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Vážení občané,
ať chceme, nebo ne, bezpečnostní otázky zaznívají vzhle-

dem k neklidné situaci v Evropě, častěji, než jsme byli v mi-
nulosti zvyklí. Incidenty, které se nám kdysi zdály vzdálené 
a jako by se nás netýkaly, jsou najednou mnohem blíž, než 
je nám příjemné. I proto se snažíme bezpečnostní rizika ne-
podceňovat a být co nejlépe připraveni. S tím souvisí i mož-
nost spolupráce, o které jsme jednali se zástupci Armády ČR, 
kteří by mohli vylepšit přípravu městských policistů. Vysoce 
kvalifikovaní profesionálové s praktickými vojenskými zku-
šenostmi i v extrémních podmínkách mohou část z nich, ze-
jména těch mladších, připravit na řešení nejrůznějších krizo-
vých situací. Doufejme, že v těch nejextrémnějších se nikdy 
neocitnou, ale budou připravení a lépe zasáhnou i u běžnější 
agendy, jako jsou například zásahy u problémových skupin 
fanoušků, ale třeba i u bezdomovců nebo dopravních nehod. 
Schopnost práce pod extrémním tlakem, kterou by měli vy-
školení strážníci získat, je nadmíru důležitá a v nejkrajnějších 
situacích může vést až k záchraně životů. Michal Pobucký

Vědělo o tom jen pár 
zasvěcených. Radnice 
na školách a školkách, je-
jichž zřizovatelem je Sta-
tutární město Frýdek-Mís-
tek, provedla bezpečnostní 
test, při němž zkoumala, 
jakým způsobem se někdo 
nepovolaný může do těch-
to zařízení dostat. Ředi-
telé už si vyslechli obecné 
výsledky i individuální 
doporučení, co by se dalo 
v tomto ohledu vylepšit.

„Jistě se shodneme 
na tom, že děti by měly 
být v bezpečí. Nechceme 
samozřejmě nic přivolávat, 
ale provedli jsme jakýsi 
standardní test prostupnos-
ti, ve kterém některé školy 
dopadly výborně, některé 
hůře. Dnešní setkání nemá 
sloužit k tomu, aby vám 
tu někdo něco vyčítal, ale 
abychom společně co nejlé-
pe zajistili bezpečnost dětí 
i kantorů. A pokud bude tře-

ba nějaké finanční prostřed-
ky na konkrétní opatření, 
my jsme připraveni je uvol-
nit,“ řekl na úvod setkání 
s vedoucími školskými pra-
covníky a zástupci odboru 
bezpečnostních rizik a pre-
vence kriminality primátor 
Michal Pobucký.

Hrozby v reálných pod-
mínkách Frýdku-Místku 
zkoumali lidé s policejními 
zkušenostmi „pohledem 
někoho, kdo má snahu ně-
jakým způsobem ublížit“, 
v duchu metodických do-
poručení ministerstva škol-
ství. Nezjistili žádné problé-
my v bezprostředním okolí 
škol, zmonitorovali přístu-
pová místa i hlavní vstupy. 
„Tam bylo na všech školách 
splněno to, že všude byl 
nějaký dozor, nebyly tedy 
volně přístupné. Nicméně 
v další fázi jsme se pokusili 
dostat do areálu školy pod 
záminkou a zjistili jsme, 

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM: Ředitelé škol a školek si vyslechli, jak obstáli v „testu 
prostupnosti“.  Foto: Petr Pavelka

Radnice hlídá bezpečí dětí

že největší riziko spočívá 
v době největšího pohybu 
žáků – tedy kdy začíná vý-
uka a v době obědů. Pokud 
vystupujete jako spořádaní 
rodiče, kteří si jdou pro dít-
ko do školy, nevzbudíte po-
zornost. Horší je, že mimo 
ten hlavní čas se lze do škol 
dostat na základě smyšle-
ných jmen s požadavkem 
na jednání o možném pro-

nájmu tělocvičny a podobně. 
Byli jsme sice formálně za-
pisováni, ale smyšlená jmé-
na nikdo neověřoval a pak 
jsme se pohybovali po škole 
v podstatě nekontrolova-
ně a volně,“ shrnul Zdeněk 
Martínek, referent se zkuše-

Zastupitelé na svém břez-
novém zasedání rozdělili 1,4 
milionu korun z dotačního 
programu Podpora a rozvoj 
kulturních aktivit ve měs-
tě a dalších 2,75 milionu 
uvolnili z rozpočtu města 
na podporu subjektů a akcí, 

které k městu již neodmysli-
telně patří, oslovují širokou 
veřejnost i za jeho hranice-
mi a přispívají tak k jeho 
pozitivní propagaci.

Dotační program Podpora 
a rozvoj kulturních aktivit 
ve městě slouží k podpoře 

celoroční činnosti kulturních 
subjektů a jimi pořádaných 
akcí. Celková částka ve výši 
1,4 milionu korun byla rozdě-
lena mezi 34 subjektů, čímž 
bylo uspokojeno 63 žádostí 
o dotaci. Tu získali například 
Spolek přátel Frýdku-Místku 
(na činnost 10 tis. a na fes-
tivaly Čerstvě na prkýnku 
a Sokolíkfest 25 tis.), Šuba 
Duba Band (na činnost 40 
tis. a na koncert k 20. výro-
čí založení skupiny 40 tis.), 
Český svaz včelařů Chlebo-
vice (na provoz Domu včelařů 
na Fojtství 45 tis.), Katolický 
lidový dům v Místku (na čin-
nost 80 tis. a na přehlídku dět-
ských pěveckých souborů 30 
tis.), Musica Templi (na čin-
nost 60 tis. a na akce Sborové 
hudební dílny a Dušičkový 
koncert Naděje 60 tis.). 

 (Pokračování na str. 3)

Město dává na kulturu miliony 

PODPIS SMLUV: Se zástupci města organizátoři nej-
významnějších kulturních akcí ve městě – Mezinárodního 
folklorního festivalu, hudebního klubu Stoun a Sweetsen-
festu.  Foto: Petr Pavelka

nostmi ze zásahové činnosti 
policie. Ten nabádal vedení 
škol, aby na zaměstnance 
přenesli přístup v tom smys-
lu, že ne každý, kdo se tváří 
přívětivě, musí být osoba 
s nejlepšími úmysly.

 (Pokračování na str. 3)
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„Podle posledních infor-
mací je vlastníkem hotelu 
Centrum stát. Město Frý-
dek-Místek by mělo zahájit 
jednání s Úřadem pro za-
stupování státu ve věcech 
majetkových, s cílem získání 
hotelu Centrum do vlastnic-
tví města. V úvahu přichází 
bezplatný převod, výměna 
za jiný nemovitý majetek 
ve vlastnictví města, koupě 
za přiměřenou cenu a taky 
dražba. Na březnovém za-
sedání zastupitelstva byla 
vytvořena pracovní skupina, 
složená ze zástupců všech 
stran a hnutí. Tato pracovní 
skupina by měla připravit 
návrhy na využití hotelu Cen-
trum pro potřeby města a tyto 
návrhy předložit na červno-
vém zasedání zastupitelstva 
k posouzení a rozhodnutí. 
Prvním krokem by měla být 
prohlídka hotelu Centrum, 
na základě které by byly 
podány konkrétní návrhy. 
Ke způsobu využití by se 
měli vyjádřit i občané města. 
Z možných způsobů využití 
se nám jeví jako nejlepší zří-
zení Centra seniorů, kde by 
mohlo v důstojném prostředí 
sídlit vedení Svazu důchodců 
okresní organizace Frýdek-
-Místek. Kromě ubytovací 
kapacity by byly využity 
i prostory kuchyně, restau-
race a salónky pro veškeré 
aktivity seniorů a koncentraci 
služeb, určených pro seniory. 
Ve Frýdku-Místku k 31. 12. 
2015 žilo 14.599 osob starších 
60 let, což z celkového počtu 
občanů představuje 25,79 %. 
Odchodem do starobního dů-
chodu život nekončí.“

 Ivan Vrba
 za klub KSČM

„Na posledním březno-
vém zastupitelstvu byl dán 
zajímavý návrh, motivovaný 
současným stavem, na zís-
kání hotelu Centrum a jeho 
využití pro úředníky nebo 
na sociální bydlení. Hotel 
Centrum je totiž v současné 
době vlastnicky bezprizorní 
a záleží na soudu, jaký bude 
jeho další osud. Byla tedy 
položena zásadní otázka, zda 
by město mělo usilovat o tuto 
nemovitost. Odpověď není 
jednoznačná, ani jednoduchá, 
protože velmi záleží na okol-
nostech a podmínkách pří-
padného získání. Předně není 
běžné, aby města kupovala či 
provozovala hotely, ale v na-
šem případě existuje důvodná 
obava, že hotel Centrum už 

hotelem v budoucnu nebude. 
Může být prodán někomu, 
kdo v něm bude provozovat 
třeba sociální ubytovnu, kte-
rou si město nepřeje. Pokud 
by město dokázalo hotel vy-
užít na jinou činnost, zabrá-
nilo by tak vzniku ubytovny 
a zachránilo budovu před 
chátráním či případnou de-
molicí. Jenom připomenu, že 
podobných objektů bez vyu-
žití a chátrajících, které jsou 
cenné, je ve městě dost. Zatím 
neznáme současného vlast-
níka hotelu Centrum, jsou 
podána další dovolání proti 
verdiktu soudu. V případě, že 
hotel získá stát, je pravděpo-
dobné, že jej bude chtít prodat 
v dražbě za vyvolávací cenu 
danou aktuálním znaleckým 
posudkem. Takže není známá 
ani cena. V této chvíli nejsou 
známy ani reálné možnosti 
využití pro město, ani nákla-
dy na rekonstrukci.  Musíme 
získat podrobné informace 
o současném technickém sta-
vu, možnostech rekonstrukce 
na jiné využití atd. Teprve 
po zjištění těchto zásadních 
údajů můžeme položit danou 
otázku znovu. Proto zastupi-
telstvo jmenovalo pracovní 
komisi, která bude otázku 
možného nabytí hotelu Cen-
trum řešit a hledat optimální 
řešení. V dané chvíli je příliš 
mnoho neznámých, aby se 
na daný návrh dalo jedno-
značně odpovědět.“ 

 Jiří Kajzar
 za Hnutí Naše Město F-M

„Tato otázka je velmi složi-
tá a proto by měla být řešena 
velmi citlivě a s velkým pře-
hledem a rozmyslem. Hotel 
Centrum svým rozpoložením 
a umístěním v samotném 
centru města nabízí široké 
spektrum různých aktivit 
a využitelnosti. Svojí pozicí 
nabízí pro investory obrov-
skou škálu aktivit a možností 
využití. Nebezpečí ze strany 
těchto neznámých investorů 
může znamenat postavení 
další „Frýdy“ a tím zneváže-
ní krásného území a prostře-
dí uprostřed našeho města. 
Na zastupitelstvu vznikla 
pracovní skupina, ve které 
jsou zastoupeny všechny po-
litické strany a hnutí, kteří 
budou komunikovat s od-
borníky, úředníky a úřady, 
které v současné době mohou 
poskytnout informace k mož-
nému využití této stavby. Je 
třeba nejdříve zjistit, za jakou 
cenu lze tento objekt získat 

a následně je možná varianta, 
která zajistí optimální využití 
hotelu Centrum.

Jako jednou s možností 
se nabízí možnost vytvoření 
sociálního bydlení pro mladé 
rodiny se společenským záze-
mím, které by umožnilo sou-
žití více generací. Prostory by 
mohli rovněž sloužit pro vy-
užití volného času pro matky 
s dětmi, seniory apod. Mám 
na mysli možnosti studia, 
odborné kroužky, Univerzita 
třetího věku, herní a klubové 
činnosti pro seniory a ne-
přeberné množství dalších 
aktivit. Svým postavením 
a umístěním v centru města 
skýtá hotel i velmi dobrou 
přístupnost týkající se dopra-
vy a ostatní infrastruktury.

Myslím si, že město Frý-
dek-Místek by mělo své akti-
vity zaměřit na získání hotelu 
Centrum do svého vlastnictví 
a podpořit projekt na jeho 
obnovu. Budoucnost občanů 
našeho města je přece prvořa-
dou prioritou nás zastupitelů.

Nedopustme se další chyby 
v rozhodnutí, nepřipustme 
další Frýdu a znehyzdění 
krásného centra města.“

 Jaromír Horký 
 za Hnutí ANO

„Úvaha o tom, zda získat 
Hotel Centrum do vlastnic-
tví města, musí začít úva-
hou o tom, jestli víme, jak 
s budovou naložit. Dnes je 
jasné, že o vlastnictví hotelu 
se povedou ještě další soudní 
spory, které potrvají několik 
let. Víme také, že pokud by 
nakonec vlastníkem byl stát, 
hotel městu nepřevede zdar-
ma ani za korunu, ale prodá 

jej za tržní cenu v dražbě. 
Taková je politika současné-
ho ministerstva financí.  Ho-
tel Centrum je velká stavba, 
která určitě bude potřebovat 
další velkou investici. A hlav-
ně je zde ta prvořadá otázka: 
Co s ním? Nedá se předpoklá-
dat, že by město provozovalo 
hotel. Určitě nechceme, aby 
zde byla nějaká ta ubytov-
na. Rekonstrukce na bytový 
dům? Znamenalo by to vy-
soké náklady na přestavbu. 
Nebo domov pro seniory? 
Hotel je příliš veliký, nákla-
dy na přestavbu a následný 
provoz obrovské. Už jenom 
ta vstupní hala, recepce, sa-
lonky, bary, restaurace… 
Kapacita takového domova 
by nebyla naplněna. Zazněl 
i názor na vybudování nové-
ho magistrátu a soustředit zde 
všechny odbory úřadu, jak 
z Frýdku, tak z Místku. Jsem 
přesvědčen, že by se sem 
všichni nevešli. Vyvstala by 
pak ovšem další otázka, co se 
stávajícími budovami úřadu?  
Kdo hotel zná, ví, jaký to je 
kolos. Úpravy by musely začít 
od kotelny, která je zastaralá 
a nevyhovující současným 
požadavkům. A další inves-
tice by šplhaly do stamilionů. 
V prvé řadě si však myslím, 
že spor o vlastnictví bude 
ještě dlouho probíhat a úvahy 
o jeho využití Městem jsou 
v tuto chvíli předčasné.“

 Libor Koval
 za KDU-ČSL

„Hotel Centrum se stal té-
matem posledního zastupitel-
stva, ale už tam bylo zjevné, 
že existuje příliš mnoho ne-
známých pro to, aby radnice 

zaujala v otázce jeho nabytí 
jednoznačný postoj. Proto 
bylo navrženo vytvoření ko-
mise, která dostane prostor 
všechny aspekty posoudit 
a seznámit s nimi zastupitele, 
aby se mohli v této otázce lépe 
zorientovat a správně rozhod-
nout. Nemůžeme souhlasit 
s názorem, že „vždycky když 
se chce něco zabít, vytvoří se 
komise“, který platí spíše pro 
parlamentní půdu. Pracovní 
komise se osvědčila napří-
klad při problematice slezan-
ských budov, kdy vyústila až 
v přijetí společného memo-
randa mezi městem a vlast-
níky textilních budov. Hlavně 
jde při současném rozložení 
sil v zastupitelstvu o to, aby se 
hledala řešení napříč politic-
kými stranami, které odhodí 
politikaření a zodpovědně bu-
dou vyhodnocovat, co je pro 
město nejlepší. 

Případné nabytí takto roz-
sáhlé nemovitosti tohoto typu 
skýtá mnohá úskalí, kdy už 
bylo mnohokrát v praxi doká-
záno, že některé rekonstrukce 
oproti novostavbám jednodu-
še ekonomicky nevycházejí. 
Nabízenou myšlenkou kon-
centrace seniorských aktivit 
na jedno místo se stále zabý-
váme, ale právě při hledání 
optimálního řešení Centra 
pro seniory už jsme u něko-
lika nemovitostí narazili 
na problémy, které by se u ho-
telu Centrum určitě rovněž 
projevily. V komisi ale mají 
všechny strany své zástupce, 
takže není důvod pochybovat, 
že otázka bude v příštích mě-
sících všestranně posouzena.“

 Karel Deutscher
 za ČSSD

HOTEL CENTRUM: Bezplatné darování není příliš reálné, ale i tak by mohlo jít o dar 
danajský.  Foto: Petr Pavelka

Téma: Má Město usilovat o získání hotelu Centrum?
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 (Pokračování ze str. 1)
 „Jsme rádi, že z obecné-

ho hlediska je zabezpečení 
škol na dobré úrovni, odha-
lila se některá slabá místa 
vycházející z maximální 
snahy vyhovět návštěvní-
kům, ale ředitelé jistě ně-
která doporučení zapracují 
do systému bezpečnosti. 
Musíme si ale uvědomit, 
že sebelepší systém je tak 
silný jako jeho nejslabší 
článek, takže rozhodující je 
stejně ukázněnost lidí, kte-
ří jej mají v praxi aplikovat. 

Také je jasné, že pokud se 
někdo rozhodne, že pronik-
ne do školních budov třeba 
i násilím, zabránit tomu 
v podstatě nelze, podob-
ně lze těžko předvídat, že 
může dojít v budově školky 
k fyzickému napadení mezi 
znesvářenými rodiči dítěte, 
jak se bohužel před časem 
stalo,“ shrnul náměstek 
primátora Pavel Machala, 
který ujistil, že téma bez-
pečí školáků a předškoláků 
bude radnice dále sledovat. 
 (pp)

 (Pokračování ze str. 1)
Finanční prostředky 

na kulturu poskytlo zastu-
pitelstvo také z rozpočtu 
města. Na pořádání tra-
dičního Mezinárodního 
folklorního festivalu, kte-
rý se koná v centru města, 
přispěje město  částkou 

900 tisíc korun. Zastupitelé 
podpořili také Sweetsen-
fest (300 tis.), Letní kino 
ve Frýdku-Místku (80 tis.), 
koncerty a provoz klubu 
Stoun (500 tis.), Muzikant-
ské žně (100 tis.), Svato-
václavský hudební festival 
(140 tis.) a další.

Město dává na kulturu miliony

Radnice hlídá bezpečí dětí

Zaměstnanci TS a.s., 
technických služeb 
ve Frýdku-Místku, zahá-
jili koncem března opravy 
komunikací, které jsou 
ve vlastnictví města a je-
jichž povrch je po zimě po-
škozen. Na opravách míst-
ních komunikací pracují 
celkem tři čety dělníků. 

„K opravám výtluků 
využíváme dva finišery 
s šířkou záběru 3 a 4 metry, 
frézou a válcem se zatížením 
od 1,5 až do 8,5 tun. Některé 
vysprávky menšího rozsa-
hu provádějí ručně. První 
skupina provádí provizorní 
opravy. Druhá má na starosti 
přípravné práce na pokládku 
asfaltobetonu, takže frézu-
je povrchy vozovek, a na-
víc také opravuje kanálové 
vpusti. Třetí parta zajišťuje 
pokládku asfaltobetonového 
povrchu,“ přiblížil práce Ja-

romír Kohut, předseda před-
stavenstva TS a.s., s tím, že 
opravy výtluků tak mohou 
probíhat na více místech na-
jednou.

Opraveny již byly po-
vrchy silnic v ulicích Vác-
lava Talicha a Josefa Mysli-
večka a v místních částech 
Lískovec, Skalice a Panské 
Nové Dvory. Vyspravena 
již byla také ulice Frýdlant-
ská, Nádražní, Na Příkopě, 
Na Poříčí, Pionýrů, El. Krás-
nohorské a Československé 
armády. 

„Od poloviny dubna 
máme v plánu i celoploš-
né opravy asfaltobetono-
vého krytu, což znamená, 
že odfrézujeme obrusnou 
vrstvu a položíme nový as-
faltobeton. Tyto rozsáhlejší 
opravy budou provedeny 
na ulicích Husova, Máne-
sova, Cihelní a Bavlnářská. 

Technické služby opravují výtluky 

Židovský hřbitov 
ve Frýdku, který je v ma-
jetku Židovské obce v Os-
travě, chce město ochránit 
před útoky vandalů a hodlá 
se také podílet na jeho opra-
vě a údržbě. Zastupitelé 
na svém zasedání za tímto 
účelem uvolnili z rozpočtu 
města 130 tisíc korun. 

Neinvestiční dotace 
ve výši 50 tisíc korun je ur-
čena výhradně na částečnou 
úhradu nákladů spojených 
s opravou a údržbou hřbi-
tova, včetně pořízení mate-
riálu k úpravě terénu a ne-
zbytným opravám náhrobků 
a kaple. Investiční dotace 
ve výši 80 tisíc korun je ur-
čena na vybudování nového 
oplocení v místě jeho po-

škození, ale také na úpravu 
zeleně kolem plotu a na vý-
robu a instalaci varovných 
cedulí na plot a zdi.

„Jedná se o významnou 
kulturní památku na území 
města. Naším cílem je, aby 
byla důstojným pietním 
místem přístupným veřej-
nosti, s jehož historií by se 
mohly seznámit i budoucí 
generace. Proto jsme se 
s Židovskou obcí v Ostravě 
dohodli na konkrétních kro-
cích, které povedou v prvé 

řadě k zabezpečení hřbitova 
před vandaly a k nejnutněj-
ším opravám. Ve společném 
úsilí o zkulturnění tohoto 
místa hodláme i nadále 
pokračovat,“ řekl primátor 
Michal Pobucký. 

Letní aquapark Olešná 
oznamuje všem návštěv-
níkům, že otevře své brá-
ny v sobotu 28. května. 
Téma letošní sezóny – 
Olympijská Olešná 2016! 

„Těšit se můžete na mož-
nost vyzkoušení klasických 
i netradičních sportů spo-
jených s olympiádou – vo-
lejbal, nohejbal, petanque, 
plavání, kajak. Po sportov-
ních výkonech děti odmě-
níme nafukovacími balón-
ky s maskotem SPOXem. 
A pokud počasí dovolí, 
můžete se podívat na svět 
z výšky 30 metrů, z léta-
jícího balónu,“ láká na za-
hajovací akci Veronika 
Kubáňová. Současně pro-
zradila, že jsou přichystány 
zábavné akce po celé léto 
s bohatým doprovodným 
programem jako „Hurá 
prázdniny“, „Dětský den“, 

„Zachraň si své dítě“, „Let-
ní Olympiáda aquaparku 
Olešná“, „Dostaň mozek 
do kondice“, „Decathlon 
nedělní turnaje“ a další, 
o kterých budeme postup-
ně informovat. „Hlavní 
soutěží pro letošní sezónu 
je „Nej video z Aquaparku 
Olešná“, ve které půjde, 
stejně jako loni, o hodnotné 
ceny,“ doplnila.

Aquapark Olešná se 
nachází v relaxační zóně 
přehrady Olešná, která na-
bízí široké sportovní vyžití 
i s výhledem na Lysou horu 
a Beskydy. V samotném 
aquaparku kromě vodních 
atrakcí uspokojí i sportov-
ní nadšence, kterým jsou 
k dispozici beachvolejba-
lové a nohejbalové hřiště, 
na kterých se každou ne-
děli koná sportovní turnaj. 
 (pp)

Město na tyto opravy uvol-
nilo 1,5 milionu korun,“ do-
plnil Jaromír Kohut.

„Opravy výtluků postu-
pují podle harmonogramu, 
který schválil odbor dopravy 
a silničního hospodářství 
magistrátu. Realizovány jsou 
podle dopravní významnosti 
a míry poškození, přičemž 
přednost mají autobusové 

trasy. Město prozatím vy-
členilo na nejnutnější opravy 
výtluků a celoplošné opravy 
komunikací včetně oprav 
kanálových vpustí 12,5 mili-
onu korun,“ dodal náměstek 
primátora Karel Deutscher. 

Technické služby NE-
ZAJIŠŤUJÍ údržbu silnic, 
které nepatří městu. Jejich 
údržbu provádí Správa silnic 

MS kraje. Jedná se zejména 
o hlavní tahy Hlavní, Příbor-
ská, Beskydská, Bruzovská, 
Lískovecká, Revoluční, 17. 
listopadu, ale také o ulice Ja-
náčkova, J. Opletala, část uli-
ce Ostravská (od křižovatky 
U Rady ve směru na Svia-
dnov), Staroměstská, Slez-
ská, Obchodní, Palkovická 
a Podpuklí.

Zahájení letní sezóny aquaparkuMěsto Frýdek-Místek přispěje 
na údržbu židovského hřbitova

Pietní akt k 71. výročí 
osvobození města 

Frýdek-Místek 
se bude konat 

4. května v 16 hodin 
na městském hřbitově 

ve Frýdku.

Setkání s občany
Vedení statutárního města 
Frýdku-Místku ve spolu-
práci s osadním výborem 
Chlebovice pořádá Setkání 
s občany Chlebovic, které 
se uskuteční ve čtvrtek 21. 
dubna v 17 hodin v Domě 
včelařů na Fojtství.
Na vaše dotazy, týkající 
se života v našem městě 
a městské části Chlebo-
vice, vám odpoví Pavel 
Machala, náměstek pri-
mátora, zástupci odborů 
magistrátu města Frýd-
ku-Místku a technických 
služeb TS a.s. 
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Vedení statutárního 
města Frýdku-Místku, 
zastoupené náměstkem 
primátora Jiřím Kaj-
zarem, ve spolupráci 
s Osadním výborem Ska-
lice uspořádalo setkání 
s místními občany v sále 
kulturního domu, kde 
se přetřásal především 
budoucí způsob využití 
zdejších volných prostor 
v majetku města.

Občané se vyjadřo-
vali k dvěma aktuálním 
možnostem, kdy jeden ze 
zájemců zde hodlá pro-
vozovat obchod se smí-
šeným zbožím, druhý by 
se pokoušel o restaurač-
ní zařízení v návaznosti 
na kulturní a společenský 
život. „Do těch prostor se 
musí investovat určité pro-
středky, proto bychom byli 
rádi, kdyby se Skaličané 
shodli na tom, co by zde 
potřebovali více. Chtěli 
bychom respektovat přání 
místních obyvatel, chtěli 
jsme slyšet jejich názory,“ 
řekl náměstek primátora 
Jiří Kajzar. Na setkání za-
znívaly kategorické pro-

jevy zejména na podporu 
vize obchodu, byť s viet-
namským provozovate-
lem, i když se objevovaly 
i pochybnosti o tom, zda je 
zájem o obchod dostateč-
ný k tomu, aby se takový 
podnik uživil. „Potřebuje-
me v prvé řadě obchod, ne 
nějaké kulturní kraviny. 
Vietnamci jsou úslužní 
lidé a podobné vietnam-
ské supermarkety slušně 
vedou. Obchod ve Skalici 
je naprosto nutný, aby-
chom pro rohlíky nemu-
seli do města,“ nechala se 
slyšet jedna z občanek. 
Místní viděli šanci pro ob-
chod i v nulovém nájmu. 
„Nebereme výnos z těchto 
prostor jako prioritní, ale 
nějaký nájem stanovit mu-
síme, zvlášť když je dnes 
módou zkusit za všechno 
možné lidi z vedení měs-
ta hned stíhat,“ připo-
mněl Jiří Kajzar. Součas-
né právní prostředí bylo 
podrobeno kritice také 
v souvislosti s karavano-
vým ghettem na soukro-
mém pozemku a postoji 
občana, který se vysmívá 

sousedům i institucím. 
„Vymahatelnost práva je 
nízká, takže se skuteč-
ně mohou dít různé věci 
a město nemá páky, jak 
vše rychle vyřešit ke spo-
kojenosti občanů. Naše 
zákony jsou takové, že 
máme například problém 
odstranit černou stavbu 
v centru města, a takových 
absurdních případů je 
řada,“ podotkl Jiří Kajzar, 
který si vyslechl několik 
dalších podnětů a poža-
davků, od úschovny kol 
ve městě až po velkoobje-
mový kontejner na biood-
pad. Ty menší překvapivě 
někteří Skaličané nebrali 
ve venkovských poměrech 
jako přínosné. „Kontejne-
ry na bioodpad jsme rea-
lizovali právě na základě 
požadavků občanů. Když 
se objevil vhodný dotační 
titul, využili jsme jej a ná-
doby pořídili. Ze zákona 
jsme povinni bioodpad 
zpracovávat a tohle byla 
vhodná cesta,“ reagovala 
Šárka Gilarová z odboru 
životního prostředí a ze-
mědělství.  (pp)

V návaznosti na březnové 
zasedání zastupitelstva, kde 
byla Eva Richtrová, bývalá 
primátorka, dnes řadová 
zastupitelka, dotazována 
na okolnosti jejího půso-
bení v dozorčí radě společ-
nosti Severomoravské vo- 
dovody a kanalizace Ostra-
va a.s., schválila rada města 
znění dopisu generálnímu 
řediteli Anatolu Pšeničkovi 
k vyjasnění současného po-
stoje vedení města.

„Podařilo se dohledat, že 
Rada města Frýdku-Místku 
vzala 28. září 1999 na vě-
domí zastupování města 
Frýdku-Místku v dozor-
čí radě SmVaK Ostrava 
a.s. Ing. Evou Richtrovou, 
schválené valnou hromadou 
SmVaK Ostrava a.s. dne 17. 
6. 1999. Protože Ing. Eva 
Richtrová není již v součas-
né době ve vedení města, 
ani nepředkládá výsledky 
své činnosti v dozorčí radě 
ve smyslu hájení zájmů ob-
čanů města Frýdku-Míst-
ku, žádáme, aby v dozorčí 
radě SmVaK Ostrava a.s. 

dále za Statutární město 
Frýdek-Místek nefiguro-
vala, protože k tomu v této 
době nemá žádný mandát. 
Nežádáme její nahrazení 
v dozorčí radě jinou politic-
ky činnou osobou, nicméně 
Statutární město Frýdek-
-Místek nechce mít zástup-
ce ani v dozorčí radě ani 
v jiných statutárních orgá-
nech SmVaK Ostrava a.s.,“ 
praví se v dopise.

Radní nežádají její na-
hrazení v dozorčí radě jinou 
politicky činnou osobou, 
protože filozofií této radnice 
je, aby činnost v dozorčích 
radách nebyla pouze for-
mální, zvlášť když je za ni 
pobírána nemalá měsíční 
odměna. V dnešních pomě-
rech by toto chování mohlo 
být bráno voliči, ale i orgány 
činnými v trestním řízení, 
jako určitá forma korupce.

Eva Richtrová už zaslala 
náměstkovi primátora Ji-
římu Kajzarovi písemnou 
odpověď, jak slíbila na za-
stupitelstvu. V ní se hájí: 
„Je nutno moje členství 

v dozorčí radě společnosti 
Severomoravské vodovo-
dy a kanalizace Ostrava 
a.s. kvalifikovat jako účast 
fyzické osoby v soukromé 
akciové společnosti. S ohle-
dem na tyto skutečnosti ne-
mám jako členka zastupitel-
stva města Frýdku-Místku 
žádnou povinnost zodpoví-
dat se ze své činnosti v do-
zorčí radě této společnosti 
orgánům města.“

Tato odpověď vedení 
města neuspokojila, proto-
že pokud by Eva Richtrová 
nezastupovala město, aby 
hlídala zájmy jeho občanů, 
vypadalo by její dlouhole-
té placené působení jako 
mimořádně štědrá odměna 
za realizovaný prodej akcií 
městem v roce 1999. „Do-
pis šel všem zastupitelům 
a po jeho přečtení, místo, 
aby se situace vyjasnila, to 
spíše vypadá tak, že se ob-
jevují nové a nové nesrov-
nalosti a bude zapotřebí se 
tím i nadále zabývat,“ říká 
primátor Michal Pobucký.
 (pp)

Na březnové Radě se-
niorů, která je poradním 
orgánem primátora, Mi-
chal Pobucký seznámil 
přítomné s pozitivněj-
šími zprávami ohledně 
obchvatu, které byly 
důsledkem stupňující-
ho se tlaku a spoluprá-
ce mnoha lidí. Napojení 
rychlostní komunikace 
na Ostravu, Olomouc 
a Beskydy by nemělo 
nic bránit, problematic-
ká bude jen výpadovka 
na Český Těšín.

Městská policie in-
formovala o nových ka-
merách pro strážníky, 
i s nočním viděním, aby 
byl při zákrocích chráněn 
strážník i občané, zástupci 
republikové policie kon-
statovali, že „žijí“ sportem 
a kulturou, kdy vykonávají 
preventivní činnost u rizi-
kovějších akcí.

Dalibor Kališ za seniory 
informoval o dalším dílu 
ze seriálu jednání o Centru 
pro seniory, který se stále 
neblíží happyendu. Favori-
zovaná budova, již nevyu-
žívaná střediskem volného 

času, se po bližším od-
borném prozkoumání jeví 
jako problematická. „Je 
to promáčená, skoro metr 
utopená budova, šlendri-
ánsky postavená s nevy-
hovující únosností stropů, 
takže musí být ekonomic-
ky vyhodnoceno, jestli 
starou barabiznu lepit jak 
vrabčí hnízdo nebo posta-
vit nový objekt,“ konsta-
toval Dalibor Kališ, který 
primátorovi předal další 
podněty z ankety Senioři 
svému městu. Za pololetí 
se jich sešlo přes tři desít-
ky a na jednání z nich byl 
vylosován výherce, kte-
rým se stala Blanka Krp-
cová.

Oldřich Pospíšil násled-
ně požádal radnici o po-
moc s některými právními 
aspekty Svazu důchodců 
ČR a pochvaloval si, že 
senioři konečně nabrali 
na významu schválením 
nového významného dne, 
kterým bude 1. října Me-
zinárodní den seniorů, 
který do zákona doplnil 
poslanec Roman Sklenák 
(ČSSD).  (pp)

SETKÁNÍ S OBČANY: V kulturním domě se debatovalo 
o možnostech jeho využití.  Foto: Petr Pavelka

Potřebuje Skalice svůj obchod?

Město nechce mít zastoupení v SmVaku

Senioři přicházejí s podněty

RADA SENIORŮ: Problémy i nápady důchodců se řeší v 
měsíčním intervalu.  Foto: Petr Pavelka
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Statutární město Frý-
dek-Místek se již tra-
dičně připojuje k osla-
vám Mezinárodního dne 
Romů, který připadá 
na 8. duben. Ve městě jej 
místní Romové slaví pro-
střednictvím akce Romi-
pen, kterou již tradičně 
připravuje odbor sociál-
ních služeb. 

Letošní jubilejní 10. roč-

ník Romipenu byl tradičně 
zahájen na ulici Míru, kde 
po Romské hymně míst-
ní Romové poděkovali 
sociálním pracovníkům 
Arance Obodové a Miro-
slavu Hoňkovi za pomoc 
při řešení problémů s byd-
lením, dluhy, zdravím, ale 
také za zprostředkování 
spolupráce mezi školou 
a místními rodinami. Poté 

program pokračoval pre-
zentací romské kultury, 
tradic a gastronomie v hu-
debním klubu Stoun.

„Mezinárodní den 
Romů je jednou z pří-
ležitostí, jak upozornit 
na principy vzájemné tole-
rance a respektování práv 
a svobod druhého. Akce 
Romipen ve Frýdku-Míst-
ku chce ukázat, že i Ro-

mové něco umí, že jsou 
národnost, která má svou 
historii, kulturu, tradice 

a obyčeje,“ řekla Jarmila 
Kozlová, vedoucí odboru 
sociálních služeb.

Na počest založení Svě-
tové zdravotnické organi-
zace se dne 7. dubna kaž-
doročně slaví Světový den 
zdraví. Krajské nemocni-
ce v Třinci a ve Frýdku-
-Místku se k tomuto dni 
připojily formou prezen-
tace regionálních jídel 
z kuchařky „Jak šmakuje 
Moravskoslezsko“.

„Pro zaměstnance a pa-
cienty, kteří nemají dietní 
omezení, jsme k obědu při-
pravili mimo jiné sedlác-
kou hrachovku, nošovic-
ký pivovarský závitek se 
šťouchaným bramborem 
s cibulkou a salát z kyse-
lého zelí. Toto jídlo jsme 
z kuchařky vybrali zá-
měrně, protože nošovický 

pivovar se nachází přímo 
ve frýdecko-místeckém 
regionu,“ řekla vedoucí 
stravovacího provozu frý-
decko-místecké nemoc-
nice Jana Duxová. „Jako 
sladkou tečku celého menu 
jsme z regionální kuchař-
ky vybrali pro naše stráv-
níky babiččiny jahodové 
knedlíky,“ dodala Jana 
Duxová.

V souvislosti se Svě-
tovým dnem zdraví ne-
mocnice zve veřejnost 
na speciální odborné pro-
gramy, které se uskuteční 
v průběhu dubna a květ-
na. Přímo v Nemocnici 
ve Frýdku-Místku, p. o. 
budou zdravotníci ve čtvr-
tek 21. dubna zájemcům 

měřit tlak, glykemii, hla-
dinu cholesterolu v krvi, 
určí krevní skupinu, po-
radí, jak se odnaučit kou-
řit a správně se stravovat. 
Vydat se případně mů-
žete také do Třince, kde 
ve středu 11. května v tři-
neckém kině Kosmos bude 
návštěvníkům nabídnuto 
měření hladiny krevního 
cukru, tlaku nebo tepu, po-
radí, jak na samovyšetření 
prsu, předcházení a léčbu 
inkontinence u žen nebo 
hygienu rukou. Budou tu 
také vystaveny kompen-
zační pomůcky a výrobky 
uživatelů oddělení sociál-
ních služeb.

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 po-
danou 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 žádosti aktualizovali v 1. kalendářním 
čtvrtletí roku 2016.

 Mgr. Marcela Pěkníková, sociální pracovník

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

Návštěvníci Galerie 
„Pod sovou“ v 1. základní 
škole na třídě T. G. Masa-
ryka mohli zhlédnout již 
4. ročník výstavy „HOB-
BY“, která je přehlídkou 
sběratelských a výtvar-
ných aktivit frýdecko-
-místeckých seniorů, ale 
i jejich partnerských or-
ganizací. Týdenní prezen-
tace měla být zakončena 
charitativní dražbou ně-
kterých vystavovaných 
artefaktů.

Veřejnost měla možnost 
si práce seniorů prohléd-
nout od neděle 10. dubna, 
kdy byla výstava zahájena. 
„Každý rok přicházíme 
s novými nápady a chce-
me inspirovat i návštěv-
níky. Proto jsme zařadili 
i doprovodný program pro 
všechny, kteří rádi tvo-
ří a svůj volný čas chtějí 
smysluplně využívat. Letos 
vystavujeme obrazy, kera-
miku, koláže z přírodních 
materiálů i textilií a kra-
jek, jarní dekorace, pletené 
a háčkované výtvory, kra-
jinky z perníku, cukroví. 
Tento výčet je jen malou 
částí z mnoha našich prací, 
které bylo možno na výsta-

vě „HOBBY“ zhlédnout,“ 
uvedla za Městskou orga-
nizaci Svazu důchodců ČR 
Frýdek-Místek Anna Sum-
cová.

Svými nádhernými vý-
tvory, jako každý rok, se 
prezentovaly také přátelské 
organizace ze Slovenska, 
z Jednoty důchodců v Ky-
suckém Novém Městě a ze 
žilinské Živeny. „Jejich 
tvorba je ojedinělá a naši 
výstavu vždy zkrášlí. Opa-
kovaně obohacují expozici 
také přátelé z ostravské 
a petřkovické organizace 
Svazu důchodců ČR. Spo-
lečně s našimi tradičními 
tvůrci letos vystavovali 

i výtvarníci z V-klubu Frý-
dek-Místek. Jejich obra-
zy a fotoobrazy pozývaly 
do jarní přírody,“ shrnula 
Anna Sumcová.

„Místní senioři jsou 
nejen aktivní, ale i tvořiví. 
Svůj volný čas vyplňují 
smysluplně a pod jejich 
rukama vznikají často za-
jímavé a nádherné věci. Že 
se o ně dělí se svým okolím 
a minimálně jednou roč-
ně i s veřejností, je jenom 
dobře,“ pochválil hobby 
výstavu, podpořenou měst- 
skou společností Frýdecká 
skládka, primátor Michal 
Pobucký, který nad akcí 
převzal záštitu.  (pp)

HOBBY SENIORŮ: Zahájení každoroční výstavy. 
 Foto: Petr Pavelka

Senioři vystavili své výtvarné práce a sbírky

Město se připojilo k oslavám Mezinárodního dne Romů 

STROM TOLERANCE: Náměstek primátora Karel 
Deutscher váže symbolické stužky se zástupkyněmi so-
ciálního odboru. 

ZDRAVÉ MENU: I v nemocnici může „šmakovat“.

Akce nemocnice k oslavám Světového dne zdraví
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kam za sportem a relaxací
Jarní los FNL 

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.

Nejlepší sportovci okresu
Pod záštitou Statutárního města Frýdek-Místek připravi-

lo okresní sdružení České unie sportu slavnostní vyhlášení 
nejlepších sportovců okresu Frýdek-Místek za rok 2015. 

Z třiatřiceti nominovaných sportovců byla vybrána desítka 
nejlepších jednotlivců a jeden kolektiv. Zastoupení v elitní de-
sítce mají fotbal, házená, atletika, šachy, vzpírání, taekwon-do, 
sportovní gymnastika, zápas a stolní tenis. 

Slavnostní vyhlášení proběhne v pondělí 25. dubna 
od 16.30 hodin ve velkém sále Národního domu a je přístup-
né široké veřejnosti. 

Předsezónní cíl je splněn. 
Hokejisté Frýdku-Místku 
po prvenství ve východní 
skupině 2. ligy zvládli i boje 
v kvalifikační skupině a už 
po třech odehraných zápa-
sech slavili postup do WSM 
ligy. Rozhodlo o tom utkání 
na ledě Tábora, kde svěřenci 
Jiřího Juříka a Marka Ma-
líka ve druhé třetině otočili 
nepříznivý stav a díky třem 
bodům Tomáše Franka na-
konec zvítězili 5:3.

Bez nervů a s jistotou 
postupu nastoupili pak frý-
decko-místečtí hrdinové 
do posledního zápasu sezó-
ny, ve kterém Rysi na do-
mácím ledě přivítali Vlky 
z Jablonce. V naprosto uvol-
něném utkání šli do vedení 
Severočeši, jenže domácí 
tým ještě do konce úvodní 
dvacetiminutovky nastřílel 
pět branek a na závěr kvalifi-

kace si za vítězství 7:3 připsal 
do tříčlenné tabulky další tři 
body.

Koncovka zápasu se ode-
hrávala v duchu vrcholících 
oslav frýdecko-místeckého 
postupu, výjimkou nebylo 
ani společné poskakování 
fanoušků i hráčů, kteří se 
nechali strhnout výtečnou 
kulisou.

Poslední branku v tak 
úspěšné sezóně Rysů sym-
bolicky vstřelil nejproduk-
tivnější hráč ze základní 
části. Jednu z chyb v soupe-
řově obraně využil Vladimír 
Luka, který svůj rychlý brejk 
zakončil tím nejlepším mož-
ným způsobem a stanovil tak 
definitivní podobu skóre 7:3.

Konečná tabulka 
kvalifikace:

1. HC F-M  4 4 0 21:10 12 
2. HC Tábor  4 1 3 12:15  3 
3. HC Jablonec 4 1 3 12:20  3 

Velice těžké podmín-
ky připravilo počasí 
pro účastníky 11. roční-
ku Běhu okolo Olešné. 
Chladno a vytrvalý déšť 
změnil místy trávu v ne-
příjemně kluzké bahno, 
zvláště když na kilome-
trovém okruhu kroužily 
stovky párů noh. 

Přesto se přišlo proběh-
nout úctyhodných 188 dětí 
a 61 dospělých. Vše zahájily 
závody mládeže a hned prv-
ní kategorii nejmenších dětí 
ovládli naši, když u chlapců 
zvítězil Alexandr Milata 
a u děvčátek Sabina Juro-
šová, před Markétou Blá-
hovou a Valerii Kubuluso-
vou. Závod nejmenších byl 

přesunut s ohledem na po-
časí na asfalt, ale všichni 
ostatní již běhali v terénu. 
U dětí 6-7 let zvítězil To-
máš Škapa, před Ondrou 
Holubčíkem, mezi děvčaty 
byla druhá Gabriela Petro-
vá. V přípravce se na třetí 
místo prosadil Adam Ho-
něk. V mladších žácích 
zvítězil Thomas Hlavačka 
mezi chlapci a Anna Caga-
šová u děvčat, kde ji třetím 
místem doplnila Klára Nin-
gerová. Stejně tak třetí byla 
Anna Zemaníková ve star-
ších žákyních. To žáky vy-
hrál Patrik Lučan a druhý 
doběhl Patrik Stankov. 
Zatímco u dorostenců se 
prosadil pouze Tomáš Szy-

mala na třetí místo, děvčata 
nepustila na stupně nikoho, 
když vyhrála Petra Pavlás-
ková, před Lucií Vaňko-
vou a Katkou Šprochovou. 
Na ženy čekaly tři okruhy 
a suverénně zvítězila Ve-
ronika Siebeltová za 11:46 
minuty, druhé místo vybo-
jovala Natálie Závorková 
za 12:12 min. Stejně jasně 
ovládl závod mužů na 6 km 
Jan Tesarčík v čase 21:11 
min. Takže konečná bilan-
ce našich je devět vítězství 
a po šesti druhých i třetích 
místech. Medailistům bla-
hopřejeme, ovšem veliké 
uznání patří všem, kteří se 
přes nepřízeň počasí přišli 
proběhnout. 

Mezinárodní šacho-
vá škola INTERCHESS 
ve Frýdku-Místku se může 
pyšnit dalšími mimořád-
nými úspěchy. Hned dvě-
ma jejím mladým šachis-
tům bude na nejbližším 
kongresu Mezinárodní 
šachové federace FIDE ofi-
ciálně udělen titul meziná-
rodního mistra!

Svými mimořádnými 
výkony nad šachovnicemi 

na tuto vysoce ceněnou poctu 
dosáhl talent frýdecko-mís-
teckého šachu, šestnáctiletý 
Matyáš Marek, finalista le-
tošní ankety Sportovec roku 
Moravskoslezského kraje, 
třetí z Mistrovství ČR 2016 
v kategorii do 18 i 20 let, člen 
bronzového reprezentačního 
výběru ČR z posledního ME 
družstev, šestý na posledním 
mistrovství světa a dvojná-
sobný talent roku.

Zároveň s Matyášem titul 
získal další člen Interchess 
Nguyen Thai Dai Van, který 
ve svých 14 letech tohoto ne-
všedního úspěchu docílil do-
konce jako vůbec nejmladší 
hráč české šachové historie, 
a tak překonal i dnes nejlep-
šího českého šachistu Da-
vida Navaru, který tabulce 
dosud vévodil.

Zisk prestižního šachového 
titulu v takto mladém věku je 
jednoznačně mimořádným 
úspěchem nejen pro samotné 
hráče, ale i pro celý český ša-
chový sport a frýdecko-mís-
tecká šachová škola Interchess 
na něm má nemalý podíl.

Oběma hráčům i týmu 
jejich trenérů z Interchess 
k zisku šachových titulů gra-
tulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů při zdolání dalšího 
cíle, zisku titulu nejvyššího – 
mezinárodního velmistra.

ZAPLNĚNÁ POLÁRKA: V první sezoně měli diváci spoustu důvodů k radosti. 
 Foto: Petr Pavelka

Hokejisté postoupili do WSM ligy
HC F-M – HC Jablonec 7:3 (5:1, 1:2, 1:0)

Interchess s novými mezinárodní mistry

Na Olešné se běhalo v dešti
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Valcíři na jaře stále ne-
našli přemožitele. V sobotu 
2. dubna si připsali už třetí 
výhru. Tentokrát si na do-
mácím stadionu ve Stov-
kách poradili s rezervou 
prvoligové Sigmy Olomouc 
poměrem 2:1.

Přitom úvod střetnutí ne-
nasvědčoval tomu, že si naši 
hráči připíšou další tři body 
do druholigové tabulky. 
O něco aktivnější byli totiž 
fotbalisté z Hané a dopředu 
to z naší strany bylo hodně 
kostrbaté. Mezi nejaktivnější 
hráče patřil vytáhlý útočník 
Petr Hošek. Ten dokázal v 17. 
minutě poprvé v zápase roz-
vlnit síť soupeře, jenže z gólu 
se radovat nemohl. Vstřelil 
jej totiž z ofsajdu, takže ho 
rozhodčí neuznali. Regulér-
ní branky se diváci dočkali 
o pět minut později. Po faulu 
na Erika Ujlakyho zahrá-
val přímý kop Matej Ižvolt. 
Svým centrem našel hlavu 
Michala Švrčka, který zamí-
řil přesně a rozjásal domácí 
příznivce – 1:0.

Hanáci i v druhé půli stá-

le cítili šanci duel zvrátit, ale 
čtvrt hodiny před koncem 
přidal uklidňující druhou 
branku Petr Hošek, který 
po úniku po pravé straně za-
sekl míč, čímž obešel bran-
káře i obránce, a technickou 
střelou levačkou zamířil 
přesně do šibenice. Svým 
třetím jarním gólem tak zvý-
šil na 2:0. Dario Krišto pak 
neproměnil pokutový kop 
a místo gólu na 3:0 přišla ko-
rekce výsledku, o kterou se 
v poslední minutě postaral 
Jakub Habusta, který nád-
hernou střelou z voleje snížil 
na konečných 2:1. 

FC MAS TÁBORSKO 
– MFK F-M 0:1 (0:0)

Parádní jízda pokračovala 
a valcíři udrželi jarní nepo-
razitelnost i proti favorizo-
vanému Táborsku. Vítěznou 
branku obstaral v 62. minutě 
Michal Skwarczek parádní 
střelou k tyči.

„V úvodních dvaceti mi-
nutách se hrál vyrovnaný 
fotbal, domácí nás ale pak 
přitlačili,“ připustil hostují-
cí kouč Mikuláš Radványi. 

fotbal mládeže
DOROST

mladší dorost U17 – MFK Karviná 1:2 (1:0) - Pánek
Výsledek je pro nás velmi krutý, neboť soupeři stačily k ví-
tězství dvě střely na bránu. Dnes jsme doplatili na nepromě-
ňování brankových příležitostí a hrubé individuální chyby.

mladší dorost U16 – MFK Karviná 3:2 (2:2) 
Plewa, M. Fukala, J. Fukala 3:2

starší dorost U19 – FK Šumperk 2:3 (0:1)
Šafner (Uhlíř), V. Vokoun 

ŽÁCI
SK Prostějov – starší žáci U15 2:5 (1:3) 

Šostý (Kubáň), Šostý (Kubáň), Krajčo (Kubáň), Kováč 
(Kubáň), Kubáň (Krajčo)

SK Prostějov – starší žáci U14 1:1 (0:1) - Corriero
SK Hranice – mladší žáci U13 0:48 (0:22) 

M. Mikulenka 9, Bongilaj 8, Rehwald 6, Jurga 5, D. 
Śmiga 5, Šeba 3, Kolek 3, Boček 2, Kulhánek, Březina, 

Vyvial, Hrabec, Klimeš, Chovančík, vlastní 
SK Hranice – mladší žáci U12 1:31 (0:19) 

M. Málek 5, Chodura 4, Koutný 4, J. Jiříček 3, Kaňák 3, Bar-
čák 3, Maloň 3, A. Kowalczyk 2, Maléř 2, F. Kowalczyk, Rek

Do Polského Těšína se 
sjeli plavci ze 40 oddílů Pol-
ska, České republiky, ale 
také konkurence z Ukraji-
ny, Slovenska a Maďarska. 
Za plavecký oddíl Frýdek-
-Místek soutěžilo 5 děvčat 
– kvarteto roč. 2005 (K. Fu-
ková, V. Fránková, M. Tů-
mová a L. Blahutová) a K. 
Chlopčíková 2003.

Celkem 401 závodníků 
startovalo ve 1347 startech. 
Ohlušující křik a povzbuzo-
vání vydržely do pozdních 
večerních hodin a naši zá-
vodníci znovu dokázali, že se 
neztratí.

Kačka Fuková se poprala 
s mezinárodní konkurencí 
skvěle, na 100 VZ zaplavala 
velmi kvalitní výkon 1:09,84, 
opravila rekord závodu 
na novou hodnotu a získa-

la zasloužené zlato. Na 200 
OPZ si také zlepšila osobní 
maximum na 3:03,46 a do-
byla další cenné umístění a 3. 
příčku. Odpoledne se Kačka 
zúčastnila XXI. ročníku VC 
Kopřivnice, ještě jednou za-
plavala 100 VZ, i tentokrát 
výborným časem 1:10,8 zví-
tězila v disciplíně a získala 
také 2. místo v celkovém hod-
nocení výkonů ročníku 2005.

Miška Tůmová si vylepšila 
čas na trati 100 VZ a umístila 
se na krásném 7. místě. Vero-
nika Franková zabojovala a 4 
sekundy ji dělily od bronzo-
vého motýlkového umístění. 
Lucie Blahutová plavala tratě 
100 VZ a 100 P. Naší pátou fa-
voritkou byla zkušená závod-
nice Kája Chlopčíková . Kája 
na trati 50 m prsa skončila 
na 2. místě a získala krásnou 

stříbrnou medaili.
Celkem tedy z Polska zla-

to, stříbro, bronz, tři čtvrtá 
místa a dalších pět umístění 
do 11. místa pro pět děvčat 
PO Frýdek-Místek, upevnění 
vedoucích pozic pro Kateři-
nu Fukovou a Karlu Chlop-
číkovou po 3. kole Polských 
RUND. A to v konkurenci 
pěti států.

V Kopřivnici v té době bo-
jovali další naši plavci na Vel-
ké ceně Kopřivnice. Péťa 
Mrázek překvapil na trati 50 
Z a vybojoval si zaslouženě 
3. místo. Ajka Chlopčíková 
si zase o něco více vylepšila 
časy, Helenka Lednická hlav-
ně ve 100 VZ zaznamenala 
zlepšení o tři sekundy. Ven-
dulka Janáčková nezklama-
la. Po dlouhé měsíční pauze 
na 100 Z suverénně zvítězila 
a získala zlato, na trati 200 
Z vybojovala zasloužené 
stříbro. Matěj Saksa mohl bo-
dovat za svůj jedinečný motý-
lek, ale pohnul se na startu, 
stálo jej to diskvalifikaci. 
Smutek jej chvilku ochromil, 
ale naštěstí pak ještě dokázal 
bojovat dál a bronzová me-
daile byla zasloužená na jeho 
parádní disciplíně 50 P.

Už v neděli 10. dubna měli 
vstoupit baseballisté Frýd-
ku-Místku do nové sezony, 
ale jejich premiéra se muse-
la kvůli vydatným dešťům 
o týden odložit. Stejně jako 
v minulém roce budou bojo-
vat ve druhé nejvyšší soutěži, 
která nově nese název 1. liga. 
Letos si dávají vysoké cíle, 
což potvrzuje také předseda 
klubu Marcel Pardík.

„Naším prvním cílem je 
dostat se do Nadstavby o udr-
žení Extraligy a v ní následně 
vybojovat jedno z prvních 
čtyř míst, které zaručí postup 
do Extraligy. Pak si vyhodno-
tíme kvalitu kádru a finanční 
možnosti, jestli si budeme 
moct opravdu dovolit postou-
pit do nejvyšší soutěže. Určitě 
však chceme využít možnosti 
nového stadionu a dostatečně 
rozšířit naši hráčskou základ-
nu u mládeže a celkově klub 

stabilizovat.“
Fanoušci se letos můžou 

těšit na návrat svého odcho-
vance a několikanásobného 
reprezentanta Martina Dron-
ga. Kolem něj bude stavět 
kádr hlavní trenér Jan Mašta-
líř. „Martin bude základním 
kamenem našeho týmu,“ říká 
lodivod Klasiku. „V týmu 
zůstali všichni nadhazovači, 
vrátil se také další odchova-
nec David Koláček, jenž hrá-
val v Bratislavě. Z Ostravy 
k nám přestoupil Adam Vítek, 
čímž se nám kádr stabilizuje 
a měli bychom předvádět kon-
stantnější výkony.“

Velkou výhodou frýdec-
ko-místeckého klubu je nový 
stadion, který poskytuje hrá-
čům výborné zázemí. To by 
se mělo promítnout i do hry 
Klasiku, která by mohla být 
atraktivnější i pro baseballu 
méně znalé diváky.

SE SIGMOU: Gólová hlavička.  Foto: Petr Pavelka

Spanilá jízda valcířů pokračuje
MFK F-M – SK SIGMA OLOMOUC B 2:1 (1:0)

Plavci uspěli v Polsku i Kopřivnici

Rozhodnutí padlo po změně 
stran. Domácí Linhart se 
před vlastním pokutovým 
územím dopustil lehkovážné 
chyby při rozehrávce, frýdec-
ký Skwarczek se zadarmo 
dostal k míči a hrubky využil 
ke skórování – 0:1.

„Byl to zápas plný našeho 
zmaru, měli jsme pět jasných 
gólovek a nedáme nic,“ hod-
notil zápas domácí trenér 
Petr Frňka.

„V prvním poločase byli 
domácí agresivnější. Lépe 
kombinovali. Vypracovali 
si proti nám dost šancí. My 
jsme si koledovali o to, kdy 
dostaneme gól. Naštěstí jsme 

tento tlak ustáli, branku jsme 
nedostali. Druhý poločas už 
byl z naší strany lepší. Byl 
to zápas o jednom gólu, kdo 
ho dá, vyhraje. Ale odjakživa 

platí, že štěstí přeje odvážné-
mu, za což jsem velmi rád,“ 
zářil spokojeností frýdec-
ko-místecký lodivod Miky 
Radványi.

Vysoké cíle baseballistů
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Svozová místa budou 
označena cedulkou, kde bu-
dou uvedena data svozu.
MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ 
IGELITOVÝCH PYTLŮ 

– SVOZOVÁ MÍSTA
FRÝDEK

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

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

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

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

CHLEBOVICE
Ke Kotlině, zahrádkářská 

osada, sjezd k č. e. 1; Ke Kot-
lině, u č. p. 118; Ke Kůtám, 
u č. p. 214; Pod Kabáticí, u č. 
e. 21; Pod Kabáticí, u č. e. 26
Vodičná, u č. p. 12

LÍSKOVEC
Lískovec, mezi domy č. 
p. 123 a 128; Lískovec, za-
hrádkářská osada „Šajárka“; 
Lískovec, zahrádkářská osa-
da „Za Lesem“

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

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

ZELINKOVICE
Příborská, u č. p. 72

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

nery budou na níže uve-
dených místech přistaveny 

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

valu co 14 dnů, a to od 22. 
4. 2016 do 24. 10. 2016 (viz 
harmonogram):

 Zahrádkářská osada 
Hliník – 2 VOK
 Zahrádkářská osada 

Polní (Olešná) – 2 VOK
 Zahrádkářská osada 

Nová Osada – 1 VOK

Kontejnery K1100 l 
budou na níže uvedených 
místech přistaveny 15. 

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

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

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

Svoz pytlů:
Harmonogram svozu 

pytlů od zahrádkářů:

Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostře-
dí a zemědělství, které má 
v kompetenci nakládání 
s komunálním odpadem, 
připravilo ve spolupráci se 
společností Frýdecká sklád-
ka, a. s., zajišťující svoz ko-
munálního odpadu na úze-
mí města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu objem-
ného odpadu v roce 2015, 
tzv. „jarní úklid“, a to for-
mou přistavení velkoobje-
mových kontejnerů. 

V letošním roce na jaře 
budou velkoobjemové kon-
tejnery přistaveny na 62 
svozových místech, jak je 
uvedeno v harmonogramu. 

Přistaveny budou vždy 
dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 11.00 hodin, 
a vyvezeny budou násle-
dující den opět dopoledne, 
nejpozději do 11.00 hodin. 
Odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů! Ja-
kékoliv odkládání odpa-
du mimo kontejner bude 
považováno za odkládání 
odpadu mimo vyhrazené 
místo dle ust. § 47 odst. 1 
písm. i) zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, 

s možností udělení pokuty 
až do výše 50.000 Kč. 

V době konání svozu 
bude Městská policie Frý-
dek-Místek provádět pravi-
delné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcio-
novat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM 
SVOZU:

18. 4.: Frýdek, Panské Nové 
Dvory 2416, Panské Nové 
Dvory 3444 (u býv. hř. TJ 
Slezan), ul. K Hájku 140 
(u obchodu), ul. Lubojacké-
ho 2702 (napojení ul. J. E. 
Purkyně), ul. Bruzovská 
1826 (u vodárny); Místek, 
ul. Kollárova 146 (u pečova-
telských domů), ul. Fibicho-
va 1499 (poblíž gymnázia 
Petra Bezruče), ul. Pionýrů 
803
19. 4.: Frýdek, ul. K Lesu 
1822 (naproti kříže), ul. 
Nové Dvory-Vršavec 1825 
(u lesa), ul. Jeronýmova 428 
- POUZE DNE 19. 4.; Mís-
tek, ul. Beethovenova 1857 
(na parkovišti), ul. Myslbe-
kova 2034 (u rozvodny), ul. 
Ke Splavu 1568 (u nádob 
na separovaný odpad)
20. 4.: Frýdek, ul. Slezská 
2898 (na parkovišti), ul. 

Černá cesta 2874 (u ob-
chodu), ul. Křižíkova 1352 
(autobusové stanoviště VP; 
Lískovec 410 (za výrobnou 
krůtích výrobků); Frýdek, 
ul. Jiřího Hakena 1658 (u ve-
čerky „Maják“), ul. Tolstého 
110 (u telefonní budky)
21. 4.: Frýdek, ul. Slunečná 
(vedle I. P. Pavlova 284), ul. 
Nad Mostárnou 2631 (u láv-
ky), ul. Josefa Skupy 2928 
(za kulturním domem), ul. 
Cihelní 3416 (u gymnázia 
a SOŠ, dříve 10. ZŠ), ul. 
Klicperova 385 (u popelnic), 
ul. Slunečná 302 - POUZE 
DNE 21. 4.
25. 4.: Místek, ul. Březinova 
789 (u výměníku), ul. Čes-
koslovenské armády 1935 
(na parkovišti), ul. Anen-
ská 632 (na parkovišti), 
ul. Zdeňka Štěpánka 154 
(za restaurantem), ul. Bez-
ručova 232 (u betonových 
zábran), ul. K Olešné 1332
26. 4.: Místek, ul. Jiřího Trn-
ky 72 (u restaurace Morava), 
ul. Dr. Antonína Vaculí-
ka 1899 (parkoviště za 8. 
ZŠ), ul. Frýdlantská 2199 
(u věžáků); Zelinkovice, ul. 
Příborská 63 (poblíž MŠ, 
u nádob na separ. odpad); 
Chlebovice, ul. Ke Studán-
ce 128 (u transformátoru), 
ul. Františka Prokopa 110 

(u pošty), ul. Stařičská 78 
(u pana Martínka); Lysůvky,  
ul. Zahradnická 51 (naproti 
zahradnictví);
27. 4.: Frýdek, ul. Jana Čap-
ka 3087, ul. M. Chasáka 
3149, ul. Pekařská 3421 
(za domem č. p. 3057); Mís-
tek, ul. Pavlíkova 270 (u ná-
dob na separovaný odpad), 
ul. Lesní 505, ul. Palkovická 
305 (u podchodu)
28. 4.: Lískovec, ul. K Sed-
lištím 370 (u hasičské 
zbrojnice), ul. K Sedlištím 
281 (u hřbitova); Skalice 
61 (u kulturního domu), 
137 (u kostela), 32 (u žam-
pionárny) - POUZE DNE 
28. 4.; Místek, ul. Vojtěcha 
Martínka 2373 (u hřiště), 
ul. Kolaříkova 574, ul. Spo-
řilov 1614 (za domem), ul. 
Čelakovského 1474 (bývalá 
prodejna)

V době od 15. 4. do 18. 
4. bude umístěn velkoobje-
mový kontejner také na ul. 
Míru, a to v místě u prá-
delny (poblíž č. p. 1327) 
a u hřiště (za č. p. 1345), 
a Skalice – Kamenec roz-
cestí (poblíž č. p. 399). Kon-
tejner bude umístěn v pátek 
dne 15. 4. v dopoledních ho-
dinách, stažen bude v pon-
dělí 18. 4. také v dopoled-
ních hodinách.

Do velkoobjemových 
kontejnerů ODKLÁDEJ-
TE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní náby-
tek, koberce, matrace), NE-
ODKLÁDEJTE nebez-
pečný odpad (např. mazací 
a motorové oleje, olejové fil-
try, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, ledni-
ce, mrazáky, zbytky barev, 
laků a ředidel, použité oba-
ly od postřiků, autobaterie 
a monočlánky, prošlé a ne-
potřebné léky). Tyto odpady 
můžete odložit ve sběrném 
dvoře (ul. Panské Nové Dvo-
ry – v objektu společnosti 
Frýdecká skládka, a. s., ul. 
Jana Čapka – sídliště Slez-
ská – bývalý areál stavebnin 
BETA, ul. Collo-louky – 
vedle supermarketu Tesco, 
ul. Na Příkopě – pod estaká-
dou). Do velkoobjemových 
kontejnerů NEPATŘÍ sta-
vební odpad ani biologický 
odpad (např. větve, tráva).

Změna umístění velko-
objemových kontejnerů 
v rámci ulice vyhrazena. 
Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životní-
ho prostředí a zeměděl-
ství, tel. 558 609 498 nebo 
přímo na společnost Frý-
decká skládka, a. s., tel. 
558 440 066. 

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

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

k.ú. Lískovec
stavba č.p. 34 na pozemku p.č. 5139 zast. plocha 
a nádvoří, (stavba č.p. 34 je součástí pozemku p.č. 
5139)
nebytové prostory o výměře 280 m² (bývalá vý-
robna uzenin) 
k.ú. Frýdek
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plo-
cha a nádvoří (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 
(kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plo-
cha a nádvoří (stavba č.p. 606 je součástí pozemku 
p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 m², II. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VII. NP 
(kancelář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m², VIII. NP 
(kancelář) 
stavba č.p. 9 na pozemku p.č. 15/1 zast. plocha 
a nádvoří (stavba č.p. 9 je součástí pozemku p.č. 
15/1) – ul. Na Blatnici
nebytové prostory o celkové výměře 415,04 m2 
(provozovna)

Bc. Lucie Křistková, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je 
součástí pozemku p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je 
součástí pozemku p.č. 3992/5) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí 
pozemku p.č. 3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 24,40 m2 
(kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 
(kancelář)

stavba  bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je 
součástí pozemku p.č. 3988/7) - Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 35,00 m2 
(sklad)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 za-
stavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí po-
zemku p.č. 3975/7) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 126,48 m2 
(garáž)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí po-
zemku 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 mezipatře (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v me-
zipatře (sklad)
podzemní stavba se samostatným účelovým urče-
ním – podchod umístěný pod pozemní komunika-
cí R 48, když komunikace se nachází na pozemku 
p.č.229/2, přičemž vyústění podchodu směrem 
k bývalému autobusovému nádraží je na pozemku 
p.č.225 a vyústění podchodu směrem k supermar-
ketu Albert je na pozemku p.č.3047/3
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2 (pro-
vozovna)
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 zasta-
věná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zastavěná 
plocha a nádvoří, ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 (ga-
ráž) 

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

Připomínáme, že 
splatnost místního po-
platku za provoz sys-
tému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstra-
ňování komunálních 
odpadů (dále jen „po-
platek za komunální 
odpad“) a místního 
poplatku ze psů je 31. 
května 2016.

V průběhu měsíce dub-
na budou zasílány poš-
tovní poukázky na rok 
2016. V případě, že je 
u poplatníka evidován 
nedoplatek z předcháze-
jících let, bude poštovní 
poukázka zaslána i s tím-
to nedoplatkem. 

Místní poplatky lze 
zaplatit:

1) poštovní poukázkou 
prostřednictvím pošty

2) v hotovosti, a to 
v době pokladních hodin:

- v budově Magistrá-
tu města Frýdku-Místku 
na ul. Radniční 1148, 
v přízemí:

• na oddělení místních 
daní a poplatků odboru 
správy obecního majetku

pokladní hodiny: 
Po, St: 8.00 – 16.30 h., 

Čt: 8.00 – 14.30 h. 
 a v době od 15. 4. 

do 31.5. Út, Pá: 8.00 – 
13.00 h. 

• na hlavní pokladně
pokladní hodiny: 

Po, St: 8.45 – 11.30, 
12.00 – 16.30 h.

Út, Pá: 8.45 – 11.30, 
12.00 – 13.30 h.
Čt: 8.45 – 11.30, 
12.00 – 14.30 h.

- v budově Magistrá-
tu města Frýdku-Míst-
ku na ul. Palackého 115, 
v přízemí:

• na pokladně
 pokladní hodiny: 

Po, St: 9.00 – 11.30, 
12.00 – 16.30 h.

Út, Pá: 9.00 – 11.30, 
12.00 – 13.30 h.
Čt: 9.00 – 11.30,
12.00 – 14.30 h.

3) převodem na ban-
kovní účet města, a to:

- poplatek za komu-
nální odpad: na ban-
kovní účet města vede-
ný u Komerční banky 
a.s. na číslo účtu: 19-
3767000237/0100

- poplatek ze psů: 
na bankovní účet města 
vedený u Komerční ban-
ky a.s. na číslo účtu: 19-
928781/0100

4) prostřednictvím 
SIPO

Upozorňujeme poplat-
níky, aby při platbách 
formou převodu na ban-
kovní účet města uváděli 
vždy číslo účtu s předčís-
lím 19-. Při zadání úhra-
dy bez tohoto předčíslí je 
platba poukázána na čís-
lo účtu jiného subjektu. 

V případě, že poplat-
ník neobdrží poštovní 
poukázku na daný rok, 
může poplatek zaplatit 
v hotovosti na Magistrá-
tu města Frýdek-Místek 
i bez poštovní poukázky. 

Pokud je místní po-
platek za komunální od-
pad hrazen prostřednic-
tvím realitních kanceláří 
a společenství vlastníků 
jednotek (v těchto přípa-
dech je splatnost poplat-
ku vždy nejpozději do 15. 
4., 15. 7., 15. 10. a 15. 1.), 
nebudou poštovní pou-
kázky těmto poplatní-
kům rozesílány. 

Více informací: Úpl-
né znění vyhlášek včetně 
sazeb za jednotlivé míst-
ní poplatky je na strán-
kách www.frydekmistek.
cz v sekci Občan – právní 
předpisy města – obecně 
závazné vyhlášky. 

Byt č. 2 o velikosti 1 
+ 3 v domě čp. 3062, ul. 
Novodvorská, k. ú. Frýdek 
s dluhem ve výši 29.673 Kč.

Byt č. 2 o velikosti 1 + 
2 v domě čp. 72, ul. Jiřího 
Trnky, k. ú. Místek s dlu-
hem ve výši 54.821 Kč.

Prohlídka bytu je mož-
ná po telefonické domluvě 
na č. 558 609 364 nebo 

558 609 363. 
Po prohlídce nahlá-

sí žadatel svůj zájem 
o pronájem bytu do 25. 
4. 2016 na OSOM, Rad-
niční 10, kanc. č. 208, tel. 
558 609 181.

Bližší informace a pod-
mínky pronájmu jsou uve-
deny na stránkách www.
frydekmistek.cz

Statutární město Frýdek-
-Místek rozhodlo o prodeji 
níže uvedeného speciální-
ho požárního vozidla for-
mou nabídkového licitační-
ho řízení:

AVIA A 31K/5, rok vý-
roby 1986. 

Nejnižší nabídnutá cena 
může být 16.200 Kč.

Prodej formou nabíd-
kového licitačního řízení 
se uskuteční dne 25. 4. 
v 15.00 hodin v zasedací 
místnosti v budově Magis-
trátu města Frýdek-Místek, 
Radniční č. 10, Frýdek-
-Místek. Účastník nabíd-
kového licitačního řízení 

se před jeho konáním pro-
káže platným občanským 
průkazem. Kupní cena 
musí být zaplacena před 
podpisem kupní smlouvy. 
Bližší informace na odboru 

správy obecního majetku 
MMF-M, tel. 558 609 177. 
Prohlídku výše uvedené-
ho vozidla možno domlu-
vit s Ing. Šimkem na tel. 
558 609 300.

Nabídkové licitační řízeníPoplatek za komunální odpad 
a poplatek ze psů 

Nabídka na pronájem standardních 
obecních bytů s dluhem po nájemci
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Mgr. BYSTROŇOVÁ 
Soňa - MŠ Pohádka, F-M, 

Třanovského 404 

Patří v pedagogickém 
kolektivu k těm, kteří svou 
práci vykonávají s nadšením 
a vysokou odborností. Nejen 
profesní kvality, ale i schop-
nost týmové práce hodnotí 
svým postojem k ní celý pe-
dagogický kolektiv. Je tvořivá, 
iniciativní, úspěšně se podílí 
na všech projektech mateřské 
školy. Organizuje školní sou-
těž v recitaci dětí „Povídálek“, 
zajišťuje spolupráci se základ-
ní školou v rámci předškolních 
dětí. Její pedagogické působe-
ní je vysoce hodnoceno i ro-
diči dětí. Za vynikající práci 
patří paní učitelce poděkování. 

Mgr. FUJEROVÁ Květuše 
- ZŠ F-M, 1. máje 1700

Na škole patří k nejdéle 
působícím pedagogům. Vyu-
čuje matematiku a chemii, je 
vedoucí předmětové komise 
přírodovědného zaměření. 
Svou práci vykonává zodpo-
vědně, s vysokou odborností. 
Výraznou mírou se podílela 
na tvorbě ŠVP a je koordiná-
torem programu školy při jeho 
inovaci. Její svědomitost a zod-
povědnost se projevuje při pl-
nění pracovních úkolů, aktivně 
se zapojuje do projektů a akcí 
školy. Ocenění jí patří za vyni-
kající pedagogickou práci.

Mgr. HRADILOVÁ Jana 
- ZŠ F-M, Komenského 402

Vyučuje český jazyk a vý-
tvarnou výchovu. Svým obě-
tavým a vstřícným přístupem 
si získává přízeň dětí a zaslou-
ženě patří mezi nejoblíbenější 
pedagogy. Výuku obohacuje 
o nové poznatky a žáky se-
znamuje s různými výtvar-
nými technikami a prací s ne-
tradičními materiály. Stará se 
o vkusnou výzdobu školy. Je 
členkou výtvarného spolku 
a podílí se na přípravě zají-
mavých zájezdů za poznáním 
kulturních a historických pa-
mátek. Za její pedagogickou 
práci jí patří poděkování.

HRTÁNKOVÁ Alena - MŠ 
F-M, J. Myslivečka 1883 

Je zkušeným pedagogem 
s kvalitními odbornými zna-
lostmi i schopnostmi. Podílí 
se na veškerém dění, které se 
týká předškolního vzdělávání, 
novodobých metod. Vyhýbá 
se stereotypu. Neustále pro-
hlubuje své znalosti i doved-
nosti a přesto, že má letitou 
praxi, podporuje a vyhledává 
vše, co dnešní doba nabízí. 
Své kvality uplatňuje i v ob-
lasti vedoucího pracovníka 
na svém svěřeném úseku. 

Mgr. KLEČKOVÁ Ivana 
- ZŠ F-M, tř. T. G. M. 454

Patří k nejoblíbenějším uči-
telům na škole, a to zejména 
díky svému pozitivnímu pří-
stupu k dětem. Vstřícným jed-
náním si získala rodiče žáků 
a svým kolegům je trvalou 
oporou. Své žáky pravidelně 
připravuje na soutěže z dějepi-
su a ruského jazyka a společně 
dosahují výborných výsledků.

CHÝLKOVÁ Ivana 
- MŠ Beruška, F-M, 

Nad Lipinou 2318 
Práci ve školství se věnu-

je přes 30 let. V roce 2003 

získala prestižní certifikát 
„Vynikající učitel programu 
Začít spolu“. Hledá nové pod-
něty k práci s dětmi, má nové 
a inspirativní nápady, stále se 
vzdělává. Je důležitou sou-
částí týmu pedagogů. Svým 
profesionálním, kamarád-
ským a laskavým přístupem 
si získává přízeň nejen dětí 
a rodičů, ale i uznání kolegů. 

KOLÁŘOVÁ Jana 
- MŠ Mateřídouška, F-M, 

J. Božana 3141

Ve školství působí již 36 let, 
pracovala osm let jako učitel-
ka na základní škole, jako vy-
chovatelka ve školní družině 
působila jeden rok, většinu pe-
dagogické praxe však zastává 
profesně jako učitelka v ma-
teřské škole. Od roku 2012 
pracuje v programu „Začít 
spolu“. U dětí rozvíjí nejen do-
vednosti a vědomosti, ale také 
charakterové vlastnosti a vzá-
jemné vztahy. Věnuje se také 
ekologické výchově. Letité 
zkušenosti předává mladším 
kolegyním. Svým lidským, 
vstřícným, empatickým pří-
stupem je nejen v kolektivu 
spolupracovníků, ale i u rodi-
čů a dětí velmi oblíbená. 

Mgr. LAUCKÁ Šárka 
- ZŠ a MŠ Lískovec, 

K Sedlištím 320

V pedagogické práci dosa-
huje dlouhodobě výborných 
výsledků, ke kterým přistu-
puje s nadšením a elánem. 
Patří k učitelům, kteří se sou-
stavně vzdělávají, do výuky 
matematiky pomáhá zavádět 
metodu prof. Hejného, podílí 
se úspěšně na realizaci kultur-
ních vystoupení i výtvarných 
soutěží. Byla koordinátorkou 
projektu Restart. Oceňujeme 
její skvělý přístup k žákům, 
rodičům a také u všech aktivit 

nad rámec běžných pracov-
ních povinností.

NĚMCOVÁ Hana - MŠ 
Pastelka, F-M, Slezská 2011 
(ZŠ a MŠ F-M, J. Čapka 2555)

Pracuje v mateřské škole 
jako vedoucí učitelka. Svou 
práci vykonává zodpovědně. 
S láskou, nadšením, pochope-
ním a obětavostí se celou pro-
fesní kariéru věnuje výchově 
svých malých svěřenců. Je 
vstřícná, s nadhledem a ko-
legialitou přistupuje ke svým 
spolupracovníkům. Pedagog, 
který si zaslouží ocenění 
za celoživotní práci s dětmi.

Mgr. NOVOTNÁ Iva - ZŠ 
F-M, Jiřího z Poděbrad 3109

Ve školství působí 20 let 
jako učitelka anglického jazy-
ka na 1. i 2. stupni. Díky její-
mu aktivnímu přístupu k no-
vým alternativním metodám 
a formám práce patří mezi 
učitele, kteří se zapojují se 
svými žáky do nejrůznějších 
projektů a akcí. Žákům se vě-
nuje také v mimoškolní době, 
vede vzdělávací kroužek ang-
ličtiny zaměřený na přípravu 
dětí ke zkouškám Cambridge 
YLE. Dbá o svůj odborný 
růst, úkoly plní vždy s osob-
ní iniciativou a pracovním 
nasazením. Snaží se o dobré 
mezilidské vztahy mezi žáky, 
rodiči i spolupracovníky.

Ing. POKLUDOVÁ Jana 
- ZŠ F-M, ČSA 570

Na „Osmičce“ působí 
od roku 2007. Vyučuje an-
gličtinu a němčinu na obou 
stupních, je vedoucí meto-
dické oblasti Anglický jazyk 
na 1. stupni. Díky její inicia-
tivě vznikla na škole sbírka 
anglicky psaných knih. Neu-
stále pracuje na svém odbor-
ném rozvoji a patří k výbor-
ným a oblíbeným kantorům, 
náročná na sebe i žáky. Vý-
znamně se podílí na plnění 
koncepce a rozvoji školy. 

PaedDr. ROJKOVÁ Marie 
- ZŠ F-M, ČSA 570

Zkušený pedagog s aproba-
cí matematika, fyzika, od roku 
1999 vede školu jako ředitel-
ka. Za své působení ve škol-
ství neustále usiluje o kvalitu 
vzdělávání a zodpovědným 
a tvořivým přístupem přinesla 
řadu pozitivních změn nejen 
ve vzdělávání, ale i ve vytvá-
ření příjemného prostředí jak 
pro zaměstnance, tak pro žáky. 
Uznávaná osobnost s mana-
žerskými, komunikačními 
schopnostmi. Škola pod jejím 
vedením dosahuje dlouhodobě 
vynikajících výsledků. Oceně-
ní paní ředitelce patří za vyni-
kající pedagogickou práci.

Mgr. SROSTLÍKOVÁ Eva 
- ZŠ a MŠ F-M, 

El. Krásnohorské 2254

Na škole vyučuje český 
jazyk, dějepis a německý ja-
zyk. Svědomitá, velmi dobrá 
učitelka, se svými žáky pra-
cuje na principech preciznosti 
a zodpovědnosti a jako třídní 
učitelka vychovává dobré 
třídní kolektivy dětí. Je zodpo-
vědná při plnění pracovních 
úkolů, velkou měrou se podílí 
na mnoha aktivitách školy a je 
vzorem pro mnohé pedagogy. 
Za kvalitní pedagogickou prá-
ci jí patří poděkování.

Poděkování oceněným pedagogům ke „Dni učitelů“
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Mgr. VÍTKOVÁ Renáta 
- ZŠ F-M, Pionýrů 400

Patří k vynikajícím peda-
gogům a dlouhodobě dosahu-
je výborných pedagogických 
výsledků. Velmi svědomitá, 
obětavá a náročná k sobě 
i vůči svým žákům. Je dlou-
holetou koordinátorkou ŠVP 
a podílí se na organizaci ma-
tematických soutěží. Svým 
příjemným vystupováním 

a profesionálním přístupem 
je příkladem pro ostatní pe-
dagogy. Za její zodpovědnou 
práci a lidský přístup jí patří 
velké poděkování.

ŠLACHTA Bohdana 
- Základní umělecká škola 

F-M, Hlavní třída 11 
Vyučuje na škole sólový 

zpěv a také je již několik let 
dirigentkou a vedoucí sbo-
ru Písnička. Se svými žáky 
dosahuje dlouhodobě velmi 
dobrých výsledků, žáci re-
prezentují školu na různých 
koncertech u nás i v zahrani-
čí a v soutěžích se umísťují 
na předních místech. Pěvec-
ký sbor Písnička pod jejím 
vedením patří k nejlepším 
souborům ve škole.

Školství

Dne 22. března jsem se 
s dcerou zúčastnila krás-
ného předvelikonočního 
setkání plného dětí, an-
gličtiny, písniček a říka-
nek. Akce se zúčastnily 
děti z různých institucí 
vyučujících angličtinu 
rozličným způsobem, byli 
zde účastníci ze základ-
ních škol, kteří mají an-
gličtinu dvakrát týdně 
v rámci vyučování (8. ZŠ) 
nebo zájmového kroužku 
(6. ZŠ), děti z bilingvní 
mateřské školy, které se 
s angličtinou setkávají 
denně.

V MŠ Anenská mají děti 
možnost využít v této ob-
lasti doplňkový program 
Angličtina hrou (1x týdně) 
nebo přímo navštěvovat 
třídu s každodenním začle-
ňováním angličtiny do pro-
gramu (metoda CLIL).

Cílem celé akce bylo 
ukázat dětem, že angličti-
nu se učí i ostatní, že je to 
zcela přirozená věc a může 
vypadat velmi rozmanitě. 

Sešli se zde zastánci a nad-
šenci předškolní výuky 
angličtiny, kteří věří, že 
cizojazyčná práce s dětmi 
od útlého věku je velmi 
prospěšná a na celé akci 
to bylo velmi znát. Děti 
z různých zařízení se před-
stavily krátkým soubo-
rem písniček, dramatizace 
a básniček v angličtině 
a poté se společně vydaly 
hledat poklad velikonoční-
ho zajíčka.

Všechny zúčastněné 
děti byly obdarovány upo-
mínkovým předmětem. 

Z původně plánované ko-
morní akce se stalo odpo-
ledne pro bezmála stovku 
dětí s doprovodem dospě-
lých. 

Chtěla bych tímto podě-
kovat Mateřské škole Frý-
dek-Místek, Anenská 656, 
p. o. za příjemné oboha-
cující odpoledne. Společ-
né akce pro děti a rodiče 
jsou v této mateřské škole 
organizovány pravidelně 
a vždy přinášejí s sebou 
nové zkušenosti a hluboké 
zážitky.  

 Kristýna Pochvalitová

Základní škola Jiřího 
z Poděbrad září nejen 
na poli sportovním, ale 
také vědomostním. Důka-
zem jsou nedávné úspě-
chy v oblasti dějepisu, 
angličtiny a chemie. 

Koncem ledna naše ško-
la pořádala okresní kolo 
dějepisné olympiády. Nejú-
spěšnější řešitelé dvaatřiceti 
škol okresu Frýdek-Místek 
prověřovali své vědomos-
ti týkající se historie naší 
země za vlády Lucembur-
ků. Účastníci řešili pře-
smyčky, kvízy, mapy, dopl-
ňovačky, tabulky a ilustrace 
90 minut. Nicole Hanáková, 
žákyně naší školy, se umís-
tila na krásném 7. místě.

V polovině února na naší 
škole proběhlo okresní 
kolo Konverzace v ang-
lickém jazyce, kterého se 
zúčastnilo celkem 62 sou-
těžících. Žáci poměřili své 
poslechové a konverzační 
dovednosti ve dvou katego-
riích. Kategorie I.A je urče-
na žákům 6. a 7. tříd, v této 
skupině naši školu repre-
zentoval žák Jiří Mokryš ze 
7.B třídy. V kategorii II.A 
pro žáky 8. a 9. tříd si skvě-
le vedl Matěj Janůlek z 8.B, 
který obsadil 3. místo.

Snad největší úspěch 
jsme zaznamenali v oblasti 
chemie. V okresním kole 
chemické olympiády obsa-
dil Přemysl Baláž, žák 9.C, 
druhé místo, čímž si vybo-
joval postup do krajského 
kola na Matičním gymná-
ziu v Ostravě.

 „Hledáme nejlepšího 
mladého chemika ČR“ je 
největší oborovou soutěží 
svého druhu, která svým 

záběrem a významem pře-
sáhla hranice regionu a stala 
se celorepublikovou zále-
žitostí. Regionálního kola, 
které pořádala SPŠ chemic-
ká akademika Heyrovského 
a Gymnázium Ostrava pod 
záštitou Svazu chemického 
průmyslu ČR, se zúčastnilo 
109 žáků základních škol. 
Mezi touto velikou konku-
rencí se náš žák Přemysl 
Baláž umístil na vynikají-
cím 2. místě. Blahopřejeme 
k úspěchu a držíme palce 
do celostátního kola, které 
se uskuteční v červnu na Fa-
kultě chemicko-technologic-
ké Univerzity Pardubice. 

 Mgr. Petr Brablec

Celý týden jste na chod-
bách naší 4. ZŠ mohli po-
tkávat vodníky, vodničky, 
rusalky nebo víly. To si 
žáci 3. ročníku odskočili 
do pohádky.

Ve třídách se utvořila 
vodní království, jako tře-
ba Brčálník, Rybníčkov 
a jiná. V nich žili vodník 
Ploutvička, Rybička, Česíl-
ko a další vodní bytosti. Pl-
nili různé vodnické úkoly. 
V úkolech se objevilo učivo 
všech předmětů. Společně 
jsme zpívali oblíbené pís-
ničky z vodní říše i s pohy-
bovým doprovodem. Děti 
se tak dověděly ještě více 
o nejznámějších autorech 
českých vodnických pohá-
dek, kterými byli Václav 
Čtvrtek, Karel Čapek, K. 

J. Erben a Marie Kubátová. 
Porovnávali jsme klasické 
lidové pohádky s moder-
ními. Děti poznaly také 
ilustrátory jim známých 
pohádkových knížek.

Poslední den projektu při-
šlo vyhodnocení a odměny 
za celotýdenní práci. Odmě-
nou dětem bylo předání vod-
nické listiny a cen za nejvíce 
nasbíraných dušiček.

Žáci čtvrtých a pátých 
ročníků se zapojili do pro-

jektu k sedmistému výročí 
narození Karla IV. (1316–
2016).

Páťáci si oprášili své 
znalosti ze čtvrté třídy 
z hodin dějin a pro čtvrťá-
ky to bylo zcela nové po-
znávání této významné 
osobnosti dějin. Projekt se 
prolínal všemi předměty, 
nejvíce samozřejmě ději-
nami, výtvarnou výchovou 
a pracovními činnostmi. 
 Mgr. Radka Gebauerová

Setkání s angličtinou v MŠ Anenská

Již podruhé se děti ze 
ŠD při ZŠ ve Frýdku-
-Místku Skalici zapojily 
do celostátní soutěže, ten-
tokrát „O nejkrásnější ve-
likonoční kraslici“.

Podařilo se vyrobit obřího 
velikonočního zajíce s po-
mlázkou, který porotu zaujal 
natolik, že získal 1. místo, 
což byla finanční částka 

10.000 Kč a balení minerální 
vody Ondrášovka. Děvčata, 
která se na výrobě zajíce 
nejvíce podílela: Markéta 
Ručková, Daniela Míčková, 
Tereza Míčková, Michaela 
Šebestová a Zuzana Šurma-
nová, si v doprovodu paní 
vychovatelky udělala výlet 
do Mariánských Lázní, kde 
cenu převzala. 

O nejkrásnější velikonoční motiv

Jedenáctka opět zazářila

Projektové dny na Čtyřce

Dva mezinárodní koncerty
Ve dnech 25.-29. dubna 

bude Základní umělecká 
škola Frýdek-Místek hos-
tit studenty a pedagogy 
z hudební školy v polském 
Konině. Pokračuje tak 
několikaletá spolupráce 
obou uměleckých škol.

Hlavním bodem ná-
vštěvy budou dva společné 
koncerty komorní hudby. 
První se uskuteční v úte-
rý 26. dubna od 17 hodin 
v kostele Panny Marie 

v Hodoňovicích. Na druhý 
den, ve středu 27. dubna, 
od 17 hodin se studenti 
obou škol představí v Ry-
tířském sále Frýdeckého 
zámku. Na koncertech vy-
stoupí komorní soubory 
z Konina a z naší školy pě-
vecký sbor Písnička, sou-
bor Tempra a další soubory.

Na oba koncerty srdečně 
zveme i veřejnost. 
 Ladislav Muroň, ředitel 
 ZUŠ Frýdek-Místek
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nebo 605 763 819.
Email: meil.mucvera@seznam.cz
Neprodané zboží lze ponechat pro Chari-
tu Frýdek-Místek.
Dobrovolné vstupné bude po skončení 
akce předáno Charitě Frýdek-Místek.

Kulturní dům FrýdeK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.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 MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ:

Sobota 30. dubna v 19 hodin
Arnošt Goldflam

Dámská šatna
Komedie, kde půjde nejen o pohled 
do divadelního zákulisí, ale taky do duše 
čtyř hereček oblastního divadla. Hraje 
divadelní soubor KuKo Frýdek-Místek. 
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

19. 4., 19.00 – 20.15 
Terapeutické relaxace

sebeléčebný program muzikoterapií 
20. 4., 17.30 – 20.00 

Sebepřijetí
prožitková přednáška Lenky Krejčí 

22. 4., 18.00 – 20.00 
Rozlety

spontánní tanec
24. 4., 15.00 – 17.00 
Crowleyho tarot

jeho význam v našem životě 
24. 4., 17.30 – 20.30 

Kruh přátel Bruna Groeninga
uzdravení duchovní cestou 

26. 4., 19.00 – 20.15 
Terapeutické relaxace 

sebeléčebný program muzikoterapií 
29. 4., 17.00 – 18.00 

Terapeutické relaxace
vyšší technika jógy 
29. 4., 18.00 – 19.00 

„ÓM“ 
skupinové zpívání mantry ÓM 

30. 4., 9.00 – 13.00 
Mohendžodáro 

tantrická jóga pro ženy 
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

materiálu.
Čtvrtek 28. dubna v 16.30, 

přednáškový sál v Zeleném domě
Od draissiny k bicyklu

Za vynálezce předchůdce jízdního kola 
je všeobecně považován Karl Friedrich 
Christian Drais von Sauerbronn. První 
výrobu bicyklů na našem území zave-
dl Josef Pechánek z Hořic v roce 1863. 
Kola vyráběly také známé firmy Stadion 
(1923), Praga (1937), Tudor – pozdější 
Favorit (1948) a další. Přednáška seznámí 
s vývojem velocipedů až k dnešním ty-
pům jízdních kol. Pokračování přednášky 
z roku 2014.

nOVÁ SCÉnA VlASt

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

DIVADLO 
Čt 21. 4. v 19.00 

Tělo 
Eve Ensler

divadlo mimo předplatné
Intimní divadlo Dáši Bláhové

Volné pokračování slavných „Monolo-
gů Vaginy”, tentokrát o těle celém. Eve 
Ensler se znovu vydala na cesty, aby 
vyzpovídala řadu různých žen a z jejich 
autentických zážitků a příběhů zkompo-
novala ten svůj – ryze osobitý a výsost-
ně divadelní. A tentokrát objela doslova 
celý svět. Na jevišti uvidíte vedle sebe 
hrdinky z Ameriky, Itálie, Indie, Afriky, 
Afghánistánu či třeba Brazílie, výkonné 
manažerky i ženy v domácnosti, postavy 
mladé, staré, opuštěné, milující i milova-
né, relativně spokojené i zoufale nešťast-
né. To, co je tentokrát spojuje, je příběh 
jejich těla a jejich způsobu přijímání této 
ne vždy dokonalé součásti nás samých.
Vstupné: 350 Kč
Délka představení: 1 hodina 30 minut bez 
přestávky

Ne 24. 4. v 19.00
Teď ne aneb Na tohle teď 

není ta pravá chvíle
Jean - Claude Islert

předplatitelská skupina A
Činoherní Studio Bouře 

Když si myslíte, že máte vše pod kontrolou, 
život či bezdomovec vás zaručeně přesvěd-
čí o opaku. Frederik je úspěšný muž. Má 
krásnou ženu, dobré postavení, prosperují-
cí firmu. Jednoho dne ale srazí autem bez-
domovce a vůbec netuší, jak se tato událost 
vepíše do jeho života. Ve Frederikově živo-
tě totiž nic není takové, jak se zdá. Miluje 
svou ženu? Nebo ji podvádí? Daří se jeho 
firmě? Anebo naopak? A co teprve, když 
se během jediné noci všechny pochybnosti 
potkají na jednom místě, v jednom bytě. 
Ne, na nic z toho teď očividně není ta pravá 
chvíle! Nebo ano?
Délka představení: 2 hodiny včetně pře-
stávky
Vstupné: 420 Kč

Út 26. 4. v 19.00 
Federer – Nadal 

předplatitelská skupina B
Jakub Prachař A studio Rubín

Posvátná tráva wimbledonského All En-
gland Clubu. Dva nezničitelní hrdinové 
dnešní doby tak, jak je možná neznáte. 
Pět setů autorského divadla, které se ne-
bojí metafyzického obsahu: Tenisu!!! Bílé 
trenky, tvrdé údery, chytré kraťasy i ha-
lušky Rogerovy tchýně.
Režie: PRAKOTA
Text: Petr Kolečko
Hrají: Marek Taclík, Jakub Prachař a Petr 
Kolečko
Délka představení: 60 minut bez přestávky
Vstupné: 400 Kč

PRO DĚTI
Ne 24. 4. v 15.00

Tajuplná země myšky Klárky 
a Veverky Terky

Divadlo Ententýky
Ekologická, interaktivní pohádka pro děti 
od 3 let. Vstupné: 60 Kč.

KINO:
Po 18. 4. v 17.00

Smrtelné historky
ČR, trikový povídkový celovečerní film, 
2D, přístupný, 80 min., vstupné 100 Kč.

Po 18. 4. v 19.00
Grimsby

USA, komedie, 2D, 2016, 15+, titulky, 82 
min., vstupné 100 Kč/ pro členy FK 80 Kč, 
Filmový klub.

Út 19. 4. v 17.00
Příběh lesa

Francie, dokument, 2D, přístupný, da-
bing, 97 min., vstupné 80 Kč, premiéra, 
rodinný.

St 20. 4. v 10.00
Padesátka

Komedie Vojty Kotka. ČR, komedie, 2D, 
12+, 97 min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

Pá 22. – So 23. 4. v 17.00
Kniha džunglí

USA, dobrodružný / fantasy, 2D, přístup-
ný, dabing, vstupné 120 Kč, premiéra.

Pá 22. – So 23. 4. v 19.00
Lovec: Zimní válka

USA, dobrodružný / fantasy, 2D, dabing, 
vstupné 120 Kč, premiéra.

So 23. 4. v 15.00
Žabák Ribit

USA / Malajsie, animovaný, 2D, přístup-
ný, dabing, 88 min., vstupné 70 Kč, Bijá-
sek, pro děti.

Po 25. a St 27. 4. v 17.00
Kniha džunglí

USA, dobrodružný / fantasy, 2D, přístup-
ný, dabing, vstupné 120 Kč, premiéra.

Po 25. 4. v 19.00
Projekt 100: Mlčení jehňátek

USA, psychothriller, 2D, 1990, režie: J. 
Demme, 15+, titulky, 118 min., vstupné 
pro členy FK zdarma (bonusová projekce 
pouze pro členy FK), Filmový klub.

St 27. 4. v 19.00
Hororová středa: Zlo nikdy nespí

USA, horor, 2D, 15+, titulky, vstupné 
110 Kč, premiéra.

Čt 28. 4. v 18.00
Jak přežít single

USA, komedie / romantický, 2D, 12+, ti-
tulky, 109 min., premiéra, Dámská jízda.

Pá 29. 4. – Ne 1. 5. v 17.00
Ratchet and Clank

USA, animovaný, 2D, přístupný, dabing, 
premiéra, pro děti.

Pá 29. 4. – Ne 1. 5. v 19.00
Jak se zbavit nevěsty

ČR, komedie / romantický, 2D, 12+, 
vstupné 110 Kč, premiéra.

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

19. 4. 
K čemu je dobrá v dnešní době 

teologie?
Přednáška Mgr. Petra Dvořáka, PhD.
Vstupné dobrovolné.

23. 4. v 8.00 – 18.00
UDĚLEJTE PRŮVAN VE SKŘÍ-

NÍCH, PŮDÁCH, SKLEPÍCH 
A GARÁŽÍCH!

Srdečně vás zveme na 1. akci pro širokou 
veřejnost. Přijďte si prodat vlastní zboží!
Informace a přihlášky na tel. 605 064 373 

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 21. dubna v 16.30, 
přednáškový sál v Zeleném domě

Hrádky a tvrze na Frýdecko-Místecku
Přednáška o středověkých hrádcích v Po-
beskydí, např. Štandl, Lipina, Staříč, Ry-
chaltice, Hukvaldy, Řepiště, Vratimov, 
Čeladná, Frýdlant aj. Doplněno promítá-
ním a malou výstavou archeologického 
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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. 

23. – 24. 4.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY | 

VÍKENDOVÝ POBYT 
Máme rádi pohádky, ať jsme malí nebo 
velcí. Chceme být jako naši pohádkoví 
hrdinové 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! Při-
dej se k nám.
Věk: 6 – 12 let
Místo a čas: : TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 
168, okres FM | Příjezd: 9.00 – 9.30 ho-
din na TZ Višňovka | Odjezd: 16.00 hodin 
z TZ Višňovka
Cena: 510 Kč
Informace: Pavla Chrobáková | Telefon: 
558 111 749, 732 646 127 | E-mail: pav-
la@klicfm.cz

28. 4.
ATELIÉR DEA | ŠPERKOVNICE

Nevíte, kam si uložit své šperky? Vyu-
žijte náš Ateliér DEA, kde si můžete vy-
robit originální šperkovnici. Při zdobení 
dřevěné krabičky využijeme techniky 
decoupage, embosování a vyřezávání 
ornamentů 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 Kulhánková | Telefon: 
558 111 765, 731 167 010 | E-mail: iva@
klicfm

7. – 8. 5.
PRINCEZNY NA VIŠŇOVCE | 

VÍKENDOVÝ POBYT 
Milé princezny, přišel měsíc květen, a to 
je pro nás čas odpočívání, soutěžení, čas 
her a vzpomínání.
Připomeneme si, kam nás zavedly naše 
cesty, jaké vlajky a státní znaky už pozná-
me, kde leží země, které jsme navštívily. 
Kdo se rozhodne jet s námi, nebude lito-
vat. Čekají na nás kamarádky i pohádka 
(pšt, nikomu ani muk – připravíme si také 
dárek pro maminku). Cestovní pas nechá-
me tentokrát doma, budeme přece lenošit.
Věk: 5 – 9 let
Místo a čas: : TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 
168, okres FM | Příjezd: 9:00 - 9:30 hodin 
na TZ Višňovka | Odjezd: 15:30 - 16:00 
z TZ Višňovka
Cena: 550 Kč
Informace: Pavla Chrobáková | Telefon: 
558 111 749, 732 646 127 | E-mail: pav-
la@klicfm.cz

NABÍDKA LETNÍCH 
POBYTOVÝCH TÁBORŮ 2016

 – VOLNÁ MÍSTA
Kompletní nabídku letních pobytových 
táborů najdete na www.klicfm.cz

2. – 10. 7.
DANCE CAMP NO. 3 | 9 dnů

Jeseníky jsou nejčistším prostředím naší 
republiky a my zde pořádáme další ta-
neční tábor Dance Camp No. 3. Zamě-
říme se na tanec ve stylech disco, street 
dance, hip-hop, aerobic, zumba a show 
dance. Denně budou na programu taneční 
workshopy, herní turnaje, kreativní čin-
nosti, soutěže, výlety a mnoho dalšího. 
Prostor pro nudu rozhodně nehrozí.
Věk: 6 – 16 let
Ubytování: zděná budova, teplá voda, 

sprchy
Místo: RS Iris, Karlovice u Vrbna pod 
Pradědem, Jeseníky
Cena: 4 000 Kč
Informace a přihlášky: Martina Fatrdlová 
| Telefon: 736 150 088, 558 111 766 | E-
-mail: martina@klicfm.cz

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

Město Gotham City je sužováno mnoha 
padouchy, které vede ten největší – Joker. 
Maskovaný netopýří muž spolu s věrným 
Robinem tentokráte bojují s obrovskou 
přesilou. I ty můžeš stát po jejich boku. 
Protivníky ti budou Travička Ivy, Kočičí 
žena, Hádankář i Tučňák.
Věk: 6 – 16 let
Ubytování: zděná budova, teplá voda, 
sprchy a sociální zařízení 
Místo: Hotel Lipový, Morávka
Cena: 4 200 Kč
Cena pro prvních 30 přihlášených a za-
placených účastníků: 3 900 Kč
Akce platí do 30. 4. 2016.
Informace a přihlášky: Renáta 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 puto-
vání se zlobrem Shrekem pohádkovým 
královstvím. Čekat na vás budou rozlič-
ná stvoření pohádkové říše jako Kocour 
v botách, Pinocchio, pohádkové víly 
a princezny a hlavně nejedno Shrekovo 
dobrodružství. Na jeho cestě nás bude 
doprovázet jeho věrný přítel Oslík. S vaší 
pomocí se zajisté podaří Shrekovi nalézt 
lásku svého srdce a překonat mnohé ná-
strahy. To vše v překrásném prostředí 
našich Beskyd.
Věk: 6 – 15 let
Ubytování: zděná budova, sprchy s teplou 
vodou
Místo: Horský hotel Martiňák, Horní 
Bečva, okres Vsetín
Cena: 4 000 Kč
Cena pro prvních 30 přihlášených a za-
placených účastníků: 3 700 Kč
Akce platí do 30. 4. 2016.
Informace a přihlášky: Ivana Kulhánková 
| Telefon: 731 167 010, 558 111 765 | E-
-mail: iva@klicfm.cz

Centrum mAgnOlIe 
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k ak-

tivnímu porodu vede zkušená porodní 
asistentka

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

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

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 

a semiprivátní kurzy dle individuálních 
potřeb

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

i mladší sourozenci. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 
cvičení pro jedinečné bytosti

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

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

JunÁK – ČeSKý SKAut, z.S.

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

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

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

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

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

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

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dobrými 

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

mĚStSKÁ KnIHOVnA

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

Místek, oddělení pro děti a mládež
TVOŘÍLEK – výtvarné dílničky
čt, 21. duben 2016, 18:00, Frýdek

Blanka Hošková 
beseda a autorské čtení

čt, 28. duben 2016, 18:00, Modrý 
salonek, Místek 

Film Svobodná Čína: 
Odvaha věřit

Výstava:
14. 4. do 11.5.

Miloslav Kočnar – Nejen o Londýně 
12. 4. do 27.5.

Chata Prašivá v čase – výstava 
na schodišti 

 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
23. 4. (so) od 20 h.

PAVLUSHA Eu Kha Lynthé 
Koncert folkpopové zpěvačky Pavly Kr-
hutové spojený s křtem jejího nového CD. 

28. 4. (čt) od 18 h.
Folk &. Country Jam Session

Pravidelné setkání a svobodné hudební 
jamování příznivců muziky vonící dál-
kami, ohněm a přátelstvím. Nejedná se 
o koncert. Vstup zdarma.

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
29. duben v 18.00

Černý bod
Martin Jiroušek: Horor v českých zemích
V nakladatelství Protimluv nedávno vy-
šla kniha novináře a filmového kritika 
Martina Jirouška Černý bod. Celoživotní 
vášeň Martina Jirouška pro hororový žánr 
ve filmu se odráží i v jeho knize, ve které 
sleduje stopy hororu v české literatuře. 
Prolínání nízkého a vysokého v umění, 
vzestup a pád hororu v českém prostředí 
a jeho percepce v české literatuře a filmu. 
Beseda bude doprovázena projekcí.

.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. 
Pro další informace k akcím na duben na-
vštivte www.joga-karakal.cz

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-
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teterapie, aj.
12.–15. 5. – CESTOVÁNÍ S JÓGOU 
BESKYDSKÝMI HIMÁLAJEMI – 
jaro, Beskydy a jóga – neodolatelná kom-
binace v prodlouženém víkendu a kou-
zelném prostředí, vhodná pro všechny 
– nenechte si ujít.
18. 6. – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
SPOJENÝ S OSLAVOU VÝROČÍ – 20 
LET ŠKOLY JÓGY KARAKAL
Více informací na www.joga-karakal.cz.
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho pro-
gramu vyberete ten pravý. 

gAlerIe pOd zÁmKem

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým zámkem

út: 14–16
st - pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů. 

Umělecké sklo, šperk, plastika. 
Novinky na webu galerie

nÁrOdní dům - KulturAFm

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

KONCERTY:
Čt 21. 4. v 18.30 – 22.30, Národní dům 

(Zelený bar) 
Dub from the ground / Patrik Botanic 

a Doggy
Poslechovka v Zeleném baru

Dubnová Poslechovka v Zeleném baru se 
ponese v dubovém (čti dabovém) rytmu. 
Kořeny tohoto hudebního stylu, který 
vznikl v 70. letech na Jamajce, jsou úzce 
spjaty s reggae. Na první poslech jde o po-
malou a velmi temnou hudbu s důraznými 
bubny a výraznou basovou linkou. Dubo-
vý hudební zážitek nám zprostředkují 
Patrik Botanic a Doggy z Dub from the 
ground – uskupení nadšenců do sound-
systémové kultury, které od roku 2013 
pravidelně produkuje úspěšné dub dance 
sessions v industriálních prostorách bý-
valé brněnské textilní továrny Vlněna. 
Vstup zdarma! 

VÝSTAVY:
Po 4. 4. – Po 2. 5.

Hatefree culture: 
NENÁVIST TI NESLUŠÍ

„Hněv je emoce, jejímž původním smys-
lem bylo připravit jedince na útok. Zvyšuje 
se srdeční tep, stoupá krevní tlak, člověk 
zčervená, zrudne a změní se k nepozná-
ní. Až budeš zase někdy zuřit, podívej 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 rádiové 
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.
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.

19. 4.
POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ

Zveme vás na maňáskovou pohádku. Za-
čínáme v 10 hodin.

26. 4.
HURÁ NA ZAHRÁDKU!

Akce bude probíhat u altánku v parku 
B. Smetany. Děti se naučí sázet semínka 
a budou plnit jednoduché úkoly jako malí 
zahradníci. Sraz na místě v 10 hodin. 
V případě nepříznivého počasí se akce 
přesouvá do centra Broučci.

28. 4.
TVOŘENÍ PRO DĚTI

Ve čtvrtek budeme s dětmi malovat obrá-
zek na látku prstovými barvami. Začátek 
v 10 hodin.

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých oborech 

(pouze porodních asistentek a fyziote-
rapeutů).

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

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

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic (15 let praxe)

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

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
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 

21. 4. Jarní hra ve městě
29. 4. Den kouzel a čarování spoje-

ný s opékáním párků
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. 

Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz

KRESLÍME, MALUJEME, 
MODELUJEME

tvůrčí dílna a kurzy pro dospělé a děti 
od 13 let každou středu od 17 do 20 h. 
(kresba a malba) a každý čtvrtek od 17 
do 19 h. (modelovaní a keramika)

KerAmICKý AtelIÉr

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

22. 4. pátek MONKEY BUSI-
NESS
MANKÁČI NA TURNÉ K NOVÉ 
DESCE A FAJNÉ MJESTO UR-
ČITĚ NEVYNECHAJÍ
23. 4. sobota MAD SOUNDZ: 
TANUKICH (JAP)
TEKNO * TRIBE * CORE * 
RAGGATEK * DRUMTEK * HC, 
DJS: TANUKICHI (JAP), MYS-

TIC SOUND, CRAKEN, FAN-
TEK
29. 4. pátek AC/CZ
NEJLEPŠÍ AC/DC REVIVAL 
ZAVÍTÁ DO STOUNU
30. 4. sobota BEATS FOR LOVE 
ON THE ROAD
WARM UP NEJVĚTŠÍHO FES-
TIVALU EL. TANEČNÍ HUDBY 
VE STŘEDNÍ EVROPĚ
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Knihovna našeho města 
každoročně pořádá Vel-
kou výtvarnou soutěž. Té-
matem letošního ročníku 
a úkolem dětí bylo ztvárnit 
oblíbenou literární posta-
vu libovolnou technikou 
ve formátu A4–A1. Do sou-
těže bylo zařazeno přes 
200 prací, které splňovaly 
zadání. 

Devítičlenná odborná 
porota neměla snadný úkol. 
Do užšího výběru bylo vy-
bráno 54 obrázků a oceně-
ných bylo 10 dětí. Hodnotilo 
se výtvarné zpracování, tech-
nika, originalita, dodržení té-
matu, a to vše s maximálním 
přihlédnutím k věku. Děti 
mohly vyhrát hodnotné ceny 
v podobě výtvarných potřeb 
a dalších drobností.

Knihovna F-M děkuje 
všem učitelům, kteří motivo-
vali děti k tvorbě, porotcům, 

výtvarníkům a pedagogům 
uměleckých škol, panu Janu 
Becherovi a knihkupectví 
Kapitola za poskytnutí pro-
storu a výstavní plochy, kde 
bylo možné vybrané obrázky 
zhlédnout.

Výsledková listina:
1. místo Patricie Indráková
2. místo Monika Ulrichová 
(8. ZŠ)
3. místo Jan Kruťa (8. ZŠ)
4. místo Bára Brožová 

(8. ZŠ)
5. místo Anna Bukovjanová 
(4. ZŠ)
6. místo Jakub Velčovský 
(5. ZŠ)
7. místo Taťána Barvíková 
(1. ZŠ)
8. místo Michal Polášek 
(8. ZŠ)
9. místo Hana Sochacy 
(Galileo School)
10. místo Kateřina Šigutová 
(4. ZŠ)

Letos již podvanácté, 
společně s Klubem dět-
ských knihoven, byla 
uspořádána akce Noc 
s Andersenem, na kterou 
se přihlásilo 40 dětí ze ZŠ 
a MŠ El. Krásnohorské 
2254 ve Frýdku-Místku. 
Letos děti ve škole nespa-
ly, ale i tak je čekal pestrý 
program. 

Letošní ročník byl 
na téma Malá mořská víla. 

Tentokrát mezi nás zavítal 
známý ilustrátor dětských 
knížek pan Adolf Dudek, 
který měl pro děti připrave-
nu veselou a zajímavou be-
sedu. Po besedě a zhlédnutí 
pohádky Malá mořská víla 
následoval kvíz a výtvarná 
soutěž. Byl to vyčerpávající 
večer pro všechny pohádek 
chtivé účastníky. Bylo to 
super! Škoda, že večer ne-
byl delší! Tak třeba za rok…

2. apiterapeutický den 
České apiterapeutické spo- 
lečnosti (ČAPIS) pod 
názvem „Zacíleno na 
TERČ(e)“ se tentokrát 
uskutečnil ve Včelařském 
naučném areálu v Chlebovi-
cích. Smyslem této akce bylo 
seznámit širokou veřejnost 
s apiterapií a s možnostmi 
využití včelích produktů.

Bohatý program sestával 

z vystoupení členů ČAPIS 
s jejich zkušenostmi a po-
znatky z oblasti apiterapie. 
Účastníci se tak mohli se-
známit s detoxikační masáží 
medem, s kazuistikou, podo-
logií, s informacemi a dojmy 
z workshopu o tzv. „mikro-
-api-punktuře“, konaného 
v Rakousku, se zkušenostmi 
s používáním včelího jedu 
a dýcháním včelího vzdu-
chu, kosmetických přípravků 
a v neposlední řadě i netradič-
ními včelími produkty.

Příjemným zpestřením 

byla návštěva předsedkyně 
ČSV Jarmily Machové, která 
byla velice potěšena nabitým 
sálem a lidmi, kteří projevili 
o apiterapii zájem.

Včelařský naučný areál 
v Chlebovicích poskytl záze-
mí pro akci ČAPIS v rámci 
rozvíjející se vzájemné spo-
lupráce se ZO ČSV Frýdek-
-Místek, která již s členy 
spolupracuje na vybudování 
kvalitní apiterapeutické po-
radny. 

Marie Knödlová, předse-
da ZO ČSV Frýdek-Místek

Žáci a učitelé Střední 
školy, Základní školy a Ma-
teřské školy, Pionýrů 2352 
ve Frýdku-Místku si vás 
dovolují co nejsrdečněji po-
zvat na výstavku žákovských 
výtvarných prací, probíha-
jící pod názvem „BARVY 
JARA“, kterou pořádají 
ve spolupráci s knihkupec-
tvím Kapitola na ulici Hlav-
ní v Místku. Přijďte se potě-
šit z výtvarných děl našich 
žáků.  Otilie Smolánová

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: Z vernisáže výstavy a slavnost-
ního vyhlášení v knihkupectví Kapitola. 
 Foto: Miroslav Bukovjan

Velká výtvarná soutěž knihovny

Večer s ilustrátorem Dudkem

Zacíleno na TERČ(e) v Chlebovicích

Společnost PROFI CREDIT chce být svým klientům co nejblíž, proto neustále rozšiřu-
je svou síť kamenných poboček. Jedna z nich funguje od února ve Frýdku-Místku. Zku-
šení úvěrový poradci tu klientům poradí, jak získat pro ně nejvhodnější a nejvýhodnější 
půjčku. Celkem má zatím PROFI CREDIT 75 kamenných poboček po celé republice. 

Nově otevřenou pobočku ve Frýdku-Místku najdou zájemci o úvěr v Ostravské ulici 1551. 
Úvěroví poradci společnosti PROFI CREDIT jim tu jsou k dispozici každý všední den od 8.00 
do 12.00 a od 13.00 do 17.00, jiný termín je možný po telefonické domluvě na telefonním čísle 
720 228 757. Půjčku si tu můžou sjednat fyzické osoby i podnikatelé a živnostníci.

Zaměstnanecký úvěr poskytuje PROFI CREDIT rychle, bez poplatku a s minimem dokladů. 
Klienti si můžou půjčit 10 000 až 166 000 korun a vybrat si délku splácení od jednoho roku 
do čtyř let. „Pokud bude klient půjčku řádně splácet, nabídneme mu další půjčku za ještě vý-
hodnějších podmínek. Navíc může dostat od PROFI CREDITu finanční bonus až 25 tisíc korun, 
který mu společnost po dobu čerpání úvěru nashromáždí. Částka je samozřejmě závislá na výši 
poskytnutého úvěru,“ říká marketingová ředitelka PROFI CREDIT Dana Hakavcová.

Svůj úvěr získají u PROFI CREDITu i živnostníci a podnikatelé, kteří se chystají rozjet 
své podnikání a hledají stabilního finančního partnera pro realizaci svých plánů. Naše Pro-
Fi půjčky nabízí podnikatelům a živnostníkům 30 000 až 150 000 
korun, splácet můžou jeden až čtyři roky. Úvěr je vhodný pro nákup 
vybavení, strojů a zařízení nebo například pro modernizaci provo-
zovny. Půjčka je schválena rychle, jednoduše a bez poplatků. Navíc 
má klient možnost předčasného splacení nebo odkladu splátek. I pod-
nikatelé získají za řádné splácení bonus až 19 000 korun.

Společnost PROFI CREDIT má zkušenosti s nebankovními půjč-
kami a úvěry již od roku 2000 a za tu dobu si vybudovala velmi silné 
postavení na finančním trhu. Základní filozofií společnosti je osobní pří-
stup ke každému klientovi. Přes tisíc úvěrových poradců je připraveno 
pomoci zájemcům o půjčky vybrat ten nejvhodnější produkt. Tak ne-
váhejte a navštivte nás – nově ve Frýdku-Místku, v Ostravské ulici 
1551 nebo v dalších více než 70 pobočkách po celé republice.  (PR)

PROFI CREDIT otevírá pro své klienty nové kamenné pobočky
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Pro inzerci volejte 603 249 743

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

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

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

Studium denní, dálkové, zkrácené a integrující v oborech: 

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

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

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

tel.: 776 690 085

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 
tři byty na adrese ul. Malý Koloredov č.p. 811.

Volné bezbariérové byty
Frýdek-Místek

na kole
14. května

10-15 hodin
Olešná

u aquaparku

VSTUP ZDARMA
www.fmnakole.cz


