prožití Velikonoc. Ať už je vnímáte jako 
křesťanský svátek nebo jako symbolickou oslavu příchodu 
jara, určitě jsou Velikonoce jednou z příležitostí, jak udržo-
vat tradice předchozích generací. Už pět let se snažíme tomu 
napomoci bohatým zábavným programem, který připravuje 
Národní dům pod hlavičkou KulturyFM. Od pátku až do ne-
děle máte možnost na místeckém náměstí Svobody se veliko-
nočně naladit a Velikonoční pondělí pak prožít podle svých 
zvyklostí v kruhu rodiny a známých. 

Velikonoce jsou stejně jako Vánoce svátkem rodinným, 
které si užívají především naše děti. Vezměte je s sebou na ná-
městí, kde se určitě pobaví. Možná se tam nečekaně potkáte 
se svými přáteli, zcela jistě se zde ovšem potkáte s tou pravou 
velikonoční atmosférou, která by měla všechny přesvědčit, 
že i uprostřed města, kde je trochu dál k přírodě, mají svátky 
jara, s pomlázkou a vajíčky, své místo.  Michal Pobucký

Obchvat města s novou nadějí

U PREMIÉRA: Do jednání o výstavbě obchvatu se vložil i Bohuslav Sobotka. 
 Foto: Petr Pavelka

Velikonoce ve městě: Hudba, dobroty i přehlídka řemesel

vacích procesech počítat“, 
současně však na Hradčany 
vzkázal, že stavba obchvatu 
Frýdku-Místku je jednou ze 
zásadních priorit minister-
stva dopravy.  (pp)
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„Svého času bylo město 
Frýdek-Místek význam-
ným průmyslovým měs-
tem. Byly tu Válcovny 
plechu, Slezan, Mostárna, 
které zaměstnávaly 11.000 
zaměstnanců. Dnes, sice 
velmi omezeně, ale přece, 
fungují jen válcovny Ar-
celor Mittal, které zaměst-
návají zhruba 500 zaměst-
nanců. Radnice nečekala 
s rukama v klíně a začala 
sama vyvíjet aktivitu s cí-
lem vytvořit podmínky 
pro podnikatele, kteří by 
na území města začali 
podnikat a vytvářeli nová 
pracovní místa. Vytvořily 
se dvě průmyslové zóny. 
Chlebovice, kde ve fir-
mách BLANCO CZ, s.r.o., 
Hanwha L&C Czech, s.r.o. 
a Vyncke, s.r.o. našlo práci 
na 500 zaměstnanců a dále 
průmyslová zóna Lísko-
vecká, kde ve firmách 
CDS-VIROPLASTIC CZ, 
s.r.o., Yees Drinks s.r.o., 

MIKO INTERNATIO-
NAL, s.r.o. a BEZAN, 
s.r.o. pracuje 250 zaměst-
nanců. Město vytvořilo 
další podnikatelskou zónu 
Kasárna Pakovická, kde 
nabízí jak celé objekty, tak 
pozemky a nebytové pro-
story podnikatelům. Díky 
nedávno podepsanému 
Memorandu se zástupci 
Slezanu bude město na-
pomáhat při využití cel-
kem čtyř oblastí na území 
města. Další možností jsou 
lokality Rybníky a objekt 
staré teplé válcovny Arce-
loru Mittal a také kasárna 
ve Frýdeckém lese. Měs-
to také prostřednictvím 
Zpravodaje Rady města 
Frýdku-Místku nabízí pra-
videlně k využití nebytové 
prostory ve svých objek-
tech, které jsou vhodné pro 
malé a střední podnikate-
le. Ze strany radnice jsou 
tedy podmínky pro podni-
katele vytvořeny.“

 Ivan Vrba
 za klub KSČM
„Toto téma je velmi slo-

žité a myslíme si, že o žád-
né velké spolupráci města 
s podnikatelskou sférou 
nelze jasně hovořit. Snad 
může jít pouze o jakousi 
úvahu či přání, ale rozhod-
ně hmatatelné podklady 
pro tuto spolupráci nejsou.

Za zmínku stojí napří-
klad zvýšení daně z nemo-
vitosti téměř o 100 % a toto 
rozhodnutí se dotklo větši-
ny podnikajících subjektů 
našeho města. Postavením 
developerské stavby „Frý-
dy“ uprostřed města zna-
menalo odliv mnoha zá-
kazníků z prostor náměstí 
ve Frýdku, ale i v Míst-
ku. Mnoho podnikatelů 
opouští prostory na dříve 
velmi atraktivních místech 
z důvodů vysokých nájmů 
a následkem toho dochází 
k vylidňování prostor pro 
podnikání. V majetkové 

komisi se tyto situace řeší 
tak, že žádosti o snížení 
nájmu se nedoporučují, 
což může časem způsobit 
situaci prázdných prostor. 
Vlivem těchto faktů město 
bude muset platit za jejich 
údržbu, vytápění apod.

Město a jejich úředníci, 
by tuto skutečnost měli 
ve svých rozhodnutích 
zohledňovat a dívat se 
směrem do budoucnosti. 
Nechoďme ve svých úva-
hách daleko a podívejme 
se na centrum Ostravy, 
kde již nyní dříve tak ruš-
né prostory zejí prádnotou 
a obchodním klidem.

Větší spolupráci bych 
rovněž viděl ve veřejných 
zakázkách, které při prů-
hlednějším výběru a zjed-
nodušení řízení umožňo-
vali práci pro podnikatele 
našeho města a tím napo-
mohli jejich podnikání. 
Vybrané daně by se vra-
cely do našeho regionu 

a rovněž zpět do rozpočtu 
města.

Jako velmi kladnou věc 
hodnotím zvýhodnění 
nájemného pro venkovní 
posezení, které oživí mno-
ho míst v našem městě 
a připraví pro naše občany 
mista pro jejich odpočinek 
po práci a jistý zdroj odpo-
činku.

Doporučoval bych vede-
ní města, aby více naslou-
chalo občanům a jejich 
názorům a nevytvářely 
se bariéry mezi úřadem 
a obyčejným občanem. 
Blaho našich občanů by 
mělo být prioritou všech 
stran napříč politickým 
spektrem. Pevně věřím, 
že situace v našem krás-
ném městě se ve vztahu 
podnikatel x úřad bude 
nadále zlepšovat a napo-
může atraktivitě a rozvoji 
podnikání.“

 Jaromír Horký 
 za Hnutí ANO

Předzahrádky vyba-
vené vkusným kvalitním 
nábytkem, zastíněné mar-
kýzami nebo slunečníky 
bez výrazných reklam, 
ohraničené mobilním 
oplocením s květinami, 
lákají k vyšší návštěvnosti 
a zvyšují atraktivitu měs-
ta. Vedení Frýdku-Míst-
ku chce, aby takových-
to venkovních posezení 
bylo na území města co 
možná nejvíce. Provozo-
vatelům předzahrádek 
proto nabízí zvýhodněné 
nájemné, které je po spl-
nění jednotlivých kritérií 
garantováno vždy na da-
nou a nadcházející sezónu 
a po splnění všech kritérií 
je snížené nájemné pone-
cháno po celou dobu jejich 
dodržování. 

V minulém roce město 
podniklo první kroky k es-
tetizaci venkovního pose-
zení. Nabídlo zvýhodněné 
nájemné provozovatelům, 
kteří své předzahrádky 
vybaví nábytkem podle 
požadavků města a budou 
udržovat čistotu a pořádek 
v jejich okolí. Z jednadva-
ceti nájemců využilo na-
bídky a podmínky splnilo 
jen šest. „Abychom ve větší 
míře motivovali provozova-
tele k estetickým úpravám 
předzahrádek, rozdělili 
jsme kritéria pro získání 

zvýhodněného nájemného 
do tří tematických oblastí, 
které mohou být splněny 
postupně do roku 2020, ale 
i jednorázově, a garantovali 
jsme dobu, po kterou bude 
zvýhodněné nájemné platit, 
pokud provozovatel pod-
mínky splní,“ řekl náměstek 
Jiří Kajzar s tím, že se jed-
ná o dlouhodobé opatření, 
které přesahuje rámec vo-
lebního období, ale kopíruje 
strategický dokument s ce-
lostátní působností Politika 
architektury a stavební kul-
tury ČR schválený vládou.

„Standardní nájemné 
za pronájem pozemku pro 
provozování předzahrádky 
je stanoveno na 120 Kč/m²/
měsíc. Pokud se ale provo-
zovatel rozhodne pro este-
tizaci předzahrádky, může 
získat zvýhodněné nájem-
né, které činí po splnění 
prvního kritéria 10 Kč/m²/
měsíc a za splnění dalších 
kritérií dokonce 5 Kč/m²/
měsíc, což je úspora více jak 
90 procent,“ uvedl primátor 
Michal Pobucký. 

Prvním kritériem pro zís-
kání zvýhodněného nájem-
ného je pořízení kvalitního 
nábytku v decentním ba-
revném provedení s jedno-
barevnými potahy, dekami, 
ubrusy a květinami na sto-
lech. Součástí je doklad 
o zajištění svozu odpadu 

z provozovny a samozřej-
mostí je udržování čistoty 
a pořádku v okolí venkov-
ního posezení. Pokud toto 
provozovatel splní, bude mu 
po dobu první a druhé sezó-
ny, tj. v sezóně 2016 a 2017, 
účtováno nájemné ve výši 
10 Kč/m²/měsíc za předza-
hrádku do 30 m². Pokud je 
předzahrádka větší, zaplatí 
za každý započatý m² navíc 
120 Kč/m²/měsíc. 

V dalších sezónách ale 
může provozovatel získat 
ještě nižší nájemné, a to 
o 50 %. Pokud v roce 2018 
zastíní venkovní posezení 
mobilní markýzou nebo 

slunečníky nejlépe v jed-
nobarevném provedení bez 
výrazných reklam bude 
mu ve třetí a čtvrté sezóně 
účtováno nájemné ve výši 
5 Kč/m²/měsíc, přičemž 
50% úspora se bude vztaho-
vat i na každý započatý m² 
navíc nad 30 m², za který 
oproti původním 120 ko-
runám zaplatí jen 60 Kč/m²/
měsíc. Tato výše nájemného 
mu bude zachována i v páté 
a šesté sezóně, pokud spl-
ní třetí a poslední povinné 
kritérium, kterým je vyme-

zení prostoru předzahrádky 
pomocí mobilního ohrazení 
s použitím zeleně. Při do-
držování všech tří kritérií 
současně bude provozova-
teli zvýhodněné nájemné 
zachováno i v dalších sezó-
nách. Pokud splní všechna 
tři kritéria najednou, získá 

snížené nájemné ihned. 
Naopak v případě, že pro-
vozovatel předzahrádky 
některou z podmínek nespl-
ní, bude hradit standardní 
nájemné ve výši 120 Kč/m²/
měsíc. Dodržování a hod-
nocení stanovených kritérií 
bude kontrolováno a posu-
zováno hlavní architektkou 
a úředníky města. 

„Cílem programu esteti-
zace venkovního posezení 
je oživit zejména náměstí 
a historické části města, ale 
také podpořit místní pod-

nikatele, kterým upravené 
předzahrádky přilákají více 
hostů. Nižší příjmy za ná-
jemné předzahrádek vyváží 
vyšší atraktivita náměstí, 
kde bude více příležitostí 
v klidu si posedět, vypít 
si kávu nebo poobědvat či 
povečeřet s přáteli. A když 
se bude místním podnika-
telům lépe dařit, finance 
do městské kasy znovu do-
putují,“ dodal zastupitel Li-
bor Koval.

Město již zaslalo infor-
mační dopis o možnosti zís-
kat snížené nájemné za po-
zemky pro provozování 
předzahrádek všem stáva-
jícím nájemcům. V případě 
potřeby se mohou obracet 
na odbor správy obecního 
majetku – referenta správy 
pozemků Renátu Drabino-
vou, tel.: 558 609 188.

Město motivuje podnikatele k vytvoření estetického venkovního posezení

POSEZENÍ PŘED RESTAURACEMI: Město podpoří 
estetická řešení.  Foto: Petr Pavelka

Téma: Spolupráce radnice s podnikatelskou sférou

„oživujeme 
náměstí“
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Po uzavření Memoran-
da se Slezanem vstoupilo 
město do užších jednání 
i s dalším tradičním pod-
nikem spojeným s Frýd-
kem-Místkem. Na rad-
nici jednali s náměstky 
primátora Jiřím Kajza-
rem a Karlem Deutsche-
rem zástupci ArcelorMit-
talu, někdejších Válcoven 
plechu.

„Máme plnou průmys-
lovou zónu v Chlebovicích 
i Lískovci, ale právě kou-
sek odsud víme o zajímavé 
rozvojové ploše o velikosti 
deseti hektarů v průmyslo-
vém areálu Mittalu, který 
by při zajímavých investo-
rech mohl nabídnout práci 
i pěti stovkám lidí. Shodli 

jsme se, že na tom máme 
společný zájem, a pokusí-
me se zkoordinovat úsilí, 
především v prezentaci 
tohoto brownfieldu, aby 
se našli zájemci, kteří by 
tuto zónu oživili,“ shrnul 
náměstek primátora Jiří 
Kajzar. 

„V jedné z posledních 
městských rozvojových 
ploch – v Místeckém lese, 
si umíme představit i jiné 
aktivity než průmyslové. 
Zóna Mittalu je v mnoha 
směrech ideální, má kole-
jové napojení, je to praktic-
ky průmyslový areál, není 
zatížený starými ekologic-
kými zátěžemi. V regionu 
není žádný podobný, který 
by z hlediska povolovacích 

procesů a podobně mohl 
takto rychle začít investo-
rům sloužit, ať už by byli 
z oblasti strojírenství nebo 
automobilového průmys-
lu,“ doplnil náměstek pri-
mátora Karel Deutscher.

Město zástupce Ar-
celorMitallu ujistilo, že 
neustále bedlivě hlídá do-
tační možnosti týkající se 
brownfields a vidí pro are-
ál šanci právě dnes v sou-
vislosti se situací v OKD. 
„Srdce by si přálo pro ten-
to areál dobrou strojíren-
skou firmu, byly by tu zají-
mavé návaznosti a efekty, 
včetně odborné školy, ale 
třeba i logistický areál by 
byl jednou z možností vy-
užití. Naše společná ambi-

Zaměstnanci technic-
kých služeb zahájí v úte-
rý 15. března blokové 
čištění ulic, které je spo-
jeno s dočasným záka-
zem parkování v dané 
lokalitě. Zahrnuje strojní 
i ruční úklid komunika-
cí, ale také čištění ka-
nálových vpustí a omytí 
komunikace vodu z cis-
terny. Blokové čištění se 
provádí zpravidla dva-
krát do týdne (v úterý 
a ve čtvrtek), vždy od 8 
do 14 hodin. Některá vel-
mi frekventovaná místa 
budou čištěna o víken-
dech.

Na blokové čištění upo-
zorňují v týdenním předsti-
hu dopravní značky. Místa 
jsou označena dopravními 
značkami – Zóna s doprav-
ním omezením – zákaz za-
stavení. Upozorňujeme, že 
zákaz zastavení se nevzta-
huje pouze na komunikaci, 
na které je značka umístě-
na. Platí v celé oblasti, kte-
rá se nachází za dopravní 
značkou „Zóna s doprav-
ním omezením – zákaz za-
stavení“ a končí umístěním 
dopravní značky „Konec 
zóny s dopravním omeze-
ním“. Značka se tedy neu-
mísťuje před každý vjezd 
do bočních uliček nebo 
na parkoviště v rámci zóny 
a platnost značky nekončí 
ani za nejbližší křižovat-
kou. Přesné vymezení ak-
tuálního úklidu je uvedeno 
v mapách, které jsou k dis-
pozici na webových strán-
kách www.tsfm.cz v zálož-

ce Týdenní plány – Provoz 
Komunikace. 

„V době blokového čiš-
tění nesmí stát v lokalitě 
žádné auto. V případě, že 
některé vozidlo přesto zů-
stane v zóně zaparkované, 
bude přemístěno na již 
vyčištěnou plochu v rámci 
zóny blokového čištění. Ři-
diči se tím ovšem postihu 
nevyhnou, zaplatí nákla-
dy spojené s přemístěním 
vozidla a navíc pokutu 
za přestupek. Zcela odta-
žena budou vozidla, která 
tvoří překážku silničního 
provozu, to znamená, že 
stojí například v křižovat-
ce, na chodníku a podobně. 
Tato vozidla budou odtaže-
na na odtahové parkoviště 
městské policie ve Frýd-
ku,“ připomenul Jaromír 
Kohut, předseda předsta-
venstva TS a.s.

„Přemístění vozidla 
bude účtováno jako zapo-
čatý odtah. Za započatý 
odtah se považuje také 
případ, kdy bylo zaháje-
no nakládání vozidla, ale 
úkon se přeruší případ-
ně poté, co dorazí majitel 
vozidla a vozidlo si sám 
přemístí. Cena započaté-
ho odtahu činí 900 korun. 
Odtah vozidla na odtahové 
parkoviště městské policie 
v případě, že vozidlo se 
stalo překážkou silniční-
ho provozu nebo vykazuje 
povahu vraku, činí 1500 
korun. Bloková pokuta 
za přestupek může činit až 
dva tisíce korun,“ doplnil 
ředitel městské policie Mi-

lan Sněhota.
„Blokové čištění ulic 

ve městě probíhá od roku 
2007. Cílem je co možná 
nejlépe vyčistit komuni-
kace od prachu, listí nebo 
zbytků posypových ma-
teriálů po zimě, ale také 
opravit kanálové vpusti, 
ke kterým je za běžného 
provozu problematický 
přístup,“ řekl primátor 
Michal Pobucký s tím, že 
letos je do blokového čiš-
tění zahrnuto celkem 74 
ulic, včetně přilehlých par-
kovišť a menších uliček. 
V případě havarijních situ-
ací, které vznikají zejména 
za nepříznivého počasí, 
nebo na základě požadav-
ků občanů se přistupuje 
k mimořádným blokovým 
čištěním. 

Blokové čištění:
15. 3. – 1. máje, 17. 3. 

– Beethovenova, 22. 3. – 
Mozartova, 24. 3. – V. Tali-
cha a Myslivečka.

PERSPEKTIVNÍ ZÓNA: Statutární město Frýdek-Mís-
tek a ArcelorMittal spojí úsilí ve snaze najít vhodné inves-
tory.  Foto: Petr Pavelka

Po Slezanu město jedná i s Mittalem

Položením květin u pa-
mátníku T. G. Masaryka 
si vedení města připo-
mnělo výročí narození 
jedné z největších postav 
naší historie, nejen naše-
ho populárního prvního 
prezidenta nově vytvo-
řené republiky, ale i vý-
znamného filozofa a pe-
dagoga.

„Jeho myšlenky zůstáva-
jí v platnosti i tehdy, když 
zůstal s nimi osamocen, ne-
boť se nebál stát si za svým 
názorem, i když většina 
společnosti měla odlišný 

názor. Dovolte mi citovat 
jeho slova – byl jsem čty-
řikráte zvolen presidentem 
naší republiky; snad mi 
to dává legitimaci, abych 
vás poprosil a celý národ 
československý i spoluob-
čany národností ostatních, 
abyste při správě státu pa-
matovali na to, že státy se 
udržují těmi ideály, z nichž 
se zrodily. Sám jsem si toho 
byl vždycky vědom,“ cito-
val jednu z Masarykových 
myšlenek na vzpomínkové 
akci primátor Michal Po-
bucký.  (pp)

Uctění T. G. Masaryka

T. G. M.: Vedení u památníku na stejnojmenné ulici. 
 Foto: Petr Pavelka

Primátor statutárního 
města Frýdku-Místku 
svolává na pondělí 21. 
března 10. zasedání za-
stupitelstva města, které 
se od 8 hodin uskuteční 
ve velké zasedací síni 
magistrátu. Na pořadu 
jednání budou přede-
vším finance města.

Zastupitelé proberou 
návrh 1. změny rozpočtu 
statutárního města Frý-
dek-Místek pro rok 2016, 
návrhy na poskytnu-

tí neinvestičních dotací 
z nejrůznějších polo-
žek rozpočtu, například 
z dotačních programů 
„Podpora a rozvoj sportu 
ve městě Frýdek-Místek 
v roce 2016“ nebo „Pod-
pora výchovy, vzdělává-
ní a zájmových aktivit 
ve městě Frýdek-Místek 
v roce 2016“. Podobně 
rozhodnou o rozdělení fi-
nancí na podporu a rozvoj 
sociálních služeb, projek-
tů v oblasti zdravotnictví 

či o Programu prevence 
kriminality.

Zastupitelé si dále vy-
slechnou další zprávu 
o postupu přípravy a vý-
stavby silnice I/48, výroč-
ní zprávu o bezpečnostní 
situaci statutárního města 
Frýdek-Místek za rok 2015 
i výsledky Multikriteriál-
ní analýzy provozování 
městské hromadné do-
pravy. Stanoviska občanů 
jsou zařazena jako obvyk-
le na 14. hodinu.  (pp)

Březnové zasedání zastupitelstva

První letošní blokové čištění

ce zkrátka je, ať se naplní 
zaměstnavatelem. Umíme 
si tu představit i jakýsi 

řemeslný inkubátor,“ uza-
vřel Jan Rafaj z Arcelor-
Mittalu.  (pp)
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V souvislosti s odtěžo-
váním nánosů na vodním 
díle Olešná zahájil stát-
ní podnik Povodí Odry, 
správce vodní nádrže, ká-
cení celkem 276 vzrostlých 
stromů. Ty budou vykáce-
ny do konce měsíce břez-
na, a to v souladu s pra-
vomocným 
rozhodnu-
tím orgánu 
o c h r a n y 
p ř í r o d y . 
Za vykáce-
né stromy státní podnik 
Povodí Odry do konce 
roku 2017 vysadí 1391 
stromů.

„Stromy se budou ká-
cet v místě na konci vzdu-
tí na přítoku řeky Olešné. 
Celkem se předpokládá vy-
kácet 276 vzrostlých stro-
mů. Převážně půjde o vrby, 

v menší míře o olše, ojedi-
něle jasan, střemchu, jilm 
a 10 860 metrů čtverečních 
zapojeného porostu dřevin, 
kde převažují převážně 
vrby,“ vysvětluje investiční 
ředitel státního podniku Po-
vodí Odry Miroslav Jano-
viak s tím, že důvodem pro 

kácení těch-
to dřevin 
je příprava 
území pro 
násled nou 
r e a l i z a c i 

stavby „VD Olešná, odtěže-
ní nánosů“. Dřeviny rostou 
v místě, kde budou probíhat 
těžební práce. Přínosem 
celé akce je zvýšení retenč-
ní kapacity vodní nádrže, 
zvýší se protipovodňová 
ochrana pod hrází a zůstane 
zachována úroveň zásobní 
funkce pro průmysl.

Zpravodajství

„informujeme
občany“

I letos se Statutární měs-
to Frýdek-Místek zapojilo 
do mezinárodní kampaně 
Vlajka pro Tibet, která 
vznikla v polovině deva-
desátých let v západní 
Evropě a stala se jednou 
z nejvýznamnějších sym-
bolických akcí vyjadřu-
jících podporu ochrany 
lidských práv nejen Tibe-
ťanů, ale i obyvatel Číny. 

Vlajka na frýdecko-mís-
tecké radnici visela jako 
připomínka 10. března, dne 
výroční povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci Tibe-
tu. Při povstání v roce 1959 
zemřelo více než 80 000 
Tibeťanů, přes milion Ti-
beťanů pak stihl podobný 
osud v následujících letech 
ve vězeních, pracovních 

táborech nebo v důsledku 
hladomoru. Cílem kampaně 
je poukázat na dlouhodobé 
porušování lidských práv 
v Tibetu. Česká republika 
se ke kampani připojuje 
pravidelně od roku 1996, 
kdy tibetskou vlajku vyvě-
sila první čtyři česká města. 
V loňském roce se k akci 
připojilo už 697 obcí, měst, 
městských částí nebo krajů.

„Má to především symbo-
lický charakter a minimálně 
si vyvěšením této vlajky 
připomínáme skutečnost, 
že my žijeme ve svobodné 
zemi. Tibeťanům za její vy-
věšení hrozí až několikaleté 
tresty vězení,“ připomněl 
primátor Michal Pobucký. 
 (pp)

Známá one man show 
Táta přichází nejen 
do Česka, ale i do Frýdku-
-Místku. Muži ocení, že 
jiný muž konečně nahlas 
a bez servítek nabídne po-
hled chlapů na rodičovství 
jako celek, ženy se na chví-
li dostanou do hlavy svým 
drahým polovičkám.

Představitelem Táty 
je zasloužilý dvojnásob-
ný otec Roman Pomajbo. 
Do své role se slovenský 

herec dokonale položil. 
Předvádí nejen mistrnou 
češtinu, ale i dokonalý he-
recký um. Na pódiu přitom 
nemá nic než balon a tablet. 
Avšak i s tím dokáže před-
vést scénky, při kterých 
pláčou diváci smíchy. Do-
konale paroduje porod, 
kojení, přebalování a dal-
ší činnosti spojené s péčí 
o miminko. 

Rozebírá všechno od cvi-
čení na baloně, hovínek 

na zádech či změny v sexu-
álním životě partnerů. Vše 
s osobitým a milým hu-
morem. Hru ocení hlavně 
páry, které příchod dítěte 
momentálně prožívají, ale 
pobaví i ty, kterým už jejich 
ratolesti odrostly. Stačí se 
vypravit 31. března na 19 
hodin do Nové scény Vlast. 
Předprodej na www.kultu-
rafm.cz nebo v pobočkách 
Beskydského informačního 
centra.

Statutární město Frý-
dek-Místek se i letos 
připojí k největšímu ce-
losvětovému happeningu 
na podporu ochrany ži-
votního prostředí „HO-
DINA ZEMĚ 2016“.

„Hodina Země je největ-
ší celosvětový happening, 
který poukazuje na nutnost 
lepší ochrany životního 
prostředí, zejména ochrany 
klimatu. Probíhá symbo-
lickým hodinovým zhas-
nutím světel, ať již veřej-
ného osvětlení, nasvícení 
památky, štítu firmy nebo 
vlastního obýváku. Ten-
to jednoduchý, ale přitom 
viditelný čin je signálem, 
že je třeba věnovat více 
pozornosti ochraně život-
ního prostředí. Přestože se 
hodinovým vypnutím částí 
veřejného osvětlení neušet-
ří prakticky žádná energie, 
má Hodina Země značný 
smysl. Akce je v prvé řadě 
symbolická a má dát naje-

vo, že desítky miliónů lidí 
po celém světě považují 
změnu klimatu za jeden 
z nejpalčivějších problémů 
dnešní doby a požadují 
přijetí opatření vedoucích 
k radikálnímu snížení emi-
sí skleníkových plynů,“ 
přiblížil vedoucí odboru 
životního prostředí a ze-
mědělství Jaroslav Zezula.

Hodina Země nastane 
19. března v době od 20.30 
do 21.30 hodin, kdy se 
technické služby TS a.s. 
postarají o to, že se pono-
ří do tmy parky ve městě. 
Ve Frýdku zhasne veřejné 
osvětlení v Komenského 
parku, Parku pod zám-
kem a parku Jižní svahy 
a v místecké části v Sadech 
B. Smetany, v Janáčkově 
parku a v Koloredovském 
parku. Na hodinu bude vy-
pnuto i nasvícení Baziliky 
minor Navštívení Panny 
Marie, základní umělec-
ké školy a haly Polárka. 

Společnost Sportplex Frý-
dek-Místek dále v maxi-
mální možné míře omezí 
spotřebu elektrické energie 
na všech střediscích spo-
lečnosti.

„K Hodině Země se mo-
hou připojit i sami občané 
a v sobotu 19. března třeba 
vypnout na hodinu světla 
v domácnosti. Stejně jako 
město zapojením do akce 
HODINA ZEMĚ 2016 mo-
hou dát jednoduchým, ale 
přitom viditelným činem – 
zhasnutím světla – signál, 
že věnují pozornost ochra-
ně životního prostředí, že 
vnímají nutnost ochrany 
klimatu,“ vyzývá primátor 
Michal Pobucký.  (pp) 

OLEŠNÁ: Přehrada s nižší hladinou vody je nyní pro lidi zajímavá i díky škeblím. Odtě-
žení nánosů bude předcházet nutné kácení dřevin.  Foto: Petr Pavelka

TIBETSKÁ VLAJKA: Také frýdecko-místecká radnice 
se zapojila do mezinárodní kampaně.  Foto: Petr Pavelka

Vlajka pro Tibet vlála na radnici

Frýdek-Místek na hodinu potmě

Komik si nebere servítky, 
mateřství, jak ho vidí chlapi

Povodí Odry zahájilo kácení
dřevin na přehradě Olešná
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Ráda bych s vámi sdíle-
la malé ohlédnutí za téměř 
šestnácti lety existence ne-
státní neziskové organizace 
Podané ruce, z. s. Na za-
čátku se sešla skupina nad-
šenců – kynologů, kteří 
o aktivitách za pomoci psů, 
canisterapii, slyšeli a věřili, 
že i pro postižené občany 
a seniory, pro děti z dět-
ských domovů apod. je tato 
aktivita vhodná. 

Byla jsem spolu s několika 
přáteli při plánování budou-
cích canisterapeutických ak-
tivit přítomna a nadšení i elán 
nám opravdu nechyběly. Bez 
toho by určitě nebylo možné 
dát základy tak silné orga-
nizaci, jakou nyní Podanky 
jsou. V roce 2000 jsme začí-
nali se zhruba dvaceti dob-
rovolníky. Nyní je nás členů 
šedesát, hlavně na severu Mo-
ravy, ale máme členy i napříč 

celou Českou republikou.
Organizace byla založena 

12. 4. 2000 a ve stejném roce 
se konaly i první canisterape-
utické zkoušky. Snažili jsme 
se vždy informovat o caniste-
rapii, předávat nabyté zkuše-
nosti, vyvarovat se nespoleh-
livosti. Za ta dlouhá léta jsem 
se setkala s mnoha skvělými 
kynology, z většiny se pak 
stali mí celoživotní přátelé.

V roce 2003 naši organiza-
ci významně posílili kolegové 
naší nově založené organi-
zační jednotky Psí pac z Pod-
krkonoší. Bylo to sice trochu 
z ruky, ale zájem z jejich stra-
ny byl veliký a za celou dobu 
existence pobočky udělali 
pro klienty i propagaci canis-
terapie obrovský kus práce. 
Spolupráce trvala až do roku 
2015, kdy se osamostatnili.

Každým rokem pořádá 
naše organizace testování 

a přezkušování canisterape-
utických týmů. Vzděláváme 
naše členy i zájemce o zoo-
terapii na seminářích. Propa-
gujeme canisterapii na ško-
lách všech typů, aby děti 
i mladí lidé věděli, že se psy 
se dá báječně pracovat a udě-
lají z lásky k člověku hodně 
dobrého. Našimi prezenta-
cemi se snažíme vychovávat 
lidi k zodpovědnému přístupu 
ke zvířatům. Ukazujeme jim, 
že žijeme s živými a citlivými 
tvory, které musíme akcepto-
vat, neubližovat jim. Oni nám 
náš přístup určitě vrátí.

V roce 2010 jsme oslavili 
deset let existence velkým ro-
dinným sportovním kláním. 
Výborně jsme se pobavili při 
plnění úkolů v přírodě. Pojali 
jsme to s humorem sobě vlast-
ním a mnohé úkoly jsme mu-
seli plnit stejně jako naši pej-
sci. Vypadalo to asi bláznivě, 

ale bavili jsme se skvěle.
V roce 2014 jsme otevřeli 

canisterapeuticko-vzdělávací 
centrum (CVC), kde i díky 
finanční podpoře Statutár-
ního města Frýdku-Místku 
vzděláváme canisterapeuty, 
poskytujeme canisterapii, na-
vštěvují nás žáci škol i klienti 
pobytových zařízení.

Patnáctiny organizace 
v roce 2015 se také vydaři-
ly. Zkušenosti s canisterapií 
jsme si předávali na odborné 
konferenci, kterou jsme jako 
první organizace na severu 
Moravy zorganizovali. V od-
polední části pak byl kultur-
ní blok, o který se postarali 

z velké části naši klienti. Při-
šli nám zazpívat, zatancovat 
i poděkovat.

Roky utíkají jako splaše-
né. Stále žijeme canisterapií. 
Navštěvujeme napříč Českou 
republikou mnohá zařízení, 
poznáváme spoustu skvělých 
lidí, kteří poskytují péči li-
dem s postižením i seniorům. 
V rámci canisterapeutických 
aktivit chodíme za klienty 
i do domácího prostředí, kde 
se jim vnímá poskytovaná 
léčba ještě intenzivněji. Před-
pokládám, že radost z našich 
psů i jejich doprovodů mají 
ve školkách i na školách, v do-
movech pro seniory, v hospici, 
v léčebnách dlouhodobě ne-
mocných, ve stacionářích pro 
zdravotně postižené.

Lidé nadšení pro společnou 
věc, kteří jsou schopni nezišt-
ně pomáhat a spolupracovat, 
společná radost a pozitivní 
prožitky pro ně nejsou ničím 
cizím. To jsou naši členové. 
Jsem opravdu ráda a hrdá 
na to, že já i mí psi patříme 
k té báječné rodině canistera-
peutů, která vyrostla v Poda-
ných rukou, z. s. 

 www.podaneruce.eu 
 Helena Fejkusová, 
 předsedkyně organizace

Žijeme canisterapií

Detašované pracoviště Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.,
Frýdek-Místek, ulice Kolaříkova 653, nabízí občanům Frýdku-Místku tyto služby:

dávek pro osoby se zdravot-
ním postižením, invalidních 
důchodů, pomoci v hmotné 
nouzi a v oblasti systému stát-
ní sociální podpory. Cílem je 
zvyšovat orientaci uživatelů 
služby ve výše uvedených 
oblastech. Návštěvní hodi-
ny v Poradně jsou: Pondělí 
8–12, 13–17, Středa 8–12, 
13–15, pro objednané uži-
vatele pak úterý 13–15 
a čtvrtek 8–12 hodin. 
2. Osobní asistence Frýdec-
ko-Místecko

Jedná se o terénní sociální 
službu, která probíhá v při-
rozeném sociálním prostředí 
uživatele. Osobní asistence 
je určena osobám se sníže-
nou soběstačností z důvodu 
vysokého věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotní-
ho postižení, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby. Posláním služby je in-
dividuálně pomáhat osobám 
od 6 let věku se zdravotním 
postižením a seniorům pře-
konávat jejich nepříznivou 
sociální situaci způsobenou 
změnou zdravotního stavu 
nebo vysokým věkem pro-
střednictvím kvalifikovaného 
osobního asistenta. Služba je 
zajišťována osobám z okre-
su Frýdek-Místek. Jedná 
se o službu částečně hraze-
nou klienty ve výši 65–110 
Kč/h podle platného ceníku 
a s ohledem na počet odebra-
ných hodin a místo bydliště. 
Služba je poskytována ce-

loročně převážně v pracov-
ních dnech od 7 do 20 hodin. 
3. Půjčovna kompenzačních 
pomůcek

Tuto službu poskytujeme 
nad rámec činností stanove-
ných zákonem o sociálních 
službách. Půjčovna neslouží 
k trvalému zapůjčení po-
můcek, slouží k zapůjčení 
kompenzačních pomůcek 
na nezbytně nutnou dobu, 
než uživatel (nájemce) zís-
ká svou pomůcku hrazenou 
z příspěvku. Aktuální nabíd-
ku kompenzačních pomů-
cek včetně ceníku lze získat 
na http://www.czp-msk.cz/
kompenzacni_pomucky.php.

V prostorách klubovny De-
tašovaného pracoviště Centra 
pro zdravotně postižené re-
alizujeme setkávání osob se 
zdravotním postižením a se-
niorů. Setkání probíhá každé 
druhé úterý v měsíci v rámci 
„kroužku“ ergoterapie od 13 
do 15 hodin a korálkování 
úterý od 9 do 12 hodin.

Další pořádanou aktivitou 
je cvičení jógy na židlích, 
které probíhá každé pondělí 
od 9.30 do 10.30 hodin. Zá-
jemci jsou srdečně zváni. 

Bližší informace o výše 
poskytovaných službách lze 
získat na tel. 558 431 889, 
774 993 214 nebo e-mail: czp.
fm@czp-msk.cz či na webo-
vých stránkách www.czp-
-msk.cz.

 Linda Polášková, 
 sociální pracovnice 

1. Poradna pro osoby se 
zdravotním postižením 
Frýdek-Místek

Jedná se o ambulantní služ-
bu. Posláním služby je posky-
tovat bezplatnou odbornou 
poradenskou pomoc a podpo-

ru osobám starším 15 let, kte-
ré se ocitly v obtížné sociální 
situaci z důvodu zdravotního 
postižení nebo vysokého 
věku. Poradna nabízí sociál-
ní poradenství v oblastech 
dluhů, pracovního uplatnění, 

Když přemýšlím o tom, 
zda je služba rané péče vše-
obecně známá, dospívám 
k názoru, že spíše ne, nežli 
ano. Co tedy raná péče EU-
NIKA dělá?

Raná péče EUNIKA je so-
ciální službou doprovázející 
rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením od jejich narození 
do 7 let. Na službu se mohou 
obrátit také rodiny, jimž se je-
jich miminko předčasně na-
rodilo nebo kterým se nezdá 
jeho vývoj v pořádku a potře-
bují se jen poradit. 

Klademe si za cíl pomáhat 
rodičům (či jiným zákonným 
zástupcům) poznat, pocho-
pit a naplnit potřeby svého 
dítěte. Nalézt nejvhodnější 
postupy pro rozvoj jeho vě-
domostí, komunikace, sebe-
obsluhy, motoriky i sociali-
zace. Vnímáme jako důležité 
zapojit rodinu do běžného ži-
vota ve společnosti. A chce-
me informovat veřejnost 
o problematice péče o děti se 
zdravotním postižením.

Výhodou naší služby je 
bezplatnost a také to, že na-

vštěvujeme rodiny přímo 
u nich doma.

Poradce je rodině oporou 
v mnoha oblastech, v pora-
denství ohledně správného 
vývoje dítěte, jeho přípravě 
na školku, školu, v předávání 
kontaktů na lékaře, psycholo-
gy aj. Nabízí také doprovázení 
například na úřady, k lékaři. 
Pomůže rodině sepsat žádosti 
o získání dávek, příspěvků. 
Poradce rodině naslouchá 
a provází ji v tom, co nyní nej-
více potřebuje, například jak 
může komunikovat s dítětem, 
které se nedokáže slovně vy-
jádřit. V neposlední řadě rodi-
nám také zprostředkovává na-
bídku školení, kurzů, pořádá 
vzájemná setkání a akce.
Kontakt na naši službu:
Poradna rané péče EUNIKA, 
Horova 654, 73401 Karviná, 
tel.: 739 684 916, e-mail: po-
radce.rp@slezskadiakonie.
cz, web: http://www.sdkabo.
cz/poradna-rane-pece-eunika
 Za Poradnu rané péče 
 EUNIKA, Slezská diakonie
 Adéla Hovorková, 
 vedoucí pracovník

Co vlastně obnáší „raná péče“

Staráte se doma o své blízké? 
Chtěli byste si o tom popoví-
dat s dalšími pečujícími? 
Chybí Vám o péči užitečné 
informace?

Pro vás všechny, kteří peču-
jete o své rodiče či prarodiče, 
pořádáme pravidelná úterní 
setkávání v Centru odlehčo-
vacích služeb. U kávy nebo 
čaje můžete besedovat nad 
těžkostmi i radostmi pečová-
ní. Nabídneme vám užitečné 
rady a triky při péči o seniory 
v domácím prostředí. 

Nebuďte na to sami!
Dýchánek začíná vždy 
v 15.30 hodin každé 

poslední úterý v měsíci.
Kde: Charita Frýdek-Mís-

tek, Centrum odlehčovacích 
služeb, Mariánské nám. 
1287, 1288 (bílá budova na-
proti Basiliky minor Navští-
vení Panny Marie, 3. patro)

Dobrá rada nad zlato
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kam za sportem a relaxací
Jarní los FNL

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

Regionální házenkář-
ské derby v Kopřivnici na-
bídlo především ke konci 
zápasu nervy drásající 
bitvu. Vítězně z ní nako-
nec vzešli naši hráči, když 
i v dvojnásobném oslabení 
uhájili nejtěsnější možnou 
výhru 32:31 a pojistili si 
tak 5. příčku v tabulce.

Od úvodního hvizdu sle-
dovala slušně zaplněná hala 
ofenzivní házenou na obou 
stranách. Náš výběr však 
po celou dobu první půle 
dokazoval, že do Kopřiv-
nice přijel v roli favorita. 
A o branky se tentokrát 
nestaral jen Vojtěch Petrov-
ský, ale zdatně mu sekun-
dovali také Petr Kichner 
a v poslední době ve velmi 
dobré formě hrající Jakub 
Bosák. V Kopřivnici se 
dařilo i druhému křídlu To-
máši Klabanovi a střelecky 
naprázdno nevyšel ani Se-
bastian Strack. 

V poločase vedla družina 
vedená Alešem Chrastinou 
o čtyři branky. Na uka-
zateli svítilo skóre 14:18. 
Všechno nasvědčovalo 

tomu, že si favorizovaný 
celek dokráčí k poklidné-
mu vítězství a připíše si tak 
důležité dva body do ex-
traligové tabulky. Jenže 
po změně stran začal mladý 
kopřivnický soupeř pořád-
ně kousat. Posledních dva-
cet vteřin dohrával dokonce 
v přesilové hře sedmi hráčů 
proti čtyřem, když na místo 
brankáře poslal kopřivnic-
ký trenér do pole sedmého 
hráče. V klíčovém okamži-
ku však nikdo z nich ne-
dokázal vzít zodpovědnost 
na sebe, takže náš celek 
nakonec dokázal uhájit vý-
hru v poměru 32:31 a mohl 
se tak radovat z vydřeného 
vítězství. 

„Diváci dnes viděli velmi 
pěkné a dramatické utkání, 
které jsme si sami zkom-
plikovali,“ uvedl po zápase 
trenér SKP Frýdek-Místek 
Aleš Chrastina. 

Sestava: Pyško, Štolcar 
– Bosák 6, Klaban 2, Pomi-
chálek, Rajnoha J., Meca, 
Mynář, Petrovský 8, Gře-
šek, Vacula 3, Kichner 8/1, 
Barvík, Strack 5, Krahulík.

V sobotu 6. února pro-
běhly na horolezecké stě-
ně v SŠED závody v lezení 
na obtížnost – 2. ročník 
regionálních závodů Mo-
ravskosleszký Gekon. Šlo 
o první závod z pětidílné 
série. 

Pořádající oddíl 447. HO 
F-M a TJ HO Staré Město 
přivítal v 6 kategoriích cel-
kem 48 dětí od 7 do 18 let. 
Kromě domácích závodníků 
přijely oddíly z Opavy, Ost-
ravy, Orlové a Rýmařova.

Všechny kategorie lezly 
dvě základní cesty různé 
obtížnosti a osm nejlepších 
z každé kategorie se pustilo 
do finálové cesty. Boje byly 
veliké, vyrovnané a mnohdy 
po nezdaru ukáply i slzičky. 
Všemu přihlížel početný 
dav fanoušků z řad rodičů. 

Úspěšné horolezecké závody

I přes skromné podmínky, 
které u nás panují, proběhly 
závody na výbornou a naši 
závodníci se neztratili.

Výsledky naších borců: 
kluci 7-10 let – 1. místo Ma-
těj Maršálek, holky 7-10 let 
– 3. místo Natálka Menšíko-
vá, 4. místo Ema Čermáko-
vá, 5. místo Danča Nytrová, 

kluci 11-14 let – 4. místo 
Sebastián Buchlovský, 11. 
místo Pavel Matúšů, holky 
11-14 let – 4. místo Majda 
Kuchařová, 5. místo Hanka 
Hubáčová, 8. místo Verča 
Musálková, 11. místo Ali-
ce Urbišová. Celkově a 1. 
místo mezi juniory Tereza 
Kaletová.

Jarní premiéra se fotba-
listům MFK Frýdek-Mís-
tek opakovaně odkládá. 
Domácí duel 17. kola FNL 
proti Sokolovu se ve Stov-
kách nakonec nehrál 
a náhradní termín je sta-
noven na úterý 22. března 
od 15.30 hodin.

Když uprostřed týdne 
přišla na Moravu a do Slez-
ska sněhová přeháňka, dalo 

se tušit, že trávník dostane 
pořádný příděl vody. Sníh 
sice z trávníku brzy zmi-
zel, ale počasí dál nebylo 
ideální. Déšť a chlad udě-
lal z hřiště doslova napitou 
houbu. Bylo zřejmé, že po-
kud by se v sobotu na hřiš-
tě pustily oba týmy, ze sa-
motného hřiště by nejspíš 
vůbec nic nezbylo. Zdravý 
rozum nakonec zvítězil, je-

likož i fanoušci chtějí vidět 
fotbalovou podívanou, ni-
koliv pouhou nakopávanou. 
Po zemi by se totiž po pár 
minutách určitě hrát nedalo.

Jarní premiéra svěřen-
ců trenéra Radványiho se 
nerealizovala ani v sobotu 
12. března při derby v Kar-
viné. Další šance na první 
souboj bude doma 19. břez-
na s Hradcem Králové.

Duel se Sokolovem odložen

Derby přineslo drama se šťastným 
koncem pro házenkáře SKP F-M

KH Kopřivnice – SKP F-M 31:32 (14:18)

1. SEMIFINÁLE: Mezi střelce se zapsal i oslavenec Vladimír Luka. Foto: Petr Pavelka

Před dvěma tisícovkami 
diváků hokejisté Frýdku-
-Místku v úvodním semifi-
nálovém klání na domácím 
ledě porazili ostravského 
soupeře 5:0. O svém dvacá-
tém vítězství v řadě frýdec-
ko-místečtí hokejisté roz-
hodli ve druhé třetině, když 
v rozmezí mezi 25. a 30. mi-
nutou vstřelili hned tři góly.

V úvodních dvaceti minu-
tách příliš atraktivního hokeje 
k vidění nebylo. Na první za-
jímavější moment se čekalo 
až do začátku deváté minuty, 
v níž od modré čáry napřáhl 
ke střele hostující obránce Jan 
Puškár a překonanému Da-
nečkovi pomohla až horní tyč.

Začátek druhé třetiny se 
znovu nesl v duchu častých 
nepřesností, což se změnilo 
až v čase 24:06, kdy střelu 
Christova šikovně tečoval To-
máš Káňa a ten poprvé změnil 
stav zápasu. Za dvě a půl mi-
nuty po prvním gólu inkaso-

val hostující gólman podruhé. 
Znovu se o to postaral Tomáš 
Káňa, kterého v přesilové hře 
od zadního mantinelu našel 
Vladimír Luka a osmadvace-
tiletý útočník střelou pod hor-
ní tyč upravil skóre na 2:0. Vít 
Christov, znovu v přesilovce, 
pak bekhendovým zakonče-
ním završil domácí povede-
nou pětiminutovku.

Už šestačtyřicet vteřin 
po startu třetí třetiny se do-
mácím podařilo využít další 
přesilovku. Elitní formace 
Frýdku-Místku opět rozebra-
la porubskou obranu a záslu-
hou narozeninového oslaven-
ce Vladimíra Luky navýšila 
náskok na 4:0.

Konečnou podobu skóre 
stanovil David Samiec, který 
převzal pas od Davida Klimši 
a popáté překonal bezmocné-
ho Tihláře.

Trenér Jiří Juřík: „Ze za-
čátku jsme byli takoví ner-
vóznější, byla znát ta naše 

Semifinále hokejisté začali vítězně
HC F-M – HC RT TORAX Poruba 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

zápasová přestávka, kdežto 
Poruba působila poněkud 
houževnatějším dojmem. Po-
slední utkání odehráli v pá-
tek, takže to zápasové tempo 
měli. Ale myslím si, že od té 
druhé třetiny, kdy jsme vstře-
lili první gól, už jsme v tom 
utkání dominovali a potvrdili 
jsme to hlavně v přesilov-
kách. A to rozhodlo dnešní 
utkání.“
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Frýdek-Místek se stal 
počátkem března dějištěm 
bojů o republikový volej-
balový titul v kategorii 
kadetů. Osm nejlepších 
týmů z celé ČR, které 
si v dlouhodobé soutěži 
vybojovaly právo účasti 
na tomto vrcholném pod-
niku, se od čtvrtka do ne-
děle představilo v hale 
SPŠ. Domácí celek byl 
mezi nimi a ukázal, že vo-
lejbal hrát umí.

Tým ŠSK Beskydy se ut-
kal ve skupině A postupně 
s ČZU Praha, VK Ostrava 
a VSC Zlín. Skupinu B pak 
tvořily týmy TJ Spartak 
Velké Meziříčí, VK České 
Budějovice, VK Příbram 
a TJ Sokol Brno I.

Po dvou prohrách s ČZU 
Praha a VK Ostrava a vý-
hře nad VSC Zlín obsadili 
svěřenci trenérů Michala 
Provazníka a Jakuba Boha-
číka třetí místo ve skupině, 
což znamenalo nepostup 
do finálové čtyřky. Přestože 
to bylo pro tým velké zkla-

mání, protože tomuto cíli 
podřídili hráči i trenéři celé 
přípravné období, nezlomi-
lo je to a naplno se pustili 
do bojů o páté místo. V této 
cestě za prozatím nejlepším 
umístěním kadetů v po-
měrně krátké historii klubu 
porazili nejprve VK České 
Budějovice a posléze TJ 
Sokol Brno I. O velké vy-
rovnanosti týmů svědčí, že 
oba zápasy se rozhodovaly 
až v tie-breaku. 

Vítězem celého turnaje 
a Mistrem České republiky 
pro rok 2016 se nakonec 
stal tým ČZU Praha, druhé 
místo obsadil VK Příbram 
a třetí VK Ostrava. Domácí 
tým ŠSK Beskydy dosáhl 
alespoň dílčího úspěchu, 
když individuální ocenění 
za nejlepšího blokaře turna-
je získal Tomáš Trojčínský. 
Uvítacího i závěrečného 
ceremoniálu se zúčastnilo 
mnoho osobností jak spor-
tovního, tak i společenské-
ho života. 

Díky podpoře Moravsko-

Historický úspěch kadetů ŠSK Beskydy

slezského kraje, Statutár-
ního města Frýdek-Místek 
a Českého volejbalového 
svazu se Školnímu sportov-
nímu klubu Beskydy poda-
řilo uspořádat kvalitní tur-
naj na profesionální úrovni, 
který přilákal každý den 
desítky diváků.

Taekwondo má 
ve Frýdku-Místku dlou-
holetou tradici. Existuje 
zde několik oddílů zastře-
šených severokorejskou 
organizací ITF, ale i oddíl 
vedený pod celosvětovou 
organizací WTF (World 
Taekwondo Federation). 

Tento oddíl je zajímavý 
širokým záběrem aktivit. 
Trénují zde klasické tae-
kwondo, ale velký prostor 
má i reálná sebeobrana. 
„Naše aktivity jsou dopl-
něny boxem, kickboxem. 
Účastníme se seminářů 
v karate, jeet kune do, mo-
dern arnis a podobně. Si-
lový trénink je obohacen 
například o TRX, Kettle 
belly, crossfit a tak dále. 
Účastníme se soutěží, ex-
hibicí, slavností bojových 
umění. Minulý měsíc jsme 
uspořádali také trénink pro 
mentálně postižené,“ vy-
jemnoval aktivity oddílu 
Jiří Polášek.

Taekwondo WTF F-M 
v únoru uspořádalo dva 
ukázkové tréninky pro 
členy neziskových organi-
zací. Jedna z nich byla pro 
občanské sdružení Linie 
radosti ve Frýdku-Místku, 
které taekwondistům v je-
jich dílně vytvořilo nášiv-
ky na doboky. Jedná se 

o denní stacionář pro lidi 
s kombinovaným tělesným 
a mentálním postižením. 
Taekwondisté si pochva-
lovali, že jejich nasazení 
v tréninku navzdory jejich 
postižení bylo úchvatné. 
Byl to podle nich trénink 
plný emocí a nadšení, kdy 
těm, kteří se hůř pohybo-
vali, pomáhali ostatní na-
vzájem, aby mohli trénovat 
a vyzkoušet si ještě další 
kop nebo techniku. Cvičící 
si vyzkoušeli koordinační 
dráhy, protáhli se, vyzkou-
šeli si základní techniky 
a pak kombinace na lapy 
a nakonec i další techniky.

Druhý ukázkový tré-
nink v únoru byl věnován 
terénní službě Rebel, kte-
rá pod městskou Chari-
tou kontaktuje, podporuje 
a pomáhá mladým lidem 
v ulicích města smysluplně 
využít volný čas zapoje-
ním do sportovních nebo 
kulturních akcí. V průběhu 
hodiny si kluci vyzkou-
šeli základy koordinace 
a atletiky, základní údery 
na místě a kombinace tech-
nik na lapy, kopy na bloky 
a několik kol na hrušky, 
pytle, úderové aparáty. 
I v tomto případě všichni 
zúčastnění měli skvělé na-
sazení.  (pp)

Taekwondo WTF s neziskovkami Luboš Berešík bude kro-
mě role asistenta trenéra 
A týmu MFK v jarních 
odvetách působit v druho-
ligovém Frýdku-Místku 
také i ve funkci manažera 
týmu, aby byla posilněna 
komunikace mezi hráčskou 
kabinou, trenéry a mana-
gementem klubu. Měl by 
být takovým pojítkem. 

Jak kvalitně klub v zimě 
posílil?

„Je nutno si přiznat, 
že kádr, který ve Frýdku 
na podzim byl, byl kvalitou 
pouze na záchranu. U hráčů, 
kteří k nám v zimě přišli, vi-
díme určitou kvalitu a na tom 
chceme stavět a pracovat. 
Každopádně k hráčům stále 
máme výhrady, hlavně co 
se týče proměňování vylo-
žených příležitostí a také 
v agresivitě. Na tom musíme 
ještě zapracovat.“

Vzpomněl jste agresivní 
hru. Ona právě druhá liga 
je známa tím, že se v ní spíš 
bojuje, než hraje pohledný 
kombinační fotbal.

„Právě proto jsem o té naší 
agresivitě a silovém fotbalu 
mluvil, jelikož v zimě tady 
přišli hráči, kteří sice mají pr-
voligové zkušenosti, ale hrají 
spíš technický fotbal. Teď 
se ovšem musí přizpůsobit 
na jiný styl hry. Další důle-
žitou věcí je, že ve Stovkách 

momentálně není na hlavním 
hřišti terén, jaký bychom si 
pro naši hru představovali. 
I proto to na podzim vypa-
dalo tak, že jsme lepší utkání 
odehráli na hřištích našich 
soupeřů, než před vlastními 
fanoušky doma. Uvidíme, 
jaké budou tedy na jaře teré-
ny, jestli se vůbec k naší hře, 
kterou chceme hrát, dostane-
me. V přípravných zápasech 
jsme to byli převážně my, kdo 
diktoval hru a měl častěji míč 
na svých kopačkách. Jedině 
tehdy se hráči budou moci 
dostávat do brankových pří-
ležitostí.“

V zimě jste do Stovek 

přivedli sedm nových hrá-
čů. Jste s trenérem Radvá-
nyim spokojeni, nebo vám 
v tom výčtu ještě nějaké 
jméno chybí?

„Odpovím vám jinak. 
V rámci našich finančních 
možností tady přišli hráči, 
kteří jsou kvalitní za těch 
zmiňovaných podmínek, 
které si můžeme dovolit. 
Pokud by samozřejmě byla 
situace jiná, tak si dovedeme 
představit ještě kvalitnější 
fotbalisty v našem kádru. 
Frýdek má nastavený trend 
a finanční limit, do kterého 
jsme se museli v zimním pře-
stupovém období vejít.“

„Snad nás na jaře terény pustí k naší hře,“
doufá asistent trenéra Luboš Berešík

Volejbalistky Frýdku-
-Místku proti poslednímu 
celku extraligové tabul-
ky potvrdily roli favorita 
a v dalším zápase o 5.-8. 
místo porazily Šternberk 
ve třech setech.

V prvním setu si hostující 
hráčky udržovaly několika-
bodový náskok, ale od sta-
vu 19:19 patřila koncovka 
domácím. Ve druhém setu 
domácí sokolky domino-
valy ve všech herních čin-
nostech, vedly 16:6, soupeř 
snížil na 17:13, ale to bylo 
z jeho strany vše. I ve tře-

tím setu si Frýdek udržoval 
náskok a bez problémů dotá-
hl zápas do vítězného konce.

„Naše výkony jsou v po-
slední době jako na houpač-
ce. Takže jsem ráda za vý-
hru a chválím kolektivní 
výkon,“ potěšilo kapitán-
ku Holišovou. „Pochvala 
za bojovnost a dodržování 
pokynů. Soupeře jsme pře-
hráli ve všech herních čin-
nostech. Poděkování věr-
ným divákům,“ dodal trenér 
Tůma.

Nejvíce bodů: Pavelková 
19, Mitregová 9, Holišová 7.

Povinná výhra sokolek
Frýdek-Místek – Šternberk 3:0 (22, 16, 20) 

Frýdecko-místečtí hokejisté v pátek 11. března i po-
třetí porazili Porubu a zajistili si tak postup do finále! 

Zápas to však rozhodně nebyl jednoduchý, po první 
třetině domácí hokejisté dokonce prohrávali. Poté se však 
herně i gólově zvedli, otočili vývoj utkání a zvítězili 5:2!

Domácí zápasy finále 2. ligy: 18. 3., 22. 3., 26. 3. (pří-
padný 5. rozhodující zápas)

Hokejisté jsou ve finále!
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Rada města Frýdku-Místku 
ve funkci jediného akcionáře 
při výkonu působnosti valné 
hromady obchodní společ-
nosti DISTEP a.s. (dále jen 
„vyhlašovatel“) vyhlašuje 
výběrové řízení na funkci je-
diného člena představenstva 
obchodní společnosti – výzva 
k podání přihlášek do výběro-
vého řízení
Obchodní korporace:
DISTEP a. s., se sídlem Frý-
dek-Místek, Ostravská 961, 
IČ: 65138091, zapsána v ob-
chodním rejstříku Krajského 
soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 1205, jejímž jediným 
akcionářem je statutární měs-
to Frýdek-Místek, další infor-
mace o společnosti na www.
distep.cz.
Funkce: statutární orgán spo-
lečnosti – člen představenstva 
– ředitel
Smluvní vztah: smlouva 
o výkonu funkce
Místo výkonu funkce: 
Frýdek-Místek
Doba výkonu funkce: neu-
rčitá
Předpokládané zahájení vý-
konu funkce: 1. 6. 2016
Výše odměny: stanovena 
rozhodnutím jediného akci-
onáře při výkonu působnosti 
valné hromady 
Popis náplně funkce: 
Člen představenstva, jako 
člen orgánu obchodní korpo-
race, je v rámci obchodního 
vedení obchodní korporace 
povinen vyvíjet následující 
činnosti:
- řídit společnost a plnit po-
vinnosti dané popisem funk-
ce
- plnit povinnosti plynoucí 

z organizačního řádu, pracov-
ního řádu a ostatních organi-
začních a řídících norem ob-
chodní korporace a právních 
předpisů obecně
- plnit jmenovité úkoly ulože-
né valnou hromadou
- kontrolovat práci podříze-
ných zaměstnanců a hodnotit 
jejich pracovní výkonnosti 
a pracovní výsledky
Nabízíme:
- náročnou pozici s velkou 
osobní odpovědností
- odměňování odpovídající 
významu funkce
- možnost seberealizace 
a osobního růstu
- dobré podmínky pro výkon 
funkce 
- spolupráci s vedením města
Předpoklady pro uchazeče 
o výkon funkce:
Výběrového řízení na jedi-
ného člena představenstva 
– ředitele obchodní společ-
nosti DISTEP a. s., se sídlem 
Frýdek-Místek, Ostravská 
961, IČ: 65138091, zapsána 
v obchodním rejstříku Kraj-
ského soudu v Ostravě, oddíl 
B, vložka 1205, se může zú-
častnit každý uchazeč, který:
1) splňuje základní předpo-
klady, tj.: 
a) je státním občanem České 
republiky. 
Splnění tohoto předpokla-
du se dokládá předložením 
občanského průkazu při po-
hovoru v rámci výběrového 
řízení.
b) je bezúhonný. 
Splnění tohoto předpokladu 
se dokládá výpisem z Rejstří-
ku trestů, který nesmí být 
starší než 3 měsíce.
c) dosáhl úplného středoškol-

ského vzdělání a maturitou. 
Vysokoškolské vzdělání 
v magisterském nebo baka-
lářském studijním programu 
je výhodou. Splnění tohoto 
předpokladu se dokládá do-
klady o nejvyšším dosaženém 
vzdělání.
2) má potřebnou zdravotní 
způsobilost. 
Splnění tohoto předpokladu 
se dokládá při jmenování 
do funkce, posudkem zdra-
votní způsobilosti vydaným 
poskytovatelem zdravotních 
služeb.
3) uchazeči starší 45 let před-
loží negativní lustrační osvěd-
čení podle § 4 odst. 1 zákona 
č. 451/1991 Sb., kterým se 
stanoví některé další předpo-
klady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgánech 
a organizacích České a Slo-
venské Federativní Repub-
liky, České republiky a Slo-
venské republiky, v platném 
znění.
4) splňuje profesní kvalifikač-
ní předpoklady, tj. že mini-
málně po dobu 3 let vykoná-
val praxi v jakékoli vedoucí 
funkci či pozici v právnické 
osobě nebo fyzické osobě 
podnikateli, příspěvkové 
organizaci, územním samo-
správném celku či byl úřední-
kem správního orgánu, jehož 
náplní, předmětem podnikání 
nebo působností byly činnosti 
obdobné činnostem následně 
uvedeným, např.: 
- podnikání dle zákona č. 
458/2000 Sb. o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických od-
větvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon) 

v platném znění, zejména pak 
v odvětví teplárenství 
- příprava investičních akcí 
spojených s podnikáním 
v teplárenství, a to zejména 
do rozvodných tepelných za-
řízení 
- cenotvorba v oblasti teplá-
renství 
- příprava návrhů koncepcí, 
strategií a programů spoje-
ných s investicemi a podni-
káním v energetických od-
větvích 
- řízení a usměrňování čin-
nosti podřízených zaměst-
nanců 
- zadávání veřejných zakázek
 Tyto kvalifikační předpokla-
dy dokládá uchazeč struktu-
rovaným životopisem 
5) znalosti cizího jazyka jsou 
výhodou uchazeče
6) má uživatelskou znalost 
práce s PC – operační progra-
my MS Office (Word, Outlo-
ok) a práci s internetem 
7) má obecné znalosti alespoň 
následujících právních před-
pisů:
- zákon č. 89/2012 Sb. Občan-
ský zákoník v platném znění
- zákon č. 90/2012 Sb. o ob-
chodních korporacích a druž-
stvech (zákon o obchodních 
korporacích) v platném znění
- zákon č. 262/2006 Sb. záko-
ník práce v platném znění
- zákon č. 128/2000 Sb. o ob-
cích (obecní zřízení) v plat-
ném znění
- zákon č. 137/2006 Sb. o ve-
řejných zakázkách v platném 
znění
- zákon č. 526/1990 Sb. o ce-
nách v platném znění
- zákon č. 458/2000 Sb. o pod-
mínkách podnikání a o výko-
nu státní správy v energetic-
kých odvětvích a o změně 
některých zákonů (energe-
tický zákon) v platném znění 
a jeho prováděcí předpisy 
- zákon č. 406/2000 Sb. o hos-
podaření energií v platném 

znění a jeho prováděcí před-
pisy 
8) podá písemnou přihlášku 
do výběrového řízení, která 
bude obsahovat 
- jméno, příjmení, titul ucha-
zeče
- datum a místo narození 
- místo trvalého pobytu ucha-
zeče
- fotokopii občanského průka-
zu nebo jiného dokladu totož-
nosti prokazujícího mimo jiné 
státní občanství ČR
- datum, místo a podpis ucha-
zeče
- emailovou adresu, telefonní 
kontakt
9) k přihlášce do výběrového 
řízení uchazeč přiloží: 
a) strukturovaný profesní 
životopis, ve kterém budou 
uvedeny údaje o dosavadním 
působení, zaměstnání či vý-
konu funkce a o odborných 
znalostech a dovednostech
b) doklady a čestná prohlášení 
dle této výzvy
c) návrh koncepce rozvoje 
obchodní korporace DISTEP 
a.s. v rozsahu max. 10 stran 
A4
d) souhlas s užitím osobních 
údajů
Přihláška se všemi přílohami 
se podává prostřednictvím 
poskytovatele poštovních 
služeb na adrese: Mgr. Mi-
chal Pobucký, DiS, primátor 
města Frýdku-Místku, kan-
celář primátora, Magistrát 
města Frýdku-Místku, Rad-
niční 1148, Frýdek-Místek, 
PSČ 738 22, nebo osobně 
na stejné adrese v neporuše-
né, uzavřené obálce označe-
né „Výběrové řízení na člena 
představenstva DISTEP a.s. – 
NEOTVÍRAT“, a to nejpoz-
ději do 31. 3. 2016 do 12.00 
hodin. 
Rada města Frýdku-Míst-
ku, zastoupena Mgr. Mi-
chalem Pobuckým, DiS, 
primátorem města

Výběrové řízení – vedení společnosti Distep

Magistrát města Frýd-
ku-Místku, odbor správy 
obecního majetku, oddělení 
místních daní a poplatků, 
informuje občany o zavede-
ných možnostech spojených 
s místními poplatky:

1. Zasílání informací 
ohledně místního poplatku 
za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů 
(dále jen „místní poplatek 
za komunální odpad“), včet-
ně nedoplatků na soukromé 
emailové adresy poplatníků.

Pokud máte zájem o tento 
způsob zasílání informací, je 
nutno vyplnit tiskopis „zadá-
ní kontaktních údajů“, který 
po předložení občanského 

průkazu podepíšete u správ-
ce místního poplatku za ko-
munální odpad. V případě, 
že se nedostavíte osobně 
ke správci místního poplat-
ku, je nutný úředně ověřený 
podpis na tomto tiskopise. 

2. Placení místního po-
platku za komunální odpad 
a místního poplatku ze psů 
prostřednictvím SIPO. V tom-
to případě je nutno vyplnit 
tiskopis „úhrada místního 
poplatku za komunální odpad 
prostřednictvím SIPO“ nebo 
„úhrada místního poplatku ze 
psů prostřednictvím SIPO“.

Tiskopisy k zadání kon-
taktních údajů, k úhradě míst-
ního poplatku za komunální 
odpad prostřednictvím SIPO 
a k úhradě místního poplatku 

ze psů prostřednictvím SIPO 
jsou k dispozici na webových 
stránkách města (www.fry-
dekmistek.cz – orgány obce 
– odbor správy obecního ma-
jetku – tiskopisy) a také na in-
formacích v budovách magis-
trátu města na ulici Radniční 
ve Frýdku i Palackého v Míst-
ku. Zájemci je mohou podávat 
v průběhu celého roku, a to 
v úřední dny, tedy v pondě-
lí a středu od 8 do 17 hodin 
a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin.

V případě, že máte zájem 
o zaevidování poplatkové 
povinnosti za kalendářní 
rok 2016 na SIPO, je nutno 
tiskopisy „Úhrada místní-
ho poplatku za komunální 
odpad nebo ze psů“ doručit 
nejpozději do konce března. 

Informace k místním poplatkům 

Dne 25. března (Velký 
pátek) bude ve městě Frýd-
ku-Místku proveden svoz 
komunálních odpadů dle sta-
noveného harmonogramu. 

Dne 28. 3. 2016 (Veli-
konoční pondělí) nebude 
z technických důvodů pro-
veden svoz směsného komu-
nálního odpadu z popelnic 
(o objemu 110 l) v místních 
částech Chlebovice a Místek 
a svoz směsného komunál-
ního odpadu z kontejnerů 
(o objemu 1100 l) ve Frýdku 

(ulice Revoluční, Nad Lipi-
nou, El. Krásnohorské, Rů-
žový pahorek, Lískovecká, 
sídliště K Hájku) a v Místku 
(ulice Ostravská, Beskyd-
ská, oblast Spořilov, sídliště 
Bezručovo, Koloredov, síd-
liště Riviéra, centrum). Ná-
hradní svoz bude proveden 
již v sobotu 26. 3. 2016. 

Bližší informace lze 
získat na telefonním čísle 
558 440 066 (dispečer spo-
lečnosti Frýdecká skládka, 
a. s.).

Svoz odpadů o Velikonocích
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Rada města Frýdku-Místku 
ve funkci jediného společ-
níka při výkonu působnosti 
valné hromady obchodní 
společnosti Sportplex Frýdek-
-Místek s. r. o. (dále jen „vy-
hlašovatel“) vyhlašuje výbě-
rové řízení na funkci jednatele 
obchodní společnosti – výzva 
k podání přihlášek do výběro-
vého řízení
Obchodní korporace:
Sportplex Frýdek-Místek s. r. 
o. se sídlem Frýdek-Místek, 
Nad Přehradou 2290, 738 01 
PSČ, Identifikační číslo 
26829495, zapsané ve veřej-
ném rejstříku vedeného Kraj-
ským soudem v Ostravě, od-
díl C vložka č. 26914, jejímž 
jediným společníkem je Sta-
tutární město Frýdek-Místek, 
další informace o společnosti 
na www.sportplex.cz
Funkce: statutární orgán spo-
lečnosti – jednatel 
Smluvní vztah: smlouva 
o výkonu funkce
Místo výkonu funkce: Frý-
dek-Místek
Doba výkonu funkce: neu-
rčitá
Předpokládané zahájení vý-
konu funkce: 1. 6. 2016
Výše odměny: stanovena 
rozhodnutím jediného společ-
níka při výkonu působnosti 
valné hromady 
Popis náplně funkce: Jedna-
tel, jako člen orgánu obchodní 
korporace, je v rámci obchod-
ního vedení obchodní korpo-
race povinen vyvíjet následu-
jící činnosti: 
- řídit společnost a plnit povin-
nosti dané popisem funkce
- plnit povinnosti plynoucí 
z organizačního řádu, pracov-
ního řádu a ostatních organi-
začních a řídících norem ob-
chodní korporace a právních 
předpisů obecně
- plnit jmenovité úkoly ulože-
né valnou hromadou
- kontrolovat práci podříze-
ných zaměstnanců a hodnotit 
jejich pracovní výkonnosti 
a pracovní výsledky
Nabízíme:
- náročnou pozici s velkou 
osobní odpovědností
- odměňování odpovídající 
významu funkce
- možnost seberealizace 
a osobního růstu
- dobré podmínky pro výkon 
funkce 
- spolupráci s vedením města
Předpoklady pro uchazeče 
o výkon funkce:
Výběrového řízení na jednate-
le obchodní společnosti Sport-
plex Frýdek-Místek s. r. o. se 

sídlem Frýdek-Místek, Nad 
Přehradou 2290, 738 01 PSČ, 
Identifikační číslo 26829495, 
zapsané ve veřejném rejstříku 
vedeného Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl C vložka č. 
26914 se může zúčastnit kaž-
dý uchazeč, který:
1) splňuje základní předpo-
klady, tj.: 
a) je státním občanem České 
republiky.
Splnění tohoto předpokladu 
se dokládá předložením ob-
čanského průkazu.
b) je bezúhonný. 
Splnění tohoto předpokladu 
se dokládá výpisem z Rejstří-
ku trestů, který nesmí být 
starší než 3 měsíce. 
c) dosáhl úplného středoškol-
ského vzdělání zakončeného 
maturitou. 
Vysokoškolské vzdělání 
v magisterském nebo baka-
lářském studijním programu 
je výhodou. Splnění tohoto 
předpokladu se dokládá do-
klady o nejvyšším dosaženém 
vzdělání.
2) má potřebnou zdravotní 
způsobilost. 
Splnění tohoto předpokladu 
se dokládá při jmenování 
do funkce, posudkem zdra-
votní způsobilosti vydaným 
poskytovatelem zdravotních 
služeb.
3) uchazeči starší 45 let před-
loží negativní lustrační osvěd-
čení podle § 4 odst. 1 zákona č. 
451/1991 Sb., kterým se stano-
ví některé další předpoklady 
pro výkon některých funkcí 
ve státních orgánech a orga-
nizacích České a Slovenské 
Federativní Republiky, České 
republiky a Slovenské repub-
liky, v platném znění.
4) splňuje profesní kvalifikač-
ní předpoklady, tj. že mini-
málně po dobu 3 let vykonával 
praxi v jakékoli vedoucí funk-
ci či pozici v právnické osobě 
nebo fyzické osobě podnika-
teli, příspěvkové organizaci, 
územním samosprávném cel-
ku či spolku resp. klubu, jehož 
náplní, předmětem podnikání 
nebo působností byly činnosti 
obdobné činnostem následně 
uvedeným, např.: 
- příprava rozpočtu sportov-
ních akcí 
- realizace sportovních nebo 
kulturních eventů 
- příprava investičních akcí 
spojených se sportovní či kul-
turní infrastrukturou 
- realizování investiční akce 
do sportovní či kulturní infra-
struktury 
- příprava návrhů koncepcí, 

strategií a programů spoje-
ných se sportovní nebo kul-
turní činností
- řízení a usměrňování čin-
nosti podřízených zaměst-
nanců 
- poskytování služeb obecné-
ho hospodářského zájmu
- zadávání veřejných zakázek
Tyto kvalifikační předpokla-
dy dokládá uchazeč struktu-
rovaným životopisem.
5) znalost cizího jazyka je vý-
hodou 
6) má uživatelskou znalost 
práce s PC – operační progra-
my MS Office (Word, Outlo-
ok), případně Linux a práce 
s internetem 
7) má obecné znalosti alespoň 
následujících právních před-
pisů:
- zákon č. 89/2012 Sb. Občan-
ský zákoník v platném znění
- zákon č. 90/2012 Sb. o ob-
chodních korporacích a druž-
stvech (zákon o obchodních 
korporacích) v platném znění
- zákon č. 262/2006 Sb. záko-
ník práce v platném znění

- zákon č. 128/2000 Sb. o ob-
cích (obecní zřízení) v plat-
ném znění
- zákon č. 137/2006 Sb. o ve-
řejných zakázkách v platném 
znění
8) podá písemnou přihlášku 
do výběrového řízení, která 
bude obsahovat 
- jméno, příjmení, titul ucha-
zeče
- datum a místo narození 
- místo trvalého pobytu ucha-
zeče
- fotokopii občanského průka-
zu nebo jiného dokladu totož-
nosti prokazujícího mimo jiné 
státní občanství ČR
- datum, místo a podpis ucha-
zeče
- emailovou adresu, telefonní 
kontakt
9) k přihlášce do výběrového 
řízení uchazeč přiloží: 
a) strukturovaný profesní 
životopis, ve kterém budou 
uvedeny údaje o dosavadním 
působení, zaměstnání či vý-
konu funkce a o odborných 
znalostech a dovednostech

b) doklady a čestná prohlášení 
dle této výzvy
c) návrh koncepce rozvoje ob-
chodní korporace Sportplex 
Frýdek-Místek s. r. o. v rozsa-
hu max. 10 stran A4.
d) souhlas s užitím osobních 
údajů
Přihláška se všemi přílo-
hami se podává prostřed-
nictvím poskytovatele 
poštovních služeb na adre-
se: Mgr. Michal Pobucký, 
DiS, primátor města Frýd-
ku-Místku, kancelář pri-
mátora, Magistrát města 
Frýdku-Místku, Radniční 
1148, Frýdek-Místek, PSČ 
738 22, nebo osobně na stej-
né adrese v neporušené, 
uzavřené obálce označené 
„Výběrové řízení na jedna-
tele Sportplex Frýdek-Mís-
tek, s.r.o. – NEOTVÍRAT“, 
a to nejpozději do 31. 3. 
2016 do 12.00 hodin. 
Rada města Frýdku-Míst-
ku zastoupena Mgr. Mi-
chalem Pobuckým, DiS, 
primátorem města

Odbory

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 (kance-
lář)
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 pozem-
ku p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 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 pozem-
ku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 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 pozem-
ku 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. 3975/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/7) – 
Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 269,31 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,
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 37,70 m2, 
II. NP, místnost 207 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
III. NP, místnost 303 (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 45 m2, v mezipatře 
(sklad)
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)

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

Výběrové řízení – vedení společnosti Sportplex
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GOODWILL – vyšší 
odborná škola, s.r.o. (VOŠ 
GOODWILL) uskutečňuje 
za významné pomoci Sta-
tutárního města Frýdek-
-Místek projekt Seniorská 
akademie. V září 2015 za-
hájilo studium předmětů 
z oboru Cestovní ruch cel-
kem pět studijních skupin 
studentů – seniorů.

V prvním semestru byly 
vyučovány předměty Hotel-
nictví a lázeňství, Zeměpis 
cestovního ruchu a Dějiny 
České republiky. Ty byly 
následně na konci semestru 
zakončeny zkouškami, které 
všichni studenti-senioři díky 
nabytým vědomostem, ži-
votním zkušenostem a vzor-
né přípravě zvládli s úsmě-
vem a grácií. Výuku také 
doplnila exkurze do Horské-
ho hotelu Čeladenka, kde se-
niorům přednášel obchodní 
ředitel hotelu Petr Skopal. 

Na konci semestru jsme 
účastníky požádali o vypl-
nění dotazníku spokojenosti. 
Obdržené odpovědi jsou pro 
celý kolektiv VOŠ GOOD- 
WILL velkým povzbuzením 
do další práce. Naši lektoři si 
velmi váží veškerých postře-
hů a všichni si práci s jinou 
věkovou kategorií, než jsou 
běžně zvyklí, užívají. Děku-
jeme za chválu a podnětné 
připomínky ke skriptům, 
náměty na exkurze či kur-
zy a vybíráme něco málo 
z mnoha pozitivních ohlasů:
- Ve škole je příjemné prostře-

dí, skvělí lektoři, doporučím 
známým, kteří zde ještě ne-
studují. Je skvělé se dozvědět 
nové informace ze zeměpisu, 
hotelnictví a lázeňství a zopa-
kovat vědomosti z dějepisu. 
- Už se těším na nové předmě-
ty v dalším semestru!
- Líbí se mi tady, přednášející 
mají obrovské znalosti, vy-
učují s láskou a radostí i nás 
starší, plně se nám věnují. 
Studium doporučuji, i když 
si ze mě kolegové a známí 

„utahují“.
- Je to úžasné, že i tak můžu 
doplnit své mezery ve zna-
lostech.
- Všem pracovníkům Good- 
willu děkuji!
- Ve škole se mi líbí. O stu-
diu své známé informuji 
i nadále budu, ale mnozí 
mají obavy ze zkoušek.
- Líbí se mi hodně a jsem 
spokojená se všemi službami 
i výukou. Děkuji za vše. Po-
kud budu mít možnost, ráda 
doporučím vaše studium. Pře-
ji mnoho úspěchů a studentů.
- Známým jsem studium 
doporučila. Zatím nové 
technologie stíhám, ale 
časem se určitě přihlásím 
do počítačů nebo jazyků.
- Studium se mi líbí. Oce-
ňuji přístup vyučujících, 
pro které jsme jako věková 
kategorie novum!

- Po prvním semestru Seni-
orské akademie jsem v tom 
dobrém slova smyslu změni-
la názor na soukromé školy. 
Lektoři jsou skvělí odborníci 
a výborní pedagogové.
- Předměty jsou vhodně vy-
brány a dávají nám možnost 
si vše zopakovat. Velmi se 
mi to líbí.
- Velmi oceňuji odbornou 
úroveň lektorů.
- Zatím jsem ze všeho nad-
šená! Děkuji!
- Do školy se vždy těším 
(na rozdíl od povinné školní 
docházky). Určitě doporu-
čím svým známým.
- Moc se mi líbí ve škole, 
ráno doma se již na školu 
těším, díky.
- Jsem velmi spokojená, kde 
můžu, chválím a doporučuji 
všem seniorům, kteří ještě 
váhají.

V únoru 2016 byla zahá-
jena výuka ve druhém se-
mestru Seniorské akademie. 
Tentokrát jsou na programu 
předměty Cestovní kance-
lář, Výtvarná kultura a Psy-
chologie. K doplnění výuky 
připravujeme zájezd do Va-
lašského Meziříčí, kde na-
vštívíme Moravskou gobelí-
novou manufakturu a zámek 
v Lešné u Valašského Me-
ziříčí, a také zájezd do Brna 
s prohlídkou jeho historické-
ho jádra a vily Tugendhat.

Senioři jsou duchem velmi 
mladí, aktivní, veselí, prostě 
jsou to studenti, které je ra-
dost učit! Během přestávek 

Školství

„s podporou
města“

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 středu 
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 vzdělává-
ní se přednostně přijímají děti 

v posledním roce před zaháje-
ním 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 stano-
veným pravidelným očková-
ním, má doklad, že je proti ná-
kaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci.

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

Bližší informace o zápisu 
dětí k předškolnímu vzdělává-
ní zveřejní ředitelé dotčených 
mateřských škol způsobem 
v místě obvyklým.

Zápis dětí do mateřských škol

Studenti Seniorské akademie 
zahájili už druhý semestr

Paní učitelky z MŠ Lís-
kovecká připravily pro děti 
z MŠ Paskova rovněž ze 
stejně jmenované třídy „Kr-
teček“ zimní veselé hry. 

Děti si zasoutěžily společ-
ně v hodu na cíl, jízdě na ly-
žích, jízdě na bobech a stavbě 
olympijských kruhů. Děti se 
vzájemně povzbuzovaly a sa-
mozřejmě poznaly také nové 
kamarády, se kterými strávily 
příjemné dopoledne.

Velkou radost měly z me-
dailí, kterou si zasloužili 
všichni soutěžící. S dětmi 
z Paskova jsme se rozlouči-
li, zamávali za odjíždějícím 
autobusem a budeme těšit 
na další setkání a spolupráci 

s MŠ v Paskově. 
 Za MŠ Lískoveckou 
 p. učitelky E. Fridrichová, 
 Š. Štolfová

Zimní hry v MŠ Lískovecká

Jelikož je všude kolem 
mnoho médií, rozhodli jsme 
se v MŠ Kouzelný svět moti-
vovat ke knihám nejen děti, 
ale i jejich rodiče. Již od led-
na 2016 se mohou rodiče za-
pojit k rozvoji předčtenář-
ské gramotnosti dětí ze třídy 
Rybiček (starších dětí). 

S paní učitelkou si rodiče 
nejprve dohodnou termín. 
Pak s dítětem vyberou kni-
hu, ať už doma, či ve školce. 

A nakonec už stačí jen přijít 
do školky před odpoledním 
odpočinkem a přečíst alespoň 
několik stránek z vybrané 
knihy.

Zájem rodičů o čtení v MŠ 
je veliký i přes pracovní vy-
tíženost. Proto bychom rádi 
touto formou rodičům podě-
kovali za spolupráci a těšíme 
se ještě na některé další, že je 
u nás v mateřské školce přiví-
táme s knihou. 

Rodičovské čtení dětem 
v MŠ Kouzelný svět

si v klubovně školy dávají 
kávu a čaj, baví se mezi se-
bou o probírané látce a také 
si předávají navzájem své ži-
votní zkušenosti. Je vidět, že 
se do školy i na sebe moc těší.

Děkujeme za vzorný pří-

stup ke studiu, těšíme se 
na setkání v dalších semest-
rech a přejeme mnoho úspě-
chů nejen ve škole!
 Kamila Slováková, 
 ředitelka školy, a kolektiv 
 VOŠ GOODWILL
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Zařazení: úředník
Druh práce: referent oddě-
lení stavebního řádu (referent 
„stavebního úřadu“) 
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 10 (platový 
stupeň podle délky uznané 
praxe v souladu s nařízením 
vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a sprá-
vě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle 
zákona č. 262/2006 Sb., záko-
ník práce, ve znění pozdějších 
předpisů)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody, předpoklad červen 
2016
Pracovní poměr: doba určitá 
(zástup za mateřskou a rodi-

čovskou dovolenou)
Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském studijním pro-
gramu nebo vyšší odborné 
vzdělání technického směru, 
nejlépe stavebního zaměření
2. obecné předpoklady dle 
ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných 
celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
3. občanská bezúhonnost do-
ložená výpisem z evidence 
Rejstříku trestů, ne starším 
než tři měsíce 
4. znalosti následujících před-
pisů:
• zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a sta-

vebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcích vyhlášek
• zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů
• zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
5. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, práce 
s internetem
6. řidičský průkaz sk. B
7. zkušenosti z oblasti státní 
správy, příp. zkouška odborné 
způsobilosti na úseku staveb-
ního řádu jsou výhodou 
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu u-

-chazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího stát-
ního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 
tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních zaměst-
náních a o odborných znalos-
tech a dovednostech 
• ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů, ne starší než tři měsíce; 
u cizích státních příslušníků 
obdobný doklad vydaný do-
movským státem
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 

nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podklady 
skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu a e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu 
a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými 
doklady zasílejte do 18. břez-
na v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení – ne-
otvírat“ a s uvedením adresy 
uchazeče na adresu: 
Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor územního 
rozvoje a stavebního řádu
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 

Školství, informace

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 Palkovic-
ké 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. Za-
měříme se na tanec ve stylech 
disco, street dance, hip-hop, 
aerobic, zumba a show dance. 
Denně budou na programu ta-
neční workshopy, herní turna-
je, kreativní činnosti, 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 dobrodruž-
nou verzí luxusní dovolené. 
Vyrazit na africké safari a pak 
si odpočinout u moře, to je 
kombinace, které málokdo 
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, Třeme-
šek u Oskavy, okres Šumperk 
| www.tremesek.cz
Cena: 4 100 Kč
Cena pro prvních 30 přihláše-
ných a zaplacených účastní-
ků: 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 přihláše-
ných a zaplacených účastní-
ků: 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 Fr.-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, které 
vede ten největší – Joker. Mas-
kovaný netopýří muž spolu 
s věrným Robinem tentokráte 
bojují s obrovskou 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 přihláše-
ných a zaplacených účastní-
ků: 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 kulaté-
ho stolu sídlili na hradě Came-
lot a bojovali za čest a slávu...
Vy, jež se zúčastníte naší 
výpravy, zažijete bojové 
hry s míčky a štíty, souboje 
s meči, střelbu z luku a spous-
ty dalších tajemství.
Věk: 7–13 let
Ubytování: stany s podsadou, 
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 putování 
se zlobrem Shrekem pohád-
kovým královstvím. Čekat 
na vás budou rozličná stvoření 
pohádkové říše jako Kocour 
v botách, Pinocchio, pohád-
kové víly a princezny a hlavně 
nejedno Shrekovo dobrodruž-
ství. Na jeho cestě nás bude 
doprovázet jeho věrný přítel 
Oslík. S vaší pomocí se zajisté 
podaří Shrekovi 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 přihláše-
ných a zaplacených účastní-
ků: 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 přihláše-
ných a zaplacených účastní-
ků: 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

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ SVČ KLÍČ – 2016

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku
vyhlašuje výběrové řízení na místo referenta oddělení stavebního řádu při odboru územního rozvoje a stavebního řádu

Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148
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Velikonoční dílny
Lidový dům ve spolupráci se skauty 

a Klubem seniorů vám připravil 
příjemné odpoledne s výrobou různých 

velikonočních výrobků. Přijďte si 
s dětmi namalovat nebo ozdobit vajíč-

ko, vyrobit dárek z pedigu apod.

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 19. března v 15 hodin

Svatopluk Nejedlý
Výr a holubice

Loutková pohádka s Kašpárkem vyprá-
ví o zlém sultánovi, který chce získat 
pomocí kouzel a čar princeznu Sulejku. 
Pro děti od 3 let – hraje Divadlo u Ost-
ravice (DUO) Frýdek-Místek.
Vstupné 30 Kč.

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ:
Sobota 19. března v 18 hodin

Darmošlapky
divadelní soubor KuKo 

Příběh o zanedbaném sedláku Pamfi-
lovi a jeho stejně zanedbaných kumpá-
nech, jejichž bezstarostný život je naru-
šen návštěvou příbuzných – rezolutních 
a vdavekchtivých žen, které mají zálusk 
mimo jiné i na jeho jmění. Pamfilo 
málem podlehne jejich nátlaku, aby se 
oženil se svou mladičkou neteří. A jak 
to dopadne? 
Vstupné 100 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.

18. 3., 17.00 – 19.00 
Satsang

Meditační setkávání a sdílení pro 
veřejnost.

18. 3., 18.00 – 20.30 
Za Hranicemi Ticha

Muzikoterapeutický koncert.
22. 3., 17.00 – 19.00 

„ÓM“
Skupinové zpívání mantry ÓM.

24. 3., 18.10 – 19.00 
Zpěvozvučení

Sebeléčení zpěvem.
25. 3., 18.00 – 20.00 

Rozlety 
Spontánní tanec. 

2016-2018
Dvouletá škola Čínské metafyziky 

info@fengshuiforlife.eu 
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

ního souboru Ondrášek. Výstavy Přijď-
te na zabíjačku… A něco sladkého 

a přírodovědná výstava Čus vydrus!
Čtvrtek 24. března v 16.30 hodin, 

Zelený dům 
Dřevěné kostely a kaple v Beskydech 

a Pobeskydí
Roubená sakrální architektura kostely 
a kaple v Sedlištích, Řepištích, Kun-
čicích pod Ondřejníkem, na Čeladné, 
Gruni, v Bílé, v Gutech, Bystřici nad 
Olší, Nýdku a jinde. Přednáška bude 

doplněna promítáním.
Neděle 27. března od 13 do 17 hodin.

Velikonoční neděle na zámku
Výstavy Přijďte na zabíjačku… A něco 
sladkého a přírodovědná výstava Čus 

vydrus!, koncertní vystoupení Základ-
ní umělecké školy Frýdek-Místek.

DĚNÍ V MUZEU:
1. února – 30. dubna

KRAJINA MÝCH SNŮ
Výtvarná soutěž pro děti do 15 let. 
Bližší informace budou zveřejněny 
na webových stránkách muzea při vy-
hlášení soutěže. Vybrané práce budou 
vystaveny v prostorách Frýdeckého 
zámku a nejlepší odměněny.

nOVÁ SCÉnA VlASt

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

DIVADLO 
Út 22. 3. v 19.00

Vysavač
předplatitelská skupina A / VYPRO-

DÁNO!
Bohumil Klepl v jedinečné komediální 

ONE MAN SHOW o zamilovaném 
stárnoucím uklízeči z nákupního 

centra. 
So 26. 3. v 19.00

Příběhy obyčejného šílenství 
mimo předplatné

Komorní divadlo Arté je poloprofe-
sionální divadelní soubor, který byl 

založen 17. února 2015 mladými lidmi 
z Frýdku-Místku, kteří se potkali 

v Národním domě na dramatickém 
kurzu Divadelní školy. Inscenace Pří-
běhy obyčejného šílenství pak nejspíše 
splňuje kritéria černé komedie. Je to 

příběh o vztazích mezi lidmi, o lásce, 
ale také o šílenství, které nás obklopu-
je, a jediné, co se s tím dá dělat, je brát 

ho jako inspiraci. 
Čt 31. 3. v 19.00

One man show Táta
mimo předplatné

Být tátou je úžasné! Být dobrým tátou 
si ale vyžaduje hodně odvahy, odhod-

lání a zručnosti. A také správného chla-
pa, který se s vámi rád podělí o vlastní 

zkušenosti a poradí vám, jak na to... 
Náš táta má totiž skvělé nápady a tajné 

finty, jak prožít šťastné otcovství... 
Pánové, nejste v tom sami, přijďte 
se podívat, jak se to dá s humorem 

zvládnout. Ženy se naopak na chvíli 
dostanou do hlavy mužům a pochopí 

vše dosud nepochopené.
PRO DĚTI

Ne 20. 3. v 15.00
Kvak a Žbluňk

Divadlo THeatr ludem
Kvak a Žbluňk jsou nerozluční přátelé. 
Od chvíle, kdy se probudili ze zimního 

spánku, spolu prožívají nová dobro-
družství. Hledají ztracené knoflíky, 
pečou koláčky, starají se o zahrádku 
či si píší dopisy. I jejich přátelství se 
občas potýká s nějakou tou drobnou 
hádkou, která je ale zavčasu zahnána 

do kouta. Ospalý, hnědý ropušák 
Žbluňk, který rád jí, a aktivní žabák 
Kvak spolu s dětmi hledají odpověď 

na jednoduchou otázku, co je v životě 
nejdůležitější? 

Loutková pohádka pro děti od 3 let.
Vstupné: 60 Kč

KINO:

St 16. 3. v 10.00
Už teď mi chybíš

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

St 16. 3. v 19.00
Série Divergence: Aliance

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

Čt 17. – So 19. 3. v 17.00
So 19. 3. v 15.00

Kung Fu Panda 3
USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 125 Kč/ děti do 15 let 
100 Kč, pro děti, premiéra.

Čt 17. 3. v 19.00
Dvojníci

ČR, komedie, 2D, 12+, 103 min., vstup-
né 130 Kč, premiéra.

Pá 18. – So 19. 3. v 19.00
Polednice

ČR, horor, 2D, 12+, 90 min., vstupné 
120 Kč, premiéra.

Po 21. 3. v 17.00
Trabantem do posledního dechu

ČR, dokumentární, 2D, přístupný, 
vstupné 100 Kč, premiéra.

Po 21. 3. v 19.00
Trabantem do posledního dechu

ČR, dokumentární, 2D, 2015, režie: D. 
Přibáň, přístupný, vstupné 100 Kč/ pro 
členy 80 FK, Filmový klub, premiéra.

St 23. 3. v 19.00
Dvojníci

ČR, komedie, 2D, 12+, 103 min., vstup-
né 130 Kč, premiéra.

Pá 25. 3. v 9.30
Krtek, filmová hvězda

ČR, animovaný, přístupný, 66 min., 
vstupné 20 Kč, Bijásek, pro děti.

Pá 25. a Ne 27. 3. v 17.00
Barbie: Tajná agentka

USA, animovaný/rodinný, 2D, přístup-
ný, dabing, 75 min., vstupné 115 Kč/ děti 
do 15 let 90 Kč, pro děti, premiéra.

Pá 25. a Ne 27. 3. v 19.00
Batman vs. Superman: 

Úsvit spravedlnosti
Poprvé se na stříbrném plátně setka-
jí Batman Bruce Wayne a Superman 
Clark Kent. USA, akční/dobrodružný/
fantasy/sci-fi, 2D, 12+, dabing, 151 
min., vstupné 110 Kč, premiéra.

Út 29. 3. v 19.00
Saulův syn

Maďarsko, drama, 2D, 2015, režie: L. 
Nemes, 15+, titulky, 107 min., vstupné 
110 Kč/pro členy FK 90 Kč, Filmový 
klub.

St 30. 3. v 19.00
Hororová středa: Čarodějnice

USA/Kanada, horor, 2D, 15+, titulky, 
90 min., 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 in-
formačních technologií oboru Počítačo-
vá grafika na téma kalendář a komiks. 
Vystavené práce vznikaly v rámci vý-
uky a úkolem studentů bylo zpracovat 
zvolené téma v grafických programech 
jak technicky a typograficky, tak i vý-
tvarně. 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

17. 3. od 8 do 16.00
Týden trénování paměti

Přijďte se přesvědčit, jak na tom je vaše 
paměť.

18. 3. v 18.00
Jarní koncert Ostravičky

Přijďte si poslechnout jarní program 
dětského souboru Ostravička.

20. 3. od 13 do 17.00

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 komik-
sů představí život vyder a dalších oby-
vatel vod. Panely vytvořili členové od-
dílu MOP Volavky Třeboň a díky jejich 
osobitému humoru vzniklo neobvyklé 
a zejména pro mladou generaci srozu-
mitelné dílo. Druhá z výstav, „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, seznamu-
je veřejnost s životem a dílem význam-
ného humanisty, pedagoga, protestant-
ského kazatele a demokrata Přemysla 
Pittra. Výstavu doplňuje dokumentární 
film „Milujte své nepřátele“. Vernisáž 
31. března v 17.00 hodin, v 18.00 hodin 
v Rytířském sále přednáška PhDr. Len-
ky Lajskové z NPM a KJAK v Praze, 
spravující Archiv P. Pittra a O. Fierzo-
vé. Do 1. 5.

AKCE
Čtvrtek 17. března v 16.30 hodin, 

Zelený dům
Nejstarší minulost Frýdku a Místku

Historie Frýdku a Místku ve světle 
archeologických výzkumů. Vý-

sledky výzkumu na Štandlu, neolit 
v Chlebovicích, frýdecký pravěk, 

nálezy v Jamnickém úvozu, Frideberk 
ležel na Lipině a další. Připraveno 

ve spolupráci s Českou archeologickou 
společností, doplněno malou studijní 

výstavou archeologických nálezů.
Neděle 20. března od 9 do 16 hodin 

v areálu Frýdeckého zámku
Velikonoční jarmark na zámku

Velikonoční veselí, jarmareční trhy, 
pomlázky, kraslice, medovina, dílny 

pro děti. Vystoupení Dětského folklor-
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JÓgA V denním ŽIVOtĚ

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

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

Sobotní otevřený kurz jógy
Každou sobotu 8.45–10.15 v Jógacentru
Přijďte si kdykoliv zacvičit, bez přihla-
šování (jednorázové vstupné 60 Kč).
Podložky na cvičení jsou k dispozici.
Více informací a přehled všech našich 

kurzů naleznete 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 kur-
zů 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
19. 3. 

PRINCEZNY NA CESTÁCH 
Milé princezny! Den svatého Patrika 
je svátek, který se slaví každoročně 17. 
března na počest svatého Patrika. Lidé 
po celém světě ho slaví především hud-
bou a tancem. Pojeďme si ho společně 
užít na zelený ostrov posetý domky 
s doškovými střechami. Republika, 
kterou se chystáme navštívit, je jedi-
nou zemí na světě, která má ve státním 
znaku hudební nástroj – harfu. Cestovat 
můžeme buď letecky, nebo lodí. Už jste 
začaly balit?
Věk: 6–9 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, 9.00 – 17.00 hodin
Cena: 250 Kč
Informace: Pavla Chrobáková | Telefon: 
558 111 749, 732 646 127 | E-mail: pav-
la@klicfm.cz

19. 3.
MISTROVSTVÍ MSK PUZZLE 

A PIŠKVORKY
Již v 6. ročníku si můžete dokázat, jak 
rychle umíte poskládat puzzle, a získat 
tím titul přeborníka Moravskoslezské-
ho kraje, a ještě navíc si můžete zahrát 
i turnaj v piškvorkách...
Věk: 7–50 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 8.45 – 15.00 hodin 
| Prezence: 8.45 – 9.15 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Telefon: 
558 111 773, 604 524 066 | E-mail: jir-
ka@klicfm.cz

24. 3.
POHANKOVÝ MLÝN ŠMAJSTR-

LA | OBJEVUJEME A POZNÁ-
VÁME

V rámci našeho dlouhodobého cyklu 
akcí, ve kterých poznáváme nejen naše 
město, ale také jeho okolí, se tento-
krát vypravíme trochu dál. Pojedeme 
do Frenštátu pod Radhoštěm a za-
míříme si to do pohankového mlýna 
ke Šmajstrlům. Že je pohanka zdravá, 
to už víme všichni, jak se zpracovává, 
to uvidíme přímo na místě. Můžeme 
si také nakoupit ze široké nabídky po-
hankových výrobků. Čeká nás zajímavé 
objevování a poutavé vyprávění pana 
mlynáře.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, od 8.00 – 16.00 
hodin | Děti hlídáme už od 6.30 hodin
Cena: 250 Kč
Informace: Pavla Chrobáková | Telefon: 
558 111 749, 732 646 127 | E-mail: pav-
la@klicfm.cz

26. 3.
VELIKONOČNÍ DOBROTY 

| DOBROTY V SOBOTY
Velikonoce klepou na dveře. Přijďte si 

připravit tradiční velikonoční pochuti-
ny na sváteční stůl. Chybět nebude roz-
tomilý beránek se zvonečkem, máslový 
mazanec sypaný mandlovými plátky 
a perníkové vajíčko zdobené cukrovou 
polevou pro mlsné koledníky.
Věk: 6–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 9.00 – 12.00 hodin
Cena: 100 Kč
Informace: Martina Fatrdlová | Telefon: 
558 111 766, 736 150 088 | E-mail: mar-
tina@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 

funkčnost vnitřních orgánů
Tančení pro mámy a dětičky – břišní 
tance pro maminky, miminka i sou-

rozence
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 
skupinách 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 
děťátka (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 pre-
venci poruch páteře a pohybového apa-
rátu zejména v důsledku sedavé práce 
a jednostranného zatížení; vhodné pro 
všechny věkové skupiny (děti od 6 let, 
sportovci, střední věk, senioři, těhotné 
a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná a hlu-
boce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

JunÁK – ČeSKý SKAut, z.S.

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

774 076 421
Středisko Kruh Frýdek-Místek, z.s., 

Kostikovo náměstí 638, Frýdek
www.frydek.skauting.cz

Místecké středisko: Rostislav Přidal,
rpridal@gmail.com, tel.: 604 311 569

Středisko 8. pěšího pluku Slezského 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

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.

22. 3. v 18.00, Místek
Cestopisná přednáška
24. 3. v 18.00, Místek

Promítej i ty!
Promítání filmů z festivalu Jeden svět 

31. 3. v 17.30, Místek
Partyzánská válka v Beskydech
Přednáška PhDr. Tomáše Adamce.

1. 4., Místek
Noc s Andersenem 

Pro děti – na akci je nutné se přihlásit.
Výstavy:

10. března až 13. dubna
V-klub výtvarníků

 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 

horskou 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, 

odborné přednášky i semináře.
Montessori školka

V Montessori školce pracujeme podle 
pedagogického systému Marie Mon-
tessori. Nabízíme přívětivé a pečlivě 
připravené rodinné prostředí v úzkém 
kruhu 15 dětí. 

Věk: 2–6 let
pondělí – čtvrtek 

od 7.00 do 17.00 hodin.
Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori 
pracovny si mohou rodiče s dětmi vy-
zkoušet práci s Montessori pomůckami 
a materiálem. 
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
23. 3. (st) od 18 h. 

Miroslav Lysek – Za skalami Beskyd 

Vzpomínkové ohlédnutí za cestami 
do blízkých, a přesto často nezná-

mých míst našeho kraje, kdy se více 
méně čundrácké hledání nenápadné 
krásy naší přírody stalo zajímavým 

dobrodružstvím frýdeckého fotografa 
Miroslava Lyska. 
31. 3. (čt) od 16 h. 
Den ARNOŠTA 

Pravidelná Jarní oslava svátku Arnošta, 
letos posunuta o jeden den na čtvrtek. 

Od 16 hodin otevřena naše Jarní terasa, 
pivní překvapení, jídelní překvapení a 

jiná překvapení.  
31. 3. (čt) od 19 h. 

Folk & Country Jam Session 
Pravidelné setkání a svobodné hudební 
jamování příznivců „čundrácké“ muzi-

ky vonící dálkami, ohněm a přátel-
stvím. Nejedná se o koncert. 

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 ces-
ty 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 spokojené-
mu 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 ovlivňová-
ní mysli, techniky zlepšení koncentra-

ce, statická a dynamická meditace, psy-
chohygiena-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, 

Jógový 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:
Čt 17. 3. v 19.00, 

Rytířský sál Frýdeckého zámku
Trio Amadeus a Martina Kociánová 
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předplatitelská skupina Zámecké 
koncerty

Trio Amadeus svůj název odvozuje 
od jména geniálního skladatele Wol-
fganga Amadea Mozarta. Z jeho děl 
vychází i repertoár souboru, který je 

obohacen o díla českých mistrů.
Čt 17. 3. v 18.30 – 22.30, 

Zelený bar – Národní dům
Poslechovka v Zeleném baru 

V pořadí čtvrtá poslechovka bude la-
děna v jazzovém duchu. Můžeme čekat 

propojení mnoha různých hudebních 
žánrů, jazz fusion je totiž hudební styl, 

který bourá konvence a ruší zaběhlé 
hranice a hudební postupy. Výběru 

skladeb ze zlatého fondu se ujal Luboš 
Pavlíček, jazzový DJset představí 

v druhé části večera Michal Strmiska. 
Oba tak naváží na tradici reproduko-
vané jazzové hudby v již zaniklých 
frýdecko-místeckých hospodách... 

Vstup zdarma!
 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 zachycu-
jí výstup na Mont Blanc, který Filip se 
svými přáteli absolvoval v létě 2015.
Virtuální výstavy jsou k vidění 
na webadrese vystavy.kulturafm.cz, zá-
roveň 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 Frýd-
ku-Místku se zájmem o kulturu a umě-
ní. Mimo možnosti prezentovat svou 
tvorbu (obrazy, fotky, básně, povídky, 
filmy…) na webu KulturyFM v sekci 
Umělecký inkubátor a při kolektivních 
multižánrových expozicích nabídneme 
také prostor pro setkání – diskusní klu-
by, besedy a workshopy s umělci, spo-
lečné návštěvy kulturních akcí. 
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. 
BŘEZEN JE MĚSÍC FILMU! Přihlas 
svou tvorbu na soutěžní festival krát-
kých amatérských filmů
BESKYDSKÝ JEŠTĚR 2016 Pá 9. 9. – 
So 10. 9. 
KulturaFM vyhlašuje soutěž o nejlepší 
krátké amatérské filmy v kategoriích: 
hraný film, dokument, reportáž, animo-
vaný 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 zdravý pohyb pro každého! Břišní ta-
nec přináší 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 rela-
xace? A zároveň byste se chtěli o sobě 
něco dozvědět? Toužíte po sebepozná-
ní a sebevyjádření? Arteterapeutická 
setkání by mohla být pro vás to pravé! 
Výtvarný projev je pro člověka přiro-
zeným prostředkem vyjadřování vlast-
ních pocitů, postojů ke světu i k sobě 

samému, je i prostředkem sebepoznání 
a komunikace.
Lektorka: Věra Řehová
Kurzovné: 600 Kč/8 lekcí; 80 Kč/1 lek-
ce

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.

17. 3.
JARNÍ VĚNEC NA DVEŘE

Přineste si polystyrenový věnec 
a klubíčko vlny dle vlastní fantazie. 

Ozdoby budou k dispozici v Broučcích 
za drobný poplatek, podle vašeho 

výběru. Začátek v 10 hodin.
22. 3.

BESEDA MAMINEK
Přijďte si popovídat o tom, jak se 

chystáte na Velikonoce. Začátek v 10 
hodin.
24. 3.

ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH 
VAJÍČEK

Přijďte si s námi ozdobit velikonoční 
vajíčka. Přineste si vyfouknutá vajíčka 

a mašli. 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 fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těhoten-
ské centrum ve F-M uzavřené smlouvy 

se zdravotními pojišťovnami, čímž 
garantujeme nejvyšší kvalitu nabíze-

ných 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
19. 4. 2016 v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
21. 3. 2016 v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

16. 3. 2016 v 15.30
23. 3. 2016 v 15.30
27. 4. 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, relaxační 

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 
najdete na webových stránkách: 

www.charitafm.cz/nezbeda.
17. 3. 

Otázky z krabičky pro chytré 
hlavičky
21.–22. 3. 

Velikonoční dílny
Malování vajec, velikonoční deko-

race.
23.–24. 3. 

Spaní v klubovně
zážitkový program

24. 3., otevřeno do 12 hodin
Pečení beránků, pletení karabáčů

25. a 28. 3. 
Státní svátek – zavřeno

Každou středu je konzultační den 
– den určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví 
doučování nebo téma, které chtějí 

s pracovnicí prodiskutovat.

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 INFOR-
MACE na www.dancepoint.cz nebo 
na tel. 776 096 091.
Nabízíme taneční výuku začátečníkům 
i pokročilým, dětem i dospělým v pro-
storech se zrcadly, klimatizací, apara-
turou Skytec a bezplatným připojením 
k wifi. Máme 11leté zkušenosti v oboru. 
Výuku tance vede kvalifikovaný tým 
lektorů. V novém pololetí bude novou 
posilou taneční hvězda z Brna – Roman 
Kejík, který patří mezi špičkové taneč-
níky 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. 

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. Ote-
vřené 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 ZAČÁTEČ-
NÍKY. Oblíbený kurz studia s taneční-
kem Denisem Výkrutou. Choreografie 
a krokové variace tohoto kurzu jsou 
přizpůsobeny tak, aby se daly tancovat 
samostatně, bez partnera. Pro všechny 
věkové kategorie. 

NOVINKA! ORIENT DANCE 
kurz pro vás otevíráme ve dvou časo-
vých intervalech a věkových katego-
riích. Čtvrtek 14.30 – 15.30 pro DĚTI, 
čtvrtek od 19.00 – 20.00 pro DOSPĚLÉ 
(začátečníci, mírně pokročilí). Pod po-
jmem orientálního tance se schovává 
široká škála tanců, které se liší svým 
původem vzniku, hudbou, tanečním 
provedením i kostýmem. 

FLAMENCO 
Středa 18.00–19.00. Pod vedením troj-
násobné vítězky mezinárodní soutěže 
ve flamencovém tanci FLAMENCO-
PA 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

17. 3. čtvrtek KRYŠTOF – 
VYPRODÁNO
18. 3. pátek NO!SE: TEDDY 
KILERZ (UA)
DALŠÍ DRUM AND BASSO-
VÁ STAR VE F-M!
19. 3. sobota DAVID STYP-
KA & BANDJEEZ
OCHUTNÁVKA Z DLOU-
HO OČEKÁVANÉ DESKY JE 
TADY, PÍSNĚ A VĚCI, JAK 
JE URČITĚ NEZNÁTE
25. 3. pátek PRAGO UNION 

& LIVĚ BAND
BÁSNÍK KATO A V ZÁ-
DECH LIVĚ BAND, TO JE 
PRÁGO!
PŘIPRAVUJEME:
1. 4. AZURIT KINGDOM
2. 4. MANDRAGE (KD VP)
16. 4. INÉ KAFE
22. 4. MONKEY BUSINESS
29. 4. AC/CZ (AC/DC TRIBU-
TE) – POPRVÉ VE STOUNU
28. 5. IMMORTAL SHADOW 
FEST
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V loňském roce se Dět-
ský folklorní soubor Ost-
ravička zúčastnil taneční 
soutěže Ostravská pyra-
mida, ve které jsme v naší 
kategorii obsadili dvě 1. 
místa a vybojovali jsme si 
tak postup na mezinárod-
ní taneční soutěž, která se 
letos během posledního 
únorového víkendu kona-
la ve Vídni. 

Pro děti to byla velká vý-
zva, a tak od Vánoc kromě 
běžných zkoušek trénovaly 
i na mimořádných soustře-
děních, aby se ve Vídni 
umístily na co nejlepších 
místech. S velkým nadše-
ním a za podpory rodičů 
a ostatních členů souboru 
vyrazila tedy jedenáctičlen-
ná skupina do Vídně, aby 
předvedla tance Kalamajka, 
Čeladenský a Zbujan. Sou-
těž probíhala v překrásném 
hotelu Pyramida. Na třech 
pódiích se postupně vystří-
dalo 650 tanečních vystou-
pení v různých kategoriích. 
Soutěž takových monstróz-
ních rozměrů je zdlouhavá, 
psychicky náročná a čekání 
je ubíjející. Naše děcka se 
držela velmi dobře, navzá-
jem se podporovala a mys-
lím, že jim pomáhalo i to, 
že nové mikiny s názvem 
souboru, vlajkou a označe-
ním naší země je stmelova-
ly do skupiny, která nebyla 

nenápadná, ztracená, ale 
naopak hrdá na svou pří-
slušnost. Podařilo se nám 
tedy udržet psychiku našich 
dětí pod kontrolou tak, že 
zcela bravurně předvedly 
na velkých pódiích naše re-
gionální tance před nevěříc-
ně koukajícími diváky i po-
rotou. Dovolit si vystoupit 
na hřmotné taneční soutěži 
tohoto typu s překrásnými 
tanci z našeho regionu, to 
už chce odvahu. Už při tan-
ci Zbujan jsem věděla, že 
jsme porotu zaujali. Jejich 
úsměvy na tváři a komentá-
ře „nice“ (krásné) byly svě-
dectvím toho, že máme šan-
ci. Možná jsme zaujali i tím, 
že jsme na pódium nastou-
pili sice sebevědomě, ale 
s pokorou a nevynucovali 
jsme si potlesk a nepískali 
jako jiné skupiny, obzvláště 
ty z Balkánu. My jsme zís-
kali potlesk od diváků i bez 
vynucování.

A tak dvě minuty před 
půlnocí po dlouhém a dlou-
hém čekání, přímo pod py-
ramidou, která připomínala 
tropický prales, si mohli 
naši tanečníci s nadšením 
přijít pro ceny nejvyšší. 
Byla jsem hrdá na ty, kte-
ří se nezalekli a na pódiu 
zaslouženě, s všeříkající-
mi úsměvy, převzali zla-
to. Jmenovitě tedy: Anna 
Skalická, Marek Fizer – 

KALAMAJKA – 1. místo 
v kategorii mini, Tereza 
Bělešová, David Herot – 
ČELADENSKÝ – 1. místo 
v kategorii duo – junior, 
David Herot, Denisa Ma-
cháčová; Dan Imričko, 
Tereza Bělešová; Matěj 
Kocich, Majda Krtková – 
ZBUJAN – 1. místo v kate-
gorii juniorské skupiny.

Ale nejen jim patří po-
děkování za reprezentaci. 
Poděkování patří i Lucce 
Fizerové, která zde byla 
v roli náhradnice. Velké po-
děkování patří i dvěma do-
spělákům z řad rodičů, kte-
ří celou akci organizačně 
zajistili a ve Vídni se vzor-
ně o děti starali, povzbuzo-
vali je a dodávali jim odva-
hu. Jsou to Petra Skalická 
a Jana Herotová, poděková-
ní ale patří rodičům všech 
tanečníků, bez jejichž ne-
malé finanční podpory (o té 
psychické ani nemluvím) 
by děti do Vídně odjet ne-
mohly. A v neposlední řadě 
musíme poděkovat paní 
Marii Novákové, choreo-
grafce a umělecké vedoucí 
souboru Ostravička, která 
děti na takové akce připra-
vuje a podporuje je v tom, 
aby mohly reprezentovat 
soubor i na multižánrových 
soutěžích. 

 Jana Herotová 
 a Radka Kulichová

Populární plzeňská par-
ta Mandrage v rámci svého 
největšího a nejnákladněj-
šího turné zavítá se svou 
velkolepou show do Frýd-
ku-Místku. Všichni fanouš-
ci této kapely se mohou těšit 
na opravdu neskutečnou 
audiovizuální show, kterou 
Frýdek-Místek ještě snad 
nezažil! Koncert proběhne 
v sobotu 2. dubna v kultur-
ním domě Frýdek.

„Naše nejnákladnější tur-
né bude plné her se zrcadly 
a světlem. Inspirovali jsme 
se u velkých slavných tri-
ků kouzelníků jako Harry 

Houdini nebo David Cop-
perfield. Využívali spoustu 
zrcadel k tomu, aby mohli 
být v jeden okamžik na dvou 
místech najednou. Zrcadla 
jsou spojená i s celou deka-
dentní sedmdesátkovou pop- 
kulturní scénou, ze které 
jsme občas čerpali i hudeb-
ně na nové desce. Takže 
čekejte i zrcadlové disko 
koule a blýskavé kostýmy,“ 
popisuje bubeník Mandrage 
Matyáš Vorda.

Přípravu turné má kapela 
pevně v rukou, a to nejen 
jako dozor. Hudebníci a je-
jich tým stejně jako v mi-

nulosti přiložili ruku k dílu 
a vše si navrhují a potom 
i vyrábějí sami. „Dokonce 
u nás v dílně svařujeme i de-
korace,“ říká kytarista Josef 
Bolan. Jedinou výjimkou 
jsou kostýmy. Kůži na ně si 
kapela objednala u italského 
návrháře a finální výrobky 
vytvořila kostymérka Dita 
Petrusová-Filusová. „Ušila 
nám zrcadlové křiváky, kte-
ré právě v sedmdesátých le-
tech zažívaly největší slávu,“ 
doplňuje Vorda.

V devadesátiminutovém 
hudebním setu kapela zvlád-
ne přehrát celé nové album, 
které proloží nejzásadněj-
šími skladbami z minulých 
desek. „Měli jsme pětimě-
síční koncertní pauzu, takže 
se zpět na pódia nemůžeme 
dočkat,“ říká Bolan.

Vstupenky na koncert 
v ceně 250 Kč jsou k dostání 
v předprodeji v Beskydském 
informačním centru, v klu-
baru Pavlač a ve Stounu.

Po úspěšném jarním 
a podzimním turné se 
Aneta s albem Na Rados-
ti vydává na další místa 
v České republice. Cel-
kem navštíví třináct měst, 
včetně Frýdku-Místku (4. 
dubna, od 19 hodin, Ná-
rodní dům). Na turné ji 
doprovází kapela a smyč-
cové trio a kromě písní 
z nového alba zazní i star-
ší skladby v nových aran-
žích. Lidé se mohou těšit 
na příběhy inspirované 
venkovem a Šumavou.

„Spojení kapely a smyč-
cového tria nám dává mož-
nost každou píseň pojmout 
trochu jinak. Některé písně 
zpívám pouze za dopro-
vodu smyčců, jinde převa-
žuje zase kapela, poté se 
smyčcové trio s kapelou 
spojí a vytvoří takový malý 
orchestr anebo se naopak 
doprovodím sama. Důležité 
jsou pro mě kontrasty,“ pro-
zrazuje Aneta.

V létě bude turné pokra-
čovat sérií koncertů „Pod 
širou oblohou“. Přichystá-
no je celkem osm koncertů 
na krásných místech, jako 
jsou amfiteátry, nádvoří 
zámků či vyhlídka z hra-
du. Dva koncerty budou 
v doprovodu symfonického 
orchestru.

„Mám za sebou nádherný 
rok. Celé turné Na Radosti 
je pro mě silný zážitek, kte-
rý společně sdílíme s kape-
lou a nejbližším týmem lidí. 
Když jste s někým 24 hodin 
na cestách, hodně vás to 
sblíží. Mám to štěstí, že to 
mezi námi funguje hudeb-
ně i lidsky. Těším se na to 
zvláštní napojení a energii, 
která při koncertech vzni-
ká mezi námi a publikem, 
ale i na každodenní všední 
slavnosti, které spolu zaží-
váme. Třeba takové zastáv-
ky na pumpě. Myslím si, že 
bychom mohli vydat prů-
vodce kvality kávy na ben-
zinkách v celé republice. 

Jsme opravdu znalci,” říká 
Aneta Langerová.

Album Na Radosti vy-
šlo na konci roku 2014. 
Aneta spolu s klavíristou, 
hudebním skladatelem 
a producentem Jakubem 
Zitkem pracovala dva roky 
na písních, původní hud-
bě a textech. Pro inspiraci 
se vydali na Šumavu, kde 
objevili dnes již zaniklou 
osadu Na Radosti. To 
místo jim učarovalo a po-
mohlo jim přivést na svět 
desku plnou příběhů. Pro-
pracované aranže a osobi-
tý zpěv Anety Langerové 
předznamenaly úspěch 
u fanoušků i kritiků. V an-
ketě Žebřík 2014 Bacardi 
Music Awards ji fanoušci 
ocenili za zpěvačku roku, 
album Na Radosti a za pí-
seň Tráva. Ze čtyř nominací 
na cenu Akademie populár-
ní hudby – CENY ANDĚL 
2014, Czech Music Awards 
proměnila všechny v anděl-
ské sošky. 

„To místo jsme si zami-
lovali. Čas uchoval jen dvě 
chalupy na samotě, sochu 
panenky Marie a ruinu kap-
ličky. Ale na příběhy lidí, 
kteří tam žili, jako by ne-
měl žádný vliv. Ty tam do-
slova visí ve vzduchu a my 
jsme se rozhodli je vyprá-
vět,“ vypráví Aneta. 

Vstupenky v prodeji 
na www.kulturafm.cz.

Ostravička veze tři zlaté z Vídně

Aneta Langerová přiveze radost

Mandrage přivezou nevídanou show
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Pro inzerci volejte 603 249 743

Malířské 
natěračské práce

• Rychle, levně, čistě, 
hrubý úklid

• Byty, rd, školky, 
hospody, schodiště, 

firmy, atd.
• Důchodci slevy

• Byt 3+1 od 4000 Kč

 732 590 500

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

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

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

Hovory ve Skalici
Vedení statutárního města Frýdku-Místku 
ve spolupráci s Osadním výborem Skalice 

pořádá Setkání s občany Skalice, 
které se uskuteční 30. března od 17 hodin 

v sále Kulturního domu ve Skalici.


