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slovo primátora
Vážení občané, 
naše tradiční ohlédnutí za minulostí 14. března se týká 

posledních dnů trvání tzv. druhé republiky, období od mni-
chovské dohody v září 1938 do podpisu vynucené kapitula-
ce v březnu 1939, kdy rozkazem generála německé pěchoty 
Blaskowitze postupovalo říšské vojsko k českým a morav-
ským hranicím. V podvečer 14. března l939 nacistické jed-
notky v Místku za pomoci místních henleinovců obsadily 
okresní úřad a policejní stanici. Po příjezdu ke kasárnám 
umístěným v bývalé Czajankově továrně německý důstojník 
vyzval stráž, aby se vzdala. Odpovědí mu byl první výstřel 
– začal boj s nepřítelem. Teprve na příkaz vyššího velitelství 
velitel zastavil palbu a obránci kasáren se vzdali. 

Ponuré události v Místku spojené s příjezdem motorizo-
vaných jednotek wehrmachtu a ozbrojený odpor vojáků 8. 
pěšího pluku „slezského“ zůstaly navždy zapsány do historie 
českého národa z pohledu prvního a jediného ozbrojeného 
vystoupení československé armády proti hitlerovským oku-
pantům.

Přál bych si, ať je každá pietní vzpomínka pro nás všech-
ny výzvou k prohloubení vztahu k naší zemi. Její osudy byly 
vždy nedílnou součástí života evropského kontinentu. Přej-
me si, ať v soužití národů Evropy je slyšet hlas Česka, ať 
život v něm a v celé Evropě je pokojný a krásný.

 Michal Pobucký

Současné vedení frýdec-
ko-místecké radnice se do-
kázalo domluvit a na břez-
novém zastupitelstvu pro- 
sadit snížení daně z nemo-
vitosti. Od roku 2018 tak 
vlastníkům nemovitostí zů- 
stane v peněženkách cel-
kem 28 milionů korun 
navíc, které budou chy-
bět v městském rozpočtu. 
Město však deklaruje, že si 
s tímto výpadkem v dnešní 
době dokáže poradit.

Město přistoupilo ke zvý-
šení koeficientu daně z ne-
movitosti poté, co zakáza-
lo na území města hazard 
a přišlo tak postupně o roční 
příjem z poplatků až ve výši 
45 milionů korun. „Tehdy ne-
bylo přívětivé ani rozpočtové 
určení daní, proto se zvýšil 
koeficient na dvojku s tím, 
že v případě, že se finance 
a hospodaření města zlep-
ší, vrátíme jej zpět. Ta doba 
nastala, finance jsou v lepší 
kondici, snížili jsme také 
výrazně zadlužení města, 
a proto jsme přišli na zastu-
pitelstvo s tímto snížením,“ 

uvedl primátor Michal Po-
bucký, který příliš neocenil 
„aktivitu“ části zastupitelů 
za hnutí ANO, kteří přišli 
s protinávrhem k verzi, která 
byla vyjednána i se zástupci 
hnutí ANO, kteří momentál-
ně působí ve vedení města. 
„Takhle se politika nedělá. 
Nerozumím, proč bychom 
to měli komplikovat různými 
dalšími návrhy jenom proto, 
že to někdo dokázal vyjednat 
místo vás,“ reagoval primátor 
na protinávrh, který si našel 
podporu pouze dvanácti hla-
sů. „Dlouho jsme diskutovali 
a hledali jsme přiměřenou 
částku, kterou může rozpo-
čet města postrádat. 28 mili-
onů, které budou v rozpočtu 
chybět, je výsledek kompro-
misu, aby se našla potřebná 
většina, která návrh pod-
poří,“ přiblížil vyjednávání 
o strategickém tématu ná-
městek primátora Jiří Kajzar. 
„Město je živý organismus, 
v různých životních fázích. 
Má v příjmové oblasti značně 
omezené možnosti a ve své 
době peníze potřebovalo, aby 

PERSONÁLNÍ ZMĚNA: Do vedení města byl po rezignaci náměstka primátora Libora 
Kovala za KDU-ČSL zvolen Richard Žabka (druhý zprava).  Foto: Petr Pavelka

Radnice schválila snížení daně z nemovitosti

přežilo. Argumentace byla, 
že se k tomu vrátíme, až na-
stane příhodnější čas, a koe-
ficient zase změníme. Přijde 
mi rozumné, chovat se tak, 
jak nás doba nutí,“ shrnul Ja-
roslav Chýlek.

Primátor Michal Pobucký 

před hlasováním vyzval, aby 
k němu přistoupili zastupi-
telé s rozumem a vyhnuli se 
populistickým krokům. Pro 

předložený návrh v původ-
ním znění nakonec zvedlo 
ruku 38 zastupitelů napříč 
politickým spektrem.  (pp)

Ve čtvrtek 9. března 
ve večerních hodinách byl 
potvrzen pozitivní nález 
ptačí chřipky drůbeže 
u drobnochovatele z obce 
Dobrá, který ovlivňuje 
i následnou situaci cho-
vatelů v části města Frýd-
ku-Místku, kde musela 
být zavedena mimořádná 
veterinární opatření.

„Byl nahlášen úhyn čtyř 
slepic. V chovu jsou také 
kachny a husy, celkem 

zhruba dvacet kusů,“ sdělil 
ředitel Krajské veterinární 
správy Severin Kaděrka 
s tím, že zvířata musí být 
utracena a v okruhu ohnis-
ka bude stanoveno tříkilo-
metrové ochranné pásmo 
a desetikilometrové pásmo 
dozoru. Ochranné pásmo 
se vztahuje na Skalici, Pan-
ské Nové Dvory a část ka-
tastrálního území Frýdek.

Ochranné pásmo v části 
katastrálního území Frý-
dek je stanoveno ve směru 
od obce Dobrá, přičemž 
hranici tvoří silnice č. 477 
vedoucí kolem Židovského 
hřbitova, Hypermarketu 
Albert, přes kruhový ob-
jezd až k silnici č. 473 Bru-

zovská pokračující ve smě-
ru na Sedliště. Ochranné 
pásmo v části Skalice je 
ohraničeno hlavní silnicí 
č. 4773, přičemž do pás-
ma spadá část ve směru 
na Dobrou (Na Kamen-
ci). Do ochranného pásma 
spadá také celá část území 
Panské Nové Dvory. 

Všem chovatelům 
v ochranném pásmu se na-
řizuje umístit drůbež a jiné 
ptactvo chované v zajetí 
do uzavřených prostor, 
do nichž bude zamezen 
vnik volně žijícího ptac-
tva a u vchodů do těchto 
prostor bude zajištěna dez-
infekce. 
  (Pokračování na str. 2)

Pozor na výskyt ptačí chřipky
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Město se rozhodlo uspo-
řádat veřejnou sbírku 
ve prospěch rodiny z Lís-
kovce, postižené požárem 
rodinného domu s násled-
nými popáleninami ro-
dinných příslušníků. Lidé 
od 1. března do 30. dubna 
mohou přispívat na číslo 
účtu veřejné sbírky 115-
4069980287/0100 (v minu-
lém čísle zpravodaje díky 
chybnému podkladu vypa-
dla jedna číslice). 

Na číslo účtu veřejné sbír-
ky poputuje také finanční 
výpomoc ve výši sto tisíc 
korun z rozpočtu města, 
kterou schválili zastupitelé 
města na svém březnovém 
jednání. Město poskytne 
rodině postižené požárem 
rodinného domu také ná-
jemní byt o velikosti dva 

plus jedna. Rozhodli o tom 
radní města s tím, že ná-
jemní smlouva je stanovena 
na dobu neurčitou.

K události se na zastu-
pitelstvu vrátil také Petr 
Gaj, který pochválil zásah 

záchranářů i součinnost 
s technickými službami 
a městskou policií. „Byl 
jsem hrdý, že všechny slož-
ky integrovaného záchran-
ného systému takto fungují,“ 
poznamenal.  (pp)

Radnice pomůže postižené rodině 

Zpravodajství

  (Pokračování ze str. 1)
Dále se chovatelům naři-

zuje sledovat zdravotní stav 
drůbeže a ptactva chované-
ho v zajetí a případné úhyny 
obratem hlásit krajské veteri-
nární správě.

V ochranném pásmu bylo 
počátkem týdne zahájeno 
sčítání drůbeže v malocho-
vech i komerčních chovech. 
Do dotčených lokalit vyrazili 
sčítací komisaři (dobrovol-
ní hasiči), kteří měli za úkol 
obcházet všechny rodinné 

domy a zjišťovat u branky 
počet domácky chované 
drůbeže. V případě, že se 
nákaza v rámci tříkilomet-
rového pásma rozšíří, nařídí 
veterinární správa likvidaci 
drůbeže. Pokud se nerozšíří, 
zůstane pouze u zmonitoro-
vání počtu drůbeže.

Bližší informace naleznete 
na webových stránkách Státní 
veterinární správy ČR, krizo-
vý telefon Krajské veterinární 
správy pro Moravskoslezský 
kraj je 720 995 203.  (pp)

Pozor na výskyt ptačí chřipky

Zastupitelé města 
na březnovém zasedání 
schválili koupi bývalé Mo-
ravia banky s přilehlým 
nádvořím a pozemky v cen-
tru města za 13,5 milionu 
korun. Jedná se o historic-
kou budovu, která již delší 
dobu chátrá a která sou-
sedí s budovou Národního 
domu ve vlastnictví města.

V budoucnu by mohly být 
oba tyto objekty stavebně 
propojeny a využity k roz-
šíření kulturních a spole-
čenských aktivit. Vzniknout 
by tak zde mohlo kulturní 
centrum vhodné pro pořá-
dání divadelních představe-
ní, koncertů, ale i kongresů, 

přednášek a výstav, které 
dosud městu chybí. Tyto 
možnosti znepokojily Mi-
roslava Přádku, který se 
obával, že koupě této nemo-
vitosti znamená definitivní 
pohřbení rekonstrukce Kina 
Petra Bezruče, jejíž přípra-
vy byly zastupitelstvem po-
zastaveny v září loňského 
roku. „Nemusí to mít přímý 
vliv, úplně to spolu nesouvi-
sí, protože do budovy Mora-
via banky se nedá vměstnat 
sál. Až ověřovací studie pří-
stavby multifunkčního sálu 
může ukázat, jestli se nabízí 
vhodnější alternativa oproti 
rekonstrukci kina. Moravia 
banka ale patří mezi domy, 

které by měly být ve městě 
zachovány,“ reagoval primá-
tor Michal Pobucký. 

Zastupitelstvo posléze 
rozhodlo o nabytí objektu 
bývalé Moravia banky s pří-
slušným pozemkem 27 hlasy. 
„Koupě objektu s pozemky je 
výhodná z několika aspektů. 
Město zachrání historický 
objekt s cennou pískovcovou 
plastikou na jeho průčelí. 
Dále získá strategický poze-
mek potřebný k vytvoření 
kulturního centra s kvalit-
ním veřejným prostranstvím 
v centru města a v neposlední 
řadě rozšíří městský majetek 
a zvýší jeho hodnotu,“ shrnul 
náměstek Jiří Kajzar.  (pp)

MORAVIA BANKA: Budova dosud chátrala a ohrožo-
vala i sousední Národní dům.  Foto: Petr Pavelka

Město koupí objekt bývalé Moravia banky

FÁMA: Město povoli-
lo provoz jen jedné herně 
a ostatní zakázalo.

FAKTA: Není to pravda. 
Ve městě platí od roku 2011 
vyhláška, která zakazuje ha-
zard na území města všem 
bez výjimky. Od roku 2013 
není ve městě jedi-
ný automat, který 
by povolilo město. 
V provozu jsou jen 
automaty, odborně 
řečeno jiná technická 
herní zařízení (THZ – včetně 
videoloterijních terminálů), 
která povolovalo ministerstvo 
financí. Vedení města vyví-
jelo tlak na ministerstvo, aby 
povolení zrušilo, protože je 
v rozporu s vyhláškou. Mi-
nisterstvo sice po čase svá po-
volení zrušilo, nicméně pro-
vozovatelé automatů a živé 

hry v kasinech a hernách 
využívají všech možných 
právních kliček, aby zákaz 
hazardu co nejvíce oddálili, 
žádají o prodloužení lhůt, 
podávají rozklady i správní 
žaloby k soudu. V současné 
době probíhají čtyři správ-

ní řízení, která se 
nacházejí ve fázi 
rozkladového řízení 
a k dnešnímu dni do-
sud nenabyla právní 
moci. Vše je tedy 

v rukou ministerstva financí. 
Město je v těchto řízeních 
bezmocné, je pouze v pozici 
účastníka (pozorovatele). 

Na území města je nyní 
v provozu 75 THZ od tří 
společností BONVER 
WIN, a.s. (70 ks), KIMEX 
CASINO, a.s. (3 ks), multi-
gate, a.s. (2 ks).

Téma: Protekční herna

VÝROČÍ NAROZENÍ T. G. MASARYKA: Vedení města si položením květin při-
pomnělo jednu z největších postav naší historie. „Byl jsem čtyřikráte zvolen presiden-
tem naší republiky, snad mi to dává legitimaci, abych vás poprosil a celý národ čes-
koslovenský i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali 
na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky 
vědom,“ citoval Masaryka primátor Michal Pobucký.   Foto: Petr Pavelka

První březnový den při-
vítal primátor Michal Po-
bucký na radnici prvního 
občánka Frýdku-Místku 
roku 2017, kterým se stal 
Matěj Škrdla.

„Napapaný je nejspoko-
jenější, jako každý chlap,“ 
vysvětlovala klid svého mi-
minka u primátora maminka 
Lenka, která ví, o čem mluví. 
Kromě manžela Jakuba má 
doma ještě pětiletého syna 
Filípka, který přiznal, že je 
rád, že v zavinovačce není 
sestřička, ale bráška. „Naro-
dilo se další pěkné stvoření, 

jsem pyšný, že je to druhý 
syn,“ potvrdil radost z po-
tomka otec Jakub. „V noci 
nám spinká, jen tak dvakrát 
za noc se probudí na papání. 
A už začíná pomalu žvatlat,“ 
pochlubila se maminka. Po-
zornost a statut prvního ob-
čánka nečekali, protože syn 
se narodil zhruba o deset dní 
dříve, než podle lékařů měl.

Primátor měl pro rodinku 
jménem města připraveno 
několik dárků, včetně tradič-
ního zlatého řetízku s přívěs-
kem ve tvaru M – iniciály ma-
lého miminka Matěje.  (pp) 

Primátor přivítal prvního občánka
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Statutární město 
Frýdek-Místek se již 
na sklonku roku, jako 
jedno z prvních v Čes-
ku, rozhodlo vyzkou-
šet v boji s cizopasným 
jmelím, které ve velkém 
ohrožuje množství stro-
mů, speciální techniku 
postřiku rostlinným sti-
mulátorem. V pátek 3. 
března byly postřikem 
ošetřeny dvě lípy v Ko-
menského parku a také 
okrasné jabloně v sadu 
zámecké Štěpnice. 

„Speciální postřik jsme 
chtěli na stromy apliko-
vat již v lednu a únoru. 
V plánovaných termínech 
ale panovaly nepříznivé 
klimatické podmínky, 
které realizaci postřiku 
znemožňovaly. Nakonec 
se to povedlo až v březnu, 
ke konci vegetačního klidu 
stromů, což je pro úspěch 
této metody důležitá pod-
mínka,“ řekl primátor Mi-
chal Pobucký, který se byl 
na aplikaci ve spolupráci 
s technickými službami 
města podívat.

Bodový postřik má způ-
sobit opad jmelí, podobně 
jako je tomu v případě 
opadu listů na podzim. 
Pokud bude účinný a za-
chrání jmelím napadené 
stromy před uschnutím 
a pokácením, město je 
připraveno vedle stávají-
cích padesáti tisíc korun, 
které pilotní projekt sto-
jí, vyčlenit další finanční 
prostředky.

Pro letošní rok bylo 
pro postřik už vytipová-
no 17 okrasných jabloní 
v zámecké Štěpnici a osm 
vzrostlých stromů v Ko-
menského parku, na uli-
cích Dlouhá a v Sadech 
B. Smetany. Stav stromů 
bude po postřiku monito-
rován a vyhodnocen. „Pa-
tříme k těm městům, kde 
je jmelí skutečně velice 
rozšířeno, a proto jsme se 
rozhodli bojovat se jmelím 
i jiným způsobem. Dou-
fám, že akce bude úspěšná 
a získáme nové možnos-
ti, jak ještě lépe pečovat 
o naši zeleň,“ uzavřel pri-
mátor Pobucký.  (pp)

Vedení města v minu-
losti přislíbilo zabývat 
se otázkou plaveckého 
bazénu, jehož parametry 
by odpovídaly sportov-
ním potřebám místních 
plaveckých oddílů, ale 
také široké veřejnosti. 
Najít pro něj pozemek 
v centru města je ale té-
měř nemožné a náklady 

na jeho vybudování by 
také nebyly nejnižší, od-
hadují se na více jak sto 
milionů korun. Nicméně 
nabízí se možnost převzít 
a následně upravit již vy-
budovaný bazén při střed-
ní škole elektrostavební 
a dřevozpracující na ulici 
Pionýrů, jehož vlastníkem 
je Moravskoslezský kraj.

„Tato varianta se jeví jako 
optimální. Byla by mnohem 
levnější a taky přínosnější 
z hlediska dostupnosti, pro-
tože bazén je v centru měs-
ta. Kraj je převodu bazénu 
nakloněn, jeho provoz totiž 
musí dotovat ze své kasy. 
Nyní bychom měli zahájit 
jednání o podmínkách pře-
vodu. V budově s bazénem 
jsou také dva sportovní sály, 

které škola využívá v rám-
ci tělesné výchovy nebo 
je pronajímá. Předmětem 
jednání tedy bude i jejich 
užívání po případném pře-
vzetí městem. Samozřejmě 
je nutné zvážit investice 
do technických úprav bazé-
nové vany. Chtěli bychom 
totiž, aby byl bazén vhodný 
nejen pro tréninky plavců, 
ale i plavecké závody,“ při-
blížil záměr primátor Mi-
chal Pobucký. 

Prohlídky prostor bazénu 
i jeho technického zázemí 
se účastnili také zástupci 
městské společnosti Sport-
plex, která by se případně 
stala jeho provozovatelem.

O dalším vývoji jednání 
budeme aktuálně informo-
vat.

Frýdek-Místek má zájem o bazén v centru 
POSTŘIK JMELÍ: Bude boj proti parazitovi úspěšný?   Foto: Petr Pavelka

Postřiky hubící jmelí byly aplikovány

Městská policie 
ve Frýdku-Místku nabí-
zí již čtvrtým rokem fo-
renzní značení jízdních 
kol, koloběžek, ale také 
invalidních vozíků za po-
mocí syntetické DNA. Tato 
služba je pro občany města 
ZDARMA.

Značení a evidence jízd-
ních kol se bude konat od 4. 
dubna v Kontaktním centru 
prevence, které se nachází 
v Křížovém podchodu, a to 
vždy v úterý od 8.30 do 12 
a od 13 do 17 hodin.  

Pro zaevidování jízdního 
kola je nutné mít s sebou ob-

čanský průkaz, popř. doklad 
o nabytí kola (v případě, že 
tento doklad majitel kola 
nemá, vyplní čestné pro-
hlášení o nabytí značeného 
předmětu). Kolo musí být 
také čisté, aby na něj bylo 
možné značení aplikovat. 

„O značení kol syntetic-
kou DNA je stále zájem. 
Po zahájení projektu před 
třemi lety bylo označeno 
586 kol, rok nato 605 a loni 
to už bylo 689 kol, elektro-
kol a koloběžek. Nabízíme 
i značení invalidních vo-
zíků, ale z této strany jsme 
zatím nezaznamenali žádný 

zájem, nicméně možné to 
je,“ řekl primátor Michal 
Pobucký s tím, že podstatou 
celého projektu je, že ozna-
čená jízdní kola jsou zařaze-
na nejen v databázi Magis-
trátu města Frýdek-Místek, 
ale i v celosvětové databázi 
výrobce forenzního znače-
ní, což odrazuje pachatele 
od krádeží a usnadňuje iden-
tifikaci odcizených jízdních 
kol a pátrání po nich.

Jízdní kolo se označí 
zhruba na deseti místech 
mikroskopickými tečkami, 
které jsou pouhým okem 
téměř neviditelné. Jejich 
vyhledávání na jízdním kole 
je možné jen pomocí UV 
světla. K takto označenému 
jízdnímu kolu dostane maji-
tel samolepku, kterou kolo 
označí na viditelném místě 
tak, aby odradil případného 
zloděje od krádeže.

Upozorňujeme, že deštivé 
počasí a nízká teplota neu-
možňují provádět forenzní 
značení jízdních kol a inva-
lidních vozíků. Značení by 
bylo nestabilní a viditelné 
pouhým okem, což je nežá-
doucí. 

MIKROTEČKY: Aplikace  syntetické  DNA  zvyšuje 
ochranu kola před odcizením.  Foto: Petr Pavelka

V dubnu městská policie
spustí značení jízdních kol
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Na Růžovém pahorku 
ve Frýdku se narodil 22. 
května 1914 Antonín Ber-
náček. Jeho vzpomínky 
na dětství v rodné chalu-
pě byly spojeny s proce-
sími mířícími do chrámu 
Navštívení Panny Marie. 
Každou hodinu byla mše 
svatá s promluvou v jiném 
jazyce pro návštěvníky 
různých národností. 

Nenávisti mezi nimi neby-
lo, ač ve Frýdku žila spous-
ta Němců, přicházeli též 
němečtí poutníci z Opavy, 
Oder, ze Studénky, dále Po-
láci z Bílska, Jablunkovska 
a Slováci až ze Žiliny. V so-
botu večer poutě vrcholily. 
Pocestní často přespávali 
v okolních chalupách. Také 
u Bernáčků spávalo na seně 
10–15 poutníků, kteří večer 
dostali polévku a ráno bílou 
kávu, k níž si přinesli chléb. 
Ve frýdecké farnosti tehdy 
sloužilo včetně vypomáhají-
cích penzistů 15 kněží, mezi 
nimi také páter Josef Kreč-

mer, který svým příkladem 
a sociálním cítěním ovlivnil 
chlapcovo rozhodnutí stát se 
knězem.

Antonín se již jako stu-
dent místeckého gymnázia 
zajímal o Francii, kam se 
po 1. světové válce stěhova-
lo za prací mnoho obyvatel 
ze střední Evropy. Mezi vy-
stěhovalci byl i jeho strýc, 
který ho informoval o živo-
tě krajanů i o možnostech 
studia ve Francii. V červen-
ci 1936 vystoupil frýdecký 
rodák z vlaku na nádraží 
v Paříži, kam přijel studovat 
teologii. Tehdy netušil, že je 
na počátku velkého putová-
ní cizinou, která se mu stala 
na mnoho let domovem.

Po prvních zprávách o vál-
ce v září 1939 opustil seminář 
ve Versailles a jako dobrovol-
ník vstoupil ve Francii do čsl. 
armády, aby bojoval proti 
německému nepříteli. Když 
zaútočili Němci na Francii, 
zúčastnil se obranných bojů 
na Marně. Po nesčetných 

peripetiích se dostal přes 
Pyreneje a Španělsko do An-
glie. Kapitán Antonín Ber-
náček byl spolu se skupinou 
dalších důstojníků přidělen 
k americké armádě. Obdržel 
uniformu s nárameníkem ge-
nerálního štábu Eisenhowera 
s nápisem Czechoslovakia. 
Jako spojovací důstojník se 
účastnil také vylodění v Nor-
mandii a poslední těžké boje 
zažil v březnu 1945 u Düssel-

dorfu a u Essenu. Města byla 
v ruinách, civilní obyvatel-
stvo hladovělo podobně jako 
tisíce zavlečených dělníků 
různých národností. Zřídil 
pro ně dva tábory, obstará-
val jídlo, ubytování, staral 
se o jejich hmotné a kulturní 
potřeby.

Po návratu do vlasti v červ-
nu 1945 byl Antonín Berná-
ček zklamán zpolitizovaným 
životem. V listopadu téhož 

roku požádal o propuštění 
z armády a vstoupil do kněž-
ského semináře v Olomouci. 
V roce 1947 byl vysvěcen 
na kněze. První bohoslužbu 
sloužil v poutním chrámu 
Panny Marie ve Frýdku. Dal-
ší působení pátera Bernáčka 
v Javorníku ve Slezsku již 
sledovala Státní bezpečnost. 
Protože mu hrozilo zatčení, 
rozhodl se v květnu 1948 ne-
legálně opustit vlast. Ve zmí-
něném roce odešlo za hranice 
na 100 000 osob, z toho asi 
300 katolických kněží. Po-
čátky v cizině, kde je nikdo 
nečekal, byly velmi svízelné.

Z Paříže páter Bernáček 
odjel na pozvání biskupa 
českého původu do USA, 
aby se duchovně a sociálně 
staral o české a slovenské 
exulanty. Misionář uprchlíků 
bez rozdílu vyznání pomáhal 
zakládat při misiích školy, or-
ganizoval poutě, prázdninové 
pobyty dětí a posiloval kra-
jany vírou a nadějí, že přijde 
čas, kdy se budou moci vrátit 

domů. Ze svobodného světa 
zasílal do vlasti knihy a léky. 
Po 12 letech exilového poby-
tu v USA a v Kanadě se zno-
vu vrátil do Paříže, déle pů-
sobil též ve Freiburgu, Vídni 
a Lausanne. Více než 40 let 
trvalo, než mu bylo dopřáno 
vrátit se v roce 1990 do rodné 
země, aby přispěl k duchovní 
obnově ateistické společnosti.

Svou životní pouť zachy-
til P. Antonín Bernáček, 
od roku 1991 plukovník v. 
v., v knihách Ve válečné aré-
ně 1938–1945 a Z Čech až 
na kraj světa. V místě svého 
posledního působiště ve far-
nosti v Chlebovicích zemřel 
5. července 1998 na slavnost 
patronů kostela sv. Cyrila 
a Metoděje. Ještě v květnu 
téhož roku jsme od něj moh-
li slyšet dvě přednášky, které 
připravil spolu s PhDr. Kar-
lem Novákem, aby informo-
val zájemce o nezkreslenou 
historii čsl. legií. 
 Anna Nováková, 
 kronikářka

Stopa pátera Antonína Bernáčka se nadlouho ztratila v cizině

Víte, co je Popeleční 
středa? Proč zvony odlé-
tají do Říma nebo proč se 
peče velikonoční beránek? 
Chcete se dozvědět o těch-
to a dalších velikonočních 
tradicích a zvycích? Máte 
jedinečnou příležitost vy-
dat se na akci Beskydské-
ho informačního centra 
„Přivítejte s námi jaro“ 
v sobotu 1. dubna. Sraz 
účastníků před putováním 
za velikonočními tradice-
mi a zvyky bude na Zá-
meckém náměstí ve Frýd-
ku-Místku v 9 hodin.

„Velikonoce jsou vrcho-
lem a nejdůležitějším ob-
dobím církevního roku. Je 
s nimi rovněž spojena řada 
rituálů a zvyků, které se ode-
hrávaly v rodinách, na vesni-
cích i ve městech. Obyvatelé 
Frýdku-Místku i jeho ná-
vštěvníci si je s námi mohou 
připomenout a zároveň osla-
vit příchod jara,“ přibližuje 
význam Velikonoc a záro-
veň zve na akci ředitelka 
Beskydského informačního 
centra Monika Konvičná.

„Na apríla“ se budete moci 
vydat na velikonoční vyprá-
vění s návštěvou kostelů, 
v jehož závěru se podíváte 
do jediné baziliky v Morav-
skoslezském kraji. Ze Zá-
meckého náměstí, kterému 
dominuje Frýdecký zámek, 

se vydáte do kostela sv. Jana 
Křtitele, který byl postaven 
na okraji tehdejší městské 
zástavby a díky kterému si 
můžete v letních měsících 
prohlédnout město z výšky. 
Dalším zastavením bude 
kostel sv. Jošta, o kterém se 
prameny zmiňují již v roce 
1543. Finále vyprávění bude 
patřit chrám Navštívení Pan-
ny Marie, který papež Jan 
Pavel II. v roce 1999 prohlá-
sil za baziliku minor a který 
ve svých útrobách také ukrý-
vá mumifikované ostatky 

poutníků z 18. století. 
„Kromě přiblížení těchto 

atraktivit Frýdku-Místku 
si budeme po celou dobu 
vyprávět o Velikonocích. 
Historik Petr Juřák přiblíží 
dnes již mnohdy zapomenu-
té lidové obyčeje a symboly 
nebo to, jak se v minulosti 
slavily Velikonoce ve Frýd-
ku-Místku. Akce se pořádá 
zdarma, koná se za jakého-
koliv počasí a je určena všem 
bez rozdílu věku,“ upřesnila 
za Beskydské informační 
centrum Lucie Talavašková.

Návštěvníci se podívají do jediné 
baziliky v Moravskoslezském kraji.

Přijďte si poslechnout příběh Velikonoc 

Letošní rok se ve Frýd-
ku-Místku nese v duchu 
oslav 750 let od první zmín-
ky o předchůdci města 
Místku, osadě Friedeberg. 
Ta je uvedena v závěti olo-
mouckého biskupa Bru-
na ze Schauenburgu, kdy 
počátky Místku jsou úzce 
spojeny s existencí opev-
nění na Štandlu, kde byla 
umístěna menší vojenská 
posádka, která zabezpe-
čovala zemskou hranici. 
A abyste měli na oslavy 
památku, můžete si za-
koupit na pobočkách Bes-
kydského informačního 
centra Frýdek-Místek su-
venýry s tématikou 750 let.

Již v loňském roce vydalo 
Beskydské informační cen-

trum Frýdek-Místek výroč-
ní známku, která tento rok 
bude připomínat. Dřevěné-
mu kolečku tak dominuje 
znak města Frýdku-Místku 
a jedna ze symbolik měs-
ta – bazilika minor Navští-
vení Panny Marie, která je 
jedinou bazilikou v Morav-
skoslezském kraji. Sběra-
telský artefakt je k dostání 
za 30 korun na pobočkách 
Beskydského informačního 
centra ve Frýdku, Místku, 
Frýdlantě n. O. a Ostravici. 

Na oslavy byste si měli 
vybavit i svůj šatník. Po-
bočky Beskydského infor-
mačního centra ve Frýdku 
a Místku nabízejí k prodeji 
trička, která symbol 750 let 
mají ve svém potisku. Sou-

časně se na nich objevuje 
nová identita města, se kte-
rou se budete postupně se-
tkávat téměř na každém kro-
ku. Cena trička je 190 Kč.

Milovníci čokolády se 
mohou s chutí zakousnout 
do belgické mléčné čoko-
lády, která na svém obalu 
nese také tématiku 750 let. 
Čokoláda je k dostání na po-
bočkách Beskydského in-
formačního centra Frýdek-
-Místek za cenu 45 Kč.

Své turistické deníčky 
si můžete rovněž obohatit 
o nové razítko 750 let měs-
ta, pro zapomnětlivce jsou 
připraveny kapesní kalen-
dáříky a propisky a děti si 
po návštěvě Beskydského 
informačního centra mohou 

odnést balónek. To vše s lo-
gem 750 let.

Nechte se inspirovat také 
další nabídkou suvenýrů 
z Frýdku-Místku a Bes-
kyd. Tipy na akce spojené 
s oslavami 750 let najdete 
na webu www.750letfm.cz. 

Frýdek-Místek slaví, pořiďte si suvenýry s tématikou 750 let 
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1. – 9. 7.
DANCE CAMP NO. 4 
aneb TANEČNÍ ROK | 

9 dnů
Jeseníky jsou nejčistším 
prostředím naší republiky 
a my zde pořádáme další ta-
neční tábor.
Každodenní program na-
bízí taneční workshopy: 
street dance, dance hall, hip-
-hop, disco, aerobic, zumba, 
show-dance, LA tance s lek-
tory, kteří se stylům dlouho-
době věnují.
Dále budeme hrát hry, tvo-
řit, soutěžit, jezdit na vý-
lety (Masarykova stezka, 
Mořské Oko, Obří vrch, 
Freudenstein). Nuda s námi 
nehrozí!
Celý program 4. ročníku tá-
bora Dance Camp je veden 
formou celotáborové hry 
na téma Taneční rok: Pro-
tančíte se rokem 2017, zaži-
jete Štědrý den s rozbalová-
ním dárků či Halloweenskou 
párty, půjdete do školy „na-
ruby“, oslavíte Velikonoce, 
v létě pojedete k „moři“, 
na Nový rok si zalyžujete 
a postavíte sněhuláka. A jak 
oslavíte Den Dětí? Nechte se 
překvapit!
Věk: 6–16 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy
Místo: RS Iris, Karlovice 
u Vrbna pod Pradědem, Je-
seníky
Cena: 3 900 Kč
Informace a přihlášky: 
Renáta Zahurská | Telefon: 
732 383 131, 558 434 154 | E-
-mail: renata@klicfm.cz

12. – 22. 7.
DOBRODUŽSTVÍ KRI-
MINALISTIKY | 11 dnů

Vydej se s námi pátrat 

po největších zločincích 
všech dob a seznam se s kri-
minalistickými metodami 
a technikami. Víš, co je to 
daktyloskopie či bertillo-
náž? Víš, kdy byly poprvé 
v kriminalistice využity 
jako důkazy krevní skupi-
ny? Vše a mnoho dalšího se 
dozvíš, mnohé si vyzkoušíš.
Ano, správně tušíš, že vy-
pátrat zločince a poslat jej 
do chládku, kam patří, se 
neobejde bez spousty záhad, 
dobrodružství, soubojů, 
střelby...
Naši kriminalistickou sta-
nici si otevřeme na Třemeš-
ku u Oskavy, tedy kousek 
od města Šumperk, které se 
nachází v Jeseníkách – v ob-
lasti s nečistějším ovzduším 
v ČR.
Rekreační areál Třemešek 
má kromě nádherných lesů 
a potoků bazén s pravou 
vodou a travnatými břehy 
i luxusní dřevěné chatky pro 
čtyři osoby, a to je kombi-
nace, které žádný správný 
táborník neodolá.
Chceš-li zažít krásných 11 
dnů plných dobrodružství 
a fantazie, a ještě se něčemu 
naučit, neváhej a přihlas se. 
Čeká tě celotáborová hra, 
diskotéka, kino, koupání, 
výlety apod. Bazén je v are-
álu tábora.
Věk: 6–17 let
Ubytování: dřevěné chatky, 
teplá voda, sprchy, zděné so-
ciální zařízení
Místo: RA Třemešek, Tře-
mešek u Oskavy, okres 
Šumperk | www.tremesek.cz
Cena: 4 250 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 950 Kč

Akce platí do 30. 4. 2017.
Informace a přihlášky: 
Patrik Siegelstein | Telefon: 
732 646 125, 558 111 761 | E-
-mail: patrik@klicfm.cz

24. 7. – 30. 7.
MŮJ PRVNÍ TÁBOR 

| 7 dnů
Letní pohádkový tábor pro 
děti, které na táboře ještě ne-
byly. Celotáborová hra plná 
pohádkových postav pro-
vede malé táborníky celým 
týdnem.
Věk: 6–9 let (Podmínkou 
účasti je, že se jedná o první 
tábor dítěte)
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy, sociální 
zařízení
Místo: TZ Višňovka, Vyšní 
Lhoty 168, okres Frýdek-
-Místek
Cena: 2 850 Kč
Informace a přihlášky: 
Antonín Surma | Telefon: 
728 855 086, 558 111 763 | E-
-mail: tonda@klicfm.cz

28. 7. – 6. 8.
POSLEDNÍ PLAVBA 

J. S. | 10 dnů
Vydejte se s námi do stře-
dověku, kdy moře brázdily 
obrovské koráby zdobené 
černou vlajkou s lebkou 
a zkříženými hnáty. Vydej-
te se do dob, kdy piráti žili 
podle vlastních pravidel. Pi-
rátský zákoník ctili i na pa-
lubě Černé perly. Vyplujte 
pod vlajkou Jacka Sparrowa 
na jeho poslední výpravu. 
Odvážlivci jsou vítáni. Těší-
me se na vás!
Věk: 6–16 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociální 
zařízení 
Místo: Hotel Lipový, Mo-
rávka

Cena: 4 250 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 950 Kč
Akce platí do 30. 4. 2017
Informace a přihlášky: 
Renáta Zahurská | Telefon: 
732 383 131, 558 434 154 | E-
-mail: renata@klicfm.cz

6. 8. – 15. 8. 
HOLLYWOOD | 10 dnů

Do světoznámé továrny 
na sny se vydají účastníci 
letního tábora pod názvem 
Hollywood. Táborová zá-
kladna se změní na filmová 
studia, místnosti na cate-
ring, produkci, rekvizitárnu, 
maskérnu, střižnu, kinosál.
Jednotlivé táborové dny jsou 
inspirovány známými filmo-
vými hity, každý z nich je 
námětem pro několik kon-
krétních her. V nich budou 
děti, rozdělené do oddílů, 
pojmenovaných po slavných 
filmových studiích, sbírat 
body do celotáborové hry.
Kromě úvodního a závěreč-
ného ceremoniálu se odehra-
jí i další tradiční táborové 
aktivity jako táborák, hry, 
soutěže, diskotéka a výlety 
do okolí. Tak se přidej k nám 
a bude legrace!
Věk: 6–12 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociální 
zařízení
Místo: Hotel Lipový, Mo-
rávka
Cena: 4 200 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 900 Kč
Akce platí do 30. 4. 2017.
Informace a přihlášky: 
Pavla Chrobáková | Telefon: 
732 646 127, 558 111 777 | E-
-mail: pavla@klicfm.cz

14. – 23. 8.
JAK SI POSTAVIT 

AUTO | 10 dnů
Letní tábor se zaměřením 
na vědu a techniku.
Na tomto táboře se dozvíte 
mnoho zajímavého z oblasti 
automobilismu a automobi-
lek. Ukážeme vám, jak se 
auta vyrábějí a jak fungují. 
Naučíte se mnoho zajíma-
vých věcí z oblasti vědec-
kotechnických činností, a to 
teoreticky i prakticky.
Kromě technických činností 
vás samozřejmě čeká spous-
ta her, soutěží, kreativních 
činností. Pojedete na výlet, 
zatancujete si na diskotéce, 
je pro vás připravena celotá-
borová hra.
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budova, 
sprchy s teplou vodou na po-
kojích
Místo: Horská chata Skalka, 
Mosty u Jablunkova, okres 
Frýdek-Místek
Cena: 4 100 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 800 Kč
Akce platí do 30. 4. 2017.
Informace a přihlášky: 
Radka Kulhánková | Telefon: 
737 421 058, 558 111 763 | E-
-mail: radka@klicfm.cz

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ 2017 SVČ KLÍČ

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2016/2017 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, ni-
kdy není pozdě. 

OD 20. 3. 
PORTRÉT | NAVAZUJÍ-

CÍ KURZ KRESBY
Ať již máte větší či menší 
zkušenosti nebo s kresbou 
začínáte, můžete využít 
náš kurz, ve kterém se se-
známíte se zákonitostmi 
kompozice, perspektivy 
a vizování při zobrazení 
portrétu.
Věk: od 18 let

Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 17.30 – 19.30 hodin
Cena: 1 250 Kč 
Informace: Bohdana 
Řimánková | Telefon: 
558 111 777, 731 167 010 | 
E-mail: bohdana@klicfm.
cz

AKCE
18. 3.

JARNÍ DOBROTY 
V SOBOTY | DOBROTY 

V SOBOTY
V tento sobotní den tě če-
kají lahodné jarně zdobené 
cupcakes a jiné dobroty, 
které ti zpříjemní čekání 
na slunečné dny.
Věk: 6–15 let

Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 9.00 – 12.00 hodin
Cena: 80 Kč
Informace: Pavla Svobo-
dová | Telefon: 736 150 088 
| E-mail: pavlas@klicfm.cz

18. 3. 
HRNEČKU VAŘ | DIVA-
DELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Zveme všechny děti, ro-
diče, babičky a dědečky 
na pohádku Hrnečku, vař, 
kterou nacvičili členové 
dramatického kroužku 
Střediska volného času 
Klíč. Samotné divadelní 
představení potrvá asi 30 
minut. Tvořivé děti i dospě-
lí si po skončení naší veselé 

pohádky mohou vyrobit 
loutky, s jejichž pomocí si 
celé divadlo přehrají ještě 
jednou v klidu svých do-
movů.
Věk: 3–99 let
Cena: 20 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 15.00 – 18.00 hodin
Informace: Bohdana 
Řimánková | Telefon: 
558 111 777, 731 167 010 | 
E-mail: bohdana@klicfm.
cz

18. 3. 
SOUTĚŽNÍ 

A KVÍZOVÉ 
ODPOLEDNE

Máte rádi pantomimu, há-

danky a kvízy? Dokážete 
poznat různé filmové a hu-
dební ukázky? Pak nevá-
hejte a přijďte poměřit síly 
s ostatními, užít si spoustu 
zábavy a dozvědět se nové 
zajímavé věci. Na začátku 
akce se rozdělíme do ně-
kolika družstev a můžeme 
začít soutěžit.
Věk: 10–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 15.00 – 18.00 hodin
Cena: 20 Kč
Informace: Lukáš Plánič-
ka | Telefon: 558 111 765, 
737 410 754 | E-mail: lu-
kas@klicfm.cz
  (Pokračování na str. 10)

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na březen 

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagač-
ní materiály jednotlivých 
akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.
Bližší informace, 
přihlášky apod.
SVČ KLÍČ 
FRÝDEK-MÍSTEK 
telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz
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Ve šlágru 18. kola Val-
cíři porazili před zcela za-
plněným stadionem (6200 
diváků) favorizovaný Ba- 
ník Ostrava po vydaře-
ném vstupu do zápasu, 
kdy už v 5. minutě zahrá-
val od hostující střídačky 
standardní situaci Šum-
ský, míč se následně dostal 
k frýdeckému kapitánovi 
Literákovi, který z otočky 
a s pomocí teče jednoho 
z ostravských fotbalistů 
překonal brankáře Vaška. 

Lipina se ujala brzkého 
vedení, jenže o něj o pár 
minut později přišla. V 19. 
minutě chyboval Mihálek, 
když neudržel v rukou cent-
rovaný míč a Hlinka dotlačil 
míč za brankovou čáru – 1:1. 
Derby tak začalo nabírat 
na obrátkách. Ostravští fa-

noušci, kteří byli ve Stovkách 
hodně slyšet, hnali své oveč-
ky ke zteči. Valcíři naopak 
statečně bojovali, za což byli 
po změně stran i odměněni. 
V 70. minutě v první šanci 
nejprve Vyskočil neuspěl, 
míč se však znovu odra-
zil k frýdecko-místeckému 
útočníkovi a ten jej následně 
nůžkami poslal za záda ost-
ravského gólmana – 2:1!

„Martinovi na tréninku 
musím vyčinit. Už ta první 
jeho šance se měla promě-
nit,“ usmíval se po zápase 
viditelně spokojený kouč 
Valcířů Miroslav Nemec. 
Ten pak výkon olomouckého 
rodáka vyzdvihl. „Vysky je 
zkušeným fotbalistou, což 
nakonec i ukázal. Nebudu 
ale chválit jen jeho, za toto 
vítězství si totiž zaslouží po-

DERBY: Valcíři zaskočili exligistu.  Foto: Petr Pavelka

šlágr sezony s Baníkem
MFK F-M – FC BANÍK OSTRAVA 2:1 (1:1)

Na úvod jarní sezony 
zajížděli fotbalisté do da-
leké Vlašimi. S Blanický-
mi rytíři jsme nakonec 
prohráli, takže vstup 
do jara podle představ 
nevyšel. 

Po dvaceti minutách šli 
vlašimští fotbalisté do vede-
ní, když na polovině hřiště 
obrali hosty o míč a po po-
hledné kombinaci otevřel 
Janda skóre zápasu – 1:0. 
Ve 34. minutě odehráli Val-
cíři míč na roh, což byla šan-
ce pro Vlašim. Centrovaný 
balon pak propadl ve vápně 
k nohám domácích hráčů, 
kteří až na třetí pokus dosta-
li míč do branky a šťastným 
střelcem byl nakonec Voj-
těch Hadaščok - 2:0. 

Do druhé poloviny utká-
ní Frýdečtí nastoupili již se 

dvěma změnami v sestavě, 
když střídání před poločasem 
doplnilo ještě jedno těsně 
po přestávce. Možná právě 
to pomohlo a v 57. minutě se 
po rohovém kopu mohli hosté 
radovat po přesném zásahu 
Ševčíka. Frýdečtí vycítili šan-
ci a na hřišti se strhl boj o kaž-
dý míč, což s sebou přineslo 
i řadu faulů. Deset minut před 
koncem utkání ale přišel pro 
domácí uklidňující třetí gól.

„Hlavně za hru v prv-
ním poločase jsme si určitě 
vyhrát nezasloužili. Špatně 
jsme dostupovali, byli jsme 
málo agresivní. Nemám slov 
na naši hru,“ řekl k prvnímu 
jarnímu zápasu frýdecko-
-místecký trenér Miro-
slav Nemec. Kritika padla 
na úrodnou půdu, s Baníkem 
to byl úplně jiný zápas.

Vstup do jara se áčku nepovedl
FC VLAŠIM – MFK F-M 3:1 (2:0)

chvalu úplně všichni. Přesně 
pro tento moment se kluci 
dva měsíce tvrdě připravo-
vali. Rozhodla důslednost, 
důraznost a fyzická připra-
venost,“ dodal Nemec.

„Dnes byl k vidění víc boj 

než samotný fotbal. Kluky 
jsem vybízel k tomu, že po-
kud to půjde, ať se tady snaží 
o kombinační hru. Bylo však 
poznat, že domácí byli větší 
a silnější. Bohužel jsme si ne-
chali dát ze standardky brzký 
gól. Na to jsme se celý týden 

připravovali. Pak jsme doká-
zali vyrovnat a měli i více ze 
hry. Takový je bohužel fot-
bal. Co mám říct pak k tomu, 
že Mondek nedá z metru gól. 
Kluci zápas ale odmakali,“ 
hodnotil derby ostravský lo-
divod Vlastimil Petržela.

kam za sportem a relaxací
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

Jízda na koni
Sportovní klub Skalický dvůr nabízí prázdninové kurzy 

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

www.skalickydvur.cz

z atletiky

Devět medailí z mítinku mládeže

Výborně si vedly naše 
půlkařky na ostravském 
mítinku Czech Indoor Gala 
Ostrava 2017. V devítičlen-
ném poli se objevila hned 
trojice našich. Skvělým 
způsobem se s rychlým 
závodem vyrovnala Iveta 

Rašková, která vybojovala 
třetí místo v novém oddílo-
vém rekordu 2:13.48 minuty. 
Tímto časem se posunula 
do čela letošních českých ju-
niorských tabulek. Rovněž 
sedmá Kateřina Krtková si 
výrazně vylepšila osobní 

rekord a čas 2:16.15 minuty 
ji zařadil na páté místo mezi 
českými juniorkami. Osmá 
doběhla Veronika Siebelto-
vá, která si testovala svou 
rychlost na této pro ni krátké 
trati a s výkonem 2:19.02 mi-
nuty je určitě spokojená.

V ostravské atletické 
hale se konal mezinárodní 
mládežnický mítink Kids 
Athletics Poruba 2017. Star-
tovala na něm téměř třicítka 
našich a vedla si výborně. 
V konkurenci čtyř stovek 
závodníků 25 českých od-
dílů a dalších z Polska vybo-
jovali naši čtyři zlaté, čtyři 
stříbrné a jednu bronzovou 
medaili. Navíc padlo pět od-
dílových rekordů a spousta 
rekordů osobních. O nejcen-

nější kov pro naše barvy se 
postarali v mladším žactvu 
Dominik Göttlicher ve vrhu 
koulí v novém oddílovém 
rekordu 9.40 m a Anna 
Cagašová na 800 m ve vý-
borném čase 2:21.88 min. 
Stejnou trať starších žaček 
ovládla Anna Zemaníková 
v osobáku 2:22.90 minuty 
a na 60 m v přípravce zvítězil 
Jan Klimas za 8.92 s, což je 
rovněž nejlepší oddílový čas 
historie. Honza navíc přidal 

stříbro na 800 m a opět v od-
díláku 2:45.04 min. Stříbro 
si na krk pověsila v pří-
pravce Tereza Kubajurová 
na 60 m za oddílový rekord 
9.13 s. Martin Langer zdolal 
do výšky 1.23 m a bral rov-
něž stříbro. A poslední me-
daili této hodnoty vybojoval 
na 800 m ve starším žactvu 
Thomas Hlavačka za 2:08.81 
min. Tady ho bronzem dopl-
nil Patrik Stankov v osobá-
ku 2:15.87 min.

Půlkařky na Czech Indoor Gala
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Jihlava v domácím pro-
středí ukořistila ve čtvrt-
finálovém souboji play-
-off WSM ligy první dvě 
výhry, na které navázala 
i v prvním zápase v Po-
lárce. Po úvodní periodě 
hosté sice prohrávali, ale 
v dalším průběhu už tým 
z Vysočiny notně oslabené 
domácí mužstvo dokázal 
přetlačit a celkově trium-
fovat poměrem 6:1. 

Frýdečtí hokejisté vstou-
pili do prvního domácího 
klání s velkým odhodláním 
a nasazením. Jihlavského 
Škarka hned od úvodu zasy-
pali množstvím střel. Bran-
ková radost přišla v polovině 
jedenácté minuty a byla to 
velká paráda. V přesilovce 
domácí hráči obranu Dukly 
doslova vyšachovali a roze-
brali do posledního šroubku. 
Lukáš Jašek ideálně předlo-
žil puk Michalu Kovařčíko-
vi, jenž pohotovou střelou 
z pravého kruhu našel volné 
místo v jihlavské brance.

Ambiciózní tým z Vysoči-
ny ukázal svou pravou sílu te-
prve ve druhé třetině. Početní 
převahu gólově zhodnotil 
Tomáš Jiránek a Dukla v pro-
středním dějství dokonale 
otočila vývoj zápasu třemi 
góly. Domácí mladíci se sice 
urputně snažili o zvrat, ale 
zkušení hosté i nadále dikto-
vali tempo hry. 

HC F-M – HC Dukla 
Jihlava 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

V utkání, které rozhodova-

lo o konci nebo pokračování 
sezóny, začali svěřenci tre-
néra Juříka aktivně a záhy se 
ujali vedení po trefě Davida 
Samiece, který tečoval pokus 
Mariána Adámka. Dukla sice 
kontrovala dvěma góly, krátce 
před koncem úvodní části ov-
šem srovnal Michal Kovařčík 
a prodloužení série Frýdku-
-Místku vystřelil v čase 41:05 
Mika Štebih. Rozhodující 
moment celého zápasu při-
šel krátce po začátku třetí 
třetiny. V početní výhodě se 
kotouč dostal na hůl Mihy 
Štebiha a bývalý obránce Jih-
lavy prudkou ranou od modré 
čáry propálil vše, co mu stálo 
v cestě. Hosté vzápětí dostali 
možnost srovnat v početní 
výhodě, Rysi se ale obětavě 
ubránili a zabránili soupeři 
srovnat. S přibližujícím se 
koncem utkání začala Jihlava 
přidávat na obrátkách a drala 
se za vyrovnáním. Po od-
dechovém čase sáhli trenéři 
Dukly ke hře bez brankáře, 
ke srovnání ovšem nedošlo.

V pondělí 6. března pak 
odehráli hokejisté Frýdku-
-Místku páté čtvrtfinálové 
utkání play off, ve kterém se 
svěřenci Jiřího Juříka před-
stavili na ledě Dukly Jih-
lava. Ta nakonec dokázala 
nováčka WSM ligy v sezoně 
2016/2017 porazit 4:1 na zá-
pasy (naposledy 8:2) a po-
stoupila tak do dalších bojů 
ve vyřazovací části. 

Po všech zápasech v zá-
kladní části, které střídaly 

Teprve druhou výhru 
v sezoně na hřišti soupeře 
si připsali házenkáři Pe-
pino SKP Frýdek-Místek 
v Lovosicích. Čtvrtý tým 
extraligy porazili 32:28. 
Oplatili mu tak porážku 
z podzimu a zajistili si 
účast ve vyřazovací části.

Přitom začátek zápasu 
nenasvědčoval tomu, že se 
v Lovosicích zrodí překva-
pivý výsledek. Domácí vý-
běr střelecky táhl Jiří Bou-
ček, se kterým si obrana 
Pepino SKP Frýdek-Místek 
nevěděla příliš rady.

„Z dálky se Lovosice 
neprosazovaly, úspěšněj-
ší byly spíše z proskoků. 
S dalekonosnými pokusy si 
většinou Honza Marenčák 

poradil. Slušně chytal už 
v prvním poločase,“ uvedl 
trenér Pepino SKP Frýdek-
-Místek Aleš Chrastina.

Po prvních třiceti minu-
tách však jeho svěřenci tahali 
za kratší konec. V Lovosicích 
prohrávali 16:12. Po změně 
stran však zlepšili obranu 
a začali hrát s enormním na-
sazením. „Dokázali jsme se 
prosazovat z rychlých proti-
útoků, což nám celou sezonu 
příliš nešlo. Tentokrát se stře-
lecky chytila i naše křídla,“ 
poznamenal frýdecko-mís-
tecký lodivod, který stále 
nemá k dispozici kompletní 
kádr, v Lovosicích se ale 
mohl spolehnout na všechny 
hráče, kteří byli připraveni 
do zápasu nastoupit.

První březnový víkend 
se ve Frýdku-Místku sešly 
téměř tři stovky chlap-
ců a děvčat v žákovských 
kategoriích juda. Hala 7. 
základní školy hostila již 
osmnáctý ročník klání, kte-
ré se uskutečnilo u příleži-
tosti 750 let založení města.

Příjemné prostředí a dob-
rá práce pořadatelů přispěla 
k hladkému průběhu setkání 
mládeže, která reprezento-
vala 29 klubů z Polska, Čes-
ka a Slovenska. Slavnost-
ního zahájení se zúčastnil 
náměstek primátora Karel 
Deutscher, který je v součas-
nosti prezidentem Euroregi-
onu Beskydy. 

Největší zastoupení měl 
pochopitelně pořádající klub 
Judo Beskydy, podpořený 
základnami Frýdek-Místek, 
Dobrá, Raškovice a Frýdlant 
n. O. V jednotlivých kate-
goriích svým počtem do-
minovali nejmladší chlapci 
a děvčata ve věku od 5 do 10 
let. Na startu se jich sešlo 
130. V soubojích se předved-
li talentovaní judisté, kteří 
patří ke špičkám státních 
reprezentací, ale především 
většina dětí, kterým judo 
přináší smysluplné naplnění 
volného času spojené s utu-
žováním zdraví, fyzické 
i psychické kondice. 

Pro všechny zúčastně-
né děti byla soutěž velkým 
zážitkem. Vítězové obdr-
želi medaile, poháry a jako 

upomínku věcné ceny, které 
věnovalo i Statutární město 
Frýdek-Místek. V koneč-
ném hodnocení úspěšnosti 
zúčastněných klubů bylo 
oceněno pět klubů. Nejlépe 
dopadli domácí, následováni 
druhým JC Femax Hranice 
a třetím polským týmem 
AJ Skoczów. Čtvrtí skončili 
slovenští judisté z Martina. 
Na pátém místě se umístil 
Slezan Opava společně s JC 
Havířov. Mládež z pořáda-
jícího klubu vybojovala 6 
zlatých a dalších 18 medailo-
vých umístění. 

Hlavní trenérka klubu Pav-
la Prőllová: „Soutěž byla vel-
mi dobře obsazená a všechny 
kluby přivezly ty nejlepší 
borce. Silná konkurence byla 
především v kategorii nej-
mladších benjamínků. Proto 
mám velkou radost z úspěchu 

našich chlapců a děvčat, kteří 
potvrdili, že patří k nejlepším 
v kraji, a pokud vydrží, čeká 
je skvělá budoucnost. Kate-
gorie nejmladších tvoří nej-
větší počet členské základny 
našeho klubu. Každý tak 
výrazný úspěch nám přivádí 
další zájemce o trénink juda. 
Na všech našich základnách 
probíhá nábor nepřetržitě 
v průběhu celého roku.“

Zlato ve svých katego-
riích vybojovali frýdecko-
-místečtí borci Adam Rus-
ňák, Václav Klepáč, Tomáš 
Vontor, Adam Žídek, Adam 
Siuda a Ondřej Menšík.

Ve stejný termín se jiní 
starší žáci a žačky z Juda 
Beskydy zúčastnili vý-
znamné soutěže v rakous-
kém Gmunderu, kde zlato 
vybojovala Vendula Mecová 
a stříbro Eliška Kubíčková.

Mistrovství Euroregionu Beskydy

JIHLAVA NAD NAŠE SÍLY: Čtvrtfinále bylo pro nováčka maximem.  Foto: Petr Pavelka

Hokejisté Jihlavu porazili jen jednou
HC F-M – HC Dukla Jihlava 1:6 (1:0, 0:3, 0:3)

Frýdecko-místecký Adam Siuda (nahoře) ve vítězném 
finálovém zápase se Slovákem Kubicou.

Házenkáři vyhráli v Lovosicích 
a jsou tak definitivně v play off
Lovosice – Pepino SKP F-M 28:32 (16:12)

radost i zklamání, se dokázala 
parta kolem kapitána Davida 
Klimši probojovat přes těžké 
předkolo play off z devátého 
místa až do čtvrtfinále, kde 
jim stopku vystavil zkušený 
klub. Premiérová účast v dru-

hé nejvyšší soutěži tak vynes-
la hráčům s Rysem na prsou 
krásné sedmé místo a na se-
zonu 2016/2017 se bude určitě 
vzpomínat v dobrém. Krásné 
okamžiky a momenty měli 
na starost nejen hráči, ale taky 

fanoušci, kteří dokázali tým 
podporovat i v době, kdy se 
nedařilo. Vedení HC Frýdek-
-Místek, realizační tým a ka-
bina „A“ týmu všem děkuje 
za podporu, kterou v letošní 
nováčkovské sezoně projevili.
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V březnu, v poslední 
fázi období vegetačního 
klidu, dojde na pozemcích 
ve vlastnictví Statutární-
ho města Frýdek-Místek, 
které jsou součástí veřej-
né zeleně ve správě od-
boru životního prostředí 
a zemědělství, ke kácení 
vybraných stromů, kte-
ré jsou odumřelé, a také 
těch, které by mohly 
ohrozit bezpečnost, zdra-
ví osob a majetku.

Monitorováním stromů, 
selekcí suchých dřevin, 
dřevin s rizikovými de-
fekty, napadených škůdci 
a chorobami, které provádí 
referenti zeleně odboru ži-
votního prostředí a země-
dělství v rámci průběžných 
kontrol stromů, dochází 
k zajišťování provozní 
bezpečnosti a předcházení 
vzniku pádu nebo zlomu 
stromu a ohrožení zdraví 
osob a majetku.

Ve veřejné zeleni na úze-
mí statutárního města 
Frýdku-Místku dojde 
v březnu ke kácení 55 vy-
braných stromů z výše uve-
dených důvodů v několika 
lokalitách, které jsou ozna-

čeny informačním letákem 
„Oznámení o kácení stro-
mu“ s uvedením důvodu 
ke kácení.

Ve Frýdku budou po-
káceny stromy například 
v zapojeném porostu veřej-
né zeleně „Na Zavadilce“ 
v okolí pěšího chodníku, 
kde dojde k pokácení vrb 
bílých, které jsou napa-
deny dřevokaznými hou-
bami a ohrožují možným 
zlomem a pádem větví 
i kmenů bezpečnost okolí. 
Dále se bude ve Frýdku ká-
cet v Parku pod zámkem. 
V tomto parku budou po-
káceny dva jasany ztepilé. 
Kácet se bude také napří-
klad na ulici Slunečná, 
Puškinova, Žižkova a Jiří-
ho z Poděbrad.

V Místku dojde k poká-
cení zcela suchých a jme-
lím napadených šesti lip 
srdčitých, akátu a borovi-
ce v parku Sady Bedřicha 
Smetany. Dále se budou 
kácet dvě břízy bělokoré 
na ulici Komenského a tr-
novník akát na ulici Česko-
slovenské armády.

V příloze je uveden se-
znam dřevin určených 

ke kácení ve veřejné zeleni, 
které podléhají povolení 
dle zákona o ochraně pří-
rody a krajiny. 55 stromů 
bude vykáceno do konce 
dubna, zbytek v období ří-
jen–prosinec 2017.

Mimo kácení neper-
spektivních stromů zajiš-
ťují referenti zeleně odboru 
životního prostředí a ze-
mědělství také výsadby 
nových stromů a keřů. Pro 
výsadby se vybírají místa, 
která jsou vhodná, účelná, 
nejsou zamítnuta nesou-
hlasnými stanovisky dotče-
ných orgánů státní správy, 
místa, která nejsou v kolizi 
s rozvojem území nebo do-
pravní a technickou infra-
strukturou a jejich ochran-
nými pásmy.

Tak jako každý rok se 
odbor ŽPaZ snaží vysadit 
co nejvíce dřevin, aby do-
šlo ke kompenzaci újmy 
vzniklé pokácením provoz-
ně nebezpečných a suchých 
stromů, tak i na jaře roku 
2017 budou vysazeny nové 
stromy a keře, pro které se 
v současné době vybírají 
vhodné lokality. Vysazova-
né druhy včetně počtu kusů 

Kácení dřevin ve veřejné zeleni

budou upřesněny. Nejví-
ce dřevin bude vysazeno 
na podzim 2017 v době, 

která je pro výsadbu dřevin 
ve městě z hlediska ujmutí 
nejvhodnější.

Podle nově získaných 
informací budou generál-
ní opravy dosluhujících 
horkovodů, o kterých již 
odbor životního prostředí 
a zemědělství dříve infor-
moval, probíhat v letoš-
ním roce kromě sídliště 
Kolaříkovo také na sídliš-
tích Bezručovo a Riviéra. 
Z toho vyplývá také nut-
nost vykácet další vzrostlé 
dřeviny rostoucí v ochran-
ném pásmu horkovodu, 
bez jejichž odstranění není 
možné výkopové práce při 
opravách realizovat.

Konkrétně dojde k vyká-
cení jírovce, javoru a několi-
ka keřů za bytovými domy č. 
p. 1886–1892 na ul. Maxima 
Gorkého. Další dosti roz-
sáhlé kácení proběhne vedle 
budovy Kina Petra Bezruče 
v ploše trávníku, kde jsou 
v současné době umístěny 
bludné balvany jako připo-
mínka básní Petra Bezruče, 
a na konci ul. 1. máje v mís-
tě, kde navazuje na náměstí 
před budovou kina. Celkem 
zde bude vykáceno osm lip, 

tři borovice, dva platany, 
jeden topol a jeden jasan. 
Kácení by mělo proběhnout 
ještě do konce tohoto ob-
dobí vegetačního klidu, tj. 
do konce března 2017.

Při opravách horkovodů 
je nutné vytěžit zeminu nad 
betonovými šachticemi, 
ve kterých je horkovodní po-
trubí uloženo v celé šířce tak, 
aby bylo možné vyzvednout 
betonové panely zakrývající 
šachtice a vyměnit jednotli-
vé díly potrubí. Celková šíře 
výkopu bude nejméně čtyři 
metry. Z tohoto důvodu není 
možné zachovat stromy, kte-
ré se nacházejí přímo v trase 
výkopu nebo v jeho těsné 
blízkosti, protože by došlo 
k rozsáhlému poškození 
kořenového systému těchto 
stromů.

Přestože stromy a keře 
rostou na pozemcích 
ve vlastnictví Statutárního 
města Frýdek-Místek, jejich 
kácení provádí společnost 
realizující generální opravu 
horkovodu, jelikož pod-
zemní inženýrské sítě mají 

v souladu s platnou legisla-
tivou stanovena ochranná 
pásma, ve kterých je zakázá-
no vysazovat trvalé porosty. 
Na plochách městské zeleně 
se však často vzrostlé stro-
my, vysazené před mnoha 
desítkami let nezřídka sa-
motnými obyvateli sídlišť, 
nachází přímo nad vedením 
inženýrských sítí a výměnu 
dosluhujícího potrubí ne-
lze realizovat bez pokácení 
těchto stromů.

Za kácené stromy bude 
v blízkém okolí místa ká-
cení provedena náhradní 
výsadba nových dřevin 
tak, aby v budoucnosti svý-
mi kořeny nezasahovaly 
do ochranných pásem hor-
kovodů a dalších podzem-
ních inženýrských sítí. Vý-
sadbu provede společnost 
realizující generální opra-
vu horkovodu v termínu 
do dvou let od provedení ká-
cení. Celkem bude vysazeno 
19 ks nových dřevin druhů 
jerlín japonský, javor klen, 
jírovec maďál, muchovník 
stromovitý, platan javoro-

Kácení dřevin z důvodu generální opravy horkovodu 
proběhne také na sídlištích Bezručovo a Riviéra

listý, střemcha obecná, lípa 
srdčitá a třešeň „Accolade“.

Všechny kácené stromy 
nechal odbor životního pro-
středí a zemědělství označit 
letákem informujícím obča-

ny o termínu a důvodu káce-
ní dřeviny. Vedení statutár-
ního města Frýdek-Místek 
chce tímto označením stro-
mů posílit informovanost 
veřejnosti.
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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:

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

Statutární město Frý-
dek-Místek má od roku 
2011 platný strategic-
ký plán rozvoje města 
jako komplexní strate-
gický rozvojový doku-
ment s dlouhodobým 
horizontem a dopadem 
na občany, organiza-
ce a zájmová sdružení 
i podnikatele. Do tvorby 
takto důležitého rozvojo-
vého dokumentu je vždy 
nezbytné zapojit také 
veřejnost a zohlednit její 
potřeby.

Nyní je připravován 
tzv. Akční plán na období 
2017–2018, což je doku-
ment, který rozpracová-
vá dlouhodobou strategii 
na kratší období. Akční 

plán obsahuje návrhy 
projektů, které přispívají 
k rozvoji města. Město se 
proto znovu obrací na ob-
čany s žádostí o spolupráci.

Občané mají možnost 
podělit se s městem o své 
nápady, požadavky či 
přání, které by přispěly 
k dalšímu rozvoji města 
a lepšímu životu ve Frýd-
ku-Místku. Náměty by 
měly být pokud možno co 
nejkonkrétnější (popis zá-
měru, odhad časové a fi-
nanční náročnosti) a svým 
charakterem mohou být 
nejen „tvrdé“ (infrastruk-
turní, stavební), ale také 
tzv. „měkké“ (rozvíjející 
dovednosti).

Na adrese http://www.

frydekmistek.cz/cz/pod-
nikatel/strategicky-plan-
-rozvoje-mesta/ naleznete 
formulář pro sběr projek-
tových záměrů, který je 
potřeba vyplnit pro každý 

jednotlivý záměr a elek-
tronicky zaslat nejpoz-
ději do 31. 3. 2017 na e-
-mail buczkova.jana@
frydekmistek.cz. Formu-
lář v tištěné podobě bude 

k dispozici na Informacích 
v přízemí budov magistrá-
tu (ul. Radniční 1148 nebo 
Palackého 115) a je možné 
ho odevzdat na podatelně 
magistrátu.

Občané, zapojte se a přispějte k rozvoji města

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/). 

Vyplněný formulář je možno odevzdat na podatel-
ně magistrátu nebo zaslat poštou na adresu Magistrát 
města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek, 
738 01.

Pokud tak žadatel neučiní, jeho žádost bude z evi-
dence vyřazena.
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Na setkání do školičky 
MŠ Anenská, odloučené 
pracoviště J. Trnky, přišly 
tři usměvavé pracovnice 
ADRY Frýdek-Místek. 
Naši předškoláčci se během 
hodinové návštěvy dovída-
li, co je to ADRA, kdo v ní 
pracuje, kdo je dobrovol-
ník, jak vypadá logo ADRY 
nebo jak můžeme pomáhat 
i my v naší školičce.

Děti už dnes vědí, že 
v obrázku loga ADRY 
je zeměkoule, protože 
ADRA působí na celém 
světě, dále jsou v logu tři 
postavy – první je člověk, 
který potřebuje pomoc, 
druhá postava je pracovník 
ADRY, který jeho volání 
slyší a pomoc zprostředku-
je, a třetí postava je člověk, 
který ve spolupráci s AD-
ROU pomáhá lidem, kteří 
to potřebují.

Děti si vyzkoušely, jak 
těžké je bez pomoci např. 
zavázat provázek kolem 

zápěstí jen jednou rukou, 
že je potřeba požádat o po-
moc a kamarád jim pomoc 
může poskytnout. Dále si 
s pracovnicemi ADRY po-
vídaly také o tom, jak po-
máhají doma nebo jak teď 
naše školička pomáhá při 
sběru víček pro nemocné-
ho Lukáška (akce ADRY, 
do které jsme se zapojili). 
Na konci setkání si děti 
společně vyráběly malého 

Dobrovolníčka.
Domluvili jsme si další 

setkání, a to na našem Dni 
zdraví ve čtvrtek 6. dubna 
od 15 hodin, kde ADRA 
bude na jednom z připra-
vovaných stanovišť a my 
jí předáme všechna nasbí-
raná víčka, případně i další 
věci, které ADRA v této 
době sbírá (tuhá mýdla 
a pánské ponožky). 

 Lenka Izsóvá

Školství

V úterý 21. února se 
na 11. ZŠ F-M, Jiřího 
z Poděbrad 3109, konal již 
tradiční Den otevřených 
dveří. Rodiče a jejich 
předškoláci se seznámi-
li se životem školy, jejím 
prostředím a atmosférou. 
Děti si mohly vyzkoušet 
své dovednosti na růz-
ných stanovištích po celé 
škole. 

Připraveny byly aktivi-
ty z různých oborů, např. 

Šikovné ruce, Fyzikální 
zákonitosti v přírodě, Se-
tkání s přírodou, Zpíván-
ky, Sportujeme pro radost 
a pro zdraví, Malá cizí 
slovíčka – (Šj, Nj, Rj, Aj), 
Kouzelná tabule – ukázka 
výuky, Píšeme Comenia 
Scriptem a další.

Věříme, že celá tato akce 
pomohla ještě nerozhod-
nutým rodičům při volbě 
správné školy před zápisem 
do 1. tříd. Všem děkujeme.

Dny otevřených dveří
Mateřská škola Frýdek-Místek, 

Josefa Myslivečka 1883 
vás zve na dny otevřených dveří, 

které se uskuteční v těchto termínech:
MŠ J. Myslivečka 1883 – 4. 4. 2017 

MŠ F. Čejky 420 – 5. 4. 2017, a to od 16 do 18 hodin
MŠ Lysůvky, Příborská 37 – 6. 4. 2017 

V těchto dnech si můžete prohlédnout naše mateřské 
školy. Pro děti budou nachystány zajímavé a netradiční 
úkoly či hry. Pro rodiče pak informace, které zodpoví pří-
padné dotazy. 

Nabízíme také možnost vzdělávání v třídách logope-
dických. Zde se mohou vzdělávat děti se specifickými 
vzdělávacími potřebami. Největší výhodou těchto tříd je 
malý počet dětí na třídě, který tak umožňuje individuální 
přístup ze strany učitele.

Pokud vám dané termíny nevyhovují, nebojte se nás 
kontaktovat a domluvit si návštěvu v jiném termínu, kon-
takty najdete na www.jmyslivecka.cz.

 Přijďte se podívat, těšíme se na vás.

Den otevřených dveří na 11. ZŠ

MŠ ANENSKÁ: Ve školičce nás navštívila naše frýdec-
ko-místecká malířka paní Marcela Žáková. Během hodi-
ny a půl na obličejíčkách dětí vykouzlila řadu neuvěřitel-
ných obrázků. Paní malířku jsme uvítali také na našem 
Karnevale s klauny 23. 2. na 8. ZŠ, kde pomáhala dětem 
malováním na obličej dotvořit jejich karnevalové masky. 
 Lenka Izsóvá, odlouč. prac. J. Trnky

Adra ve školičce J. Trnky

  (Pokračování ze str. 5)
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 výrob-
ku. Dílna opět proběhne 
ve dvou navazujících blo-
cích – v první části si vyro-
bíme krásné jarní keramic-
ké výrobky, ve druhé (7. 4.) 
je pak naglazujeme.
Věk: 15–99 let 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 16.00 – 19.00 hodin
Cena: 200 Kč
Informace: Pavla Svobodo-
vá | Telefon: 736 150 088 | 

E-mail: pavlas@klicfm.cz
25. 3. 

PUTOVÁNÍ S TROLLY 
| AKTIV DAY

Jsi fanda pohádky Trollo-
vé? Přijď se s námi pobavit 
na nejzábavnější trollí do-
poledne! Společně si užije-
me spoustu her, zábavných 
úkolů a tance.
Věk: 4–12 let
Cena: 60 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00 – 12.00 hodin
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

25. 3. 
JARNÍ KERAMICKÁ 

DÍLNA 

Přijďte si vyrobit jarní kvě-
tinovou misku a keramické 
zápichy, které oživí vaše 
velikonoční osení. Tento-
krát si vyzkoušíme, jak při 
výrobě využít netradiční 
pomůcky, které bychom 
v keramické dílně obyčejně 
nehledali. Dílna opět pro-
běhne ve dvou navazujících 
blocích – v první části si 
vyrobíme krásné jarní kera-
mické výrobky, ve druhé (8. 
4.) je pak naglazujeme. 
Věk: 8–14 let 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00 – 12.00 hodin
Cena: 150 Kč
Informace: Pavla Svobodo-
vá | Telefon: 736 150 088 | 
E-mail: pavlas@klicfm.cz

Nabídka akcí SVČ na březen
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Ve středu 22. února 
se v prostorách školní 
družiny při 5. ZŠ konala 
Výtvarná soutěž měst-
ských školních družin. 
Všichni přítomní se moh-
li na vlastní oči opět pře-
svědčit, že naše děti malu-
jí rády a moc hezky. 

Soutěže se zúčastnilo 49 
dětí z desíti městských škol 
(ŠD při 1., 2., 4., 5., 6., 7., 
8., 11., ZŠ, ŠD při ZŠ Nadě-
ji a ŠD Skalice). Tentokrát 
si děti vylosovaly téma: 
„CIRKUS“.

Výkresy plné barev, 
energie a pohybu. Akvarel, 
pastely, tempery, kombino-
vané techniky – nelehký 
úkol poroty. Vyhodnocení 
soutěže, úsměvy a rozzáře-
né oči plné radosti. Nikdo 
z dětí neodcházel bez od-
měny.

Všichni si slíbili, že se 
za rok opět sejdou. Je krás-
né posilovat lásku k vý-

23. února se na 11. ZŠ, 
Jiřího z Poděbrad, opět 
uskutečnilo okresní kolo 
Olympiády v AJ. Celkem 
56 dětí přijelo soutěžit 

v kategoriích I.A (žáci 6. 
a 7. tříd) a II.A (žáci 8. a 9. 
tříd).

V kategorii II.A podal 
skvělý výkon Matěj Janůlek 

z 9.B, žák 11. ZŠ, kterého 
porota ohodnotila jako nej-
lepšího. Získal cenu za 1. 
místo a postoupil do kraj-
ského kola, které se usku-
teční 24. března v Ostravě.

Se zdokonalením mlu-
veného projevu a poslecho-
vých dovedností Matějovi 
již v okresním kole pomá-
hala paní učitelka Tereza 
Filipcová a i tentokrát Ma-
těje připraví tak, aby jeho 
umístění v krajském kole 
bylo co nejlepší.

Paní učitelce i Matějovi 
přejeme, ať se jim daří plně-
ní tohoto nesnadného úkolu, 
a v daný den jim určitě bu-
deme držet palce! 

 Iva Novotná

Mateřská škola pro děti s vadami řeči 
a souběžným postižením více vadami

(v areálu SŠED, bývalé hornické učiliště, 
vedle plaveckého bazénu) 

vás srdečně zve na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

v pondělí 10. 4. 2017 od 8 do 16 hodin 
Škola je zapojena do projektu 

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ.
Nabízíme:

- logopedickou péči pod vedením klinických logopedů
- výuku dětí s poruchami autistického spektra
- individuální přístup v malém kolektivu dětí
- relaxační místnost, zahradu
- třídy vybavené interaktivními tabulemi
- canisterapii, muzikoterapii, arteterapii
- možnost využití odborných učeben: školní knihovna, 
cvičná kuchyň, školní dílna, keramická dílna
- lekce plavání
- spolupráci se speciálně pedagogickými centry a peda-
gogicko-psychologickou poradnou

Zápis do 1. třídy
Základní školy a Základní školy speciální

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
proběhne ve dnech 24. a 25. 4. 2017
v budově školy na ul. Pionýrů 2352

(v areálu SŠED, bývalé hornické učiliště, 
vedle plaveckého bazénu)

v době od 8.00 do 16.00 hodin.
Zápis je určen dětem s mentálním postižením, souběžným 
postižením více vadami a poruchami autistického spektra.

Žáci 5.D z 5. základní 
školy přišli s velmi hez-
kým nápadem: „Zkusíme 
sehnat nějaké peníze a po-
těšíme dárkem dětské paci-
enty frýdecké nemocnice!“

Žáci nelenili a v před-
vánočním čase napekli 
ve školní kuchyňce per-
níčky. Perníčkům dali vá-
noční „kabát“ a pak je pro-

dali na školním jarmarku. 
Za utržené penízky koupili 
nástěnku na dětské výtvarné 
práce a tužkové baterie, bez 
kterých by hračky od Je-
žíška nefungovaly.

Když děti dárky v únoru 
předaly sestřičkám v ne-
mocnici, hřálo je u srdíček, 
že udělaly něco nejen pro 
sebe.  Jana Ondračková

Páťáci z Pětky pomáhají nemocnici

Matěj Janůlek z 11. ZŠ postoupil 
do krajského kola Olympiády v AJ

tvarnému projevu! A co 
my víme? Možná někteří 
z nich vyrostou v opravdo-
vé velké výtvarníky. 
Umístění v jednotlivých 

kategoriích:
1. třída: 
1. místo – Szüllo Laura 1. 
ZŠ
2. místo – Hrubá Karolína 
11. ZŠ 
3. místo – Kukuczková 
Lenka 5. ZŠ
2. třída:
1. místo – Janošcová Ema 
1. ZŠ
2. místo – Krzesiewiczová 
Karolína 11. ZŠ
3. místo – Václavínková 
Adéla ZŠ Naděje
3. třída: 
1. místo – Trávníčková 
Markéta 8. ZŠ
2. místo – Wagnerová Ma-

rie 5. ZŠ
3. místo – Nytrová Karolí-
na 4. ZŠ
4. třída:
1. místo – Wicherková 
Zuzana 1. ZŠ
2. místo – Pohánková Pavla 
2. ZŠ
3. místo – Ulčáková Barbo-
ra 8. ZŠ 
5. třída: 
1. místo – Střížová Eva 5. 
ZŠ
2. místo – Šigutová Kateři-
na 4. ZŠ
3. místo – Kuboňová Ana-
stázie 11. ZŠ

Diplom za jedinečný 
výkon získali: Friedlová 
Veronika 8. ZŠ, Wrzecion-
ková Barbora 7. ZŠ, Pham 
Thu Ngan 11. ZŠ, Lyčková 
Barbora 6. ZŠ, Skříčilová 
Elen 7. ZŠ.

Na Pětce se opět malovalo
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Po loňském úspěchu 
ve Vídni, kdy jsme získali 
za tři tance tři zlaté, byl 
soubor Ostravička na zá-
kladě výsledků v oblast-
ním kole opakovaně nomi-
nován do mezinárodního 
kola taneční soutěže Pyra-
mida, které se opět usku-
tečnilo ve Vídni. Využili 
jsme zároveň možnosti zú-
častnit se i mezinárodního 
folklorního festivalu, který 
se v tomto městě ve stej-
ném termínu konal. 

Tanečníci i zpěváci se 
na tuto akci velmi zodpo-
vědně připravovali na mi-
mořádných víkendových 
soustředěních. Většina z nich 
věděla, co je čeká, ale protože 
jsme letos vystupovali nejen 
na soutěži, ale i na folklor-
ním festivalu, jelo do Vídně 
více tanečníků než vloni.

V pátek 24. února vyrazila 
tedy 15členná skupinka na tři 
dny do Vídně, aby reprezen-
tovala nejen náš soubor, měs-
to, kraj a zemi, ale také aby 
pokud možno obhájila loňské 
výsledky. A to je po takovém 
úspěchu vždy těžké. Taneč-
níci se však nezalekli multi-
žánrové konkurence, velkých 
pódií, hlučného prostředí 
a zcela bravurně vystoupili 
se svými tanci, aby ukázali 

světu, jak mají natrénováno. 
Porota s úsměvem sledova-
la naše nejmenší zástupce 
i velké „puberťáky“, kteří se 
nestyděli v tomto prostředí, 
kde převládají tance moderní 
a na moderní hudbu, zatančit 
tance naopak tradiční, lidové, 
z našeho regionu. Tančit zde 
v krojích např. na hudbu Le-
oše Janáčka, to už chce not-
nou dávku sebevědomí. A to 
naše děcka mají – ač mnohdy 
na tréninku máme dojem, 
že neumí nic, tak když jde 
do tuhého, vše ze zkoušek se 
„prodá“ a výsledkem je to, co 
je napsáno v nadpisu. Zlatá 
příčka za náročný, zvedač-
kami protkaný, tanec Rejdak 
a stříbrná ocenění za tance: 
Čert a Káča, Dymak a Kala-
majka.

Po zdlouhavém a úmor-
ném vyhlašování výsledků 
jsme se rychle přesunuli 
na Mezinárodní folklorní fes-
tival, který se konal za účasti 
dalších 12 hudebních a ta-
nečních skupin z různých 
zemí. Počáteční vystoupení 
statických pěveckých sborů 
vystřídalo 25minutové ener-
gií nabité pásmo „Lašské 
ohlédnutí“. Všichni v sále 
nevěřícně obdivovali naše 
děti ve věku 9–14 let, které 
i přes fyzicky velmi náročné 

choreografie a pozdní noční 
hodinu rozdávaly úsměvy 
na všechny světové strany. 
Nasadili jsme laťku hodně 
vysoko a soubory z Balkánu, 
Itálie, Španělska se jen s vel-
kou námahou snažily zau-
jmout přítomné přihlížející. 
I ocenění ředitele festivalu, 
které s úctou pronesl, dokon-
ce částečně i v češtině, bylo 
velmi povzbuzující a v závě-
ru zaznělo: „Snad vás tu uvi-
díme i příští rok.“ 

Poděkování za organizaci 
celé akce a vzornou starost 
o tanečníky patří zejména 
dvěma lidem – paní Janě 
Herotové a paní Lucii Krtko-
vé, která z celé akce pořídila 
i podrobnou fotodokumenta-
ci. Poděkování samozřejmě 
patří i paní Marušce Nová-

Ostravička na světové taneční soutěži ve Vídni = 1 zlatá, 3 stříbrné

„Jestli se dá nějaká česká 
kapela označit za kultovní, 
tak sem patří rozhodně je-
senická kapela Priessnitz,“ 
hodnotí legendární sestavu 
dramaturg klubu Stoun 
Kamil Rudolf a pokračuje: 
„Jsem moc rád, že se nám 
podařilo po mnoha letech 
Priessnitz dostat do Frýd-
ku-Místku.“

Priessnitz je jesenic-
ká rocková skupina, jejíž 
ústřední autorskou dvojicí 
je zpěvák, skladatel a textař 
Jaromír Švejdík a kytarista 
Petr Kružík. Za předchůd-
ce Priessnitz je považována 
punková kapela založená 
v roce 1986 Chlapi z prá-
ce. V roce 1989 se z Chlapů 

z práce stávají Priessnitz 
a začíná se psát historie jed-
né z nejosobitějších českých 
kapel. Kapela má na kontě 
devět alb, z nichž to poslední 
– dle jejich vyjádření posled-
ní – bylo vydáno v říjnu 2016 
a Priessnitz s ním vyrazil 
na turné po českých městech.

Hudební klub Stoun ote-
vře své dveře v pátek 31. 
března v 19 hodin. Začá-
tek koncertu je naplánován 
na 21. hodinu. Vstupenky 
na koncert skupiny Priessnitz 
v ceně 300 Kč jsou k dostání 
v předprodeji v Beskydském 
informačním centru, dále se 
vstupenky prodávají v baru 
Pavlač, klubu Stoun a online 
na ticketstream.cz.

Kapela Priessnitz zavítá do Stounu

Peter Lipa už pátou 
dekádu patří mezi nej-
významnější osobnosti 
slovenské hudební scény. 
Tento fantastický zpěvák 
si vytvořil osobitý vokální 
projev s důrazem na tex-
tovou složku, kterou pro 
něj často obstarává Milan 
Lasica. Toto mimořádně 
šťastné spojení dalo vznik-
nout dlouhé řadě nezapo-
menutelných písní, které 
mimo jiné zazní v sobotu 1. 
dubna ve frýdeckém Stou-
nu. A není to aprílový žert!

Rodák z Prešova, jehož 
pěveckými vzory jsou Ray 
Charles, Joe Cocker nebo Al 
Jarreau, má za sebou skuteč-
ně impozantní kariéru. Hrál 
na všech světových konti-
nentech, krom častých za-
hraničních spoluprací vždy 
tvořil a hrál se špičkou české 
a slovenské scény – muzi-
kanty, jako je Emil Vyklic-
ký, Milan Svoboda, Andrej 
Šeban, Luboš Andršt nebo 
ostravský rodák Boris Urbá-
nek. Pravidelně se objevoval 
v popředí žebříčků nejlep-

Ve Stounu zahraje Peter Lipa

ších evropských jazzových 
zpěváků. Je prezidentem 
Slovenské jazzové společ-
nosti. Do Stounu s sebou při-
veze také fantastickou kapelu 
v čele s jedinečným saxofo-
nistou Michalem Žáčkem.

Frýdecký klub Stoun před 
časem prošel kompletní re-
konstrukcí, je nyní kompletně 
nekuřácký, s příjemným, ba-
revným interiérem s obrazy 
a skvělým novým zvukem, 
kterého se dosáhlo několi-
ka akustickými úpravami 
prostoru. Díky tomu se nyní 
může otevřít i jiným, poslu-
chačsky náročnějším žánrům, 
a proto vznikla dramaturgic-
ká série Groove!, v rámci kte-
ré Peter Lipa vystoupí.

Dramaturgie této série je 
zaměřena na jazz na hranicích 
s ostatními žánry populární 
hudby. Po skvělé zpěvačce 
Sise Fehérové, která ve své 
tvorbě spojuje jazz se sloven-
skou lidovou písní, představi-
la série Groove! moderní spo-
jení jazzu a hiphopu v podobě 
brněnské kapely Carpet Cabi-
net. Jazz v podání Petera Lipy 
vychází z blues stejně jako 
z písničkářství. 12. května se 
pak můžete těšit na bigbeat 
– jazz ve spojení s rockovou 
hudbou přiveze fenomenální 
kytarista Rudy Horvat.

Srdečně zveme do Stou-
nu na skvělý aprílový (ni-
koli však obsahem) hudeb-
ní zážitek.

Petr Vydra.

Stand-up comedy 
„Na stojáka“ snad není 
třeba dlouze představovat. 
Do Česka se pořad „Na sto-
jáka“ dostal v roce 2006 
díky kabelové stanici HBO. 
Dává prostor současným 
stand-up komikům, aby 
zde vystoupili a pobavili 
diváky. Zábavná stand-up 
comedy zavítá do klubu 
Stoun ve čtvrtek 30. března 
a těšit se můžete na skvě-
lé komiky – předvedou 

se Marek Daniel, Arnošt 
Frauenberg a Petr Vydra.

Na rozdíl od světového 
trendu se však český stand-
-up humor vyvíjí tak, že 
účinkující často vystupují 
pod nějakým pseudony-
mem či v kostýmu a při-
pravená stand-up rutina tak 
připomíná komický skeč, 
slam poetry, hudební vlož-
ku či jinou formu zábavy.

Ve čtvrtek 30. března 
můžete dorazit od 18 ho-

Stand-up comedy Na Stojáka

din, začátek představení 
přijde ve 20 hodin. Vstu-
penky na Na Stojáka v ceně 
220 Kč jsou k dostání v ob-
vyklém předprodeji.

kové za to, že trpělivě s členy 
souboru nacvičila tyto úspěš-
né tance, a nelze zapomenout 
ani na rodiče, kteří finančně 
podpořili tuto akci. Přede-
vším musíme ale poděkovat 
všem dětem, které se do Víd-
ně vypravily a velmi zodpo-
vědně reprezentovaly svůj 
region. Konkrétně jde o tyto 

členy souboru: David Herot, 
Dan Imričko, Matěj Kocich, 
Marek Fizer, Lucie Fizerová, 
Majda Krtková, Terka Běle-
šová, Natálka Poláchová, De-
niska Macháčová, Mariana 
Žipajová, Ivanka Urbanová, 
Eliška Šulcová a Ester Ko-
cincová.  Jana Herotová 
 a Radka Kulichová
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St 29. 3. v 19.00
Život

USA, sci-fi / thriller, 2D, 12+, titulky, 
vstupné 120 Kč, premiéra.

Pá 31. 3. v 15.00 a 17.00
Šmoulové: Zapomenutá vesnice

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, vstupné 130 Kč / děti do 15 let 
110 Kč, pro děti, premiéra.

Pá 31. 3. v 19.00
Denial

USA / Velká Británie, životopisný / 
drama / historický, 2D, 12+, titulky, 
110 min., vstupné 110 Kč, premiéra.

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

16. 3. v 18.00, Frýdek
Karel Hlosta – Staré filmy 

o Frýdku-Místku
21. 3. v 16.30, Místek

Přednáška Mgr. Jaromíra Poláška 
o historii Frýdku-Místku

24. 3. v 19.00, Místek
Koncert akustického 

dua OKÝBACHI
28. 3. v 18.00, Místek

Manželé Špillarovi – Vietnam
Cestovatelská přednáška

31. 3. v 17.00, Frýdek
Čaj o páté

31. 3. od 18.00, Frýdek
Noc s Andersenem

VÝSTAVY
Výstavní prostory Místek:

9. 3. – 12. 4.
Fotografie – Pavel Rašík

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.

JEDNÍM TAHEM
Nová kolekce autorské módy a šperku 
české značky Martinez inspirovaná 
architekturou v detailech. Na mo-
delech 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 ikonou výstavy je 
domeček kreslený jedním tahem, kte-
rý je zapracován i do šperků výstavy. 
Potrvá do neděle 2. dubna.

KONFLIKTNÍ DRUHY
Výstava se zabývá živočichy, kteří se 

Divadlo Silesia
Příběh pro nejmenší a jejich rodiče je 
napsán na motivy hanáckých pohá-
dek. Příběh o odvážném psovi, kte-
rý svou chytrostí a lstí oklame zlého 
vládce lesa, vlka. Pes rozehrává roz-
manité situace, ve kterých vypomáha-
jí děti, interaktivně zapojené do děje 
na jevišti. Pohádka pro děti od 3 let. 
Vstupné: 60 Kč.

Ne 26. 3 v 15.00
Jak princezna Máňa 

zachraňovala Martina z pekla
Divadlo Andromeda Praha

Hloupý čert Haramáš sebere místo 
lakomce Hrabala hodného Bártovic 
Martina do pekla. A jelikož co peklo 
jednou schvátí, již nikdy nevrátí, musí 
Martina osvobodit statečná princez-
na Máňa. Jak se jí to podaří, uvidí 
děti ve veselé pohádce plné písniček. 
Pohádka pro děti od 3 let. Vstupné: 
60 Kč.

ZÁBAVNÁ SHOW
Po 27. 3. v 19.00 

Hvězdy, jak je neznáte
Jakub Kohák & Matěj Ruppert – dvě 
postavy českého showbusinessu, které 
zná snad každý. Historky z natáčení, 
ze života a hlavně odpovědi na otázky 
moderátora Václava Kosíka. Matěj, 
jak všichni víme, je muzikant, zpěvák, 
tak nepřijdeme o živé vystoupení. Ve-
čer plný zábavy, bude se na co těšit! 
Vstupné 300 Kč.

VÝSTAVY
Do 31. 3.

Jana Havelková: 
Země má 2016/2017

Multižánrová umělkyně Jana Havel-
ková vyniká již originalitou malířské 
techniky. Své obrazy maluje tzv. en-
kaustikou: nanáší horký vosk na tři 
povrchy – lakolitové desky, papír a zr-
cadlo, občas využívá také sklo, dřevo 
či keramiku. Jednotícím tématem ob-
razů je přeměna, přerod a vývoj pla-
nety Země.
Jana Havelková pochází z Českého 
Dubu. Je malířkou a básnířkou, pat-
náct let působila jako kostymérka 
a herečka v loutkovém divadle. Za své 
verše i malby byla několikrát oceněna 
v rámci výstavy Modrý slon. Vstup 
zdarma.

KINO
Čt 16. 3. v 19.00

Kong: Ostrov lebek
USA, akční / dobrodružný, 3D, 12+, 
titulky, 118 min., vstupné 130 Kč, pre-
miéra.

Pá 17. 3. v 18.00
Filmový festival 

EXPEDIČNÍ KAMERA
Celovečerní promítání filmů o dobro-
družství, divoké přírodě, o extrémních 
zážitcích i sportech, o kamarádství 
a překonávání přírodních překážek 
všemi způsoby. 
I. Filmový blok od 18.00 hodin: 
Ultra Trail Gobi Race (JAR, 2015, re-
žie: A. King, titulky, 11 min.)
Cesta do Kazbegi (USA, 2016, režie: J. 
Schusler, titulky, 16 min.)
Divočinou Aljašky (ČR, 2016, režie: J. 
Horčička, 25 min.) 
Pura Vida (Švýcarsko, 2016, režie: T. 
Miklautsc, titulky, 44 min.)
II. Filmový blok od 20.00 hodin:
Velká skalní pařba (USA, 2015, režie: 
J. Lowell a P. Mortimer, titulky, 20 
min.)
Projekt Moffat (Velká Británie, 2015, 
režie: C. Carter a J. Randall, titulky, 
20 min.) 
Na jeden nádech (USA, 2015, režie: K. 

O´Sullivan, titulky, 5 min.)
Návrat do Zanskaru (Velká Británie, 
2016, režie: D. Bull a B. Liptzin, titul-
ky, 23 min.)
VSTUPNÉ/ZLEVNĚNÉ VSTUP-
NÉ:
Celý festival: 100 Kč / 90 Kč, jednotli-
vé bloky: 60 Kč / 50 Kč
ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ: studenti 
do 26 let, senioři, ZTP. Děti do 10 let 
ZDARMA (bez nároku na sedadlo 
v případě vyprodaného sálu). Více 
o filmech a festivalu: www.expedicni-
kamera.cz, www.kulturafm.cz

So 18. – Ne 19. 3. v 17.00
Pes ro(c)ku

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 80 min., vstupné 100 Kč, pro 
děti.

So 18. – Ne 19. 3. v 19.00
Muzzikanti

ČR, hudební rocková a folklórní bala-
da, 2D, 12+, 109 min., vstupné 120 Kč, 
premiéra.

Po 20. – Út 21. 3. v 17.00
Kráska a zvíře

USA, rodinný / fantasy / romantický, 
2D, přístupný, dabing, vstupné 130 Kč 
/ děti do 15 let 110 Kč, pro děti, premi-
éra.

Po 20. 3. v 19.00
Nejšťastnější den v životě 

Olliho Mäkiho
Finsko, romantické drama, 2D, 2016, 
režie: J. Kuosmanen, 12+, titulky, 92 
min., vstupné 100 Kč / pro členy FK 
80 Kč, Filmový klub, premiéra.

Út 21. 3. v 19.00
Mlčení

USA, dobrodružný / historický, 2D, 
2016, režie: M. Scorsese, 12+, titulky, 
161 min., vstupné 100 Kč / pro členy 
FK 80 Kč, Filmový klub.

St 22. 3. v 10.00
Inferno

USA, mysteriózní / thriller, 2D, 12+, 
titulky, 122 min., vstupné 60 Kč, pro 
seniory.

St 22. 3. v 19.00
John Wick 2

USA, akční / krimi / thriller, 2D, 15+, 
titulky, 122 min., vstupné 120 Kč.

Čt 23. 3. v 19.00
Skryté zlo

USA, horor, 2D, 15+, titulky, 96 min., 
vstupné 110 Kč, premiéra.

Pá 24. 3. v 9.30
Kytice pohádek I.

Pásmo pohádek pro nejmenší: Těší 
mne, Cvrček a bombardon, Krtek 
a paraplíčko, Piráti, Jak Žofka pořáda-
la svatbu, Jak jedli vtipnou kaši, Vod-
nická pohádka, Nácíček nakupuje, 
Dorotka a hvězda.
ČR, animovaný, přístupný, 70 min., 
vstupné 20 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 24. – Ne 26. 3. v 17.00
Balerína

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

Pá 24. – Ne 26. 3. v 19.00
Padesát odstínů temnoty

USA, erotický, 2D, 15+, titulky, 117 
min., vstupné 120 Kč.

So 25. 3. v 15.00
Lovecká sezóna: Strašpytel

USA, animovaná komedie, 2D, pří-
stupný, dabing, 84 min., vstupné 
80 Kč, pro děti, Bijásek.

Út 28. 3. v 19.00
Rocco

Francie, dokumentární, 2D, 2016, 
režie: T. Demaizière, A. Teur-
lai, 18+, titulky, 105 min., vstup-
né 110 Kč / pro členy FK 90 Kč. 
Filmový klub, premiéra.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
So 18. 3. ve 20.00 

René Souček: Křest nového alba
Koncert místního písničkáře spojený 
s křtem jeho nového alba. Kmotrem 
bude folkový zpěvák a texař Jaroslav 
Samson Lenk. Vstupné 120 Kč.

Pá 24. 3. v 19.00 
Bratři Ebenové
mimo předplatné

Pozoruhodné trio Bratři Ebenové – 
tedy Marek, Kryštof a David Ebenovi 
s kapelou se vracejí do Frýdku-Místku 
a naservírují přesně to, čím jsou pro-
slaveni: sofistikovaný folk s vybrouše-
nými texty, které přetékají krásnými 
slovními hříčkami. Vstupné: 400 Kč.
POVÍDÁNÍ V ZELENÉM BARU

Čt 23. 3. v 18.30 
Intenzivní cestovatel Pavel Ševčík

Březnovým hostem bude Pavel 
Ševčík, lékař, profesor intenzivní me-
dicíny a zejména vášnivý cestovatel. 
Témata diskuse tak budou oscilovat 
mezi multidisciplinárními lékařský-
mi obory a dobrodružstvím v horách. 
Ostatně během února autor absolvo-
val expedici přes jihoamerické Andy, 
o čerstvé zážitky tedy nebude nouze. 
Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., je 
přednostou Kliniky anesteziologie, 
resuscitace a intenzivní medicíny FN 
Ostrava a proděkanem LF Ostravské 
univerzity. Je jedním z mála Čechů, 
kteří procestovali všechny světové 
kontinenty. Vstup zdarma.

VÝSTAVY
Do 31. 3.

Tomáš Junga: 
Toulky Frýdecko-Místeckem

Zasněžené Palkovické hůrky, mlhy 
převalující se nad hladinou Šance, po-
čínající podzim na Bílé či ojíněné stro-
my na Skalce. To je jen malá ukázka 
toho, co zachytil svým fotoaparátem 
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 soustře-
dí, patří příroda, krajina a portrét. 
Akce je součástí projektu Umělecký 
inkubátor. Vstup zdarma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Čt 30. 3. v 19.00 

Swing se vrací neboli o štěstí 
př. sk. B 

Inscenace legendární Ypsilonky roz-
víjí myšlenku, že swing není jen hud-
ba, ale že se s ním vždy zažívá štěstí. 
Swing je vynikající muzika, která 
přináší oživující a omlazující zážitek. 
Pro mladé je objevem a trendem, pro 
starší nestárnoucí záležitostí – zkrátka 
swing. Swing je svižnou harmonií pro 
život, poskytuje uvolnění a potěšení, 
přinášející nadhled a štěstí. Swing 
chytne za srdce a hýbá tělem. Vstupné 
400 Kč.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 19. 3. v 15.00 
O psu Gulášovi
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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 spo-
čívá jádro problému u každého z nich, 
se dozvíte ve výstavě, kterou připravil 
Český nadační fond pro vydru. Výsta-
va potrvá 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 přání 
autora neřadí k žádnému z hnutí nebo 
směrů, najdeme i na nové výstavě 
hloubku vztahu autora se světem a bo-
hatost symbolů. Vernisáž ve čtvrtek 
16. března v 17 hodin, výstava potrvá 
do 16. dubna.

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 23. března v 16.30, 

v Zeleném domě.
SPOUTANÝ OBRAZ A ZVUK, 

ANEB ZÍTRA BUDE KINO
Přednáška přiblíží historii městských 
kin, dobové reklamy, zapomenuté fil-
my a ukázky z tvorby amatérských ki-
nooperatérů. Doplněno studijní výsta-
vou historických přístrojů a pomůcek, 
které se v minulosti používaly při zá-
znamu a reprodukci obrazu a zvuku.

Čtvrtek 30. března v 16.30 hodin, 
v Zeleném domě.

PUTOVÁNÍ STŘEDOMOŘÍM
Volné pokračování přednášky

CENTRUM MAGNOLIE 
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k 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 souro-

zence
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 vaše-

ho 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 pohybové-
ho aparátu zejména v důsledku seda-
vé práce a jednostranného zatížení; 
vhodné pro všechny věkové skupiny 
(děti od 6 let, sportovci, střední věk, 
senioři, těhotné a ženy po porodu). 

Holistická aroma masáž – jemná a hlu-
boce relaxační technika pro podpoření 

samoozdravných procesů v těle.

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
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 prostorách 
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
Středy 17.30-19.00

Tai-chi – začátečníci 
a pokročilí, kurz

michalp@centrum-berkana.cz
http://tchajti.wordpress.com/

Tel.: 602 374 038
17. 3. v 17.00–19.30

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

24. 3. v 18.00–20.00
Oshovy dynamické meditace

Karel Škola
Tel.: 774 572 195

25. 3. v 9.00–16.00 a 17.00–18.00 
Čtení z Ákášických záznamů, kurz

Miluška Kocurová
Tel.: 603 793 595

31. 3. v 17.00–18.15
„ÓM“ – zpívání mantry ÓM

Tel.: 603 793 595
31. 3. v 19.00–20.00

Vizualizace a meditace světlem
eva@berkana.cz
Tel.: 603 793 595
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 25. března v 15 hodin

Zdeněk Kozák
Čert nikdy nespí

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

pátek 31. 3. ve 20.00
ARTEFUCKT TOUR 2017

Více informací na www.mar-tom.cz.

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 kur-
zů se můžete hlásit v průběhu celého 
roku, nikdy není pozdě. 

(Aktuální program na str. 5 a 10)

 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 jedné 
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 pře-
dem 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, Montessori Mi-
niškolku pro děti od 20 měsíců do 3 
let, Montessori Mateřskou školu pro 
děti od 2,5 do 6 let, odborné přednáš-
ky 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 motoriku, 
řečové, hudební, výtvarné a pohybové 
dovednosti. Děti zde trénují schopnost 
soustředit se a dokončovat aktivity. 
Přínosný je pro ně také pobyt v kolek-
tivu. Přirozeně se tak tvoří vzájemný 
respekt dětí a rozvíjejí se i vzájemným 
pozorováním. Děti se cítí v bezpečí 
za přítomnosti rodiče a ti mají mož-
nost rozvíjet vzájemnou spolupráci 
s dítětem a prožít klidné okamžiky, 
kdy se mohou soustředit 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 kdyko-
liv během roku.

Montessori miniškolka 
pro děti od 2 do 3 let

Prostředí Montessori miniškolky je 
přizpůsobeno potřebám nejmenších 
dětí, jejich vývoji, velikosti i síle. Vy-
bavení třídy je plné aktivit a pomůcek, 
které dětem umožňují zdokonalovat se 
v praktických činnostech, péči o sebe 
i o prostředí a v poznávání světa ko-
lem nás. K dětem přistupujeme indivi-
duálně a pomáháme, aby každé z nich 
naplno rozvíjelo své možnosti. Kapa-
cita 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 dobrý-

mi 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
Výstavy:

Honza Tolasz – O čem muži sní?
Fotografie zachycují ženu v její přiro-
zené kráse, nahé ženské tělo, jakožto 
běžnou součást života. Neukazují 
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 fotogra-
fa 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

JARNÍ CYKLUS  
PRAVIDELNÝCH KURZŮ 

začíná v týdnu od 27. 3. podle aktuál-
ního rozvrhu. 
Kurz pro začátečníky – 1. ročník – 
středa od 19.30.
Novinka: v pondělky 19.30 – 21.00 
speciální hodinové JOGA NIDRY, 
hluboké relaxační techniky, které rov-
něž spadají do oblasti PRATJAHÁ-
RY, vedené Zdeňkem Šebestou. 

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 ovlivňo-
vání mysli, techniky zlepšení koncen-
trace, statická a dynamická meditace, 
relaxační techniky, senioři, hathajóga 
se saunou, cviky zaměřené na problé-
my s páteří, aj. a speciální kurz joga 
nidra.

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 zveřejněn 
ve druhé polovině března. 

Připravujeme:
8. 4.

JAK ZLEPŠIT PAMĚŤ
Mozkový jogging – jednodenní semi-
nář pro všechny, kteří chtějí zkvalitnit 
svoji osobnost.
Akreditované školení pro kvalifikaci 
INSTRUKTOR JÓGY II. TŘÍDY – 
přijímáme přihlášky.
Více informací na www.joga-karakal.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.
20. 3.

JARNÍ DEKORACE
Na první jarní den si vyrobíme kytič-
ku v květináči. Cena materiálu činí 
20 Kč. Zvládnou i velmi malé děti. Za-
čátek v 10 hodin.

24. 3.
HRÁTKY S PEJSKEM

Zveme vás na hravé dopoledne s ca-
nisterapeutickým pejskem. Jsem Ir-
ský setr a jmenuji se Forrest. Přijdu 
za vámi v 10 hodin. Poplatek na pejska 
činí 20 Kč.

29. 3.
CVIČENÍ BATOLAT 

NA BALÓNECH
Zveme maminky s dětmi do 1,5 let 
na veselé cvičení na rehabilitačních 
míčích. Začátek 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 asistentek 
a fyzioterapeutů).

Naše centrum má jako jediné 
těhotenské 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 NOVOROZEN-
CEM, 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 krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění ne-

spavých 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 začátečníky 
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 ome-
zen, volejte pro rezervaci 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 

21. 3. 
Přivolání jara

tradice a dekorace
31. 3.

Turnaj ve stolních hrách
Každou středu je konzultační den 
– den, určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví 
doučování nebo téma, které chtějí 
s pracovnicí prodiskutovat. Podrob-
nější program na každý den najdete 
na webových stránkách: www.chari-
tafm.cz/nezbeda

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. 
Chceš se stát taneční hvězdou, získat 

nové kamarády a nevíš, co budeš 
dělat o letních prázdninách?

Na přelomu prázdnin od 22. 7. – 1. 8. 
pořádáme pobytovou akci s názvem 

TANEC BEZ HRANIC. 

 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

OC FrÝDA

DIVADÉLKA PRO DĚTI
18. 3., 14.00

Jak šel kozlík do světa
Pohádka v dětském koutku pro děti 

od 3 let. Uvádí: Divadlo Kozlík
1. 4., 14.00  

Apríl + dílnička pro děti od 3 let
Znáte Strašfuňákovy aprílové 

pohádky? Přijďte si je poslechnout 
i s jeho šprýmy. Chybět nebude ani 

vtipné tvoření. 
Uvádí: Divadlo Loutkový svět

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

17. 3. pátek AK-SERGEI 
BARRACUDA & PASTOR
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH HH 
CREW DNEŠKA JE Z OSTRAVY! 
DJ BUSSY, SHUPSTA A DALŠÍ 
18. 3. sobota EDM
TY NEJLEPŠÍ RADIOVÉ A TA-
NEČNÍ HITY V REŽII DJ MATT 
MAULERA A HOSTŮ
24. 3. pátek NO!SE 
DNB PARTY IN DA STOUN, SPE-
CIAL GUEST A STOUN DJS
25. 3. sobota KAMILOVY BEST 
90´ 
DJ KAMIL A TY NEJLEPŠÍ 

PECKY 90. LET VŠECH ŽÁN-
RŮ A STYLŮ (ROCK, POP, 
ELECTRO, HOUSE, DNB) 
30. 3. čtvrtek NA STOJÁKA
MAREK DANIEL (KANCELÁŘ 
BLANÍK), ARNOŠT FRAUEN-
BERG A DANIEL ČECH
31. 3. pátek PRIESSNITZ
JESENICKÁ KAPELA PO LE-
TECH VE STOUNU
1. 4. pátek GROOVE!: P. LIPA
DALŠÍ SKVĚLÝ KONCERT 
ZE SÉRIE POŘADU GROOVE! 
A TENTOKRÁT S PETEREM LI-
POU

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

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.

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.

KAMNÁŘSTVÍ (Sedlářovi, Lidická 614, FM)
Náhradní díly na kamna - krby - sporáky - 

různá topidla - i na starší typy.
Provedení oprav, poradenská činnost.

Stavba kamen, sporáků, krbů 
- montáž, napojení topidel.

út, čt, pá: 8-17 h.,       tel.: 558 433 567

Nabídkové licitační řízení 
Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže uvedených osobních automobilů 
formou nabídkového licitačního řízení dne 10. 4. 2017 v 15.00 (1), 15. 30 (2) a 16.00 (3):

1) Škoda Octavia, RZ 7T3 
0770, rok výroby 2011, obsah 
motoru: 1968, počet ujetých 
kilometrů: 110647. Nejnižší 
nabídková cena je 257.000 Kč.

2) Škoda Superb, RZ 6T1 
1492, rok výroby 2009, obsah 
motoru: 3597, počet ujetých 
km: 144408. Nejnižší nabíd-
ková cena je 228.000 Kč.

3) Škoda Superb, RZ 5T0 
0936, rok výroby 2008, obsah 
motoru: 1896, počet ujetých 
km: 117151. Nejnižší nabídko-
vá cena je 172.000 Kč.

Bližší informace na odboru správy obecního majetku MMFM, tel. 558 609 177.


