
Zástupci vedení města 
se sešli s generálním ředi-
telem Městského fotbalo-
vého klubu Frýdek-Mís-
tek Radimem Mamulou, 
aby si před startem jarní 
části fotbalové sezony po-

vykládali o zimní přípra-
vě, posilách, cílech i další 
perspetivě.

„Fotbalový klub má měs-
to v názvu, působí v našem 
areálu, který byl svého 
času rekonstruován a rozší-

řen o umělou trávu i nové 
zázemí, a proto nám není 
lhostejné, jak se bude dále 
vyvíjet. Na příkladu hoke-
je vidíme, že se seriózní-
mi partnery lze konkrétní 
sport pozvednout na vyšší 
úroveň, která je pro lidi 
zajímavá. Chceme vědět, 
jestli má podobný potenciál   
i fotbal,“ říká primátor Mi-
chal Pobucký. 

„Chápeme, že potencio-
nální partneři pro dlouho-
dobou spolupráci se nachá-
zejí snadněji, pokud hraje 
v klubu výraznou roli měs-
to. Zajímá nás, jestli ji mů-
žeme prohloubit, a tak jsme 
vedení klubu dali za úkol 
zmapovat, jak to chodí v ji-
ných městech,“ prozradil 
náměstek primátora Pavel 
Machala.  (pp)
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Veřejná sbírka pro rodinu z Lískovce
Vážení občané, 
jak jsme slíbili po požáru rodinného domu v Lískovci, kdy 

byla těžce zraněna žena a její dvě děti, přičemž devítiletý 
chlapec utrpěl popáleniny druhého a třetího stupně, zorga-
nizovali jsme veřejnou sbírku. Vedení města se ji rozhodlo 
uspořádat ve prospěch postižené rodiny a zažádalo kraj o její 
povolení. Nyní máme všechna potřebná razítka k dispozici 
a můžeme tedy sbírku vyhlásit. Navíc hodláme z rozpočtu 
města uvolnit ve prospěch rodiny desítky tisíc korun, což ale 
musí odsouhlasit zastupitelé.

Občané mohou přispívat finančními částkami na pomoc 
rodině z Lískovce, jejíž dům koncem ledna zachvátil požár, 
od 1. do 30. března. Číslo účtu veřejné sbírky ve prospěch 
rodiny postižené požárem je 115406980287/0100. 

Věříme, že zastupitelé peněžní pomoc rodině schválí a že 
pomůžete i vy jako spoluobčané. Možnost zapojit se do ve-
řejné sbírky máme všichni po celý březen. Výtěžek bude ná-
sledně věnován rodině ke zmírnění následků požáru. Využít 
je může i na úhradu zvýšených výdajů spojených s léčbou 
popálených dětí a jejich matky. Michal Pobucký

Do frýdeckého hospice 
zavítala senátorská delega-
ce v čele s předsedou Sená-
tu Milanem Štěchem, do-
provázená Petrem Víchou 
a Jiřím Carbolem. Zaříze-
ním je provedl náměstek 
primátora Karel Deutscher 
s ředitelem Janem Jursou, 
který to zvládl i indispono-
ván o berlích.

Senátoři velice ocenili, 
že zařízení bylo v roce 2010 
otevřeno jako doposud jedi-
ný hospic v České republice 
zřízený městem. „Protože 
máme v rodině osobní zku-
šenost s hospicovou péčí, mu-
sím říct, že velmi oceňuji, že 
se město do něčeho takového 
před lety pustilo a že stále 
na tento účel vyčleňuje další 
nemalé provozní prostředky,“ 
nechal se slyšet Milan Štěch, 
který se zajímal o skladbu 
financování provozu, spolu-
práci se zdravotními pojiš-
ťovnami i možnými úskalími 
a problémy, se kterými se po-

dobná zařízení potýkají.
„Poskytujeme hospicovou 

paliativní péči pacientům 
v terminální fázi onemocnění 
a provozujeme také pobytové 
odlehčovací služby a sociálně 
zdravotní služby. Snažíme 
se o to, aby i v nepříznivé 
sociální situaci mohli zůstat 
nemocní součástí místního 
společenství, žili důstojným 
životem, mohli využívat in-
stituce poskytující veřejné 
služby, udržovali přirozené 
vztahové sítě, zachovávali 
a rozvíjeli své individuální 
možnosti,“ shrnul poslání ře-
ditel Jan Jursa, který pochvá-
lil město za další investice, 
které unikátní zařízení dále 
posouvají. Nově vybudované 
arboretum v bezprostředním 
okolí bude dalším zpříjemně-
ním zdejšího prostředí a se-
nátory zaujalo, i když v plné 
zelené kráse se teprve ukáže. 

„Nebylo jednoduché před 
lety tento záměr prosadit, 
ale jsme rádi, že jsme se ne-

V HOSPICI: Senátorská delegace nešetřila slovy chvály.  Foto: Petr Pavelka

Senátoři pochválili náš městský hospic

nechali odradit a šli jsme si 
za tím podobně jako u jiných 
projektů, u nichž se časem 
jejich přínos potvrdil. Dnes 
slyšíme na hospic samou 
chválu a jsme rádi, že zazně-
la i od vás,“ uzavřel návštěvu 
senátorů náměstek primátora 
Karel Deutscher.  (pp)

TÉMA FOTBAL: Radim Mamula představoval vedení 
města aktuální situaci a další vize fotbalového klubu. 
 Foto: Petr Pavelka

Primátor statutární-
ho města Frýdku-Míst-
ku svolává na pondělí 13. 
března 18. zasedání Zastu-
pitelstva města Frýdku-
-Místku, které začne tra-
dičně od 8 hodin ve velké 
zasedací síni magistrátu.

Zastupitelé proberou 
v prvé řadě finance, množ-
ství návrhů na poskytnutí 
neinvestičních dotací z roz-
počtu i financí přidělených 
jednotlivým odborům a rov-
něž z dotačních programů. 

 (Pokračování na str. 2) 

Zastupitelé proberou na zasedání
mimo jiné také daň z nemovitosti

Město zajímá perspektiva fotbalu
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Jsou klienti magistrá-
tu, tedy občané města, ale 
i občané 36 obcí správního 
obvodu, spokojeni s přístu-
pem úředníků? Poskytují 
úředníci dostatečné množ-
ství informací ve srozu-
mitelném jazyce rychle 
a ochotně? Jsou zdvořilí? 
Jak na klienty magistrátu 
působí prostředí kancelá-
ře, v níž vyřizovali své ná-
ležitosti? Odpovědi na tyto 
a další otázky získá město 
díky projektu Dobrý úřad, 
do kterého se zapojí v prů-
běhu března tohoto roku.

Hodnocení je anonymní 
a je realizováno mimo úřad. 
Lze se do něj zapojit snadno 
a rychle. Stačí, aby klient 
během jednání na úřadě 
vyplnil kartičku ze žlutého 
stojánku, kde uvede svou 
e-mailovou adresu, datum 
návštěvy a odbor, na kterém 
se jednání konalo. Kartičku 
vhodí při odchodu z úřadu 
do schránky na informacích 
a následující den mu bude 
zaslán kontakt, kde bude 
moci zhodnotit svou zku-
šenost s úředníky a úřadem 
celkově. 

„Zpětná vazba od občanů 

je důležitá. Dává nám infor-
mace o tom, kde máme rezer-
vy, co vylepšit a které služby 
zkvalitnit, aby se občané při 
jednání na úřadě cítili dobře 
a byli spokojeni s přístupem 
i profesionalitou úředníků. 
Slibujeme si od toho zdo-
konalení komunikace mezi 
městem a jeho občany,“ uve-
dl primátor Michal Pobucký 
s tím, že stojánky s kar-
tičkami budou k dispozici 
v místech s větším počtem 
klientů, tedy zejména u pře-
pážek při vyřizování obča-
nek, pasů nebo řidičáků, ale 
také v kancelářích bytového 
oddělení, stavebního řádu, 
životního prostředí, sociál-
ních služeb a tak dále.

V rámci kraje do projektu 
nebyl dosud zapojen žádný 
magistrát, takže ten frýdec-
ko-místecký bude první. 
Průběžné hodnocení lze sle-
dovat na adrese http://www.
dobry-urad.cz/ 

Mezi hlavní pravidla 
systému patří:

- Hodnocení je anonymní 
(nikdo se nedozví, jak jste 
hodnotili a z jaké adresy). 
Systém neumožňuje úřadu/
městu sledovat, ze které e-

Únorové náledí, kte-
ré město trápilo několik 
dní, přimělo vedení města 
ke konzultaci s předsedou 
představenstva technic-
kých služeb TS a.s. Jaro-
mírem Kohutem, co by se 
dalo udělat v rámci zimní 
údržby, aby ani podobné 
extrémy tolik nezasáhly 
do bezpečného pohybu pře-
devším chodců.

„Na silnicích to technické 
služby zvládly v rámci mož-

ností velice dobře, motoristé 
se neozývali, ale chodci to 
měli těžší a stížností bylo 
hodně. Proto nás zajímá, jest-
li město může v tomto směru 
něco zlepšit a jaké finanční 
prostředky by to obnášelo, 
i když je jasné, že nikdo ne-
může zajistit sůl na každém 
metru čtverečním ve městě,“ 
říká primátor Michal Po-
bucký.

„Kritická situace byla 
na neudržovaných chodní-

cích, tedy těch, které nemá-
me zařazeny v plánu zimní 
údržby. Přesto jsme se je 
na základě žádostí snažili 
v rámci možností ošetřit a ně-
které by stálo za to do plánu 
zařadit, protože v někte-
rých lokalitách nemají lidé 
alternativu, kudy jinde jít,“ 
reagoval Jaromír Kohut, ale 
zdůraznil že podobná atypic-
ká situace rozhodně nebývá 
každý rok, takže investovat 
obrovské finance do dalšího 
vozového parku i personálu 
s nutností specifických řidič-
ských oprávnění, by nebylo 
smysluplné.

„Ve městě máme ve srov-
nání s jinými poměrně vy-
soký standard zimní údržby. 
Další prostor pro zlepšení 
vidíme v revizi komunika-
cí, o které se budeme starat. 
Rozšířit ošetřované chodní-
ky by bylo vhodné například 
pod ulicí Hasičskou, vedoucí 
do parků, a také spojovací 
chodníky Anenské s Ost-
ravskou a Zdeňka Štěpánka 
s ulicí Josefa Lady,“ uvedl 
Jaromír Kohut. (pp)

FÁMA: Z horkovodního 
potrubí kolem řeky uniká 
teplo, platí ho všichni, kdo 
jsou připojeni na Distep. 

FAKTA: Není to prav-
da. Horkovod patří 
společnosti Veolia 
Energie ČR, kte-
rá nám sdělila, že 
o netěsnosti potrubí 
ví, ale že se nejedná 
o havarijní stav, který by si 
vyžádal okamžitou opravu, 
spojenou s přerušením do-
dávek tepla a teplé vody, což 
by se dotklo mnoha obča-
nů města. Nicméně opravu 
potrubí společnost plánuje 

na přelom února a března, 
tedy na dobu příznivějších 
klimatických podmínek. 
Ztráta tepla je plně v režii 
společnosti Veolia Energie 

ČR. Společnost Veo-
lia Energie ČR účtuje 
společnosti Distep 
pouze teplo sku-
tečně dodané, tedy 
dodávku tepla fak-

turovanou na základě mě-
ření (měřidel), umístěných 
na vstupech do předávacích 
stanic společnosti Distep. 
Poškozené potrubí je před 
zmíněnými předávacími 
stanicemi.

Téma: unikající teplo

Udržovaných chodníků přibude

NAD ZIMNÍ ÚDRŽBOU: Primátor Michal Pobucký 
konzultuje s předsedou představenstva technických služeb 
TS a.s. Jaromírem Kohutem možnosti dalšího zkvalitnění 
zimní údržby.  Foto: Petr Pavelka

Magistrát se jako první v kraji zapojí 
do projektu DOBRÝÚŘAD

-mailové adresy hodnocení 
přišlo, popř. z jakých adres 
bylo či nebylo hodnoceno. 
Jakmile je váš e-mail zadán 
do systému, je mu přiděle-
no číslo, proto není možné 
zjistit, kdo hodnotil, pokud 
vůbec hodnotil. Váš e-mail 
máme jen my pro případ, 
že bychom vás vylosovali 
a chtěli požádat o adresu, 
kam můžeme zaslat poukáz-
ku na nákup. 

- Vaši e-mailovou adresu 
nikomu dalšímu nepředáme. 
Nemusíte se tak obávat nevy-
žádaných e-mailů komerč-
ních subjektů. 

- Do hodnocení mohou 
být zařazena pouze vybraná 
oddělení a odbory, tzn. že 
nemusíte nutně najít stojánky 

s formuláři v každé kance-
láři. Odbor můžete hodnotit 
nejvýše jednou měsíčně. 
Pokud jste v krátké době 
navštívili tentýž odbor více-
krát, systém vás o hodnocení 
požádá pouze jednou. Pokud 
jste navštívili dva různé od-
bory – a oba jsou zařazeny 
do systému hodnocení – ob-
držíte e-maily dva. 

- Svou zkušenost (hodno-
cení) můžete vyplnit a ode-
slat nejpozději 5. den od ob-
držení e-mailu.

Otázky jsou v rámci pro-
jektu pro všechny stejné:

- Byl jste spokojen s osob-
ním přístupem úředníka? 

- Byly vám poskytnuty 
dostatečné a srozumitelné 
informace? 

- Využíváte internetové 
stránky města?

- Jak hodnotíte odbornost 
úředníka?

- Jak hodnotíte rychlost 
úředníka?

- Jak hodnotíte ochotu 
úředníka?

- Jak hodnotíte zdvořilost 
úředníka?

- Jak hodnotíte prostředí 
kanceláře?

Zastupitelé proberou na zasedání
mimo jiné také daň z nemovitosti

 (Pokračování ze str. 1)
Podpořeny budou napří-

klad kulturní a sportovní 
aktivity, oblast výchovy, 
zdravotnictví  či sociální 
služby. Následovat budou 
body související s hospoda-
řením s majetkem města, za-
stupitelé proberou například 
základní podmínky prodeje 
nemovitostí ve vlastnictví 
statutárního města Frýdku-
-Místku a Koncepci naklá-
dání s bytovým a nebyto-
vým fondem statutárního 
města Frýdku-Místku.

Zazní rovněž zpráva o po-
stupu přípravy a výstavby 
silnice I/48 a o plnění úkolu 
prověřit splnění podmínek 
pro založení městského 
dopravního podniku. Při 
jednání o vyhláškách zastu-
pitelé projednají koeficienty 
u daně z nemovitých věcí, 
dotknou se také tématu re-
gulace provozování hazard-
ních her a školských obvodů 
pro mateřské i základní ško-
ly. Stanoviska občanů bu-
dou jako vždy na programu 
od 14 hodin. (pp)
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Na únorovém zasedání 
Rady seniorů bylo jedno 
z hlavních témat zapoje-
ní této věkové kategorie 
do činnosti městské po-
licie. Tento již avizovaný 
záměr se setkal s ode-
zvou, a proto se přibližuje 
doba, kdy vybraní senioři 
budou pomáhat u škol 
na přechodech pro chodce 
nebo při jiných úkonech, 
které budou schopni za-
stávat.

„Projekt se zdárně roz-
jíždí, se zájemci se sejde-
me a probereme možnosti. 
Vzejde z toho nějaký mo-
del, který určitě nabalí zase 
další zájemce. V první fázi 
budeme mít několik členů 
jako takové první vlaštovky 
a určitě se to rozjede. Stej-
ně si z toho děláme legraci, 
že jak stárne náš kolek-
tiv městské policie, tak se 
nakonec přetransformuje 
v tuto jednotku,“ s nadsáz-
kou glosoval situaci ředitel 
městské policie Milan Sně-
hota, který si ale jedním 
dechem posteskl, že mla-
dou krev se do řad městské 
policie příliš nedaří zlákat. 

„S mladýma je to složité, 
jim se nechce. Často ne-
zvládnou základní věci, jen 
tablet a mobilní telefon.“

Dalibor Kališ ze Svazu 
důchodců ČR potvrdil, že 
odezva od této věkové kate-
gorie po seznámení s tímto 
projektem byla kladná, do-
konce si kontaktní infor-
mace braly ženy pro své 
muže s tím, že je „vyšlou 
do akce, aby si vzpomněli 
na svá léta vojenská a měli 
nějakou činnost“. Došlo 
i na losování výherce z do-
tazů a připomínek, kterými 
senioři aktivně zásobují 
magistrát. „Co se týče naší 
činnosti, velký úspěch mají 
Čaje o páté – je vidět, že se 
senioři chtějí bavit. Možná 
se to povede i v rámci re-
publikových Sportovních 
her seniorů, které by se 
měly konat na konci čer-
vence, ale ještě není jisté, 
zda v areálu místecké prů-
myslové školy nebo v Ost-
ravě,“ hlásil Dalibor Kališ, 
který pozval na výroční 
schůzi organizace, která se 
koná 14. března.

V další debatě ještě měs-

LOSOVÁNÍ VÝHERCE: Senioři zásobují radnici svými podněty a připomínkami a tato 
aktivita bývá odměněna.  Foto: Petr Pavelka

Zapojení seniorů do městské policie se rozjíždí

Zástupci Beskydského 
informačního centra pre-
zentovali město Frýdek-
-Místek na veletrhu Holi-
day World v Praze, který 
se konal v polovině února. 
Poutavou a pestrou pre-
zentaci města jako součás-
ti turistické oblasti Besky-
dy-Valaško si nenechalo 
ujít ani vedení radnice.

„V průběhu čtyř dnů 
branami holešovického vý-
staviště prošlo více než 25 
tisíc návštěvníků. Ti, kteří 
projevili zájem o Beskydy 
a Frýdek-Místek, se nejvíce 
ptali na možnosti ubytování 
v Beskydech a nabídku po-

bytových balíčků, zajímal 
je obsáhlý tištěný průvodce 
a samozřejmě tipy na cyk-
loturistiku. Pány nejvíce 
oslovila pivní stezka Bes-
kydami. Návštěvníky k naší 
expozici letos lákala obří 
socha Radegasta, ovečky, 
vše bylo doplněno o gastro-
nomické pochoutky – ku-
ličky z Marlenky, pivečko 
z Radegastu, štramberské 
uši. Suvenýry pro návštěv-
níky byly laděny v duchu 
750 let našeho města,“ in-
formovala Monika Konvič-
ná, ředitelka Beskydského 
informačního centra.

„Bicko se snaží prezen-

tovat město všemi kanály, 
nově i na Instagramu, pro-
to jsme se i my propůjčili 
„instagramovému okénku“ 
s odkazy www.visitfm.cz, 
se kterým se návštěvní-
ci veletrhu nadšeně fotili. 
Ve čtvrtek patřil veletrh 
odborníkům, poté až do ví-
kendu veřejnosti, přičemž 
v sobotu byla účast až ne-
čekaně obrovská,“ potěšilo 
náměstka primátora Karla 
Deutschera.

Další prezentace města 
Frýdek-Místek a Beskyd 
je plánována na 10.–11. 3. 
v rámci Infotour Hradec 
Králové.  (pp)

NA VELETRHU: Při propagaci města se musí jít s dobou.  Foto: BIC

Frýdek-Místek na Holiday World

Domov pro seniory 
Frýdek-Místek, příspěv-
ková organizace města, 
hlásí, že průměrný věk 
jeho uživatelů se neustále 
zvyšuje, s čímž souvisí i je-
jich celkový zhoršující se 
zdravotní stav a množství 
péče, na které jsou závislí.

„K 1. 1. evidujeme 415 
žádostí, z toho je aktuál-
ních případů, tedy těch, 
kteří by chtěli nastoupit 
k nám do domova ihned, 
46. V lednu jsme bohužel 
měli velkou úmrtnost – 13 
případů, kromě psychicky 
náročnějšího zimního ob-
dobí kulminovaly i zdravot-
ní problémy, a to i přesto, 
že jsme domov v období 
chřipkové epidemie uza-
vřeli,“ informoval Milan 
Novák, ředitel Domova pro 
seniory Frýdek-Místek. Ten 
konstatoval, že průměrný 
věk uživatelů v domově má 
i nadále rostoucí charakter. 
Oproti roku 2011 se věkový 
průměr zvýšil o jeden rok, 
na současných 82,2 let. Ješ-
tě v roce 2005 však byl pod 
hranicí 77 let. „Jsme velmi 
potěšeni, že se naši uživa-
telé dožívají vyššího věku, 
a to i přesto, že má míra 

jejich závislosti stoupající 
tendenci. Zdravotnictví jde 
stále dopředu, poradí si i se 
složitými srdečními přípa-
dy, ale neumí léčit demen-
ci,“ říká Milan Novák.

Největší část klientů do-
mova tvoří osoby ve věko-
vém pásmu 86–95 let, což 
činí 40,7 % z celkového po-
čtu obyvatel. Najdeme mezi 
nimi v současnosti i tři oso-
by nad 95 let. Ve skladbě 
uživatelů výrazně převažují 
ženy, které se dožívají opro-
ti mužům i vyššího věku, 
zhruba o šest let.

Věkové skladbě odpoví-
dají i přiznané příspěvky 
na péči, kdy převažují vyšší 
stupně. Šest klientů z de-
seti má stanovenou míru 
těžké až úplné závislosti. 
„Je tedy jasné, že podpora, 
pomoc a péče poskytovaná 
personálem vyžaduje velké 
nároky, a to nejen po strán-
ce odborné, ale i fyzické 
a psychické. Je jasné, že ta-
kovou práci nelze vykoná-
vat jen jako zaměstnání, že 
to musí být pro ty pečující 
životní poslání. A za to jim 
musíme poděkovat,“ uza-
vřel náměstek primátora 
Libor Koval.  (pp)

Domov důchodců stárne

to pochválil lékař Zdeněk 
Wernhart za pečovatelské 
služby, které poskytuje. 
„Mám možnost sledovat 
ošetřovatelskou péči jed-

né osoby, a protože mám 
v oboru geriatrie zkušenos-
ti, mohu posoudit, že to, co 
poskytují, pro to je slovo 
maximum slabé. Až jednou 

tyto služby budu potře-
bovat já, tak i za polovinu 
bych byl rád,“ chválil jeden 
ze stálých členů Rady seni-
orů.  (pp)
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Letošní 750. výročí 
města připomene měst-
ská knihovna souborem 
přednášek a besed, které 
se váží k jeho význam-
ným umělcům, rodákům 
a zajímavým stránkám 
umělecké historie. 

„Přednáška zkušeného 
historika nám na bohatém 
dokumentačním materiálu 
připomene hlavní etapy 
vývoje města,“ láká ředitel 
knihovny Tomáš Benedikt 

Zbranek do Modrého sa-
lonku v úterý 21. března 
od 16.30 hodin.

První písemná zmínka 
o předchůdci Místku, tr-
hové osadě Friedeberku, je 
v testamentu biskupa Bru-

na ze Schauenburku, kte-
rý pochází z 29. listopadu 
1267. V letech 1402–1581 
byl Místek spolu s okolní-
mi osadami připojen k Frý-
decku, které tehdy patřilo 
těšínským Piastovcům. 
Později byl Místek součás-
tí hukvaldského panství, 
dominia olomouckého 
biskupství. Předchůdcem 
města byla dnes již zanik-
lá tržní osada Jamnice. 
Jamnická tvrz byla prav-

děpodobně přebudována 
na gotický zeměpanský 
hrad, pod jehož ochranou 
bylo založeno na zeleném 
drnu město Frýdek, asi 
v rozmezí let 1327–1333. 
První autentická zpráva 
o městě Frýdku pochází 
z 10. září 1339. Začátkem 
15. století se Frýdek stal 
centrem rozsáhlého frý-
decko-místeckého pan-
ství. V té době patřil tě-
šínským vévodům z rodu 
Piastovců, později město 
spolu s panstvím přešlo 
do vlastnictví pánů z Lo-
hova, Bruntálských z Vrb-
na, Oppersdorfů a Pražmů 
z Bílkova. Posledními ma-
jiteli frýdeckého panství 
se stali na sklonku 18. sto-
letí Habsburkové. Ale tře-
ba budete chtít vědět ještě 
více…  (pp)

Zpravodajství, kultura

K dotisku druhého vy-
dání knihy Největší tajem-
ství Třetí říše II. Milan 
Zacha Kučera v devadesá-
timinutové přednášce ob-
sahující i dva krátké filmy 
představí neznámou část 
historie II. světové války.

Po největší tankové bit-
vě dějin u Kurska se vá-
lečné štěstí obrátilo v ne-
prospěch nacistů. Od té 
chvíle začínají obrovské 
podzemní práce v oblasti 
nedaleko Náchoda, ovšem 
již na dnešním polském 
území. Třetí největší polský 
zámek Ksiaž je přebudová-
ván na poslední hlavní stan 

Hitlera a jsou v něm prove-
deny obří podzemní práce 
– jen hlavní výtahová šach-
ta na centrálním nádvoří 
zámku měla rozměry ústí 
20x25 metrů! V poblízkých 
Sovích horách je pak v šesti 
horách vyvrtáno šest pod-
zemních komplexů, z nichž 
některé jsou tak velké, že se 
na nich dá plout na lodích. 
V přednášce, připravené 
na čtvrtek 9. března od 18 
hodin v Modrém salonku, 
jsou představeny všechny 
tyto objekty a reálie i legen-
dy spojené s objevováním 
této pro Čechy skryté části 
historie.

Koncert akustického 
dua Okýbachi

Autorská tvorba s prvky minimalismu, meditativní 
hudby, worldmusic, folku, blues, bossanovy…

Aleš Nitra – kytara, foukací harmoniky, ukulele, 
békání, doumbek, perkuse

René Gavlas – perkuse, metalofon, liquid udu, 
doumbek, rámový buben daf, békání, 

body music (hra na tělo)

Pátek 24. března, 19 hodin, 
Knihovna FM, pobočka Místek, 
Hlavní tř. 112, Modrý salonek.

V březnu se můžete 
dvakrát vydat na mís-
teckou pobočku městské 
knihovny a v Modrém sa-
lonku ucítíte vůni dálek. 
V úterý 14. března od 18 
hodin povypráví o Gruzii 
Michal Štěpánek. Dal-
ší cestovatelskou před-
nášku obstarají Lenka 
a Václav Špillarovi, kteří 
přiblíží Vietnam o čtr-
náct dní později ve stej-
ném čase.

Gruzie je země plná 
kontrastů a překvapení. 
Mohutné hradby Kavkazu 
střídají nížiny plné vinné 
révy, polopoušť pak zase 
břehy Černého moře. Gru-
zie má své nezaměnitelné 
kouzlo. Snad je to právě 
díky zvláštní atmosféře, 
která je zde cítit na každém 
kroku. Všechno se zdá být 
evropské, tak podobné 
tomu, co známe z domo-
va. Záhy ale člověk zjistí, 
že jazyk, písmo, kultura, 

tradice, kuchyně i nátura 
zdejších lidí se výrazně 
liší. „Navštívíte horské 
oblasti Svanetie, Tušetie, 
Chevsuretie a Kazbegi, 
projdete se uličkami hlav-
ního města Tbilisi a ochut-
náte nejednu z místních 
kulinářských specialit,“ 
přiblížil, co můžete od Mi-
chala Štěpánka čekat, ředi-
tel knihovny Tomáš Bene-
dikt Zbranek.

Lenka a Václav Špilla-
rovi zavedou návštěvníky 
knihovny do domoviny 
lidí, se kterými jsme zvyklí 
se vídat i u nás doma, ale 
o jejichž vlasti máme jen 
mlhavé představy. „Vy-
startujeme z pulzujícího 
velkoměsta Hanoj, kde se 
pohyb odehrává „na dvou 
kolech“. Putovat k seve-
ru budeme jak rýžovými 
políčky, tak malebnými 
čajovými plantážemi. 
Navštívíme nejvyšší viet-
namské pohoří se známým 

horským střediskem SaPa, 
počkáme si na vyhlášené 
nedělní trhy zářící barev-
nými kroji mnoha hor-
ských kmenů v městečku 
BacHa a dojedeme i k viet-
namsko-čínským vodopá-
dům Ban Gioc. Rozhodně 
nevynecháme ani Une-
scem chráněnou oblast po-
břežních útesů a skalních 
homolí u města HaLong, 
stejně jako si neodpustíme 
návštěvu jednoho z býva-
lých hlavních měst staro-
dávné říše HoaLu a plavbu 
po „ponorných krasových 
řekách“ TamCoc a Tran-
gAn,“ lákají cestovatelé. 
„S nimi poznáte, že lidé 
ve Vietnamu jsou nejen 
obchodníky, jak je známe 
od nás, ale i velmi tvrdě 
pracujícími zemědělci, 
zručnými tkalci a řemesl-
níky a také milými hosti-
teli a společníky,“ dodává 
Irena Liberdová, zástupky-
ně ředitele knihovny.  (pp)

Cestovatelské přednášky v knihovně

Jaromír Polášek o historii města

Největší tajemství Třetí říše II.
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Jsou mezi námi lidé, 
kteří kvůli postižení, úra-
zu, nemoci, věku a podob-
ně nemohou dělat běžné 
věci, které by zvládli, 
kdyby byli v pořádku. 
Potřebují podporu dru-
hého člověka. Organizace 
Podané ruce – osobní asi-
stence nabízí v takovém 
případě pomoc prostřed-
nictvím osobních asisten-
tů. V současné době půso-
bí ve třech krajích a má 
přes 120 zaměstnanců. 

Osobní asistent/asistent-
ka pomůže při zvládání 
běžných činností, jako je 
hygiena, oblékání, péče 
o domácnost a další, při-
čemž člověka vede k tomu, 
aby co nejvíce využíval 
své schopnosti a udržo-
val a rozvíjel své fyzické 
i psychické síly. Osobní 
asistence umožňuje člo-
věku samostatnost a setr-
vání v domácím prostře-
dí, na které je 
zvyklý. Nabízí 
také doprovod 
na procházky, 
na nákup, ale 
také do zaměst-
nání či školy, 
na koncerty, 
do kina a po-
dobně. Pro ně-
koho může být 

asistent společníkem, se 
kterým si vyjde na pro-
cházku, přečte si noviny či 
knížku, zahraje hru, prostě 
spolu stráví příjemný čas. 
Rozsah služby a její přes-
ná náplň záleží na potřebě 
konkrétního člověka. U ně-
koho to může být třeba jen 
pár hodin týdně, u dalšího 
několik hodin denně. Nej-
více našich klientů tvoří 
senioři, dále dospělí a děti 
s různou formou postiže-
ní. Pomoc osobní asistence 
může využít klient od jed-
noho roku věku, 7 dní 
v týdnu až 24 hodin denně. 
Na úhradu služby je možné 
využít příspěvek na péči.

V současné době také 
neustále hledáme zaměst-
nance – hlavně osobní asi-
stenty/asistentky na hlavní 
pracovní poměr nebo doho-
du o provedení práce. Nabí-
zíme smysluplnou a rozma-
nitou práci, osobní přístup 

i ohodnocení. 
„Práce osob-
ního asistenta 
je zodpovědná 
a náročná, ale 
přináší také 
hodně příleži-
tostí ke krás-
ným me-
z i l i d s k ý m 
zk ušenostem, 

a je to práce smysluplná,“ 
říká ředitelka Podaných 
rukou Helena Fejkusová. 
„Za 16 let své existence 
pomohla naše organiza-
ce právě prostřednictvím 
osobních asistentů více než 
2000 klientům všech věko-
vých kategorií.“

Aktuální informace 
a kontakty najdete na webu 
www.podaneruce.eu. 

 Jana Marková Osobní asistence v domácnosti.

Nabízíme pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou

Obyvatel Domova pro 
seniory Frýdek-Místek, 
p. o. Vilém Przeczek se-
psal svůj život do kni-
hy nazvané Vzpomínky 
mého života, za pomoci 
Drahomíry Černotové, jež 
ilustrovala obal knihy.

Již dříve daroval pan 
Przeczek své knihy knihov-
nám ve Frýdku-Místku 
a v Havířově. Vzhledem 
k tomu, že část svého života 
strávil v Brně, byla oslovena 
Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně, p. o. Ve čtvrtek 9. 
února přijely zástupkyně br-
něnské knihovny paní Jana 
Šubrová, vedoucí útvaru 
služeb ústřední knihovny, 

Vzpomínky mého života

a paní Iveta Kratochvílová, 
vedoucí knihovny pro děti 
a mládež. Za přítomnosti ře-
ditele domova Milana Nová-
ka a vedoucí sociálně zdra-
votního úseku Dany Kusé 
předal pan Przeczek hostům 
dvacet svých knih. Jako 
pozornost za dar knihovně 

dostal děkovný dopis, kni-
hu fotografií města Brna 
a dárkové předměty. Knihy 
budou zaevidovány do ma-
jetku knihovny a poté budou 
k zapůjčení čtenářům.

 Drahomíra Černotová, 
 Domov pro seniory 
 Frýdek-Místek, p. o.

Na jaře roku 2007 se 
poprvé sešly ve Vrútkách 
delegace SD ČR MSK, 
vedené předsedou Oldři-
chem Pospíšilem a před-
sedou MěO SD ČR F-M 
Rudolfem Horníčkem, 
a delegace JDS žilinského 
kraje, vedené předsedou 
Štefanem Filo a místo-
předsedou Pavolem Kozá-
kem, kde jsme se dohodli 
na společné družební spo-
lupráci s tím, že na dalších 
schůzkách bude tato kon-
kretizována, což bylo 21. 6. 
2007 stvrzeno podpisem.

Nezávisle na tom byla 
uzavřena dohoda o spolu-
práci mezi MěO Svazu dů-
chodců ČR F-M a MěO Jed-
noty dochodcov Slovenska 
Kysuckého Nového Mesta, 
podepsaná 27. 5. 2007.

K prvnímu setkání našich 
členů s pěveckým souborem 
Radost došlo 18. 5. 2007 
v K. N. Meste. Do F-M při-
jeli z KNM se souborem 
Žubrienky 10. 6. 2008.

Na základě krajské do-
hody se rozvíjela spoluprá-
ce s jednotlivými okresní-
mi organizacemi JDS.

- na pozvání MO JDS 
Čadca se 21. 6. 2008 zú-
častnili naši členové kraj. 
športových hier ŽK v Čadci 
a tamtéž v r. 2010 na přehlíd-
ce seniorských souborů vy-
stoupil i náš soubor Radost.

- na pozvání MO JDS 
Martin se zúčastnili naši 
členové 18.–19. 7. 2008 kraj. 
turistického srazu v Gader-
skej doline a v letech 2008-
2009-2010 turistického 
výstupu na Martinské hole. 
Členové JDS Martin se pra-
videlně zúčastňovali přebo-
rů v bowlingu u nás.

- na pozvání MO JDS 
Ružomberok jsme se zú-
častnili, včetně souboru 
Radost 22. 9. 2008, a dále 
pak v r. 2010 a 2012 Ru-
žoberské lýry – přehlídky 
seniorských souborů.

- od roku 2009 je orga-
nizováno setkání na hrani-
ci. První bylo v Čiernej pri 
Čadci a další střídavě na čes-
ké a slovenské straně. V roce 
2015 na setkání na hranici 
v Turzovce došlo k dohodě 
o rozšíření spolupráce navíc 
s KR JDS Košice a Akade-
mia seniora Bielsko-Biala. 

Letos zajišťuje toto setkání 
slovenská organizace.

Setkání s dobrými přáteli 
je vždy příjemné a obo-
hacující. Poprvé jsme byli 
hosty Matice slovenské, 
MO Živena Žilina 29. 5. 
2009, kde jsme se po vře-
lém přivítání „zosobášili“ 
a uzavřeli další dohodu 
o spolupráci, kdy střídavě 
se každým rokem navště-
vujeme. Mimo to nám čle-
nové Živeny obohacují naše 
výstavky HOBBY seniorů 
svými krásnými výtvory.

Krásné na této družební 
spolupráci je to, že se ne-
týká jen seniorů, ale došlo 
k tomu, že představitelé 
města Martin a Kys. Nové-
ho Mesta navázali kontak-
ty s představiteli našeho 
města a došlo k výměně 
zkušeností a poznání.

Co nás v této oblasti letos 
čeká? Letos by k nám měla 
přijet delegace MO JDS 
z KNM a také Živena Žilina, 
v říjnu se bude konat pře-
hlídka seniorských souborů, 
kde určitě přijedou družební 
hosté.  Za Svaz důchodců 
 Rudolf Horníček

Desáté výročí družební spolupráce
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Po úvodním dvojzápase 
v Benátkách byla série, 
která měla rozhodnout, 
zda hokejisté Frýdku-
-Místku v premiérové se-
zoně ochutnají čtvrtfinále 
play off, vyrovnaná 1:1. 
Třetí souboj série před-
kola play-off WSM ligy 
nabídl jednoznačné ofen-
zivní představení a naši 
deklasovali hráče z Bená-
tek nad Jizerou poměrem 
7:1. Po hodech však přišel 
střelecký půst, hned dal-
ší den hosté vyhráli 0:2 
a rozhodnout musel pátý 
zápas.

Třetí měření sil série 
předkola mezi Slezanem 
a Benátkami odstartovalo 
výraznou převahou domá-
cího celku. V polovině třetí 
minuty benátecký brankář 
Stejskal neměl šanci reago-
vat na šikovnou teč Adama 
Rufera po ráně Mariana 
Adámka od modré – 1:0. 
Na konci patnácté minuty 
už to bylo 2:0. Lukáš Ja-
šek ideálním pasem oslovil 
na pravém kruhu stojícího 
Davida Ciencialu, jehož 
prudký projektil si našel 
cestu do Stejskalovy sítě. 
Třetí trefa Frýdku přišla 
v přesilovce v minutě s čís-
lem 36. Stejskala pokořil 

střelou mezi betony po vel-
ké skrumáži David Ciencia-
la. V další přesilovce se uja-
la blesková spolupráce mezi 
Chmielewskim a Markem 
Růžičkou. Do třetí periody 
se šlo za rozhodnutého sta-
vu, nicméně Slezané i na-
dále měli obrovskou chuť 
útočit a nakonec vyhráli 7:1.

„Kluci podali výborný 
výkon, dnes nás zdobila 
příkladná bojovnost. Chci 
vyzvednout fakt, že kluci se 
umí postavit jeden za dru-
hého, Benátky jsou totiž 
mužstvem, které dohrává 
souboje, někdy až na hra-
ně únosnosti. K vidění byl 
typický zápas play-off, ne-
chybělo nasazení a vyso-
ké tempo. V úterý čekám 
trochu jiný zápas, Benátky 
určitě neprodají svou kůži 
lacino,“ věštil trenér Marek 
Malík a měl pravdu – hos-
té, jako polití živou vodou, 
po zásluze zvítězili pomě-
rem 0:2.

„Utkání se mi hodnotí 
velice těžko. Naši hráči byli 
po včerejším dni v eufo-
rii, čekali jsme, že mečbol 
proměníme. Bohužel se 
na naše hokejky vkrádala 
nervozita, svazovalo nám 
to ruce a nohy,“ mrzelo tre-
néra Jiřího Juříka.

VYROVNANÝ DUEL: Tento domácí souboj s Benátkami Frýdek-Místek ovládl, o po-
stupujícím ale rozhodoval až pátý zápas.  Foto: Petr Pavelka

Doma se nerozhodlo

Hokejisté Frýdku-Míst-
ku odvrátili hrozbu konce 
sezóny a v rozhodujícím pá-
tém utkání předkola play-
-off porazili tým Benátek 
nad Jizerou 7:5! Úvodní 
branku sice vstřelil domácí 
žolík Jan Hlaváč, nicméně 
ve zbytku zápasu už byli 
o krok napřed Slezané, kte-
ří si vybojovali čtvrtfinálo-
vou sérii s Duklou Jihlava!

Hned od úvodních mi-
nut bylo vidět, že oba týmy 
hodlají na ledě vypustit duši. 
Patrná byla ale i nervozita 
z rozhodujícího duelu. Skóre 
se poprvé měnilo v 10. minu-
tě, kdy se trefil Jan Hlaváč, 
jenž našel přesně skulinku 
mezi betony brankáře Šim-
bocha. Radost Benáteckým 
ale dlouho nevydržela, neboť 
o patnáct sekund později vy-
rovnával, rovněž mezi beto-
ny, Marek Růžička. Hra se 
přelévala z jedné strany klu-
ziště na druhou, mantinely 
duněly a fanoušci povzbuzo-
vali. Rozhodující zápas, jak 

má být. V první třetině se 
ještě ujala dalekonosná střela 
z dílny Mihy Štebiha.

V začátku prostřední čás-
ti dostali domácí možnost 
přesilové hry a bezezbytku 
ji využili. Jan Hlaváč prově-
řil připravenost Šimbocha, 
jenž jeho střelu vyrazil. Puk 
doputoval na hůl Jana Plod-
ka, který s ním ještě několi-
krát zamíchal a zvedl mimo 
Šimbochův dosah. Na konci 
26. minuty jsme šli znovu 
do vedení. Po samostatné 
akci zakončené nad lapač-
ku Stejskala zvedal ruce 
nad hlavu David Cienciala. 
Za dvě minuty bylo s do-
mácími ještě hůře. Hostující 
hráči nepohrdli přesilou dvou 
mužů a zásluhou Antonína 
Pechance, jenž procpal puk 
pod ležícím Stejskalem, šli 
do vedení 4:2. Benátečtí ale 
nesložili zbraně a do třetí tře-
tiny šly oba týmy za neroz-
hodného stavu 4:4.

Kritický moment pro do-
mácí přišel pět minut před 

koncem zápasu. Slezané roz-
točili přesilovkový kolotoč, 
v němž, pětatřicet sekund 
před vypršením trestu, po-
slal svůj tým do vedení Da-
vid Klimša. Středočeši moh-
li rychle vyrovnat, ale z akce 
nevytěžili potřebné maxi-
mum. Z následného protiúto-
ku zvyšoval na 6:4 pro hosty 
Ondřej Kovařčík, který si 
pohrál s pukem a zasunul 
jej za Stejskalova záda. Jis-
křičku naděje vykřesal pro 
domácí fanoušky opět Jan 
Hlaváč, jenž chladnokrevně 
zakončil svou samostatnou 
akci. Závěrečná power-play 
již Středočechy nezachráni-
la. V poslední minutě poslal 
puk do prázdné brány Lukáš 
Jašek a zpečetil tak postup 
Frýdku-Místku do čtvrtfiná-
le play-off.

Zápasy play off pokra-
čují v rychlém sledu, první 
dva na ledě Jihlavy už jsou 
minulostí, ty domácí měly 
stanoveny termíny na 2., 3., 
případně 8. března.

Hokejisté přestříleli Benátky
HC Benátky – HC Frýdek-Místek 5:7 (1:2, 3:2, 1:3)

V hlavním městě Slo-
venska Bratislavě se konal 
halový atletický mítink 
Olympijské naděje. Star-
tovali na něm mladí atleti 
z Rakouska, Maďarska, 
Slovinska, Polska, Slo-
venska a České republiky. 
Desítka slezanských atle-
tů si vedla výborně, když 
konečná bilance byla pět 
vítězství, tři druhá a jed-
no třetí místo.

Navíc se čtyřikrát měni-

ly historické oddílové ta-
bulky. O dvě vítězství a od-
dílové rekordy se zasloužila 
mladší žačka Anna Caga-
šová, která zaběhla 500 m 
za 1:20.93 minuty a 600 m 
za 1:39.80 min. Na stejných 
tratích si vedl skvěle také 
starší žák Thomas Hlavač-
ka. Na obou vylepšil oddí-
lový rekord, kratší vyhrál 
za 1:12.90 min. a na delší 
byl druhý v čase 1:30.23 
min. Výborně si vedli naši 
běžci na 800 m. Junior-
ky vyhrála Iveta Rašková 
za 2:18.54 min., v žáky-
ních byla nejlepší Anna 
Zemaníková 2:25.05 min., 

v dorostenkách druhá Eliš-
ka Kopcová 2:23.85 min. 
Čtvrtá místa přidala mladší 
žačka Viktorie Ťahanová 
2:37.89 min. a starší žák 
Patrik Stankov v osobáku 
2:18.60 min. Druhé místo 
vybojovala Katka Krtková 
mezi juniorkami na 1500 m 
v osobáku 5:00.04 minuty. 
Čtvrtá mezi dorostenkami 
doběhla na této trati Tereza 
Kotásková za 5:17.63 mi-
nuty, což znamená osobní 
rekord. Do úplného výčtu 
chybí třetí místo Daniely 
Jurečkové mezi žačkami 
v dálce za 4.61 m a sedmé 
na 60 m v čase 8.55 s.

Mítink olympijských nadějí
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O tom, že je play-off 
úplně jiná soutěž než dlou-
hodobá část, se na vlast-
ní kůži přesvědčili muži 
Black Volley Beskydy. 
A byť to podle výsledku 
3:0 na zápasy na první po-
hled nevypadá, ani jedno 
z vítězství se proti týmu 
ČZU Praha, složenému vý-
hradně z mladých hráčů, 
mnohdy ještě juniorů, byť 
s reprezentačními zkuše-
nostmi, nerodilo lehce.

Díky vítězství v základ-
ní části měl Black Volley 
Beskydy na úvod nadstav-
bové části 1. volejbalové 
ligy mužů výhodu domácí-
ho prostředí. „Do prvního 
zápasu vstoupil houžev-
natý soupeř velmi odváž-
ně a chvílemi to byl velmi 
vyrovnaný zápas, byť jsou 

na naší straně mnohem vět-
ší hráčské zkušenosti,“ hod-
notil první duel hrající tre-
nér Přemek Kubala. I přes 
malý výpadek ve třetím 
setu, který nakonec ovládli 
mladíci z Prahy, podal do-
mácí tým vcelku spolehlivý 
výkon a nakonec získal prv-
ní bod za vítězství 3:1.

Ve druhém zápase se Bes-
kydům vůbec nepovedl za-
čátek prvního setu, ale za ne-
příznivého stavu 3:8 trenér 
zařadil do hry Mateusze Ku-
kulskiho, který posílil útok 
a stabilizoval přihrávku. Set 
Black Volley nakonec otočil 
výbornou obranou na síti 
a soupeře přehrál 25:18. 
„V koncovce druhého setu 
jsme prohrávali už 20:24, ale 
opět výbornou obranou jak 
na síti, tak i v poli, jsme set 

Na 6. ZŠ se uskutečnil 
turnaj chlapců roční-
ku narození 2002-2003, 
první ročník Česko-Slo-
vensko-Polské ligy star-
ších žáků, která vznikla 
za podpory projektu Mo-
ravskoslezského kraje. 

Jedná se o sérii minitur-
najů, kterého se účastní dva 
celky ze Slovenska (HK Boj-
nice, MHáK Martin), Polska 
(KS Zewiercie, UKS Zabrze) 
a České republiky. Tu za-
stupují pod hlavičkou RHC 

(regionální házenkářské cen-
trum) dva výběry Moravsko-
slezského kraje – RHC Kar-
viná a RHC Frýdek-Místek.

„Tato série turnajů nava-
zuje na Česko-Slovenskou 
ligu, kterou kluci hráli již 
v minulých letech. Systém se 
však liší ve dvou věcech. Tou 
první je systém bodování, 
kdy se výsledky nepromí-
tají do dlouhodobé soutěže, 
nýbrž se každý turnaj vy-
hlašuje zvlášť. Tou druhou 
změnou je rozložení turna-

je. Pro kluky bylo fyzicky 
náročné odehrát pět utkání 
v jednom dni, proto se exe-
kutiva MK rozhodla turnaj 
rozložit na sobotu i neděli. 
I díky tomu můžou chlapci 
strávit čas společným pro-
gramem mimo hřiště,“ řekl 
po turnaji šéftrenér mládeže 
Pepino SKP Frýdek-Místek 
Martin Strnadel.

1. kolo se odehrálo v pří-
jemném sportovním prostře-
dí slovenského Martina, kde 
si náš výběr RHC Frýdek-
-Místek vybojoval první mís-
to. I na domácím hřišti byl 
celek mladých orlů úspěšný 
a bez ztráty bodu se umístil 
na nejvyšší příčce. „Vidím 
v tomto projektu budoucnost, 
kluci si můžou vyzkoušet 
na vlastní kůži jiný styl háze-
né a seznámit se s nejbližšími 
sousedy. Jsem rád, že díky 
podpoře města mohl turnaj 
proběhnout i u nás,“ zdůraz-
nil nakonec Martin Strnadel.

Sestava: Patrik Bartoš, 
Szafrán Sebas, Havránek 
Tomáš, Šugárek Jáchym, 
Březný David, Moješcik 
Alex, Borák Antonín, Bráz-
dil Lukáš, Choleva Mathias, 
Vyskočil Jakub, Brožek Ja-
kub, Bortel David, Voleník 
Ondřej, Mazur Vojtěch. 
Trenéři: Radim Hustopec-
ký, Daniel Břežný.

Výsledky: RHC Frýdek-
-Místek – RHC Karviná 
19:16, – USK Rokytnica 
Zabrze 29:8, – KS VIRET 
Zawiecie 20:10, – MHáK 
Martin 20:15, – HK Kúpele 
Bojnice 27:20.

kam za sportem a relaxací
11. 3. ve 14.30 h. (Stovky)

MFK FM – FC Baník Ostrava 
1. 4. v 16.30 h. (Stovky)

MFK FM – FC Táborsko
15. 4. v 16.30 h. (Stovky)

MFK FM – České Budějovice
22. 4. v 17.00 h. (Stovky)

MFK FM – FK Pardubice
6. 5. v 17.00 h. (Stovky)

MFK FM – Baník Sokolov
13. 5. v 17.00 h. (Stovky)

MFK FM – 1. SC Znojmo

Black Volley Beskydy v play-off na vítězné vlně

Mezinárodní liga házenkářů

otočili a kráčeli ke druhému 
vítězství. Třetí set už jsme 
měli pod kontrolou, byť hos-
té ještě mohutně finišovali,“ 
shrnul druhé vystoupení 
svého týmu Kubala. 

V Praze rozhodně Black 
Volley Beskydy nečekalo 

nic lehkého, byť to nakonec 
podle výsledku 3:0 nevypa-
dá, vítězství se v hlavním 
městě skutečně rodilo velmi 
ztěžka. Až ve třetím setu 
soupeř rezignoval a bez vět-
šího odporu si tak mohl tým 

Black Volley Beskydy dojít 
nejen pro vítězství v zápase, 
ale i pro postup do semifiná-
lových bojů, kde se utká se 
Starým Městem, jež tvoří 
farmu dalšímu extraligové-
mu klubu, tentokrát Zlínu.

Valcíři mají za sebou 
poslední ze série příprav-
ných utkání na jarní start 
Fortuna národní ligy. 
V domácím prostředí se 
s nováčkem MSFL z Pe-
třkovic rozešli smírně 
1:1. V hostujícím dresu se 
představili i dva naši bý-
valí hráči Zdeněk Staněk 
a Milan Halaška (Martin 
Václavík působil ve Frýd-
ku-Místku zase v mládež-
nických kategoriích).

Samotný zápas se lépe 
vyvíjel zprvu pro našeho 
soupeře. Ten se krátce před 
přestávkou ujal vedení, 
když střelu Baranka tečoval 
do branky Halaška – 0:1. 
Ještě předtím se ale v dobré 
pozici ocitl ostravský útoč-
ník Ptáček, na frýdeckého 
gólmana si však nepřišel. 
Po změně stran se hra Valcí-
řů přeci jen zlepšila. Domá-
cí se hnali za vyrovnáním, 
což se jim povedlo v 82. 
minutě, kdy si centrovaný 
míč Švrčka srazil hlavou 
do vlastní branky Václavík.

Frýdečtí odehráli v pří-

pravě deset utkání s ne příliš 
lichotivou bilancí. Svěřenci 
trenéra Miroslava Nemce 
vyhráli pouze dvakrát, když 
zdolali slovenský Zvolen 
a třetiligový Hulín. Dvakrát 
zápas neměl vítěze (s Pod-
brezovou a Petřkovicemi) 
a v šesti případech se z vítěz-
ství radoval náš soupeř. „Byl 
to opět takový náš standard-
ní zápas v přípravě. Utkání 
vypadalo v podstatě jako 
celá naše zimní příprava, 
kterou jsme se protrápili,“ 
začal s hodnocením domá-
cí trenér Miroslav Nemec. 
„Obdrželi jsme dosti lacinou 
branku. Těžko se mi takový 
zápas definuje, protože nás 
trochu trápí koncovka. Já 
ale pevně věřím, že se vše 
během soutěže zlomí,“ dodal 
trenér Frýdku-Místku.

Toho už 4. března čeká 
s jeho svěřenci ostrý start 
ve Fortuna národní lize. 
Valcíři se v úvodním jar-
ním kole představí na hřišti 
Blanických rytířů ve Vla-
šimi. A hned za týden doma 
šlágr s Baníkem!

V generálce na ligu remíza
MFK F-M – FC ODRA PETŘKOVICE 1:1 (0:1)
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V lokalitě sídliště Kola-
říkovo dojde na přelomu 
měsíce února a března 
letošního roku ke kácení 
vzrostlých stromů, o kte-
rém již odbor životního 
prostředí a zemědělství 
s předstihem informoval 
občany článkem „Kácení 
dřevin z důvodu gene-
rální opravy horkovodu 
a plynovodu“. Důvodem 
ke kácení jsou výkopo-
vé práce prováděné při 
opravě dosluhujícího 
plynovodu, kterou bude 
provádět společnost RWE 
Distribuční služby, s. r. o.

Ke kácení stromů do-
jde před bytovými domy 
č. p. 1589, 1590 a 1604 
na ulici Kolaříkova. 

Dále bude kácení provede-
no v křižovatce ulice Kolaří-
kova a Vrchlického. Na ulici 

Vrchlického pak před by-
tovým domem č. p. 1632 
a na ulici Fibichova v okolí 
bytového domu č. p. 1636.

Při této opravě je nutné 
vytěžit zeminu nad vede-
ním plynovodu tak, aby bylo 
možné vedení sítě včetně 
přípojek vyměnit. Vzhledem 
k faktu, že níže uvedené 
stromy se nacházejí v trase 
výkopu nebo přímo na ply-
nových přípojkách, které 
vedou k domům, není mož-
né stromy zachovat, protože 
by při výkopu došlo k roz-
sáhlému poškození kořeno-
vého systému těchto stromů 
a mohlo by být ohroženo 
zdraví nebo majetek občanů.

Celkem zde dojde k vy-
kácení sedmi stromů (pět 
javorů, borovice a lípa) 
a jednoho keře jalovce. 

Rozsah a nutnost kácení 

jednotlivých stromů posou-
dil příslušný orgán ochrany 
přírody. Přestože stromy 
a keř rostou na pozemcích 
ve vlastnictví Statutárního 
města Frýdek-Místek, pro-
vádí jejich kácení společnost 
realizující rekonstrukci ply-
novodu, protože podzemní 
inženýrské sítě mají v sou-
ladu s platnou legislativou 
stanovena ochranná pásma, 
ve kterých je zakázáno vy-
sazovat trvalé porosty. 

V minulosti se ve městě 
na plochách veřejné zeleně 
často samotnými obyvateli 
sídlišť vysazovaly stromy 
bez respektování ochran-
ných pásem inženýrských 
sítí a v současné době nelze 
provádět rekonstrukce in-
ženýrských sítí bez poká-
cení stromů.

Stromy, které budou při 

rekonstrukci plynovodu 
pokáceny, nechal odbor 
životního prostředí a ze-
mědělství označit letákem 
informujícím občany o ter-
mínu a důvodu kácení dře-
viny. Vedení statutárního 
města Frýdek-Místek chce 
tímto označením stromů 
posílit informovanost ve-
řejnosti.

Zařazení: úředník
Druh práce: vedoucí úseku 
správního povolování staveb 
(obce) oddělení stavebního 
řádu
Místo výkonu práce: město 
Frýdek-Místek
Platová třída: 11 (platový 
stupeň podle délky uzna-
né praxe v souladu s naří-
zením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě; možnost 
postupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpi-
sů)
Předpokládaný nástup: dle 
dohody, nejlépe 1. 4. 2017
Pracovní poměr: doba neu-
rčitá
Požadované předpoklady:
1. a) vysokoškolské vzdělání 
v magisterském nebo baka-
lářském studijním programu 
ve studijním oboru stavební-
ho, architektonického nebo 
právnického směru, nebo
b) vyšší odborné vzdělání 
v oboru stavebnictví a 2 roky 
praxe v oboru stavebnictví, 
nebo
c) střední vzdělání s maturit-
ní zkouškou v oboru staveb-
nictví a 3 roky praxe v oboru 
stavebnictví, nebo
d) osvědčení zvláštní odbor-
né způsobilosti při územním 
rozhodování a rozhodování 
na úseku stavebního úřadu 
a vyvlastnění získané do 30. 
6. 2014.
2. obecné předpoklady dle 

ustanovení § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících 
územně samosprávných 
celků, ve znění pozdějších 
předpisů, u uchazečů naro-
zených do 1. 12. 1971 předlo-
žení osvědčení podle zákona 
č. 451/1991 Sb., kterým se 
stanoví některé další předpo-
klady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgá-
nech a organizacích České 
a Slovenské Federativní 
Republiky, České republi-
ky a Slovenské republiky. 
(Pokud uchazeč nebude mít 
k dispozici lustrační osvěd-
čení v termínu do 7. 3. 2017, 
postačí k tomuto datu před-
ložit písemnou žádost o po-
skytnutí tohoto dokumentu. 
Originál dokumentu bude 
dodatečně předložen při sa-
motném výběrovém řízení.)
3. občanská bezúhonnost do-
ložená výpisem z evidence 
Rejstříku trestů ne starším 
než 3 měsíce 
4. znalosti následujících 
předpisů:
• zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších 
předpisů a prováděcích vy-
hlášek
• zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů
• zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů
5. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, práce 
s internetem

6. řidičský průkaz sk. B
7. zkušenosti z oblasti státní 
správy, příp. zkouška odbor-
né způsobilosti při územním 
rozhodování a rozhodování 
na úseku stavebního úřadu 
a vyvlastnění jsou výhodou
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. titul 
uchazeče
b) datum a místo narození 
uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského průkazu 
nebo číslo dokladu o povole-
ní k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno dolo-
žit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, 
ve kterém budou uvedeny 
údaje o dosavadních zaměst-
náních a o odborných zna-
lostech a dovednostech
• ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém 
vzdělání
• výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce; 
u cizích státních příslušníků 
obdobný doklad vydaný do-
movským státem
• u uchazečů narozených 
do 1. 12. 1971 předložení 
osvědčení podle zákona č. 
451/1991 Sb., kterým se sta-
noví některé další předpo-
klady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgánech 
a organizacích České a Slo-
venské Federativní Repub-
liky, České republiky a Slo-

venské republiky
Poskytnuté doklady a pod-
klady pro výběrové řízení je 
nutno si osobně vyzvednout 
do deseti dnů po ukončení 
výběrového řízení. Po uply-
nutí této lhůty budou nevy-
zvednuté doklady a podkla-
dy skartovány.
V přihlášce uveďte i číslo te-
lefonu a e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu 

a hodině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovaný-
mi doklady zasílejte do 7. 
3. 2017 v zalepené obálce 
s označením „Výběrové říze-
ní – neotvírat“ a s uvedením 
adresy uchazeče na adresu: 

Magistrát města 
Frýdku-Místku

odbor územního rozvoje 
a stavebního řádu

Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek 

Kácení dřevin z důvodu rekonstrukce plynovodu

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové 
řízení na místo vedoucího úseku správního povolování staveb (obce) oddělení stavebního řádu 
odboru územního rozvoje a stavebního řádu Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148

Velikonoční
městečko

Více informací na www.kulturafm.cz

Bezplatný nájem 
a možnost zapůjčení 
plátěného stanu.

Prodáváte tradiční velikonoční zboží, rukodělné 
výrobky, různé pochutiny nebo jarní sazenice? 
Přihlaste se na trhy Velikonočního městečka.

Napište nám na ales.najman@kulturafm.cz
nebo zavolejte na číslo 777 728 314.

Přihlaste se na trhy
Velikonočního městečka

13. 4.— 15. 4. 
Náměstí Svobody
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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. Frýdek
stavba č.p. 10 na pozemku p.č.18/1 zast. plo-
cha a nádvoří – ul. Radniční 
nebytové prostory o celkové výměře 31,75 m2 
(provozovna) 
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 604 je součástí 
pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytové prostory o výměře 18,37 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. 
plocha 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. 2299 na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří, (stavba č.p. 2299 je 
součástí pozemku p.č. 2910), – tř. T.G. Masa-
ryka
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m2 
(provozovna)
stavba č.p. 647 na pozemku p.č.1543 zast. 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (stavba je součástí pozemku p.č 1543) 
– Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 17,64 m2 
(prodejna) 
nebytové prostory o celkové výměře 86,06 
m2, II.NP (provozovna, prodejna) 
nebytové prostory o celkové výměře 113,17 
m2, II.NP (fotoateliér) 
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. 
je součástí pozemku p.č. 3988/9) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 16 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 26,88 m2 

(sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/7 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3988/7) – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 35 m2 

(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 
je součástí pozemku p.č. 3978/3) – Místecká 
kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 
(kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý 
sklad PHM – Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 m2 
(sklad)
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí 
pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 61,34 m2, 
I. NP, místnost 136 (provozovna)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 
m2,
II. NP, místnost 204 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 m2, 
II. NP, místnost 205 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2,
II. NP, místnost 206 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 29,5 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,
IV. NP, místnost 402 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, 
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,7 m2, 
II. NP
nebytové prostory o celkové výměře 41,32 m2, 
II. NP 
stavba č.p. 146 na pozemcích p.č. 2155/23 za-
stavěná plocha a nádvoří a p.č. 2155/44 zasta-
věná plocha a nádvoří – ul. 17. listopadu
nebytové prostory o celkové výměře 25 m2 

(garáž)
stavba č.p. 159 na pozemku p.č. 922/5 zastavě-
ná plocha a nádvoří, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (stavba č.p. 159 je součástí pozemku 
p. č. 922/5) – ul. Komenského 
nebytový prostor o celkové výměře 15 m2, I. 
NP
podzemní stavba se samostatným účelovým 
určením – křížový podchod pro pěší, umís-
těná pod komunikacemi I/48 a II/ 484, pod 
křižovatkou ulic Hlavní třída, Janáčkova, 
Frýdlantská a Ostravská, přičemž vyústění 
podchodu ve směru ke kostelu Sv. Jana a Pav-
la je na pozemku p.č. 229/6, zastavěná plocha 
a nádvoří – společný dvůr, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 
(prodejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

Obnovení žádosti 
o pronájem obecního bytu

Upozorňujeme všechny občany, kteří mají podanou 
Žádost o pronájem obecního bytu u Magistrátu města 
Frýdku-Místku, na nutnost jejího obnovení do 31. 3. 
2017. Toto lze provést pouze písemnou formou (formu-
láře jsou k dispozici na informacích v budově Magis-
trátu města, ul. Radniční 1148, příp. na internetových 
stránkách statutárního města - http://www.frydekmis-
tek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-
-spravy-obecniho-majetku/tiskopisy-materialy/). 

Pokud tak žadatel neučiní, jeho žádost bude z evi-
dence vyřazena.

Statutární město Frý-
dek-Místek zajišťuje svoz 
komunálních odpadů 
na svém území prostřed-
nictvím společnosti Frý-
decká skládka, a.s., která 
mimo jiné také provádí 
odvoz neoprávněně od-
ložených odpadů kolem 
popelnic a kontejnerů. 
Jedná se o objemné odpa-
dy (např. nábytek a podla-
hové krytiny), vysloužilé 
elektrospotřebiče a jiné 
odpady. Celkové nákla-
dy na jejich odvoz do-
sáhly v roce 2016 částky 
644 796 Kč. 

V letošním roce bylo 
v průběhu ledna již uklizeno 
20,88 tun takto odložených 
odpadů a částka za tento 
úklid dosáhla 57 968 Kč.

Jedná se o sobecké 
a bezohledné zneužívání 
systému na úkor občanů, 
kteří své objemné odpady 
odváží do sběrných dvorů 
nebo využívají přistavených 
kontejnerů v rámci „jarní-
ho a podzimního úklidu“ 
probíhajícího každoročně 
v průběhu dubna a října 
formou přistavení velko-
objemových kontejnerů 
na stanovených místech. 

Dalším nezanedbatelným 
hlediskem odkládání od-
padů mimo sběrné nádoby 
je také neustálé narušování 
estetického vzhledu našeho 
města, které dělá špatnou 
vizitku nám všem.

Je až s podivem, že obča-
né, kteří utratí tisíce a někdy 
desetitisíce za nový nábytek 
nebo elektro, nejsou schop-
ni nebo ochotni si zajistit 
odvoz toho starého, což by 
je vyšlo maximálně na ně-
kolik set korun. 

Odložení jakýchkoli od-
padů vedle kontejnerů, tak 
jako na kterémkoli jiném 
místě k tomu neurčeném, 
je považováno za přestu-
pek, za který může být 
uložena pokuta až do výše 
50.000 Kč. Při zpozorování 
takovéto činnosti neváhejte 
kontaktovat Městskou po-
licii Frýdek-Místek na tele-
fonním čísle 156. 

K odložení objemných 
odpadů, které se nevejdou 
do běžných popelnic a kon-
tejnerů, domácích elektro-
spotřebičů a dalších odpadů 
(kromě stavebních odpadů, 
zeminy a pneumatik) mo-
hou občané města Frýdku-
-Místku ZDARMA využít 

sběrných dvorů:
Ve Frýdku:
- ul. Panské Nové Dvory 

3559 (areál společnosti Frý-
decká skládka, a.s.) Po–Pá 
6.00–14.00

- ul. Jana Čapka (sídliště 
Slezská – bývalý areál sta-
vebnin BETA) Po–Pá 9.00–
17.00, So 8.00–14.00

- ul. Na Příkopě (pod es-
takádou u stadionu TJ Sle-

zan) Po–Pá 9.00–17.00, So 
8.00–14.00

V Místku:
- ul. Collo-louky (vedle 

supermarketu Tesco) Po–Pá 
9.00–17.00, So 8.00–14.00

Odkládání odpadů vedle kontejnerů je přestupek
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Mateřská škola Frýdek-Místek, 

Anenská 656, p. o. 
 
Zveme všechny děti, které se chystají od září 2017 nastoupit 
do mateřské školy, a jejich rodinné příslušníky na pravidelné  

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,  
které se budou konat každé pondělí  

od 15.00 hodin do 16.00 hodin 
v období od 6. 3. 2017 do 10. 4. 2017  

 

na pracovišti Anenská 656 a na pracovišti J. Trnky 63.  
 

Děti mají možnost si pohrát a přirozenou formou se seznámit 
s prostředím MŠ, rodiče získají důležité informace o MŠ 

 a také o zápisu do MŠ. 
 

Přijďte se za námi podívat. Jste srdečně zváni! 
 

Zápis pro obě pracoviště bude probíhat v ředitelně na 
pracovišti Anenská 15. a 16. 5. 2017 od 8 do 16 hodin. 

Děti z 5. 
ZŠ se zú-
č a s t n i l y 
akce Ledová 
Praha, kte-
rá se koná 

každoročně o pololetních 
prázdninách. Žáci měli 
příležitost seznámit se 
s historií i současností 
hlavního města Prahy, 
s pamětihodnostmi a za-
jímavostmi, které často 
znají jen z vyprávění 
a obrázků.

Zážitků bylo opravdu 

hodně. Navštívily filmové 
ateliéry na Barrandově, 
Muzeum voskových fi-
gurín, Národní muzeum, 
Muzeum Karlova mostu, 
Muzeum Policie ČR, Sta-
roměstskou radnici, kde 
si prošly historické sály 
i podzemí radnice a podí-
valy se taky na věž, z kte-
ré byl nádherný výhled 
na Staroměstské náměstí 
a okolí. Prošly se po Vác-
lavském náměstí i Karlově 
mostě a taky vyjely lanov-
kou na Petřín.

A protože většina dětí 
chodí do kroužku vaře-
ní, navštívily i kuchyň 5* 
hotelu Mandarin Oriental, 
který se nachází na Malé 
Straně. Provázel je šéf-
kuchař restaurace Zdeněk 
Křížek, který dětem uká-
zal a vysvětlil, jak taková 
kuchyň vlastně funguje. 
Dětem se pobyt v Praze 
velice líbil a už teď se těší 
na další pololetní prázdni-
ny…

 Vychovatelka ŠD 
 Renata Bortlíčková 

Také letos v naší 1. ZŠ 
proběhl tradiční Den ote-
vřených dveří. Od rána 
se do školy trousili různí 
návštěvníci – od budou-
cích prvňáčků, přes rodi-
če a prarodiče současných 
žáčků a všelijaké zvědavce 
až po bývalé žáky, kteří 
se přišli pochlubit svý-
mi současnými výsledky 
a zkontrolovat, co nového 
se u nás děje.

Dopoledne mohli všich-
ni zájemci navštívit výu-
ku v jednotlivých třídách. 
Zejména na 1. stupni se 
od rána „dveře netrhly“. 
Zdálo se, že dětem ná-
vštěvníci nikterak nevadí, 

a všichni pracovali tak, jak 
jsou zvyklí.

V odpoledních hodinách 
se zase předvedli ti starší. 
Se svými učiteli připravili 
řadu pracovních dílen, kde 
mohli mladší spolužáci 
i ostatní zájemci cestovat 
časem, obdivovat krásy mi-
krosvěta, vyzkoušet si celou 
řadu her (matematických, 
jazykových, společenských 
a výtvarných), ověřit si svou 
zdatnost, zakouzlit si v ma-
gických učebnách fyziky 
a chemie.

Měli jsme pocit, že si 
každý našel to své a všichni 
odcházeli ze školy spokoje-
ni.  Lenka Drahotuská 

Před pěti lety jsme 
se lyžařského výcviku 
účastnili poprvé. Řekli 
jsme si: „Proč mají děti, 
které již ve školce na kurz 
jezdily, čekat dlouhých 
sedm let na kurz další?“ 
Byla by škoda jejich do-
vednosti nepodporovat.

První rok nás od školy 
odjelo jen kolem 30 dětí. 
Tentokrát nás jelo 110. Pů-

vodně byl tento kurz určen 
jen pro prvňáčky. Letos 
jely děti všech tříd prvního 
stupně.

A kterému středisku dů-
věřujeme a své děti svěřu-
jeme? Je to lyžařská škola 
v lyžařském středisku Bílá.

Vždy nás tam čekají pří-
jemní instruktoři a krásně 
upravené sjezdovky.

Děti zvládly jízdu 

na pomě, kotvě i lanovce, 
obloučky, brždění, jízdu 
bez i s hůlkami. Vzhledem 
k dovednostem byly roz-
děleny do skupinek a vy-
užívaly všechny sjezdovky 
nabízené ski areálem Bílá. 
Mezi lyžaři bylo i 15 snow-
boardistů.

Dětem se na kurzu moc 
líbilo a své umění předved-
ly svým rodičům v páteč-
ním závodě uspořádaném 
lyžařskou školou.

Na prvním místě sice 
mohl být jen jeden, ale 
vítězem byl vlastně kaž-
dý, kdo projel cílovou ča-
rou. Za odměnu si všichni 
odnesli diplom, medaili, 
sladkost a hlavně hezký 
pocit z toho, že se opět 
v lyžařském umění zlep-
šili.

Již se těšíme na další 
kurz, který se příští rok 
opět bude určitě konat 
na stejném místě. 

 D. Šťotková

5. ZŠ navštívila Ledovou Prahu

Tradiční lyžařský výcvik na 1. stupni
ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 2254, F-M 

Pod Sovou se opět otevřely dveře

V pátek 17. února bylo 
v mateřské školce Sněžen-
ka veselo. Všechny děti se 
sešly, aby si společně užily 
karnevalové veselí. 

Karneval byl zahájen vy-
stoupením kouzelníka Ale-
še a pokračoval tanečky, 
zpěvem a promenádou ma-

sek. A že těch masek bylo, 
i paní učitelky se převlékly 
do kostýmů klaunů, kočky 
a pejska, Marfuše a Ivanka. 
Společně jsme strávili pěk-
né dopoledne plné zábavy 
a už nyní se těšíme na Ma-
sopustní veselici. 

 Sylvie Březinová

Střípky z karnevalu 



≈  11  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuŠkolství

V posledních měsících je 
Osmička jako škola pracu-
jící s intelektově nadanými 
žáky probírána ze všech 
stran. Někteří projektu 
fandí, jiní se chytají za hla-
vu. A jak to vidí odborníci?

 „Nadaní žáci jsou velmi 
různorodá skupina. Od vět-
šiny svých vrstevníků se liší 
tím, že dříve, rychleji, snáze 
a lépe zvládají činnost v ob-
lasti svého nadání. Liší se 
i mezi sebou, nejen druhem 
a mírou svého nadání, ale 
také např. vytrvalostí, zá-
jmem a ochotou podřídit se 
autoritě. Tyto děti mnohdy 
potřebují takové vzdělávací 
podmínky, jaké nespecia-
lizované školy nabídnout 
nemohou,“ míní PhDr. Eva 
Vondráková, předsedkyně 
Společnosti pro talent a na-
dání v Praze.

Osmička se zaměřuje 
na práci s intelektově nada-
nými žáky již víc než 14 let. 
Šest let výuka těchto dětí 
probíhá ve specializova-

ných třídách. Navíc dětem 
nabízí také volnočasové ak-
tivity – mimoškolní krouž-
ky či sobotní školy, kde se 
děti naučí nejen mnoho za-
jímavého z různých vědních 
oborů, ale díky společným 
zájmům naleznou i spoustu 
nových kamarádů.

A co si myslí samotné 
děti?

„Před 6 měsíci jsem měl žá-
kovskou knížku plnou pozná-
mek – nepracoval v hodině. 
S maminkou jsme se domlu-
vili, že vyzkouším základní 
školu „Osmička“ ve Frýdku-
-Místku. Šli jsme tam na dvě 
hodiny a mně se tam moc 
líbilo, tak tam od druhé třídy 
chodím. Našel jsem si brzy 
kamarády, ve škole mě to moc 
baví a už nikdy jsem se nenu-
dil. Nejvíce se mi líbí IKT.“ 
Toník, 7 let

„Kroužek PoMatika jsem 
si vybral, protože mě mati-
ka baví. Jsme tam s 3. třídou 
a minule jsme hráli na po-
čítači logickou hru Abaku. 

Hrál jsem proti Robotovi 1.“ 
Andrej z 2.D

 „V Záhadách hlavolamů 
děláme moc zajímavé úko-
ly, počítáme různými způ-
soby a řešíme slovní úlohy. 
S panem učitelem je sran-
da.“ Jaromír z 2.D

„V záhadách hlavolamů 
musím pořádně zapojit mo-
zek.“ Katka z 3.D

„Malý cestovatel je bez-
va. Chodím tam, protože se 
hodně zajímám o různé státy 
a světadíly. Někdy tam i počí-
táme, jindy skládáme puzzle, 
a když ho složíme, zjistíme, 
o jaké zemi si budeme poví-
dat. Už jsme se tam i hodně 
nasmáli. Dozvěděli jsme se, 
že polární zajíc by dostal 
ve městě pokutu, protože 
běhá 60 km za hodinu. Piž-
moň má na nose smradlavou 
žlázu a myslí si, že čím bude 
smradlavější, bude se více 
líbit holkám pižmoňkám.“ 
Markétka a Honza z 2.D

„V Deskových hrách nám 
pan učitel přinese hry a my 

KROUŽKY A KURZY:
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2016/2017 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků a kur-
zů se můžete hlásit v průbě-
hu celého roku, nikdy není 
pozdě. 

Od 6. 3. 
PORTRÉT | NAVAZUJÍCÍ 

KURZ KRESBY
Ať již máte větší či menší 
zkušenosti nebo s kresbou 
začínáte, můžete využít náš 
kurz, ve kterém se seznámíte 
se zákonitostmi kompozice, 
perspektivy a vizování při 
zobrazení portrétu.
Věk: od 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 17.30 – 19.30 hodin
Cena: 1 250 Kč 
Informace: Bohdana Řimán-
ková | Telefon: 558 111 777, 
731 167 010 | E-mail: bohda-
na@klicfm.cz

AKCE:
4. 3.  MISTROVSTVÍ 

MSK PUZZLE DVOJIC 
A V PIŠKVORKÁCH

Již v 7. ročníku si můžete do-
kázat ve dvojicích, jak rych-
le umíte poskládat puzzle, 
a získat titul přeborníka Mo-
ravskoslezského kraje. Dále 
proběhne i turnaj v Piškvor-
kách... 
Věk: 6–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč, budo-

va B, Pionýrů 764, Místek, 
8.45 – 15.00 hodin, Prezence: 
8.45 – 9.15 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka | Tele-
fon: 558 111 773, 604 524 066 
| E-mail: jirka@klicfm.cz

11. 3.  VÝROBKY ZE 
DŘEVA | KUTILSKÉ 

DOPOLEDNE
Kutilská dílna zaměřená 
na výrobky ze dřeva. Bu-
deme řezat, brousit, natírat 
a výsledkem našeho snažení 
budou krásné a praktické vý-
robky. Vyrábět budeme po-
ličku s nádobkami na koření 
a dřevěné prkénko na krájení. 
Věk: 10–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 
9.00 – 12.00 hodin
Cena: 100 Kč
Informace: Lukáš Plánič-
ka | Telefon: 558 111 765, 
737 410 754 | E-mail: lukas@
klicfm.cz

11. 3.  PRINCEZNY 
NA CESTÁCH 

Milé princezny, pojďme spo-
lečně navštívit další stát, kte-
rý najdeme ve střední Evropě. 
Je to náš další soused. Jeho 
břehy jsou omývány Sever-
ním a Baltským mořem. Na-
jdeme v něm báječné místo 
pro děti, a tím je Evropa park 
se spoustou dobrodružných 
a pohádkových atrakcí. Platit 
budeme eury. K překročení 

hranic nám postačí občanský 
průkaz. Více už neprozradím. 
Věk: 5–9 let
Místo a čas: Rodinné cent-
rum Klíček, Slezská 749, Frý-
dek, 9.00 – 17.00 hodin
Cena: 230 Kč
Informace: Pavla Chrobáko-
vá | Telefon: 732 646 127 | E-
-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 8. 3. 
2017
18. 3.  JARNÍ DOBROTY 
V SOBOTY | DOBROTY 

V SOBOTY
V tento sobotní den tě čekají 
lahodné jarně zdobené cup-
cakes a jiné dobroty, které ti 
zpříjemní čekání na slunečné 
dny.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, budo-
va B, Pionýrů 764, Místek, 
9.00 – 12.00 hodin
Cena: 80 Kč
Informace: Pavla Svobodová | 
Telefon: 736 150 088 | E-mail: 
pavlas@klicfm.cz

18. 3.  HRNEČKU VAŘ | 
DIVADELNÍ 

PŘEDSTAVENÍ
Zveme všechny děti, rodiče, 
babičky a dědečky na pohád-
ku Hrnečku, vař, kterou na-
cvičili členové dramatického 
kroužku Střediska volného 
času Klíč. Samotné divadel-
ní přestavení potrvá asi 30 
minut. Tvořivé děti i dospělí 
si po skončení naší veselé po-

hádky mohou vyrobit loutky, 
s jejichž pomocí si celé diva-
dlo přehrají ještě jednou v kli-
du svých domovů.
Věk: 3–99 let
Cena: 20 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 15.00 – 18.00 hodin
Informace: Bohdana Řimán-
ková | Telefon: 558 111 777, 
731 167 010 | E-mail: bohda-
na@klicfm.cz
Vstupenky v předprodeji 
i na místě. Kapacita omezena.
18. 3.  SOUTĚŽNÍ A KVÍ-

ZOVÉ DOPOLEDNE
Máte rádi pantomimu, há-
danky a kvízy? Dokážete po-
znat různé filmové a hudební 
ukázky? Pak neváhejte a při-
jďte poměřit síly s ostatními, 
užít si spoustu zábavy a do-
zvědět se nové zajímavé věci. 
Na začátku akce se rozdělíme 
do několika družstev a může-
me začít soutěžit.
Věk: 10–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 
15.00 – 18.00 hodin
Cena: 20 Kč
Informace: Lukáš Plánič-
ka | Telefon: 558 111 765, 
737 410 754 | E-mail: lukas@
klicfm.cz

24. 3.  JARNÍ 
KERAMICKÁ DÍLNA 

Přijďte si vyrobit jarní obal 
na květináč nebo jarní vázu. 

Tentokrát si vyzkoušíme 
práci s jiným typem hlíny 
a vytváření většího výrobku. 
Dílna opět proběhne ve dvou 
navazujících blocích – v prv-
ní části si vyrobíme krásné 
jarní keramické výrobky, 
ve druhé (7. 4.) je pak nagla-
zujeme.
Věk: 15–99 let 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 16.00 – 19.00 hodin
Cena: 200 Kč
Informace: Pavla Svobodová | 
Telefon: 736 150 088 | E-mail: 
pavlas@klicfm.cz

25. 3.  JARNÍ 
KERAMICKÁ DÍLNA 

Přijďte si vyrobit jarní kvě-
tinovou misku a keramické 
zápichy, které oživí vaše ve-
likonoční osení. Tentokrát si 
vyzkoušíme, jak při výrobě 
využít netradiční pomůcky, 
které bychom v keramické 
dílně obyčejně nehledali. Díl-
na opět proběhne ve dvou na-
vazujících blocích – v první 
části si vyrobíme krásné jarní 
keramické výrobky, ve druhé 
(8. 4.) je pak naglazujeme. 
Věk: 8–14 let 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9.00 – 12.00 hodin
Cena: 150 Kč
Informace: Pavla Svobodová | 
Telefon: 736 150 088 | E-mail: 
pavlas@klicfm.cz

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na březen

si můžeme vybrat, kterou 
z nich budeme hrát. Nau-
čili jsme se mnoho nových 
her. Mohla jsem přestoupit 
na 11. ZŠ do sportovní tří-
dy, ale zůstala jsem na „Os-
mičce“ a chci sem chodit 
i dále.“ Jana z 6.B

„Koumáci jsou mým nej-
oblíbenějším kroužkem, 
protože se tam dělají pokusy 
a já mám pokusy ráda. Vždy 
sesuneme lavice a uděláme 
obrovský stůl. Pak si vezme-
me tácek a děláme pokusy. 
Nejlepší pokus se jmenoval 
létající vidličky.“ Sisi z 3.D

Co dodat na závěr? Uči-
telé Jana Volná, Jana Poklu-

dová, Dita Volná, Irena Eli-
ášová, Martina Rykalová, 
Iveta Kaňová, Tomáš Chro-
bák, David Březovják, Petr 
Piekarczyk to vidí takto: 
„Smyslem naší práce, práce 
učitele, je dát každému dítěti 
šanci rozvinout jeho nadání, 
ať již je to nadání pohybové, 
umělecké, praktické či rozu-
mové. Právě proto cítíme, 
jak důležité je se i nadále 
věnovat dětem intelektově 
nadaným. Odměnou za naši 
péči jsou šťastné oči dětí, 
které nás ráno pozdraví 
ve dveřích a už z dálky vola-
jí: Paní učitelko, pane učiteli, 
já se už tak těším na…!“

Intelektově nadané děti na Osmičce
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Jméno Elišky Servátko-
vé (nar. 18. 7. 1915 v Těší-
ně) dávno přeletělo hra-
nice našeho regionu. Její 
obrazy se staly součástí 
sbírek Muzea Beskyd 
a dalších kulturních insti-
tucí. Najdeme je též v sou-
kromých sbírkách v Evro-
pě i v USA a Austrálii. 

Dětství prožila v Čes-
kém Těšíně, od roku 1923 
žila ve Frýdku. I když vy-
růstala ve Frýdeckém zám-
ku, kde její tatínek Vilém 
Rosenfeld jako inspekční 
úředník Čsl. státních lesů 
a statků s rodinou bydlel, 
nikdy nechtěla být princez-
nou. Uličnickými kousky, 
fotbalem a tenisem se sna-
žila vyrovnat svým dvěma 
bratřím. Když zamrzla 
Ostravice, toužila být kra-
sobruslařkou. A jak byla 
šťastná, když měla na oble-
čení nášivku SK Ostravice!

Po mamince zdědila lás-
ku k hudbě a po tatínkovi 
lásku ke kreslení. Tuto zá-
libu Eliška Rosenfeldová 
začala rozvíjet v soukromé 
malířské škole. Po maturitě 
na německé reálce v Ostra-
vě již jako vdaná studovala 
grafiku a malbu ve Vídni. 
Válečné události přerušily 
její odborný růst. Nastoupi-
la do dílny bratří Škutů, kde 
při výrobě lustrů uplatnila 
své výtvarné zkušenosti. 
Později se zaměřila na kera-
mickou tvorbu. Své výrobky 
vypalovala až do znárod-
nění v továrně na výrobu 
kachlí v kamnářské firmě 
Weiss na Sadové ulici. 

Její výtvarnou práci 
ovlivňovalo lidové umění. 
Od keramiky přešla ke gra-
fice a k tvorbě zachycující 
malířčiny cesty a setkání 
s lidmi. Přes veškeré tvůrčí 
těžkosti, které jí pomáhali 
překonávat přátelé, v roce 

1962 také náhlé úmrtí man-
žela Františka Servátky, 
paní Eliška nerezignova-
la. Celou svou bytostí se 
upjala na nově vznikající 
výtvarný obor Lidové školy 
umění. První žáci přicháze-
li za ní do třídy „v Dancin-
gu” na Zámeckém náměstí. 
Po asi ročním působení se 
LŠU přestěhovala na Kos-
tikovo náměstí. Paní Ser-
vátková tu až do roku 1981 
předávala dětem svůj um 
i obdiv k umění. Býva-
lí žáci zůstali její velikou 
radostí. S úctou podávali 
ruku paní učitelce na slav-
nostních vernisážích, ně-
kteří již sami jako úspěšní 
výtvarníci.

V dávnější minulos-
ti jsme malířčinu tvorbu 

mohli zhlédnout jen občas 
v prostorách Domu kultury 
Válcoven plechu. Výtvarni-
ce se mohla začít výstavně 
angažovat až přispěním 
uznávaného umělce Ferdi-
še Duši. Více se účastnila 
společných výstav regi-
onálních tvůrců, později 
jako čestná členka V-klubu 
výtvarníků se prezentova-
la na frýdecko-místeckých 
Salonech. 

Eliška Servátková byla 
výbornou vypravěčkou. 
Nadšeně hovořila o zá-
žitcích z nesčetných cest, 
které podnikla. Podle ní ji 
zpátky domů vždy přitáhla 
láska ke starému Frýdku 
a ke všemu původnímu. 
Malby se staly její rukou 
nezaměnitelné. V kresle-
ných reportážích ožívali 
poutníci frýdeckých poutí 
a místní postavičky lidí – 
vozkové práskají do koní, 

muzikanti hrají, trhovkyně 
debatují… Jedinečné fi-
gurky s originální mluvou 
pozorovala a zachycovala 
do posledních dnů svého 
života. Ráda portrétovala, 
věnovala se krajině a kvě-
tinám. 

V posledních letech živo-
ta poslouchala rádio, televi-
zi odhlásila, aby jí nebrala 
drahocenný čas potřebný 
pro malování. „Televize 
– to je moje okno,” říká-
vala, „každý den kvečeru 
k němu usednu a dívám se 
na hru barev, na to, jak noc 
pomalu zatíná prsty do dne 
a jak nad ním vítězí.” 

Za celoživotní tvorbu 
v červenci 2000 paní Ser-
vátková obdržela význam-
né ocenění Klíč od města 
Frýdku-Místku. V září 
2005 Muzeum Beskyd při-
pravilo u příležitosti 90. 
narozenin výtvarnice roz-
sáhlou výstavu nazvanou 
Ohlédnutí Elišky Servát-
kové-Rosenfeldové. Nikdo 
netušil, že to bude v jejím 
životě poslední „velké vý-
stavní ohlédnutí”.

Rozhodnutím zastupi-
telstva města jí byla udě-
lena za celoživotní dílo 
zasvěcené našemu městu 
a Pobeskydí Cena statutár-
ního města Frýdku-Místku 
za rok 2007. 

Ve frýdecké nemocnici 
krátká nemoc 25. listopa-
du 2008 zapříčinila náhlé 
úmrtí výjimečné ženy – 
v bytě na tř. T. G. Masary-
ka zaschla paleta malířky 
Elišky Servátkové. 

Odbor ŠKMaT chce 
osobnost Elišky Servátko-
vé připomenout veřejnosti 
malou výstavkou v prosto-
rách III. podlaží radniční 
budovy ve Frýdku. 

 Anna Nováková, 
 kronikářka 

Nezapomenutelná Eliška Servátková

Vaše legendární album 
Fajne-Mjesto zná ve Faj-
nem-Mjestě asi každý. 18. 
března však budete v Ná-
rodním domě křtít album 
nové. Prozradíte o něm 
nějaké zajímavosti?

„Legendární zní hezky 
(smích). Ale už je to album 
z roku 2013! Fanoušci chtěli 
nové CD, tak jsme s cajo-
níkem Markem Hlostou 
vstoupili do studia k Mi-
chalu Smolanovi a natočili 
jsme novinku s názvem Sto 
Tisíc Slov. Novinka, stejně 
jako první album, bude ob-
sahovat 14 písní a hudebně 

jsme to kousek posunuli. 
Měli jsme i hosty, kteří nám 
pomohli s nahráváním ná-
strojů, na které s Markem 
nehrajeme. 

Kdo například?
„Petr Piny Pinkas – kon-

trabas, Martina Poláchová 
– violoncello, Emil Fe-
renc – foukací harmonika, 
Karel Jirgl – trubka, Mar-
tin Šimek – virbl a další. 
Na CD je dokonce duet 
s Pavlínou Jíšovou a zpívá 
se mnou i Adéla Jonášová, 
ta nahrála skvěle i irské flét-
ny. Takže o překvapení není 
nouze.“

Slyšeli jsme, že ukulele, 
na které poslední dobou 
hrajete, způsobuje závis-
lost podobnou heroinu 
či pervitinu. Pociťujete 
abstinenční příznaky?

„Ukulele je hlavně má 
velká láska! Ovšem teď po-
měrně abstinuji skrz nové 
zaměstnání. Učím se teď 
převážně řady lokomotiv 
a jejich ovládání a spoustu 

dopravních předpisů! Ale 
ukulele mi chybí, mám 
třas.“

Říkáte, že studujete 
dopravní předpisy? Tak 
tedy – může strojvůdce 
při řízení vlaku skládat 
písničky?

„Za jízdy vůbec ne, to 
si nestihnu ani zazpívat! 
Strojvedoucí musí zkrátka 
sledovat trať.“

Jaké jsou vaše umělecké 
plány v nejbližší budouc-
nosti?

„Teď nejblíže chystám, 
jak už bylo řečeno, křest 
CD 18. 3. v Národním domě 
v Místku. Doufám, že přijde 
opravdu většina fanoušků 
a kamarádů! To je pro mě 
hodně důležité. Jako hosta 
mám Samsona Lenka, kte-
rý mi pomáhal v začátcích.“

Sobota 18. března ve 20 hodin
Národní dům

René Souček
Koncert a křest nového alba

Prodej vstupenek na www.kulturafm.cz, v pobočkách 
BIC, v hale Polárka a na místě. Vstupné 120 Kč. 
Kmotr: Jaroslav Samson Lenk.

„Jako strojvedoucí si nestihnu ani zazpívat,“
říká frýdecko-místecký písničkář René Souček
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Výstava na schodišti:
Týden čtení 2016

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:

HMYZ A JINÁ HAVĚŤ 
ZBLÍZKA

Nejzajímavější fotografie ze stejno-
jmenné soutěže v chodbě zámku. 
Vstupné zdarma. Výstava potrvá 
do května 2017.

POKLADY A KURIOZITY 
Z DEPOZITÁŘŮ

Putovní výstava věnovaná odborné 
práci muzeí.

Doprovodné akce:
Komentovaná prohlídka výstavy 
s autorkami Kateřinou Pekovou a Ja-
nou Tkáčikovou v neděli 5. března 
v 15 hodin. Výstava potrvá do 5. 
března.

JEDNÍM TAHEM
Nová kolekce autorské módy a šper-
ku české značky Martinez inspi-
rovaná architekturou v detailech. 
Na modelech Martinez se budou 
objevovat potisky architektonických 
prvků, jako jsou historické pouliční 
lampy, fresky domů, dobová okna 
a další. Objeví se zde i architektura 
města Frýdku-Místku. Hlavní iko-
nou výstavy je domeček kreslený 
jedním tahem, který je zapracován 
i do šperků výstavy. Potrvá do nedě-
le 2. dubna.

KONFLIKTNÍ DRUHY
Výstava se zabývá živočichy, kteří se 
dostávají do střetu se zájmy člověka. 
Představeno bude celkem 12 nejkon-
fliktnějších druhů zvířat, mezi nimi 
například kormorán velký, ledňáček 
říční nebo bobr evropský. V čem 
spočívá jádro problému u každého 
z nich, se dozvíte ve výstavě, kterou 
připravil Český nadační fond pro 
vydru. Výstava potrvá od 7. března 
do 2. dubna.

KAREL LEPÍK
Výstava obrazů akademického ma-
líře Karla Lepíka. Lidské tělo – akt, 
krajina, víra a rovnováha jsou jen 
výběrem z témat námětů, na které se 
může návštěvník opět po letech těšit. 
Ačkoli se dílo Karla Lepíka dle přá-
ní autora neřadí k žádnému z hnutí 
nebo směrů, najdeme i na nové vý-
stavě hloubku vztahu autora se svě-
tem a bohatost symbolů. Vernisáž 
ve čtvrtek 16. března v 17 hodin, 
výstava potrvá do 16. dubna.

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 9. března v 16.30, 

v Zeleném domě
FIAT PANDA A FIAT UNO

Začátkem roku 1980 Fiat představil 
nový malý vůz Fiat Panda. Panda 
byla ve službách policie, sloužila 

Emoce vřou, v prvním pololetí se 
známky dětí rapidně zhoršily, atmo-
sféra ve třídě je špatná, navíc čekají 
děti přestupové zkoušky na osmile-
tá gymnázia. Kdo za známky nese 
zodpovědnost? Samozřejmě učitel-
ka! Ta však nedává svoji kůži za-
darmo – nastaví rodičům zrcadlo... 
Vstupné 450 Kč.

Po 13. 3. v 19.00 
4 sestry

mimo předplatné
Komedie o módě, dietě, touze po lás-
ce, milostných dobrodružstvích, 
chlípném včelaři a překvapení 
v kompostu. Táta měl hodně rád ženy, 
takže má každá z jeho dcer jinou 
mámu. Ale i povahu, rozmary, potíže 
a touhy. 4 sestry jsou punkovou crazy 
komedií o tom, že i když si pořádně 
lezete na nervy, je zábavnější prožít 
život s rodinou než bez ní.
Účinkují: Ivana Chýlková, Anna 
Šišková, Jana Stryková, Berenika 
Kohoutová a Roman Štabrňák.
Vstupné 450 Kč.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 5. 3. v 15.00

Myška Klárka, veverka 
Terka v cukrárně 

Divadýlko Ententýky
Veselá, interaktivní pohádka o pre-
venci zubního kazu a správném čiš-
tění zoubků. Pro děti od 3 let. Vstup-
né: 60 Kč.

Ne 12. 3. v 15.00 
O princezně s dlouhým nosem

Divadlo Koráb
Pohádka o tom, jak zlobivou prin-
ceznu postihla nejedna pohroma – 
narostly jí uši jako lopušáky, jelení 
parohy a dlouhý nos. Pohádku hrají 
dva herci, loutka veverky v nadži-
votní velikosti a loutka princezny 
v životní velikosti, která ze sebe vy-
souká nos 40 m dlouhý. S takovým 
nosem se užije plno legrace po ce-
lém sále. Vstupné: 60 Kč.

VÝSTAVY
Do 31. 3.

Jana Havelková: 
Země má 2016/2017

Multižánrová umělkyně Jana Ha-
velková vyniká již originalitou ma-
lířské techniky. Své obrazy maluje 
tzv. enkaustikou: nanáší horký vosk 
na tři povrchy – lakolitové desky, 
papír a zrcadlo, občas využívá také 
sklo, dřevo či keramiku. Jednotícím 
tématem obrazů je přeměna, přerod 
a vývoj planety Země.
Jana Havelková pochází z České-
ho Dubu. Je malířkou a básnířkou, 
patnáct let působila jako kostymér-
ka a herečka v loutkovém divadle. 
Za své verše i malby byla několikrát 
oceněna v rámci výstavy Modrý 
slon. Vstup zdarma.

KINO
Čt 2. 3. v 16.00

Ekotopfilm festival
Festival filmů o zachování planety 
poprvé ve Frýdku-Místku. Ty nej-
lepší filmy o udržitelném rozvoji 
z celého světa. Veškerý program fes-
tivalu je zdarma. Cílem festivalu je 
zábavným způsobem vzbudit zájem 
veřejnosti o témata udržitelného roz-
voje, která mají vliv na každodenní 
lidský život. Na diváky čekají ty 
nejlepší dokumentární filmy, které 
z 81 snímků zvítězily ve festivalové 
soutěži a na programu je i od 18.00 
beseda na aktuální atraktivní téma 
návratu divokých šelem do české 
přírody s členy Vlčích hlídek Hnutí 

DUHA, kteří se podělí o své osobní 
zážitky se šelmami. 

So 4. – Ne 5. 3. v 17.00
Balerína

Francie / Kanada, animovaný, 2D, 
přístupný, dabing, 89 min., vstupné 
110 Kč, pro děti, premiéra.

So 4. – Ne 5. 3. v 19.00
Logan: Wolverine

USA, akční / dobrodružný / fanta-
sy, 2D, 15+, titulky, vstupné 130 Kč, 
premiéra.

Po 6. 3. v 19.00
Šíleně šťastná

Itálie / Francie, komedie / drama, 
2D, 2016, režie: P. Virzì, 12+, titulky, 
116 min., vstupné 90 Kč / pro členy 
FK 70 Kč, Filmový klub.

Út 7. 3. v 19.00
Richard Müller: Nepoznaný

SR / ČR, dokumentární, 2D, 2016, 
režie: M. Remo, 12+, 90 min., vstup-
né pro členy FK zdarma (prodej prů-
kazek i před filmem), Filmový klub.

St 8. 3. v 16.00 (KD Lískovec)
Tajný život mazlíčků

USA, animovaný, přístupný, dabing, 
90 min., vstupné 40 Kč, pro děti.

St 8. 3. v 18.00 (KD Lískovec)
Bezva ženská na krku

ČR, komedie, přístupný, 97 min., 
vstupné 50 Kč.

So 11. – Ne 12. 3. v 17.00
LEGO Batman film

USA, animovaný, 3D, přístupný, da-
bing, 104 min., vstupné 130 Kč, pro 
děti.

So 11. – Ne 12. 3. v 19.00
Masaryk

ČR, historické drama, 2D, 12+, 113 
min., vstupné 130 Kč, premiéra.

Út 14. 3. v 19.00
Místo u moře

USA, drama, 2D, 2016, režie: K. Lo-
nergan, 12+, titulky, 137 min., vstup-
né 120 Kč / pro členy FK 100 Kč, 
Filmový klub.

St 15. 3. v 10.00
Bezva ženská na krku

ČR, komedie, přístupný, 97 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 15. 3. v 18.00
Všechno nebo nic

ČR, romantická komedie, 2D, 12+, 
107 min., vstupné 100 Kč / pro dámy 
80 Kč, Dámská jízda.

Čt 16. 3. v 19.00
Kong: Ostrov lebek

USA, akční / dobrodružný, 3D, 12+, 
titulky, 118 min., vstupné 130 Kč, 
premiéra.

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek od 14.00, Místek
Tvořílek – dílnička pro děti

9. 3. v 18.00, Místek
Milan Zacha Kučera 

autor literatury faktu – přednáška
13. 3. v 9.00 – 12.00, Frýdek

Trénování paměti
ukázkové hodiny

14. 3. v 18.00, Místek
Michal Štěpánek – Gruzie

cestovatelská přednáška
16. 3. v 18.00, Frýdek

Karel Hlosta – Staré filmy 
o Frýdku-Místku

VÝSTAVY
Výstavní prostory Místek:

Do 8. 3. 
Obrazy Tomáš Provazník 

(V-klub FM)
9. 3. – 12. 4.

Fotografie – Pavel Rašík

8

1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

Jednobarevné doplňkové verze hori-
zontálního logotypu frýDek≈místek. 
Vhodné všude tam, kde je tisková pro-
dukce omezena pouze jednou barvou 
nebo takovou paletou barev, které zne-
možňují použít základní verzi logotypu.

příklad užití razítko, jednobarevný pla-
kát, podklad pro gravírování, ražbu nebo 
slepotisk

Doplňkové negativní jednobarevné verze 
horizontálního logotypu frýDek≈mís-
tek. Vhodné všude tam, kde je tisková 
produkce omezena pouze jednou bar-
vou nebo takovou paletou barev, které 
znemožňují použít plnobarevnou verzi 
logotypu.

příklad užití tričko, jednobarevný tisk, 
plakát tištěný kombinací černé a jiné barvy

V úterý 7. 3. 2017 v 10 h. 
si vedení města připomene 

167. výročí narození TGM.
 

V úterý 14. 3. 2017 v 16 h. 
si vedení města připomene 

78. výročí odporu 8. pěšího
pluku proti okupantům.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Čt 2. 3. v 19.00 

Bennewitzovo kvarteto
př. sk. KPH 

Špičkový komorní soubor meziná-
rodního věhlasu byl založen v roce 
1998. Jeho členové se účastnili 
nejrůznějších mistrovských kur-
zů a získali zkušenosti a inspiraci 
od mnoha význačných hudebních 
osobností. V současné době kvarteto 
koncertuje na významných českých 
i zahraničních pódiích a festivalech. 
Vstupné 150 Kč / 80 Kč senioři, stu-
denti a ZTP.

Čt 9. 3. v 19.00 – Rytířský sál 
Frýdeckého zámku

Hudba a verše, které potěší – kle-
noty z děl hudebních a literárních 

př. sk. Zámecké koncerty 
Komponovaný večer recitací a skla-
deb. Zazní básně Vítězslava Hálka, 
Jaroslava Vrchlického, Jana Nerudy 
a dalších. Zazní nezaměnitelný Let 
čmeláka Nikolaje Rimskij-Korsako-
va, melodie z pera Bohuslava Marti-
nů či Notturno Alexandra Borodina. 
Vstupné 150 Kč/80 Kč senioři, stu-
denti a ZTP.

TANEC
Pá 3. 3. v 19.00

Tančírna
Populární taneční večírek s hudbou 
do kroku klasických tanců. Potřebu-
jete průpravu? V září opět otevíráme 
taneční kurzy pro začátečníky.

VÝSTAVY
Do 31. 3.

Tomáš Junga: 
Toulky Frýdecko-Místeckem

Zasněžené Palkovické hůrky, mlhy 
převalující se nad hladinou Šance, 
počínající podzim na Bílé či ojíně-
né stromy na Skalce. To je jen malá 
ukázka toho, co zachytil svým fo-
toaparátem mladý fotograf Tomáš 
Junga. Poznáte jednotlivá místa i bez 
popisků? Zkuste to!
Šestnáctiletý Tomáš Junga žije v ne-
dalekých Řepištích. Fotí digitálním 
i analogovým fotoaparátem a mezi 
nejčastější objekty, na něž se sou-
středí, patří příroda, krajina a por-
trét. Akce je součástí projektu Umě-
lecký inkubátor. Vstup zdarma.

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Pá 3. 3. v 19.00 
Úča musí pryč 

př. sk. A
Pedagogická, hořce ostrá komedie, 
odehrávající se v 5. třídě základní 
školy, kde se sešlo pět rodičů dětí 
a očekávají jejich třídní učitelku. 
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jako rozvážkový automobil, v ze-
mědělství, při zásobování horských 
chat apod. V lednu 1983 byl na ame-
rickém mysu Canaveral představen 
další bestseller, Fiat UNO.

Čtvrtek 9. března v 19.00, 
Rytířský sál

ZÁMECKÝ KONCERT HUDBA 
A VERŠE, KTERÉ POTĚŠÍ. 
KLENOTY Z DĚL HUDEB-

NÍCH A LITERÁRNÍCH
Pořádá KulturaFM.

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 obnove-
ní kontaktu s vaším tělem a snadné-

mu zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a še-
trný způsob, jak zvládnout běžné 

obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program 
pro regeneraci po porodu, miminka 

s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická 

jóga pro pevné tělo, bdělou mysl 
a dobrou funkčnost vnitřních 

orgánů
Tančení pro mámy a dětičky – 

břišní tance pro maminky, miminka 
i sourozence

Kurzy masáží dětí a miminek – 
jemné techniky pro zdraví a pohodu 

vašich nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní 
a semiprivátní kurzy dle individuál-

ních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka 
plná zábavy, písniček a her v malých 
skupinách 6 dětí, výuky se mohou 

účastnit i mladší sourozenci. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém 
(nejen) cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení 

pro psychický a fyzický rozvoj 
vašeho děťátka (2-12 měs.; 12-cca 

18měs; 2-3 roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské 
páry, privátní i rodinné lekce jógy

SM systém MUDr. Smíška – pohy-
bový program pro léčbu, regeneraci 
a prevenci poruch páteře a pohybo-
vého aparátu zejména v důsledku 

sedavé práce a jednostranného 
zatížení; vhodné pro všechny věko-
vé skupiny (děti od 6 let, sportovci, 
střední věk, senioři, těhotné a ženy 

po porodu). 
Holistická aroma masáž – jemná 
a hluboce relaxační technika pro 

podpoření samoozdravných procesů 
v těle.

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy cvičení jógy 
únor – květen 2017

(zahájení v týdnu od 30. 1. 2017)
9. ZŠ

Pondělí
16.15-17.45 začátečníci, 1.-2. díl
18.00-19.30 pokročilí, 5.-6. díl

Úterý
9.30-11.00 pokročilí, 3.-4. díl
16.00-17.30 při bolestech zad

17.45-19.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl
Středa

8.15-9.45 začátečníci, 1.-2. díl 
17.15-18.45 pokročilí, 3.-4. díl

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

Čtvrtek
8.15-9.45 při bolestech zad a kloubů
10.00-11.30 mírně pokročilí, 2.-3. díl

18.00-19.30 začátečníci, 1.-2. díl
Místek - MŠ, Anenská 656

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

16.30-18.00 mírně pokročilí, 2.-3. 
díl

Místek - MŠ, Sv. Čecha 170
Pondělí

16.45-18.15 mírně pokročilí, 2.-3. díl
18.30-20.00 při bolestech zad

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
11. 3. v 8.00–12.00 
AVÍZO BAZAR

Prodej dětského zboží.
15. 3. v 9.00 – 16.00

CELOSTÁTNÍ TÝDEN 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

Akce zaměřená na seniory, kde 
budou mít možnost seznámit se 

s různými technikami procvičování 
paměti.

17. 3. v 17.00 
ČAJ O PÁTÉ 

Přijďte se pobavit a zatancovat si 
s živou hudbou.

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

tel: 603 793 595
www.centrum-berkana.cz

Pozor!!! 
Centrum Berkana 

se přestěhovalo. 
Od 1. 12. jsme v nových pro-

storách na Antonínově náměstí 
v Místku. 

Úterky 17.00 - 19.00
Terapeutická jóga

eva@berkana.cz
Tel.: 603 793 595

Čtvrtky 16.30 – 18.30
Jóga pro pokročilé

eva@berkana.cz
Tel.: 603 793 595

Úterky, 15.30–16.30
Muzikohrátky pro děti 

Vlaďka Gavlasová
Tel.: 730 815 782

3. 3. v 17.00–19.30
Harmonizační večery pro ženy

Monika Havelková
Tel.: 606 697 199
5. 3. v 17.00–18.15

„ÓM“ – zpívání mantry ÓM
Tel.: 603 793 595

10. 3. v 18.00–20.00
IMPULSY – spontánní tanec

Karel Škola

Tel.: 774 572 195
13. 3. v 17.30–19.30

Cyklus Tanec života
Lenka Krejčí

Tel.: 721 206 874
17. 3. v 17.00–19.30

Harmonizační večery pro ženy
Monika Havelková
Tel.: 606 697 199

Středy 17.30-19.00
Tai-chi – začátečníci 

a pokročilí, kurz
michalp@centrum-berkana.cz
http://tchajti.wordpress.com/

Tel.: 602 374 038
Podrobnosti na 

www.centrum-berkana.cz

DIVADLO ČTyŘLÍSTEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 

3478
tel.: 595 170 040

http://www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti:

Sobota 11. března v 15 hodin 
(premiéra)

Sobota 25. března v 15 hodin
Zdeněk Kozák

Čert nikdy nespí
Činoherní pohádka o tom, co všech-
no se stane, když čert omylem odne-
se do pekla anděla nebeského místo 
zlé královny. Pro děti od 5 let – hraje 
DS Čtyřlístek. Vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé:
Sobota 11. března v 18 hodin

KRYT aneb kamarádi 
na život a na smrt!

Zcela nová tragická fraška s horo-
rovými prvky o tom, že opravdové 
kamarádství je nade vše…
Hraje Divadlo Šmíry Frýdek-Mís-
tek, vstupné 100 Kč.

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

kuLTurNÍ DŮM FrÝDEk

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

neděle 5. 3. v 9.00
Výroční schůze ČRS – Frýdek

SVČ kLÍČ

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

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

Aktuální nabídku kroužků a kur-
zů na školní rok 2016/2017 najdete 
na www.klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě. 

(Aktuální program na str. 11)

 KENNY BABY CLUB

Panské Nové Dvory,
Frýdek- Místek
Tel.: 736 520 414
info@kenny.cz

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ KENNY 

BALÍČEK: Cvičení a plavání v jed-
né lekci pro děti od narození do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ PROGRAMY PRO 
RODIČE S DĚTMI: středy – dopo-
ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.

NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORIC-
KÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 roku
Na všechny programy je třeba se 
předem telefonicky objednat!

HOrSkÝ kLuB TOMBI

http://horskyklub.blog.cz
Neformální spolek lidí 

vyznávajících horskou turistiku. 
Aktuální akce na webu.

rOzEkVÍTEk

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

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

Nabízíme pravidelné programy 
a akce pro rodiče s dětmi, Montesso-
ri Miniškolku pro děti od 20 měsíců 
do 3 let, Montessori Mateřskou ško-
lu pro děti od 2,5 do 6 let, odborné 
přednášky i semináře.
Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi od 1,5 do 3 let
Děti se postupně učí práci s Montes-
sori pomůckami, které jsou navrženy 
tak, aby rozvíjely jejich schopnosti 
v daném období. Věnujeme se zde 
především aktivitám praktického 
života, rozvíjíme s dětmi smyslové 
vnímání, jemnou i hrubou motori-
ku, řečové, hudební, výtvarné a po-
hybové dovednosti. Děti zde trénují 
schopnost soustředit se a dokončo-
vat aktivity. Přínosný je pro ně také 
pobyt v kolektivu. Přirozeně se tak 
tvoří vzájemný respekt dětí a rozví-
její se i vzájemným pozorováním. 
Děti se cítí v bezpečí za přítomnosti 
rodiče a ti mají možnost rozvíjet vzá-
jemnou spolupráci s dítětem a prožít 
klidné okamžiky, kdy se mohou sou-
středit pouze na ně dva.
Věk: 1,5 – 3 roky
Termíny kurzů 2016/2017:
pondělí 8.45 – 10.15 hodin, 10.30 – 
12.00 hodin
pátek 8.45 – 10.15 hodin, 10.30 – 
12.00 hodin
Do kurzu je možné se přihlásit kdy-
koliv během roku.

Montessori miniškolka 
pro děti od 2 do 3 let

Prostředí Montessori miniškolky 
je přizpůsobeno potřebám nejmen-
ších dětí, jejich vývoji, velikosti 
i síle. Vybavení třídy je plné aktivit 
a pomůcek, které dětem umožňu-
jí zdokonalovat se v praktických 
činnostech, péči o sebe i o prostře-
dí a v poznávání světa kolem nás. 
K dětem přistupujeme individuálně 
a pomáháme, aby každé z nich napl-
no rozvíjelo své možnosti. Kapacita 
miniškolky je 12 dětí.
Termín: úterý – čtvrtek 8.00 – 16.00

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 
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Frýdek-Místek, z.s., 28. října 781, 
Místek

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

• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
11. 3. (so) od 20 h.

Slávek JANOUŠEK 
&. Luboš VONDRÁK

Pravidelný jarní koncert legendár-
ního folkového dua, které vás nejen 
neopakovatelně pobaví, ale rovněž 
i přijme k zamyšlení nad vším, co 
je kolem nás a čím žijeme. Vstupné 
120 Kč.

Výstavy:
Honza Tolasz – O čem muži sní?

Fotografie zachycují ženu v její 
přirozené kráse, nahé ženské tělo, 
jakožto běžnou součást života. Ne-
ukazují ženu jako sexuální symbol, 
nýbrž jako člověka. Výstava potrvá 
do 30. 4.

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 724 091 889
www.kapitola.eu

Výstavy:
Do 31. března u nás probíhá unikátní 
výstava fotografií německého fo-
tografa Augusta Sandera. Výstava, 
která v ČR nebyla nikdy k vidění.

.ŠkOLA JÓGY KARAKAL

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

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

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:
1. až 8. ročník – od začátečníků až 
po pokročilé – jógová filosofie a pra-
xe, tělesná cvičení, techniky vnitřní 
a vnější pránájámy – ovládání dechu 
a souboru energií, pozitivní ovliv-
ňování mysli, techniky zlepšení 
koncentrace, statická a dynamická 
meditace, relaxační techniky, seni-
oři, hathajóga se saunou, cviky za-
měřené na problémy s páteří, aj. No-
vinka – čtvrtletní kurz léčivá koupel 
vesmíru – harmonizační a léčivá 
technika vnitřní pránájámy, speci-
ální kurz.

Novinka: 
V jarním cyklu kurzů budou v pon-
dělky 19.30 – 21.00 speciální hodi-
nové JOGA NIDRY, hluboké rela-
xační techniky, které rovněž spadají 
do oblasti PRATJAHÁRY, vedené 
Zdeňkem Šebestou. 

23. 3. v 16–18 h.
ZÁPIS do JARNÍHO CYKLU 
PRAVIDELNÝCH KURZŮ

Kurz pro začátečníky – 1. ročník – 
středa od 19.30.
Aktuální rozpis kurzů bude zveřej-
něn ve druhé polovině března. 

Připravujeme:
8. 4.

JAK ZLEPŠIT PAMĚŤ
Mozkový jogging – jednodenní se-
minář pro všechny, kteří chtějí zkva-
litnit svoji osobnost.
Akreditované školení pro kvalifikaci 
INSTRUKTOR JÓGY II. TŘÍDY – 
přijímáme přihlášky.
Více informací na www.joga-kara-
kal.cz.

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.
7. 3. MAŇÁSKOVÁ POHÁDKA

Zveme vás na maňáskovou pohád-
ku O Perníkové chaloupce. Začátek 
v 10 hodin.

8. 3. DÁREČEK PRO 
MAMINKY

Ve středu si s dětmi uděláme barev-
ný náramek pro maminky. Začátek 
v 10 hodin. Zvládnou i velmi malé 
děti.

13. 3. BEZPEČNÉ MĚSTO
V pondělí vás zveme na besedu 
s Lenkou Biolkovou, vedoucí sku-
piny prevence Městské policie Frý-
dek-Místek. Budeme si povídat, jak 
bezpečně žít v našem městě. Začátek 
v 10 hodin.

15. 3. TANEČKY A ŘÍKADLA
Ve středu si společně zatančíme 
a zazpíváme dětské písničky. Začá-
tek v 10 hodin.

AKTIVNÍ DOPOLEDNE 
V BROUČCÍCH:

Stále máme pro vás k dispozici:
* sportovní pomůcky
* dětské hudební nástroje
* kinetický písek
* výtvarné pomůcky

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 asisten-
tek a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné těho-
tenské centrum ve F-M uzavřeny 
smlouvy se zdravotními pojišťov-
nami, čímž garantujeme nejvyšší 

kvalitu nabízených služeb!
SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 

(zdarma – na základě indikace 
lékaře)

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
23. 3. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
27. 3. v 15.30

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

29. 3.  v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

Od února cvičíme i ve středy od 15 
do 16 h. a 16–17 h. s porodní asis-
tentkou Terezou Rykrovou. Jedná se 
o soubor 10 lekcí. Počet míst omezen, 
pro rezervaci volejte 777 755 907.

Úterý – 16.15
Středa – 15.00, 16.00

Čtvrtek – 10.00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

S DĚTMI – MANIPULACE
aneb „jak dítěti dopomoci správně 

růst“ (obsahová náplň: praktické ná-
cviky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného krme-
ní, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí). 

Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
14. 3., 21. 3., 28. 3. – 8.45 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
14. 3., 21. 3., 28. 3. – 10.00 h.

KURZ VÁZÁNÍ DĚTÍ 
DO ŠÁTKU

Je vhodný pro těhotné ženy, pro ma-
minky s miminky, úplné začáteční-
ky i mírně pokročilé, tatínci srdečně 
vítáni. Dne 17. 3. se uskuteční kurz 
vázání dětí do šátku, který se koná 
pod vedením poradkyně a lektorky. 
Počet míst omezen, volejte pro re-
zervaci 777 755 907.

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 
1.-2. 3. Tvoříme pro výlohu 

knihkupectví Jakub
7. 3. Sportovní odpoledne

9. 3. Posezení u horké čokolády 
+ pečení sušenek
14. 3. Kufrování

prožitkové odpoledne s kufrem 
plným překvapení

Každou středu je konzultační den 
– den určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví 
doučování nebo téma, které chtějí 
s pracovnicí prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den 
najdete na: www.charitafm.cz

pENZION HRAD

Horní 1775 Frýdek-Místek
Tel.: 558 633 149

mobil: 603 584 524
Email: 

marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středově-

kých tanečnic, šermířů a kejklířů, 
každou sobotu od 19.00 do 21.15 h.

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

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz,
info@dancepoint.cz, 

tel.: 776 096 091, 605 545 607
registrace možná emailem

nebo telefonicky
Taneční centrum pro každého, 

bez věkové hranice. 

Skalice 313
605 299 326

keramicky-atelier@centrum.cz
www.keramicky-atelier.cz
VÝUKA A TÉMATICKÉ 

KURZY
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

každou středu a čtvrtek od 17-20h
Aktuálně nabízí 

kurz kresby portrétu

GALErIE u ČErNÉHO kOCOurA

Riegrova 758, Místek
Tel.: 775 595 069

www.cernykocour.com
Do 2. 3.

Vít Adamus
Panenky – malba

OC FrÝDA

DIVADÉLKA PRO DĚTI
4. 3., 14.00  

Vítání jara + dílnička pro děti
Pohádka v dětském koutku 
a dílnička pro děti od 3 let. 

Uvádí: Divadlo Loutkový svět
18. 3., 14.00

Jak šel kozlík do světa
Pohádka v dětském koutku pro děti 

od 3 let. Uvádí: Divadlo Kozlík
Více na www.ocfryda.cz.

ATELIÉr krESBy A MALBy

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

3. 3. pátek HORKÝŽE SLÍŽE
NEJLEPŠÍ SLOVENSKÁ KAPE-
LA OPĚT VE STOUNU
4. 3. sobota SOUKROMÁ
AKCE
10. 3. pátek MOTORBAND & 
AHARD
ROCKOVÉ NAROZKY, MO-
TORBAND SLAVÍ 30 LET 
A AHARD 10! SUPPORT Z FM

11. 3. sobota MIDILIDI
NEJLEPŠÍ ČESKÁ ALTER-
NATIVE ELECTRO KAPELA 
VE STOUNU!
17. 3. pátek AK-SERGEI 
BARRACUDA & PASTOR
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH HH 
CREW DNEŠKA JE Z OST-
RAVY! DJ BUSSY, SHUPSTA 
A DALŠÍ 

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 
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Pro inzerci volejte  
603 249 743

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Firma KORA produkt s.r.o. v Dobré 
přijme zaměstnance na pletení korbačiků.

Zájemci, hlaste se na tel. čísle: 
732 746 279, pan Miroslav Slanina 

Firma poskytuje stravenky a za dobrou práci 
měsíční odměny, pružná pracovní doba.

KOCIAN & MECNER

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

Jsme tu pro Vás 21 let
Telefon:

603 745 292, 604 145 641
PORADÍME • VYMALUJEME

UKLIDÍME

 Prodáváte byt či dům a potřebujete rychle peníze z prodeje? 

Nemusíte čekat, než se pro Vaši nemovitost najde kupec, popř. než vyřeší hypotéku. 

Mám pro nákup nemovitostí k dispozici od investora volné prostředky.  
Jsem schopna od Vás nemovitost koupit ihned, přičemž 50% z kupní ceny Vám bude předáno  
po podpisu kupní smlouvy (dle dohody) a zbývající část Vám bude vyplacena po předání nemovitosti. Ing. Tereza Schee 
           732 739 123 
Ráda Vás uslyším a přijedu se na Vaši nemovitost osobně podívat!      
 

  

Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostře-
dí a zemědělství, který 
má v kompetenci naklá-
dání s komunálním od-
padem, připravil ve spo-
lupráci se společností 
Frýdecká skládka, a.s., 
zajišťující svoz komunál-
ního odpadu na území 
města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu ob-
jemného odpadu v dubnu 
2017, tzv. „Jarní úklid“, 
a to formou přistavení 
velkoobjemových kon-
tejnerů. 

V letošním roce 
na jaře budou velkoob-
jemové kontejnery při-
staveny na 63 svozových 
místech, které zveřej-
níme v dalších číslech 
zpravodaje. Přistaveny 
budou vždy dopoled-

ne uvedeného dne, nej-
později do 11.00 hodin, 
a odváženy budou násle-
dující den mezi 6. až 11. 
hodinou. Odpad smí být 
odkládán pouze do kon-
tejnerů! Jakékoliv odklá-
dání odpadu mimo kon-
tejner 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 poku-
ty až do výše 50.000 Kč. 
V době konání svozu 
bude Městská policie 
Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly kon-
krétních stanovišť a bude 
sankcionovat na místě ty, 
kteří se dopustí přestup-
ku proti veřejnému po-
řádku, tj. odloží odpad 
mimo kontejner. 

Svoz objemného odpadu 
ve městě  – tzv. Jarní úklid

Statutární město Frýdek-Místek 
– tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku, 

vyhlašuje výběrové řízení na místo 
informatika/informatičky odboru informačních 
technologií Magistrátu města Frýdek-Místek, 
radniční 1148. Více informací na webu města.


