
Velikonoce ve městě 
budou již tradičně veselé. 
Svátky jara město oslaví už 
pošesté na místeckém ná-
městí Svobody, kde vyros-
te Velikonoční městečko. 
Od čtvrtka 13. do soboty 
15. dubna bude lákat na za-
jímavý program pro všech-
ny bez rozdílu věku. Sa-
mozřejmě nebudou chybět 
prodejci tradičního veliko-
nočního zboží a připraveno 
bude i bohaté občerstvení.
Po  tři  dny  bude  náměstí 

žít  zábavným  programem 
plným  hudby  a  tanečních 
vystoupení, divadla, ale i her 
a soutěží. Na pódiu se vystří-
dá  každý  den  několik  kapel 
a  souborů  různých  žánrů. 
„Malé  návštěvníky  určitě 
zaujmou  divadélka  En-ten-
-týky, Kaňka a Kvelb theatre. 
Dospělým  pomůže  rozehnat 
jarní  únavu  folklorní  sou-
bor  Ostravička  a  další  živá 
hudební  produkce.  Cimbál 
uslyší  v  balkánském  pojetí 
mezinárodního Danube  Tria 
a  tradičněji  pak  v  podání 
cimbálové muziky Gajdušek. 
O rockovější kytary se posta-
rají kapely Jablkoň, Ptakustik 
a  Café  Industriál.  Skupina 
Camerata  přenese  návštěv-
níky  svými  tóny  klidně  až 
do středověku a na sobotu je 
připraveno  velké  koncertní 
finále Tomáše Kočka & OR-

CHESTRU,“  láká  Jakub  Ti-
chý z KulturyFM.
Děti se také nudit nebudou. 

Jsou pro ně připravena diva-
delní představení a živá zví-
řátka ze dvorku Vojty Molka. 
Po celou dobu budou na ná-
městí  také  tvořivé  a  hravé 
dílničky, ve kterých si budou 
moci vyrobit velikonoční oz-
doby, a dobový kolotoč.
„Velikonoce  jsou  svátky 

jara, ke kterým se váže spous-
ta zvyků a tradic a ty bychom 
si  měli  připomínat.  Při  této 

příležitosti  jsme  již  pošesté 
připravili  zábavný  program 
v  centru  města.  Příjemnou 
atmosféru  zde  každoročně 
zažívají všechny věkové gene-
race, známí i neznámí, zadaní 
i nezadaní, kteří se o volných 
dnech přicházejí společně po-
bavit,“ doplnil primátor měs-
ta Michal Pobucký.
Oslavy  jara  v  rámci  Ve-

likonočního  městečka  po-
řádá  Statutární  město  Frý-
dek-Místek  ve  spolupráci 
s KulturouFM.
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slovo primátora
Vážení občané, 
doufám,  že  se  uvidíme  na  některém  z  programů  Veli-

konočního městečka v polovině dubna, kde bude mít svou 
nezastupitelnou roli folklor. Po schůzce organizačního štábu 
Mezinárodního folklorního festivalu bych vás navíc rád upo-
zornil už i na červnová data (13.-19. 6.), která si, pokud máte 
tento žánr rádi, určitě poznačte v kalendáři. 
23. ročník akce, jejímiž hlavními organizátory jsou Statu-

tární město Frýdek-Místek a DFS Ostravička, bude výjimeč-
ný. Jeho součástí bude například slavnostní koncert sloven-
ského profesionálního souboru SL‘UK na počest 750. výročí 
města Frýdek-Místek, který se uskuteční v hale Polárka. Také 
byly pozvány zajímavé zahraniční  soubory, například  sou-
bor  metačů  vlajek  Sbandieratori  Ducato  Caetani  z  Latiny 
ve střední Itálii, univerzitní soubor Ozvěna hor z Machačkaly 
(hlavní město Dagestánu), American Rhythm Folk Ensem-
ble  (Folklorní  soubor  amerického  rytmu)  z Prova v Utahu 
a folklorní soubor Ballet Folklórico de Peuente Alto z Chile. 
Chybět nebudou soubory z České republiky i místní zástupci. 
Věřím, že letošní ročník bude důstojnou poctou zakladatelce 
a dlouholeté prezidentce festivalu Evě Gerykové, jejíž osob-
nost bude připomínat.  Michal Pobucký

Nově zřízený Doprav-
ní podnik Frýdek-Místek 
hledá nejekonomičtější 
možnosti provozu městské 
hromadné dopravy, která 
je plošně občanům města, 
jako jediným v republice, 
poskytována zdarma. Jako 
finančně výhodné se jeví 
i znovuzavedení kloubových 
autobusů, které pojmou 
více cestujících a jejichž na-
sazením na jednotlivé trasy 
by se ušetřily personální 
i provozní náklady. 
Kloubové  autobusy  mají 

ovšem  jiné  technické  para-
metry,  jsou  mnohem  delší 
a potřebují  tedy k bezpečné-
mu  provozu  také  dostatečný 
manévrovací  prostor.  Bylo 
nutné zjistit, zda pro ně nebu-
dou problém některé kruhové 
objezdy nebo točny. „Od Do-
pravního  podniku  Ostrava 
jsme zapůjčili jeden kloubový 
autobus a vyjeli do ulic města 
i do okolních obcí. Trasa zku-
šební  jízdy  zahrnovala  ob-
lasti, kde jsme předpokládali 
možný  vznik  problémů  při 
jeho  pravidelném  provozu. 
Ve  městě  to  byla  například 

zastávka Poliklinika na frek-
ventované ulici 8. pěšího plu-
ku, ale také kruhové objezdy 
nebo  točny  autobusů.  Zajeli 
jsme i do okolních obcí Baš-
ka,  Pržno  a  Hukvaldy.  Test 
dopadl  nad  naše  očekávání 
výborně, prokázal, že provoz 
kloubového autobusu je v síti 
MHD  Frýdek-Místek  mož-
ný,“  shrnul  test  průjezdnosti 
jednatel Dopravního podniku 
Frýdek-Místek Jan Širc.
„Některé linky jsou v sou-

časné době přetíženy  a mu-
sejí  být  posilovány  dalšími 
autobusy, což znamená další 
finanční  prostředky.  V  pří-
padě  náhrady  posilových 
spojů kloubovým autobusem 
budou  tyto  náklady  ušetře-
ny,“ vyzdvihl náměstek pri-
mátora Karel Deutscher. 
Kloubové  autobusy  by 

měly  být  nasazeny  pře-
devším  na  linky  č.  1,  5 
(Hukvaldy),  11  (Řepiště), 
12  (Brušperk),  14  (Janovi-
ce) a 18 (Krásná – Visalaje). 
Kloubový  autobus  jezdil 
na  linkách  MHD  ve  Frýd-
ku-Místku naposledy v mi-
nulém století, v roce 1999.

TEST PRŮJEZDNOSTI: Zapůjčený autobus na problematických místech obstál. 
 Foto: Petr Pavelka

Do města se mohou vrátit kloubové autobusy

Čtvrtek 13. dubna 
15.00  Ostravička  /  dětský 
folklorní soubor
16.00 Divadélko En-ten-tý-
ky / Veverka Terka, Myška 
Klárka a ztracená vajíčka
17.00  Jablkoň  /  koncert 
pražské  alternative-world 
music kapely
Pátek 14. dubna
10.00  Veselý  dvorek  Vojty 
Molka / živá zvířátka, ukázky 
a povídání oblíbeného farmáře
11.00  Cimbálová  muzika 
Gajdušek / soubor z Hukvald 
hraje nejen lašské písně
12.00 Danube Trio / balkán-
ská hudba v podání estonsko-
-izraelsko-chilského tria 
15.00  Veselý  dvorek  Voj-
ty  Molka  /  živá  zvířátka, 

ukázky  a  povídání  oblíbe-
ného farmáře
16.00  Camerata  /  koncert 
historické hudební skupiny
17.00  Ptakustik  /  koncert 
rožnovské folkové kapely
Sobota 15. dubna
10.00  Divadlo  Kaňka  / 
O napravené berušce
11.00 Café Industrial  / kon-
cert  ostravské  alternative-
-big-beatové kapely
15.00  Divadlo  Kvelb  The-
atre  /  Velikonoční  příběhy 
dávných loutkařů
17.00 Tomáš Kočko & OR-
CHESTR  /  koncert  world 
music-etno kapely
Doprovodný program:  tra-
diční  trhy,  dobový  kolotoč, 
hravé dílničky, živá zvířátka

Velikonoce přijdou na náměstí

Velikonoční městečko – program:
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FÁMA:  Město  může  za-
bránit každé stavbě.

FAKTA:  V  lidech  je  za-
kořeněna představa, že město 
může zabránit prakticky jaké-
koliv stavbě na území města. 
Není  to  pravda.  Například 
v  současnosti  velice  komen-
tovaná  budova  na Kostikově 
náměstí  je  v  soukromém 
vlastnictví a na rozdíl od Se-
kerovy  vily  (bývalá  knihov-
na)  není  kulturní  památkou 
a  nenachází  se  ani  v  památ-
kové  zóně.  Možnosti  města 
a  stavebního  úřadu  zabránit 
zmíněné  nástavbě  jsou  tedy 
velice  omezené.  Pokud  in-

vestor  splní  veškeré  normy 
a legislativní požadavky (par-
kování, vytápění...) a pokud je 
vše v souladu s územním plá-

nem (podmínky pro funkční 
využití  konkrétního  území, 
daná  výšková  regulace  zá-
stavby…),  pak  není  praktic-
ky  možné  stavbu  nepovolit. 
Podle  územního  plánu  jsou 
v této lokalitě mimo jiné pří-
pustné  stavby polyfunkčních 

objektů  kombinující  bydlení 
s  občanským  vybavením, 
přípustné  jsou  i  změny  do-
končených staveb – nástavby, 
přístavby,  stavební  úpravy. 
Dodržena  byla  i  výšková 
hladina zástavby – čtyři nad-
zemní podlaží a obytné pod-
kroví. Budova nepatří městu 
a město má jen omezené páky 
k  zasahování  a  ovlivňování 
staveb soukromých investorů.

Zpravodajství

OPRAVA ULICE: Vloni na jaře v lokalitě ulic Vrch-
lického, Lidická a Kolaříkova zahájily Severomoravské 
vodovody a kanalizace a plynárenská společnost RWE 
rekonstrukci inženýrských sítí. Pokládka nového asfal-
tového koberce je v kompetenci společnosti SMVaK, 
která při opravách svých sítí (kanalizace a vodovod) 
do komunikace zasahovala. Učinit by tak měla nejpoz-
ději do konce května.  Foto: Petr Pavelka

PIETNÍ VZPOMÍNKA: Město v půli března tradič-
ně uctilo hrdinství vojáků Czajankových kasáren, kteří 
se 14. 3. 1939 jako jediní postavili na odpor nacistům. 
 Foto: Petr Pavelka

LÍBÍ?: Budova nepatří městu, nemůže o ní rozhodovat. 
 Foto: Petr Pavelka

Téma: Kontroverzní stavby

Vedení statutárního měs-
ta Frýdku-Místku ve spo-
lupráci s osadním výborem 
Chlebovice pořádá Setkání 
s občany Chlebovic, kte-
ré se uskuteční ve středu 
5. dubna v 16.30 hodin 
v Domě včelařů na Fojtství.
Na  vaše  dotazy,  týkají-

cí  se  života  v  našem městě 
a  městské  části  Chlebovi-
ce,  vám  odpoví  náměstek 

primátora  Pavel  Machala, 
zástupci  odborů  Magistrá-
tu  města  Frýdku-Místku 
a technických služeb TS a.s. 
Podobná  skladba  zod-

povědných  osob  se  před-
staví  také  o  14  dní  později 
ve středu 19. dubna v 17 ho-
din v sále Kulturního domu 
ve Skalici. Za vedení města 
bude  přítomen  náměstek 
primátora Jiří Kajzar.

Setkání s občany

Město Frýdek-Místek 
čelí řadě dotazů v souvis-
losti s odtěžováním bahna 
na Olešné. Občany zajímá, 
kdy budou opraveny po-
škozené komunikace a rov-
něž upozornili na ukládání 
sedimentů na soukromých 
pozemcích. Město se pod-
něty zabývá, nicméně upo-
zorňuje, že odtěžení ná-
nosů je plně v kompetenci 
Povodí Odry.
Samotné  odtěžení  prová-

dí  společnost  AWT  rekul-
tivace  a  její  subdodavatelé. 
Bahno  je  odváženo na  pře-
dem  určená  a  jasně  daná 
místa, a to na skládku COZ 
v Ostravě  a  na  „Rekultiva-
ci  území  odvalu  Staříč  II., 
etapa B“. Jeden z řidičů sub-
dodavatelské firmy v minu-
lých  dnech  vybočil  z  dané 
trasy  a  jednu  várku  bahna 

odvezl  k  nově  postaveným 
garážím  v  lokalitě  Nad  Li-
pinou  ve  Frýdku.  Jednalo 
se o nepovolený návoz a se-
lhání řidiče, který na vlastní 
zodpovědnost  a  bez  vědo-
mí  zaměstnavatele  odvezl 
bahno,  kam  neměl.  Situaci 
operativně  řešili  městští 
strážníci, úředníci z odboru 
životního prostředí a samo-
zřejmě zástupci společnosti. 
Ještě téhož dne (14. 3.) bylo 
bahno  od  garáží  odstraně-
no. Odebrané vzorky bahna 
prokázaly jeho nezávadnost. 
Město také pravidelně kon-

troluje místo stavby v souvis-
losti  s  údržbou komunikací, 
které  jsou  ve  správě  města. 
Vozidla  jsou  označená,  tu-
díž  dobře  identifikovatelná, 
zametače  v  místě  výjezdu 
a  vjezdu  stavby  jsou  v  plné 
permanenci  a  denně  jsou 

čištěny  i  příjezdové  komu-
nikace.  „Předpokládáme, 
že  těžba  sedimentů,  i  přes 
navýšení těženého množství 
ze  zhruba  180  tisíc  kubíků 
na 190 tisíc, bude dokončena 
do konce dubna. Komplika-
ce by mohlo způsobit pouze 
vyloženě  špatné  počasí,“ 
sdělil za Povodí Odry Miro-
slav Janoviak. Poté se začne 
naplňovat  dohoda  s městem 
o opravě městských komuni-
kací a cyklostezky po ukon-
čení  prací.  Cyklostezka  by 
měla být opravena a vyčiště-
na k 1. květnu, komunikace 
ve  vlastnictví  města  –  Ro-
venská, Na Hrázi, Kvapilova 
– do konce září. Komunikace 
Pod Puklí a Palkovická patří 
kraji, město bude spolu s ob-
čany vyvíjet na krajský úřad 
tlak, aby i tyto byly uvedeny 
do původního stavu.   (pp)

Bahno z Olešné vzbuzuje vášně

Zajímá vás historie měs-
ta Frýdku-Místku? Chcete 
se dozvědět, kde se nachá-
zely hostince a jiné živnosti 
ve městě, či kteří obchod-
níci a živnostníci zde v mi-
nulosti působili? Vydejte 
se společně s Beskydským 
informačním centrem Frý-
dek-Místek v sobotu 22. 
dubna na jedinečnou vy-
cházku (Ne)zapomenutý 
Místek, která vám historii 
města zdarma přiblíží.
„V minulém  roce  jsme  se 

poprvé  vydali  za  touto  his-
torií ve frýdecké části města, 
tentokrát  se  vydáme  do  té 
místecké,  protože  i  Místek 
prošel za dobu své existence 
četnými  změnami  a  mnohá 
místa  výrazně  změnila  svou 
podobu.  Současně  si  připo-
meneme i některé významné 
a zajímavé osobnosti Místku, 
které jsou již často zapomenu-
ty či opomenuty,“ zve na akci 
ředitelka Beskydského  infor-
mačního  centra  Frýdek-Mís-

(Ne)zapomenutý Místek vám přiblíží 
nejen život obchodníků

tek Monika Konvičná.
V 9 hodin se můžete vy-

dat  z  místeckého  náměstí 
Svobody, které bylo centrem 
a místem pro setkávání oby-
vatel města. „V minulosti se 
na  náměstí  konaly  týdenní 
a výroční trhy. Kolem něho 
měli  své  domy  místečtí 
měšťané,  v  jejichž  zadních 
částech se nacházelo hospo-
dářské  zázemí.  Těmto  čás-
tem města za dvory se říkalo 
Zádvoří,“  přibližuje  život 
na náměstí  v Místku histo-
rik  Petr  Juřák,  který  bude 
Místkem provázet.
Málokdo již dnes také ví, 

že  poblíž  kostela  sv.  Jaku-

ba  se  nalézal  tzv.  podkos-
telní  mlýn,  kolem  kterého 
vedl  náhon,  který  přiváděl 
na mlýnská kola vodu z řeky 
Ostravice. I toto si v průbě-
hu dopoledne připomeneme, 
stejně jako to, že v místech, 
kde  se nachází dnešní ulice 
Palackého,  pěstovali  v  mi-
nulosti  místní  obyvatelé 
na polích plodiny. Ke konci 
19.  století  a  v  1.  polovině 
20.  století  byla  však  v  této 
lokalitě  postavena  řada  vý-
stavných  veřejných  budov 
a  soukromých  domů.  Petr 
Juřák tak přiblíží, co se v bu-
dovách  nacházelo,  či  kdo 
v těchto budovách žil.
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Město Frýdek-Místek 
v březnu zdárně dokon-
čilo rekonstrukci domu 
č.p. 799 na ulici ČSA. 
Po výměně oken, opravě 
balkonů a zateplení fa-
sády se na sídlišti vyjímá, 
ale současně zvolenými 
decentními odstíny nijak 
nepatřičně „nerazí“.
„S výsledkem jsme velmi 

spokojeni, protože i když se 
musela  několikrát  upravo-
vat  projektová  dokumenta-
ce, nakonec je konečná cena 
stavby  oproti  rozpočtovým 
nákladům  o  sedm  milio-
nů  nižší.  Z  šedého  zašlého 
panelového  domu  se  při-

tom  stal  pohledově  příjem-
ný  objekt,“  těší  náměstka 
primátora  Jiřího  Kajzara. 
„Podstatné je pro nás i sní-
žení energetické náročnosti 
domu a věříme, že se odrazí 
na tepelné pohodě v bytech 
a  obyvatelé  ocení  zvýšený 
komfort,“  doplnil  primátor 
Michal Pobucký.
V  rámci  této  investiční 

zakázky  byla  v  celém  ob-
jektu  provedena  výměna 
stávajících  dřevěných  oken 
za  nová  plastová  s  lepšími 
parametry.  K  oknům  byly 
dodány  nové  vnitřní  plas-
tové  a  venkovní  hliníkové 
parapety.  Všechny  vstupní 

dveře  do  objektu  byly  vy-
bourány a osazeny novými 
dveřmi  s  požadovanou  po-
žární  odolností  a  tepelnou 
izolací. Dále  bylo  provede-
no zateplení střešního pláště 
včetně  všech  klempířských 
prvků. Fasáda objektu byla 
celoplošně  zateplena  kon-
taktním  zateplovacím  sys-
témem,  polystyrenovými 
deskami  a  deskami  z  mi-
nerální vlny. Byla provede-
na  také  kompletní  oprava 
balkónů, u nichž  se měnila 
zábradlí, s osazením sušáku 
na prádlo, obyvatelé se do-
čkali  rovněž  nového  systé-
mového řešení podlahy. 
I  když  byli  obyvatelé 

domu  vystaveni  nepříjem-
nostem s dlouhodobým osa-
zením lešení na domě a za-
mezením  přístupu  na  své 
balkóny,  odměnou  jim  je 
kvalitnější  bydlení.  „Chtěla 
bych  vyslovit  poděkování 
všem, kteří svou měrou při-
spěli k tomu, že dům na ul. 
ČSA 799 v Místku  je dnes 
již krásně zrekonstruovaný. 
Velké poděkování si zaslou-
ží i „domovnice“ paní Mar-
gita Godulová a její manžel 
Miroslav  Godula,  kteří  se 
po  celou  dobu  této  velké 
akce o dům a jeho nájemní-
ky perfektně a nadstandard-
ně  starali.  Provoz  v  domě 
byl docela složitý, ale po ce-
lou dobu byla v domě a ko-
lem  něj  udržována  čistota 
a  pořádek.  Pan Godula  byl 
každý  den  po  celou  směnu 

OPRAVENO: Dům je jako ze škatulky.  Foto: Petr Pavelka

S DOMOVNÍKEM: Vedení města si vyslechlo některé 
složitosti sídlištního soužití.  Foto: Petr Pavelka

Další městský dům má nový kabát

v kontaktu s dělníky. Snažil 
se  jim  ulehčit  jejich  práci 
v mnoha směrech a dohlížel 
na  to,  aby  oni  dělali  svoji 
práci řádně, zprostředková-
val  naše  připomínky  a  do-
hlédl,  aby  byla  zjednána 
náprava,“  ocenila  proměnu 
svého bydlení Hana Tomán-

ková.  Za  „domovníky“  se 
vypravil  i  primátor Michal 
Pobucký s náměstkem Jiřím 
Kajzarem,  kteří  tak  udělali 
tečku  za  povedenou  inves-
tiční akcí. Při té příležitosti 
přislíbili  ještě  odstranění 
několika  kosmetických  vad 
v okolí.   (pp)

Statutární město Frý-
dek-Místek se stejně jako 
v minulých letech připoji-
lo k celosvětové kampani 
na podporu ochrany ži-
votního prostředí „Hodina 
Země“. V sobotu 25. břez-
na se na hodinu vypnulo 
nasvícení některých his-
torických budov a zhaslo 
i barevné osvětlení haly 
Polárka. Město tak dalo 
jednoduchým, ale přitom 
viditelným činem – zhas-
nutím světla – signál, že 
věnuje pozornost ochraně 
životního prostředí, zejmé-
na ochraně klimatu.
„Bylo  zhasnuto  osvětlení 

historické  budovy  Základ-
ní  školy  národního  umělce 
Petra  Bezruče  ve  Frýdku 
na frekventované třídě T. G. 
Masaryka  a  také  historické 
budovy  základní  umělecké 
školy u místeckého náměstí, 
jejíž přední část je dobře vi-
ditelná z hlavního silničního 
tahu. Na hodinu zhasla i hala 
Polárka  a  společnost  Sport-
plex  v  maximální  možné 
míře  omezila  spotřebu 
elektrické  energie  na  všech 
svých střediscích, mimo jiné 
vypnula nedůležité osvětlení 

aquaparku,  vzduchotechni-
ku, sauny a ztlumila i čerpa-
dla,“  vyjmenoval  náměstek 
Karel Deutscher.
„Město  se  připojuje 

ke kampani za ochranu kli-
matu  pravidelně,  a  to  nejen 
symbolicky,  vypnutím  svě-
tel na jednu hodinu, ale činí 
i  konkrétní  kroky,  které 
jsou  šetrnější  k  životnímu 
prostředí.  Mimo  jiné  i  tím, 
že  stará  svítidla  veřejného 
osvětlení  postupně  vymě-
ňujeme  za  svítidla,  která 
jsou energeticky úspornější, 
a přitom mají stejnou inten-
zitu osvětlení. V tomto roce 
navíc  hodláme  použít  svíti-
dla s LED technologií, takže 
energetická úspora bude ješ-
tě  větší  než  doposud,“  řekl 
primátor  Michal  Pobucký 
s tím, že tato moderní svíti-
dla svou konstrukcí omezují 
i světelné znečištění.
V  České  republice  se 

ke  kampani  vedené  Ekolo-
gickým institutem Veronica 
pravidelně  připojuje  více 
než 150 měst a obcí, desítky 
firem  a  tisíce  jednotlivců, 
kteří se mohou zapojit i sní-
žením spotřeby ve svých do-
mácnostech.

Polárka přestala zářit

Statutární město Frý-
dek-Místek loni zahájilo 
svoz bioodpadu poté, co 
pořídilo a rozvezlo přes 
čtyři tisíce hnědých plas-
tových nádob převážně 
k rodinným domkům. 
Od jara až do konce lis-
topadu z nich bylo sveze-
no 1 652 tun bioodpadu, 
od trávy, sena, listí, přes 
spadané ovoce, květiny, 
až po bioodpad z domác-
ností jako slupky ze ze-
leniny, čajové sáčky nebo 
kávové sedliny. Všechen 
tento materiál skončil 
v kompostárně, kde byl 
zpracován na kompost 
a kvalitní zeminový sub-
strát. Od dubna je svoz 
znovu zahájen.
„Letošní  svoz  je  pláno-

ván od dubna do konce lis-
topadu, a to stejně jako loni, 
tedy jednou za čtrnáct dní. 

Jako období,  kdy bioodpa-
dů  vzniká  nejvíce,  a  proto 
je  efektivní  je  od  občanů 
svážet, bylo určeno období 
od začátku dubna do konce 
října,  což  vychází  i  z  pří-
slušné  vyhlášky.  Loni 
jsme  ale  na  četné  žádosti 
občanů  období  svozu  pro-
dloužili do konce listopadu 
a  už  u  toho  zůstaneme,“ 
vysvětluje  primátor  Mi-
chal  Pobucký.  Radnice 
zaznamenala  požadavky 
i  na  dřívější  zahájení  svo-
zu,  ale  byly  ojedinělé. 
„Občané  Frýdku-Místku 
včetně  zahrádkářů  mohou 
zdarma  a  celoročně,  tak 
jako  v  minulých  letech, 
k odložení svých nejen bio-
logických odpadů využívat 
sběrných  dvorů  na  území 
města  a  také  kompostárny 
v Bruzovicích,“ připomíná 
Tomáš  Peter  z  odboru  ži-

votního  prostředí  a  země-
dělství,  že  pokud  začnou 
lidé  na  svých  zahrádkách 
úřadovat už v březnu, mají 
variantu, jak s biologickým 
odpadem  naložit,  včetně 
vlastního kompostování.
Statutární město Frýdek-

-Místek realizovalo poříze-
ní a rozdělení nádob na bi-
oodpady  mezi  své  občany 
za  účelem  zlepšení  systé-
mu nakládání s bioodpady, 
které mělo vést ke zvýšení 
podílu  využitelných  od-
padů  a  zároveň  s  tím  i  k 
snížení  množství  odpadů 
ukládaných  na  skládku 
nebo  na  místa  k  tomu  ne-
určená, tzv. černé skládky.
Harmonogram  svozu  je 

zveřejněn  na  webu  města 
v sekci občan – životní pro-
středí  –  odpady  –  harmo-
nogram svozu – bioodpady. 
 (pp)

Svoz bioodpadu zahájíme 3. dubna
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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. 

6. 4. 
ATELIÉR DEA | VELI-
KONOČNÍ DEKORACE 

Z PEDIGU
Nastal velikonoční čas a to 
je signál pro výrobu nějaké 
hezké  dekorace.  Tentokrát 
vám  představíme  tvoření 
z pedigu. Pedig je přírodní 
materiál,  který  se  dováží 
z  tropů  jihovýchodní Asie. 
Jedná se o vnitřní část ston-
ku ratanové  liány Calamus 
rotang, neboli ratanu. Z to-
hoto  jednoduchého materi-
álu  si  upleteme  velikonoč-
ní  věneček,  který  ozdobí 
vaše  obydlí.  Samozřejmě 
nebude  chybět  ani  košíček 
na  ukrytí  nějaké  drobnosti 
či sladkosti pro koledníky. 
Věk: 14–90 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova  A,  Pionýrů  767, 
Místek, 16.30–19.30 hodin
Cena: 110 Kč
Informace:  Recepce 
|  Telefon:  558  111  777, 
778  421  468  |  E-mail:  re-
cepce@klicfm.cz

8. 4. – 9. 4. 
NERF CAMP 

| POBYTOVÁ AKCE
Máš  rád  pistole  na  pěnové 
náboje NERF? Pokud  ano, 
je tenhle víkend určen přes-
ně pro tebe. Budeme soutě-

žit  v  různých  disciplínách, 
které  ověří  tvé  dovednos-
ti.  Kromě  aktivit  s  NERF 
pistolemi  si  vyzkoušíme 
i další zajímavé hry, lanové 
překážky a mnoho dalšího. 
Zkrátka tě čekají mraky zá-
bavy a dobrodružství. 
Věk: 8–14 let
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, | Příjezd: 
9.00–9.30 hodin na TZ Viš-
ňovka  |  Odjezd:  16  hodin 
z TZ Višňovka
Cena: 550 Kč
Informace:  Lukáš  Plánič-
ka  |  Telefon:  558  111  765, 
737  410  754  |  E-mail:  lu-
kas@klicfm.cz

8. 4.
PRINCEZNY VÍTAJÍ 

JARO
Milé  princezny,  jaro  je 
tady, sníh roztál a ze země 
vykukují krásně zelené vý-
honky trávy, stromy a keře 
se  obalují  pupeny.  Na  slu-
níčko vykoukly první jarní 
květiny.  Pojďme  společně 
otevřít  studánku,  ukuchtit 
dobrotu  k  oslavě  blížících 
se  Velikonoc,  vyrobit  si 
něco  hezkého  pro  radost 
a zahrát si  jarní hry. Přiví-
táme jaro spolu a vesele!
Věk: 5–9 let
Místo a čas: Rodinné cen-
trum  Klíček,  Slezská  749, 
Frýdek, 9.00–17.00 hodin
Cena: 250 Kč
Informace:  Pavla  Chrobá-
ková | Telefon: 732 646 127 
| E-mail: pavla@klicfm.cz

12. 4. 
POMLÁZKA 

Z VRBOVÉHO PROUTÍ
Hody,  hody,  doprovody, 
dejte  vejce  malovaný… 
Kromě  různých  říkadel 
patří  k  velikonoční  koledě 
neodmyslitelně  tradiční 
pomlázka  z  čerstvě  naře-
zaného  vrbového  proutí. 
A jaká je nejlepší? No pře-
ce  vlastnoručně  vyrobená. 
Přijď k nám do Klíče a my 
tě  jednu  takovou  naučíme 
uplést. Nemusíš řezat pruty 
někde u  rybníka,  vše  bude 
již připraveno.  
Věk: 6–10 let v doprovodu 
rodičů  |  nad  10  let  samo-
statně
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova  A,  Pionýrů  767, 
Místek, 15.00–19.00 hodin 
Cena: 35 Kč
Informace:  Lukáš  Plánič-
ka  |  Telefon:  558  111  765, 
737  410  754  |  E-mail:  lu-
kas@klicfm.cz

13. 4. 
HODY, HODY, 
DOPROVODY!

Pojďte s námi strávit prázd-
ninové  dopoledne  s  náde-
chem  Velikonoc,  jež  jsou 
svým  původem  svátkem 
jara.  Končí  zima,  příroda 
se  probouzí,  jarní  sluníč-
ko vytahuje ze země první 
květiny. A co vás na Zelený 
čtvrtek  čeká?  Dozvíme  se 
něco  zajímavého  o  těchto 
slavnostních  dnech.  V  ku-
chyni  to  zavoní  veliko-
nočními  beránky,  které  si 
společně upečeme. Můžete 
se také těšit na tvoření z pe-
digu.  Z  tohoto  přírodního 

materiálu si upleteme jarní 
dekorace.
Věk: 7–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova  A,  Pionýrů  767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin
Cena: 100 Kč
Informace:  Recepce 
|  Telefon:  558  111  777, 
778  421  468  |  E-mail:  re-
cepce@klicfm.cz

22. 4. – 23. 4. 
ZTRACENÉ POHÁDKY 

| POBYTOVÁ AKCE
„Já,  královna  Fantazie, 
spravuji  království  příbě-
hů a pohádek, které si  lidé 
ve  své  fantazii  vytvořili. 
Je  to  svět  bez  hranic,  kde 
čas  je  nekonečný  a  pohád-
ky  nikdy  nezemřou.  Něco 
zlého se však v Království 
pohádek  děje.  Sudičkám 
se zpřetrhaly zlaté nitě po-
hádek a ty někam zmizely. 
Přišla  chvíle,  kdy  Kniha 
čar  a  kouzel  promluvila 
moudrou  radou.  Ta  zní: 
„Jen pomoc  lidského světa 
je natolik účinná, aby byly 
pohádky  opět  nalezeny. 
Obracím  se  tedy  na  vás, 
na  děti  z  lidského  světa, 
o pomoc.“
Věk: 6–12 let
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, | Příjezd: 
9.00–9.30 hodin na TZ Viš-
ňovka  |  Odjezd:  16  hodin 
z TZ Višňovka
Cena: 550 Kč
Informace:  Pavla  Chrobá-
ková | Telefon: 732 646 127 
| E-mail: pavla@klicfm.cz 

29. 4.

VYRÁBÍME BALZÁM 
NA RTY

Pojďme naši kuchyni změ-
nit  na  kosmetickou  labo-
ratoř  –  vyrobíme  si  tolik 
potřebné a voňavé balzámy 
na  rty,  čistě  z  přírodních 
surovin.
Věk: 8–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 9.00 – 12.00 hodin
Cena: 120 Kč
Informace:  Pavla  Svobo-
dová | Telefon: 736 150 088 
| E-mail: pavlas@klicfm.cz

29. 4.
OSADNÍCI Z KATANU 

| DESKOVÉ HRY
Přijď  si  zahrát  Osadníky 
z Katanu a pokus se získat 
titul přeborník města F-M...
Věk: 7–99 let
Místo a čas:  SVČ  Klíč, 
budova  B,  Pionýrů  764, 
Místek,  8.30–14.00  hodin, 
Prezence: 8.30–9.00 hodin
Cena: 50 Kč
Informace:  Jiří  Šnapka 
|  Telefon:  558  111  773, 
604  524  066  |  E-mail:  jir-
ka@klicfm.cz

SVČ Klíč

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na duben 

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

Cena všech táborů:
1 350 Kč na 5 dnů. Děti lze 
přihlásit i na jednotlivé dny 
za 350 Kč na 1 den.
Program  táborů  běží  vždy 
od  8  do  16  hodin. Hlídání 
zajištěno od 6.30 hodin.
Věk:  6–12  let  (Pouze  pro 
děti,  které  již  absolvovaly 
1. třídu ZŠ).
Přihlášky a informace:
Budova  A,  Pionýrů  767, 
Místek,  tel.:  558  111  777, 
e-mail: tabory@klicfm.cz

10. 7. – 14. 7. 
SPORTY SVĚTA

Společně během pěti dnů si 
vyzkoušíme  sporty,  které 
se hrají v  různých koutech 
světa.  Podíváme  se,  jak  se 
hraje  například  golf  nebo 
baseball,  vyzkoušíme  si 
sporty  v  hale  a  na  hřišti, 
zjistíme,  které  sporty  jsou 

nejpopulárnější a nejsledo-
vanější.

17. 7. – 21. 7. 
SPRÁVNÝ CIRKUS

Kde  se  rodí  zábava,  veselí 
a přátelství  silné  jako pro-
vazochodcovo  lano?  Přece 
v  cirkuse!  Během  týdne 
navštívíme  řadu  míst,  kde 
se  věnují  novocirkusovým 
disciplínám,  zhlédneme 
vystoupení  tanečnic,  ak-
robatů,  žonglérů  i  odváž-
ných voltižérů a vše si také 
vyzkoušíme.  Na  chvíli  se 
staneme  artisty  i  klauny 
a  užijeme  si  kousek  léta 
v cirkusových barvách. 

24. 7. – 28. 7. 
ZÁCHRANÁŘI

O náš klidný a ničím neru-
šený  život  se  stará mnoho 
lidí.  Vybrali  si  povolání, 
která  jsou  velmi  náročná. 

Potřebujeme  je  vždy,  když 
se  nám  něco  nepříjemné-
ho  přihodí.  Uhodli  jste 
správně  –  jsou  to  prostě 
záchranáři.  Pracují  u  poli-
cie,  městské  policie,  jsou 
to  zdravotníci  ve  zdravot-
nické  záchranné  službě 
i pracovníci horské služby. 
Půjdeme  se  za  nimi  podí-
vat, abychom blíže poznali 
jejich práci. Kromě exkurzí 
nás  čekají  také  hry  a  sou-
těže. Bude  to prostě prima 
týden! 
31. 7. – 4. 8. NAD ZEMÍ
Společně  se  podíváme 
na  svět  tak  trochu  z  ptačí 
perspektivy.  Navštívíme 
rozhledny,  projdeme  se 
v  korunách  stromů  a  zale-
zeme  si  na  lanových  pře-
kážkách.  Můžete  se  těšit 
na  mnoho  krásných  a  ne-

tradičních výhledů,  spous-
tu dobrodružství a zábavy. 
Nebudou  samozřejmě  chy-
bět akční hry. Samozřejmě, 
že  se  také  dozvíte  mnoho 
zajímavých věcí.

7. 8. – 11. 8. 
CESTA KOLEM SVĚTA
Rád cestuješ? Líbí se ti po-
znávat  nová  místa?  Chceš 
zažít  spolu  s  kamarády 
dobrodružství  po  celém 
světě?  V  tom  případě  se 
s  námi  vydej  na  pětidenní 
cestu  kolem  světa.  Poznáš 
mnoho  zajímavých  míst. 
Čeká tě to pravé cestovatel-
ské dobrodružství.

14. 8. – 18. 8. 
NEKONEČNÝ VESMÍR
Láká tě nekonečný vesmír? 
Máš rád hvězdy? Chceš ob-
jevovat nové věci a zažívat 
s kamarády vesmírná dob-

rodružství? V  tom případě 
se  přidej  k  nám  a  užij  si 
pětidenní  putování  vesmí-
rem.  Navštívíme  planetá-
rium,  hvězdárnu,  budeme 
soutěžit, hrát si, plnit úkoly. 
Neváhej a vystartuj s námi 
vstříc  vesmírnému  dobro-
družství!
21. 8. – 25. 8. ŘEMESLA
Jak se zpívá v jedné známé 
písničce: „Ten dělá to a ten 
zas  tohle“.  My  se  společ-
ně  vydáme  podívat  se,  co 
vše  lidé  dělají.  Každý  den 
se  seznámíme  minimálně 
s  jedním  řemeslem,  vy-
zkoušíme  si  ho.  Tábor  ale 
nebude pouze o řemeslech. 
Samozřejmě, že se nebude-
me zabývat pouze řemesly. 
Čeká nás  i  sportování, bu-
deme  hrát  hry,  pojedeme 
na výlet apod.

Nabídka příměstských táborů 2017 SVČ Klíč
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BETHEL Frýdek-Mís-
tek, jedno ze středisek 
Slezské diakonie, po-
máhá prostřednictvím 
sociálních služeb lidem 
bez přístřeší. Kromě po-
skytování těchto služeb 
– Azylový dům, Nocle-
hárna, Nízkoprahové 
denní centrum a Terénní 
program – spolupracu-
jeme s různými organi-
zacemi. Jednou z nich je 
Oblastní spolek Českého 
červeného kříže ve Frýd-
ku-Místku.
Pracovníci  středis-

ka  vedou  klienty  k  péči 
o  zdraví,  k  docházce 
k  praktickým  lékařům 
na  preventivní  prohlídky, 
přesto  jsou  však  situace, 
které  pomůže  zlepšit  ne-
formální  zdravotní  péče. 
Jde  např.  o  situace,  kdy 

klient zatím není registro-
ván  u  praktického  lékaře, 
má obavy z návštěvy léka-
ře  a  k  lékaři  dojít  nechce. 
Takovou  péči  pravidelně 
poskytuje  v  našem  stře-
disku  Oblastní  spolek 
Českého  červeného  kříže 
Frýdek-Místek.  Tato  péče 
rozhodně  nenahrazuje 
ošetření  lékařem,  vní-
máme  ji  však  jako  velmi 
užitečnou.  Již  několik  let 
k  nám  dochází  zdravotní 
sestra  jako  dobrovolník 
a  pomáhá  klientům  řešit 
jejich zdravotní problémy, 
vykonává  např.  měření 
krevního  tlaku,  ošetření 
drobných  poranění.  Kli-
enti  také  mohou  využít 
sociální šatník Oblastního 
spolku Českého červeného 
kříže. Tímto bychom chtě-
li  poděkovat  týmu  pra-

Nabízíme zájemcům rekvalifikační 
kurz s akreditací MPSV: 

Pracovník v sociálních službách,  který  se  bude 
konat v době od 24. 4.  do 17. 6.  v budově Obchodní 
akademie, Palackého 123 ve Frýdku-Místku. 
Uplatnění absolventů v celé šíří dle par. 116 zákona 

108/2006 Sb, o sociálních službách. 
Výjimečná příležitost k získání nové profese – Chů-

va pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Nabízíme  rekvalifikační  kurz  s  akreditací MŠMT 

„Chůva pro děti“, který se bude konat v době od 9. 4. 
do 5. 6. v odpoledních hodinách.
Uplatnění  absolventů:  Ve  firemních,  soukromých, 

ale i státních mateřských školách (mohou být přijímá-
ny děti mladší 2 let), dětských skupinách, jeslích, také 
práce na živnostenský list – možnost práce chův v do-
mácnostech, zakládání mikrojeslí aj. 

www.vzdelavaci-kurzy.eu, tel. 732 349 654

NOVÝ KONTEJNER: 
Od února mohou lidé nosit 
ošacení a obuv do nového 
kontejneru na sběr šatstva 
a obuvi, který je umístěn 
z boku budovy Katolické-
ho lidového domu v Místku 
na ulici F. Čejky 450. Za-
městnanci Charity Frýdek-
-Místek žádají, aby lidé oša-
cení nenosili do budovy, ale 
dávali jen přímo do tohoto 
kontejneru, nejlépe zabale-
né v pytlích nebo taškách. 
 Lenka Talavašková

Zahradní plot Oázy 
pokoje od konce úno-
ra zdobí veselé bannery 
plné květin a zvířat. Tato 
výtvarná díla jsou spo-
lečným výsledkem dětí 
z MŠ Naděje, které je 
v každé volné chvílí ma-
lovaly.
Děti dostaly od Oázy po-

koje bannery spolu s potře-
bami na malování a s chutí 
se pustily do díla. Nápadů 
na  téma  měli  všichni  ne-
spočet. Nakonec se domlu-
vili,  že  svou  první  kresbu 
pojmou  jako  svou vizitku. 
A  tak  vznikl  banner  plný 
barevných květin, aby bylo 
patrné, že jej malovaly děti 
ze  třídy  Květinka.  Druhý 
banner je vymalovaný jako 
les  s  liškami,  veverkami, 
hmyzem a v dálce stojícím 
jelenem  s  laní.  Malování 
všechny moc bavilo, a  tak 

Děti z MŠ Naděje nakreslily
Oáze pokoje krásné bannery

když  přišly  na  řadu  další 
bannery,  děti  se  s  radostí 
chopily štětce a namalova-
ly mořskou hlubinu a exo-
tická  zvířata  v  zoologické 
zahradě.  Výsledky  spo-
lečné  tvorby můžete  vidět 
na plotě zahrady Oázy po-
koje.  „Spolupráce  s  dětmi 
z MŠ Naděje byla opravdu 
úžasná.  Děti  se  daného 
úkolu  chopily  s  vervou 
a  jejich  nadšení  je  vidět 
také na výsledných dílech. 
Spokojeni jsou všichni zú-

častnění, a proto vzájemná 
spolupráce nekončí a v bu-
doucnu  se  na  plotě  Oázy 
pokoje objeví další banne-
ry,“ sdělil vedoucí středis-
ka Vlastimil Petr.
Děkujeme  paním  uči-

telkám  za  jejich  oběta-
vou  práci,  skvělé  nápady 
a všem dětem za nádherné 
ztvárnění.  Fotografie,  jak 
díla  vznikala,  si  můžete 
prohlédnout  na  webových 
stránkách  MŠ  Naděje 
ve fotogalerii.   (lv)

Zdravotní péče ve středisku BETHEL

Lenka Rusz a Martin 
Paľov z Terénní služby Re-
bel získali krásné 2. místo 
v kategorii PORTRÉT a 3. 
místo v kategorii ŽIVOT 
KOLEM NÁS v celostátní 
soutěži MŮJ SVĚT, který 
pořádá Charita Opava. 
Odborná  porota  vybíra-

la  z  230 došlých  snímků  ty 
nejlepší.  Do  fotografické 
soutěže MŮJ SVĚT mohou 

své snímky přihlásit zaměst-
nanci, dobrovolníci a klienti 
Charit celé České republiky. 
Výstava  fotografií  bude  tak 
jako  předchozí  léta  putovat 
celý  rok  2017  po  městech 
České  republiky a  snažit  se 
tak  přiblížit  veřejnosti  so-
ciální práci jiným pohledem 
než pouze suchými statistic-
kými údaji a čísly.

 Lenka Talavašková

Úspěch Rebelu v celostátní 
fotosoutěži „MŮJ SVĚT“

covníků  této  organizace 
a  naší  milé  dobrovolnici. 
Jsme  vděčni  za  jejich  po-
moc a spolupráci. 

 Lucie Drkošová 
 a Hana Dvorská, 
 sociální pracovnice

Uživatelé Nízkopra-
hového zařízení pro děti 
a mládež Klubu Prostor 
se v rámci výchovných, 
vzdělávacích a aktivizač-
ních činností seznámili 
s osudem malého Lukáš-
ka Jendrulky. 
Chlapec  je  těžce  zdra-

votně  postižený  a  potře-
buje  nadstandardní  lá-
zeňskou  terapii,  kterou 
nehradí  zdravotní  pojiš-
ťovna.  Chlapci  a  děvčata 
se  společně  s  pracovníky 

Klub Prostor pomáhá potřebným

sociální  služby  rozhodli 
pomoci  rodičům  Lukáš-
ka  tím,  že  sbírají  plastová 
víčka.  Jejich  prodejem  se 
získají  peníze,  které  mo-
hou  ulehčit  život  malému 
statečnému  chlapci.  První 

pytlík  víček  odnesli  tento 
týden  do  sběrného  místa 
Adry  na  Radniční  ulici 
ve Frýdku-Místku. 

 Rostislav Hekera, 
 vedoucí odd. 
 sociální prevence

Ke konci února klienti Charitní odlehčovací služby 
a Charitního týdenního stacionáře spolu se zaměstnan-
ci nachystali občerstvení a společně se pustili do maso-
pustního veselí. Odpoledne strávili společným povídáním 
a zpíváním. Zatančili si také na písníčky svého mládí, kte-
ré si pouštěli z gramofonových desek. Všichni si krásné 
odpoledne užili a těší se na další společně strávené chvíle.

Klienti si užili masopustní odpoledne
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kam za sportem a relaxací
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

Sen o mužské volejba-
lové extralize ve Frýd-
ku-Místku se odkládá. 
Black Volley Beskydy 
se do baráže nepodívá, 
protože nenašel recept 
na soupeře z Turnova, 
s kterým si neporadil ani 
v základní části, byť ce-
lou dlouhodobou soutěž 
vyhrál.
Volejbalový klub z Frýd-

ku-Místku  udělal  pro 
úspěch,  co  mohl,  doká-
zal  mobilními  tribunami 
zvýšit  kapacitu  a  komfort 
divákům,  k  nadstandardní 
atmosféře  pomáhali  i  bu-
beníci,  ale  hned úvod prv-
ního zápasu naznačil, že ji 
tým nemusí unést. Prvního 
bodu se domácí dočkali až 
po  sedmi  úspěších  hostů, 
což  Turnovu  nalilo  dosta-
tek sebevědomí do dalšího 
průběhu. Vedl 4:17, a i když 
si  pak  také  vybíral  hluchá 
místa,  náskok  byl  příliš 
velký a skóre šlo již pouze 
korigovat na 21:25. Později 
se ukázalo, že zápas  i celý 
souboj  s Turnovem pozna-
menala  nešťastná  náhoda 
hned  v  samotném  úvodu, 
kdy se hlavní útočník Tur-
nova  J.  Vencovský  opřel 
do  míče  a  zlomil  malíček 
hrajícímu  trenérovi  Pře-

myslovi Kubalovi. Ten sice 
zápas  s  velkým  sebeza-
přením  dohrál,  ale  obrana 
na  síti  tím  značně  utrpě-
la,  což  se  později  ukázalo 
jako  klíčový  faktor  celého 
utkání.  Druhý  set  se  do-
mácí sice otřepali ze zlého 
začátku a hnáni diváky  jej 
získali pro sebe, ale Turnov 
zabral a brzy se ukázalo, že 
domácí už nemají co nabíd-
nout.  „Na  finálový  zápas 
jsme  od  počátku  hráli  až 
příliš  zakřiknutě.  Soupeř 
hrál  dobře  na  přihrávce, 
neměl větší problém v úto-
ku, a když už jsme soupeře 
dokázali  zatlačit  servisem 
od  sítě,  nedokázali  jsme 
jej ubránit ani blokem, ani 
obranou  v  poli.  Neměli 
jsme se na čem chytit,“ glo-
soval Přemek Kubala.
Do  druhého  zápasu  na-

stoupily  Beskydy  velmi 
odhodlaně,  od  začátku  dr-
žely Turnov o pár bodů pod 
sebou, ale slibně rozehraný 
set  prohráli.  „Po  prohrané 
koncovce  jsme  pak  ztra-
tili  herní  jistotu  a  náš  vý-
kon  upadal,“  musel  uznat 
po porážce 0:3 Kubala. Ten 
následně  nafasoval  sádru 
a v Turnově, kde se rovněž 
hrálo  v  perfektní  atmo-
sféře,  se  plně  věnoval  jen 

0:3 NA ZÁPASY: Ukázalo se, že na Turnov Black Volley neumí zahrát.  Foto: Petr Pavelka

Sen o extralize je zatím pryč

koučování.  Zisk  prvního 
setu dal naději, která  trva-
la  do  stavu  16:10  v  druhé 
sadě. Pak se domácí zvedli 

a dovedli zápas, a tím i ce-
lou  finálovou  sérii,  do  ví-
tězného  konce.  „V  důleži-
tých momentech jsme hráli 

málo  odvážně,“  pojmeno-
val  hlavní  příčinu  prohry 
v posledním zápase sezony 
Přemysl Kubala.   (pp)

Běžecká sezóna v našem 
okrese byla zahájena. V so-
botním dopoledni 18. břez-
na se v areálu slezanského 
stadionu sešlo 415 běžců 
všech věkových kategorií, 
aby zápolili na 17. ročníku 
Slezanského krosu. 
Bohužel se naplnila před-

pověď  meteorologů,  a  tak 
na  všechny  čekalo  chladné, 
větrné a občas  i deštivé po-
časí.  To  ale  prostě  ke  kro-
sům  patří,  a  tak  se  urputně 
bojovalo od nejmenších dětí 
až  po  veterány.  Naši  mla-
dí  závodníci  v  konkurenci 
téměř  350  běžců  z  celého 
kraje vybojovali pět zlatých, 

pět  stříbrných  a  šest  bron-
zových medailí. Na nejvyšší 
stupínek se postavili Ondřej 
Mynarz  mezi  benjamínky, 
v  minipřípravce  Viktorie 
Bartoňová,  v  mladším  žac-
tvu Anna Cagašová a Ondřej 
Pavelek a ve  starších žácích 
Patrik  Stankov.  Stříbro  při-
dala  Míša  Kubinová  (mini-
přípravka),  Jan Klimas  (pří-
pravka),  Viktorie  Ťahanová 
(mladší),  Thomas  Hlavačka 
(starší)  a  Eliška  Kopcová 
v dorostu. No a konečně me-
daili za třetí místo brala Sa-
bina  Jurošová  (benjamínci), 
Ellen Burkovičová (minipří-
pravka),  Julie Hrčková  (pří-

pravka),  Anna  Zemaníková 
(starší  žactvo)  a  v  dorostu 
Tereza  Kotásková  a  Marek 
Spilka. Po mládeži  vyrazilo 
na 4 okruhy 27 žen a dvojná-
sobná porce čekala na muže, 
kterých  vystartovalo  46. 
Nejlépe si mezi ženami vedla 
Aneta Chlebíková  z  Jablun-
kova,  druhá  doběhla  Vero-
nika  Siebeltová  a  třetí  Iveta 
Rašková.  V  ženách  nad  35 
let  vyhrála  Petra  Pastorová 
z  Ostravy,  před  naší  Moni-
kou  Tkáčovou.  V  mužích 
vyhrál René Sasyn z Jablun-
kova. I zde nám patřilo druhé 
místo, o které se postaral Jan 
Tesarčík.

Chladný, ale vydařený Slezanský kros

V roce 2007 jsme za-
kládali plavecké krouž-
ky a hledali nadané děti 
na plavání. Podařilo se! 
Našli jsme postupně jak 
děti, tak i trenéry. V jubi-
lejním roce jsme tedy po-
řádali již X. ročník pla-
veckých závodů pro děti 
a mládež z celého Frýd-
ku-Místku. V sobotu 18. 
března se konalo přátel-
ské klání pro všechny po-
čínající vodníky, ale i pro 
plaveckou elitu Frýdku-
-Místku.
Z  přijatých  204  závod-

níků  nakonec  startovalo 
196 dětí a ty se popasovaly 
a bojovaly o Poháry primá-
tora města. Mnoho zážitků, 
osobních úspěchů a zlepše-
ní by stálo za to zde vzpo-
menout, ale za všechny jen 
ty nejvýraznější. Nejmlad-
šími  účastníky  byli  tříletí 

Plavecký oddíl slaví 10. výročí 

– Sofie Nečesalová a Pavlí-
ček Hubert.
Nejúspěšnějšími  plavci 

letošního  ročníku  v  nej-
mladších  závodnících 
na  tratích  volný  způsob 
se  stali  Renata  Tobolová 
(2008)  a  David  Rumíšek 
(2008)  a  v  odpoledním 
programu  z  mladších  zá-
vodnických  kategorií  zví-
tězili  v  disciplíně  na  4x16 
polohový  závod  Helena 
Lednická  (2006)  a  Matěj 
Saksa  (2006)  a  absolutní-
mi  vítězi  tohoto  ročníku 

se stali Karla Chlopčíková 
(2003) a Matěj Pajtl (2002) 
v  polohovém  závodě.  Zví-
tězila  všestrannost,  vytr-
valost  a  hlavně  přátelská 
atmosféra. Vše  tak,  jak  to 
má mezi sportovci být.
Všem  zúčastněných 

srdečně  blahopřejeme 
a přejeme v další plavecké 
kariéře  mnoho  úspěchů. 
Těšíme  se  na  další  roční-
ky, nové výzvy a děkujeme 
všem  přítomným  za  jedi-
nečné zážitky!  

 M. Polachová

Česká unie sportu, 
okresní sdružení Frýdek-
-Místek, připravila i letos 
slavnostní vyhlášení nej-
úspěšnějších sportovců 
na základě výsledků, kte-
rých dosáhli v předchozím 
roce. Jde přitom o výkony 
nejméně na republikové, 
spíše však evropské a u ně-
kterých i světové, úrovni. 
„Je  potěšitelné,  že  podíl 

na  těchto  výsledcích  není 
omezen  na  jednu,  dvě  tě-
lovýchovné  jednoty,  ale 
výčet  je  mnohem  pestřejší 

a  dokládá  i  širokou  nabíd-
ku sportovních odvětví pro 
naši  mládež,“  říká  Zdeněk 
Duda,  předseda  OS  ČUS, 
který  chválí  frýdecko-mís-
teckou  radnici  za  její  vý-
znamnou podporu sportu.
Vyhlášení, na kterém ne-

bude  chybět  ani  náměstek 
primátora  Pavel  Macha-
la,  se  uskuteční  ve  středu 
19.  dubna  v  16.30  ve  vel-
kém  sále  Národního  domu 
ve  Frýdku-Místku  a  zvána 
je  široká  sportovní  veřej-
nost.   (pp)

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
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„TAK JSME PÁTÍ, NO A CÓ?“: Malí hokejisté ročníku 2007 ve čtvrtfinále podlehli 
pozdějšímu vítězi po samostatných nájezdech, ale dobrou náladu jim to nevzalo. Fajny 
turnaj v Polárce měl perfektní atmosféru, dění přenášely kamery na obrazovky, ne-
chyběli bubeníci, parádní ceny – zkrátka zážitek!  Foto: Petr Pavelka

Tým starších žaček TJ 
Sokola Frýdek-Místek 
s přehledem vybojoval 
po sedmi kolech krajské-
ho přeboru první místo 
mezi 28 týmy Moravsko-
slezského kraje. Vedení 
v dlouhodobé tabulce si 
sokolky držely od prv-
ního kola a uhájily si ho 
i před největšími soupeři 
– celkově druhým Novým 
Jičínem a třetí Ostravou.
Družstvo  tvoří  dív-

ky  narozené  mezi  léty 
2001–2003  a  se  svými 
trenérkami  se  připravují 
v  této  sestavě  jen  s malý-
mi  obměnami  už  druhou 
sezónu.  Trénují  je  středo-
školské  profesorky  Danu-
še Górecká (SPŠ, OA a JŠ 
ve Frýdku-Místku) a Hana 
Kurillová  (Gymnázium 
EDUCAnet Ostrava). Mezi 
opory týmu patří Saša Ko-
loničná  a  Kateřina  Smíš-
ková  na  smeči,  Viktorie 
Kurillová  a  Nela  Václaví-
ková  na  bloku,  Kateřina 
Kameníková  na  nahrávce 
a Natálie Hýblová na postu 
univerzálky.  Velkou  po-
mocí  je  účast  René  Vojt-
kové  a  Sandry  Bělohoub-
kové,  které  jinak  už  letos 
trénují a hrají v extraligo-
vém týmu kadetek.
Kapitánka  Sára  Blahu-

tová:  „Zatímco  loni  byla 
pro  některé  hráčky  vr-
cholem  vybojovaná  účast 
na  mistrovství  republiky 
mladších žaček, letos jsme 
si  daly  za  cíl  vítězství 

v  krajském  přeboru  a  vy-
bojování  postupu  na  mis-
trovství republiky starších 
žákyň.  První  kolo  repub-
likového  mistrovství  nás 
čeká  na  turnaji  počátkem 
dubna.“
Toto  družstvo  bez  posil 

z  řad  kadetek  hraje  také 
celou sezónu Český pohár 
žaček,  kterého  se  účast-
ní  asi  padesát  nejlepších 
týmů  republiky,  a  zde  se 
před  posledním  turnajem 
pohybuje  ve  druhé  finálo-
vé osmičce českých a mo-
ravských týmů.
„Získané  zlaté  medaile 

z  krajského  přeboru  jsou 
jistě  pro  děvčata  velkou 
motivací  pro  další  přípra-
vu.  Jen  tvrdá  práce  a  od-
hodlání je ta správná cesta 
k  dosažení  vytouženého 
cíle – postupu na mistrov-
ství  republiky.  Nasazení, 
dobrá  parta,  chuť  zvítězit 
děvčatům  nechybí,  stejně 
jako podpora,“ dodává tre-
nérka Dana Górecká. „Vá-
žíme si toho, že se v oddíle 
TJ  Sokol  Frýdek-Místek 
najdou  peníze  pro  podpo-
ru  mladých  volejbalistek, 
stejně  tak  jsme  vděčni 
za  dlouhodobou  finanční 
podporu  Města  Frýdek-
-Místek.  Je  to  ta  správná 
cesta,  vždyť  každá  poz-
dější  volejbalová  hvězda 
takto  začínala  a  není  nic 
krásnějšího než lesk první 
získané medaile nebo roz-
zářené  oči  při  úspěšném 
útoku, bloku či podání.“

Ve dnech 11. až 18. 
března se v Koutech nad 
Desnou konal první letoš-
ní skutečně velký šacho-
vý turnaj – Mistrovství 
České republiky mládeže 
do 16 let v šachu. Beskyd-
skou šachovou školu re-
prezentovalo celkem 11 
chlapců a 7 děvčat a bylo 
by pokrytecké tvrdit, že 
se tam jeli pouze zúčast-
nit.
Cíl  početné  výpravy 

byl  přirozeně  ambiciózní: 
přivézt  několik  medailí. 
Turnaj  byl  velmi  kvalit-
ně  obsazen  a  naše  hráče 

v  celkem  devíti  kolech 
jejich  soupeři  důkladně 
prověřili.  Nepochybně 
neuspěli  všichni  tak,  jak 
si  představovali,  nicmé-
ně  před  posledním  kolem 
byla  situace  taková,  že 
po  medaili  sahalo  osm 
našich hráčů,  což byl  stav 
uspokojivý.  O  tom,  jak 
moc  bude  nakonec  letoš-
ní  turnaj  po  výsledkové 
stránce  vydařený,  se  tedy 
definitivně rozhodovalo až 
v  posledním  kole.  Možná 
hrála  roli  i  psychika,  roz-
hodující  kolo  však  bohu-
žel  mnozí  hráči  nezvládli 
podle svých představ a na-
šeho  (dobrou  pozicí  vzbu-
zeného)  očekávání,  a  tak 

výsledkem  jsou  tentokrát 
„jen“  tři  cenné  kovy.  Ne-
buďme  ale  neskromní, 
jsou  to  tři medaile  z mis-
trovství republiky. K bron-
zu  gratulujeme  Matyáši 
Pasekovi,  který  bojoval 
v  kategorii  chlapců  do  10 
let,  ke  stříbru  gratuluje-
me Richardu Stalmachovi, 
který  zápolil  v  kategorii 
chlapců do 12 let, a k dal-
šímu  stříbru  blahopřeje-
me  Kristýně  Laurincové, 
kterou  o  zlato  v  kategorii 
dívek  do  14  let  připravilo 
jen  pomocné  hodnocení. 
Dalších  šest  našich  hráčů 
skončilo  ve  svých  katego-
riích do desátého místa. 

 Tomáš Adamec

Po vítězném domácím 
střetnutí s ostravským 
Baníkem chtěli fotbalis-
té bodovat naplno také 
na půdě druholigového 
nováčka z Prostějova, kte-
rý je v tabulce poslední. 
Utkání  na  Hané  roze-

hráli  Valcíři  znamenitě. 
Už ve 12. minutě se po au-
tovém  vhazování  dostal 
k  míči  nekrytý  Byrtus 
a jeho rána skončila parád-
ně  za  zády  prostějovského 
gólmana  Halousky  –  0:1. 
No a než bys řekl švec, byla 
tu druhá branka hostí. V 17. 
minutě se za domácí obranu 
dostal  po  Šumského  uvol-
nění Ševčík, který následně 
svůj únik zakončil povede-

ným lobem – 0:2.
Dvougólový  náskok 

možná hosty  trochu ukolé-
bal a postupem času se za-
čali osmělovat i domácí. Ti 
následně dokázali v 31. mi-
nutě i snížit na rozdíl jediné 
branky.  To  Alaverdašvili 
našel  přesným  pasem  Hir-
sche a po jeho přesném cen-
tru se na bližší tyči dokázal 
hlavou  prosadit  Kroupa 
–  1:2.  „Domácím  se  poda-
řilo  vstřelit  kontaktní  gól 
a  od  té  chvíle  jsme  trochu 
znervózněli. Už jsme neby-
li  tak  silní na míči  jako ze 
začátku  střetnutí.  Organi-
začně jsme ale hru ve druhé 
půli  zvládli  skvěle,“  po-
chvaloval si trenér Nemec.

Body s Baníkem fotbalisté potvrdili
1. SK PROSTĚJOV - MFK F-M 1:2 (1:2)

ÚSPĚŠNÝ TÝM: Na fotografii zleva klečící: René Vojtková, Saša Koloničná, Sára Men-
šíková, Natálie Hýblová, Sandra Bělohoubková. Stojící zleva: trenérka Hana Kurillová, 
Kateřina Kameníková, Nela Václavíková, Viktorie Kurillová, Sára Blahutová, Monika 
Ulrichová, Kateřina Smíšková a trenérka Dana Górecká. Na fotografii chybí Adéla Čer-
ňáková (nemoc) a hostující Adéla Makajová.

Starší žákyně TJ Sokol F-M vítězkami krajského přeboru

Tři medaile z mistrovství republiky
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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

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.

Účastník nabídkového licitačního řízení se před jeho konáním prokáže platným občan-
ským průkazem. Kupní cena musí být zaplacena před podpisem kupní smlouvy. 
Prohlídku výše uvedených vozidel možno domluvit s p. Ukovou na tel. 773 756 278.

Statutární  město  Frýdek-
-Místek,  Magistrát  města 
Frýdku-Místku,  odbor  ži-
votního prostředí a zeměděl-
ství, který má v kompetenci 
nakládání  s  komunálním 
odpadem,  připravil  ve  spo-
lupráci  se  společností  Frý-
decká  skládka,  a.s.,  zajiš-
ťující  svoz  komunálního 
odpadu  na  území  města 
Frýdku-Místku,  harmo-
nogram  svozu  objemného 
odpadu  v  dubnu  2017,  tzv. 
„Jarní  úklid“,  a  to  formou 
přistavení velkoobjemových 
kontejnerů. 
V  letošním  roce  na  jaře 

budou  velkoobjemové  kon-
tejnery  přistaveny  na  63 
svozových  místech,  jak  je 
uvedeno  v  harmonogramu 
níže. Přistaveny budou vždy 
dopoledne  uvedeného  dne, 
nejpozději  do  11.00  hodin, 
a  odváženy  budou  následu-
jící den mezi 6. až 11. hodi-
nou. Odpad  smí  být  odklá-
dán  pouze  do  kontejnerů! 
Jakékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner bude pova-
žováno  za  odkládání  odpa-
du  mimo  vyhrazené  místo 
dle  ust.  §  47  odst.  1  písm. 
i)  zákona  č.  200/1990  Sb., 
o přestupcích, ve znění poz-
dějších předpisů, s možností 
udělení  pokuty  až  do  výše 
50.000 Kč.  V  době  konání 
svozu  bude  Městská  poli-
cie  Frýdek-Místek  provádět 
pravidelné kontroly konkrét-
ních stanovišť a bude sank-
cionovat na místě ty, kteří se 
dopustí  přestupku  proti  ve-
řejnému  pořádku,  tj.  odloží 
odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM 
SVOZU:

3. 4. a 18. 4.

Frýdek, Panské Nové Dvory 
2416 
Frýdek, Panské Nové Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan)
Frýdek,  ul.  K  Hájku  140 
(u obchodu)
Frýdek,  ul.  Lubojackého 
2702 (napojení ul. J. E. Pur-
kyně)
Frýdek, ul. Bruzovská 1826 
(u vodárny)
Místek,  ul.  Kollárova  146 
(u pečovatelských domů)
Místek,  ul.  Fibichova  1499 
(poblíž  Gymnázia  Petra 
Bezruče)
Místek, ul. Pionýrů 803

4. 4. a 19. 4.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 (na-
proti kříže)
Frýdek, ul. Nové Dvory-Vr-
šavec 1825 (u lesa)
Frýdek, ul. Mánesova 438 
(u pivnice)  
POUZE DNE 4. 4.
Frýdek, ul. Jeronýmova 428 
POUZE DNE 19. 4.
Místek,  ul.  Beethovenova 
1857 (na parkovišti)
Místek,  ul.  Myslbekova 
2034 (u rozvodny)
Místek, ul. Ke Splavu 1568 
(u nádob na separovaný od-
pad)

5. 4. a 20. 4.
Lískovec  410  (za  výrobnou 
krůtích výrobků)
Frýdek,  ul.  Jiřího  Hakena 
1658 (u večerky „Maják“)
Frýdek,  ul.  Slezská  2898 
(na parkovišti)
Frýdek, ul. Černá cesta 2874 
(u obchodu)
Frýdek,  ul.  Křižíkova  1352 
(autobusové stanoviště VP)
Frýdek,  ul.  Tolstého  110 
(u telefonní budky)
Frýdek, ul. Maxe Švabinské-
ho 2237 (směrem k ul. Lísko-
vecká)

6. 4. a 24. 4.
Frýdek,  ul.  Slunečná  (vedle 
I. P. Pavlova 284)
Frýdek,  ul.  Nad Mostárnou 
2631 (u lávky)
Frýdek,  ul.  Josefa  Skupy 
2928 (za kulturním domem)
Frýdek,  ul.  Cihelní  3416 
(u  gymnázia  a  SOŠ,  dříve 
10. ZŠ)
Frýdek,  ul.  Klicperova  385 
(u popelnic)
Frýdek,  ul.  Slunečná  290 
POUZE DNE 6. 4.
Frýdek,  ul.  Slunečná  302 
POUZE DNE 24. 4.

10. 4. a 25. 4.
Místek,  ul.  Březinova  789 
(u výměníku)
Místek,  ul.  Československé 
armády 1935 (na parkovišti)
Místek,  ul.  Anenská  632 
(na parkovišti)
Místek,  ul.  Zdeňka  Štěpán-
ka 154 (za restaurantem)
Místek,  ul.  Bezručova  232 
(u betonových zábran)
Místek, ul. K Olešné 1332

11. 4. a 26. 4.
Místek,  ul.  Jiřího Trnky  72 
(u restaurace Morava)
Místek,  ul.  Dr.  Antonína 
Vaculíka  1899  (parkoviště 
za 8. ZŠ)
Místek, ul. Frýdlantská 2199 
(u věžáků)
Zelinkovice,  ul.  Příborská 
63  (poblíž  MŠ,  u  nádob 
na separ. odpad)
Chlebovice, ul. Ke Studánce 
128 (u transformátoru)
Chlebovice,  ul.  Františka 
Prokopa 110 (u pošty)
Chlebovice, ul. Stařičská 78 
(u pana Martínka)
Lysůvky, ul. Zahradnická 51 
(naproti zahradnictví)
Zelinkovice, ul. Rovenská 5 
(u lípy u odb. k jachting Pal-
kovice) POUZE DNE 11. 4.

12. 4. a 27. 4.
Frýdek, ul. Jana Čapka 3087
Frýdek, ul. M. Chasáka 3149
Frýdek,  ul.  Pekařská  3421 
(za domem č. p. 3057)
Místek,  ul.  Pavlíkova  270 
(u nádob na separovaný od-
pad)
Místek, ul. Lesní 505
Místek,  ul.  Palkovická  305 
(u podchodu)

13. 4. a 2. 5.
Lískovec,  ul.  K  Sedlištím 
305 (u kulturního domu)
Lískovec,  ul.  K  Sedlištím 
281 (u hřbitova)
Skalice  61  (u  kulturního 
domu)
Skalice 137 (u kostela)
Skalice 128 (u vrby) POUZE 
DNE 13. 4.
Skalice  32  (u  žampionárny) 
POUZE DNE 2. 5.
Místek, ul. Vojtěcha Martín-
ka 2373 (u hřiště)
Místek, ul. Kolaříkova 574
Místek,  ul.  Spořilov  1614 
(za domem)
Místek,  ul.  Čelakovského 
1474 (bývalá prodejna)
V době od 7. 4. do 10. 4. 

bude  umístěn  velkoobje-
mový  kontejner  také  na  ul. 
Míru, a to v místě u prádelny 
(poblíž č. p. 1327) a u hřiště 
(za  č.  p.  1345),  a  Skalice  – 
Kamenec rozcestí (poblíž č. 
p.  399).  Kontejnery  budou 
umístěny  v  pátek  dne  7.  4. 
2017  do  11.00  hodin  a  sta-

ženy budou v pondělí 10. 4. 
mezi 6. až 11. hodinou.
Do  velkoobjemových 

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

objemových  kontejnerů 
v  rámci  ulice  vyhrazena. 
Pro  informace  se  můžete 
obrátit  na  odbor  životního 
prostředí  a  zemědělství, 
tel.  558  609  498  nebo  pří-
mo  na  společnost  Frý-
decká  skládka,  a.s.,  tel. 
558 440 066.

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě 
a místních částech v dubnu 2017 – tzv. Jarní úklid
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

k.ú. 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:

Dne  14.  4.  (Velký  pátek) 
bude ve městě Frýdku-Míst-
ku  proveden  svoz  odpadů 
dle  stanoveného  harmo-
nogramu.  Dne 17. 4. 2017 
(Velikonoční pondělí) ne-
bude z technických důvodů 
proveden  svoz  bioodpadů 
v místních  částech Chlebo-
vice,  Lysůvky  a  Zelinkovi-
ce,  svoz  směsného  komu-
nálního  odpadu  z  popelnic 
(o  objemu  110 l)  v místních 
částech  Chlebovice  a  Mís-
tek,  svoz  směsného  komu-
nálního odpadu z kontejnerů 
(o objemu 1100 l) ve Frýdku 

(ul. Revoluční, Nad Lipinou, 
El.  Krásnohorské,  Růžový 
pahorek,  Lískovecká,  síd-
liště  K  Hájku)  a  v  Místku 
(ul.  Ostravská,  Beskydská, 
oblast Spořilov, sídliště Bez-
ručovo,  Koloredov,  sídliště 
Riviéra,  centrum)  a  svoz 
plastů  (Skalice,  sídliště 
Slezská a ul. Na Poříčí). Ná-
hradní svoz bude proveden 
již v sobotu 15. 4. 
Bližší  informace  lze 

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

Svoz odpadů o Velikonocích

Magistrát města Frýdku-
-Místku,  odbor  sociálních 
služeb, upozorňuje všechny 
žadatele, kteří již mají poda-
nou žádost o přidělení bytu 
v Penzionu pro seniory Frý-
dek-Místek, p. o., ul. Lísko-
vecká, aby se mezi 3. až 27. 
dubnem  dostavili  v  úřední 
dny,  tj.  pondělí  a  středu 
(v  době  od  8.00  do  17.00 
h.,  polední  přestávka  11.30 
–  12.30  h.)  a  ve  čtvrtek 
(v  době  od  13.00  do  15.00 
h.) na odbor sociálních slu-

žeb,  budova  ul.  Radniční 
1149,  1.  patro,  kanc.  č.  210 
k aktualizaci svých žádostí.
Toto  upozornění  se  ne-

týká  žadatelů,  kteří  mají 
podanou žádost o přidělení 
bytu  v  domech  zvláštního 
určení – ul. Sadová, ul. 17. 
listopadu,  ul.  Zámecká,  ul. 
Na  Aleji  82,  ul.  Těšínská 
ve  Frýdku-Místku.  Tito 
žadatelé  své  žádosti  aktu-
alizovali  v  1.  kalendářním 
čtvrtletí roku 2017. 

 Odbor sociálních služeb

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

V  sobotu  3.  6.  v  Lysův-
kách,  Zelinkovicích  a  Chle-
bovicích  a  v  sobotu  10.  6. 
ve Skalici a v Lískovci bude 
probíhat  sběr  nebezpečných 
a  objemných  odpadů  a  vy-
sloužilých  elektrozařízení, 
které  od  občanů  odeberou 
zdarma  pracovníci  společ-
nosti Frýdecká skládka, a. s. 

Harmonogram sběru:
Dne 3. 6.

Lysůvky: 
k.  ú.  Místek,  ul.  Pod  Štan-
dlem,  bývalý  autobazar 
7.30–8.00
ul. Hraniční u č. p. 17 (u pana 
Šmída) 8.10–8.40
u hřiště 8.50–9.20
Zelinkovice:
u obchodu – AUTO TRUCK 
9.30–10.00
Chlebovice:
ul. Stařičská u č. p. 78 (u pana 
Martínka) 10.10–10.40
bývalý obecní úřad 
10.50–11.20
u transformátoru 
11.30–12.00
myslivna 12.10–12.40
Zelinkovice:
AUTO  HONDA  –  naproti 
bytovek 13.20–13.50

Rovenská (u lípy) 
14.00–14.30

Dne 10. 6.
Skalice:
Záhoří  –  u  žampionárny 
7.30–8.00
u kostela 8.10–8.40
u kulturního domu 8.50–9.20
Kamenec rozcestí 9.30–10.00
u lávky na Dobrou 
10.10–10.40
u vrby 10.50–11.20
Lískovec:
u hřiště 12.20–12.50
u kulturního domu 
13.00–13.30
točna Hájek 13.40–14.10
Nebezpečné odpady:
Mazací  a  motorové  oleje, 
olejové filtry, tonery, použité 
obaly od postřiků a jiné che-
mikálie,  zbytky  barev,  laků 
a  ředidel,  autobaterie,  prošlé 
a nepotřebné léky.
Rozbité či rozebrané elek-
trospotřebiče:
Televizory,  monitory,  obra-
zovky,  rádia,  počítače,  led-
nice,  mrazničky,  sporáky, 
pračky.
Objemné odpady:
Skříně,  ostatní  nábytek,  ko-
berce, matrace.

Zpětný odběr elektrozaří-
zení pouze kompletní – ne-
rozebrané:
Lednice,  mrazničky,  spo-

ráky,  pračky,  mikrovlnné 
trouby, fritovací hrnce, varné 
konvice, vařiče, myčky nádo-
bí, vysavače, žehličky, váhy, 

zářivky,  výbojky,  monitory, 
tiskárny,  televizory,  rádia, 
videorekordéry,  telefony 
a ostatní domácí spotřebiče.

Sběr nebezpečných a objemných odpadů a vysloužilých 
elektrozařízení v místních částech města Frýdku-Místku
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Vážení rodiče (zákonní 
zástupci) budoucích prv-
ňáčků,
zápis do 1. ročníku zá-
kladního vzdělávání v zá-
kladních školách zřizova-
ných Statutárním městem 
Frýdek-Místek proběh-
ne v pondělí 24. 4. 2017 
a v úterý 25. 4. 2017. Zá-
kladní školy Chlebovice 
a Skalice využijí k zápisu 
pouze jeden den, v Chle-
bovicích budou zapiso-
vat v pondělí a ve Skalici 
v úterý.
Škola  před  zahájením 

zápisu  zveřejní  způsobem 
v  místě  obvyklým  a  také 
způsobem  umožňujícím 
dálkový  přístup  informace 
k organizaci  a  průběhu  zá-
pisu, které obsahují kritéria 
pro  přijímání  žáků,  počet 
žáků,  které  je  možné  při-
jmout, popis formální a pří-
padných dalších částí zápisu 
a popřípadě další údaje. 
Podle  školského  zákona 

je  zákonný  zástupce  povi-
nen  přihlásit  dítě  k  zápisu 
k povinné školní docházce. 
Povinná  školní  docházka 
začíná  počátkem  školní-
ho  roku,  který  následuje 
po  dni,  kdy  dítě  dosáhne 
šestého  roku  věku,  pokud 
mu  není  povolen  odklad. 
Není-li  dítě  tělesně  nebo 
duševně  přiměřeně  vyspě-
lé a požádá-li o to písemně 
zákonný  zástupce  dítěte 
v  době  zápisu  dítěte  k  po-
vinné  školní  docházce,  od-
loží  ředitel  školy  začátek 
povinné  školní  docházky 
o jeden školní rok, pokud je 
žádost  doložena  doporuču-
jícím  posouzením  přísluš-
ného  školského  poraden-
ského zařízení a odborného 
lékaře nebo klinického psy-
chologa.  Začátek  povinné 
školní docházky lze odložit 
nejdéle  do  zahájení  školní-
ho roku, v němž dítě dovrší 
osmý rok věku.

Pro školní rok 2017/2018 
se zapisují děti narozené 
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011, 
k  plnění  povinné  školní 
docházky může  být  přijato 
také  dítě  narozené  od  1.  9. 
2011  do  30.  6.  2012,  je-li 
přiměřeně tělesně i duševně 
vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce. Podmín-
kou přijetí  dítěte narozené-
ho  v  období  od  1.  9.  2011 
do  31.  12.  2011  k  plnění 
povinné školní docházky je 
také  doporučující  vyjádře-
ní  školského  poradenského 

zařízení, podmínkou přijetí 
dítěte  narozeného  od  1.  1. 
2012 do 30. 6. 2012 jsou do-
poručující  vyjádření  škol-
ského poradenského zaříze-
ní a odborného lékaře, která 
k  žádosti  přiloží  zákonný 
zástupce.
Zastupitelstvo  měs-

ta  na  základě  ustanovení 
školského  zákona  vydalo 
Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2017, kterou se stanoví 
školské  obvody  základních 
škol  zřizovaných  Statutár-
ním  městem  Frýdek-Mís-
tek. Do  spádové  školy  jsou 
přednostně  přijímáni  žáci 
s  místem  trvalého  pobytu 
v  příslušném  školském  ob-
vodu,  a  to  do výše povole-
ného počtu žáků uvedeného 
ve  školském  rejstříku.  Zá-
konný  zástupce  může  pro 
žáka zvolit jinou než spádo-
vou  školu.  V  takovém  pří-
padě  však  nemusí  být  žák 
vždy přijat. 

Spádová škola:
- Základní škola národní-
ho umělce Petra Bezruče, 
Frýdek-Místek, tř. T. G. 

Masaryka 454 
web: www.1zsfm.cz

Školský obvod tvoří ulice: 
Akátová,  Bruzovská,  Ci-
helní,  Dolní,  Dr.  Vančury, 
Farní,  Hasičská,  Hluboká, 
Horymírova,  Husova,  Jana 
Švermy,  Jeronýmova,  Ji-
ráskova,  Josefa  Hory,  Joži 
Uprky,  Karolíny  Světlé, 
Klicperova,  Legionářská, 
Mánesova,  Na  Blatni-
ci,  Na  Půstkách,  Prokopa 
Holého,  Příčná,  Radnič-
ní,  Řeznická,  Smetanova, 
Střelniční,  Těšínská,  tř.  T. 
G. Masaryka, Třanovského, 
Zámecká,  Zámecké  nám., 
Žižkova.

Spádové školy:
- Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek, 

Jana Čapka 2555 
web: www.2zsfm.cz

- Základní škola Frýdek-
-Místek, Jiřího z Po-

děbrad 3109 
web: www.11zsfm.cz

Školský obvod tvoří uli-
ce:  Bavlnářská,  Bedřicha 
Václavka,  Černá  cesta, 
Dobrovského,  Dr.  M.  Tyr-
še,  Dr.  Petra,  Dvorská, 
Hlavní  třída,  J.  Božana, 
Jana Čapka, Jiřího Mahena, 
Jiřího  z  Poděbrad,  Josefa 
Kavky, Kostikovo  náměstí, 
Kpt.  Nálepky,  Krátká,  Li-
pová,  M.  Chasáka,  Malá, 
Mikoláše  Alše,  Na  Podvo-
lání,  Na  Poříčí,  Na Veselé, 

Na  Vyhlídce,  Na  Výsluní, 
Nádražní,  Národních  mu-
čedníků,  Nové  Dvory-Hlí-
ny,  Nové  Dvory-Kamenec, 
Nové Dvory-Podhůří, Nové 
Dvory-Vršavec,  Novod-
vorská,  Ó.  Łysohorského, 
Okružní,  Panské  Nové 
Dvory,  Pekařská,  Pod  Zá-
mečkem,  Podlesní,  Potoč-
ní,  Přemyslovců,  Příkrá, 
Růžová,  Sadová,  Slavíčko-
va,  Slezská,  Sokola  Tůmy, 
Spojovací,  Staroměstská, 
Svatoplukova,  Šeříková, 
Těšínská,  tř. T. G. Masary-
ka, Třešňová, V Zahradách, 
Viléma  Závady  a místní 
část:  Skalice  s  výjimkou 
vzdělávání na prvním stup-
ni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek, 

El. Krásnohorské 2254 
web: www.5zsfm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 
2.  května,  Antala  Staška, 
Borová,  Bruzovská,  Čs. 
červeného  kříže,  Divišova, 
Dlouhá,  Dr.  Jánského,  El. 
Krásnohorské,  Fügnerova, 
Gajdošova,  Gogolova,  H. 
Salichové,  Habrová,  Hey-
dukova,  Horní,  Hutní,  I.  J. 
Pešiny,  I.  P.  Pavlova,  J.  E. 
Purkyně,  J.  Kaluse,  Jablo-
ňová,  Jaroslava  Haška, 
Javorová,  Jiřího  Hakena, 
Josefa Kajetána Tyla,  Jose-
fa Skupy, K Hájku, K Lesu, 
Křižíkova,  Lískovecká, 
Lubojackého,  Mariánské 
náměstí,  Maryčky  Magdo-
nové,  Maxe  Švabinského, 
Míru,  Na  Aleji,  Na  Baži-
nách, Na Kopci, Na Podlesí, 
Na Stráni, Na Štěpnici, Nad 
Lipinou,  Nad  Mostárnou, 
Nad  Rybníkem,  Nad  Sta-
dionem, Olbrachtova, P.  Ji-
lemnického,  Petra  Cingra, 
Pod  Školou,  Pod  Vodoje-
mem, Puškinova, Resslova, 
Revoluční,  Rokycanova, 
Růžový pahorek, Rybnická, 
Skautská,  Slunečná,  So-
kolská,  Stanislava  Kostky 
Neumanna, Střelniční, Ška-
rabelova,  Tichá,  Tolstého, 
Topolová,  U  Nemocnice, 
U  Zavadilky,  V.  Vantucha, 
Vřesová, Zátiší.

Spádová škola: 
- Základní škola Frýdek-
-Místek, Komenského 402 

web: www.4zsfm.cz
Školský obvod tvoří ulice: 
4. května, Beskydská, Bez-
ručova, Bohuslava Martinů, 
Družstevní, Emy Destinové, 
F.  Čejky,  Františka  Linhar-
ta, Frýdlantská, Havlíčkova, 

J.  Jabůrkové,  Janáčkova, 
Josefa Lady, Jungmannova, 
K  Olešné,  Komenského, 
Kvapilova,  Květná,  Lesní, 
Luční,  Malé  náměstí,  Ma-
xima  Gorkého,  Na  Hrázi, 
Nad  Potokem,  Nad  Pře-
hradou,  Nerudova,  Nová, 
Palkovická,  Pavlíkova,  Pod 
Letištěm,  Podpuklí,  Polní, 
Příborská,  Rudolfa  Vaška, 
Rybářská,  Svazarmovská, 
Školská,  U  Náhonu,  Vojtě-
cha  Martínka,  Zborovská, 
Zdeňka Štěpánka, Zelená.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-

-Místek, Pionýrů 400 web: 
www.sestka-fm.cz

Školský obvod tvoří ulice: 
8.  pěšího  pluku,  Anenská, 
Antonínovo  náměstí,  Dvo-
řákova,  Erbenova,  Farní 
náměstí,  Hálkova,  Hlavní 
třída,  J.  Opletala,  Jarosla-
va  Lohrera,  Josefa  Václa-
va  Sládka,  Karla  Hynka 
Máchy,  Libušina,  Malé 
náměstí,  Malý  Koloredov, 
Na  Příkopě,  náměstí  Svo-
body,  Ostravská,  Pionýrů, 
Pivovarská, Riegrova, Spo-
řilov, Stará cesta, Štursova, 
Tržní, U Staré  pošty, Voja-
nova, Wolkerova, Zahradní 
a místní části: Chlebovice, 
Lysůvky a Zelinkovice s vý-
jimkou  vzdělávání  na  prv-
ním stupni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-

-Místek, 1. máje 1700 
web: www.7zsfm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 
1.  máje,  28.  října,  Bahno-
-Hlíny,  Bahno-Příkopy, 
Bahno-Rovňa,  Beethove-
nova,  Bezručova,  Březová, 
Čelakovského,  Družstevní, 
Fráni  Šrámka,  Frýdlant-
ská,  Gagarinova,  Josefa 
Myslivečka,  Josefa  Suka, 
Ke  Splavu,  Křížkovského, 
Mozartova,  Myslbekova, 
Na  Konečné,  Nad  Cihel-
nou, Palackého, Politických 
obětí, Říční,  Stará Riviera, 

Svatopluka  Čecha,  Třebíz-
ského, U Ostravice, Václava 
Talicha.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-
-Místek, Československé 

armády 570 
web: www.osmicka.cz

Školský obvod tvoří ulice: 
17.  listopadu,  Bahno-Štan-
dl,  Beskydská,  Boženy 
Němcové,  Brožíkova,  Bře-
zinova,  Collo-louky,  Čaj-
kovského,  Československé 
armády,  Dr.  Antonína  Va-
culíka, Fibichova, Foerstro-
va, Foglarova, Jiřího Trnky, 
Kolaříkova,  Kollárova,  Li-
dická, Marie Majerové, Ma-
rie  Pujmanové, Ondrášova, 
Ostravská,  Piskořova,  Pod 
Štandlem,  Příborská,  Rai-
sova,  Vítězslava  Nezvala, 
Vrchlického.

Spádová škola:
- Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek, 
Lískovec, K Sedlištím 320 
web: http://info.skola.

liskovec.cz
Školský obvod tvoří míst-
ní část: Lískovec.

Spádová škola:
- Základní škola a ma-

teřská škola Frýdek-Mís-
tek – Chlebovice, Pod 

Kabáticí 107, příspěvková 
organizace 

web: www.zschlebovice.cz
Školský obvod tvoří 
místní části:  Chlebovice, 
Lysůvky a Zelinkovice.

Spádová škola: 
- Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek 

- Skalice 192, příspěvková 
organizace

web: www.skolaskalice.cz
Školský obvod tvoří míst-
ní část: Skalice.
- Základní škola a mateř-
ská škola Naděje, Frýdek-
-Místek, Škarabelova 562
web: www.specskolyna-

deje.cz
Nemá  stanoven  školský 
obvod.

U ZÁPISU: Tento den bývá událostí pro celou rodinu. 
 Foto: Petr Pavelka

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2017/2018
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Základní škola v Lís-
kovci si k evropskému cer-
tifikátu kvality (European 
Quality Label), který obdr-
žela loni na podzim v pro-
jektu Etwinning za postu-
py výuky ve fyzice, přidala 
další úspěch v oblasti ino-
vativního přístupu ke vzdě-
lávání: Dům zahraniční 
spolupráce vybral učitel-
ku ZŠ Lískovec Markétu 
Vítkovou na zahraniční 
seminář pořádaný meziná-
rodní neziskovou organi-
zací European Schoolnet 
v Bruselu. Z každé členské 
země se účastnili pouze dva 
pedagogové.
Cílem  semináře  bylo 

spuštění  pilotního  projektu 
aplikace evropské umělecké 
sbírky  s názvem Europeana 
ve  výuce  na  vybraných  zá-
kladních  školách. ZŠ v Lís-
kovci  se  zapojila  aktivně 
hned koncem roku 2016, kdy 
učitelka  Markéta  Vítková 
bezprostředně  po  návratu 
z  dvoudenního  semináře 
v Bruselu pracovala s dětmi 
v hodinách informatiky s di-
gitálním  obsahem  portálu 
Europeana. Žáci sedmé třídy 
vytvářeli obrazy inspirované 

skutečnými malířskými díly. 
Zapojily se mladší děti z prv-
ního stupně, v družině kres-
lily  omalovánky  na  motivy 
děl z databáze Europeany. 
„Řekla  bych,  že  tyto 

činnosti  děti  baví,  výuku 
zároveň  přirozeným  způ-
sobem velmi oživí a žáci se 
spontánně  zapojují,“  sděli-
la  své  zkušenosti  učitelka 
z Lískovce.
Učitelé  se v Bruselu sešli 

celkem dvakrát. Na  prvním 
setkání se seznámili s portá-
lem a jeho aplikacemi, které 
si kladou nemalý, ale důležitý 
cíl – přiblížit dětem evropské 
umění. Na druhém semináři, 
který  se  uskutečnil  koncem 
února, kantoři vytvářeli kon-
krétní výukové scénáře. Di-
gitálních možností k využití 
nabízí Europeana celou řadu, 
od  omalovánek  pro  naše 
nejmenší  až  po  sofistikova-
né  multimediální  aplikace, 
které  úspěšně  oslovují  žáky 
druhého stupně.
„Jsem  velmi  ráda,  že 

jsem  se  projektu  mohla 
účastnit,  jelikož  je  to nejen 
výborná  příležitost  naučit 
se něco nového, ale také na-
vázat mezinárodní kontakty 

s  nadšenými  inovativními 
učiteli celé Evropy. Na obou 
seminářích  vládla  úžasná 
atmosféra, všichni jsme byli 
namotivovaní  zkoušet nové 
postupy, učit se a vzájemně 
se  poznávat.  Myslím,  že 
objevování nových způsobů 
práce  je  výborným  lékem 
proti  případnému  vyhoření 
kantorů,“  uvedla  Markéta 
Vítková ze ZŠ Lískovec.
Svoji  účast  na  brusel-

ských  seminářích  hodnotí 
nejen  jako  velmi  zajímavou 
zkušenost,  ale  především 
jako  užitečně  strávený  čas. 
Zároveň  velmi  oceňuje  pří-
stup  autorů  projektu,  kteří 
učitele otevřeně žádali o kri-
tický pohled a upozorňování 
na nedostatky, aby přidruže-
né  aplikace  co  nejlépe  vy-
ladili.  „Všechny  nás  velmi 
potěšilo,  že  jsme  se  nejen 
něco  naučili,  ale  vlastně 
jsme se stali součástí celého 
tvůrčího týmu. Budeme spo-
lupracovat  i  nadále  formou 
webových  seminářů,“  shr-
nula svou účast Vítková.
Projekt Europeana vznikl 

z  iniciativy Evropské komi-
se před více než deseti  lety, 
webové stránky projektu za-

GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. 
nabízí v rámci projektu 

Prevence kriminality v oblasti 
počítačové gramotnosti přednášku

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI NA PC
S DŮRAZEM NA PRAKTICKÉ POUŽITÍ

Přednášející: Ing. Jan Slíva
Témata přednášky:

Ochrana dat (jak a kam zálohovat data; software 
k zálohování dat)

Nastavení uživatelského účtu
Aktualizace, firewall

Antivirová ochrana (antivirové programy; 
instalace a aktualizace)
Aplikace pro správu hesel
Veřejné bezdrátové sítě

Termíny konání: 
5. 4. v 9.00 – 12.00
12. 4. v 9.00 – 12.00
19. 4. v 9.00 – 12.00
5. 4.  v 13.00 – 16.00
12. 4. v 13.00 – 16.00

Cílová skupina:
senioři z  řad veřejnosti; účastníci vzdělávání v Senior-
ské akademii GOODWILL – vyšší odborné školy, s.r.o.

Místo konání:
GOODWILL – vyšší odborná škola, s. r. o. 

P. Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek
Účast na přednášce je bezplatná, 
možnost zakoupení skript (50 Kč). 

Podmínkou  je  potvrzení  účasti  nejpozději  tři  dny 
před požadovaným termínem konání přednášky. Účast 
lze potvrdit u Ing. Šárky Cudzikové, tel.: 558 633 822, 
727 875 121; e-mail: vosgood@vos-goodwill.cz 

Přednáška je finančně podpořena 
Statutárním městem Frýdek-Místek.

Lidová píseň je darem 
našich předků, dotekem 
z minulosti, její cenu nelze 
vyčíslit. Byla předávána 
ze srdcí našich prarodičů 
od úst k ústům z poko-
lení na pokolení. Chtěli 
bychom se s vámi podělit 
o jedno krásné dopoled-
ne v naší mateřské škole, 
při kterém se z místnosti 
našeho společného setká-
ní ozýval sborový i sólo-
vý zpěv lidových písní, 
dětský smích, bouřlivý 
potlesk a slova podpory, 
vděčnosti a radosti. 
Akcí  nazvanou  Lout-

nička  na  Anenské  jsme  se 
snažili  vzbudit  zájem  dětí 
o  jednu z nejpřirozenějších 
aktivit  –  zpívání.  Při  pří-
ležitosti  oslav  750.  výročí 

založení  města  Frýdku-
-Místku  jsme  si  společně 
zazpívali  naši  nejznámější 
„lidovku“  Okolo  Frýdku, 
a  abychom  přispěli  k  vari-
abilitě  lidových  písní,  za-
zpívali jsme na nápěv jedné 
z nich hymnu naší MŠ „Frý-
dek-Místek, to je naše měs-
to“,  kterou  pro  nás  složila 
jedna z našich učitelek. Děti 
měly  možnost  na  vlastní 
kůži zažít, jaké to je, zpívat 
před publikem do mikrofo-
nu, slyšet potlesk a výkřiky 
podpory  kamarádů,  nabrat 
odvahu  pro  další  muzicí-
rování a pocítit,  že  je zpěv 
naplňuje štěstím.
A  proč  v  době  dokona-

lé  reprodukované  hudby 
s  dětmi  zpívat?  Díky  vě-
deckým  poznatkům  z  lé-

kařství víme, že při zpěvu 
dochází k vyplavování hor-
monu  lásky  –  oxytocinu. 
Pozitivní pocity vedou děti 
k tomu, že je zpívání baví. 
Zpěv  zároveň  přispívá 
k  snadnějšímu  zapamato-
vání si všeho, co se při něm 
učíme.  Pro  vývoj  mozku 
je  zpívání  nejdostupnější, 
nejzákladnější  přirozenou 
potravou.  Při  zpěvu  je  ak-
tivní část mozku (tzv. čelní 
lalok),  který  řídí  mj.  naše 
propojení  s  jinými  lidmi, 
schopnosti vcítit se, uvědo-
mit si důsledky svých činů 
a brát ohledy na druhé.
Radost a vnitřní potěšení 

ze  společného prozpěvová-
ní posíláme dál spolu s ve-
selou písní na rtech. 

 Andrea Vacková

Dokud se v MŠ Anenská zpívá…

Živé obrazy z Europeany v ZŠ Lískovec

hájily oficiální provoz v  lis-
topadu 2008. Jedná se o ev-
ropskou  uměleckou  sbírku, 
která  obsahuje  přes  padesát 
milionů  obrazů,  nahrávek, 
videí,  knih,  filmů  a  dalších 
artefaktů. Cílem je zpřístup-
nit kulturní a vědecký digi-
tální  obsah  prostřednictvím 
jednoho  portálu  a  usnadnit 
lidem přístup k němu, ať už 

pro  pracovní  využití,  pro 
učení nebo jen pro zábavu.
Nezisková organizace Eu-

ropean  Schoolnet  sdružuje 
zástupce  ministerstev  škol-
ství třiceti zemí Evropy.
Aktivní  účast  kantorky 

ze  ZŠ  Lískovec  potvrzuje 
skutečnost, že práce zdejších 
učitelů odpovídá současným 
evropským standardům.
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Mistr knihvazačské-
ho umění, malíř a grafik 
Jaroslav Olšák se narodil 
13. dubna 1914 ve Vsetí-
ně. Po ukončení měšťan-
ky se vyučil knihařem. 
V roce 1935 se přestěhoval 
do Místku, kde začal pra-
covat v nově založeném 
knihařství Ant. Pokorného 
mladšího. O rok později si 
založil vlastní knihařskou 
dílnu na Frýdlantské ulici.
Soukromě studoval malbu 

a  grafiku  u  akademického 
malíře Jana Kobzáně ve Zlí-
ně.  Znalosti  z  typografie  si 
prohluboval  v  Praze  u  ředi-
tele  Průmyslové  tiskárny. 
Své  obrazy,  grafiky,  knižní 
vazby  a  tisky  vystavoval 
v Československu i v cizině. 
Slavil úspěchy na výstavách 
i na soutěžních přehlídkách.
Jako malíř  se  věnoval  fi-

gurální a krajinářské tvorbě. 
Pro své výtvarné práce často 
užíval  složitou  symboliku 
čerpanou  z  pohádkových 
i  antických námětů,  z  křes-
ťanské  ikonografie  a  samo-
zřejmě ze života.
Průřez Olšákovou tvorbou 

nabídla výstava Muzea Bes-
kyd k jeho 80. narozeninám. 
Byla důkazem mnohostranné 
umělcovy  činnosti.  Několik 
dílů zapůjčených kronik měs-
ta  Frýdku-Místku  bylo  dů-
kazem špičkového provedení 
knižní  vazby,  která  v  jeho 
pojetí představovala v někte-
rých typech vazbu ojedinělou, 
např.  užitím  umělých  hmot 
nebo  polodrahokamů  vlo-
žených  do  kožených  vazeb. 
Umělecké  skvosty  navzdory 
zdravotním  problémům  tvo-
řil v ateliéru až do posledních 
dnů života. Zemřel 10. května 

1995.  Odešel  člověk  ve  své 
podstatě  velmi  uzavřený, 
věčně  hledající,  rozporuplný 
a experimentující.
Také  dvě  výstavy  konané 

u příležitosti  jeho nedožitých 

90.  narozenin  a 100.  naroze-
nin  připomenuly  Jaroslava 
Olšáka  jako  znalce  několika 
uměleckých  řemesel.  První 
z  nich  uspořádalo  Kultur-
ní  sdružení  Bezručův  kraj 
ve  spolupráci  s  Maticí  slez-
skou v chlebovickém Fojtství 
v červnu 2004. Právě v Chle-
bovicích měl výtvarník mno-
ho přátel,  a  tak  zde najdeme 
v  soukromých  sbírkách  nej-
větší množství jeho prací.
V  březnu  2014  nabídlo 

ke  zhlédnutí  Olšákovy  ob-
razy,  grafiky,  knižní  vazby, 
šperkovnice i kazety s drahý-
mi kameny Muzeum Beskyd. 
Výstava ukázala  jeho  tvorbu 
grafickou,  tiskařskou, malíř-
skou i rámařskou v provedení 
dokonalém,  maximalistic-
kém,  jak  o  ně  osobitý mistr 
vždy  usiloval.  U  příležitosti 
slavnostní vernisáže zazněly 
básně již zesnulého řepišťské-
ho rodáka Bohumila Pavloka 
ze sbírky Duhová země, která 
vznikla v roce 1972 nad obra-
zy Jaroslava Olšáka.
A  jak  se  zrodilo přátelství 

mezi mistrem Olšákem a bás-
níkem Pavlokem? Z  prvního 

nesmělého  setkání  někdy 
v roce 1950 si odnesl Bohumil 
Pavlok  vzpomínku  na  tem-
nou  knihařskou  dílnu,  snad 
podobnou  dílně  alchymistů. 
Všechno  bylo  prosáklé  vůní 
klihu,  kterou  se  prolínaly 
vůně  barev,  olejů,  tiskařské 
černi  a  různých  materiálů 
ukrytých  v  malém  skladě 
za vstupní síňkou. Do paměti 
se  mu  vryly  všudypřítomné 
plakáty, grafické listy, kresby, 
polychromované  štočky  dře-
vorytů,  velký  lis  s  ořezávač-
kou a  ruční  tiskařský  lis. Při 
dalším setkání  se  již dohodli 
na spolupráci.  kronikářka

 Anna Nováková

Kultura

Ve frýdecké knihovně 10. 
března proběhlo slavnost-
ní vyhodnocení výsledků 
literární soutěže Můj svět. 
Tuto akci knihovna pořádá 
již od roku 1993, je určena 
nejen mladým začínajícím 
autorům, ale všem, kdo rádi 
píší poezii i prózu.
„Těší mě, že lidé navzdory 

době  plné  lákadel  sociálních 
sítí  stále  nejen  čtou,  ale  také 
píší.  Tento  ročník  považuji 
za zvláště vydařený,“ říká ře-
ditel  knihovny  Tomáš Bene-
dikt Zbranek. Letošního roč-
níku se zúčastnilo 98 zájemců 

z  celé  republiky.  Již  tradičně 
se soutěžilo v kategorii próza 
a  poezie  do  18,  do  30  a  nad 
30  let.  Práce  posuzovala  po-
rota  tvořená  básnířkou  Lydií 
Romanskou,  malířem  a  bás-
níkem  Vítem  Adamusem 
a  odbornicí  na  český  jazyk 
Lenkou Skřekuckou. Nejvíce 
účastníků  letos  bylo  v  kate-
gorii poezie nad 30 let. „Zdá 
se, že se lidé v hektické době 
znovu  vracejí  k  poetickým 
tématům,“  podotýká  knihov-
nice  a  jedna  z  organizátorek 
Jana  Macková.  O  literatuře 
poutavě pohovořil také doktor 

Radomil  Novák,  učitel  Pe-
dagogické  fakulty  Ostravské 
univerzity.  Netradiční  hu-
dební  doprovod  slavnostního 
vyhlášení  obstaral  písničkář 
Jakub  Tichý.  „Jsme  rádi,  že 
se soutěž Můj svět stala  také 
startovním  polem  pro  nové 
spisovatele  a  básníky  a  dou-
fáme,  že  přátelé  psaného 
slova  nám  zachovají  přízeň 
i v příštím jubilejním pětadva-
cátém ročníku,“ uzavírá Jana 
Macková.  Výsledkovou  listi-
nu  a  vítězné  práce  je možné 
si  prohlédnout  na  webových 
stránkách knihovny.

Knihovna ocenila účastníky literární soutěže

Projekt Umělecký inku-
bátor, který se pod Kultu-
rouFM rozběhl na začát-
ku roku 2016, má za sebou 
již rok veřejného působení 
ve Frýdku-Místku. Za tu 
dobu dokázal nabídnout 
prostor téměř dvaceti za-
čínajícím umělcům a na-
vázat spolupráci se zhruba 
80 sympatizanty.
Hlavní  doménou  Umě-

leckého  inkubátoru  se  stalo 
výtvarné  umění  a  fotografie. 
Zájemci se nejprve realizovali 
v  rámci  již  dlouhodobě  pro-
bíhajících Virtuálních  výstav, 
později  také  vystavovali  své 
obrazy v prostorách Národní-
ho  domu  naživo.  Nejviditel-
nější členkou Uměleckého in-
kubátoru se však stala grafička 
Petra Řehová,  jejíž originální 
vizuály se objevily v řadě na-
šich  propagačních  materiálů. 
Petra je také autorkou betléma, 

který byl k vidění v Advent-
ním městečku 2016.
Díky  Uměleckému  in-

kubátoru  řada  začínajících 
umělců  okusila  kouzlo  au-
torských  čtení  (Literární 
noc,  Den  poezie)  či  letních 
festivalů  (Sweetsen  fest, Faj-
ny  festival).  Otevřené  pole 
působnosti měli také členové 
a členky Uměleckého inkubá-
toru na zářijovém Zažít město 
jinak. Protože se některé člen-
ky  Uměleckého  inkubátoru 
věnují  zpěvu,  otevřeli  jsme 
od září 2016 ve spolupráci se 
zpěvačkou a lektorkou Kate-
řinou  Koulákovou  pěvecké 
lekce,  které  byly  zakončeny 
veřejným vystoupením v Ad-
ventním městečku.
Stranou  nezůstalo  ani  di-

vadlo. Jaroslav Ryšavý, jeden 
ze členů Uměleckého inkubá-
toru, založil v září ve Frýdku-
-Místku lokální skupinu diva-

delní  improvizace.  Skupina 
už na konci  roku 2016 čítala 
na 15 pravidelných či příleži-
tostných herců. Ti se scházejí 
každý týden v prostorách Ná-
rodního domu, kde mají  im-
provizační tréninky. 
Díky  Uměleckému  inku-

bátoru a obrovskému osobní-
mu vkladu Michala Strmisky 
a  dalších  dobrovolníků  do-
stávají  začínající  a  amatérští 
DJs  prostor  v  platformě  Po-
slechovka  v  Zeleném  baru. 
Na kvalitní aparatuře se v od-
lehčené a přátelské atmosféře 
Zeleného  baru  v  Národním 
domě hrají méně známé žán-
ry elektronické hudby.
Opomenout nelze ani spo-

lupráci s dětskou televizí Pan-
tuška, která nám vytvořila re-
portáž během lidskoprávního 
programu Putinovo Rusko či 
natočila  videospot  k  filmové 
soutěži Beskydský ještěr.

Umělecký inkubátor slaví rok své existence

Osobitý znalec několika uměleckých řemesel Jaroslav Olšák

V úterý 18. dubna pro-
běhne první z tematic-
kých workshopů, jimiž 
KulturaFM rozšiřuje 
aktivity projektu Umě-
lecký inkubátor. Dubno-
vý workshop Ateliér Svět 
se bude týkat fotografie 
a svou práci představí 
známý fotoreportér a no-
vinář Martin Straka. 
Autor  během  workshopu 

promítne  a  okomentuje  své 
nejslavnější  snímky  a  zá-
jemci  si  budou  moct  přímo 
vyzkoušet  techniku.  „V  ko-
munitě  Umělecký  inkubá-
tor  sdružujeme  začínající 

a  amatérské  umělce  různo-
rodého  zaměření.  Formou 
workshopů  chceme  jim 
i  dalším  zájemcům  nabíd-
nout  příležitost  se  rozvíjet,“ 
říká za KulturuFM Michaela 
Davidová.  V  následujících 
měsících  je  v  plánu  work-
shop  tvůrčího  psaní,  diva-
delní workshop či workshop 
zaměřený na práci s videem. 
„Řídíme  se  výsledkem  an-
kety, v níž získaly kategorie 
literatura,  video  i  fotografie 
shodný počet hlasů, konkrét-
ně každá čtvrtinu,“ říká Filip 
Šimeček, který má koordina-
ci workshopů na starost.

KulturaFM připravuje 
umělecké workshopy
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110 Kč, pro děti.
VÝSTAVY

So 1. 4. – Pá 28. 4.
GRAFICI VYSTAVUJÍ

Tradiční  výstava  prací  studentů 
Střední  školy  informačních  techno-
logií  ve  Frýdku-Místku,  obor  po-
čítačová  grafika.  Prostřednictvím 
profesionálních  grafických  progra-
mů  Adobe  Illustrator  a  Photoshop 
tentokrát  studenti  zpracovali  téma 
komiksu a kalendáře. Vstup zdarma.

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek od 14.00, Místek
Tvořílek – dílnička pro děti
6. dubna v 18.30, Místek, 

Modrý salonek
Jana Bauerová: 

Benefiční koncert pro Lesní klub 
Jasánek

VÝSTAVY
Výstavní prostory Místek:

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

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 šper-
ku české značky Martinez inspirova-
ná 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  vý-
stavy je domeček kreslený jedním ta-
hem, který je zapracován i do šperků 
výstavy. Potrvá do neděle 2. dubna.

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

DĚNÍ V MUZEU:
Pátek 7. dubna v 16.30
Vycházka za historií 

frýdeckých škol
–  sraz  u  bývalé  zdravotní  školy 
ve Frýdku (vedle farního kostela sv. 

městem, a možná  i kresby, které  se 
dívají do budoucnosti. Tvar, velikost, 
barva, materiály a struktura. Nakres-
lit si, co vidím kolem sebe, co mě na-
padá. To je ten správný začátek. 3. 4. 
v 17.00 vernisáž.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
St 5. 4. v 19.00

Zmiešaná štvorhra
př. sk. B, Radošínské naivné divadlo 
Humorem, satirou a vtipnými herec-
ko-režijními  ztvárněními  zkoumá 
soubor  momentální  stav  a  kvalitu 
současného slovenského života. Čty-
řiadvacetihodinový pohled do života 
úplně  odlišných  slovenských  rodin 
podává  co  nejkonkrétnější  zprávu 
o  trpce  směšných  účastnících  této 
čtyřhry,  ve  které  se  tak  trochu  ne-
přímo zápasí o smysl lidského štěstí. 
Vstupné 400 Kč.

HUDBA
Čt 13. 4. v 19.00 
Jana Boušková
př. sk. KPH.

(Pozor, tento koncert př. sk. KPH 
výjimečně není v Národním domě, 

ale v Nové scéně Vlast!) 
Talent století, jediná česká laureátka 
nejprestižnějších  harfových  soutěží 
světa, žádaná sólistka světových pó-
dií,  tvář předního světového výrob-
ce harf Lyon & Healy, sóloharfistka 
České  filharmonie,  profesorka  aka-
demie v Bruselu a porotkyně prestiž-
ních  harfových  soutěží.  Jana  Bouš-
ková  vystupuje  pravidelně  sólově 
i v komorních sestavách na význam-
ných domácích i světových koncert-
ních  pódiích  a  festivalech.  Vstupné 
150 Kč / 80 Kč senioři, děti a ZTP. 

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 2. 4. v 15.00 

O statečných kůzlátkách
Divadlo tety Chechtalíny

Poutavé interaktivní představení pro 
celou  rodinu  s  loutkami  v  životní 
velikosti. Děti  jsou vtaženy do děje 
pohádky a hravou  formou se naučí, 
jak rozeznat nebezpečí, a připraví se 
na  to,  jak mu mohou  čelit.  Pro děti 
od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 9. 4. v 15.00 
Jak Vendelín s čerty vařil
Divadlo Starý Návrat Praha

Věřte  -  nevěřte,  i  čerti  mají  mlsný 
jazýček. A kdo z nich  je nejmlsněj-
ší? No přece  samotný Lucifer! Ono 
to  není  jen  tak,  uvařit  to  nejlepší 
jídlo v celém pekle, a když je navíc 
v sázce pekelný trůn a do čertovské 
kuchyně se připlete  i  jedna nevinná 
lidská  dušička,  je  to  najednou  ještě 
složitější… Veselá, poučná i malinko 
strašidelná pohádka pro děti od 4 let. 
Vstupné 60 Kč.

KINO
So 1. 4. v 15.00 a 17.00

Ne 2. 4. v 17.00
Šmoulové: Zapomenutá vesnice

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing,  88  min.,  vstupné  130  Kč/děti 
do 15 let 110 Kč. Pro děti, premiéra.

So 1. – Ne 2. 4. v 19.00
Masaryk

ČR, historické drama, 2D, 12+, 113 
min., vstupné 120 Kč, premiéra.

Po 3. – Út 4. 4. v 17.00
Volání netvora: Příběh života

USA/Španělsko,  drama/fantasy, 
2D,  12+,  titulky,  108 min.,  vstupné 
110 Kč, premiéra.

Po 3. 4. v 19.00
Oscarové filmy: Moonlight

USA, drama, 2D, 2016, režie: B. Jen-
kins, 12+, titulky, 111 min., vstupné 
100 Kč/pro členy FK 80 Kč, Filmový 
klub.

Út 4. 4. v 19.00
Oscarové filmy: La La Land

USA,  komedie/muzikál/drama,  2D, 
2016, režie: D. Chazelle, 12+, titulky, 
127 min., vstupné 100 Kč/pro členy 
FK 80 Kč. Filmový klub.

St 5. 4. v 10.00
Pohádky pro Emu

Hrají:  Aňa  Gaislerová,  Ondřej 
Vetchý a další. ČR, romantický pří-
běh, 2D, přístupný, 112 min., vstupné 
60 Kč, pro seniory.

Pá 7. 4. v 9.30
Kytice pohádek II

ČR, animovaný, přístupný, 70 min., 
vstupné 20 Kč, pro děti, Bijásek.

Pá 7. – Ne 9. 4. v 17.00
LEGO Batman film

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 104 min.,  vstupné 110 Kč, pro 
děti.

Pá 7. – So 8. 4. v 19.00
Power Rangers: Strážci vesmíru
USA,  akční/dobrodružný/sci-fi/
fantasy,  2D,  12  +,  dabing,  vstupné 
110 Kč, premiéra.

So 8. 4. v 15.00
Trollové

USA,  animovaný,  2D,  přístupný, 
dabing, 92 min., vstupné 80 Kč, pro 
děti, Bijásek.

Ne 9. 4. v 19.00
Jackie

USA,  drama,  2D,  12+,  titulky,  99 
min., vstupné 80 Kč.

Po 10. – Út 11. 4. v 17.00
Putování tučňáků: Volání oceánu
Francie, dokumentární, 2D, přístup-
ný,  dabing,  82 min.,  vstupné 80 Kč, 
pro děti, premiéra.

Po 10. 4. v 19.00
Zlato

USA,  drama/dobrodružný/thriller, 
2D, 2016,  režie: S. Gaghan, 15+,  ti-
tulky, 121 min., vstupné 100 Kč/pro 
členy FK 80 Kč, Filmový klub.

Út 11. 4. v 19.00
Bába z ledu

ČR, drama/komedie, 2D, 2017, režie: 
B.  Sláma,  12+,  106  min.,  vstupné 
100 Kč/pro členy FK 80 Kč, Filmový 
klub.

St 12. 4. v 19.00
Ghost in the Shell

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

Čt 13. – Pá 14. 4. v 10.00
Prázdniny, hurá do kina 

– Šmoulové: Zapomenutá vesnice
USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing,  88  min.,  vstupné  120  Kč/děti 
do 15 let 100 Kč, pro děti, premiéra.

Pá 14. 4. v 15.00
Prázdniny, hurá do kina 

– Pes ro(c)ku
USA,  animovaný,  2D,  přístupný, 
dabing, 80 min., vstupné 90 Kč, pro 
děti.

Pá 14. 4. v 17.00
Volání netvora: Příběh života

USA/Španělsko,  drama/fantasy, 
2D, 12 +,  titulky, 108 min., vstupné 
110 Kč, premiéra.

Pá 14. – Ne 16. 4. v 19.00
Špunti na vodě

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

So 15. – Ne 16. 4. v 17.00
Balerína

Francie/Kanada,  animovaný,  2D, 
přístupný,  dabing,  89 min.,  vstupné 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
So 1. 4. ve 20.00, Kino Petra 

Bezruče
Wohnout 

mimo předplatné
Po  letech  vyráží  populární  popro-
cková  kapela  Wohnout  na  akustic-
kou  šňůru  napříč  republikou.  Sku-
pina sází na pestré,  tvrdé a zároveň 
melodické  rockové  kytary  a  české 
texty. Těšte se na všechny nejzásad-
nější hity jejich repertoáru v uprave-
ných unplugged verzích a hosta Snap 
Call Band. 
Vstupné 270 Kč/250 Kč/220 Kč.

Čt 6. 4. ve 20.00, klub Stoun
Vladivojna La Chia trio & 

Kittchen 
mimo předplatné

Dvojkoncert výjimečných osobností 
české  alternativní  scény.  Hudební 
i  výtvarná  konfrontace  dvou  osobi-
tých  uměleckých  světů.  Účinkují: 
Kittchen, Vladivojna La Chia, Tere-
zie Kovalová, Aleš Bajger. Vstupné 
100 Kč.

TANEC
Pá 7. 4. v 19.00 

Velikonoční Tančírna
Příležitost se odreagovat ve víru tan-
ce a naladit na blížící se volno. Chce-
te mít  jistý  taneční krok? Na www.
kulturafm.cz přijímáme od 20. dub-
na  přihlášky  na  podzimní  taneční 
kurzy.  Vstupné  v  předprodeji  80 
Kč/v den akce 100 Kč.
FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP

Út 18. 4. v 18.30 
Ateliér svět Martina Straky

Známý  fotograf  ve workshopu Ate-
liér Svět promítne a okomentuje své 
snímky  napříč  tématy:  takzvaně 
obyčejný život, hudební či divadelní 
hvězdy, světoví sportovci, akty a dal-
ší. Účastníkům setkání rád předvede 
a zapůjčí svou profesionální fotogra-
fickou výbavu.
Martin  Straka  (*1967)  je  fotorepor-
tér,  televizní  komentátor  a  novinář. 
Jeho fotografie získaly různá oceně-
ní,  například Zlaté oko pro nejlepší 
motoristickou  fotografii  v  České 
republice 2007 či Zvláštní cenu Ka-
tovic v letech 2011 a 2015. Vedle mo-
torsportu je další jeho vášní umělec-
ký  svět.  Se  svým Železem&Sklem, 
jak  fotovýbavě  říká,  se  tak  často 
a rád pohybuje v hudebním, divadel-
ním a filmovém prostředí. S oblibou 
říká,  že  jeho  ateliérem  je  Svět  a  že 
Světlo si vždycky najde. Akce je sou-
částí  projektu  Umělecký  inkubátor. 
Vstupné 60 Kč.

VELIKONOČNÍ MĚSTEČKO
Čt 13. 4. – So 15. 4.,
Náměstí svobody

Tradiční trhy s jarním zbožím a po-
chutinami  a  hlavně  pestrý  kulturní 
program na pódiu po všechny tři dny. 
Uvidíte folklor, oblíbený Veselý dvo-
rek Vojty Molka,  koncerty  i  dětská 
divadélka. Vstup zdarma.

VÝSTAVY
Po 3. 4. – Pá 28. 4.

CESTY MĚSTEM: 
ZUŠ Frýdek-Místek 

Výtvarný  obor  ZUŠ  Frýdek-Místek 
pořádá  u  příležitosti  750  let  Frýd-
ku-Místku  výstavu,  v  níž  uvidíte 
jak  záznamy  věcí,  které  zmizely, 
tak  ty,  které  můžete  vidět  cestami 
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Jana Křtitele)
Středověká  farní  škola,  kde  stáva-
la německá mateřská  školka,  jak  se 
učilo ve staré stolárně, obecná škola 
Matice  osvěty  lidové  na  Těšínsku, 
měšťanská  škola,  bývalé  gymnázi-
um korunního prince Rudolfa Habs-
burského a další. Připraveno k mezi-
národnímu Dni vzdělanosti.
Neděle 9. dubna od 9 do 15 hodin
Velikonoční jarmark na zámku

Velikonoční  veselí  na  zámku,  jar-
mareční  prodej  tradičních  výrobků 
kraje,  malování  kraslic,  pletení  po-
mlázek.  Vystoupení  lašského  krále 
a  Lašské  divadelní  skupiny  GIGU-
LA v Rytířském sále. Výstava Karel 
Lepík.

Čtvrtek 13. dubna v 16.30 
– Zelený dům

Veselé Velikonoce
Přednáška přiblíží regionální zvyky, 
obyčeje a pověsti, které se váží k ob-
dobí  Velikonoc,  zejména  k  Veliko-
nočnímu triduu – Zelenému čtvrtku, 
Velkému pátku, Bílé sobotě, Veliko-
noční noci a „prvnímu dni po sobo-
tě“ – Hodu Božímu velikonočnímu. 
Doplněno  malou  výstavou  historic-
kých velikonočních pozdravů, malo-
vaných perníků a vajíček.

Neděle 16. dubna v 15.00
Velikonoční neděle na zámku

Hudební  vystoupení  v  Rytířském 
sále  zdarma  k  prohlídkám  výstav 
a expozic zámku.

CENTRUM MAGNOLIE 
Rozkvetlý svět pro děti a mámy

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnove-
ní kontaktu s vaším tělem a snadné-
mu zpracování porodních bolestí

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

- Programy pro maminky a ženy
- Programy pro děti
- Pro celou rodinu

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
9. 4., 13.00 – 17.00

VELIKONOČNÍ DÍLNY
pro děti i dospělé

Přijďte strávit s dětmi příjemné 
odpoledne. Společně budeme zdobit 
kraslice, vytvářet velikonoční přání, 
výrobky z pedigu, papírová zvířátka 
a mnoho dalších výrobků. Vstupné 

dobrovolné.
11. – 12. 4., 9.00 – 17.00

Velká jarní burza Adry

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

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

Antonínovo náměstí v Místku 
Každou neděli 17.00–19.00

Yin jóga
Katka Polomská

kachijoga@gmail.com
Tel. 737 976 885

Každé úterý 17.00–19.00
Terapeutická jóga
eva@berkana.cz
Tel. 603 793 595

Každou středu 16.00–17.15
Hathayoga

Katka Polomská
kachijoga@gmail.com

Tel. 737 976 885
Každou středu 17.30–19.00

Tai-chi – začátečníci a pokročilí, 
kurz

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

Tel. 602 374 038
Každý čtvrtek 16.30 – 18.30

Jóga pro pokročilé
eva@berkana.cz
Tel. 603 793 595

Každé úterý, 15.30–16.30
Muzikohrátky pro děti 
Vlaďka Gavlasová
Tel. 730 815 782

5. 4., 16.00–17.15
Ukázková lekce Hathayogy

Katka Polomská
kachijoga@gmail.com

Tel. 737 976 885
7. 4., 17.00–19.30

Harmonizační večery pro ženy
Monika Havelková
Tel. 606 697 199

10. 4., 17.30–19.30
Cyklus Tanec života – VODA

Lenka Krejčí, RNDr.
Tel. 721 206 874

14. 4. 18.00–20.30
Očisti se tancem
Karel Škola

Tel. 774 572 195
17. 4., 17.00–19.00

„ÓM“ – Velikonoční zpívání ÓM 
a dalších manter
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 8. dubna v 15 hodin

Jan Wilkowski
Příhody medvídka Ťupínka I.

Loutková  pohádka  vypráví  první 
příhody  malého  medvídka  a  jeho 
tatínka  medvěda,  lišky  i  malého 
pejska. Pro děti od 3 let – hraje DUO 
– Divadlo  u Ostravice  Frýdek-Mís-
tek. Vstupné 30 Kč.

Půjčovna kostýmů v dubnu: 
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

kuLTurNÍ DŮM FrÝDEk

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz
sobota 22. 4. od 19 hodin

TRADIČNÍ HROZENBÁL
Vstupné 200 Kč, v ceně košt tří 

přívlastkových vín nebo jiné nápoje 
v hodnotě 45 Kč.

Hrají: Venimus, Didaché, Přyvo-
zacy.

Rezervace na e-mail: skupina.
hrozen@seznam.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 kurzů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě. 

(Aktuální program na str. 4)

 KENNY BABY CLUB

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

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ KENNY 
BALÍČEK: Cvičení a plavání v jed-
né lekci pro děti od narození do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ  PROGRAMY  PRO 
RODIČE S DĚTMI: středy – dopo-
ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA  PSYCHOMOTORIC-
KÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 roku
Na všechny programy je třeba se 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, Montesso-
ri Miniškolku pro děti od 20 měsíců 
do 3 let, Montessori Mateřskou ško-
lu pro děti od 2,5 do 6  let, odborné 
přednášky i semináře.
- Montessori pracovna pro rodiče 

s dětmi od 1,5 do 3 let
- Montessori miniškolka 

pro děti od 2 do 3 let

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

Místek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat
• poskytujeme dětem zázemí s dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
5. 4. (st) od 17 h. V-klub FM 

Pravidelná schůzka klubu frýdecko-
-místeckých výtvarníků.

13. 4. (čt) od 20 h.
ETHNO DRUM SESSION

Velikonoční hudební setkání bubení-
ků, perkusistů a vlastně všech, kteří 
se nebojí hrát na neobvyklé nástroje. 
Na  akci  většinou  dorazí  nové  tváře 
a s nimi nové nástroje a s nimi nové 
zvuky. 

Výstavy:
Honza Tolasz – O čem muži sní?
Fotografie  zachycují  ženu  v  její 
přirozené  kráse,  nahé  ženské  tělo, 
jakožto  běžnou  součást  života.  Ne-
ukazují  ženu  jako  sexuální  symbol, 
nýbrž  jako  člověka. Výstava  potrvá 
do 30. 4.

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

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

5. 4. v 18.00
Tomáš Hajzler - Dobrý život

Setkání s Tomášem Hajzlerem, který 
umí žít tak, aby jeho život byl dobrý 
v  tom  nejvlastnějším  slova  smyslu. 
A pomáhá v  tom, spolu se svou že-
nou  Petrou,  i  ostatním.  Přednáška-
mi,  workshopy,  školením,  ale  i  in-
spirativními  knihami,  které  vydává 
ve  svém  nakladatelství  PEOPLE-
COMM.

.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  
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PRAVIDELNÝCH KURZŮ 
Začátečníci – čtvrtek 17.45 – 19.15
Novinka:  pondělí  19.30–21.00  spe-
ciální  kurz  techniky  hladiny  alfa, 
hluboké  relaxační  techniky,  které 
rovněž spadají do oblasti pratjaháry, 
vedené Zdeňkem Šebestou. 

8. 4. – MOZKOVÝ JOGGING
Jednodenní  seminář  pro  všechny, 
kteří chtějí zkvalitnit svoji osobnost. 
Alzheimrova  choroba  začíná  dnes 
už  dokonce  před  50.  rokem  života. 
Po 65  letech života v naší  republice 
ji má každý desátý z nás. Jediný způ-
sob,  jak  jí čelit dnes, kdy na ni nej-
sou léky, je oddálit  ji, předcházet jí. 
A na to je mozkový jogging!

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.

3. 4. v 9.00
VELIKONOČNÍ FOCENÍ

Zveme  vás  na  Velikonoční  focení 
v  Broučcích  s  fotografkou  Ivanou 
Bužkovou.  Ceník  focení:  6 ks  foto-
grafií  10x15 cm  –  150 Kč,  6 ks  foto-
grafií 13x18 cm – 200 Kč.

7. 4. v 10.00
ZA BYLINKOVÝMI SKŘÍTKY
Společně si s dětmi zasadíme bylin-
ky a vyrobíme si bylinkový pytlíček. 
Materiál  bude  připraven  v  Brouč-
cích.

10. 4. v 10.00
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

V pondělí budeme s dětmi tvořit veli-
konoční vajíčko z papíru.

11. 4. v 10.00
MAŇÁSKOVÁ POHÁDKA

Zveme vás na maňáskovou pohádku 
O Červené Karkulce.

Od 14. do 17. 4. bude 
Centrum maminek zavřeno!
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 těho-
tenské centrum ve F-M uzavřeny 
smlouvy se zdravotními pojišťov-
nami, čímž garantujeme nejvyšší 

kvalitu nabízených služeb!

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 

(zdarma – na základě indikace 
lékaře)

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
20. 4. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
24. 4. v 15.30

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

26. 4.  v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

Novinka! 
Ve středy cvičíme od 15-16 h. a 16-17 
h. s porodní asistentkou Bc. Terezou 
Rykrovou.  Počet  míst  omezen,  pro 
rezervaci volejte 777 755 907.

Úterý – 16.15
Středa – 15.00, 16.00
Čtvrtek – 10.00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

aneb „jak dítěti dopomoci správně 
růst“ (obsahová náplň: praktické ná-
cviky manipulace s dítětem, masáže 
kojenců, metodika správného krme-
ní, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí). 
Pod vedením fyzioterapeutky!
PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
11. 4., 18. 4., 25. 4. – 8.45 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
11. 4., 18. 4., 25. 4. – 10.00 h.

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
Středisko Charity

Frýdek-Místek
F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

mobil: 732 628 731, 733 433 177
klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

7. 4.
Výroba velikonočních přání

10. – 11. 4.
Velikonoční tvoření a tradice 

(pečení beránka, pletení karabáčů, 
malování vajíček)

12. – 13. 4.
Spaní v klubovně

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, zís-
kat 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

ATELIÉr krESBy A MALBy

VÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, VOŠ GOODWILL
Prokopa Holého 2589

737 178 841
vytvarny.atelier@post.cz

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
včetně přípravy na talentové 

zkoušky
- zátiší, portrét, tvorba na zadané 
téma, které poběží během celého 

roku
každý čtvrtek 15.30 – 17.30

OC FrÝDA

DIVADÉLKA PRO DĚTI
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
15. 4., 14.00 

Velikonoce + dílnička 
pro děti od 3 let 

Jak slaví Velikonoce loutky? 
O tom vám bude vyprávět cukrářka 
Marie Dorta Koblížková, která je 
vyhlášená pekařka velikonočních 

beránků a zajíčků. 
Uvádí: Divadlo Loutkový svět

29. 4., 14.00 
O neposlušných kůzlátkách
Klasická česká pohádka o třech 

kůzlátkách, které se pokusí přelstít 
zlý vlk. Uvádí: Divadlo Kozlík 
Více na www.ocfryda.cz.

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

1. 4. sobota GROOVE!: PETER 
LIPA (SK)
NEJLEPŠÍ  SLOVENSKÝ  JAZ-
ZMAN POPRVÉ VE STOUNU!
6. 4. čtvrtek KITCHEN & VLA-
DIVOJNA
POŘÁDÁ KULTURAFM
7. 4. pátek MONKEY BUSINESS 
NEJLEPŠÍ ČESKÁ FUNKY KA-
PELA VE STOUNU
8. 4. sobota PORTLESS
EX  SUPPORT  LESBIENS 
S  FRONTMANEM  KRYŠ-
TOFEM  MICHALEM  OPĚT 
VE STOUNU
12. 4. středa STOUNDRUM 
SPECIÁL

ZÍTRA  JSOU  PRÁZDNINY! 
STOUN DJS
13. 4. čtvrtek EDM
NEJLEPŠÍ  TANEČNÍ  RADIO-
VÉ  HITY  V  PODÁNÍ  MATTA 
MAULERA A JEHO HOSTŮ
14. 4. pátek MŇÁGA A ŽĎORP
KULTOVNÍ  KAPELA  Z  VAL-
MEZU NA SVÉM TURNÉ ZAVÍ-
TÁ I DO STOUNU
15. 4. sobota NO!SE - LIR MO-
RAVIA WARM UP
DNB PÁRTY 
16. 4. neděle VELIKONOČNÍ 
HITY 18PLUS
DJ  KOMÁR  &  KAMIL  A  TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB

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

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ
Firma KORA produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance na pletení korbačiků.
Zájemci, hlaste se na tel. čísle: 

732 746 279, pan Miroslav Slanina 
Firma poskytuje stravenky a za dobrou práci 
měsíční odměny, pružná pracovní doba.

KOCIAN & MECNER

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

Jsme tu pro Vás 21 let
Telefon:

603 745 292, 604 145 641
PORADÍME • VYMALUJEME

UKLIDÍME


