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slovo primátora
Vážení občané, 
chtěl bych poděkovat vám všem, kteří posíláte podněty, 

jak vylepšit sídliště ve městě, na email sidliste@fryde-
kmistek.cz, jenž jsme zřídili proto, abychom došlé návrhy 
zkusili zapracovat do studií na jejich revitalizaci. Díky 
i všem, s nimiž se potkávám v ulicích a přijdou mi sdě-
lit své názory na to, co by se ve městě dalo ještě vylepšit. 
Dominují návrhy na zbudování nových parkovacích míst, 
někteří ale naopak upozorňují, aby parkoviště neubírala 
zeleň, přibývají tipy na nové chodníky na vyšlapaných 
pěšinách i jak naložit se starými asfaltovými plochami. 
Upozorňujete třeba, že hřišť už je docela hodně, ale neza-
stupitelnou roli má i prosté hraní dětí přímo „pod okny“, 
v bezprostřední blízkosti svého bydliště pod dohledem ro-
dičů, ke kterému stačí jen pár prvků i menší pásy asfaltu, 
kde se děti mohou učit jezdit na kole nebo na bruslích. Ně-
kdo za ideál považuje pumptracky, dráhy pro jízdu na kole 
bez šlapání, vhodné pro různé generace dětí. Jako největší 
„kaz“ sídlišť bývá uváděno chování bezdomovců, díky 
nimž přibývají místa, kterým se lidé raději vyhýbají.

Jsem také rád, že byť jsme vlastně vyzývali k upozor-
něním na negativní věci, řada z vás současně ocenila, co 
už bylo ve městě uděláno, nebo rovnou řekla, že se jim 
ve Frýdku-Místku velmi dobře bydlí. Michal Pobucký

Statutární město Frý-
dek-Místek eviduje stíž-
nosti občanů na odložené 
matrace a věci v zákoutích 
domů a místech zarostlých 
stromy a keři poblíž pane-
lákové nebo rodinné zá-
stavby. Nazývají je „brlo-
hy“ a ve většině případů je 
zakládají lidé žijící na ulici. 

„Rozhořčení občanů 
chápeme, ani nám to není 
lhostejné. Snažíme se tento 
problém řešit. Je to ale složi-
tější, než se na první pohled 
zdá. Své o tom ví strážníci 
městské policie, kteří ta-
kovéto stížnosti řeší mezi 
prvními. Ani oni ale nemají 
právní páky na to, aby moh-
li účinně zasáhnout proti 
zakladatelům „brlohů“, kte-
ré jsou v konečném důsled-
ku považovány za černou 
skládku,“ říká primátor Mi-
chal Pobucký.

Zakladatelům černých 
skládek lze uložit pokutu. 
Lidé bez domova ale takové-
to pokuty v naprosté většině 
případů neuhradí. Městu 

pak za neuhrazenou pokutu 
roste dluh a náklady na jeho 
vymáhání jsou mnohdy 
vyšší, než je samotná dluž-
ná částka. „Pokud jsou lidé 
zakládající „brlohy“ přisti-
ženi na místě, vyzveme je 
k úklidu. Pokud ale řeknou, 
že jim věci nepatří, je téměř 
nemožné je k tomu přinutit. 
Strážníci jim také doporu-
čují ubytování v azylových 
domech, často marně, pro-
tože v nich platí pravidla, 
která se musí dodržovat,“ 
doplňuje ředitel městské po-
licie Milan Sněhota.

Nepořádek tohoto typu 
řeší město zejména u vý-
měníků tepla, například 
v lokalitě Malý Koloredov 
nebo pod frýdeckým magis-
trátem. Tam bylo v minu-
losti pohazováno znečištěné 
oblečení, často po lidech bez 
domova, kteří se tam převlé-
kali poté, co si do nedaleké 
Adry došli pro čisté ošacení. 
Adra na základě stížnos-
tí uvolnila jednu místnost, 
která slouží pro osoby bez 

ODSTRANĚNÍ BRLOHU: Práce pro technické služby.

Obyvatelům i městu vadí „brlohy“

Multižánrový benefiční 
festival Sweetsen fest se le-
tos stane jedním z vrcholů 
oslav 750 let Statutárního 
města Frýdek-Místek. Jas-
ně to vyplývá poté, co orga-
nizátoři odhalili plány pro 
letošní ročník.

„Letos nás čeká, díky vel-
korysé podpoře města a no-
vých partnerů, mimořádný 
ročník Sweetsen festu. Festi-
val může expandovat do no-
vých prostor bývalé textilky 
Slezan a můžeme si dovolit 
takovou lahůdku, jakou jis-
tě bude nevšední zahájení 
festivalu. Nepřijde-li stoletá 
voda, čeká Frýdek-Místek 

neopakovatelná událost, 
na kterou se bude ještě hod-
ně dlouho vzpomínat,“ do-
plňuje ředitel festivalu Petr 
Korč z pořádajícího spolku 
Pod Svícnem.

Akci, která se svým 
konceptem zcela vymyká 
běžné festivalové produk-
ci, letos zahájí velkolepý 
koncert uprostřed města, 
přímo na řece Ostravici. Ti-
síce diváků čekají dvě hlavní 
novinky, možnost sledovat 
program přímo z koryta 
řeky a řada hvězdných hos-
tů. „Loni jsme Sweetsen fest 
zahajovali v nové hale Polár-
ka, byl to jedinečný zážitek. 

Letošní záměr může na něj 
navázat a k výročí města se 
hodí, protože řeka je jed-
noznačný symbol našeho 
dvojměstí, který se promítl 
i do nové vizuální identity 
města,“ reagoval primátor 
Michal Pobucký, který nad 
festivalem drží záštitu.

Návaznost na nové logo 
města s dvojitou vlnovkou 
při volbě místa letošního 
slavnostního zahájení festi-
valu potvrdili i pořadatelé, 
kteří pro změnu do letošního 
loga festivalu promítli po-
mlčku. „Symbolem letošní-
ho festivalu se stala pomlčka. 

 (Pokračování na str. 4)

Benefiční Sweetsen fest zahájí
ojedinělý koncert na řece Ostravici

domova k převlékání. U vý-
chodu umístila také pytle 
na staré oblečení a zavedla 
evidenci vydávaných věcí.

V případě objevení „br-
lohu“ doporučuje město 
kontaktovat městskou po-
licii. Ta nejdříve zjistí ma-
jitele pozemku. Pokud se 
jedná o pozemek města, 
obrátí se na městskou spo-
lečnost TS a.s., která místo 

na náklady města uklidí. 
V ostatních případech vy-
zve k úklidu vlastníka nebo 
nájemce pozemku.

„Bohužel, místo je 
po čase opět obsazeno, 
buďto stejným uživatelem 
nebo někým jiným. Stráž-
níci je z místa opět vyká-

žou a vše se točí dokola. Je 
to boj s větrnými mlýny,“ 
konstatoval primátor Po-
bucký s tím, že likvidaci 
„brlohů“ a následný úklid 
realizuje převážně město 
na své náklady, a to nejen 
z estetického, ale zejména 
hygienického hlediska.
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Statutární město Frý-
dek-Místek vydalo vy-
hlášku o údržbě a ochraně 
veřejné zeleně. Její vlast-
níci jsou povinni udržovat 
travnatou plochu formou 
sečí, a to nejméně dvakrát 
ročně. Vyhláška se tak 
stává účinným nástrojem 
v boji s ignoranty, kteří 
v minulosti na výzvy měs-
ta ohledně údržby pozem-
ků vůbec nereagovali.

Vyhláška je platná od le-
tošního 1. dubna. Vlastník 
veřejné zeleně je povinen 
první seč provést do 30. 
června a druhou nejpoz-
ději do 15. září. Následně 
je povinen zajistit odvoz 
posečené trávy, a to nej-
později do tří dnů po seči. 
V opačném případě se vy-
stavuje sankcím za poruše-
ní obecně závazné vyhláš-
ky. Fyzické osobě může být 
uložena pokuta do 30 tisíc 
korun, podnikající fyzické 
osobě a právnické osobě 
hrozí pokuta až do výše 
200 tisíc korun. Na plnění 
vyhlášky budou dohlížet 
jednak úředníci životního 
prostředí a také strážníci 
městské policie. 

„Městské trávníky budou 
sečeny nad rámec této vy-
hlášky. Již jsme zahájili seč 
parterových trávníků kolem 
komunikací, řidiči tak bu-
dou mít zejména na křižo-
vatkách lepší rozhled. Kosí 
se i na hřbitovech a v par-
cích. Sekačky na parterové 
trávníky letos vyjedou cel-
kem sedmkrát. Trávníky 
v sídlištních zástavbách bu-
dou sečeny celkem pětkrát, 

oproti loňsku jsme jednu 
seč přidali. Vycházíme tak 
vstříc občanům, kterým 
kvetoucí a vzrostlá tráva 
způsobuje alergické reakce, 
zároveň tím eliminujeme 
množství klíšťat ve městě 
a zvyšujeme celkovou es-
tetičnost,“ přiblížil výhody 
častějšího sečení primátor 
Michal Pobucký s tím, že 
zaměstnanci městských 
technických služeb se se-
čení veřejné zeleně naplno 
věnují od konce dubna až 
do konce září.

„Nejvíce práce máme tra-
dičně v květnu a červnu, kdy 
dostatečná vláha po zimě 
a příznivé jarní teploty 
růstu trávy svědčí nejvíce. 
Snažíme se vždy dodržovat 
harmonogram sečení stano-
vený magistrátem, proto bu-
dou naši zaměstnanci pra-
covat i o sobotách. V terénu 
bude celkem deset traktoro-
vých sekaček, speciální sva-
hová sekačka Spider, určená 
pro profesionální údržbu 
členitého terénu s velkým 
sklonem, a také několik 
křovinořezů a ručních se-
kaček s pojezdem,“ doplnil 
předseda představenstva 
technických služeb Jaromír 
Kohut s tím, že o nedělích 
a státních svátcích zůstanou 
sekačky zaparkované v ga-
rážích.

Technické služby mají 
na starost téměř 150 hek-
tarů travnatých ploch nejen 
ve městě, ale také v jeho 
místních částech Lískovec, 
Skalice, Panské Nové Dvo-
ry, Chlebovice, Zelinko-
vice a Lysůvky. Technické 

služby nezajišťují sečení 
travnatých ploch, které ne-
patří městu. Přehled těchto 
ploch včetně mapového vy-
mezení a fotografií nalez-
nete na webu TS a.s. www.
tsfm.cz, znění vyhlášky 
5/2017 na webu města.

Město už kosí a díky vyhlášce musí
i všichni vlastníci veřejné zeleně

Nevlídné počasí se sně-
hem ovlivňuje i jarní údrž-
bu frýdecko-místecké 
zeleně, s níž začali zaměst-
nanci technických služeb 
už v polovině března, ale 
vzhledem k povětrnostním 
podmínkám bylo jasné, že 
celé město neprojdou dřív 
než do konce dubna.

Jarní údržba zahrnuje vy-
hrabávání trávníků, parky 
i keřové výsadby jsou čištěny 
od polámaných větví, odpad-
ků a nepořádku po zimním 
období. Aby byl schválený 
harmonogram jarního úklidu 
a vyhrabání ploch veřejné ze-
leně co nejlépe dodržen, bylo 
na provoz Zeleň technických 
služeb TS a.s. přijato 18 pra-
covníků v rámci veřejně pro-
spěšných prací, kteří provádí 
ruční vyhrabání. Harmono-
gram činností byl sestaven 
tak, aby ve stejných lokali-
tách probíhala údržba zeleně 
v předstihu anebo současně 
s blokovým čištěním ulic.

„Přibližně 40 zaměstnanců 
začalo s úklidem v jižní části 
Frýdku. Nejprve se vyhrabá-
valo na hřbitově ve Frýdku, 

na Panských Nových Dvo-
rech, ve Skalici a na skalic-
kém hřbitově, Na Vyhlídce, 
Na Kamenci. Do konce 
března bylo vyčištěno sídliště 
Slezská I. a II., Sady Svobo-
dy, park za knihovnou a park 
u Komerční banky a také celé 
centrum ve Frýdku,“ vyjme-
noval Jaromír Kohut, předse-
da představenstva TS a.s.

Velké plochy jsou udr-
žovány tak, že se shrábnou 
odpadky a zároveň provzduš-
ní travní porost. Vybrané 
trávníky se udržují vertiku-
tátorem, kterým se odstraní 
plsť a provzdušní vrchní 
vegetační vrstvy. „Plsť se 
v trávníku tvoří v průběhu 
vegetace, jedná se o zbytky 
posečené trávy, odumřelé 
rostliny, plevele a mech. Je 
to vlastně několik centimet-
rů silná nepropustná vrstva, 
která zabraňuje pronikání 
světla, živin, vzduchu a vláhy 
do půdy a ke kořenovému 
systému trávníku. Trávník 
zakoření pouze v této vrstvě 
a kořenový systém se rozrůs-
tá do šířky. Mělce kořenící 
rostliny pak v sušším období 

špatně přijímají vláhu z půdy, 
kořeny nedosáhnou do hlub-
šího půdního profilu. To vše 
způsobuje vysychání trávní-
ku, jeho žloutnutí a oslabení. 
Oslabený trávník pak snad-
něji napadají houbové cho-
roby a plísně. Vyschlá místa 
rychleji zarůstají plevelem 
a mechem. Pravidelné a účin-
né provzdušnění vrchní vege-
tační vrstvy je nezbytné pro 
zdravý a silný růst trávníku 
a jeho vitalitu. Tento způsob 
údržby trávníků provádíme 
v Parku pod zámkem, v par-
ku Jižní svahy a na plochách 
trávníku ulice 8. pěšího plu-
ku,“ uvedl Jaromír Kohut.

V průběhu března provoz 
Zeleň provedl také úpravu 
trvalkových záhonů, od-
straňovaly se staré odumře-
lé zbytky, záhony se okopá-
valy a přihnojovaly, také se 
obrývaly po jejich obvodu, 
aby byly odděleny od tráv-
níků. V dubnu už jsme 
ve městě mohli zaregistro-
vat řadu rozkvetlých ploch, 
o definitivním příchodu jara 
se nás snažily přesvědčit ze-
jména cibuloviny.

Jarní údržba frýdecko-místecké zeleně

S koncem zimního obdo-
bí každoročně zaměstnanci 
technických služeb mapují 
stav povrchu místních ko-
munikací, aby mohli zpra-
covat plán oprav výtluků. 
V dubnu už byly realizová-
ny i velkoplošné opravy.

V úterý 25. dubna napří-
klad dokončili zaměstnanci 
TS a.s. celoplošnou opravu 
povrchu komunikace na ulici 
Puškinova, která se blížila 
výměře 2000 m2. „S příprav-
nými pracemi jsme zde začali 
již 19. dubna, kdy naši pra-
covníci provozu Komunika-
ce nejprve odfrézovali vrchní 
část vozovky a provedli výš-
kové úpravy kanalizačních 
poklopů, mříží uličních vpus-
tí a podobně. Pak následovalo 
strojní čištění celé plochy 
a ruční příprava, kdy se ose-

Začaly celoplošné opravy cest

kávaly neofrézované části 
asfaltu kolem obrubníků. 
Poté přišel na řadu spojovací 
postřik asfaltovou emulzí pro 
lepší spojení stávajícího pod-
kladu a nové asfaltové vrstvy. 
Na takto připravený povrch 
byl finišerem položen nový 
asfalt, který byl zaválcován. 
Poslední činností na nově po-
loženém asfaltovém koberci 
je ošetření pracovních spár 
zálivkovou hmotou,“ vysvět-
lil jednotlivé etapy předseda 
představenstva TS a.s. Jaro-

mír Kohut.    
Další ulicí, která byla 

koncem dubna v plánu celo-
plošných oprav v podobném 
rozsahu, byla Bavlnářská. 
Počátkem května provedou 
zaměstnanci TS a.s. ještě 
další velkou opravu na ulici 
Krátká. „Opravy doprováze-
jí dočasná dopravní značení, 
chtěl bych všechny požádat, 
aby je kvůli bezpečnosti re-
spektovali,“ vyzval náměstek 
primátora Karel Deutscher. 
 (pp)

Velikonoce jaro nepřinesly
Statutární město Frý-

dek-Místek ve spolupráci 
s KulturouFM přispělo 
k oslavám jara Velikonoč-
ním městečkem, i když 
počasí bylo nepříjemně 
aprílové. Ctění tradic do-
kumentovala i Velikonoč-
ní výstava, která před dny 
volna proběhla na magis-
trátě, v zasedací místnosti 
odboru sociálních služeb.

Návštěvníci zde mohli 
zhlédnout výrobky vy-
tvořené v klubech seniorů 
statutárního města Frýdku-
-Místku. Tvořivost a zruč-
nost našich aktivních seni-
orů se ukázala v opravdu 

pestré škále. K vidění bylo 
mnoho nejrůznějších ori-
ginálních velikonočních 
výrobků a technik zdobení 
vajíček, od jednoduchého 
barvení, olepování, batiko-
vání, až po složitější tech-
niku vrtání kraslic mode-
lářskou frézkou. Své práce 
vystavovalo ve dvou dnech 
jedenáct klubů seniorů. Ob-
divovány byly především 
obrovské originální krasli-
ce z pštrosích vajec, které 
madeirovou technikou vy-
tvořila paní Marie Modro-
vičová z klubu seniorů Ze-
linkovice. 

 (Pokračování na str. 4)
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Dobrou zprávu pro ob-
čany, kteří se sešli ve ska-
lickém kulturním domě, 
měl pro místní obyvatele 
náměstek primátora Jiří 
Kajzar, protože i Skalice 
je zahrnuta do projek-
tu výstavby kanalizace 
v okrajových částech 
města, na který se město 
pokusí získat dotační pe-
níze.

„Problém Skalice a její 
kanalizace je v náklado-
vosti stavby dané zdejší-
mi podmínkami. My ale 
budeme projekt podávat 
jako jeden balík, včetně 
dalších okrajových částí, 
což by nám mělo umožnit 
odkanalizovat maximum 
možného. Vedení města 
rozhodlo, že občanům vy-
pracuje zdarma i projekto-
vou dokumentaci přípojek, 
vyřídíme potřebná povole-
ní a postavíme přípojku až 
na hranici jejich pozemků. 
Lidé si tedy na vlastní ná-
klady zbudují pouze do-
pojení přípojky k domu,“ 
uvedl náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

„Vzhledem k nutnosti 
spolufinancovat tento pro-
jekt z prostředků Evropské 
unie, protože jeho souhrn-

ná hodnota zřejmě přesáh-
ne tři sta milionů korun, je 
nutné přizpůsobit technic-
kou a ekonomickou stránku 
podmínkám poskytovatele 
dotace. Předpokládáme, 
že půjde o evropské pení-
ze, u nichž se velmi dbá 
na účelnost vynaložených 
prostředků. Například cel-
kové náklady na jednoho 
obyvatele nesmí překročit 
částku 90 tisíc korun,“ do-
plnil vedoucí investičního 
odboru Radoslav Basel.

Město v této chvíli vybí-
rá zpracovatele projektové 
dokumentace, který by bě-
hem prázdnin měl již oslo-
vovat jednotlivé majitele 
nemovitostí. Radnice chce 
stihnout první, říjnový, ter-
mín výzvy, takže v březnu 
roku 2018 by měl být znám 
výsledek. V případě, že 
město bude úspěšné, mo-
hou občané počítat se za-
hájením stavebních prací 
ve druhé polovině příštího 
roku.

Z dalších témat si ob-
čané například stěžovali, 
že správa údržby silnic 
na skalických kopečcích 
šetří, aby jí inertní posyp 
vydržel až na Visalaje, 
a žádali o posyp solí. „Kaž-

Osm vozidel Městské 
policie Frýdek-Místek 
bylo ošetřeno nanotechno-
logií, která má eliminovat 
rizika infekcí při výkonu 
služby. Speciální nástřik 
zlikviduje bakterie, viry, 
plísně i nepříjemné pachy.

„Strážníci denně pracu-
jí s rizikovými skupinami 
lidí, takže si určitě zaslou-
ží, abychom hledali všech-
ny možné způsoby, i ty 
nejmodernější, jak zvýšit 
bezpečnost jejich práce 
i hygienickou kulturu,“ 
poznamenal primátor Mi-

chal Pobucký.
Ředitel městské policie 

Milan Sněhota doplnil, že 
strážníci tráví v interiérech 
služebních vozů opravdu 
dlouhý čas a mnohdy ne-
mají prostor ani čas na ade-
kvátní hygienu, pokud se 
dostanou do přímého kon-
taktu s osobami pod vli-
vem alkoholu nebo jiných 
návykových látek. „Nástřik 
pomocí nanotechnologií 
funguje na všechny mikro-
organismy a dokáže dlou-
hodobě snížit bakteriální 
znečištění interiérů přibliž-

ně o osmdesát procent. Do-
davatel služby garantuje 
účinnost po dobu nejméně 
dvou let,“ přiblížil Milan 
Sněhota. Ihned po ošetření 
vozu se spustí oxidační pro-
cesy, kdy jsou mikroorga-
nismy při kontaktu s ošet-
řenými plochami okamžitě 
degradovány. Toto vše se 
děje neustále v interakci 
se světlem 24 hodin denně, 
24 měsíců. Díky eliminaci 
bakterií se odstraní i nepří-
jemné pachy v interiérech 
aut a nemalou přidanou 
hodnotou je i ta skutečnost, 
že se ošetřené plochy velmi 
dobře udržují čisté, protože 
odpuzují mastnoty a nečis-
toty.

Využití moderních 
technologií přispěla i ta 
skutečnost, že službu po-
skytuje společnost Na-
noZone v rámci projektu 
pro městské policie v celé 
ČR a nabízí pro účastní-
ky grant od japonského 
výrobce nano materiálu, 
takže ošetření jednoho 
vozidla vyjde jen zhruba 
na tisíc korun.  (pp) 

HOVORY S OBČANY: Za vedení města se Skaličany komunikoval náměstek primátora 
Jiří Kajzar.  Foto: Petr Pavelka

I Skalice má šanci na kanalizaci

Městskou policii chrání nanotechnologie

Statutární město Frý-
dek-Místek letos slaví 750. 
výročí. Pro jeho obyvatele 
i návštěvníky připravilo 
při této příležitosti spous-
tu kulturních a společen-
ských akcí. Patří mezi ně 
i Street art festival, který 
se konal poslední dubnový 
týden v malém podchodu 
pod Hlavní třídou spojují-
cím bývalé autobusové sta-
noviště s centrem města.

„Podobný projekt se 
ve městě konal před třemi 
lety, kdy zářivými barva-
mi ožil křížový podchod 
v Místku. Sklidil pozitivní 
ohlasy, proto projekt letos 
opakujeme. V první fázi 
vizuálně vylepšíme malý 
podchod, v červnu budou 
ozvláštněny plochy u haly 
Polárka a v září se uznáva-
ní umělci street art a graffiti 
na čas usídlí v podchodu 
pod hlavním silničním ta-
hem Beskydská směrem 

na ulici Palkovická,“ řekl 
primátor Michal Pobucký.

Po celý týden pracoval tu-
cet špičkových umělců a už 
v prvních dnech byl zkrášlen 
sjezd a postupně přibývaly 
další plochy. „V jeho pod-
zemní části i na zdech jeho 
bezbariérových přístupů 
měly vzniknout velkoploš-
né malby na téma místních 
pověstí a legend. Umělci 
je ztvárnili svým vlastním 
stylem. Následně k nim bu-
dou přiřazeny i texty, takže 
vznikne jakási velkoplošná 
nástěnná kniha,“ sliboval 
v průběhu akce ředitel Kul-
turyFM Jakub Tichý.

Plochy pro malby a ná-
střiky připravily městské 
technické služby. Bezba-
riérové venkovní vstupy 
do podchodu, ze kterých se 
uvolňovaly břidlicové ob-
klady, byly opraveny, nově 
natřeny a připraveny pro 
uměleckou smršť.

OŽIVENÍ PODCHODU: Už v půli týdne byly vidět první 
výsledky.  Foto: Petr Pavelka

Sprejeři zkrášlovali podchod

dý rok máme v zápise z jed-
nání se správou, že požadu-
jeme solení a máme zájem 
na hlášení výjezdů kvůli 
koordinaci s technikou 
našich technických služeb, 
které se starají o chodníky. 
Ale zbytečně. Samozřejmě, 
že apelovat na kraj znova 
budeme,“ ujistil vedoucí 
odboru dopravy Miroslav 
Hronovský. Probíral se 
i stav místních komuni-
kací a poškozování cest 
zemědělci. Předseda před-
stavenstva TS a.s. Jaromír 
Kohut také ujistil občany, 
že město má vůli ve Skalici 
rozšiřovat veřejné osvětle-

ní. „Všechno vedení musí 
být dnes v zemi, takže 
vždy potřebujeme stavební 
povolení. Vše se musí zpra-
covat a nějaký čas to zabí-
rá, není to tak jednoduché,“ 
vysvětloval Kohut, který 
místní potěšil informací, že 

ve Skalici a Chlebovicích 
budou letos první ucelené 
úseky, kde dojde k plošné 
výměně svítidel veřejného 
osvětlení na led technolo-
gii. Ve Skalici konkrétně 
v úseku „od vrby“ po kos-
tel.  (pp)
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Další z akcí u příležitosti 
oslav 750 let od „vzniku“ 
Frýdku-Místku se počát-
kem května stane výstava 
fotografií, jejíž kolekci 
dali dohromady členové 
Fotoklubu Art Collegium 
Frýdek-Místek. Vzhledem 
k tomu, že nepůjde o au-
torskou výstavu jednoho 
fotografa, budou v květnu 
v Národním domě a v Nové 
scéně Vlast k vidění růz-
né pohledy na město ležící 
na březích Ostravice.

„Ve Frýdku-Místku jsem 
se narodil a žiji v něm do- 
dnes. Fotografuji jej od pat-
nácti let. V minulosti jsem 
se soustředil hlavně na spor-
tovní události, ale fotil jsem 
například i život ve Slezanu, 
když byl ještě vyhlášeným 
podnikem v oblasti tex-
tilnictví,“ uvedl Miroslav 
Holinka, který v minulosti 
frýdecko-místecký fotoklub 
vedl jako jeho předseda. Ten 
současný, Miroslav Žiška, se 
snaží na svých fotografiích 
zachytit neopakovatelnost 
okamžiku v daném místě 
(tady a teď). 

Ve fotoklubu působí také 
autoři, kteří se soustředí pře-
devším na reportáž. Kupří-
kladu Jan Smekal jako foto-

reportér MF Dnes a týdeníku 
5plus2 dokumentuje zásadní 
dění. Od politického, přes 
kulturní, až po sportovní.

„Při výběru fotek na vý-
stavu jsem se zaměřil na to, 
aby snímky přiměly přihlíže-
jící se u nich alespoň na chví-
li zastavit a třeba se nad nimi 
i trochu zamyslet,“ přiblížil 
Jan Smekal. „Na výstavě tak 
budou fotografie dokumentu-
jící bourání víceúčelové spor-
tovní haly, kterou mnoho lidí 
považovalo za dominantu 
města, dále snímky z Mezi-

národního folklorního festi-
valu, na který jezdí soubory 
z celého světa, nebo fotky 
z návštěvy prezidenta Miloše 
Zemana,“ nastínil Smekal.

Ve frýdecko-místeckém 
fotoklubu působí ještě jeden 
fotograf, který spolupra-
cuje s médii. A sice Vladi-
mír Pryček spolupracující 
s ČTK. „Fotím především 
život jako takový. S tro-
chou nadsázky se dá říct, 
že všechno, co denně potká-
vám a co mě obklopuje,“ po-
psal Vladimír Pryček.

Andrea Filipcová se dlou-

hodobě zaměřuje především 
na focení krajiny, zejména 
na Olešné, která ji láká svou 
různorodostí. „Poslední 
dobou koketuji s fotografo-
váním dokumentu, kdy při 
procházení městem pořizuji 
zajímavé snímky,“ řekla.

Jarmila Špetíková zase 
ve svých fotografiích zachy-
cuje především reportáž spo-
jenou s architekturou domů 
v Hluboké ulici ve Frýdku 
a na náměstí Svobody v Míst-
ku. „I když má toto město 
dlouhou historii, vnímám jej 
jako pulzující a sportovní,“ 
řekla fotografka. 

To Gabriela Pachová nosí 
fotoaparát v kabelce, aby 
mohla fotit při svých toul-
kách po Frýdku-Místku 
a jeho okolí. „Dělám fotky, 
abychom se na ně mohli 
po čase dívat a vzpomínat 
na místa, město, stromy. 
V tu chvíli se mé fotografie 
stávají citovou interpretací 
nejen pro mě, ale i pro nás 
všechny, kdo žijeme v na-
šem městě,“ vylíčila. 

Jiří Kluska je pověstný 
svým subjektivním doku-
mentem. Na výstavě budou 
k vidění také fotografie Lu-
boše Myslikovjana, který 
ve Frýdku-Místku vyrůstal 

Zpravodajství

 (Pokračování ze str. 1)
...Znak vodorovné čáry, 

přestávka v řeči. Delší spo-
jovník mezi dvěma městy, 
co byly nedávno spojeny 
v jeden celek. Ani otazník, 
ani vykřičník. Ani vlnka. 
Spíš cihla nebo panel, zá-
kladní elementy tohoto měs-

ta. Taky cesta, která město 
později roztrhala. Stavíme 
a bouráme. Pořád dokola. Co 
po nás zůstane? Kdo ví…“ 
filozofuje k tomu grafik Lu-
káš Horký.

„Akci má pořadatel léta 
postavenou na frýdecko-
-místeckých umělcích, ale 

letos slibuje řadu hostů, kteří 
budou právě s místními spo-
luúčinkovat v rámci jejich 
repertoáru,“ ocenil další 
produkční posun náměstek 
primátora Pavel Machala. 
Každopádně si ve svých 
kalendářích zaškrtněte data 
21.–24. června.  (pp)

Benefiční Sweetsen fest zahájí
ojedinělý koncert na řece Ostravici

Večerní provoz u vlakového nádraží.  Foto: Jan Smekal

Fotoklub oživí výročí 750 let Frýdku-Místku výstavou fotek města

 (Pokračování ze str. 2)
„Chlebovice předvedly 

zajímavá obří háčkova-
ná vejce, Malý Koloredov 
vystavoval vejce opletená 
korálky, klub seniorů Ska-
lice a Charita upoutali po-
zornost vejci malovanými 
a zdobenými drátkovou 
technikou, klub z Lísko-
vecké se pochlubil veliko-
nočními vajíčky vytvoře-
nými technikou quilling, 
Lískovec upoutal zajícem 
z proutí a chutně vyhlíže-
jícím beránkem z třeného 
těsta, kluby Zámecká, Sa-
dová, 1. máje, 17. listopadu 
vytvořily nápaditá háčko-
vaná a pletená vajíčka,“ 

VÝSTAVKA: Co dokážou stvořit k Velikonocům šikovné 
ruce seniorů, se přišli podívat i primátor Michal Pobucký 
s náměstkem Richardem Žabkou.  Foto: Petr Pavelka

Velikonoce jaro nepřinesly
vyjmenovala Šárka Car-
bolová, koordinátorka ak-

tivizačních programů pro 
seniory.  (pp)

Divadélka, která bavila 
děti v Nové scéně Vlast, 
uzavřou svou sezónu před-
stavením Myška Klárka 
a Veverka Terka z dílny 
autorského divadla En-
-ten-týky. Zajímavostí je, 
že představení se tentokrát 
odehraje ve slezanském 
Faunaparku, který byl 
v minulosti oblíbeným cen-
trem víkendové relaxace.

Že se z Faunaparku opět 
stává místo, kde lze vyra-
zit za zábavou i přírodou, 
dosvědčuje řada nedávno 
realizovaných kulturních 
akcí. Vedle aktivit samot-
ného Spolku pro Faunapark 
ve Frýdku-Místku to byl tře-
ba i druhý ročník sousedské 

slavnosti Zažít město jinak.  
Zajímavé jsou ovšem i plá-
ny do budoucna: „Naším 
hlavním cílem je vybudovat 
klidnou zónu s kavárnou, 
naučnou stezkou a dětským 
hřištěm. A samozřejmě ob-
novit minizoo,“ netají se 
svými záměry předseda 
spolku Petr Dvořáček.

Myška Klárka a Veverka 
Terka rozesmějí dětské pu-
blikum v sobotu 13. května 
v 15.00 a vstup je zdarma. 
Přestože aktuální sezóna 
dětských divadélek tímto 
představením končí, během 
léta ve Faunaparku proběhne 
spousta dalších kulturních 
akcí, například Potulné kino 
pod širým nebem.

Sezónu divadélek uzavře
KulturaFM ve Faunaparku

KulturaFM, inspirova-
ná celoevropskou iniciati-
vou Noc literatury, pořádá 
v pátek 12. května druhý 
ročník Literární noci. Tra-
sa je tentokrát situována 
do Místku a akce velmi 
úzce souvisí se 750 lety zalo-
žení města. Za doprovodu 
historika Jaromíra Poláška 
se totiž projdeme po mís-
tech, která během desetiletí 
či staletí změnil zub času 
k nepoznání. 

Znáte historii Německé-
ho domu a Moravia banky? 
Víte, kde přesně bydlel vý-
znamný rodák František 
Kolařík? A tipnuli byste si, 
kde v Místku stával straši-
delný hřbitov? Trasa bude 
opět proložena literárními 
úryvky, které budou souviset 
s místy, na nichž se bude číst. 
Od knihovny se vydáme pod-
chodem k základní umělecké 

škole, odskočíme si k Malé-
mu parku a trasu ukončíme 
ve farním kostele sv. Jakuba 
okolo desáté hodiny večerní. 
Sraz účastníků a účastnic je 
v 19.00 v Modrém salonku 
místecké knihovny.

Akce navazuje na autorské 
čtení Jana Němčeka a Jaro-
míra Šlosara, kteří představí 
své nové básnické sbírky. 
Hudební doprovod zajistí 
Martin Dytko. Čtení se koná 
v Modrém salonku místecké 
knihovny od 18.00.

Program: 19.00 Modrý 
salonek, knihovna Místek, 
19.10 Německý dům, 19.40 
Moravia banka, 20.00 zá-
kladní umělecká škola, 20.20 
knihkupectví Kapitola, 20.35 
rodný dům Františka Kola-
říka, 20.50 Malý park, 21.10 
socha u Vykopnutého, 21.25 
kostel sv. Jakuba. Vstup 
na obě akce je zdarma.

Prožijte Literární noc

a dnes se do něj s fotoapa-
rátem občas vrátí.  

Vernisáž výstavy se usku-

teční ve čtvrtek 4. května 
v 17 hodin v Národním 
domě ve Frýdku-Místku. 
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Posláním Poradny rané 
péče EUNIKA je podpora 
rodiny s dítětem se zdravot-
ním postižením či potížemi 
ve vývoji od jeho naroze-
ní do 7 let. Poradenstvím 
v oblasti vývoje dítěte a so-
ciálním poradenstvím po-
silujeme schopnosti celé ro-
diny s cílem, aby dítě mohlo 
vyrůstat v rodině, navště-
vovat školu, postupně se 
začleňovat do přirozeného 
sociálního prostředí.

Jaký je cíl rané péče?
• Hlavním cílem rané péče 

je pomáhat rodičům (a jiným 
pečujícím osobám) poznat, 
pochopit a naplnit potřeby 
svého dítěte. Nalézt nejvhod-
nější postupy pro rozvoj jeho 
vědomostí, komunikace, 
sebeobsluhy, motoriky a so-
cializace. 

• Řešit problematiku škol-
ní a předškolní výchovy dětí 
se zdravotním postižením 
a napomoci rodinám se zís-
káním potřebných dávek 

a kompenzačních pomůcek, 
které jim usnadní každoden-
ní život. 

• Rovněž chceme být pro 
rodiny oporou v potřebě zís-
kávání kontaktů na odbor-
níky, specialisty a případné 
spolky, ve kterých se mohou 
vzájemně sdružovat.

Pro koho je raná péče 
určena?

Cílovou skupinou rané 
péče je rodina s dítětem se 
zdravotním postižením či 
potížemi ve vývoji od jeho 
narození do 7 let. 

Jedná se o:
• dítě s mentálním, tě-

lesným a kombinovaným 
postižením nebo s poru-
chami autistického spektra 
(i v kombinaci se smyslovým 
postižením, pokud smyslové 
postižení není pro jeho vývoj 
určující),

• dítě s ohroženým vývo-
jem ze zdravotních důvodů 
(např. předčasný porod, níz-
ká porodní váha),

• rodiny, kterým se vývoj 
jejich dítěte nezdá v pořádku 
a potřebují se poradit.

Raná péče se poskytuje 
bezplatně.

Základní činnosti služby 
rané péče

• Posouzení situace rodiny 
a dovedností dítěte, zjištění 
potřeb rodiny.

• Poradenství rodině i dal-
ším blízkým osobám.

• Podpora a posilování úlo-
hy rodičů i pečujících osob.

• Vzdělávání rodičů 
a upevňování dovedností dí-
těte v různých oblastech.

• Podpora soudržnosti ro-
diny.

• Podpora rodiny v jejich 
společenském a kulturním 
životě.

• Podpora a pomoc při 
výběru mateřské a základní 
školy. 

• Zajištění kontaktů na od-
borníky v různých oblastech.

• Naslouchání rodinám.
• Pořádání setkání a kurzů.
• Pomoc při komunika-

ci rodiny s veřejností (např. 

s úřady). 
• Podpora svépomocných 

aktivit rodin.
• Možnost doprovodu při 

vyřizování žádostí, na jedná-
ní, vyšetření s dítětem aj.

Kontakty:
Tel.: 731 670 761 (vedoucí 

rané péče), 739 684 916 (po-
radkyně rané péče)

Kostikovo náměstí 646, 
738 01 Frýdek-Místek

11. dubna navštívily 
děti z mateřské školky 
Pohádka z oddělení Kr-
teček uživatele Charitní 
odlehčovací služby a tý-
denního stacionáře.

Na tuto návštěvu jsme 
se pečlivě připravili. Na-
chystali jsme vrbové proutí, 
které nám v mateřské škol-
ce dali k dispozici z pořeza-
ných vrb. S dětmi jsme pletli 
karabáče, které jsme poté 
zdobili barevnými stužka-
mi. Děti nám nakonec za-
zpívaly a zpříjemnily konec 
návštěvy velikonočními 
koledami. Jako poděkování 

jsme pro ně s uživateli při-
pravili balíčky s dobrotami. 
Tato návštěva se všem líbila 

a už se těšíme, že si ji příští 
rok zopakujeme. 

 Marie Medková

Velikonoce v charitní odlehčovací 
službě a v týdenním stacionáři 

Centrum maminek 
Broučci funguje ve Frýd-
ku-Místku již 18 let. 
Jako mateřské centrum 
pomáhá vyplňovat volný 
čas převážně maminkám 
na mateřské dovolené 
s dětmi. Vytváří vhodné 
podmínky pro setkávání 
a tím pomáhá odstraňo-
vat jejich sociální izolaci. 
V herně Broučků si děti 
zvykají na pobyt mezi 
svými vrstevníky, a to 
usnadňuje jejich přechod 
do MŠ. 

Po celou dobu působení 
Broučků vytváříme pro-
gramy, které napomáhají 
správnému psychomoto-
rickému vývoji dětí. Jed-
noduché cvičení, taneč-
ky, zpívánky, maňáskové 
pohádky nebo výtvarné 
tvoření připravují členky 
Centra maminek zdarma 
bez finanční odměny.

I maminkám touto ces-

tou nabízíme možnost se-
berealizace při tvorbě pro-
gramů pro děti.

V posledních letech však 
mají rodiče zájem o profe-
sionální programy vedené 
lektorkou. Již čtyři roky 
působíme naproti Národní-
ho domu v nájmu města. Je 
zde velice málo prostoru, 
programy můžeme nabízet 
jen několika dětem najed-
nou. Pro lektorky dětských 
kroužků to tedy není fi-
nančně zajímavé.

Pro udržení fungování 
Broučků potřebujeme nut-
ně větší prostory, ve kte-
rých by se maminky a děti 
cítily lépe. Potom můžeme 
nabízet i placené programy 
vedené lektorkou.

Chtěli bychom oslo-
vit rodiče, kterým není 
budoucnost mateřského 
centra lhostejná. Pokud 
máte možnost, nabídněte 
Broučkům vhodné pro-

story, ve kterých mohou 
fungovat a sloužit mladým 
rodinám i v dalších letech. 
Rádi přijmeme také aktiv-
ní pomoc rodičů při tvorbě 
programů.

Centrum maminek 
Broučci můžete kontak-
tovat na webových strán-
kách, FB, telefonicky – 
739 511 380 nebo osobně 
v otevírací době 9–12 ho-
din.

Nechceme jít cestou 
zvyšování cen našich slu-
žeb. Chceme být dostupní 
rodinám všech sociálních 
vrstev. V případě, že ne-
seženeme větší prostory 
za přijatelný nájem, hrozí 
uzavření centra. 

Pokud máte možnost 
a zájem mateřskému centru 
pomoci, kontaktujte nás co 
nejdříve! 

Děkujeme.
 Za kolektiv Broučků 

 Markéta Bortlová

Budou Broučci v novém?

Poradna rané péče EUNIKA pro zdravotně postižené děti

Poradna rané péče EU-
NIKA pořádá ve dnech 1.– 
–3. září podzimní pobyt 
pro rodiny s dětmi z rané 
péče. Pobyt je hrazen 
z projektu Moravskoslez-
ského kraje – Podporujeme 
hrdinství, které není vidět. 

Rodiny čeká krásné 
prostředí Davidova mlý-
na a bohatý program. Jsou 
připraveny bloky předná-
šek pro rodiče, které budou 

zaměřeny na alternativní 
způsoby komunikace, tvo-
řivá dílna pro celou rodinu 
a spousta dalších aktivit, 
které Davidův mlýn nabízí. 
Hlídání dětí bude zajištěno, 
a tak rodiče budou moci 
sdílet své starosti, ale i ra-
dosti. Na pobyt se všichni 
moc těšíme a doufáme, že 
se vše vydaří. 

 Hana Rosůlková, 
 poradce rané péče

Podzimní pobyt 
pro rodiny s dětmi

Centrum Pramínek, 
které je sociálně aktivi-
zační službou pro rodiny 
s dětmi, potřebuje pro 
své klienty a práci s nimi 
knihy.

„Jedná se o knihy pro 
děti pro 1. a 2. stupeň zá-
kladní školy, které jsou sou-
částí povinného čtenářské-
ho deníku. Knihy poslouží 
dětem k zapůjčení, aby si 
mohly vytvořit svůj vlastní 
čtenářský deník,“ vysvětlu-
je vedoucí Pramínku Lenka 
Šebestová a dodává: „Kro-
mě toho chceme děti pod-
pořit ve čtení knih a ukázat 
jim, kolik možných příbě-
hů a dobrodružství mohou 
v knihách prožít.“ Vítány 
jsou všechny knihy pro děti 
jako například Pan Tau, 

Mikeš, Neználek, Emil 
a detektivové, Robinson 
Crusoe, Nekonečný příběh, 
Povídaní o pejskovi a ko-
čičce, Mach a Šebestová, 
Bylo nás pět, Gulliverovy 
cesty, Báječná léta pod 
psa, Mikulášový patálie, 
Broučci apod. „Také prosí-
me o obrázkové knihy pro 
děti od tří let, které bychom 
mohly využít při dopoled-
ních programech pro děti,“ 
dodávají pracovnice Pra-
mínku.

Knihy je možné přinést 
do sídla Charity Frýdek-
-Místek (F. Čejky 450, 
Frýdek-Místek) p. Petrové, 
tel. 733 741 897 v době od 8 
do 15 hodin. Všem dárcům 
předem děkujeme. 

 Lenka Talavašková

Knihy pro Pramínek
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Česká unie sportu, 
okresní sdružení Frýdek-
-Místek, 19. dubna v Ná-
rodním domě za účasti 
členů vedení města vyhlá-
sila nejúspěšnější spor-
tovce okresu na základě 
jejich loňských výsledků 
a výkonů. Neztratili se 
mezi nimi ani frýdecko-
-místečtí sportovci.

Michal Fukala, 16 let, 
MFK Frýdek-Místek – 
fotbal

Jeho mateřským klubem 
je 1. BFK Frýdlant, od-
kud v roce 2010 přestoupil 
do Městského fotbalového 
klubu Frýdek-Místek. Je 
to obecně hráč vyšších ka-
tegorií, již v 15 letech byl 
hráčem základní sestavy 
kategorie U17, v letošním 
roce je již oporou týmu 
U19, usilujícího o postup 
do nejvyšší dorostenecké 
soutěže. Absolvoval kemp 
reprezentace ČR v Hradci 
Králové, byl vyhlášen nej-
lepším hráčem turnaje Nike 
cup, kde působil jako kapi-
tán Moravskoslezského kra-
je. Koncem loňského roku 
dostal šanci v přípravném 
utkání frýdecko-místecké-
ho áčka proti slovenskému 
druholigovému Zvolenu 
a tam se prosadil i střelec-
ky. V samotném závěru 
utkání byl autorem rozho-
dující branky na 3:2. Tím 
se stal nejmladším střelcem 
A týmu v dějinách MFK 
Frýdek-Místek. Trenérem 
nadějného fotbalisty je Jo-
sef Sláma.

Adam Gřešek, 22 let, 
SKP Frýdek-Místek – há-
zená

Je studentem Vysoké ško-
ly báňské v Ostravě, oboru 
zeměměřičství a geologie. 
Poctivý v přístupu k tré-
ninku, vzor pro mládež. Se 
svými fyzickými parame-
try (200 cm a 110 kg) patří 
mezi nejlepší pivoty v sou-
těži, je velkým talentem 
a příslibem pro reprezentaci 
ČR. Patří mezi nejlepší hrá-
če a střelce družstva „Pe-

pino“ SKP F-M v extralize 
házené mužů. Je novým 
členem širšího výběru re-
prezentačního družstva 
mužů ČR. Se svým celkem 
SKP vybojoval v soutěžním 
ročníku 2015-2016 osmé 
místo. Trenérem sportovce 
je Aleš Chrastina.

Natálie Kaňáková, 18 
let, Beskydská šachová 
škola – šachy

Studentka Gymnázia 
Petra Bezruče se s šacho-
vou hrou začala seznamo-
vat již ve školce a ve škole 
ve Frýdlantě nad Ostravicí. 
Následně přešla do Bes-
kydské šachové školy 
ve Frýdku-Místku, kde 
trénuje a hraje dodnes. Již 
od útlého věku se účastní 
MČR mládeže, kde pra-
videlně sbírá medailová 
umístění, a reprezentovala 
Českou republiku na MS 
i ME. Na MS dívek do 18 
let v Rusku skončila na 31. 
místě, na ME vybojovala 11. 
místo a na MČR byla druhá. 
Natálie reprezentovala BŠŠ 
v extralize mládeže a v se-
zóně 2015/2016 si zahrála 
i v 1. lize dospělých. Trené-
ry mladé šachistky jsou me-
zinárodní mistři Stanislav 
Jasný a Sergej Berezjuk.

Adéla Moravcová, 21 
let, Taekwon-Do ITF FM 
– taekwondo 

Studentka Ostravské 
university, oboru speciální 
pedagogika. Taekwondo 
cvičí od roku 2006 a v re-
prezentaci je s roční stu-
dijní přestávkou od roku 
2011. Od roku 2013 působí 
jako trenérka dětí a mláde-
že v domácím frýdecko-
-místeckém oddíle. Na ME 
seniorů v řecké Soluni 
byla členkou zlatého týmu 
v technických sestavách. 
Na MČR získala prvenství 
v týmových speciálních 
technikách, 2. místo v tý-
movém silovém přeráže-
ní a 3. místo v týmovém 
sportovním boji. V indi-
viduálních disciplínách 
vybojovala dvě bronzové 

kam za sportem a relaxací

Nejúspěšnější sportovci okresu získali ocenění

medaile – v technických 
disciplínách a sportovním 
boji do 51 kg. V této disci-
plíně zvítězila i na Moravia 
Open. Další medaile, tento-
krát stříbrné, si přivezla ze 
stejného turnaje v technic-
kých sestavách a z prestiž-
ního turnaje Czech Open 
v Nymburku. Jejím trené-
rem je Filip Gavlas. 

Veronika Siebeltová, 
20 let, TJ Slezan Frýdek-
-Místek – atletika

V současné době zvládá 
náročný trénink se studi-
em na Vysoké škole báň-
ské, ekonomické fakultě.  

Svědomitá, zodpovědná 
atletka, které se vydařil 
přechod z juniorské do žen-
ské kategorie a je v širší 
reprezentaci ČR. Stala se 
mistryní České republi-
ky mezi ženami do 22 let 
v běhu na 3000 m překážek. 
Na této trati rovněž repre-
zentovala na mezistátním 
utkání ve Slovinsku. Doká-
zala zvítězit v celé řadě bě-
žeckých závodů – Běh mezi 
náměstími, Běh Jablunko-
vem, Zlatý podzim, Palko-
vice-Kubánkov, Jakubův 
lesní běh Důlňákem, Štandl 
kros, Bašťanská šestka, Běh 

Hrádkem a spousta dalších. 
Je vítězkou 35. ročníku 

Frýdecko-místeckého bě-
žeckého poháru. Trenérem 
sportovkyně je Josef Neje-
zchleba.

Jakub Gorný, 19 let, TJ 
TŽ Třinec – vzpírání

Ondřej Janeczko, 19 let, 
TJ TŽ Třinec – sportovní 
gymnastika

Stanislav Sajdok, 34 let, 
TJ TŽ Třinec – atletika

Olga Sikorová, 42 let, 
TJ TŽ Třinec – šachy 

David Tomiczek, 20 let, 
TJ TŽ Třinec – zápas řec-
ko-římský a volný styl

V Kralupech n. V. od-
startoval v sobotu 8. dub-
na Český pohár mládeže. 
Lašský sportovní klub měl 
zastoupení v 23 závodní-
cích a bylo se na co koukat. 
Předvedli jsme výborné 
výkony na planši v šermu, 
na střelnici nám to pěkně 
pálilo, v bazénu jsme drti-
li osobní rekordy a v běhu 
jsme se překonávali. Takto 
by se dalo shrnout vystou-
pení moderních pětiboja-
řů z našeho města, kteří 
prokázali, že zimní pří-
prava byla skvělá.

Členové LSKF-M se 
na těchto závodech před-
vedli nejenom v nových mi-
kinách, ale především pře-
pisovali historii, že poprvé 
závodili v rámci ČP v disci-
plíně šerm, která je součástí 
Moderního pětiboje od ka-
tegorie U17+. Na planši se 
představila hned šestice 
členů a vedli si výborně. 
Za jejich předvedený výkon 
jsme byli oceněni i od vr-
cholných představitelů Sva-
zu moderního pětiboje. Dík 

Skvělý start Lachů na ČP mládeže

tedy patří především trené-
rovi šermu Vítu Adamu-
sovi, který přímo v místě 
závodu společně s hlavním 
trenérem LSK F-M Pavlem 
Gazdou poděkoval našim 
borcům za parádní počin. 

Svůj křest zde proži-
li i tři členové v kategorii 
U 15, kdy poprvé závodili 
ve střelbě se vzduchové 
pistole a i oni se v této dis-
ciplíně ve startovním poli 
neztratili, spíše naopak.

A jak jsme si vedli cel-
kově v součtu jednotlivých 
disciplín a v jednotlivých 
kategoriích?: 

Největší radost nám udě-

lali medailisté, 1. místo 
Kateřina Lasotová (U17+), 
Matěj Pajtl (U17), Tobias 
Raška (U11), 2. místo Anna 
Fialová (U17+), Anna Stu-
dénková (U13), 3. místo Ja-
kub Haman (U17+).

Do prestižní desítky 
konečného pořadí se pak 
vešli, U19 – Michaela 
Matlochová, Anička Rou-
bíčková, Beáta Gazdová, 
U17 – Kateřina Lasotová, 
Anna Fialová, U15 – Bára 
Brožová, Matouš Matloch, 
Ondřej Kotásek, U13 – Ma-
těj Zbořil, Daniel Venglář, 
U11 – Lucie Přibylová, Filip 
Kraus, Albert Axmann.

POHÁR JOSEFA MASOPUSTA
chlapců středních škol a víceletých gymnázií v kopané

4. května (čtvrtek)
okresní finále

10. května (středa)
krajské finále

(sportovní areál Stovky MFK Frýdek-Místek )
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Jestli měli frýdecko-mís-
tečtí baseballisté špatný 
vstup do prvního zápasu, tak 
začátek druhého byl z jejich 
pohledu hotovou katastro-
fou. Domažlice v prvních 
dvou směnách stáhly dvanáct 
bodů a v té chvíli jen málok-
do věřil ve výhru domácích. 
Navíc po páté směně rozhod-
čí za silného deště a sněžení 
přerušili zápas za stavu 7-13 
v neprospěch Klasiku. A tato 
přestávka domácím basebal-
listům náramně prospěla. 
Hned v následující směně 
totiž zásluhou šesti bodů vy-
rovnali. V sedmé směně pak 
Adamus svým odpalem stáhl 
pro bod Pavelku a Frýdek-
-Místek tak dokonal obrat. 
Šokované Domažlice již ne-
dokázaly přidat další body 
a také z druhého duelu odešly 
poražené.

Velkou kaňkou toho-
to dvojzápasu bylo velké 
množství trefených pálkařů 
nadhozeným míčem. Do-
mažlice celkem trefily dva-
náct pálkařů Frýdku-Místku 
a těm se to samozřejmě vů-
bec nelíbilo. Nebezpečný byl 

hlavně moment, kdy 
míčem dostal do hel-
my domácí Jindřich 
Adamus. I proto se 
ve druhém utkání 
na hřišti strhla menší 
strkanice, kterou však 
rozhodčí velmi rychle 
uklidnili. 

„Je evidentní, že 
máme letos pomalejší 
rozjezdy, a to se potvr-

dilo i v zápasech s Domažli-
cemi,“ řekl po dvojzápase tre-
nér Klasiku Marcel Pardík. 
„Obě utkání jsme nechali 
soupeře odskočit do čtyřbo-
dového vedení hned v první 
směně. Toho se do budoucna 
budeme muset vyvarovat. 
Dobrým signálem pro mne 
je, že se tomu ale tým ne-
poddává, bojuje do konce 
a věří ve vítězství. Wolfs byli 
v průběžné tabulce nad námi, 
přesto náš cíl pro tento ví-
kend byl získat dvě vítězství 
a jsem rád, že se to povedlo.“

V sobotu 29. dubna se měl 
na hřišti ve Frýdku-Místku 
odehrát dvojzápas se Spále-
ným Poříčím. Bohužel z dů-
vodu velké marodky v týmu 
soupeře se tento souboj neo-
dehrál v plánovaném termí-
nu, ale až 4. června. Nejbližší 
domácí utkání odehrajeme 
20. a 21. května proti Chocni.

Sport

Ve dnech 13.–17. dub-
na se v Národním domě 
v Místku uskutečnil už 38. 
ročník Turnajů šachových 
nadějí, pětidenního svát-
ku šachu, který pořádá 
Beskydská šachová škola 
a kterého se každý rok 
účastní stovky především 
mladých šachistů nejen 
z České republiky. 

Letos se soutěží účastni-
lo 302 šachistů z 11 zemí 
(České republiky, Sloven-
ska, Ruska, Polska, Dán-
ska, Alžírska, Bulharska, 
Německa, Lucemburska, 
Ukrajiny a Anglie), což 
nepochybně kladlo velké 
nároky na pořadatele. Ti už 
jsou ale zvyklí, a tak průběh 
letošního klání byl stejně 
bezvadný jako v minulosti.

Soutěžilo se ve čtyřech 
věkových kategoriích (do 7 

let, do 9 let, do 12 let a do 15 
let), přičemž v každé kate-
gorii se vyhlašovali zvlášť 
hoši a dívky. Navíc soutěžila 
družstva a odehrál se i tra-
diční turnaj Pobeskydí Open.

V rámci družstev jsme 
na medaili nedosáhli, nej-
lepší náš tým byl čtvrtý, 
ale mezi jednotlivci jsme 
zaznamenali řadu úspěchů. 
Při závěrečném vyhlašová-
ní medailistů ve věkových 
kategoriích zaznělo celkem 
sedmkrát jméno hráče Bes-
kydské šachové školy, může-
me tedy směle konstatovat, 
že i 38. ročník Turnajů ša-
chových nadějí byl pro Frý-
dek-Místek velmi úspěšný. 
Do galerie úspěchů Beskyd-
ské šachové školy tentokrát 
přispěli 1. místem Richard 
Stalmach (H12), Kristýna 
Laurincová (D15) a Viktorie 

TŘI STOVKY ŠACHISTŮ: Náměstek primátora Pavel 
Machala zahájil turnaj vtipně citováním Morálky šachů 
Benjamina Franklina, pro kterého „šachová hra není pou-
ze zábavou zahalečů“.  Foto: Petr Pavelka

Úspěšné 38. Turnaje šachových nadějí

Dva velmi netradiční 
baseballové zápasy byly 
k vidění v neděli na stadio-
nu ve Frýdku-Místku. Do-
mácí Klasik se v nich utkal 
s Domažlicemi, které doká-
zal dvakrát porazit a posu-
nul se tabulkou vzhůru.

Před prvním duelem to 
chvíli vypadalo, že zápas 
kvůli dešti ani nezačne. Pak 
však se počasí umoudřilo 
a s malým zpožděním roz-
hodčí zahájil hru. Začátek 
utkání však domácí zastihl 
nepřipravené a hned v první 
směně dovolili soupeři do-
běhnout pro čtyři body. Jen-
že hráči Klasiku ukázali, že 
se v letošní sezoně nevzdáva-
jí, a postupně začali přidávat 
další body a po pěti směnách 
již svítilo na tabuli vyrovna-
né skóre 6-6. V osmé směně 
pak přišel rozhodující mo-
ment utkání, když po odpa-
lu Urbana chybuje obrana 
Domažlic a Frýdek-Místek 
dobíhá pro osmý bod. Do-
mažlice ještě zápas zdra-
matizovaly ziskem jednoho 
bodu v deváté směně, ale to 
na výhru nestačilo. 

 Foto: Pavel Chorobik

Výhry po špatných nástupech

Marek „On Mařena“ 
Koželuh z týmu Gracie 
Barra Draculino repre-
zentoval Frýdek-Místek 
v MMA (smíšená bojová 
umění) na prestižním tur-
naji organizace OKTA-
GON v Bratislavě. 

Zde nastoupil na svůj první 
profesionální zápas proti zku-
šenějšímu Jaroslavu Jartimovi 
z pražského Penta Gymu. Ko-
želuh sice prohrál na body, ale 
předvedl neskutečný výkon.

,,Mařena se skoro celý 
zápas bránil, ale ukázal vel-
ké srdce, bojového ducha 

Profesionální MMA z Frýdku-Místku
a především to, že patří mezi 
profesionální zápasníky 
MMA,“ hodnotil Markův 

promotér a osobní ranhojič 
z Alpha Cutam Team Bohu-
mil „BoBesh“ Vojkůvka.

Buchtová (U7), 2. místem 
Lucie Fizerová (D12) a An-
drea Budínská (U7) a 3. mís-
tem Pavlína Dudová (D12) 
a Zuzana Gřesová (D15).

Osmé jméno zaznělo při 
vyhlašování vítězů samo-
statného turnaje Pobeskydí 
Open, kde bronz vybojo-
val Michael Kubík. Jako 
nejlepší mezi ženami byla 
pak ještě v tomtéž turnaji 
vyhlášena Kristýna Novo-
sadová. Všem oceněným 
děkujeme za vzornou re-
prezentaci a gratulujeme. 
 Tomáš Adamec

Zahájení běžecké sezó-
ny na dráze se vydařilo. 
Přestože foukal poměrně 
silný, nárazový vítr a ob-
čas i zapršelo, postavilo 

TROJKA NA DRÁZE: Některé souboje byly velice těs-
né.  Foto: Petr Pavelka

Zahájení na dráze se vydařilo
se na start 26. ročníku 
Trojky na dráze celkem 
246 dětí a 93 dospělých. 
Kromě nejmenších dětí, 
které běžely 200 m, čeka-
lo na všechny jeden a půl 
okruhu, tedy 600 m.

Z našich se z vítězství 
jako první radoval Honza 
Klimas v přípravce, který 
zvládl svou trať za 1:50.6 
min. a pouhé dvě vteřinky 
zaostal za oddílovým rekor-
dem. Ovšem v mladších žač-
kách se už historické tabulky 
měnily a zasloužila se o to 
Anna Cagašová skvělým ča-
sem 1:38.8 min. V mladších 
žácích vybojoval vítězství 
Ondra Pavelek, ve starších 
žačkách Anna Zemaníková. 

Potom přišel další skvělý vý-
kon v podání Thomase Hla-
vačky, který vylepšil oddílák 
starších žáků na 1:27.7 min. 
Závody dorostu ovládla Eliš-
ka Kopcová a Tomáš Szy-
mala. K závodu na 3000 m 
nastoupilo ve dvou rozbězích 
58 mužů a po nich ve svém 
rozběhu 35 žen. Závod mužů 
ovládl Segej Tkač z Vítkovic 
za 9:09.6 min., z domácích 
byl nejlepší Jan Tesarčík 
na čtvrtém místě v čase 
9:26.3 min. Závod žen se stal 
kořistí Anety Chlebíkové 
10:06.8 minuty, před domácí-
mi Ivetou Raškovou, která si 
vylepšila osobák na 10:28.3 
min., a Veronikou Siebelto-
vou v čase 10:32.8 min.
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S příchodem jara 
do našeho města, se zele-
náním trávy, obrůstáním 
stromů novými svěže ze-
lenými listy je město Frý-
dek-Místek zpestřováno 
rozkvétajícími cibulovi-
nami a dvouletkami, kte-
ré jsou v rámci údržby 
a péče o zeleň na pokyn 
referentů zeleně odboru 
životního prostředí a ze-
mědělství vysazovány 
technickými službami 
na záhony, na kterých 
v letních měsících roz-
kvétají letničky.

Pestrá škála barev cibu-
lovin, jakými jsou zejména 
tulipány, hyacinty, narcisy, 
je doplněna dvouletka-
mi, jakými jsou například 
macešky, sedmikrásky 
a chejry, které postupně 

rozkvétají na kruhovém 
objezdu na ulici T. G. 
Masaryka nebo na ulici 
Frýdlantská, kde je záhon 
umístěn podél chodníku 
před obchodním středis-
kem. Záhony se pyšní uli-
ce Revoluční a Radniční. 
Jarní aspekt také zkrášluje 
trvalkový záhon v parku 
u nádraží, nově založené 
záhony na ulici Pionýrů 
a Malém náměstí. Mís-
ta, jakými jsou například 
památník Tomáše Garri-
gua Masaryka, Bedřicha 
Smetany nebo památník 8. 
pěšího pluku, jsou osázena 
jarními květinami a pod-
trhují tak význam a hod-
notu důležitých osobností 
a míst. Cibuloviny, kte-
ré pravidelně rozkvétají 
v travnatých plochách, 

se nacházejí například 
v Parku pod zámkem nebo 
na konci ulice 8. pěšího 
pluku u výjezdu na ulici 
Ostravskou.

Po odkvětu budou zá-
hony, na kterých v součas-
nosti postupně rozkvétají 
cibuloviny a dvouletky, 
osázeny letničkami. Na zá-
honech na ulici Malé ná-
městí a Pionýrů budou vy-
sázeny trvalky.

Odbor životního pro-
středí a zemědělství, který 
se v součinnosti s tech-
nickými službami stará 
o příchod jara do našeho 
města, žádá občany, aby 
rozkvétající květiny netr-
hali či jinak nepoškozovali 
a nechali je i ostatním ko-
lemjdoucím pro potěchu 
oka.

Vážení rodiče (zákon-
ní zástupci), zápis dětí 
k předškolnímu vzdělávání 
v mateřských školách (MŠ) 
zřizovaných Statutárním 
městem Frýdek-Místek 
pro celý následující škol-
ní rok 2017/2018 proběh-

ne v pondělí 15. května 
a v úterý 16. května. Ně-
které MŠ využijí pouze je-
den den (MŠ Skalice a Frý-
dek, Slezská 770 zapisují 
15. května; MŠ Chlebovice 
a Frýdek, Slezská 2011 za-
pisují 16. května). 

Předškolní vzdělávání 
se organizuje v souladu se 
školským zákonem pro děti 
ve věku zpravidla od 3 do 6 let, 
nejdříve však pro děti od 2 let. 

Pro děti, které do 31. srp-
na 2017 dosáhnou věku 5 
let, je od 1. září 2017 před-
školní vzdělávání povinné. 
Pokud ještě dítě do MŠ ne-
dochází, musí ho zákonný 
zástupce přihlásit ve spádo-
vé MŠ, nebo v jiné vybrané 
MŠ v termínu zápisu. Ne-
splnění této povinnosti je 
považováno za přestupek.

Na webových stránkách 
MŠMT www.msmt.cz, 
v sekci Vzdělávání/Předškol-
ní vzdělávání jsou zveřejně-
ny informace o povinném 
předškolním vzdělávání.

Zastupitelstvo města na zá-
kladě ustanovení školského 
zákona vydalo Obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 4/2017, 
kterou se stanoví školské ob-

vody mateřských škol zřizo-
vaných Statutárním městem 
Frýdek-Místek. Spádová MŠ 
(MŠ ve školském obvodu, 
v němž má dítě místo trvalé-
ho pobytu) musí v souladu se 
školským zákonem přijmout 
přednostně děti ze svého škol-
ského obvodu, pro které je 
předškolní vzdělávání povin-
né nebo mají přednostní prá-
vo na přijetí (pro školní rok 
2017/2018 se jedná o děti čtyř-
leté a starší). Další kritéria pro 
přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání stanoví ředitel 
MŠ, který rozhoduje o přijetí 
dítěte ve správním řízení.

Dítě může být přijato 
k předškolnímu vzdělávání 
i v průběhu školního roku, 
pokud má MŠ volné místo.

Bližší informace o zá-
pisu dětí k předškolnímu 
vzdělávání zveřejní ředi-
telé dotčených MŠ způso-
bem v místě obvyklým.

v mateřských školách na těchto místech 
ZŠ a MŠ FM, Jana Čapka 2555 
web: http://msskrivanek.webnode.cz/ 
web: http://mspastelkafm.webnode.cz/ 

MŠ FM, Slezská 770 (zde se zapisují děti 
i pro MŠ FM, Bavlnářská 455) 
MŠ FM, Slezská 2011 

ZŠ a MŠ FM, El. Krásnohorské 2254 
web: http://5zsfm.cz/materska-skola/ MŠ FM, Lískovecká 2850 

ZŠ a MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 320 
web: http://info.skola.liskovec.cz/materska-skola MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 182 

ZŠ a MŠ FM - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, 
příspěvková organizace 
web: www.zschlebovice.cz 

MŠ FM, Chlebovice, Pod Kabáticí 193 

ZŠ a MŠ FM - Skalice 192, příspěvková organizace 
web: www.skolaskalice.cz MŠ FM, Skalice 192 

MŠ Pohádka, FM, Třanovského 404 
web: www.mspohadkafm.cz 

MŠ FM, Třanovského 404  
(zde se zapisují děti i pro MŠ FM, 
Gogolova 239) 

MŠ Beruška, FM, Nad Lipinou 2318 
web: www.msberuska.cz 

MŠ FM, Nad Lipinou 2318  
MŠ FM, Olbrachtova 1421 

MŠ Sněženka, FM, Josefa Lady 1790 
web: www.mssnezenka.cz 

MŠ FM, Josefa Lady 1790 
MŠ FM, 8. pěšího pluku 821 
MŠ FM, Svatopluka Čecha 170 

MŠ Mateřídouška, FM, J. Božana 3141 
web: www.msmateridouska.cz MŠ FM, J. Božana 3141 

MŠ FM, Josefa Myslivečka 1883 
web: www.jmyslivecka.cz 

MŠ FM, Josefa Myslivečka 1883 
MŠ FM, F. Čejky 420 
MŠ Lysůvky, Příborská 37 

MŠ FM, Anenská 656, příspěvková organizace 
web: www.msanenska.cz 

MŠ FM, Anenská 656  
(zde se zapisují děti i pro MŠ FM, Jiřího 
Trnky 63) 

ZŠ a MŠ Naděje, FM, Škarabelova 562 
web: http://nadejems.webnode.cz/ MŠ FM, K Hájku 2972 

 

Zápis dětí do mateřských škol

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční

JARNÍ CIBULOVINY: Město rozkvétá, byť počasí ne-
přeje.  Foto: Petr Pavelka

Příchod jara do města Frýdku-Místku
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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:

Frýdecká skládka za-
znamenala v poslední 
době několik případů, 
kdy občané úmyslně strh-
li z nádoby na bioodpad 

nalepený čárový kód. 
Vyzýváme občany, aby 

čárové kódy z bionádoby 
nestrhávali; pomocí kódu, 
který obsahuje zároveň 
RFID čip, jsou snímacím 
zařízením instalovaným 
na vozidle automaticky za-
znamenávány všechny svo-
zy z předmětných nádob, 
zároveň slouží pro samot-
nou evidenci nádob.

Čárový kód je umístěn 
na přední straně bionádoby 
mezi znakem Statutárního 
města Frýdek-Místek a ná-
lepkou s informacemi, kte-
ré odpady do nádoby patří 
a které ne. 

RFID (Radio Frequency 
Identification) – radiofrek-
venční systém identifika-
ce je moderní technologie 
identifikace objektů pomo-
cí radiofrekvenčních vln. 

Tento systém klade důraz 
na co nejrychlejší a přes-
né zpracování informací 
a okamžitý přenos těchto 
načtených dat k následné-
mu zpracování.

O státních svátcích 
svozy beze změn

V pondělky 1. 5. (Svátek práce) i 8. 5. (Den vítězství) 
provádí společnost Frýdecká skládka, a.s. 

v celém městě Frýdku-Místku svoz 
všech odpadů beze změn.

Nestrhávejte čárový kód z bionádoby!

Bionádoby s čárovým kódem.

Po plošném postřiku 
jmelí na vytipovaných 
stromech, kdy se ke slovu 
dostala vysokozdvižná plo-
šina, byl 10. dubna zahájen 
také postřik jmelí metodou 
spojenou s jeho ořezem. 

Ošetření provádí stro-
molezec, který je zároveň 
odborný arborista. Někte-
ré větve stromu napadené 
jmelím se zakracují nebo 
celé odřezávají (většinou 
slabé nebo hodně napadané 
větve jmelím). U ponecha-
ných větví (většinou hlavní 
kosterní větve) se provádí 
ořez jmelí, při kterém se 
ponechávají cca 5 cm krát-
ké kmínky (větévky) jmelí. 
Tyto ponechané části jme-
lí jsou následně ošetřeny 
rostlinným stimulátorem, 
stejným, kterým bylo ošet-
řeno jmelí při plošném po-
střiku. Pilotně bude touto 
metodou ošetřeno 6 ks stro-
mů – 4 lípy a 2 vrby. I tyto 

stromy budou v průběhu 
roku monitorovány a bude 
se vyhodnocovat jejich stav 
a účinnost tohoto ošetření. 
Tato metoda je časově a fy-
zicky náročnější, finančně 
dražší, ale po ošetření není 
vidět žádné jmelí. Srovnání 
a vyhodnocení účinnosti 
obou metod bude prová-
děno v průběhu letošního 
a příštího roku.

Jmelí ničíme i ořezem

V pátek 28. dubna byla 
uzavřena provozovna 
pohřební služby Pietas. 
Technické služby připra-
vují nové prostory pro 
úřadovnu hrobové mat-
riky, která bude na ulici 
Radniční, hned vedle pro-
vozovny pohřební služby 
Pietas, kde v současnosti 
hrobová matrika funguje. 

K rozšíření prostor při-
stoupilo představenstvo 
společnosti TS a.s. z dů-
vodu zkvalitnění poskyto-

vaných služeb občanům, 
aby obě agendy měly své 
samostatné kanceláře a ob-
čané nebyli rušeni v jedné 
místnosti více zákazníky. 
Pro zprovoznění nové míst-
nosti je nutno udělat menší 
stavební úpravy. „Věřím, 
že občané připravovanou 
změnu uvítají. O termínu 
otevření nové kanceláře 
hrobové matriky budou 
občané včas informováni,“ 
uvedl předseda představen-
stva Jaromír Kohut.

Pohřební služba se rozšíří
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1. – 9. 7.
DANCE CAMP NO. 4 
aneb TANEČNÍ ROK 

| 9 dnů
Jeseníky jsou nejčistším 
prostředím naší republiky 
a my zde pořádáme další 
taneční tábor.
Každodenní program na-
bízí taneční workshopy: 
street dance, dance hall, 
hip-hop, disco, aerobic, 
zumba, show-dance, LA 
tance s lektory, kteří se sty-
lům dlouhodobě věnují.
Dále budeme hrát hry, tvo-

řit, soutěžit, jezdit na výlety 
(Masarykova stezka, Mořské 
Oko, Obří vrch, Freuden-
stein.) Nuda s námi nehrozí!
Celý program 4. ročníku tá-
bora Dance Camp je veden 
formou celotáborové hry 
na téma Taneční rok: Protan-
číte se rokem 2017, zažijete 
Štědrý den s rozbalováním 
dárků či Halloweenskou pár-
ty, půjdete do školy „naruby“, 
oslavíte Velikonoce, v létě 
pojedete k „moři“, na Nový 
rok si zalyžujete a postavíte 
sněhuláka. A jak oslavíte Den 

dětí? Nechte se překvapit!
Věk: 6–16 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy
Místo: RS Iris, Karlovice 
u Vrbna pod Pradědem, Je-
seníky
Cena: 3 900 Kč
Informace a přihlášky: 
Renáta Zahurská | Telefon: 
732 383 131, 558 434 154 | 
E-mail: renata@klicfm.cz

14. – 23. 8.
JAK SI POSTAVIT 

AUTO | 10 dnů
Letní tábor se zaměřením 

na vědu a techniku. Na tomto 
táboře se dozvíte mnoho za-
jímavého z oblasti automobi-
lismu a automobilek. Ukáže-
me vám, jak se auta vyrábějí 
a jak fungují. Naučíte se mno-
ho zajímavých věcí z oblasti 
vědeckotechnických činností, 
a to teoreticky i prakticky.
Kromě technických čin-
ností vás samozřejmě čeká 
spousta her, soutěží, krea-
tivních činností. Pojede-
te na výlet, zatancujete si 
na diskotéce, je pro vás při-
pravena celotáborová hra.

Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budo-
va, sprchy s teplou vodou 
na pokojích
Místo: Horská chata Skal-
ka, Mosty u Jablunkova, 
okres Frýdek-Místek
Cena: 4 100 Kč
Cena pro prvních 30 při-
hlášených a zaplacených 
účastníků: 3 800 Kč
Akce platí do 30. 4. 2017.
Informace a přihlášky: 
Radka Kulhánková | Telefon: 
737 421 058, 558 111 763 | E-
-mail: radka@klicfm.cz

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. 5. 
NÁRAMEK PŘEŽITÍ

Je tady další akce, kde hlav-
ní roli hraje padáková šňůra, 
což je tenké lano s nosností až 
250 kilogramů. Pomocí jej si 
vyrobíme náramky, které lze 
v případě potřeby snadno roz-
plést a získat tak lano. Společ-
ně se naučíme základní uzly 
a vyrobíme několik typů 
náramku. Vyrobíme si také 
praktický přívěšek na klíče.
Věk: 9–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin
Cena: 100 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

13. 5. – 14. 5. 
NA SKOK DO PRAVĚKU 

| POBYTOVÁ AKCE
Víte, jak se žilo lidem v pra-
věku? Jak se oblékali, co jed-
li, jaká měli obydlí? Která 
zvířata chodila po naší Zemi 
zároveň s nimi? Vydejte se 
s námi „Na skok do pra-
věku“. Vyzkoušíme si, jak 
těžké je lovit oštěpem či roz-
dělat oheň bez zápalek, oz-
dobíme se pravěkými ozdo-
bami. Nebudou samozřejmě 
chybět ani hry a soutěže. Tak 
co, jdeš s námi do toho?
Věk: 6–12 let
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, | Příjezd: 
9.00–9.30 hodin na TZ Viš-
ňovka | Odjezd: 16.00 ho-
din z TZ Višňovka
Cena: 550 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 

| E-mail: recepce@klicfm.cz
13. 5. 

EKOHRÁTKY 
V MRAVENIŠTI

Víte o tom, že všichni mra-
venci na světě váží víc než 
všichni lidé? Už jste slyšeli, 
že mravenci pěstují rostliny 
a chovají dobytek? Tušili 
jste, že v Austrálii se medo-
ví mravenci podávají dětem 
místo bonbonů? Pojďte na-
hlédnout do fascinujícího 
světa tohoto hmyzího dru-
hu. Čeká vás neúprosný boj 
a soutěžní klání mezi červe-
nými a černými, vyrobíte si 
hmyzí pozorovatelnu, origi-
nálně si ozdobíte lupu a do-
zvíte se neuvěřitelná fakta, 
kterými budete moci ohro-
mit své okolí. 
Věk: 6–12 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 14.00–17.00 hodin
Cena: 60 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

15. 5. – 16. 6. 
KOUZLO PALIČKOVA-
NÉ KRAJKY | VÝSTAVA 
Od 15. 5. do 16. 6. se uskuteční 
výstava paličkované krajky. 
Díla vznikla ve Středisku vol-
ného času Klíč pod vedením 
paní Jindřišky Radvanské. 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–18.00 hodin
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

20. 5. 
VENKOVNÍ NERF 

TURNAJ
Turnaj týmů v soubojích 
s pistolemi NERF. Akce bude 
probíhat na zahradě RC Klí-
ček, kde se bude hrát na vy-
značeném prostoru. K dis-
pozici bude také tréninková 
NERF střelnice a další do-
plňkové aktivity. V případě 
nepříznivého počasí se akce 
přesouvá na budovu A, kde 
budou připraveny alternativ-
ní soutěže s nerf pistolemi.
Věk: 8–15 let
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 9.00 – 12.00 hodin
Cena: 60 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

20. 5.
ROZKVETLÉ DOBROTY 
V SOBOTY | DOBROTY 

V SOBOTY
Přijď si připravit lahodný 
jahodový zákusek, poznat 
nové přátele a pobavit se 
u společných her.
Věk: 6–15 let
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova B, Pionýrů 764, Mís-
tek, 9.00–12.00 hodin
Cena: 80 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

27. 5.
MÝDLOVÝ SVĚT | 
VOŇAVÁ SOBOTA

Pojďme naši kuchyni změnit 
na kosmetickou laboratoř 

a vyrobit si voňavá mýdla 
čistě z přírodních surovin, 
která si zabalíme jako dárek.
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: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

27. 5. – 28. 5. 
VÍKEND PRO 
PRINCEZNY 

| POBYTOVÁ AKCE
Princezny celý rok poznáva-
ly evropské země. Teď přišel 
ten správný čas na skutečný 
výlet! Pojedeme na víkendo-
vý pobyt na naši turistickou 
základnu Višňovka ve Vy-
šních Lhotách. Dva dny si 
budeme užívat! Čekají nás 
hry a soutěže, výtvarná dílna 
a vycházky do přírody. To si 

přece nemůžete nechat ujít.
Věk: 5–10 let
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, | Příjezd: 
9.00–9.30 hodin na TZ Viš-
ňovka | Odjezd: 16.00 hodin 
z TZ Višňovka
Cena: 550 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

28. 5.
OSADNÍCI Z KATANU

Přijď si zahrát deskovou hru 
Osadníci z Katanu a postoupit 
na Mistrovství ČR do Prahy.
Věk: 8–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.30–16.00 hodin, 
Prezence: 9.30–10.00 hodin
Cena: 50 Kč
Informace: Recepce | Tele-
fon: 558 111 777, 778 421 468 
| E-mail: recepce@klicfm.cz

Nabídka letních pobytových táborů SVČ Klíč – volná místa 2017

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na květen

Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 
1883 dává na vědomí, že rozšířila své služby o chůvu 
a asistenta pedagoga pro zvýšení kvality předškolní-
ho vzdělávání a usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Tyto 
služby jsou financovány z projektu OP VVV. Mateřská 
škola získala finanční prostředky ve výši 622.404 Kč. 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Pionýrů 2352, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 433 525, e-mail: ruzovka@ruzovka.eu
Mateřská škola pro děti s vadami řeči a souběžným po-
stižením více vadami (v areálu SŠED, bývalé hornické 
učiliště, vedle plaveckého bazénu) 
Škola je zapojena do projektu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ 
ZDRAVÍ.

Vás srdečně zve na
zápis do mateřské školy

ve středu 3. 5. 2017 od 8.00 do 16.00 hodin 
K zápisu přineste:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
- doporučení školského poradenského zařízení
Nabízíme:
- logopedickou péči pod vedením klinických logopedů
- výuku dětí s poruchami autistického spektra
- individuální přístup v malém kolektivu dětí
- relaxační místnost, zahradu
- třídy vybavené interaktivními tabulemi
- canisterapii, muzikoterapii, arteterapii
- možnost využití odborných učeben: školní knihovna, 
cvičná kuchyň, školní dílna, keramická dílna
- lekce plavání
- spolupráci se speciálně pedagogickými centry a peda-
gogicko-psychologickou poradnou
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Mateřská škola Frýdek-Místek, 
Josefa Myslivečka 1883

Má vaše dítě řečovou vadu?
Potřebujete odbornou i následnou pomoc?
Obraťte se na nás! Vám poradíme a dítěti pomůžeme.

Poskytujeme všestranné podmínky 
pro předškolní rozvoj a vzdělávání. 

Veškeré aktivity jsou zařazovány stejně jako 
v běžných třídách. Velkou výhodou je menší 
počet dětí v kolektivu, a tak i intenzivnější 

individuální přístup učitelů. 
Učitelky provádějí logopedickou terapii pod 

odborným vedením klinického logopeda se zaměře-
ním na správný vývoj řeči ve všech jazykových rovi-
nách na základě aplikace speciálně-pedagogických 

metod, které v běžné třídě MŠ nemohou 
a nesmí být využívány.

Nebojte se nás kontaktovat na tel. 774 036 919 
a domluvit si návštěvu! Těšíme se na vás!

Školství

Mateřská škola ve Skali-
ci se zúčastnila XV. ročníku 
celostátní výtvarné soutěže 
pro předškoláky Školka 
plná dětí v Hradci Králové. 

V soutěži se sešlo 3123 
dětských výtvarných prací 
z 309 mateřských, speci-
álních a základních umě-
leckých škol z celé České 
republiky. Dětem z naší 
mateřské školy se podařilo 
vyhrát 1. místo s výtvarnou 
prací Dinosauří svět, kterou 

Výchova k ochraně 
a tvorbě životního pro-
středí má v mateřské škole 
Mateřídouška na sídlišti 
Slezská ve Frýdku-Místku 
dlouholetou tradici. Čin-
nosti s ekologickým za-
měřením se staly součástí 
vzdělávacího programu, 
stejně jako environmentál-
ně orientované akce se spo-
lečnou účastí dětí, pedago-
gů a rodičovské veřejnosti.

V rámci ekologické výcho-
vy se snažíme zprostředkovat 
dětem co nejvíce praktických 
zkušeností a intenzívních 
prožitků, které získávají při 
ekologicky zaměřených ak-
tivitách a naplňování školní-
ho vzdělávacího programu, 
nesoucího název Už vím 
proč, ale také při činnostech 
na školní přírodní zahradě, 
na vycházkách i při tvořivých 
dílnách.

Právě díky aktivní spo-
lupráci s rodiči se nám daří 
i ve sběrové činnosti a děti 
jsou vedeny nenásilnou for-
mou již od útlého věku ke tří-
dění odpadů. Na základě již 
získaných zkušeností jsme 
se rozhodli podat přihlášku 
do mezinárodního vzděláva-
cího programu EKOŠKOLA 
pro mateřské školy. Prvním 

krokem bylo vytvoření EKO-
TÝMU. Ten je základem 
fungování daného programu, 
který byl sestaven z dětí, ale 
i dospělých – rodičů, učitelů, 
provozních zaměstnanců. 
Zpracovali jsme společně 
analýzu témat Odpady a Jíd-
lo, kde se děti zamyslely nad 
tím, jak dlouhou a složitou 
cestu musí jídlo překonat 
do okamžiku, než se jim do-
stane na talíř. Společně jsme 
si vypracovali plán činností, 
který postupně plníme, vy-
tvořili jsme EKOKODEXY 
k tématům Jídlo a Odpady.

A protože nám není lhos-
tejný přístup k naší planetě 
Zemi, pod záštitou ekotýmu 
byl zorganizován jarní úklid 
naší školní zahrady. Děti, 
společně s rodiči, prarodiči 
i zaměstnanci školy, sbíra-
ly odpadky, hrabaly trávu, 

okopávaly záhonky, čistily 
jahody od suchých lístků. Při 
této akci byl založen Hřbitov 
odpadků, který dětem názor-
ně ukazuje důležitost třídění 
odpadů. Paní učitelky připra-
vily zajímavé úkoly s temati-
kou ochrany přírody, zasadily 
kytičky a pažitku do truhlíků 
k následnému pozorování, ale 
i k obohacení jídelníčku dětí.

Přejme si, aby aktivní pří-
stup k životnímu prostředí 
pěstovaný od útlého dětství 
provázel děti po celý život. 
Společně usilujeme o získání 
titulu EKOŠKOLA a věříme, 
že se nám to podaří!

Pokud se chcete o naší ma-
teřské škole dozvědět více, 
určitě nahlédněte na webové 
stránky www.msmateridous-
ka.cz.  Děti a zaměstnanci 
 MŠ Mateřídouška, 

 Frýdek-Místek

Skalické děti vyhrály

společnými silami nakreslili: 
František Indrst, Jonáš Šimo-
ník, Adam Michalek, Daniel 
Čuba, Dalibor Hrabec, Bar-

bora Kubátková, Agáta Ga-
láčová a Matěj Novotný. Moc 
blahopřejeme.  Bc. Romana 
 Čapounová, MŠ Skalice

Školní vzdělávací pro-
gram mateřské školy Sně-
ženka, která má tři odlou-
čená pracoviště, je zaměřen 
na dodržování lidových 
tradic a návrat k hodnotám 
přírody, zdravý životní styl 
a postupnou adaptaci nově 
příchozích dětí.

Jeho název „Poznáváme 
svět“ již naznačuje, že se 
děti budou dovídat potřebné 
informace o svém blízkém 

i širším okolí, budou získá-
vat důležitý základ pro další 
etapy svého života. Dodržu-
jeme a oslavujeme například 
tradice posvícení, masopus-
tu, karnevalu, Moreny, čaro-
dějnice. Zaměření na zdravý 
životní styl podporujeme 
nejen zdravým stravováním 
dětí, ale také možností využi-
tí vlastní tělocvičny a sauny, 
kde se děti pravidelně otužují 
a posilují tak přírodní cestou 

svou imunitu. U nově přícho-
zích dětí dochází k postupné 
a pomalé adaptaci, učitelky 
a rodiče úzce spolupracují 
na vytvoření ideálních pod-
mínek pro co nejjednodušší 
začátek docházky do MŠ. 

Zápis do MŠ Sněženka se 
koná ve dnech 15. a 16. 5., 
bližší informace na www.
mssnezenka.cz.

 Radana Kempová, 
 MŠ Sněženka

Tradice a zdravý životní styl
v mateřské škole Sněženka

Mateřská škola Mateřídouška se zapojila 
do mezinárodního programu EKOŠKOLA

V prvním březnovém 
týdnu do naší školy za-
vítaly dvě sympatické 
pracovnice ADRY Alice 
Šavrdová a Gabriela Slí-
vová. Potěšily nás svou 
návštěvou v 6. ročníku, 
kde ve dvouhodinovém 
bloku výtvarné výchovy 
seznámily žáky s činností 
této prospěšné organiza-
ce.

Vše proběhlo zábavnou 
formou. V první vyučovací 
hodině si žáci ve skupin-
kách připravovali vyprá-
vění o tom, co organizace 
dělá, dle rozdaných obráz-
ků a fotografií, na kterých 
byli zachyceni pracovníci 
ADRY v situacích, jak po-
máhají.

Druhá hodina proběhla 
ryze kreativně. Žáci opět 
ve skupinkách z vybra-
ného spolužáka vytvářeli 
„superdobrovolníka“, který 
musel splňovat požadavky 
dle zadání. Toto „hastroše-

ní“ žáky velice bavilo, pou-
žili k tomu různé materiály 
z ADRY – od cárů látek 
přes plastové misky, talíře, 
vlnu, alobal apod.

Na závěr akce ještě kaž-
dý žák obdržel prázdnou 
pohlednici a jeho úkolem ji 
bylo doma obohatit svými 
nápady tak, aby udělala ná-
hodnému adresátovi radost.

Další den si pro ně pra-
covnice přišla do ško-
ly. Většina žáků myslela 
na ostatní a úkol splnila. 

K problematice pomá-
hat druhým jsme se ještě 
vrátili v hodinách výcho-
vy k občanství a ke zdraví. 
Myslím si, že tato návštěva 
probudila i v našich žácích 
lidskost a díky ní žáci po-
chopili, jak je důležité, aby 
každý člověk, který se ocit-
ne ve složité životní situaci, 
nezůstal sám, ale měl něja-
kou lidskou podporu. 

 Dana Zimčíková, 
 třídní učitelka 6.B

ADRA na „Sedmičce“
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Hororová středa: Uteč
USA, horor/mysteriózní, 2D, 15+, 
titulky, 103 min., vstupné 120 Kč, 
premiéra.

Čt 11. 5. v 17.00
Speciál Charlie Hunnam 

– Ztracené město Z
USA, dobrodružný/životopisný/his-
torický, 2D, 12+, titulky, 141 min., 
vstupné 110 Kč, premiéra.

Čt 11. 5. v 19.30
Speciál Charlie Hunnam 

– Král Artuš: Legenda o meči
Velká Británie/Austrálie/USA, akční/
dobrodružný/drama, 2D, 12+, titulky, 
126 min., vstupné 120 Kč, premiéra.

So 13. 5. v 17.00
LEGO Batman film

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

So 13. 5. v 19.00
Zahradnictví: Rodinný přítel

ČR/Slovensko, drama, 2D, přístupný, 
dabing, 130 min., vstupné 120 Kč.

Út 16. 5. v 19.00
Lady Macbeth

Velká Británie, drama, 2D, 2016, re-
žie: William Oldroyd, 15+, titulky, 89 
min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 
80 Kč, Filmový klub.

www.knihovnafm.cz
Každý čtvrtek od 14.00, Místek
Tvořílek – dílnička pro děti
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

Pietní akt k 72. výročí osvobození 
města Frýdku-Místku

se bude konat ve čtvrtek 4. května 
v 16 hodin na Městském hřbitově 

ve Frýdku

Tel.: 558 646 888
info@beskydy-info.cz
www.beskydy-info.cz

13. 5. v 9.00 – 13.00
Beskydy objektivem

- minikurz focení
Kde: Malenovice, u RC Rosnička
Vstupné: 200 Kč/nutná rezervace ja-
novska.dagmar@beskydy-info.cz

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: 10.00 – 17.00

STÁLÉ EXPOZICE:
30. 6. 2017 – ZAVÍRÁME STÁLOU 
EXPOZICI BESKYDY – PŘÍRODA 

A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY 

ŁYSOHORSKÉHO
VÝSTAVY:

HMYZ A JINÁ HAVĚŤ 
ZBLÍZKA

pobočka Místek 
Inspirováni celoevropskou iniciati-
vou Noc literatury pořádáme letos 
druhý ročník Literární noci. Trasa je 
tentokrát situována do Místku a akce 
velmi úzce souvisí se 750 lety zalo-
žení města. Za doprovodu historika 
Jaromíra Poláška se totiž projdeme 
po místech, která během desetiletí 
či staletí změnil zub času k nepo-
znání. Znáte historii Německého 
domu a Moravia banky? Víte, kde 
přesně bydlel významný rodák Fran-
tišek Kolařík? A tipnuli byste si, kde 
v Místku stával strašidelný hřbitov?
Trasa bude opět proložena literárními 
úryvky, které budou souviset s místy, 
na nichž se bude číst. Od knihovny se 
vydáme podchodem k základní umě-
lecké škole, odskočíme si k Malému 
parku a trasu ukončíme ve farním 
kostele sv. Jakuba okolo desáté hodi-
ny večerní.
Sraz účastníků a účastnic je v 19.00 
v Modrém salonku místecké knihov-
ny. 
Akce navazuje na autorské čtení Jana 
Němčeka a Jaromíra Šlosara, kteří 
představí své nové básnické sbírky. 
Hudební doprovod zajistí Martin 
Dytko. Čtení se koná v Modrém sa-
lonku místecké knihovny od 18.00. 
Vstup na obě akce je zdarma.

So 13. 5. v 15.00
Myška Terka a veverka Klárka 
Landsbergerův park / faunapark 

v ředitelství Slezanu 
Představení pod širým nebem je vy-
vrcholením letošní sezóny dětských 
divadélek. Využijte s dětmi příleži-
tost navštívit jinak pro veřejnost uza-
vřený bývalý zoopark na pozemku 
bývalého ředitelství Slezanu. Veselou 
pohádku zahraje místní oblíbené duo 
divadélka En-ten-týky. Vstup zdar-
ma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
St 3. 5. v 19.00

Škola, základ života 
Divadlo Petra Bezruče, př. sk. C 

Hudební komedie nejen pro pamět-
níky s Norbertem Lichým. Divadelní 
adaptace knihy Študáci a kantoři, kte-
rá je známá především díky slavným 
a diváky tolik milovaným filmům 
Martina Friče. Herci a herečky na-
vléknou podkolenky, uvážou si kra-
vaty a naškrobí límečky, aby se spolu 
s diváky, plni odhodlání vzdělávati 
se, vrátili do školních lavic. Študácká 
duše je ale pořád stejná a nepřátelský 
učitelský sbor už se staví do šiku. 
O velké přestávce se budou dít věci! 
Přidejte se k nám, ale rychle... než za-
zvoní! Vstupné 280 Kč.

Pá 12. 5. v 19.00 
Červená

(Náhrada za představení Leni)
Divadlo v Řeznické, př. sk. B 

Hrají: Miroslav Etzler, Martin Kraus
Divadelní hra, na motivy skutečné 
události, života a osudu fascinujícího 
umělce Marka Rothka. Hra nás zave-
de do Ameriky koncem 50. let, kdy 
do moderního umění přichází nová 
generace ztělesněná rolí Rothkova 
mladého asistenta. Jejich vztah se 
vyvíjí od úcty až ke vzrůstajícímu 
útoku, souboji idejí a uměleckých 
názorů, neodvratnému rozchodu, ale 

i vzájemnému pochopení, prolnutí 
a výměně rolí. Z vrcholu už vedou 
všechny cesty jenom dolů, jeden se 
tam škrábe, druhý začíná objevovat 
své limity a bojuje o své postavení. 
Rothko poučuje, mýlí se, je občas 
směšný, do sebe zahleděný, občas 
tragický. A při tom pojmenovává 
podstatu své tvorby, podstatu jakéko-
liv tvorby, v jakékoliv době. Vstupné 
450 Kč.

VÝSTAVY
St 2. 5. – St 31. 5. Fotoklubu Art 

Collegium Frýdek-Místek 
Nová scéna Vlast a Národní dům

Výstava místního fotoklubu, na kte-
ré budou k vidění různé pohledy 
na město ležící na březích Ostravi-
ce. Výstava je součástí oslav 750 let 
Frýdku-Místku a zahrne obě výstav-
ní místa KulturyFM. Autoři foto-
grafií: Miroslav Holinka, Miroslav 
Žiška, Jan Smekal, Vladimír Pryček, 
Andrea Filipcová, Jarmila Špetíková, 
Gabriela Pachová, Jiří Kluska, Luboš 
Myslikovjan.

KINO
Po 1. 5. v 17.00
Rande naslepo

Německo, romantická komedie, 2D, 
přístupný, dabing, 111 min., vstupné 
110 Kč.

Po 1. 5. v 19.00
Pátá loď

Slovensko/ČR, drama, 2D, 2017, re-
žie: Iveta Grófová, přístupný, dabing, 
85 min., vstupné 100 Kč/pro členy 
FK 80 Kč, Filmový klub, premiéra.

Út 2. 5. v 19.00
Neznámá dívka

Belgie, krimi/drama/thriller, 2D, 
2016, režie: Jean-Pierre Dardenne, 
Luc Dardenne, 12+, titulky, 113 min., 
vstupné 110 Kč / pro členy FK 90 Kč, 
Filmový klub, premiéra.

Čt 4. 5. v 17.00
Pá 5.–Ne 7. 5. v 19.00

Strážci Galaxie Vol. 2
USA, akční/komedie/sci-fi, 2D, 12+, 
dabing, 136 min., vstupné 120 Kč, 
premiéra.

Čt 4. 5. v 19.30
The Circle

USA/Spojené arabské emiráty, dra-
ma/sci-fi/thriller, 2D, 12+, titulky, 
105 min., vstupné 110 Kč, premiéra.

Pá 5. 5. v 16.30
Kráska a zvíře

USA, rodinný/muzikál/fantasy, 2D, 
přístupný, dabing, 130 min., vstupné 
110 Kč, pro děti.

So 6. – Ne 7. 5. v 17.00
Šmoulové: Zapomenutá vesnice

USA, animovaný, 2D, přístupný, da-
bing, 88 min., vstupné 120 Kč/děti 
do 15 let 100 Kč, pro děti.

Po 8. 5. v 19.00
Úkryt v ZOO

USA/Velká Británie/ČR, životopis-
ný/historický/válečný, 2D, 2017, re-
žie: Niki Caro, 12+, titulky, 127 min., 
vstupné 110 Kč / pro členy FK 90 Kč, 
Filmový klub, premiéra.

Út 9. 5. v 19.00
Špína

ČR/Slovensko, drama, 2D, 2017, re-
žie: Tereza Nvotová, 15+, dabing, 87 
min., vstupné 100 Kč/pro členy FK 
80 Kč, Filmový klub, premiéra.

St 10. 5. v 10.00
Manžel na hodinu

ČR, komedie, 2D, dabing, 104 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 10. 5. v 19.00

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KURZY
St 3. 5. 

Zahájení prodeje podzimních taneč-
ních kurzů na www.kulturafm.cz.

HUDBA
Čt 4. 5. v 19.00, Národní dům

Edita Adlerová: George Gershwin 
– Muž, který neodešel 

př. sk. KPH 
Jedinečný projekt jedné z nejlepších 
českých mezzosopranistek Edity 
Adlerové, který je sestaven převážně 
z díla světoznámého autora nezapo-
menutelných skladeb George Gersh- 
wina. Aranže jsou z pera akordeono-
vé hvězdy Petra Vacka. Večer je mo-
derovaný, provázený autentickými 
citáty Gershwinových lásek a jeho 
současníků. Tím se velmi zpřítomní 
jak zajímavá a skvělá Gershwinova 
osobnost, tak i atmosféra slavné éry 
třicátých let v Americe. Celý pořad 
má výraznou dramaturgickou grada-
ci a zpěvačka střídá stylové kostýmy 
a klobouky.
Účinkují: Edita Adlerová – mezzo-
soprano, Petr Vacek – akordeon
Vstupné 150 Kč/80 Kč studenti, seni-
oři a držitelé průkazu ZTP/P
POVÍDÁNÍ V ZELENÉM BARU

Čt 11. 5. v 18.30, Národní dům 
Se Zdeňkou Švarcovou do země 

vycházejícího slunce 
Posledním hostem Zeleného baru 
bude v tomto „školním roce“ pro-
fesorka Zdeňka Švarcová. Tato 
významná česká japanoložka nám 
představí zemi Dálného východu 
z pohledu pedagožky, tlumočnice 
a překladatelky a ukáže, že Japonsko 
neznamená jen haiku, sushi, motorky 
Yamaha či béčkovou hororovou pro-
dukci. Prof. Zdeňka Švarcová, Dr., je 
profesorkou Katedry asijských studií 
FF UP v Olomouci. Přeložila více než 
deset sbírek japonské poezie a o ja-
ponské literatuře napsala řadu odbor-
ných i popularizačních knih. V roce 
2010 jí japonský císař propůjčil Řád 
vycházejícího slunce. Vstup zdarma.

POD ŠIRÝM NEBEM
So 6. 5. v 10.30
Gurmán fest

Sady Bedřicha Smetany
V květnu dostanou naše chuťové 
buňky zabrat. KulturaFM pořádá 
ve spolupráci s Martinem Svačinkou 
a jeho kolegy historicky první ročník 
Gurmán festu, kde o dobroty všeho 
druhu nebude nouze. Kromě desítek 
stánků s regionálními i exotičtějšími 
delikatesami nabídne Gurmán fest 
i několik kulinářských a baristických 
workshopů a nebude chybět ani ob-
líbená Chilli show. V podvečerních 
hodinách zazní na hlavním pódiu ně-
kolik zajímavých kapel. Návštěvníky 
čeká písničkář René Souček, swingo-
vá stálice Šuba Duba Band, rockoví 
experimentátoři Slepí křováci a re-
ggae-ska kapela s názvem doslova 
příznačným – Fast Food Orchestra. 
Vstup zdarma.

Pá 12. 5. v 19.00
Literární noc: Zaniklá místecká 

zákoutí 
Knihovna Frýdek-Místek, 
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Nejzajímavější fotografie ze stejno-
jmenné soutěže v chodbě expozice 
Frýdeckého zámku. Vstupné zdarma. 
Výstava potrvá do května.
HÁDÁM, HÁDÁM POHÁDKU…
Výstava s ilustracemi Vlasty Švejdo-
vé. Brněnská malířka má ráda děti 
a děti mají rády zase ji. 
Výstava potrvá do 18. června.

LITERÁTI OSLAVUJÍ
Literární klub Petra Bezruče Frýdek-
-Místek je činný již dvacet let. Jeho 
členové se proměnili a proměňují, ale 
aktivity zůstávají – vydávání alma-
nachů a časopisu Zrcadlení, besedy 
o poezii, literární večery, každoroč-
ní mezinárodní setkávání „Beskyd-
ská lavečka“, literární soutěže pro 
studenty, autorská čtení a výstavy. 
Výstava zároveň připomene, že před 
150 lety se narodil Petr Bezruč. Po-
byt v kraji pod Lysou horou hluboce 
poznamenal duši básníka. Vernisáž 
ve čtvrtek 11. května v 17.00, výstava 
potrvá do neděle 4. června.
VLAKY, VLÁČKY, MAŠINKY

Zveme do muzea všechny příznivce 
všeho, co se hýbe na kolejích. Chtě-
li bychom navázat v Muzeu Beskyd 
Frýdek-Místek na předešlé výstavy 
o vláčcích. Budeme prezentovat mo-
dely vláčků, od parní lokomotivy 
Moravia, vyrobené v roce 1837 pro 
Severní dráhu císaře Ferdinanda, až 
po soudobé lokomotivy. Vernisáž 
v neděli 14. května v 17 hodin, výsta-
va potrvá do neděle 30. července.

DĚNÍ V MUZEU:
Neděle 7. května v 13.00, 14.00, 

15.00 a 16.00
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 

VE FRÝDKU
Komentovaná prohlídka je určena 
široké veřejnosti. Na tuto prohlídku 
je vstup volný, maximální délka jed-
notlivé prohlídky je 45 minut, vstup 
je hlavní branou z ulice Slezská.
Neděle 14. května od 10.00 do 17.00

MEZINÁRODNÍ DEN 
MUZEÍ ICOM

Výstavy a expozice muzea otevřeny 
návštěvníkům ZDARMA. V 11 ho-
din autogramiáda ilustrátorky Vlasty 
Švejdové ve výstavě Hádám, hádám 
pohádku. Od 15 hodin sveze na ná-
dvoří zámku malé i velké návštěvní-
ky Síčova drobná železnice.

Čtvrtek 18. května v 16.30, 
Zelený dům

CO JE STARŠÍ, FRÝDEK 
NEBO MÍSTEK?

V letošním roce slaví Frýdek-Místek 
750 let, k tomuto výročí jsme připra-
vili cyklus pořadů. Úvodní přednáš-
ka přiblíží nejstarší minulost Frýdku-
-Místku.

CENTRUM MAGNOLIE 

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 

73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 

způsob, jak zvládnout běžné obtíže 
a uvolnit se

Předporodní kurzy – přípravu 
k aktivnímu porodu vede zkušená 

porodní asistentka
- Programy pro maminky a ženy

- 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
7. 5. v 16.00, velký sál
SVÁTEK MATEK

Zveme všechny maminky, babičky 
a ženy na hudebně-zábavný pořad 
Devatero řemesel, desátá láska.  
Účinkují sólisté st. divadla Opava. 
Vstupné zdarma!

13. 5. v 8.00 – 12.00
AVÍZO Bazar

Prodej dětského oblečení.

BErkANA – CENTruM zDrAVÍ, 
ENErGIE A VITALITy

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

Antonínovo náměstí v Místku 

DIVADLO ČTyŘLÍSTEk

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, Novodvorská 3478

tel.: 595 170 040
http://www.divadloctyrlistek.cz

Pro mládež a dospělé:
Pátek 12. května v 18 hodin

KRYT aneb kamarádi 
na život a na smrt!

Zcela nová tragická fraška s hororo-
vými prvky o tom, že opravdové ka-
marádství je nade vše…

Hraje Divadlo Šmíry Frýdek-Místek, 
vstupné 100 Kč.

kuLTurNÍ DŮM FrÝDEk

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

pátek 5. 5. ve 20.00
Madchild (Canada) + support 

Legenda z Kanady, zakladatel Swol-
len Members a Battleaxe Warriors se 
vrací do ČR. Vstupné 250 Kč v před-
prodeji na - www.facebook.com/don-
bistro666, na místě 399 Kč.

Sobota 13. 5. v 9.00
VRATIMOVSKÝ ODBORNÝ 

SEMINÁŘ 
Téma „Současný stav levice a její bu-
doucnost“
Vystoupí: Vojtěch Filip, Kateřina 
Konečná, Peter Staněk, Jan Kavan 
a další.

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 najde-
te na www.klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není pozdě. 

(Aktuální program na str. 10)

 KENNY BABY CLUB

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

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ KENNY 

BALÍČEK: Cvičení a plavání v jedné 
lekci pro děti od narození do 6 let 
Pondělí až pátek mezi 8 – 18 h.
KREATIVNÍ PROGRAMY PRO 
RODIČE S DĚTMI: středy – dopo-
ledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORIC-
KÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 roku
Na všechny programy je třeba se pře-
dem telefonicky objednat!

HOrSkÝ kLuB TOMBI

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

vyznávajících horskou turistiku. 
Aktuální akce na webu.

rOzEkVÍTEk

Montessori centrum
P. Holého 400, Frýdek-Místek 

(budova VOŠ Goodwill)
Kontakt: MgA. Hana Pernická

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

Nabízíme pravidelné programy 
a akce pro rodiče s dětmi, Montesso-
ri Miniškolku pro děti od 20 měsíců 
do 3 let, Montessori Mateřskou školu 
pro děti od 2,5 do 6 let, odborné před-
nášky 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
Výstavy:

Ohlédnutí 
Mirka Ježková
výstava obrazů

Od 4. 5. do konce června.

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, Frýdek-Místek

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

.ŠkOLA JÓGY KARAKAL

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

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

Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Pravidelné čtvrtletní kurzy jógy:

Filozofie a praxe jógy pro začáteční-
ky, mírně pokročilé i pokročilé. Vše 
pro udržení či zlepšení fyzického, 
psychického a duševního zdraví. 

11.–14. 5. – NAŠE TĚLO 
JE NÁŠ CHRÁM

Prodloužený víkend s jarní očistnou 
kúrou. Kromě filozofie a praxe jógy 
se zaměřením na regeneraci těla 
i psychiky se můžete těšit na dob-
růtky a nápoje, kde tentokrát budou 
ve větší míře zastoupeny bylin-
ky a živá strava. Zkrátka uděláme 
všechno pro to, abychom naše krásná 
těla zbavili nečistot, dopřáli jim to, co 
jim prospívá, abychom se mohli s ra-
dostí, ve zdraví a dobré náladě těšit 
ze života.

Akreditované školení 
pro kvalifikaci INSTRUKTOR 

JÓGY II. TŘÍDY 
– přijímáme přihlášky
Více informací na www.joga-kara-
kal.cz.
Vážení přátelé, věříme, že si z našeho 
programu vyberete ten pravý. Jste sr-
dečně zváni, těšíme se na vás.
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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.
1.5. a 8.5. bude Centrum maminek 

zavřeno !!!
3. 5. v 10 hodin

MAŇÁSKOVÁ POHÁDKA
Zveme vás na maňáskovou pohádku 

O Pejskovi a Kočičce.
5. 5. v 10 hodin

HRAJEME SI S MODELÍNOU
Společně si s dětmi vytvoříme posta-

vičky nebo zvířátka z modelíny.
9. 5. v 10 hodin

POHYBOVÉ DOPOLEDNE
Zveme vás na dopoledne v pohybu. 
Děti budou cvičit s jednoduchými 
sportovními pomůckami. Vhodné 
pro děti od dvou let. V případě pří-
znivého počasí se akce koná venku.

12. 5. v 10 hodin
KINETICKÝ PÍSEK

Zveme vás na relaxační hrátky 
s kinetickým pískem.

15. 5. od 9 hodin
DEN MATEK – DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme vás na dopolední kávičku 
ke Dni matek zdarma! Zároveň 

bude probíhat Den otevřených dveří. 
Budete mít možnost seznámit se 

s činností Broučků a prohlédnout si 
prostory našeho centra.

16. 5. v 10 hodin
ZPÍVÁME A TANCUJEME

V úterý si společně zatančíme a za-
zpíváme dětské písničky.

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
18. 5. v 16.00, 22. 6. v 16.00

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
29. 5. v 15.30, 26. 6. v 15.30

MANIPULACE S NOVOROZEN-
CEM, PÉČE O DÍTĚ

24. 5. v 15.30, 14. 6. v 15.30

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, pro rezervaci 

volejte 777 755 907.
Úterý – 16.15

Středa – v květnu se cvičení nekoná
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
9. 5., 16. 5., 23. 5. – 8.45 h.
6. 6., 13. 6., 20. 6. – 8.45 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
9. 5., 16. 5., 23. 5. – 10.00 h.
6. 6., 13. 6., 20. 6. – 10.00 h.

KURZ VÁZÁNÍ DĚTÍ 
DO ŠÁTKU

Dne 26. 5. od 10 h. se koná kurz pod 
vedením poradkyně a lektorky. Je 
vhodný pro těhotné ženy, pro ma-
minky s miminky, úplné začáteční-
ky i mírně pokročilé, tatínci srdečně 
vítáni. 

BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 
BESEDA „MODERNÍ LÁTKO-

VÉ PLENKY, ŠÁTKY 
NA NOŠENÍ DĚTÍ“

Dne 21. 6. se uskuteční besedy v 10 
a 12 h. Více informací na www.po-
madfm.cz.

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 

4. 5. 
Hejbni tělem

- chůze na chůdách, skákání přes 
lano…

9. 5. 
Výroba přání a drobných dárků 

pro maminky
10. 5. 

Diskuzní téma „Maminka“
18. 5. 

Kuličkiáda
Každou středu je konzultační den 
– den, určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví do-
učování nebo téma, které chtějí s pra-
covnicí prodiskutovat. 
Podrobnější program na každý den 
najdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda

TANEČNÍ STuDIO DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

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

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

nebo telefonicky
LETNÍ TANEČNÍ TÁBOR 

NOVINKA!
Termín: 22. 7. – 1. 8. 

Pro všechny zájemce bez rozdílu 
taneční úrovně! Neseďte o prázdni-
nách doma a pojeďte s bezva taneč-

níky a partou ze studia Dancepoint 
strávit dny plné tance, zábavy, poho-
dy a nových přátelství v Jeseníkách. 

STREET DANCE/MODERN 
DANCE/DISCO DANCE 
Informace a přihlášky na 

www.dancepoint.cz
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

– NOVINKA!
1. termín: 7.-11. 8.

2. termín: 14.-18. 8.
Na vaše přání jsme připravili dva 
termíny příměstského tábora, kde se 
o vaše děti během prázdnin postará-
me. Čeká je nejen tancování v krás-
ném studiu, bezva lektoři, ale také 
výlety, koupání a zábava! Téma: Fan-
tastická zvířata a kde je najít. Nutná 
rezervace místa předem!
Cena: 1490,- (5 dní), 349,- (1 den), 
v ceně výuka, 2x svačinka, oběd. 
LATINSKOAMERICKÉ TANCE 

PRO ŽENY s Václavem Uhrem 
NOVINKA!

Nyní můžete přijít na lekci i na jed-
notlivý vstup za 100 Kč – každý 
čtvrtek od 17.00 do 18.00. Na lekci 
nemusíte mít partnera a naučíte se 
novým krokům a sestavám. Báječný 
relax po práci!
DO VŠECH TANEČNÍCH 
KROUŽKŮ SE MŮŽETE PŘI-
DAT I V PRŮBĚHU CELÉHO 
ROKU – HOBBY BALET PRO 
DĚTI, STREET DANCE PRO 
DĚTI, STREET DANCE PRO 
DOSPĚLÉ, TANEC + ZDRAVÍ, 
DISCO DANCE, CONTEMPO-
RARY, STREET DANCE PRO 
JUNIORY, JÓGA A DALŠÍ. 
Sál se zrcadly a aparaturou si může-
te celý pronajmout i na svou akci či 
sportovní kurz. Akční ceny o víken-
dech a prázdninách. 

PŘIPRAVUJEME:
Závěrečná taneční show – Nová 

scéna Vlast, 16. 6. od 17.00.

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. 

Výstava Květiny
do 19. května

ATELIÉr krESBy A MALBy

 Skalice 313
605 299 326

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

KURZY PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
každou středu a čtvrtek od 17-20h

Aktuálně nabízí 
kurz kresby portrétu

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

FAuNAPArk FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

CAFÉ kOLOSEuM

Miroslav Holinka
fotografie

Vernisáž 13. května v 16 hodin. 
Výstava potrvá do konce srpna.

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

5. 5. pátek BASS INVASION – 
SWEETSEN WARM UP!
DNB IN DA STOUN JAKO-
WARM UP STOUN STAGE!
6. 5. sobota ROCKOTÉKA – 
VSTUP ZDARMA
DJ ESTET A TY NEJLEPŠÍ 
ROCKOVÉ PECKY
12. 5. pátek GROOVE! RUDY 
HORVÁT
DALŠÍ GROOVE V ŘADĚ, 
TENTOKRÁTE S KAPELOU 
RUDY HORVÁTA

13. 5. sobota VAULT – TEKNO 
MUSIC NIGHT
TEKNO IN DA STOUN
19. 5. pátek EDM
TY NEJLEPŠÍ ELECTRO MU-
SIC RÁDIOVÉ PECKY V REŽII 
MATTA MAULERA A JEHO 
HOSTŮ
20. 5. sobota KAMILOVINY 
BEST 90‘
TO NEJLEPŠÍ Z ROCKU, POPU, 
ELECTRA 90’ LET HRAJE DJ 
KAMIL

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 
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NXP SEMICONDUCTORS CZECH REPUBLIC

>>

Pro naši pobočku v Rožnově pod Radhoštěm hledáme více než 30 nových kolegů pro následující pozice:
• Vývoj embedded SW pro automobilové, průmyslové a IoT systémy
• Vývoj aplikací pro zpracování obrazu
• Návrh a vývoj aplikací pro functional safety
• Vývoj infrastruktury pro testování SW
• Návrh architektury nových součástek

Nabízíme:
• Velké možnosti rozvoje ve špičkové mezinárodní polovodičové společnosti
• Technický mentoring, práci v motivovaných a dobře sladěných týmech
• Nadstandardní flexibilitu / možnost práce z domova
• Atraktivní mzdu a bonusový plán
• 4-letou podporu ubytování / dojíždění, včetně vyhledání ubytování
• Plně hrazené životní pojištění ve výši 24 měsíčních platů
• Velkorysé benefity včetně placeného volna na péči o nemocné dítě, sick days, doplatku v nemoci, penzijního plánu,  

poukázek FlexiPass, podpory sportovních aktivit a akciového plánu

Požadavky na kandidáty:
• VŠ vzdělání v oboru elektroniky, mikropočítačů nebo programování
• Praktické zkušenosti v některé z náborových oblastí výhodou
• Znalost programovacího jazyka C/C++
• Anglický jazyk na komunikativní úrovni

POJĎTE S NÁMI MĚNIT SVĚT 

Rozšiřujeme vývojové centrum v Rožnově p.R.

Těšíme se na Vaše životopisy:
jana.martinakova@nxp.com
+420 571 665 170

Kuchařské a barmanské showProdej delikates, sýrů a vínBohaté občerstveníSoutěže a workshopy pro děti i dospělé… prostě zábava pro celou rodinu od rána do večera

11.00  Barmanská show

12.00  Live cooking v podání místních restaurací
         (Carbon, Tankovna, šéfkuchař Boutique Gurmán Vašek Oboda)

14.30  Ohnivá soutěž v pojídání chilli Tomáše Nového

15.15  Live cooking s Tomášem „Bobrem“ Braczkem

         (krájení parmazánu, vaření s lanýži)

14.00  Vystoupení tanečníků z Funky Beat

René Souček  17.00

Slepí Křováci  18.00

Šuba Duba Band  19.00

Fast Food Orchestra  20.30
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So 6. 5.
10.00-22.00
Sady Bedřicha Smetany

 C a f é & R e s t a u r a n t

Změna programu vyhrazena!

Statutární město Frýdek-
-Místek prostřednictvím 
KulturyFM a s participací 
městských společností po-
řádá spolu s Boutique Gur-
mán další z akcí, kde svou 
roli vedle kultury hraje 
i gastronomie.

Gurmán fest, první frý-
decko-místecký festival 
dobrého jídla, pití a hudby, 
se bude konat v sobotu 6. 
května v Sadech Bedřicha 
Smetany. Představte si špič-
kové gurmánské zážitky, 
soutěže pro děti i dospělé či 
nervy drásající soutěž v po-
jídání chilli. Když k tomu 
připočtete taneční a hudební 
vystoupení známých osob-
ností, máte výsledek. 

„Těšíme se, že se zde 
spojí dobré jídlo a příjem-
ná hudba. Otvíráme tímto 
sezónu venkovních akcí 
a zveme malé i velké, pojď-
te do toho s námi,“ vyzval 
šéf městské společnosti 
KulturaFM Jakub Tichý. 
„Osobně jsem rád, že jsme 
spojili síly se sýraři z Bou-
tique Gurmán, každý s tím, 
co umíme nejlépe. Tedy my 
se postaráme u kulturní 
část, oni o tu gurmánskou.“

Gurmán fest začne v 10 
hodin dopoledne. V poledne 
se na pódiu představí šéf-
kuchaři místních restaura-
cí, kteří nechají nahlédnout 
publikum pod své pokličky 
a prozradí několik svých tri-
ků, ve stáncích si lidé budou 
moci dát vynikající občer-
stvení. Děti čeká řada zábav-
ných soutěží. Otestují si i své 
kuchařské dovednosti při 
nakládání sýrů, které si pak 
budou moci odnést domů. 
Připravuje se i tolik oblíbené 
malování na obličej. Dospě-
lí mají možnost přihlásit se 
do vskutku pikantní soutěže. 
Tomáš Nový z Třince opět 
přijede prověřit chuťové buň-
ky frýdecko-místeckých chi- 
lli nadšenců se svou vyhlá-
šenou ohnivou show. Mimo 
to se ujme i role moderátora 
celého festivalu. „Krom toho, 
že se lidé dobře nají a napijí, 
nebude scházet strava pro 
naše duše. Na pódiu přivítá-
me taneční skupinu Funky 
Beat i našeho vynikajícího 
písničkáře Reného Součka. 
Po něm vystoupí rockoví 
experimentátoři Slepí křo-
váci a swingová stálice Šuba 
Duba Band. Festival zakončí 

hlavní hvězda akce, špičková 
reggae-ska kapela, s názvem 
doslova příznačným, Fast 
Food Orchestra. Na jejich vy-
stoupení se opravdu těším,“ 
prozradil Jakub Tichý.

Gurmán Fest – pro-
gram: 11.00 – Barmanská 
show, 14.00 – Funky Beat, 
14.30 – Ohnivá soutěž v pojí-
dání chilli, 15.15 – Live coo- 
king, 17.00 – René Souček, 
18.00 – Slepí křováci, 19.00 
– Šuba Duba Band, 20.30 – 
Fast Food Orchestra.

Gurmán fest přinese spoustu zážitků, gastronomických, ale i kulturních

Decameron Locis. De-
set příběhů úzce spjatých 
s regionem Frýdecko-
-Místecka pokřtí v sobo-
tu 13. května v místeckém 
klubu Sokolík alternativ-
ní rockeři z Downbelow. 

Novou desku uvádí pí-
seň From the Rooftops, 
ve které je hlavním moti-
vem bourání a zastavený 
čas. Píseň lze chápat jako 
reakci na kritizovanou de-
molici městské dominanty 
– Víceúčelové sportovní 
haly. I v dalších skladbách 
z nové desky se objeví 

motivy z našeho kraje, na-
příklad přehrada Šance, 
která je hlavním vizuálním 
motivem obalu desky, nebo 
třeba zakladatel frýdecko-
-místeckých textilních to-
váren Adolf Landsberger. 
V regionu se natáčel i nový 
videoklip, jenž bude slav-
nostně představen v rámci 
koncertu. „Downbelow 
jsou pověstní svým mul-
timediálním přesahem, 
přitom ale nechtějí zapo-
menout na hudební obsah, 
který se dnes z nahrávek 
často vytrácí a zůstává jen 

prázdná forma,“ připomíná 
zpěvák a kytarista David 
Kopřiva.

Koncepční deska De-
cameron Locis má svoje 
webové stránky (www.
decameronlocis.com), kde 
jsou fotografie, texty i vi-
dea související s jednotli-
vými písněmi. Vstupenky 
na akci je možné zakoupit 
v předprodeji na stránkách 
www.downbelow.cz. Jako 
host se publiku představí 
nadějné electro-popové 
duo Fred Madison, půvo-
dem z Valašského Meziříčí.

Downbelow vydávají nové album
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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

PSYCHOTERAPIE FRÝDEK-MÍSTEK
Ocitli jste se v životní situaci, která je nad Vaše síly 
a nevíte, jak dál? Potřebujete s někým nezaujatým 

probrat svůj problém nebo se poradit? Hledáte 
východisko z nepříjemné situace nebo vztahu? 

Chcete pracovat na svém sebepoznání a seberozvoji?  
Psychoterapie a poradenství Vám může pomoci 
s porozuměním nejenom Vašemu okolí, ale také 

sobě samému. Nabízím přístup v důvěrné a bezpečné 
atmosféře příjemného prostředí. 

V rámci své privátní praxe poskytuji individuální, 
párovou i skupinovou psychoterapii a poradenství,

a to pro děti, mladistvé a dospělé.
V případě zájmu pro objednání kontaktujte 

Mgr. Valérii Votýpkovou, tel.: 736 700 026, 
Palackého 131, Frýdek-Místek 

www.psychoterapie-fm.webnode.cz


