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slovo primátora

Vážení občané,
možná i vy jste již zachytili informaci, že předseda vlády 

s ministrem dopravy slíbili, že se zasadí, aby se realizova-
la první část výstavby obchvatu. Vláda dokonce již na svém 
zasedání schválila bod, na základě kterého proběhne soutěž 
na zhotovitele stavby, takže o prázdninách bychom mohli 
znát vítěze, kdo by měl obchvat, respektive jeho část, začít 
stavět. Do té doby se snad pohne i řešení problému v čás-
ti, kde je problém s EIA, ale co se bude dít dál s propojkou 
od Frýdlantu na Dobrou, to je zatím ve hvězdách. Podstat-
né ale je, že se podařilo změnit „myšlení“ ministra dopravy, 
který celou dobu tvrdil, že nezačne obchvat Frýdku-Místku 
stavět dříve, dokud nebude mít veškerá povolení na komplet-
ně celý obchvat. I realizace po částech je pro Frýdek-Místek 
obrovskou výhrou a moc mě těší, že snaha všech, kteří se 
o obchvat zasazovali, bude mít nakonec hmatatelný výsledek. 
Naše práce ale nekončí, už nyní vedeme jednání ohledně tří 
mostních objektů, které byly vyškrtnuty kvůli úsporám z do-
kumentace, ale my je vidíme jako velice důležité. Jedná se 
zejména o propojku na Chlebovice, Zelinkovice a Olešnou. 
Jednáme v této souvislosti s Ředitelstvím silnic a dálnic i Mo-
ravskoslezským krajem.  Michal Pobucký

Zastupitelstvo města 
na svém březnovém za-
sedání vzalo na vědomí 
Multikriteriální analýzu 
možností provozování 
městské dopravy, o jejímž 
vypracování rozhodlo 
právě před rokem. Nyní 
uložilo radě města pro-
věřit splnění podmínek, 
které jsou pro založení 
městského dopravního 
podniku nezbytné.

„Jde zejména o naby-
tí potřebných pozemků, 
možnost přestavby stá-
vajícího autobusového 
nádraží, souhlas Morav-
skoslezského kraje s provo-
zováním městské hromad-
né dopravy mimo území 
města i po roce 2018 a další 
otázky nutné pro konečné 
rozhodnutí, zda do vlast-
ního dopravního podniku 
půjdeme,“ říká náměstek 
primátora Karel Deut-
scher. Přiblížil, že zpraco-
vatelé analýzy se zabývali 
nejen variantou interní, 
tedy vlastního dopravního 

podniku, ale i externí va-
riantou se zázemím či bez 
zázemí, i kombinovanými 
variantami, vždy z hledis-
ka právního, provozního 
a finančního plánu i tech-
nického zázemí. „Jako nej-
lepší způsob provozování 
městské hromadné dopravy 
se dle zpracované analýzy 
jeví interní varianta nebo 
externí varianta se záze-
mím. Důležité pro nás rov-
něž je, že zpracovaná ana-
lýza potvrdila, že provozní 
náklady na jeden kilometr 
stávajícího dopravce zajiš-
ťujícího městskou hromad-
nou dopravu i jednotlivé 
nákladové položky tohoto 
dopravce odpovídají prů-
měrným hodnotám v rámci 
České republiky, kdy se 
srovnávala města obdobné 
velikosti, s obdobným sys-
témem městské hromadné 
dopravy,“ těší primátora 
Michala Pobuckého, i když 
to současně znamená, že se 
město do vlastního doprav-
ního podniku nemusí nutit 

Na březnovém zasedá-
ní zastupitelstva se začalo 
výrazněji debatovat o tom, 
zda by Statutární město 
Frýdek-Místek mělo usilo-
vat o získání hotelu Cent-
rum, který připadl státu 
a jeho další využití je ne-
jasné.

„Myslím, že nic nepoka-
zíme tím, kdyby rada měla 
mandát jednat o záměru 
města nabýt nemovitost ho-
telu Centrum. V roce 2020 
bychom měli opustit budovu 
na ulici Palackého, jednotlivé 
odbory v různých částech 
města jsou nepraktické, ob-
čan se často ve Frýdku dozví, 
že musí do Místku, a naopak. 
Panelový dům hotelu stojí 

za to získat, mohlo by tam 
být sídlo úřadu, případně so-
ciální byty. My jsme bezplat-
ně předali gymnázium kraji, 
stát by mohl dát něco i nám, 
protože bychom mu dříve 
uvolnili to křídlo na ulici 
Palackého,“ nadhodil téma 
hotelu Centrum Miroslav 
Dokoupil.

Náměstek primátora Jiří 
Kajzar, který má na starosti 
nemovitosti ve správě měs-
ta, ovšem zapochyboval, že 
by se město mohlo k objektu 
dostat za výhodných podmí-
nek. „Obce už nejsou brány 
jako subjekt státní správy, 
ale stát se k nim má chovat 
a vše jim prodávat, jako by-
chom byli soukromá společ-

nost. Obávám se proto, že 
bezúplatný převod nebude 
předmětem nabídky. Nemá-
me rovněž přehled o tech-
nické infrastruktuře, bylo by 
nutné shodnout se na účelu 
a vědět, na kolik by přišla 
rekonstrukce, aby ten účel 
mohl být naplněn. Důležité 
jsou i provozní peníze, aby se 
nestalo, že postupně manda-
torní otesánci pozřou veške-
ré investiční prostředky měs-
ta,“ upozornil Jiří Kajzar.

Zastupitelstvo nakonec 
uložilo radě města vytvořit 
pracovní skupinu k nabytí 
hotelu Centrum, ve které 
budou zástupci všech poli-
tických stran, aby se získaly 
potřebné informace.  (pp)

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA: Důležitým, ale bezproblémovým tématem bylo založe-
ní městského dopravního podniku.  Foto: Petr Pavelka

Dopravní podnik je reálný

Hotel Centrum v úvahách města

za každou cenu. 
„My jsme ale přesvědče-

ni, že město má mít určité 
služby, které považujeme 
za strategické, zcela v ru-
kou. Ať už se jedná o do-
dávky tepla nebo skládko-
vání, podobně i u městské 
hromadné dopravy vlastní 
podnik umožňuje přímé ří-
zení a lepší možnosti ovliv-
ňovat službu ku prospěchu 
občanů. Ti určitě ocení vliv 

na kulturu cestování a větší 
flexibilitu při realizaci po-
žadavků a připomínek ces-
tujících. Pro vedení města 
je navíc významná možnost 
přímého výkonu služby v re-
žimu „In-house“ podobně 
jako je tomu u technických 
služeb, které dokážou rychle 
reagovat na aktuální potřeby 
ve městě,“ vysvětlil náměs-

tek primátora Jiří Kajzar.
Město tedy nyní bude 

prověřovat reálnost jednot-
livých kroků nezbytných 
k tomu, aby záměr založe-
ní městského dopravního 
podniku byl vůbec usku-
tečnitelný. Až poté o jeho 
faktickém případném vzni-
ku bude znovu rozhodovat 
zastupitelstvo.  (pp)
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„Již nějakou dobu stojí 
nová autobusová zastávka 
na ulici Na Příkopě, na-
proti objektu Mc Donald ś. 
Na časté dotazy občanů, 
kdy bude zahájen provoz 
této zastávky, je možná od-
pověď – až se bude tvořit 
nejbližší nový jízdní řád 
a tato zastávka bude do to-
hoto jízdního řádu zapojena 
(tedy odhad od 1. 7. 2016). 
Není však jisté, zda tato lo-
gická odpověď bude prav-
divá. Zastávku vybudovalo 
obchodní centrum Frýda. 
Toto obchodní centrum je 
připraveno dále financovat 
provoz této zastávky za cca 
350.000 Kč ročně. Tato za-
stávka by umožnila obča-
nům jedoucím z Frýdku 
do Místku pohodlné spoje-
ní nejen s obchodním cen-
trem, ale i s Mc Donald ś 
a Polárkou. Po technické 
stránce tomu nic nebrání. 
Poněkud složitější bude 
umístění zastávky pro ces-
tující z Místku do Frýdku. 
Vedení magistrátu určitě 
nebude dělat problém vy-
brat z nabízených variant 
tu nejlepší, která by umož-
ňovala i cestujícím z Míst-
ku přístup do dané lokality 
tak, aby v nejkratším mož-
ném termínu byla i druhá 
zastávka zprovozněna. Jde 
přece o službu pro občany 
a návštěvníky města Frýd-
ku-Místku. Proto zprovoz-
nění autobusové zastávky 
na ulici Na Příkopě by 
mělo být jen otázkou času.“

 Ivan Vrba
 za klub KSČM
„Vybudovaná autobuso-

vá zastávka u Frýdy, která 
neslouží svému účelu, pů-
sobí hloupě. Ale tento stav 
nemá na svědomí frýdec-
ko-místecká radnice, ale 
samotné obchodní centrum 
s jejich majiteli. Nás tento 
stav netěší, ale nejsme to 
my, kdo jej způsobil.

Do územního rozhod-
nutí byla totiž zakompono-
vána nutnost vybudování 
propojení pod estakádou, 
která by umožnila vyvede-
ní dopravy směrem na Frý-
dek, ale tato jednoduchá 
propojovací komunikace, 
kde by autobusy projely 
k soudu a došlo by i k od-
lehčení křižovatky u pře-
jezdu, investorem Frýdy 
vybudována nebyla. Ten 
postavil pouze jednu za-
stávku, která ovšem řeší 
jen cestující na Místek, 
nikoliv v opačném směru. 
Teď máme změnit pravi-
dla hry v průběhu zápa-
su a vyřešit ex post to, co 
vzniklo nedodržením slibu 
investora Frýdy, který má 
představu, že se vše spraví 
vybudováním kruhového 
objezdu u Polárky. Pova-
žujeme to za nesystémový 
krok, navíc v dopravně 
složitém místě, který ne-
chceme dopustit. Jsme ale 
otevřeni dalším jednáním, 
protože bychom byli rádi, 
kdyby se našlo řešení vý-
hodné pro všechny.“

 Karel Deutscher
 za ČSSD
„Předně, zmíněná auto-

busová zastávka je v ma-
jetku OC Frýda a byla 
postavena jako součást 

tohoto zbytečného a od-
pudivého obchodního 
centra. Celý záměr zajis-
tit zákazníky pro OC byl 
postaven na předpokladu 
developera, že si umístě-
ním v centru města, vedle 
estakády, kde denně pro-
jíždí více než 40 tisíc au-
tomobilů, zajistí výhodu 
návštěvnosti nejen pěších, 
ale i projíždějících aut 
centrem města. Na tento 
fakt inzerovaný v jejich 
reklamních materiálech, 
byli lákáni nájemci Frýdy. 
Developer ovšem takt-
ně zamlčel, že město má 
schválený obchvat, s cí-
lem zásadně omezit počet 
projíždějících aut centrem. 
Realizací obchvatu by se 
mohla návštěvnost Frýdy 
výrazně zkomplikovat. To 
je možná jeden z mnoha 

důvodů vysvětlující, proč 
se stavba obchvatu neu-
stále prodlužuje. Současná 
návštěvnost Frýdy zřejmě 
nutí její vedení k dalším 
krokům, jak si zajistit více 
návštěvníků, především 
navážením občanů auto-
busy z okolních sídlišť pří-
mo před OC. K tomu zá-
měru chce Frýda po městu 
zprovoznit zmíněnou za-
stávku a vybudovat další 
zastávku pod estakádou 
nebo nechat udělat kruho-
vý objezd před Polárkou, 
jako točnu autobusů. Vše 
jen v zájmu Frýdy, nikoli 
města, viz zdevastované 
centrum Ostravy po pře-
směrování dopravy k OC 
Karolína. Kdo zná doprav-
ně složitou situaci pod es-
takádou a v okolí Frýdy, 
pochopí, že tyto záměry 
jsou nepřijatelné a Naše 
Město FM je nepodpoří.“
 Jiří Kajzar
 za Hnutí Naše Město F-M

„Město by mělo udě-
lat maximum pro to, aby 
byly zprovozněny zastáv-
ky v obou směrech. Podle 
informací ze zastupitelstva 
se developer při výstavě 
Frýdy zavázal k výstavbě 
dvou zastávek a dalších ob-
služných komunikací.

Je tedy důležité, aby ten-
to závazek splnil, a město 
by v tomto směru mělo za-
čít jednat s vedením Frýdy. 

Cílem by mělo být řeše-
ní, kdy bude jasný termín 
spuštění obou zastávek. 
Pouze pokud bude garan-
ce výstavby další zastávky 
a obslužných komunika-
cí je, podle mého názoru, 

možno zprovoznit již vy-
budovanou zastávku.“

 Jakub Míček
 za Hnutí ANO
„Autobusová zastávka 

u sportovní haly Polárka 
by měla být zprovozněna. 
I když je pouze v jednom 
směru, z Frýdku do Míst-
ku, určitě poslouží obča-
nům při cestování za kul-
turou či sportem. Cestující 
z místecké části, bohužel, 
musí dojít z autobusové-
ho nádraží pěšky, nebo 
přestoupit na autobus je-
doucí směrem na Místek 
a jednu zastávku dojet. 
Při systému MHD zdarma 
náklady na dopravu cestu-
jícím nevzrostou. Je škoda, 
že zatím nedošlo k dohodě 
s OC Frýda (má také emi-
nentní zájem na autobuso-
vé dopravě do této lokality), 
které slíbilo, že vybuduje 
na své náklady jednu za-
stávku ze směru Místek. Je 
pravda, že dopravní situace 
u Polárky je poměrně kom-
plikovaná. Varianta vybu-
dování kruhového objezdu 
namísto křižovatky mezi 
Polárkou a McDonaldem, 
kde by se autobus mohl 
otočit, je technicky vel-
mi komplikovaná. Jediná 
možná varianta se zdá být 
vybudování zastávky pod 
nadjezdem, kde by pak 
muselo být zčásti omezeno 
parkování a vybudována 
smyčka pro otáčení auto-
busů. V každém případě 
by současná již postavená 
zastávka měla začít sloužit 
občanům města.“ 

 Libor Koval
 za klub KDU-ČSL

Zpravodajství

Téma: Má město zprovoznit autobusovou zastávku u Frýdy?

ZASTÁVKA BEZ ZASTAVENÍ: Investor Frýdy nedořešil dopravní situaci dle poža-
davků.  Foto: Petr Pavelka

VELIKONOCE VE MĚSTĚ: Zahájení na náměstí ředitelem Národního domu Jaku-
bem Tichým a primátorem Michalem Pobuckým. Na jevišti už se chystá Podsováček, 
dětský sbor 1. ZŠ.  Foto: Petr Pavelka
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Vedení města Frýdku-
-Místku rok co rok po-
kládá 14. března květiny 
u Památníku odboje 8. 
pěšího pluku slezského 
a připomíná pohnuté chvíle 
v tehdejších Czajankových 
kasárnách, které se staly 
symbolem výjimečného 
odporu proti nacistickým 
vojákům v prvních dnech 
války.

Historii přibližoval pří-
tomným, kterých se záslu-
hou aktivní Československé 
obce legionářské sešlo více 
než v předešlých letech, pri-
mátor Michal Pobucký: „Už 
koncem roku 1938 obdrželo 
velení 8. pěšího pluku slez-
ského rozkaz ponechat u jed-
notek pouze zásobu střeliva 
odpovídající mírovému po-
užívání. Představovalo to 30 
nábojů pro pušku, 16 nábojů 

pro pistoli, 100 nábojů pro 
lehký kulomet a 250 nábojů 
pro těžký kulomet. Ostatní 
střelivo včetně ručních gra-
nátů muselo být odevzdáno 
do divizního skladu. Sem 
měly být odevzdány podle 
rozkazu koncem února 1939 
také těžké kulomety. V úterý 
14. března 1939 hlavní štáb 
Československé armády vy-
dal rozkaz držet jednotky 
v kasárnách, aby bylo za-
bráněno případnému střetu 
s Němci. Velitel 8. pěšího 
pluku slezského plukovník 
Florián Eliáš obdržel rozkaz 
spálit tajné a mobilizační spi-
sy. Pálil je nejprve na velitel-
ství pluku a pak na velitelství 
místecké posádky. V areálu 
Czajankovy továrny, kde byl 
umístěn III. prapor 8. pěšího 
pluku slezského, měli svou 
ubikaci právě narukovaní 

Zastupitelé na svém 
březnovém zasedání roz-
hodovali o dotacích pro 
sociální a zdravotní ob-
last. Z rozpočtu města 
a dotačních programů 
uvolnili 11 538 000 korun. 
Finanční prostředky jsou 
určeny převážně na čás-
tečnou úhradu provozních 
nákladů jednotlivých sub-
jektů, ale také na realizaci 
jejich projektů a progra-
mů. 

Z dotačního programu 
„Podpora a rozvoj sociál-
ních služeb“, jehož cílem 
je zkvalitnění ucelené sítě 
sociálních služeb na území 
města, bylo podpořeno 40 
projektů v celkové částce 
8 488 000 korun. Finanční 
prostředky byly přiděleny 
například společnosti Ka-
fira, která pomáhá dětem 
i dospělým s poškozením 
zraku (300 tis.), Centru nové 
naděje, které provozuje ob-
čanskou poradnu (255 tis.). 
Charita F-M získala z do-
tačního programu přes tři 
miliony korun, mimo jiné 
na provoz Domu pokojného 
stáří u Panny Marie Frýdec-
ké (1 mil.), Oázy pokoje pro 
psychicky nemocné (600 
tis.), Charitní pečovatelské 
služby (500 tis.) nebo Od-
lehčovací služby (250 tis.). 
Finanční prostředky pře-
sahující 1,5 milionu korun 
putují také Slezské diakonii, 
například na provoz a pro-
jekty Azylového domu pro 
ženy a matky s dětmi Sára 

(614 tis.), Azylového domu 
pro muže Bethel (229 tis.) 
nebo na projekt sociální 
asistence (300 tis.). Dota-
ce dostal i spolek Podané 
ruce – osobní asistence, a to 
na pomoc seniorům a lidem 
s postižením (800 tis.).

Další peníze byly rozdě-
leny z programu „Podpora 
a rozvoj ostatních aktivit 
navazujících na sociální 
služby“. Jeho cílem je zkva-
litňování života a začleňo-
vání do společnosti osob 
se zdravotním postižením 
a ostatních sociálně znevý-
hodněných osob. Podpořeno 
z něj bylo 14 projektů v cel-
kové výši 800 tisíc korun. 
Například ADRA získala 
přes 233 tisíc na dobrovol-
nické programy a provoz 
sociálního šatníku, Svaz 
důchodců 100 tisíc na pod-
poru volnočasových aktivit 
seniorů, Podané ruce 80 
tisíc na koordinaci caniste-
rapie na území města a jeho 
okolí, spolek Cesta bez bari-
ér 80 tisíc na podporu alter-
nativní dopravy pro osoby 
se zdravotním postižením.

Dalších 669 200 korun 
na 17 projektů bylo rozdě-
leno z dotačního „Progra-
mu na podporu projektů 
v oblasti zdravotnictví“. 
Jeho cílem je podpora ma-
teriálně-technického vy-
bavení vedoucí ke zlepšení 
zdravotního stavu občanů, 
vytváření podmínek pro 
integraci zdravotně posti-
žených, podpora mobilní 

paliativní péče (mobilní 
hospic), ale také podpora 
preventivních programů ve-
doucích k výchově ke zdra-
ví a zdravému způsobu 
života. Oblastní spolek Čes-
kého červeného kříže získal 
60 tisíc na mobilní ošetřo-
vací jednotku, Charita F-M 
dostala na své projekty cel-

kem 93 tisíc korun (z toho 
na mobilní hospicovou péči 
25 tis.) a například Renar-
kon dostal 100 tisíc na pro-
gram harm reduction, jehož 
cílem je snižování rizik spo-
jených s užíváním drog. 

Z rozpočtu města zís-
kala Charita F-M 100 tisíc 
na provoz Dobrovolnického 

centra a 100 tisíc dostala 
také společnost Medela-pé-
če o seniory a 50 tisíc Ar-
máda spásy. Z rozpočtu byl 
podpořen také Beskydský 
pediatrický den organizova-
ný lékařkou Ivanou Rösch-
lovou (130.800). Celkové 
výrazné podpory se dočkala 
také frýdecká nemocnice.

U POMNÍKU: Zástupci města si spolu s dalšími účastníky pietního aktu připomněli 
dramatické události roku 1939.  Foto: Petr Pavelka

Připomínka hrdinství vojáků

Městská policie Frýdek-
-Místek bude od 4. dub-
na opět značit jízdní kola 
v rámci projektu Minister-
stva vnitra ČR „Forenzní 
značení jízdních kol za po-
mocí syntetické DNA“. 
V letošním roce je celý pro-
jekt hrazený z rozpočtu 
města Frýdek-Místek. 

Značení syntetickou DNA 
a evidence se týká všech 
typů jízdních kol, elektro-
kol, koloběžek a invalidních 
vozíků. Jízdní kolo je na ně-
kolika příslušných místech 
označeno mikroskopickými 
tečkami s jedinečným kó-
dem. Tyto mikrotečky jsou 
pouhým okem téměř nevi-
ditelné. Jejich vyhledávání 
na jízdním kole se provádí 
pomocí UV světla. Vlastní 
kód na ozářené mikrotečce 
se stává čitelným po jeho 
zvětšení.

Podstatou celého projektu 
je, že označená jízdní kola 
budou zaregistrována nejen 
do databáze Magistrátu 
města Frýdek-Místek, ale 
i do celosvětové databáze 

výrobce forenzního znače-
ní, což odrazuje pachatele 
od krádeží a usnadňuje iden-
tifikaci odcizených jízdních 
kol a pátrání po nich.

Značení a evidence jízd-
ních kol bude prováděno 
v Kontaktním centru pre-
vence v Křížovém podchodu 
v tuto provozní dobu: pondě-
lí 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00 

hodin.
Pro zaevidování jízdního 

kola vezměte s sebou: čisté 
jízdní kolo, občanský prů-
kaz, popř. doklad o nabytí 
kola (v případě, že tento do-
klad nemáte, vyplníte čestné 
prohlášení o nabytí značené-
ho předmětu).

Značení jízdních kol, 
elektrokol, koloběžek a in-
validních vozíků provádí 
Městská policie Frýdek-Mís-
tek ZDARMA. Případné 
dotazy budou zodpovězeny 
přímo v Kontaktním centru 
prevence.

„pro bezpečnost
občanů“

ZNAČENÍ KOL: Syntetickou DNA aplikují městští stráž-
níci v Křížovém podchodu.  Foto: Petr Pavelka

Forenzní značení jízdních kol

Město poskytlo přes 11,5 milionu korun pro sociální a zdravotní oblast 

nováčci. V onen pochmurný 
úterní podvečer stráž u brány 
netušila, že přijíždí předvoj 
německých vojsk. Když jed-

no z aut zastavilo a ke kasár-
nám se blížilo několik osob 
s napřaženými zbraněmi, 
bylo zřejmé, že se jedná o ně-

meckého důstojníka prováze-
ného dalšími vojáky. Zazněla 
výzva, aby se stráž vzdala... 

 (Pokračování na str. 4)
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Pro Český svaz bojov-
níků za svobodu bylo pro 
letošní rok připraveno 65 
tisíc korun jako neinves-
tiční dotace z rozpočtu 
města, předmětný mate-
riál byl ale stažen poté, co 
přímo na březnovém zase-
dání zastupitelstva města 
zaznělo mnoho znepoko-
jivých informací ohledně 
hospodaření a činnosti 
této organizace. 

Na zastupitelstvu se pře-
devším rozpovídala Jana 
Kapsová, bývalá místopřed-
sedkyně, jednatelka a hos-
podářka okresního výboru 
ČSBS, která vůbec nešetřila 
bývalou primátorku a se-
nátorku, dnes zastupitelku 
Evu Richtrovou, která měla 
využívat určité požitky a or-
ganizaci manipulovat s cí-
lem zajistit si zde funkci. 

„Odstoupila jsem z funk-
ce na základě otřesného cho-
vání paní Richtrové vůči mé 
osobě. Přijala jsem ji osobně, 
že bude pro nás všechny pří-
nosem, opak byl ale pravdou. 
Začalo mi životní peklo. 
Vyhrožovala nám trestními 
oznámeními, které rozdá-
vá jako bonbonky dětem, 
a hloubkovými kontrolami, 
poznala jsem její druhou 
tvář. Svaz totálně rozboři-
la a teď by jej snad chtěla 
dát dohromady? Jste samá 
lež, že se nestydíte za tako-
vé bezcharakterní chování. 
Myslela jsem, že nám bude 

pomáhat, ale peníze města 
zneužili lidé, kteří s válkou 
neměli nic společného. Roz-
házeli je na galakoncerty 
a Flory. K tomu ty podvody 
s okresní konferencí,“ vyčí-
tala Evě Richtrové Jaroslava 
Kapsová.

„Není pravda ani tečka, 
víc se k tomu vyjadřovat ne-
budu,“ reagovala Eva Rich-
trová, která posléze ještě 
dodala: „Každou větu můžu 
rozporovat, ale to bychom tu 
byli do večera.“

„Mě celá situace ko-
lem bojovníků za svobodu 
velmi mrzí, protože jsme 
dlouhodobě spolupracova-
li. Nebudu hodnotit, kdo 
za současný stav může, ale 
ten je neudržitelný, a proto 
materiál stahuji,“ rozhodl se 
primátor Michal Pobucký. 

Nejasnosti ohledně ne-
platné okresní konference 
a důkazy, že finance města 
spotřebovává určitá skupina 
lidí, nikoliv samotní bojov-
níci za svobodu, nenechá-
vala chladným náměstka 
primátora Jiřího Kajzara. 
Ten upozornil mimo jiné 
na účetní doklad organizace 
za kosmetiku a květiny pro 
Evu Richtrovou a na případ 
paní Bobošíkové v Kladně, 
kde rovněž politička hledala 
u bojovníků další angažmá. 
Při té příležitosti Evu Rich-
trovou rovněž vyzval, aby 
se vyjádřila také ke svému 
mnohaletému působení v 
dozorčí radě společnosti 
SmVaK, kde má pobírat 
měsíční odměnu ve výši 12 
tisíc korun. Ta se zavázala 
odpovědět písemně.  (pp)

Zpravodajství

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních slu-
žeb, upozorňuje všechny žadatele, kteří již mají poda-
nou žádost o přidělení bytu v Penzionu pro seniory Frý-
dek-Místek, p. o., ul. Lískovecká, aby se mezi 1. až 29. 
dubnem 2016 dostavili v úřední dny, tj. pondělí a středu 
(v době od 8.00 do 17.00 hodin, polední přestávka 11.30 
– 12.30) a ve čtvrtek (v době od 13.00 do 15.00), na od-
bor sociálních služeb, budova ul. Radniční 1149, 1. patro, 
kanc. č. 210 k aktualizaci svých žádostí.

Toto upozornění se netýká žadatelů, kteří mají poda-
nou žádost o přidělení bytu v domech zvláštního určení 
– ul. Sadová, ul. 17. listopadu, ul. Zámecká, ul. Na Aleji 
82, ul. Těšínská ve Frýdku-Místku. Tito žadatelé své žá-
dosti aktualizovali v 1. kalendářním čtvrtletí roku 2016.

 Mgr. Marcela Pěkníková, sociální pracovník

Aktualizace žádostí o přidělení bytu 
v Penzionu pro seniory Frýdek-Místek 

 (Pokračování ze str. 3)
...Vzápětí se ozval prv-

ní výstřel. Vojáci na stráži 
se stáhli za bránu a začal 
boj o kasárna. Odvážnější 
nováčci stříleli, jak uměli. 
V čele obrany stál kapitán 
Pavlík, svým zástupcem 
jmenoval poručíka Martín-
ka. Dělový granát zasáhl 
kancelář velitele praporu 
podplukovníka Štěpiny. Ten 
obdržel rozkaz z velitelství 

pluku k zastavení palby 
a ke kapitulaci.“

Primátor současně po-
dotkl, že i v dnešní svobod-
né společnosti je třeba si 
připomínat hrdinství lidí, 
kteří byli ochotni mnoho 
obětovat, někdy i položit 
svůj život za to, abychom my 
sami mohli žít v lepším svě-
tě. „Patří jim čest a náš vděk. 
Dnes i květiny,“ uzavřel svůj 
proslov primátor.  (pp)

Připomínka hrdinství vojáků

Město přispěje Nemoc-
nici ve Frýdku-Místku, 
jejímž zřizovatelem je 
Moravskoslezský kraj, 
na dovybavení nově ote-
vřeného lůžkového oddě-
lení dlouhodobé následné 
péče částkou jeden milion 
korun. Dalších tři sta pa-
desát tisíc získá nemocni-
ce od města na zakoupení 
zdravotnických pomůcek 
pro interní oddělení a od-
dělení následné a na po-
řádání Beskydských orto-
pedických dnů. Rozhodli 
o tom zastupitelé na svém 
březnovém zasedání. 

„My jsme s nemocnicí 
v roce 2014 uzavřeli smlou-
vu o spolupráci, ve které 
se zavazujeme každoroč-
ně přispívat částkou jeden 
milion korun na pořízení 
prostředků zdravotnické 
techniky s cílem zlepšit 
a zkvalitnit podmínky lé-
čebné a rehabilitační péče 
pro ambulantní i hospita-
lizované pacienty nemoc-
nice. Mimo tuto smlouvu 
přispíváme nemocnici také 
na projekty, jejichž cílem 
je rozvoj zdravotní péče 
a následné péče a vytváře-
ní podmínek pro integraci 
zdravotně postižených ob-

čanů,“ řekl Libor Koval, 
který má ve své kompetenci 
sociální oblast.

Finanční prostředky 
ve výši jeden milion korun 
jsou určeny výhradně na za-
koupení zdravotnických 
pomůcek a přístrojů zdra-
votnické techniky v rámci 
dovybavení nově otevřené-
ho oddělení dlouhodobé ná-
sledné péče. Dalších 45 tisíc 
získá nemocnice od města 
na zakoupení invalidních 
vozíků s antidekubitním 
sedákem pro oddělení ná-
sledné péče a 45 tisíc na za-
koupení sady polohovacích 
antidekubitních pomůcek 
pro interní oddělení. Ne-
mocnice získá také 60 tisíc 
na zakoupení cvičebních 
a balančních pomůcek, jako 
například stepperů, pedálo-
vého trenažeru nebo činek, 
v rámci projektu Kognitivní 
rehabilitace, léčba frailty. 

Město nemocnici přispě-
je částkou 200 tisíc korun 
také na úhradu nákladů 
spojených s pořádáním tra-
dičních Beskydských or-
topedických dnů. Konat se 
budou v květnu a zúčastní 
se jich specialisté nejen 
z České republiky, ale také 
Slovenska a Polska.

Město podpoří nemocnici

Bojovníci bojovali na zastupitelstvu,
pod palbou byla i Eva Richtrová

Bezpečnostní rada 
města na půdě magis-
trátu projednala aktuál-
ní bezpečnostní situaci 
ve Frýdku-Místku a oko-
lí, i výhled do budoucna 
v souvislosti s migrační 
krizí. Ve Vyšních Lhotách 
je ale aktuálně jen 19 mi-
grantů a další vývoj lze 
jen stěží odhadovat, proto-
že závisí na rozhodnutích 
mnoha států.

Policie ČR přiznala, že 
sleduje situaci především 

na německo-rakouské hra-
nici, a konstatovala, že 
Frýdek-Místek není pod-
houbím pro extrémistické 
skupiny, spíše se jednotlivci 
realizují jinde mimo město. 
„Monitorují se akce se zvý-
šeným počtem osob, riziko-
vá utkání, rizikové koncerty 
jsou více sledovány, ve větší 
míře se provádějí pyropro-
hlídky a podobně,“ uvedl 
vedoucí územního odboru 
Policie ČR Frýdek-Místek 
Petr Klega. Ten se zpovídal 

vedení města také z role po-
licie při proběhnuvší bloká-
dě, kdy policie příliš aktiv-
ně odkláněla dopravu tak, 
že vytvářela nakonec kolo-
ny v jiných částech města 
než v místě blokády. 

„Jsme zodpovědni za bez- 
pečnost silničního provozu, 
takže na přímý dotaz řidičů 
mohlo dojít k podání infor-
mace o lepší průjezdnosti 
jinou cestou, ale nechtěli 
jsme nic mařit, sám jsem 38 
let bydlel ve Frýdku-Míst-
ku, takže víme, jak je ob-
chvat potřebný. Hlavně, že 
se při blokádě nic nestalo, to 
nám spadl kámen ze srdce,“ 
přiznal ošemetnost situace 
Petr Klega.

Účastníci rady probrali 

také ochranu kulturních 
památek ve městě v reakci 
na zkušenosti s židovským 
hřbitovem, a test bezpeč-
nosti škol ve městě, kdy 
bylo sondováno, jakým 
způsobem se může někdo 
dostat dovnitř. „Chápeme, 
že systém škol je tak silný 
jako nejslabší článek perso-
nální, ale chceme dál infor-
movat, kontrolovat, proško-
lovat, aby to nikdo nebral 
na lehkou váhu. Potkáme 

se s řediteli, aby se všichni 
dostali na úroveň těch nej-
lepších, protože jako rodič 
chci mít jistotu, že se nic 
nestane, a jako zřizovatelé 
se musíme snažit bezpeč-
nost zajistit,“ řekl primátor 
Michal Pobucký. Současně 
prozradil, že město by chtě-
lo historicky poprvé uspo-
řádat den, kde by hlavní roli 
měly hrát složky integrova-
ného záchranného systému. 
 (pp)

Bezpečnostní rada projednala
blokádu, migraci i terorismus

BEZPEČNOSTNÍ RADA: Zástupci města s policií 
a hasiči.  Foto: Petr Pavelka
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Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních 
služeb, oznamuje zájemcům o přidělení bezbariérové-
ho bytu ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Mís-
tek, že je možné podat žádost o přidělení bezbariérové-
ho bytu do pronájmu.

V současné době jsou dostupné 3 byty o velikosti 
1+0, I. kategorie, o ploše cca 40 m2 na adrese ul. Malý 
Koloredov č.p. 811, Frýdek-Místek.

Žadatelem o bezbariérový byt může být občan s tě-
lesným postižením v oblasti mobility s trvalým po-
bytem na území statutárního města Frýdek-Místek. 
Byty jsou dle schválených pravidel pro pronájem bytů 
ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek při-
dělovány odborem sociálních služeb na základě po-
souzení celkové sociální situace žadatelů a výsledku 
bodového hodnocení žádosti. 

Bližší informace získáte na Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, odboru sociálních služeb, ul. Radniční 
1149, telefon 558 609 358, kancelář č. 107, u Mgr. Jany 
Pavelkové, v době úředních hodin: pondělí, středa 8.00 
– 17.00 hod., čtvrtek 13.00 – 15.00 hodin.

Středisko Dorkas Ostra-
va, tísňová péče při Slezské 
diakonii reaguje na pro-
blematiku stárnutí obyva-
telstva a zvyšující se délku 
života. Naše služba napo-
máhá uživatelům z Morav-
skoslezského kraje setrvat 
co nejdéle v přirozeném 
domácím prostředí, snižu-
je jejich obavy z osamělos-
ti a nemožnosti dovolat se 
pomoci v krizové situaci 
a umožňuje jim žít soběs-
tačně a důstojně. Přispívá 
ke stabilizaci psychického 
i zdravotního stavu a posí-
lení sebedůvěry a současně 
pomáhá pečujícím rodi-
nám našich uživatelů.

Význam služby tísňové 
péče je zřejmý. Vyrovnanější 
a klidnější bývají nejen uži-
vatelé naší služby, ale rovněž 
i rodina, jejíž členové bydlí 

v zahraničí nebo na druhé 
straně republiky. Rodina 
oceňuje úbytek stresujících 
myšlenek, co se asi děje s ne-
mocným rodičem, který byd-
lí osaměle. 

Uživatel má doma nain-
stalováno zařízení systému 
tísňového volání s tísňovým 
tlačítkem. V případě krizové 
situace, jako je pád, náhlé 
zhoršení zdravotního stavu 
nebo případné napadení, si 
uživatel stiskem tísňového 
tlačítka, které má stále u sebe 
(zavěšené na krku, nebo 
na zápěstí) může přivolat 
pomoc.

V případě zájmu o napo-
jení do systému tísňové péče 
volejte kdykoliv tel. číslo 
596 613 513, 737 223 967, 
zde získáte více informací 
a můžete být zavedeni do da-
tabáze zájemců o službu. 

Vstupní jednorázový popla-
tek za montáž do systému 
tísňové péče činí 1 500 Kč, 
měsíční platby jsou 260 Kč. 
Technické zařízení tísňové 
péče funguje přes telefonní 
linky a také přes mobilní sítě. 
 Mgr. Denisa Šustková, DiS. 
 – koordinátor střediska 

V Klubu Nezbeda, kte-
rý je střediskem Charity 
Frýdek-Místek, jsme se 

tento měsíc věnovali té-
matu PRÁCE. Během 
celého měsíce jsme si pro 

děti připravili různé akti-
vity na dané téma.

I malé děti ví, že práce 
je pro člověka důležitá. 
Přesvědčili jsme se o tom 
při diskusi, kterou jsme 
uspořádali k tématu měsí-
ce. Děti si přišly na to, že je 
potřebná nejen pro vydělá-
vání peněz, ale také k tomu, 
aby se člověk cítil užitečný. 
„Když lidé nechodí do prá-
ce, mají sice více volného 
času a méně starostí, ale 
také se nudí a jsou někdy 
i nešťastní nebo vymýšlejí 
blbosti a třeba i kradou,“ 
byla slova dětí.

Při další aktivitě měli 

„nezbedníci“ vyjmenovat 
v určitém čase všechny 
profese, které je napadnou. 
Překvapilo nás, kolik toho 
děti znají a že chápou i to, 
že zpívání, herectví nebo 
sport nejsou jen zábava, ale 
zaměstnání jako každé jiné.

Dále jsme si povídali 
o tom, kdo by čím chtěl být, 
až bude velký. Přání to byla 
celkem reálná a souvise-
la s tím, co jednotlivé děti 
rády dělají. Pak měly děti 
za úkol předvést některá 
povolání pantomimicky 
nebo je nakreslit. Ostatní 
hádali – většinou správně.

Hodně jsme se pobavi-

li při aktivitě, kdy jsme 
si hráli na úřad práce. 
Nejprve jsme přijímání 
uchazečů a zprostřed-
kování práce předvedly 
my – pracovnice a prak-
tikantky. Poté si zahrály 
tyto role i děti. Z jejich 
předvádění bylo zřejmé, 
že už na úřadu práce byly 
s rodiči a dobře odpozoro-
valy chování dospělých. 
Některé jejich postřehy 
nás všechny rozesmály.

Téma měsíce PRÁCE 
jsme si tedy s dětmi v Klu-
bu „užili“ jak vážně, tak 
i zábavně.

 Alena Kopidolová

Volné bezbariérové byty Dorkas Ostrava, tísňová péče
– „S námi nejste v tísni sami“

8. března se důchodci 
městské organizace Sva-
zu důchodců sešli na svém 
pravidelném měsíčním 
setkání. Aktuální infor-
mace, přednesené předse-
dou organizace, doplnily 
přehled akcí v právě vy-
šlém informátoru. 

Seznámil s postupem 
příprav na opravy a rekon-
strukci budovy budoucího 
Domu seniorů na ulici Pi-
onýrů a pozval přítomné 
na prohlídku této budovy 
v úterý 15. března. 

Z připravovaných vý-
znamných akcí a novinek 
vyzvedl neděli 10. dubna, 
kdy bude v Galerii „Pod 
Sovou“ zahájen 4. ročník 
výstavy sběratelských 
předmětů a výtvarných 
prací důchodců „HOBBY 
2016“, a pozval zájem-
ce do právě zakládaného 

kroužku kulečníku. Také 
úspěšná anketa „Senio-
ři svému městu“ již běží 
půl roku a vylosovanému 
respondentu bude předán 
hodnotný dárek.

Setkání se neslo, vzhle-
dem k datu Mezinárodní-
ho dne žen, ve slavnostní 
atmosféře. Tu nám přijeli 
podpořit studenti Gym-
názia Havířov-Město 
svým sborovým zpěvem 
a skladbami přednese-
nými jejich komorním 
orchestrem pod vedením 
temperamentní paní pro-
fesorky Sylvy Mokrošové. 
Dokonalý projev děvčat 
i chlapců byl odměňován 
mohutným potleskem zcela 
zaplněného sálu.

 Rudolf Horníček, 
 Dalibor Kališ, 
 Městská organizace 
 Svazu důchodců ČR

Důchodci slavili MDŽ

Začátkem února v Centru 
odlehčovacích služeb a Tý-
denním stacionáři uspořádali 
pro uživatele a jejich rodinné 
příslušníky zábavné odpo-
ledne s klobouky, tzv. Klo-
boukový bál. Týdenní stacio-
nář a Centrum odlehčovacích 
služeb jsou středisky Charity 
Frýdek-Místek.

Pracovnice s uživateli na-
pekli spoustu dobrot, které 
pak ochutnávali u kávy při 
poslechu hudby z gramo-
fonu. Během této akce byla 
vyhlášena soutěž o nejlepší 
fotografii ve vybraném klo-
bouku. Do konce února moh-
li uživatelé, jejich rodinní 
příslušníci i pracovníci hla-

sovat. Celkem 7 soutěžních 
portrétů bylo po celou dobu 
vystaveno na nástěnce. Od-
borná porota ve složení pra-
covnic Centra odlehčovacích 
služeb a Týdenního stacioná-
ře otevřela začátkem března 

krabici s hlasovacími lístky 
a sečetla jednotlivé hlasy.

Vítězné portréty patří 
panu Leopoldovi Koflerovi 
(E) a paní Štěpánce Burme-
rové (F). Gratulujeme!

 Renáta Zbořilová

Kloboukový bál se soutěží

Bez práce nejsou koláče, ví děti z Klubu Nezbeda
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kam za sportem a relaxací
Jarní los FNL 

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
POHÁR JOSEFA MASOPUSTA - Stovky 

28. dubna (čtvrtek) - okresní finále chlapců středních 
škol a víceletých gymnázií v kopané
5. května 2016 (čtvrtek) - krajské finále

Máte rádi jízdu na koni?
Sportovní klub Skalický dvůr nabízí prázdninové kur-

zy pro děti, rekreační jízdu na koni, přípravku pro děti 
i dospělé a příjemné posezení s občerstvením. 

www.skalickydvur.cz
Vodácký oddíl Plaváček

Jsme oddíl, který je zaměřen nejen na vodáckou turisti-
ku, ale hlavně na vytváření přátelských vztahů mezi dět-
mi a vedení k jejich samostatnosti a zodpovědnosti podle 
křesťanských principů. Míváme pravidelné schůzky, ví-
kendové akce, i letní tábor u vody. Momentálně máme 
volnou kapacitu pro děti ve věku 12 – 17 let. Bližší info 
na homolai@seznam.cz, http://vopfm.royalrangers.cz.

V prvním jarním utká-
ní fotbalová Lipina oto-
čila skóre proti favorizo-
vanému Hradci Králové 
a po trefách Lukáše Stra-
tila a Petra Hoška mohla 
slavit vítězství 2:1 a zisk 
důležitých tří bodů, i když 
Východočeši dokázali ude-
řit hned ze své první váž-
nější akce. 

V 8. minutě unikl po pra-
vé straně Adam Vlkanova 
a svou přihrávkou vybídl 
ke skórování Petra Sch-
warze, který zakončoval 
do prázdné brány – 0:1.

Lipina se naštěstí již 
v první půli dočkala vy-
rovnání. Ve 34. minutě se 
o něj postaral forvard Lu-
káš Stratil, který vystřelil 
z hranice velkého vápna. 
Střelu srazil jeden z obrán-
ců přímo do protipohybu 

Ottmara, který tak byl proti 
tomuto pokusu bezmocný – 
1:1. Poté se naskytl obrázek, 
který naznačoval, že duch 
současného týmu je přece 
jen někde jinde než toho 
podzimního. Jeden z domá-
cích hráčů pospíchal do sítě 
pro míč, aby tým měl co 
nejrychleji šanci na úspěch 
navázat. A už o dvě minuty 
si Lipina vypracovala dal-
ší příležitost. Po rozehrání 
přímého volného kopu na-
krátko se k míči dostal Erik 
Ujlaky, ale z úhlu nedokázal 
překonat hradeckého Ott-
mara. 

Po změně stran v 56. mi-
nutě hlavní rozhodčí Berka 
rozhněval domácí hráče 
i příznivce, když nařídil po-
kutový kop. Matěj Mihálek 
však potvrdil, že chytá vý-
borný zápas. Vystihl směr 

JARNÍ PREMIÉRA: Valcíři v dramatickém zápase urvali tři body s Hradcem. 
 Foto: Petr Pavelka

Slibný začátek fotbalového jara
MFK F-M – FC HRADEC KRÁLOVÉ 2:1 (1:1)

střely Pavla Černého a pe-
naltu tak zneškodnil. Nedáš-
-dostaneš se naplnilo v 73. 
minutě, kdy si na dlouhý 
míč za obranu naběhl Petr 
Hošek. Ve sprinterském 
souboji unikl Marku Plaši-
lovi a v zakončení si počí-

Házenkáři odehráli v so-
botu 19. března poslední 
utkání základní části extra-
ligy. Na domácí palubovce 
porazili Litovel, čímž si 
definitivě zajistili 5. místo 
v tabulce. Ve čtvrtfinále 
play off tak svěřenci Aleše 
Chrastiny vyzvou Hranice, 
které obsadily 4. příčku.

Od úvodního hvizdu vi-
děli diváci ofenzivní háze-
nou na obou stranách. Útok 
střídal útok. Ofenzivy obou 

výběrů měly navrch před 
obranami. Naše hráče tento-
krát střelecky táhl především 
Sebastian Strack, který jen 
v prvním poločase zatížil 
konto soupeře šesti přesnými 
trefami. 

Hráči SKP po celou dobu 
vedli. Po první půlhodině 
šli do šaten se čtyřgólovým 
náskokem i díky Jakubu 
Bosákovi, který dal v rozme-
zí 26. a 29. minuty hned tři 
góly po sobě.

Po změně stran dokázal 
náš výběr soupeři odskočit 
až na rozdíl šesti gólů. Jen-
že hráče Litovle to nezlomi-
lo. Postupně dokázali snížit 
na tříbrankový rozdíl. Ov-
šem v posledních desíti mi-
nutách se střelecky prosadili 
jen třikrát, zato házenkáři 
SKP šestkrát, přičemž prv-
ní dvě extraligové branky 
zaznamenal také dorostenec 
Jakub Horký, který nastoupil 
na levém křídle. 

Skvělými výkony se pre-
zentovali členové Lašského 
sportovního klubu F-M při 
„Velké ceně Opavy“ v pla-
vání, kdy v konkurenci 20 
klubů z ČR a Slovenska 
ukázali, že jejich forma 
stoupá. Posuďte sami – 
celkem 54 startů a z toho 
37 osobních rekordů, 17 

ročníkových rekordů a 8 
klubových rekordů, to jsou 
úžasná čísla.

Nejvíce zviditelnil klub 
LSKF-M Tobiáš Šimčák roč. 
2004, který dvakrát zvítězil 
a dvakrát byl druhý. Hlavně 
souboj na 50 m motýlkem byl 
hodně dramatický, kdy své-
ho soupeře z Ostravy porazil 

o pouhou 
s e t i n u 
sekundy. 
Nicméně 
pochvalu 
si zaslou-
žili úplně 
všichni.

Na za-
č á t k u 
b ř e z n a 

se klub představil také 
na plaveckých závodech 
v Karviné. V konkurenci 
29 klubů z ČR a Polska do-
kázal jedenáctkrát stanout 
na stupních vítězů. Nejvíce 
cenných kovů si odvezl Ště-
pán Surma roč. 2004 – 1x 
zlato a 3x bronz. Tobias 
Raška roč. 2007 byl 3x tře-
tí, Daniel Benglař roč. 2006 
byl jednou na prvním místě, 
Kristýna Lancová roč. 2004 
byla jednou třetí a Matěj Paj-
tl byl dvakrát druhý. A opět 
jsme i zaznamenali mnoho 
nových zápisů do statistik, 
kdy ze 49 našich startů pa-
dlo 26 osobních rekordů, 14 
ročníkových rekordů a dva 
absolutní rekordy.

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF: V posledním extraligo-
vém zápase Sokol Frýdek-Místek před vlastními diváky 
prohrál s Olomoucí 0:3 (-20, -21, -13) a stejným poměrem 
skončila také celá série.  Foto: Petr Pavelka

Na závěr jsme přehráli Litovel, 
v play off narazíme na Hranice
SKP F-M – Tatran Litovel 32:26 (18:14)

nal chladnokrevně. Trefou 
na 2:1 potvrdil, že ne nadar-

mo byl nejlepším střelcem 
Lipiny v zimní přípravě.

Lašská síla úspěšně reprezentuje
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Bojovný duel valcířů pro-
ti Sokolovu sice příliš šancí 
nepřinesl, ale Lipina doká-
zala vytěžit z minima ma-
ximum. Vítězství jí vystřelil 
útočník Petr Hošek.

Zdá se, že nebývale dlouhá 
zimní přestávka, kterou pro-
dloužilo nepřívětivé počasí, 
kvůli kterému nemohla Lipi-

na nastoupit hned k prvním 
dvěma jarním zápasům, na-
šim hráčům spíše pomohla. 
V prvních dvou zápasech si 
totiž vyšlápli na dva celky 
z popředí druholigové tabul-
ky. Nejprve dokázali svěřenci 
Mikuláše Radványiho otočit 
duel s exligovým Hradcem 
Králové a o tři dny později 

přehráli i Sokolov, kterému 
uštědřili vůbec první porážku 
v letošním ročníku Fotbalové 
národní ligy. Přitom od úvod-
ního hvizdu viděli diváci 
nepříliš pohledný duel, kdy 
kombinační hru znemožňoval 
těžký terén. 

Zápas provázelo mnoho 
nepřesností na obou stra-
nách. Hráči poměrně často 
kazili i jednoduché přihrávky 
po zemi. Když už všechno 
nasvědčovalo tomu, že střet-
nutí skončí spravedlivou, ale 
divácky neatraktivní bez-
brankovou remízou, dokáza-
la Lipina udeřit z jediné své 
šance v utkání. Deset minut 
před koncem pronikl střída-
jící Martin Vyskočil středem 
hřiště až na hranici pokuto-
vého území, přihrávkou oslo-
vil spoluhráče z útoku Petra 
Hoška a ten nezaváhal. Jediná 
střela na branku tak znamena-
la další cenné tři body.

A fotbalisté přidali další 
po remíze 0:0 v Ústí nad La-
bem, kde obrali o body další-
ho favorita a potvrdili tak mi-
mořádně povedený začátek. 
O Frýdku-Místku se najed-
nou mluví jako o týmu, který 
naposledy prohrál mistrovský 
zápas v polovině října.

Frýdecko-místečtí hoke-
jisté na domácím ledě otoči-
li finálovou sérii s Valachy 
ze Vsetína a díky dvěma gó-
lům Davida Klimši oslavili 
prvenství ve východní části 
2. ligy. Sezóna však Ry-
sům ani zdaleka nekončí, 
už v úterý v Polárce čekal 
první kvalifikační souboj 
s jihočeským Táborem.

Frýdek-Místek se dostal 
do problémů prohraným 
domácím zápasem a Vala-
ši se ujali v sérii vedení 1:2. 
Ve čtvrtém pokračování finá-
le ale naši utekli hrobníkovi 
z lopaty a díky famózní první 
třetině vyloupili vyprodaný 
Lapač, který se tak mistrov-
ských oslav nedočkal. Vše 
pak dokonali v pátém zápase 
před domácím publikem.

Trenér Jiří Juřík: „Jsme 
nesmírně rádi, že se náš dílčí 
cíl naplnil. Podařilo se nám 
vyhrát moravskou skupinu, 
i když musíme sportovně při-
znat, že všechny ty zápasy se 
Vsetínem byly náročné. Byl 

Atletická halová sezó-
na je za námi a to je čas 
krátkého hodnocení. Jak 
se Slezanu Frýdek-Místek 
letos povedla? Na mistrov-
stvích České republiky vy-
bojovali naši atleti pět me-
dailí. O čtyři se postaralo 
žactvo.

Lukáš Skotnica vybojo-
val zlato v chůzi, tři stříb-
ra přidali Adam Feranec, 
Amálie Mynářová rovněž 
v chůzi a Adéla Lojkásková 
ve výšce. Bronz pak patří 
Monice Čaganové v chůzi 
juniorek. Zásluhou Adély 
Lojkáskové (pětiboj, 300 
m), Ivety Raškové, Thomase 
Hlavačky, Kateřiny Krtko-
vé (všichni 800 m), Denisy 
Pánkové, Terezy Kotáskové 
a Robina Dorotíka (všich-
ni chůze) přidali naši mezi 
republikovou elitou ještě 

dalších devět finálových 
umístění. Na mistrovstvích 
Moravy a Slezska to bylo 
potom 23 medailí! Titu-
ly vybojovali v mladším 
žactvu Thomas Hlavačka 
na 150 a 800 m a štafeta 
děvčat 4x200 m ve složení 
Anna Cagašová, Mojisola 
Akerele, Amálie Mynářová, 
Klára Ningerová. V žactvu 
Adéla Lojkásková ve výšce, 
Tereza Kotásková a Adam 
Feranec v chůzi a mezi ju-
niorkami Iveta Rašková 
na 400 m. Když k medai-
lovým úspěchům přidáme 
36 překonaných oddílových 
rekordů, tak letošní halová 
sezóna patří k těm velice vy-
dařeným. Všem samozřej-
mě děkujeme za výbornou 
reprezentaci a nezbývá než 
si přát, aby výborné výkony 
pokračovaly i v letní sezóně. 

Každý sportovec ví, že 
je sice pěkné se soutěže 
zúčastnit, ale ještě pěk-
nější je, když se podaří ji 
vyhrát. Jsme proto velmi 
rádi, že tradiční předjar-
ní Mistrovství České re-
publiky mládeže do 16 let 
v šachu konané jako každý 
rok v Koutech nad Desnou 
(5.–12. 3.) zastihlo hráče 
Beskydské šachové ško-
ly ve velmi dobré formě, 
která dovolovala pomýšlet 
na víc než jen na účast. 

Na prestižní akci odjelo 
pod vedením trenérů Pav-
la Benča, Zdeňka Holeksy 
a Stanislava Jasného šestnáct 
našich šachistů a šest z nich 
se vrátilo s medailí na krku. 
Soutěžilo se ve věkových ka-
tegoriích do 10 let, 12 let, 14 
let a 16 let, přičemž v každé 
kategorii hrála zvlášť děv-
čata a zvlášť chlapci. Zde 
je přehled těch nejúspěšněj-
ších: 1. místo obsadili Lucie 
Fizerová (kategorie D10), 

Richard Stalmach (katego-
rie H10) a Tobiáš Krejčok 
(kategorie H12), 3. místo 
patří Natálii Szuscíkové 
(kategorie D10), Kristýně 
Laurincové (kategorie D14) 
a Luciánu Vantuchovi (ka-
tegorie H12). Připomenout 
ještě ale musíme minimálně 
bramborovou medaili Zuza-
ny Gřesové v kategorii D14. 
Tady bronz unikl opravdu 
o fous. Třešničkou na dortu 
pak byl ještě úspěch Micha-
ela Kubíka v doprovodném 
FIDE OPEN turnaji. Také 
Michaela tížila při návratu 
z Koutů nad Desnou na krku 
medaile, a to zlatá. V koneč-
ném součtu tak naše výpra-
va přivezla sedm cenných 
kovů. Všem ometálovaným, 
ale i těm ostatním, kteří sta-
tečně bojovali, a tentokrát 
jim to zrovna úplně nevy-
šlo, děkujeme za vzornou 
reprezentaci oddílu a města. 
A upřímně gratulujeme. 

 Tomáš Adamec

Sedm medailí šachistů

UBOJOVANÁ VÝHRA: Další tři body pro valcíře. 
 Foto: Petr Pavelka

Sokolov poprvé padl ve Stovkách
MFK F-M – FK BANÍK SOKOLOV 1:0 (0:0)

Hodnocení halové sezóny

TĚŽKÝ OŘÍŠEK: Dobře to dopadlo, ale Vsetín nás mi-
mořádně trápil.  Foto: Petr Pavelka

Vsetín nás trápil na pět zápasů
HC F-M – VSETÍN 2:1 (3:2 na zápasy)

V úvodním kole skupiny 
dorostenecké ligy, které se 
konalo v Ostravě, překva-
pili judisté z Beskyd své 
soupeře výborným výko-
nem. Podceňovaný nováček 
soutěže vybojoval druhé 
místo, když potrápil favo-
rita a vítěze SKKP Brno. 
Také v dalších soubojích 
předvedl výborný výkon. 

V rozhodujícím derby 
Frýdecko-Místečtí porazili 
konkurenční a ambiciózní 
1JC Baník Ostrava. Favo-
rizovaný Baník obsadil až 
čtvrté místo za třetím JC 
Hranice. Dorostenecká liga 
je prestižní soutěží Českého 
svazu juda, které se v letoš-
ním roce zúčastní 11 týmů, 
schopných postavit k souboji 
družstva v celém rozsahu vá-
hových kategorií. To doká-

žou jen týmy s velikou člen-
skou základnou a k takovým 
judisté z Frýdku-Místku 
patří. K postupu ze skupiny 
a šanci bojovat o medailová 
umístění budou Frýdecko-
-místečtí borci muset bo-
dovat ještě ve druhém kole, 
které se uskuteční v Brně. 
V téměř dvacetileté historii 
klubu je to poprvé co se klub 
zapojil do dorostenecké ligy. 
Judisté ale potřebují udržet 
širokou členskou základnu 
především ve vztahu k vel-
kému rozsahu váhových 
a věkových kategorii. Proto 
neustále vyhledávají zájem-
ce o trénink. Chybí hlavně 
lehké a těžké váhy. Přijďte 
zkusit judo. Každé pondělí 
a středu od 16.30 v kasár-
nách „Na Bahně“. 

 www.judobeskydy.cz

Excelentní vstup judistů do ligy

to výborný soupeř. Důležité 
bylo srovnat celou tu sérii 
ve Vsetíně. Tam se klukům 
zápas opravdu povedl. Potom 
už jsme si před domácími fa-
noušky věřili.“

Do posledního místečka 
zaplněná Polárka poprvé pro-
pukla v jásot ve čtrnácté mi-
nutě. Lukovu střílenou při-
hrávku z levé strany Piecha 
nezužitkoval, což se poved-
lo až dorážejícímu Davidu 
Klimšovi, který z předbran-
kového prostoru protlačil puk 
za Petra Hromadu.

Postupně plynule přibýva-
ly dvouminutové tresty, brá-
nící formace si ale na obou 
stranách poradily. Opačně 

tomu bylo až v 33. minutě, 
kdy se domácím proti čtyřem 
dlouho nedařilo, po vyra-
žené střele Franka se však 
na správném místě před 
brankou ocitl David Klimša 
a další dorážkou zdvojnásobil 
frýdecko-místecké vedení.

Jediná vsetínská radost 
byla k vidění na konci 49. mi-
nuty – Kajaba za Danečko-
vou brankou vybojoval puk 
a nahrávkou do levého kruhu 
vyzval ke skórování Lukáše 
Finsterleho, který přesnou 
střelou zdramatizoval prů-
běh rozhodujícího finálového 
duelu. Další gól ale už nepa-
dl a domácí mohli s úlevou 
slavit.
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Statutární město Frý-
dek-Místek rozhodlo 
o prodeji hrobových 
zařízení, která jsou 
umístěna na níže uvede-
ných hrobových místech 
na veřejném pohřebišti 
ve Frýdku, a to formou 
nabídkového licitačního 
řízení. 

Prodej formou nabíd-
kového licitačního říze-
ní se uskuteční dne 9. 5. 
2016 v 15.00 hodin v za-
sedací místnosti v bu-
dově Magistrátu města 
Frýdek-Místek, Radnič-
ní č. 10, Frýdek-Místek. 

Účastník nabídkového 
licitačního řízení se před 
jeho konáním prokáže 
platným občanským prů-
kazem. Kupní cena musí 
být zaplacena před podpi-
sem kupní smlouvy. Bliž-
ší informace na odboru 
správy obecního majetku 
MMFM, tel. 558 609 177. 

Prohlídku výše uvede-
ných hrobových zařízení 
je možno dohodnout se 
zaměstnanci společnos-
ti TS a.s., se sídlem 17. 
listopadu 910, Frýdek-
-Místek, a to s p. Men-
šíkem (tel. 731 400 138) 
nebo s p. Švrčinovou (tel. 
731 196 620).

V případě nedostup-

nosti se obracejte na Sta-
tutární město Frýdek-

-Místek, Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor ži-

Nabídkové licitační řízení – hrobová zařízení

Na přelomu měsíce 
března a dubna, v týdnu 
od 29. 3. do 4. 4. byl v Ze-
l in kovicích-Lysůvkách 
naplánován jarní úklid 
se strojním čištěním. 
V rámci zvýšení kvality 
provedeného úklidu byla 
nabídnuta občanům mož-
nost odvozu přebytečné-
ho posypového materiálu 
z míst, které nejsou sou-
částí prováděného úklidu, 
především z míst mezi ro-
dinnými domy aj. Pokud 
si občané v těchto místech 
vyklidí a vymetou nahro-
maděný odpad a zanecha-
jí jej na chodnících před 
svými domy na „hromád-
kách“, technické služby 
města TS a.s. je za přízni-
vých povětrnostních pod-
mínek uklidí v sobotu 2. 
4., resp. v pondělí 4. 4.

Úklid 
v Zelinkovicích

-Lysůvkách

votního prostředí a země-
dělství, pracoviště Palac-
kého 115, Frýdek-Místek, 

kontaktní osoba p. Ka-
lenská (tel. 558 609 488, 
777 921 817).
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha a ná-
dvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 5139)
nebytové prostory o výměře 280 m² (bývalá výrobna 
uzenin) 
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 604 je součástí pozemku p.č. 1437/4) 
– ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VI. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP (kance-
lář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP (kan-
celář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha a ná-
dvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku p.č. 1437/6) 
– ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP (kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP (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:

Svoz biologicky rozloži-
telných odpadů od rodin-
ných domů bude zahájen 
v letošním dubnu a bude 
probíhat až do konce října. 
Jednotlivé nádoby budou 
sváženy jednou za dva týd-
ny prostřednictvím hně-
dých plastových popelnic 
pouze k tomu účelu urče-
ných.

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

Co do bioodpadu patří?
• odpad ze zahrad – tráva, 
listí, seno, zbytky rostlin, ko-
řeny a listy zeleniny, květiny;
• zemina z květináčů;
• tenké ořezy z keřů a stromů, 
případně štěpky dřevin;
• drny, spadané ovoce;

• bioodpad z domácností – 
zbytky zeleniny a ovoce, 
slupky z brambor, mrkve, 
čajové sáčky, kávová sedlina.
Co do bioodpadu NEpatří!
• obaly – papírové a lepenko-
vé, plastové, kovové a kom-
pozitní;
• stavební odpad – beton, 
keramika, výrobky ze sádry, 

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

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

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

Svoz bioodpadů ve Frýdku-MístkuZvýšený průtok v řece Ostravici
V souladu s kalendářem vodáckých akcí Povodí Odry 

oznamuje, že proběhne organizovaný sjezd řeky Ostravi-
ce „Sancheho memoriál 2016“, který se uskuteční v so-
botu 2. dubna od 9 do 13 hodin při průtoku zhruba 13 
m3/s od VD Šance.

Odtok z přehrady bude od 8 hodin zvyšován postup-
nou manipulací až na požadovaný průtok.

Upozorňujeme tímto občany, aby nedošlo k ohrožení 
jejich bezpečnosti nebo životů.

Ve Frýdku-Místku se nachází čtyři sběrné dvory, které 
jsou k dispozici pro občany města. 

Obyvatelé města Frýdku-Místku mohou do sběrných 
dvorů odevzdávat odpady zdarma (po předložení občan-
ského průkazu); podnikatelé ovšem za odevzdané odpady 
musí zaplatit. 

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

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

Sběrné dvory a mobilní sběrna

SD Collolouky
SD Pod Estakádou

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

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

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

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

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

pondělí – pátek 8.00 – 17.00
sobota 8.00 – 14.00

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

Provozní doba:
pondělí – pátek  6.00 – 14.00

Mobilní sběrna
Provoz mobilní sběrny byl ukončen!
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V předposledním úno-
rovém týdnu se žáci 7. a 8. 
ročníku ze „Čtyřky“ zú-
častnili lyžáku na Horní 
Bečvě.

Přestože v den našeho 
příjezdu šplhaly teploty vy-
soko nad nulu, vydali jsme 
se v odpoledních hodinách 
do nedalekého lyžařského 
areálu, kde jsme se rozdělili 
do výkonnostních družstev 
a pomaličku začali s výukou 
a zdokonalováním techniky 
lyžování. Úterní celoden-
ní déšť však naše snažení 
zbrzdil. Na celý den, který 
jsme strávili v budově re-
kreačního střediska, jsme 

připravili zábavné a dobro-
družné soutěže. Děti hledaly 
a řešily tajemné šifry, upletly 
si náramky a změřily své 
síly v různých sportovních 
i vědomostních soutěžích. 
Na úspěšné řešitele a vítěze 
soutěží čekaly sladké od-
měny. Následující ráno nás 
přivítalo sněhovou nadílkou, 
a tak jsme zbývající dny lyžá-
ku mohli strávit na svahu. Ti, 
kteří dosud na lyžích nestá-
li, se po prvních nesmělých 
obloučcích rychle zlepšovali 
a brzy s přehledem zvládli 
dětský mírnější svah. Poz-
ději si troufli vyjet na samý 
vrchol sjezdovky a v závěru 

našeho pobytu již s jistotou 
sjížděli náročnou sjezdovku 
bez pádu. V průběhu výuky 
si děti navzájem pomáhaly 
a povzbuzovaly se k lepším 
výkonům. Jejich kamarádské 
vztahy se ještě utužily při 
zábavných večerních hrách 
a aktivitách. O tom, že se le-
tošní lyžák opravdu vydařil, 
svědčí kladné ohlasy žáků: 
„Moc se mi tam líbilo, byl to 
pro mě velký zážitek. Zůstal 
bych tam ještě týden.“ „Byla 
to skvělá akce školy. Hry mě 
bavily a lyžovalo se perfekt-
ně.“ Jsme rádi, že se dětem 
lyžák tak líbil.  

 Kateřina Kunčarová

Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o. 
Ke splavu 1568, Frýdek-Místek, 738 01 

www. mssezdravotnickoupeci.cz 
mobil 737 286 529 

Zápis pro školní rok 2016/2017 + den otevřených dveří 
se bude konat 10. 11. 12. / 5. 2016 

Od 10 do 16 hodin v prostorách MŠ.

Mateřská škola pro děti s vadami řeči 
(i v kombinaci vad) 

ul. 8. pěšího pluku 821, Frýdek-Místek, 
tel. 432 367 

Vás srdečně zve na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

a ZÁPIS do Mateřské školy, 
v úterý 19. dubna od 8 do 16 hodin. 

Škola je zapojena do projektu 
ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ.

Nabízíme:
- logopedickou péči pod vedením odborných pracovníků

- výuku dětí s poruchami autistického spektra
- individuální přístup v malém kolektivu dětí

- relaxační místnost
- třídy vybavené interaktivními tabulemi
- canisterapii, muzikoterapii, arteterapii

- spolupráci se speciálně pedagogickými centry 
a pedagogicko-psychologickou poradnou

„Čtyřka“ byla na lyžáku

Otevíráme další logopedickou třídu. 
Chceme vám být nápomocni!

MŠ Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883 
Připravuje pro vás otevření další logopedické třídy. Logope-

dická praxe u nás je dlouholetá a máme velmi dobré výsledky. 
Děti s tímto handicapem 
přibývá a my jim tímto 
nabízíme odbornou po-
moc. Přesto, že docházíte 
ke svým logopedickým od-
borníkům ambulantně, ne-
váhejte a kontaktujte nás co 
nejdříve na tel. 774 036 919, 
budeme vám nápomocni. 
Pro vaši základní informaci 
o MŠ můžete navštívit naše 
www.jmyslivecka.cz 

Těšíme se na vás! 

Cena všech táborů: 1 250 Kč 
na 5 dnů. Děti lze přihlásit 
i na jednotlivé dny za 300 Kč 
na 1 den.
Program táborů běží vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin. Hlí-
dání zajištěno od 6.30 hodin.
Věk: 6 – 12 let (Pouze pro 
děti, které již absolvovaly 1. 
třídu ZŠ).
Přihlášky a informace: 
Budova A, Pionýrů 767, 
Místek, telefon: 558 111 777, 
e-mail: tabory@klicfm.cz

11. 7. – 15. 7.
OLYMPIJSKÉ HRY

Víte, kde jsou letošní olym-
pijské hry? Víte, kdy byly 
první Olympijské hry?
Pokud se chcete dozvědět 
více o Olympijských hrách 
a současně si vyzkoušet 
sporty, ve kterých se soutě-
ží na Olympijských hrách, 
tak máte možnost. Zažijete 
týden her a soutěží, výpravy 
na několik sportovišť a hlav-
ně budete bojovat o speciální 
olympijské medaile.

18. 7. – 22. 7. 

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ 
Vítáme všechny nadšen-
ce pověstí a legend, hradů 
a zámků Moravskoslezského 
kraje. V tomto roce se vypra-
víme do renesančního zám-
ku Raduň nedaleko Opavy, 
kde nás čeká duch zdejšího 
nerudného správce a čertův 
bludný balvan. Také se vydá-
me po stopách pokladu Stoll-
bergů, údajně schovaném 
v podzemních chodbách Pas-
kovského zámku, kde nám 
na cestu posvítí zdejší svět-
lonoši. V empírovém zámku 
Fryštát se dozvíme nejen 
o životě šlechty v 19. století, 
ale také o čarovném fryštát-
ském zvonu, který pozlobil 
těšínskou hraběnku.

25. 7. – 29. 7. Z OŘÍŠKU 
KRÁLOVNY MAB

Máte rádi divadlo, loutky, 
maňásky nebo marionety? 
Rádi se převlékáte do kos-
týmů a hrajete si na udatné 
rytíře, neohrožené loupežní-
ky nebo urozené princezny? 
Rádi recitujete, zpíváte a mi-

lujete příběhy? Pak je tady 
týden přesně pro vás. Kou-
zelným světem příběhů Wil-
liama Shakespeara plných 
elfů, víl, mocných panovní-
ků, princezen a princů, vás 
provede víla snů královna 
Mab. Nahlédněte do diva-
delního světa za oponou.

1. 8. – 5. 8. 
PATERO ŘEMESEL 

Lidé si odnepaměti vyráběli 
předměty, které potřebovali 
a které jim sloužily. Pěkně 
sami a ručně. Později si vyro-
bili na pomoc i stroje. Pojď-
me společně nahlédnout pod 
pokličku pěti řemesel – povo-
lání. Máme na to celý týden 
a věřte, že bude zajímavý. 
Víte, jak se vyrábějí např. 
vánoční ozdoby – baňky? 
Více vám teď neprozradím. 
Chcete s námi prožít zajíma-
vý týden? Budeme cestovat, 
objevovat, poznávat, soutěžit 
a radovat se z prázdnin. Při-
dáte se k nám?

8. 8. – 12. 8. 
SVĚT POZNÁNÍ

Zažijte s námi týden plný dob-
rodružství, skvělých zážitků, 
napětí a překvapivých oka-
mžiků. Zábavnou formou se 
dozvíme fakta o světě kolem 
nás. Nejenže objevíme bo-
hatství planety Země, kouzlo 
přírody, sílu vědy a techniky, 
krásu umění, ale také navští-
víme opravdovou Pevnost 
poznání. Za jejími branami 
na nás čeká spousta zážitků 
a zajímavostí, při nichž se 
nudit rozhodně nebudeme. 
Přidejte se k nám a společně 
budeme žasnout nad světem, 
ve kterém žijeme.

15. 8. – 19. 8. 
TAJEMSTVÍ DŘEVA

Dřevo – dar stromů. Dřevo 
a dřevěné výrobky používali 
lidé odnepaměti. Dřevěný 
klacek byl jedním z prvních 
nástrojů předchůdce člověka. 
Každý druh dřeva se vyzna-
čuje specifickými vlastnost-
mi. Odolnost dřeva, jeho 
vzhled a vlastnosti rozhodo-
valy v průběhu historie o tom, 
k jakým účelům se jednotli-

vé druhy používaly. Kde ho 
vezmeme, jak ho zpracujeme, 
co z něho vyrobíme? Jaký jiný 
dar nám stromy přinášejí? Če-
kají nás výlety, exkurze i po-
vídání. Tak se přihlaste včas!

22. 8. – 26. 8. ZBOJNÍCI
Celý týden budou účastníci 
PT zábavnou formou soutěžit 
o titul „zbojníka“ a zároveň 
se seznámí s nejslavnějšími 
zbojníky – Jánošíkem a On-
drášem. Navštívíme hrad, 
archeopark, rybí dům, lanové 
centrum, hory, muzeum stra-
šidel, středověkou krčmu…

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propa-
gační materiály jednotli-
vých akcí, ze kterých se 
dozvíte konkrétní infor-
mace.
Bližší informace, přihláš-
ky apod.
SVČ KLÍČ FRÝDEK-
-MÍSTEK | telefon: 
558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLÍČ 2016
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KROUŽKY A KURZY:
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2015/2016 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků a kur-
zů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě. 

NOVÉ KURZY:
11. 4.

ZÁKLADY KRESBY | 
VÝTVARNÝ KURZ

V průběhu kurzu se sezná-
míte s technikou kresby tuž-
kou, uhlem a rudkou. Naučíte 
se základům stavby obrazu 
a kompozice. Kurz bude roz-
dělen do čtyř částí. Kresba 
zátiší, kde si osvojíte základy 
perspektivy, vyjádření růz-
ných struktur materiálů touto 
technikou a hru světla a stínu. 
Tyto dovednosti rozvinete 
v dalších částech věnovaných 
figurální kresbě a studii archi-
tektonického prostoru. V zá-
věru využijete všechny osvo-
jené dovednosti v plenéru.
Cena: 1 250 Kč/10 lekcí (1 
lekce: 120 minut)
Věk: od 15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 17.00 – 19.00 hodin
Informace: Ivana Kulhán-
ková | Telefon: 558 111 765, 
731 167 010 | E-mail: iva@
klicfm.cz
12. 4. KURZ FIGURÁL-
NÍ PLASTIKY | KERA-

MICKÝ KURZ
V tomto kurzu si osvojíte 
zvládnutí prostorového po-
jetí keramiky, modelování 
hlavy, lidské figury a reliéfu 
zvířete pomocí technik vy-
bírání plného tvaru, stavby 
z plátů a postupné stavby 
dutého tvaru, studie detailů 
obličeje pro docílení výrazu. 
Věk: od 15 let

Cena: 1 200 Kč/10 lekcí (1 
lekce: 120 minut)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 16.30 – 18.30 hodin
Informace: Ivana Kulhán-
ková | Telefon: 558 111 765, 
731 167 010 | E-mail: iva@
klicfm
14. 4. ZÁKLADY MALBY 

| VÝTVARNÝ KURZ
Technologie malby. Naučíme 
se od základů, jaké správné 
podklady používat, co je to 
podmalba, imprimitura, izo-
lace. Dozvíte se, jak si zvolit 
vhodné štětce, špachtle a dal-
ší pomůcky, systém práce 
s barvou na paletě, způsoby, 
jak dosáhnout jemných ba-
revných přechodů, světelných 
efektů, struktur, iluze prosto-
ru, jak ztvárnit různé materi-
ály a textury s využitím olejo-
vých a akrylových barev.
Věk: od 15 let
Cena: 1 250 Kč/10 lekcí (1 
lekce: 120 minut)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 18.15 – 20.15 hodin
Informace: Ivana Kulhán-
ková | Telefon: 558 111 765, 
731 167 010 | E-mail: iva@
klicfm
14. 4. ZÁKLADY KRES-
BY A MALBY PRO PO-
KROČILÉ | VÝTVAR-

NÝ KURZ
Zde si prohloubíte své zna-
losti a zdokonalíte se v obou 
technikách. Kurz je určen 
pro zájemce, kteří se již vě-
nují kresbě a potřebují si roz-
šířit své dovednosti pod indi-
viduálním vedením lektora. 
Věk: od 15 let
Cena: 1 250 Kč/10 lekcí (1 
lekce: 120 minut)
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 

budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 16.00 – 18.00 hodin
Informace: Ivana Kulhán-
ková | Telefon: 558 111 765, 
731 167 010 | E-mail:iva@
klicfm

AKCE:
2. 4. VELIKONOČNÍ 

AKTIV DAY 
Tak to je ta pravá příležitost 
pro tebe. Můžeš si užít dopo-
ledne plné tance, ručních prací 
a hlavně zábavy. Přijď na další 
akci TS AKTIV, nyní na téma 
Velikonoční Radovánky spo-
lu s trenérkami Zuzkou a Al-
čou, které se už moc těší.
Věk: 6 – 15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00 – 12.00 hodin 
| Sraz účastníků: 8.45 hodin
Cena: 65 Kč
Informace: Martina Fatr-
dlová | Telefon: 558 111 766, 
736 150 088 | E-mail: marti-
na@klicfm.cz
2. 4. DUHOVÉ DOBROTY 
| DOBROTY V SOBOTY

Chvilku svítí sluníčko, chvil-
ku prší, inu duben. Měsíc, 
který si z nás často dělá legra-
ci. Někdy prší a zároveň svítí 
sluníčko. To pak můžeme 
vidět na obloze duhu. A du-
hové budou i naše dobroty. 
Barevné a veselé. Upečeme 
si duhový cupcake, barevnou 
piškotovou roládu a smlsne-
me si na ovocném špízu pl-
ném vitamínů.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00 – 12.00 hodin
Cena: 100 Kč
Informace: Martina Fatr-
dlová | Telefon: 558 111 766, 
736 150 088 | E-mail: marti-
na@klicfm.cz
2. 4.  SOBOTA V POHY-

BU | 1. ZŠ 
Přijďte za námi a zahrajte si 
v tělocvičně míčové hry. Bu-
deme hrát florbal, futsal nebo 
házenou.
Věk: 8 – 12 let
Místo a čas: ZŠ Petra Bezru-
če, T. G. Masaryka 454, Frý-
dek, velká tělocvična, 8.40 
– 12.15 hodin
Cena: 10 Kč
Informace: Jiří Šnapka | 
Telefon: 604 524 066 | E-
-mail:jirka@klicfm.cz
9. 4. OSADNÍCI Z KATA-
NU | MÍSTNÍ TURNAJ

Přijď si zahrát Osadníky 
z Katanu a pokus se postou-
pit do finále Mistrovství ČR...
Každý odehraje 4 kola 
a za umístění v jednotlivých 
hrách budou hráči podle své-
ho umístění získávat body.
Věk: 7 – 99 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 9.30 – 18.00 hodin | Pre-
zence: 9.30 – 10.00 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Tele-
fon: 558 111 773, 604 524 066 
| E-mail: jirka@klicfm.cz

16. 4. PRINCEZNY 
NA CESTÁCH 

Milé princezny, je jaro a my 
se vydáváme do země plné 
krásných vůní. Je to jedna 
z nejmenších evropských 
zemí, velmi známá svými 
květinovými trhy. Říká se jí 
také země tulipánů. Jejími 
rovinami se téměř bez ustání 
prohání silný vítr, a tak její 
obyvatelé stavěli odpradávna 
větrné mlýny. Tato země je 
také rájem milovníků sýrů. 
Více už určitě prozrazovat 
nemusím. Brzy na viděnou!
Věk: 6 – 9 let
Místo a čas: Rodinné cen-

trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 9.00 – 17.00 hodin
Cena: 250 Kč
Informace: Pavla Chrobá-
ková | Telefon: 558 111 749, 
732 646 127 | E-mail: pavla@
klicfm.cz
23. – 24. 4. Z POHÁDKY 

DO POHÁDKY | VÍKEN-
DOVÝ POBYT 

Máme rádi pohádky, ať jsme 
malí nebo velcí. Chceme být 
jako naši pohádkoví hrdi-
nové a radujeme se z jejich 
šťastného konce. Tak nechť 
jsou pro nás pohádky také 
inspirací pro naše víkendové 
hry a soutěže. Na Višňovce 
bude veselo! Přidej se k nám.
Věk: 6 – 12 let
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, okres F-M 
| Příjezd: 9.00 – 9.30 hodin 
na TZ Višňovka | Odjezd: 
16.00 hodin z TZ Višňovka
Cena: 510 Kč
Informace: Pavla Chrobá-
ková | Telefon: 558 111 749, 
732 646 127 | E-mail: pav-
la@klicfm.cz
28. 4. Ateliér DEA | ŠPER-

KOVNICE
Nevíte, kam si uložit své 
šperky? Využijte náš Ateliér 
DEA, kde si můžete vyrobit 
originální šperkovnici. Při 
zdobení dřevěné krabičky vy-
užijeme techniky decoupage, 
embosování a vyřezávání or-
namentů pomocí Big Shotu či 
zdobení práškem a razítky.
Věk: 15 – 90 let
Cena: 150 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 16.30 – 19.00 hodin
Informace: Ivana Kulhán-
ková | Telefon: 558 111 765, 
731 167 010 | E-mail: iva@
klicfm

NABÍDKA AKTIVIT STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLÍČ NA MĚSÍC DUBEN

Kompletní nabídku letních 
pobytových táborů najdete 
na www.klicfm.cz.
2. – 10. 7. DANCE CAMP 

NO. 3 | 9 dnů
Jeseníky jsou nejčistším pro-
středím naší republiky a my 
zde pořádáme další taneční 
tábor Dance Camp No. 3. 
Zaměříme se na tanec ve sty-
lech disco, street dance, hip-
-hop, aerobic, zumba a show 
dance. Denně budou na pro-
gramu taneční workshopy, 
herní turnaje, kreativní čin-
nosti, soutěže, výlety a mno-
ho dalšího. Prostor pro nudu 
rozhodně nehrozí.
Věk: 6 – 16 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy

Místo: RS Iris, Karlovice 
u Vrbna pod Pradědem, Je-
seníky
Cena: 4 000 Kč
Informace a přihlášky: 
Martina Fatrdlová | Telefon: 
736 150 088, 558 111 766 | 
E-mail: martina@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 pro-
vede malé táborníky celým 
týdnem.
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
Informace a přihlášky: Rad-
ka Kulhánková | Telefon: 
737 421 058, 558 111 763 | E-
-mail: radka@klicfm.cz

29. 7. – 7. 8. BATMAN 
NAVŽDY! | 10 dnů

Město Gotham City je sužo-
váno mnoha padouchy, kte-
ré vede ten největší – Joker. 
Maskovaný netopýří muž 
spolu s věrným Robinem 
tentokráte bojují s obrov-
skou přesilou. I ty můžeš stát 
po jejich boku. Protivníky ti 
budou Travička Ivy, Kočičí 
žena, Hádankář i Tučňák.
Věk: 6 – 16 let

Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociální 
zařízení 
Místo: Hotel Lipový, Mo-
rávka
Cena: 4 200 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 900 Kč
Akce platí do 30. 4. 2016.
Informace a přihlášky: Re-
náta Zahurská | Telefon: 
732 383 131, 558 434 154 | E-
-mail: renata@klicfm.cz
5. 8. – 14. 8. SHREK | 10 dnů
Vydejte se spolu s námi 
na velké putování se zlobrem 
Shrekem pohádkovým krá-
lovstvím. Čekat na vás budou 
rozličná stvoření pohádkové 
říše jako Kocour v botách, 

Pinocchio, pohádkové víly 
a princezny a hlavně nejed-
no Shrekovo dobrodružství. 
Na jeho cestě nás bude do-
provázet jeho věrný přítel Os-
lík. S vaší pomocí se zajisté 
podaří Shrekovi nalézt lásku 
svého srdce a překonat mno-
hé nástrahy. To vše v překrás-
ném prostředí našich Beskyd.
Věk: 6 – 15 let
Ubytování: zděná budova, 
sprchy s teplou vodou
Místo: Horský hotel Marti-
ňák, Horní Bečva, okres 
Vsetín
Cena: 4 000 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 700 Kč
Akce platí do 30. 4. 2016.

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ SVČ KLÍČ 2016 – VOLNÁ MÍSTA
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Pořádá Svaz důchodců F-M
Vstupné 50 Kč.

Kulturní dům FrýdeK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

sobota 2. 4.
KONCERT SKUPINY MANDRAGE

více informací na: www.stoun.cz
sobota 9. 4.

TRADIČNÍ HROZENBÁL
více informací na 

www.skupinahrozen.cz
sobota 16. 4.

PAVEL ŽALMAN LOHONKA 
Při koncertu oslaví své 70. narozeniny 
a pokřtí novou desku a knihu, host – 

René Souček, více 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 2. dubna v 15 hodin
O statečných kůzlátkách

Činoherní pohádka pro celou rodinu. 
Děti se stávají součástí děje a jsou pou-
čeny o bezpečném chování. Pro děti od 3 
let – hraje hostující soubor Divadlo tety 
Chechtalíny. Vstupné 50 Kč.

Sobota 16. dubna v 15 hodin
Vojtěch Cinybulk

Ostrov splněných přání
Dobrodružná loutková pohádka s Kašpár-
kem – hraje Divadlo u Ostravice (DUO) 
Frýdek-Místek. Vstupné 30 Kč.

PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ:
Sobota 2. dubna v 18 hodin
Sobota 16. dubna v 18 hodin

Výměna ministrů
Autorská satirická komedie ze současnos-
ti. EU se rozhodne sponzorovat výměnu 
ministrů dvou zemí, aby si na vlastní 
kůži vyzkoušeli, jak to chodí jinde. Pro 
výměnu je vybráno ministerstvo školství 
a země, které si ministry vymění, jsou ČR 
a USA. Pobyt ministrů v cizí zemi je plný 
trapasů a nedorozumění – hraje divadelní 
soubor Enthemor Frýdek-Místek. Vstup-
né 100 Kč.

Sobota 9. dubna v 19 hodin
Darmošlapky

Příběh o zanedbaném sedláku Pamfilovi 
a jeho stejně zanedbaných kumpánech, je-
jichž bezstarostný život je narušen návště-
vou příbuzných – rezolutních a vdavekch-
tivých žen, které mají zálusk mimo jiné 
i na jeho jmění. Pamfilo málem podlehne 
jejich nátlaku, aby se oženil se svou mla-
dičkou neteří. A jak to dopadne? Hraje 
divadelní soubor KuKo. Vstupné 100 Kč.

Půjčování kostýmů v dubnu:
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

2. 4., 9.00 – 13.00 
Mohendžodáro 

tantrická jóga pro ženy 
3. 4., 17.30 – 20.30 

Kruh přátel Bruna Groeninga
uzdravení duchovní cestou 

5. 4., 19.00 – 20.15 
Terapeutické relaxace 

sebeléčebný program muzikoterapií 
6. 4., 15.30 – 17.15 

Atlanské léčení světlem a energií
léčebné v meditace 
7. 4., 20.00 – 21.00 

„ÓM“ 
Skupinové zpívání mantry ÓM

8. 4., 18.00 – 20.00 
Oshovy dynamické meditace

126 a 126p. Přednáška přiblíží osudy to-
hoto modelu Fiatu.

nOVÁ SCÉnA VlASt

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

DIVADLO 
Út 5. 4. v 19.00

Jááánošííík po tristo rokoch alebo 
Štědrý jánošíkovský večer
předplatitelská skupina B

Stanislav Štepka 
Radošinské naivné divadlo

Význam Štepkových her a Radošinského 
naivného divadla pro slovenskou kulturu 
lze srovnat s Divadlem Járy Cimrmana 
v prostředí českém. Nejslavnější a nejvíce 
reprízovaný titul Stanislava Štepky byl 
dramatický kus Jááánošííík. Jááánošííík 
po tristo rokoch je pak opětovné jevištní 
uvedení tohoto legendárního titulu. Před-
stavuje nejen vtipné scénky, písně a glosy 
o potřebnosti, či spíše nepotřebnosti ná-
rodnodních a náhodných hrdinů, ale také 
přichází s malým zamyšlením o nevyhnu-
telnosti a potřebnosti nadhledu a humoru 
v našem životě. 
Délka představení: 150 minut včetně pře-
stávky
Vstupné: 400 Kč 

St 13. 4. v 19.00 
Osiřelý západ

předplatitelská skupina C
Divadlo Petra Bezruče

bratrovražedná komedie / leenane / měs-
tečko, kde fotbal hrají holky / kde se ko-
řalka a chipsy nepůjčují / kde se příbuzní 
milují /…až do krve / a kde pečou skvělé 
pohřební koláčky / jó, jó, Irsko je drsná 
země
Délka představení: 2 hodiny
Vstupné: 280 Kč

PRO DĚTI
Ne 3. 4. v 15.00

Když jde kůzle otevřít
Hravé divadlo Brno

Divadelní inscenace vznikla na motivy 
známé české pohádky o chytrých kůzlát-
kách a vlkovi, kterému se nepodařilo přes 
veškerou snahu kůzlátka přechytračit. 
Nápaditě s patřičnou dávkou humoru 
zpracované představení, u kterého se po-
baví nejen děti, ale i dospělí. Činoherní 
pohádka pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 10. 4. v 15.00
O chytré kmotře lišce

Divadlo Andromeda Praha
Kmotra Liška svou chytrostí a sympatic-
kou lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že 
jsou pány tvorstva. Situace řeší s důvti-
pem, humorem a trochou zlomyslnosti. 
Dokáže ale také pochopit, kdy její taška-
řice přesáhnou únosnou míru, a své chy-
by napravit. Děti čeká spousta veselých 
zápletek, které samozřejmě dobře dopad-
nou. Činoherní pohádka pro děti od 3 let. 
Vstupné 60 Kč.

KINO:
Pá 1. a Ne 3. 4. v 17.00

Zootropolis: Město zvířat
USA, animovaný, 3D, přístupný, dabing, 
109 min., vstupné 130 Kč. Pro děti.

Pá 1. a Ne 3. 4. v 19.00
Po 4. 4. v 17.00 - Teorie tygra

I ochočení mohou zdivočet. Nová česká 
tragikomedie s Jiřím Bartoškou, Eliškou 
Balzerovou, Ivou Janžurovou a Táňou 
Vilhelmovou v hlavních rolích. ČR, tragi-
komedie, 2D, přístupný, 101 min., vstupné 
120 Kč, premiéra.

Po 4. 4. v 19.00 - Kmotr
USA, krimi / drama, 2D, 1972, režie: F. 
F. Coppola, 15+, titulky, 175 min., vstup-
né 100 Kč/pro členy FK 80 Kč, premiéra, 
Filmový klub.

St 6. 4. v 10.00 - Dánská dívka
Velká Británie / USA, drama, 2D, 15+, 
titulky, 119 min., vstupné 60 Kč, pro se-
niory.

St 6. 4. v 17.00 - Chůvák
Německo, komedie, 2D, 12+, dabing, 110 
min., vstupné 110 Kč, premiéra.

St 6. 4. v 19.00 - Táta je doma

USA, komedie, 12+, titulky, 96 min., 
vstupné 110 Kč, premiéra.

Čt 7. 4. v 17.00
Komiksový čtvrtek: Deadpool

USA / Kanada, akční / komedie, 2D, 15+, 
titulky, 108 min. vstupné 110 Kč.

Čt 7. 4. v 19.00
Komiksový čtvrtek: Batman vs. 
Superman: Úsvit spravedlnosti

Poprvé se na stříbrném plátně setkají Ba-
tman Bruce Wayne a Superman Clark 
Kent. V roli Batmana uvidíme držitele 
Oscara Bena Afflecka a roli Superma-
na ztvárnil Henry Cavill. USA, akční / 
dobrodružný / fantasy / sci-fi, 2D, 12+, 
dabing, 151 min., vstupné 110 Kč.

Pá 8. – Ne 10. 4. v 17.00
Pat a Mat ve filmu

ČR, animovaný, 2D, přístupný, 80 min., 
vstupné 110 Kč, premiéra, pro děti.

Pá 8. 4. v 19.00 - Pád Londýna
USA, akční, 2D, 12+, titulky, 99 min., 
vstupné 110 Kč, premiéra.

So 9. – Ne 10. 4. v 19.00
Moje tlustá řecká svatba 2

USA, komedie, 2D, 12+, titulky, 93 min., 
vstupné 110 Kč, premiéra.

Po 11. 4. v 19.00 - Eva Nová
Slovensko / ČR, drama, 2D, 2015, režie: 
M. Škop, 15+, 106 min., vstupné 90 Kč/ 
pro členy FK 70 Kč, premiéra, Filmový 
klub.
Út 12. 4. v 19.00 - Já, Olga Hepnarová

ČR / Polsko/ Francie / Slovensko, drama, 
2D, 2016, režie: T. Weinreb a P. Kazda, 
15+, 105 min., vstupné 110 Kč/ pro členy 
FK 90 Kč, premiéra, Filmový klub.

Čt 14. 4. v 17.00 - Příběh lesa
Francie, dokument, 2D, přístupný, da-
bing, 97 min., vstupné 80 Kč, premiéra, 
rodinný.

Čt 14. – Ne 17. 4. v 19.00
Jak básníci čekají na zázrak

ČR, komedie, 2D, přístupný, 120 min., 
vstupné 120 Kč, premiéra.

Pá 15. 4. v 9.30
Pohádkové tajemství I.

Štaflík a Špagetka – Sportovci, Štaflík 
a Špagetka – Stavebnice, Špatně namalo-
vaná slepice, Procházka pana Pipa, Krtek 
ve snu. ČR, animovaný, přístupný, 62 
min., vstupné 20 Kč, Bijásek, pro děti.

Pá 15. – Ne 17. 4. v 17.00
Kung Fu Panda 3 

USA, animovaný, 3D, přístupný, dabing, 
94 min., vstupné 130 Kč/ děti do 15 let 
110 Kč, pro děti

VÝSTAVY
Pá 1. 4. – Út 26. 4.

Jana Haluzová Železníková: 
MOTHERHOOD

Design, skleněné objekty, prostorové in-
stalace, fotografie, video, malba: Jana Ha-
luzová Železníková je umělkyní širokého 
záběru vyjádření. Studovala průmyslový 
design na Střední uměleckoprůmyslové 
škole v Uherském Hradišti a Ateliér skla 
u akademického malíře prof. Vladimíra 
Kopeckého a akademického sochaře Ro-
nyho Plesla. 
Výstava Motherhood však nejvíce zračí 
její současnou životní situaci – obrazy 
z padajících vlasů a malby vypovídající 
o zásadním zlomovém období v životě 
ženy, kterým nejranější mateřství beze-
sporu je. 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

10. 4. v 17.00
Truchlící pozůstalí

Divadelní hra
Jedná se o opravdovou komedii, až satiru 
o lidské hamižnosti.
Účinkuje divadelní soubor Kotouč 
za Štramberka.
Vstupné 50 Kč.

15. 4. v 17.00 – 21.00 h.
Čaj o páté

Taneční večer pro seniory.

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
Výstava potrvá do jara 2016.

PŘIJĎTE NA ZABÍJAČKU…
…A NĚCO SLADKÉHO

Výstavy potrvají do 24. dubna.
ČUS VYDRUS! 

Tajemná dáma vod a mokřadů – vydra 
říční
Výstava potrvá do 8. května.

EVROPSKÝ HUMANISTA 
PŘEMYSL PITTER (1895–1976)

Putovní výstava, připravená Národním 
pedagogickým muzeem a Knihovnou 
J. A. Komenského v Praze a Nadačním 
fondem P. Pittra a O. Fierzové, seznamuje 
veřejnost s životem a dílem významného 
humanisty, pedagoga, protestantského 
kazatele a demokrata Přemysla Pittra. 
Výstavu doplňuje dokumentární film 
„Milujte své nepřátele“. Výstava potrvá 
do 1. května.

DĚNÍ V MUZEU:
Výzva

Pro přípravu výstavy Tajemství hlíny hle-
dáme materiály – fotografie, firemní ma-
teriály, výrobky i vzpomínky pamětníků 
ke Grossmannově dílně na Ostravské uli-
ci v Místku, k Weissově dílně ve Frýdku, 
k Söllingerově dílně v Brušperku, případ-
ně k dalším hrnčířským dílnám v okolí 
Frýdku-Místku. S jakoukoliv informací 
k tématu se můžete obrátit na Mgr. Pavlu 
Platošovou, tel. 558 630 051, email: pavla.
platosova@muzeumbeskyd.com

Výzva
V termínu 15. 9. – 13. 11. 2016 se usku-
teční již 9. ročník Beskydského trienále 
řezbářů. Prosíme všechny řezbáře – za-
čínající, i ty, kteří už s řezbou mají zku-
šenosti, ale minulého ročníku v roce 2013 
se neúčastnili – z české, slovenské i polské 
strany Beskyd a blízkého okolí, kteří mají 
předběžný zájem se zúčastnit letošního 
ročníku výstavy, aby poskytli muzeu 
kontakt (email, telefon, případně adresu), 
na který bychom posílali propozice k vý-
stavě. Prosíme také všechny přátele mu-
zea, aby tuto informaci řezbářům v jejich 
okolí předali.
Informace k této akci podává Mgr. Pavla 
Platošová, tel. 558 630 051, email: pavla.
platosova@muzeumbeskyd.com
Kontakt na řezbáře lze zanechat také 
na pokladně muzea.

Čtvrtek 7. dubna v 16.30, přednáškový 
sál v Zeleném domě

Fiat 126 – nejmenší vůz na našich 
cestách

Fiat 126 a 126p se vyráběl od 24. 9. 1972 
do 22. 9. 2000 – neuvěřitelných 28 let. 
Celkem bylo vyrobeno 4 671 586 ks Fiatů 
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12. 4., 19.00 – 20.15 
Terapeutické relaxace 

sebeléčebný program muzikoterapií 
15. 4., 17.00 – 19.00 

Satsang 
Meditační setkávání a sdílení pro 

veřejnost 
15. 4., 17.00 – 18.00 

Terapeutické relaxace
vyšší technika jógy

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.
Dvouletá škola Čínské metafyziky 

info@fengshuiforlife.eu 
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

JÓgA V denním ŽIVOtĚ

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

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

Sobotní otevřený kurz jógy
Každou sobotu 8.45–10.15 v Jógacentru

Přijďte si kdykoliv zacvičit, bez přihlašo-
vání (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 kurzů 
na školní rok 2015/2016 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků a kurzů se můžete 
hlásit v průběhu celého roku, nikdy není 
pozdě. Další info na str. 10 a 11.

Centrum mAgnOlIe 
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

tivnímu porodu vede zkušená porodní 
asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkč-
nost vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 

a semiprivátní kurzy dle individuálních 
potřeb

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

i mladší sourozenci. 

UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

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

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 
program pro léčbu, regeneraci a preven-
ci poruch páteře a pohybového aparátu 
zejména v důsledku sedavé práce a jed-
nostranného zatížení; vhodné pro všech-
ny věkové skupiny (děti od 6 let, spor-
tovci, střední věk, senioři, těhotné a ženy 
po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná a hlu-
boce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

JunÁK – ČeSKý SKAut, z.S.

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

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

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

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

Středisko 8. pěšího pluku Slezského Frý-
dek-Místek, z.s., 28. října 781, Místek

Junák – český skaut, z.s.
Přihlaste své dítě do skautu!

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrými 

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

mĚStSKÁ KnIHOVnA

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

Místek, oddělení pro děti a mládež
TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky
út 12. duben, 18.00, Modrý salonek, 

pobočka Místek 
Chata Prašivá – vzkříšení 

beskydského unikátu 
prezentace

čt 14. duben, 18.00, Modrý salonek, 
pobočka Místek
Na stupni vítězů
Filmové večery

Promítání filmu z festivalu Jeden svět.
pá 15. duben, 19.00, Modrý salonek, 

pobočka Místek
OKÝBACHI

Koncert akustického dua.
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 hor-

skou turistiku. Aktuální akce na webu.

rOzeKVíteK

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

Tel: 774 161 802

www.rozekvitek.cz
Info@rozekvitek.cz

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

né přednášky i semináře.
Montessori školka

V Montessori školce pracujeme podle pe-
dagogického systému Marie Montessori. 
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 dět-

mi od 1,5 do 3 let
V připraveném prostředí Montessori pra-
covny si mohou rodiče s dětmi vyzkoušet 
práci s Montessori pomůckami a materi-
álem. 
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
6. 4. (st) od 17 h. V-klub FM
Pravidelná schůzka klubu frýdecko-mís-
teckých výtvarníků.

VÝSTAVA:
MELANIE NOVÁKOVÁ 

a DUŠAN KREJČÍ
„ODLIŠNÉ POHLEDY“

Společná dvouměsíční výstava frýdecké 
malířky a básnířky Melanie Novákové 
a fotografa Dušana Krejčího. Neobvyklá 
kombinace obrazů a fotografií slibuje ne-
obvyklý zážitek.

KApItOlA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889

.ŠKOlA JÓgY KArAKAl

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

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

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
ŠKOLA JÓGY KARAKAL PŘEJE 

VŠEM LÁSKY PLNÉ A MÍRU 
PLNÉ DNY, NAPLNĚNÉ RADOSTÍ 

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

22.-24. 4. 
Dynamické meditace
Protančete se do nebe. 

Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1. až 8. ročník – od začátečníků až po po-
kročilé – jógová filosofie a praxe, tělesná 
cvičení, techniky vnitřní a vnější práná-
jámy – ovládání dechu a souboru energií, 
pozitivní ovlivňování mysli, techniky 
zlepšení koncentrace, statická a dynamic-
ká meditace, psychohygiena – relaxační 
techniky, cviky zaměřené na problémy 
s páteří, senioři, hathajóga se saunou, ar-
teterapie, aj.
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho pro-
gramu vyberete ten pravý. 
Jste srdečně zváni, těšíme se na vás. 
Pro další informace k akcím na duben na-
vštivte www.joga-karakal.cz

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

DIVADLO:
So 16. 4. v 18.00 - Putin lyžuje

Divadlo Líšeň 
Jevištní reportáž zpracovává téma ná-
stupu Putina k moci a směřování Ruska 
k totalitě. Nejsilnější inspirací je kniha 
zavražděné ruské novinářky Anny Polit-
kovské Ruský deník, dalšími zdroji jsou 
webové stránky pozůstalých po teroristic-
kých útocích. Stejně jako kniha Anny Po-
litkovské také inscenace spojuje formou 
montáže příběhy, politické souvislosti 
i prosté lidské osudy. Představení se bude 
odehrávat ve vojenském stanu. 
Vstupné: 150 Kč
Délka představení: 1 hodina bez přestáv-
ky

KONCERTY:
Ne 3. 4. v 19.00

Symfonický orchestr Frýdek-Místek 
a World Youth Orchestra

Symfonický orchestr Frýdek-Místek se 
svým hostem, mladými hudebníky těle-
sa World Youth Orchestra, přináší opět 
neobyčejný hudební zážitek na tradičním 
jarním koncertu.
F. von Suppé – Básník a sedlák, předehra
S. Rachmaninov – 2. klavírní koncert, 1. 
věta 
A. Dvořák – Symfonie z Nového světa
Vstupné: 150 Kč plné / 80 Kč studenti, se-
nioři a ZTP
Délka představení: 1 hodina 30 minut bez 
přestávky

Po 4. 4. v 19.00
Aneta Langerová – Na Radosti 2015

Aneta Langerová pokračuje v úspěšném 
turné Na Radosti ke stejnojmennému no-
vému albu. 
V anketě Žebřík 2014 Bacardi Music 
Awards ji fanoušci ocenili za zpěvačku 
roku, album Na Radosti a za píseň Tráva. 
Ze čtyř nominací na cenu Akademie po-
pulární hudby – Ceny Anděl 2014, Czech 
Music Awards proměnila všechny v an-
dělské sošky. Na turné Anetu doprovází 
kapela a smyčcové trio. Vedle písní z no-
vého alba nebudou chybět i starší skladby 
v nových aranžích.
Vstupné: 420 Kč
Délka koncertu: 1 hodina 30 minut

So 9. 4. v 18.00, 
kostel sv. Jošta ve Frýdku-Místku
Martin Gurbal´ a Stadlerovo 

klarinetové kvarteto
předplatitelská skupina 
Čtvero ročních období 

Ferenc Farkas, Johann Sebastian Bach, 
Tomaso Albinoni, Antonín Dvořák
Délka koncertu: cca 1 hodina 
Vstupné: plná cena 150 Kč, zlevněné 
vstupné senioři, studenti a ZTP 100 Kč. 
Děti do 15 let zdarma

Čt 14. 4. v 19.00, 
Rytířský sál Frýdeckého zámku

Duo Teres
předplatitelská skupina 

Zámecké koncerty
Duo Teres (od r. 2007) je komorní soubor 
mimořádného nástrojového spojení, kte-
rý se od začátku svojí existence zabývá 
převážně hudbou původně napsanou pro 
housle a kytaru. Postupem času se zájem 
dua přesunul spíše na hudbu 20. a 21. 
století a na konci roku 2010 vyšlo první 
album, které velice kladně ocenila hudeb-
ní kritika. Od roku 2011 postupně vzniká 
projekt s názvem „Pražský kaleidoskop“, 
který kombinuje hudbu klasických skla-
datelů a jazzových osobností. Renomo-
vaní skladatelé komponují skladby přímo 
pro Duo Teres, které je následně uvádí 
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na mnoha koncertech. 
Účinkují: Lucia Fulka Kopsová – housle, 
Tomáš Honěk – kytara.
Délka koncertu: cca 1 hodina 30 minut
Vstupné: 150 plná cena / 80 studenti, se-
nioři a ZTP

VÝSTAVY:
Po 4. 4. – Po 2. 5.

Hatefree culture: 
NENÁVIST TI NESLUŠÍ

„Hněv je emoce, jejímž původním smys-
lem bylo připravit jedince na útok. Zvy-
šuje se srdeční tep, stoupá krevní tlak, 
člověk zčervená, zrudne a změní se k ne-
poznání. Až budeš zase někdy zuřit, po-
dívej se do zrcadla. Nenávist ti nesluší!“
Fotografie výstavy Nenávist ti nesluší! 
zobrazují zuřivé portréty osobností ze 
světa hudby, filmu, divadla nebo sportu. 
Vznikly v listopadu 2015 při veřejném 
startu HateFree Culture (projektu Agen-
tury pro sociální začleňování Úřadu 
vlády ČR) v návaznosti na televizní a ra-
diové spoty, jejichž cílem bylo jednoduše 
ukázat, že nenávist člověku nesluší. 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 zachycují 
výstup na Mont Blanc, který Filip se svý-
mi přáteli absolvoval v létě 2015.
Virtuální výstavy jsou k vidění na webad-
rese vystavy.kulturafm.cz, zároveň také 
v Galerijním autobuse.

UMĚLECKÝ INKUBÁTOR:
- platforma pro mladé začínající umělce
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 
776 516 939. Věříme, že se webová sek-
ce Umělecký inkubátor brzy začne plnit 
a stane se tak různorodou a šťavnatou pře-
hlídkou mladé frýdecko-místecké umě-
lecké invence. Těšíme se na tebe!
Mimo možnosti prezentovat svou tvorbu 
(obrazy, fotky, básně, povídky, filmy…) 
na webu KulturyFM v sekci Umělecký 
inkubátor a při kolektivních multižánro-
vých expozicích nabídneme také prostor 
pro setkání – diskusní kluby, besedy 
a workshopy s umělci, společné návštěvy 
kulturních akcí.
Pro čerstvou dávku informací sleduj 
www.inkubator.kulturafm.cz.

Pá 15. - So 16. 4.
PUTINOVO RUSKO

Komponovaný pořad o lidských právech 
Pátek 15. 4.

19.00 promítání dokumentu ROURA 
(Rusko, Česko, Německo, 2013)

Dramaturgický úvod k filmu: Vojtěch 
Pícha 
Roura je neobvyklý autorský dokumen-
tární film mapující cestu a okolnosti ži-
vota podél ruského plynovodu – z věčné 
zimy Sibiře až do průmyslově vyspělého 
Německa. Nejedná se o romantickou po-
hlednici z Tajgy ve stylu „Život v příro-
dě” ani historický film o hrůze Gulagu. 
Každá epizoda filmu je utvářena silným 
obrazem nesoucím příběh. Vidíme hrdiny 
ve smutku a radosti, ve všední dny i svát-
ky. Zákony přírody zde diktují dva radi-
kálně odlišné způsoby života. Je potrubí 
plynovodu tím jediným, co nás spojuje?

Sobota 16. 4. 
16.00 promítání dokumentu ANNA 
V PŘEDNÍ LINII (Nizozemí, 2008)

Dramaturgický úvod k filmu: Vojtěch 
Pícha 
Vstup zdarma! Projekce probíhá v rámci 
projektu o.p.s. Člověk v tísni Promítej i ty!
Anna Politkovská, ruská novinářka týde-
níku Novaja gazeta, jež se nebála otevře-
ně kritizovat ruskou vládu za její postup 
ve válce v Čečensku, byla 7. října 2006 
zavražděna. Neznámý vrah čtyřmi vý-

střely ukončil život ženy, která znamenala 
pro mnoho lidí naději, že páchané zločiny 
nebudou přehlíženy a zapomenuty. Film 
vypráví poutavou dokumentární formou 
novinářčin životní příběh.

18.00 divadelní představení PUTIN 
LYŽUJE 

Jevištní reportáž na motivy knihy Ruský 
deník novinářky Anny Politkovské za-
vražděné v roce 2006 se hraje ve vojen-
ském stanu. Inscenace zpracovává téma 
nástupu Putina k moci a směřování Ruska 
k totalitě, spojuje formou montáže pří-
běhy, politické souvislosti i prosté lidské 
osudy. 
19.00 debata s odborníky v Zeleném baru
Přijďte sdílet své dojmy a názory! Disku-
tovat s vámi budou:
Vojtěch Boháč – politolog a novinář. 
Studoval na dvou ruských univerzitách 
a absolvoval stáž v ukrajinském a ruském 
deníku. Pravidelně pobývá na Krymu 
a na východní Ukrajině, odkud do Česka 
posílá unikátní reportáže nezatížené pro-
pagandou žádné z válčících stran.
Vojtěch Pícha – vysokoškolský pedagog 
a učitel ruštiny a dějepisu na základní 
škole, doktorand rusistiky Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. 

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!

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.

Od 1. 4. se pravidelný program ruší. 
Zpívánky, tvořivka…. budou zařazeny 
do plánovaných programů.
5. 4. - BESEDA NA TÉMA POŽÁRNÍ 

PREVENCE V DOMÁCNOSTI
S por. Ing. Daliborem Kubátkou – komi-
sařem Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje. Začínáme v 10 
hodin.

11. 4. - VESELÉ ZPÍVÁNKY
Přijďte si zazpívat dětské písničky za do-
provodu hudebních nástrojů pro děti. Za-
čátek v 10 hodin.
12. 4. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V úterý budete mít možnost navštívit naše 
centrum zdarma, prohlédnout si herny 
a námi nabízené služby. Malé občerstvení 
zajištěno.

těhotenské a poporodní centrum
Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz,
www.budumaminka.cz

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých oborech 

(pouze porodních asistentek a fyziote-
rapeutů).

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

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

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic (15 let praxe)

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

Masáže těhotných i po porodu  

(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
19. 4. 2016 v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
25. 4. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

27. 4. 2016 v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 16.15
.Úterý – 17.15

Čtvrtek – 16.00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

S DĚTMI – MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky 

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

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

fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců

19. 4., 26. 4., 3. 5. 2016 – 8.45 h.
7. 6., 14. 6., 21. 6. 2016 – 8.45 h.
PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců

19. 4., 26. 4., 3. 5. 2016 – 10.00 h.
7. 6., 14. 6., 21. 6. 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 
5. 4. Diskuse na téma „Strach“

8. 4. Výroba ručního papíru
12. 4. Nezbednická kuchyně

Každou středu je konzultační den – den 
určený pro jednotlivce nebo skupinu, 
kteří si předem domluví doučování 
nebo téma, které chtějí s pracovnicí pro-
diskutovat. 
Podrobnější program na každý den na-
jdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda.

tAneČní StudIO dAnCepOInt

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

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

nebo telefonicky
ONLINE REGISTRACE A INFORMA-
CE na www.dancepoint.cz nebo na tel. 
776 096 091.
Nabízíme taneční výuku začátečníkům 
i pokročilým, dětem i dospělým v prosto-
rech se zrcadly, klimatizací, aparaturou 
Skytec a bezplatným připojením k wifi. 
Máme 11leté zkušenosti v oboru. Výuku 
tance vede kvalifikovaný tým lektorů. 
V novém pololetí bude novou posilou ta-
neční hvězda z Brna – Roman Kejík, kte-
rý patří mezi špičkové tanečníky České 
republiky.

STREET DANCE
Pondělí až čtvrtek, kurzy jsou rozděleny 
zvlášť pro děti (5–11 let), juniory (12–15 
let) a dospělé (15 let a více), pro začáteč-
níky i pokročilé. Pro nadané a zkušené 
tanečníky nabízíme  účast v tanečních 
skupinách, které se každoročně účast-
ní soutěží a vystupují na mnoha akcích 
v průběhu roku. 
NOVINKA! STREET DANCE (nejen) 

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

NOVINKA! OPEN CLASS – 
STREET DANCE

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

LADIES LATINA DANCE 
A SALSA

Nově ve dvou tanečních úrovních. Čtvr-
tek 17.00 – 18.00 pro POKROČILÉ, čtvr-
tek 18.00–19.00 pro ZAČÁTEČNÍKY. 
Oblíbený kurz studia s tanečníkem De-
nisem 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 kategoriích. 
Čtvrtek 14.30 – 15.30 pro DĚTI, čtvrtek 
od 19.00 – 20.00 pro DOSPĚLÉ (začá-
tečníci, mírně pokročilí). Pod pojmem 
orientálního tance se schovává široká 
škála tanců, které se liší svým původem 
vzniku, hudbou, tanečním provedením 
i kostýmem. 

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

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

JIŘÍHO z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON a FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, 

WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 1800 - 200, ÚT až ČT 1800 - 2400,

PÁ a SO 1800-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

HudeBní KluB StOun

2. 4. sobota MANDRAGE – 
KD FRÝDEK
2. 4. sobota OLDIES PÁR-
TY 
AFTERPARTY PO MAN-
DRAGE – VSTUP ZDARMA
7. 4. čtvrtek ROMIPEN
AKCE V RÁMCI MEZINÁ-
RODNÍHO DNE RÓMŮ
8. 4. pátek BASS INVASION
STOUN DJ A SPECIAL 
GUEST, DNB PARTY

9. 4. sobota SALAMANDRA
SALAMANDRA OPĚT 
VE FM, SUPPORT: AHARD
15. 4. pátek POČTA ZUZA-
NĚ NAVAROVÉ
POŘÁDÁ KULTURA FM, 
KATKA REICHOVÁ V ČELE 
SKVĚLÉ KAPELY
16. 4. sobota INÉ KAFE
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH 
PUNKROCKOVÝCH KAPEL 
OPĚT VE STOUNU
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Ve frýdecké knihovně 
proběhlo za účasti ná-
městka primátora Pavla 
Machaly slavnostní vy-
hodnocení výsledků lite-
rární soutěže Můj svět. 
Tato akce je určena nejen 
mladým začínajícím au-
torům, ale všem věkovým 
kategoriím.

,,Jsem velmi rád, že se 
zde setkáváme již potři-
advacáté, že mnozí lidé, 
navzdory dnešní hektické 
době, stále nejen čtou, ale 
také píší prózu i poezii, 
čehož je tato soutěž ne-
sporným důkazem. Letošní 
ročník považuji za obzvláš-
tě vydařený, neboť počet 
účastníků dosáhl téměř 

stovky a je nejvyšší v celé 
historii soutěže. Nechť je 
nám v tomto směru naklo-
něna i budoucnost,“ řekl 
ředitel knihovny Tomáš 
Benedikt Zbranek. „Le-
tošní ročník byl výjimečný 
velkým počtem příspěvků 
a účastí autorů ze všech 
koutů republiky na slav-
nostním setkání. Velkou 
ctí pro nás byla účast lite-
rátů z Prahy, Berouna nebo 
Litoměřic, kteří museli 
vážit dlouhou cestu,“ do-
dala organizátorka soutěže 
Jiřina Dvořáková. Práce 
posuzovala porota tvořená 
básnířkou Lydií Roman-
skou, malířem a básníkem 
Vítem Adamusem a odbor-

nicí na český jazyk Lenkou 
Skřekuckou. 

V kategorii poezie a zá-
roveň i próza do 18 let 
zvítězila Eliška Kohlíčko-
vá, v kategorii poezie nad 
18 let Monika Fischerová, 
v kategorii nad 30 let zví-
tězila Pavlína Kollárová. 
V kategorii próza nad 18 let 
se na prvním místě umístil 
Patrik Stejskal a v katego-
rii próza nad 30 let Šárka 
Dvorská. Všem výhercům 
srdečně gratulujeme a pře-
jeme mnoho dalších úspě-
chů v literární tvorbě. Vý-
sledkovou listinu je možné 
si prohlédnout na webo-
vých stránkách městské 
knihovny. 

VYHLÁŠENÍ: O příjemnou atmosféru večera se posta-
rala písničkářka a kytaristka Markéta Žwaková.

Literární soutěž Můj svět se těší velkému zájmu

Jarní část koncertního 
cyklu Čtvero ročních ob-
dobí nemine Frýdek-Mís-
tek. V sobotu 9. dubna 
v 18.00 v kostele sv. Jošta 
sólista Národního divadla 
moravskoslezského Mar-
tin Gurbaľ společně se 
Stadlerovým klarineto-
vým kvartetem představí 
publiku výběr z děl jak 
soudobých, tak i klasic-
kých mistrů.

V programu zazní Antic-
ké maďarské tance Ference 
Farkase, skladby Johanna 
Sebastiana Bacha – Con-
trapunctus I ze slavného 
cyklu Umění fugy a basová 
árie č. 65 z Matoušových 
pašijí, které patří k nejzná-
mějším zhudebněním toho-
to evangelního textu líčící-
ho umučení Ježíše Krista. 
Tomas Albinoni zkompo-

V neděli 3. dubna v 19 
hodin přivítáme na pódiu 
Národního domu v Míst-
ku mladé muzikanty z Ja-
ponska, Filipín, Brazílie 
a Velké Británie. Zahrají 
si spolu se symfonickým 
orchestrem Frýdek-Místek 
skladby našich i zahranič-
ních autorů.

Původní japonský orches-
tr mladých vznikl v roce 
1983. Jeho zakladatelem je 
hudebník, dirigent a tvůrce 
jedinečné výukové orchest-
rální školy pan Shina-
schi Minami. Ten se 
také zasloužil o vznik 
dalších orchestrů mla-
dých po celé Asii. 
Každoročně koncertují 
doma v Japonsku, ale 
i ve světě (New York, 
Paříž, Londýn, Praha, 
Vídeň, Singapur, Ban-
gkok, Korea, Čína...). 
V projektu World Youth 
Orchestra se muzikanti 
setkávají se slavnými 
dirigenty, sólisty a hu-
debníky z mnoha zemí. 
V roce 2014 vystupova-

li členové Symfonického or-
chestru Frýdek-Místek s tím-
to mezinárodním hudebním 
tělesem ve Vídni a Litomyšli.

„V nedělním programu 
tradičního jarního koncertu 
uslyšíte skladby Franze von 
Suppé, Sergeje Rachmani-
nova, Antonína Dvořáka 
a dalších hudebních skladate-
lů. Nenechte si ujít tento mi-
mořádný kulturní zážitek,“ 
srdečně zve Běla Kučírková, 
členka Symfonického or-
chestru Frýdek-Místek.

Čtvero ročních období

noval na padesát oper, více 
je však ceněn pro svou in-
strumentální hudbu, z níž 
posluchači uslyší Sonátu g 
moll. Závěr koncertu bude 
patřit Biblickým písním 
Antonína Dvořáka. Jde 
o dílo velmi intimní, jedno 
z nejniternějších v celém 
Dvořákově životním díle. 
Je to cyklus deseti zpěvů 
pro sólový hlas na texty 
z Knihy žalmů v překladu 

Bible Kralické, pro tento 
koncert ve skvělé úpravě 
Aleše Pavlorka.

Organizátorem koncert-
ního cyklu Čtvero ročních 
období je Svatováclavský 
hudební festival, o. s. 

Realizaci koncertního 
cyklu Čtvero ročních obdo-
bí podpořil i Národní dům 
Frýdek-Místek, vstupenky 
zajišťuje Beskydské infor-
mační centrum.

Jarní koncert Symfonického orchestru
Frýdek-Místek bude s příchutí exotiky
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Pro inzerci volejte 603 249 743

Fotosoutěže se mo-
hou zúčastnit fotografové 
z Frýdku-Místku a okolí, 
jejichž věk v roce 2016 ne-
přesáhne 25 let. Fotografie 
mohou být černobílé nebo 
barevné, formátu minimál-
ně 13 x 18 cm, libovolného 
tématu. Fotografie musí 
být na zadní straně ozna-
čeny názvem fotografie, 
dále jménem autora, jeho 
adresou a rokem narození. 
Do každé zásilky je nutno 
vložit seznam zaslaných 
fotografií se jménem a e-
-mailovou adresou.

Vyhodnocení fotografií 
provede odborná porota 
sestavená pořadatelem. 
Nejlepší snímky každého 
autora budou vystaveny 

v galerii Fotoklubu Art 
Collegium a při vernisáži 
výstavy budou nejlepším 
autorům předány hodnotné 
ceny.

Uzávěrka soutěže: 22. 4. 
2016

Vernisáž: 12. 5. 2016 
v budově Městské knihov-
ny Frýdek-Místek (na ul. 
Hlavní v Místku)

Vrácení fotografií: do 31. 
8. 2016

Fotografie do soutěže za-
sílejte na adresu:

Fotoklub Art Collegium
Obchodní akademie

Palackého 123
738 01 Frýdek-Místek
Soutěž probíhá za pod-

pory Statutárního města 
Frýdek-Místek, firmy ICN.

Pořad, ve kterém se 
diváci budou moci setkat 
s jedinečným a nezaměni-
telným humorem Zdeňka 
Izera. Jako vždy přijdou 
na řadu oblíbené zábavné 
scénky, parodie, mnoho 
skvělých vtipů a imitová-
ní celé řady populárních 
českých i zahraničních 
zpěváků a zpěvaček. 

Vystoupení je opět obo-
haceno videoprojekcemi, 
nejrůznějšími zábavný-
mi kostýmy a převleky 
a světelnými efekty. Délka 
představení je 90 minut. 
Zábavná show se uskuteč-
ní ve čtvrtek 26. května 
ve Frýdku-Místku v Kině 
Petra Bezruče od 19 hodin. 
Vstupenky na představení 

za cenu 220 Kč lze již za-
koupit v Místku v Beskyd-
ském informačním centru 
na náměstí Svobody.

Známý bavič vystoupí v Kině Petra Bezruče
v celovečerní zábavě „Zdeněk Izer a autokolektiv“

Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek 
vyhlašuje 19. ročník fotosoutěže pro mladé

 Víte, že Těšínská uli-
ce ve Frýdku získala svůj 
název díky tomu, že byla 
po dlouhou dobu hlavní 
cestou vedoucí z Frýdku 
na centrum knížectví – 
město Těšín nebo že nejzná-
mější budovou na frýdecké 
Veselé je bývalý zájezdní 
hostinec, který v minulosti 
sloužil především jako mís-
to odpočinku pro formany? 

Spoustu zajímavých infor-
mací o historii Frýdku se 
můžete dozvědět díky akci 
(Ne)zapomenutý Frýdek, 
kterou 23. dubna pořádá 
Beskydské informační cen-
trum. S těmi, kteří se v 9.30 
hodin dostaví na Zámecké 
náměstí, se projde historik 
Petr Juřák, správce sbírek 
Muzea Beskyd Frýdek-
-Místek.

(Ne)zapomenutý Frýdek


