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Obchvat  Frýdku-Místku
– těsně před páskou                    (str. 3)

Statutární město Frý-
dek-Místek se rozhodlo 
dát zelenou typickému 
PPP projektu (partner-
ství veřejného a soukro-
mého sektoru), v němž 
radnice spojí síly se spol-
kem Basketpoint, zastou-
peným Zdeňkem Navrá-
tilem, za účelem výstavby 
basketbalové haly, která 
má vzniknout u 5. ZŠ.

„Jsem rád, že přichází 
subjekt, jenž má zájem vy-
budovat tělocvičnu, která 
nám chybí. Mládežnic-
ké sporty již nemají kde 
provozovat svou činnost, 

kapacity jsou plné, takže 
vítáme vstup soukromého 
investora do této oblasti. 
Náš rozpočet není nafuko-
vací, každé zdroje, které se 
mohou podělit o náklady 
na výstavbu takových zaří-
zení, jsou přínosem,“ uvedl 
na zastupitelstvu náměstek 
primátora Pavel Machala. 
„Máme v investicích hlavní 
cíl, a to je postavit víceúče-
lovou halu na 11. ZŠ, která 
bude především sloužit jako 
školní tělocvična a následně 
ji budou v určitém pořadí 
priorit využívat míčové 
sporty...  (Pokrač. na str. 3) Vizualizace návrhu plánované basketbalové haly, která má vzniknout u 5. ZŠ.

Město podpoří vznik další haly

Kamerový systém 
městské policie zachytil 
koncem února incident, 
kdy řidič ČSAD ohrozil 
životy cestujících tím, že 
na železničním přejezdu 
u haly Polárka ignoroval 
výstražné světelné zaří-
zení a přejel koleje těsně 
před projíždějícím vla-
kem.

„Chybělo málo a neštěstí 
by bylo na světě. Zodpo-
vědnost je vždycky na řidi-
či, červená je červená a pro 
všechny znamená stop. Zá-
znam z kamer městské poli-
cie jsme předali Policii ČR. 
ČSAD by mělo promluvit 
některým šoférům do duše, 
protože to také mohlo do-

padnout jako před lety, kdy 
na stejném místě smetl vlak 
kamion. Už tehdy jsme vy-
zývali Správu železniční 
a dopravní cesty, aby zde 
urychleně umístili závory. 
Tenkrát nám tvrdili, že až 
v rámci zdvojkolejnění trati, 
ale to taky může být za rok, 
pět let nebo nikdy. Znovu je 
vyzveme, aby přijali opat-
ření, pokud možno ihned. 
Lidé v autobusech, i ve vla-
cích, se musí cítit bezpečně,“ 
veřejně reagoval primátor 
Michal Pobucký, jehož pří-
stup ocenila Federace stroj-
vůdců České republiky. 
„Děkujeme za příkladnou 
iniciativu a zveřejnění vi-
dea ve věci incidentu na že-

lezničním přejezdu P7408 
ze dne 25. února u vlaku 
č. 3133 ve vašem městě. 
Díky jeho zveřejnění již 
zahájila Policie ČR v dané 
věci úkony trestního řízení. 
Federace strojvůdců ČR se 
výrazně angažuje v proble-
matice bezpečnosti provozu 
na železničních přejezdech 
a velmi vítáme, když pod-
poře našemu úsilí o zvý-
šení bezpečnosti provozu 
přispívají i lidé a organiza-
ce mimo skupinu Českých 
drah. I z tohoto hlediska si 
vašeho postupu velmi váží-
me,“ reagovali strojvůdci.

„Policisté zahájili úkony 
trestního řízení pro přečin 
poškození a ohrožení pro-
vozu obecně prospěšného 
zařízení z nedbalosti, ze 
kterého je podezřelý 57letý 
řidič linkového autobusu. 
Ten vjel na železniční pře-
jezd v době provozu světel-
ného a zvukového výstraž-
ného zařízení. Ve vlaku v tu 
dobu cestovalo 90 až 100 
cestujících. V této souvis-
losti nebyl nikdo zraněn,” 
uvedla tisková mluvčí PČR 
Karolína Bělunková.  (pp)

slovo primátora

Vážení občané,
letošní zima si pro nás připravila několik teplotních re-

kordů pod i nad nulou, ale i když je počasí nevyzpytatel-
né, schopné vyprodukovat třicetistupňové rozdíly během 
několika dní, jednu jistotu každoročně máme. Že jaro 
musí přijít. A s ním i naše Velikonoční městečko.

Přivítání jara a Velikonoc jsme pro vás připravili 
prostřednictvím KulturyFM a s přispěním našich měst-
ských společností na poslední březnové dny 29.–31. 3. 
na místeckém náměstí, kde vás podobně jako v čase ad-
ventu nebo masopustu čekají tradiční trhy s rukodělný-
mi výrobky a pochutinami všeho druhu, dále workshopy 
a dílničky, dětská divadélka a bohatý hudební program 
s folklórním nádechem, jehož přesné znění znovu uvá-
díme ve zpravodaji v programové nabídce na straně 13.

Na každý den je pro děti připravena jedna divadelní po-
hádka. Soubory divadélka Ententýky, divadla Křesadlo 
a divadla Kejkle mají připraveny jarní příběhy, věřím, že 
budou mít podobný úspěch, jaký zaznamenávají Neděl-
ní divadélka v Nové scéně Vlast. Děti mohou zaujmout 
i řemeslníci, kteří předvedou pletení pomlázek a košíků, 
vyřezávání ze dřeva, či předení a tkaní vlny. Zajímavá 

může být i páteční Křížová 
cesta městem, která začne 
v 9.00 u kostela sv. Jana 
a Pavla a skončí u kostela 
sv. Jakuba kolem desáté 
hodiny. Věřím, že si každý 
vybere podle svého gusta, 
a všem vám přeji příjem-
né Velikonoce, abyste si 
co nejlépe užili dny volna 
s nimi spojené.

 Michal Pobucký

JARO JE TU: Oslavit jej 
můžete v rámci Velikonoč-
ního městečka 29.–31. břez-
na na místeckém náměstí. 
 Foto: Petr PavelkaOD TRAGÉDIE BYL KOUSEK: Ze záznamu kamero-

vého systému městské policie mrazí.

Řidič ČSAD riskoval na přejezdu



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  2  ≈ Zpravodajství

Zástupci frýdecko-
-místecké radnice si 
položením květin při-
pomněli narození jedné 
z největších postav naší 
historie – Tomáše Garri-
gua Masaryka. Primátor 
Michal Pobucký připo-
mněl, že nebyl jen naším 
prvním prezidentem, ale 
i významným filozofem 
a pedagogem.

Poté citoval populární-
ho prezidenta, jehož myš-
lenky zůstaly platné i teh-
dy, kdy většina společnosti 
měla odlišný názor: „Byl 

jsem čtyřikráte zvolen 
presidentem naší republi-
ky. Snad mi to dává legi-
timaci, abych vás poprosil 
a celý národ českosloven-
ský a spoluobčany národ-
ností ostatních, abyste při 
správě státu pamatovali 
na to, že státy se udržují 
těmi ideály, z nichž se zro-
dily. Sám jsem si toho byl 
vždycky vědom.“

Věnec v národních bar-
vách byl položen u památ-
níku na třídě, která nese 
pojmenování právě po T. 
G. Masarykovi. U POMNÍKU: Masaryka připomíná busta, název ulice, ale uchovat jeho odkaz se 

snaží také vedení města.  Foto: Petr Pavelka

Na Masaryka se nezapomíná

Na únorovém zasedání 
zastupitelstva bylo dost 
témat, kde jeho členové 
prezentovali naprosto od-
lišné názory, na čem však 
byli všichni „zajedno“, že 
si MFK Frýdek-Místek 
v danou chvíli nezaslou-
ží ze strany města žádné 
další finance.

Zastupitelstvo v prosinci 
loňského roku přiřklo fot-
balovému klubu 850 tisíc 
korun, smlouva ale nakonec 
nebyla podepsána a dotace 
nebyla vyplacena z toho 
důvodu, že po rozhodování 
zastupitelstva vyšlo najevo, 
že klub udělal změny ve ve-
dení, ale stále za něj jednaly 
osoby, které jej v dobré víře 
zastupovaly, aniž o svém 
odvolání věděly. Proto mělo 
být o nové žádosti, už poda-
né oprávněnými zástupci, 
jednáno znovu na únoro-
vém zasedání, ale na zákla-
dě jednání předsedů politic-
kých klubů došlo ke stažení 
tohoto materiálu s tím, že se 
o podpoře fotbalu bude jed-
nat znovu až v květnu.

„S ohledem na časovou 
posloupnost událostí bych 
to nazval docela slušným 
skandálem,“ komentoval 
Miroslav Přádka skuteč-
nost, že valná hromada 
MFK proběhla v polovině 
července a ještě v prosinci 
zainteresované osoby, včet-
ně zástupce v klubu za Sta-
tutární město Frýdek-Mís-
tek Libora Kovala, neměly 
o změnách tušení. „Někte-
ří by ten skandál nazvali 
i podvodem, což si netrouf-
nu,“ přisadil si primátor Mi-
chal Pobucký a pokračoval. 
„Jednání slovenských ma-
jitelů je nefér. My chceme 

mít kontrolu, jak je s našimi 
finančními prostředky na-
kládáno, ve známých pod-
mínkách, jinak jim žádné 
další finanční prostředky 
nepošleme,“ prohlásil. Ná-
městek primátora Pavel 
Machala doplnil, že budou 
probíhat s klubem další 
jednání, včetně možnosti 
nabytí klubu, s cílem klub 
stabilizovat se strategickým 
partnerem. „Bylo by fajn, 
kdyby se nám to povedlo 
podobně, jako když jsme 
začali spolupracovat s tři-
neckým hokejem,“ naznačil 
vytouženou paralelu Pavel 
Machala.  (pp)

Fotbal zatím další 
peníze nedostane 28 hlasy schválili zastu-

pitelé na svém únorovém 
zasedání 400 tisíc korun 
na provoz a údržbu fauna-
parku. Peníze jsou primár-
ně určeny na rekonstrukci 
chodníků a na úhradu ná-
kladů spojených s údržbou 
parku v tomto roce.

Část zastupitelů dotaci ne-
podpořila s ohledem na ne-
vyjasněnou budoucnost 
celého projektu faunaparku, 
kdy nejsou zcela dané jasné 
role města, Slezanu, coby 
vlastníka pozemku, a spol-
ku nadšenců, kteří jej mají 
v pronájmu. „Se Slezanem 
jednáme o prodeji pozemku 
nebo formě spoluvlastnic-

tví, abychom mohli činnost 
spolku Faunapark bez pro-
blémů dotovat,“ reagoval 
náměstek Jiří Kajzar. Na-
konec převážil názor, že by 
byla škoda házet klacky pod 
nohy skupině dobrovolníků.

„Projekt na obnovení 
parku v centru města, kte-
rý by navázal na historii 
zooparku, podporuje měs-
to od samotného počátku. 
V loňském roce Spolek pro 
Faunapark ve Frýdku-Míst-
ku uzavřel nájemní smlouvu 
se společností Slezan Hol-
ding o pronájmu pozemku 
faunaparku a město násled-
ně začalo přispívat na jeho 
provoz. Letos je dvě stě tisíc 

určeno na úpravu chodníků 
a dvě stě tisíc na údržbu, 
která zahrnuje například 
sečení trávy, péči o stromy 
nebo odstranění biologicky 
rozložitelného odpadu,“ vy-
jmenoval primátor Michal 
Pobucký s tím, že v lokalitě 
u haly Polárka by tak s při-
spěním města měla postu-
pem času vzniknout klidová 
parková zóna s přírodním 
dětským hřištěm, malou 
kontaktní zoo s převážně 
domácími zvířaty i edukač-
ním centrem zaměřeným 
na přírodu a ekologii. Fauna-
park by měl být atraktivním 
místem pro setkávání, vzdě-
lávání i odpočinek.  (pp)

Město podpořilo faunapark

Fr ýdecko -místecké 
technické služby odstar-
tovaly v pondělí 12. břez-
na jarní úklid města. Za-
hrnuje spolu s čištěním 
komunikací také blokové 
čištění ulic, úklid chod-
níků, lávek, schodišť 
a veřejné zeleně. Úpra-
vou projdou i parky 
a hřbitovy.

Úklid místních komuni-
kací startuje na frýdeckém 
sídlišti Slezská a místec-
kém sídlišti ČSA. Čistí se 
i nejfrekventovanější auto-
busové trasy – T. G. Ma-
saryka, Ostravská, Frýd-
lantská, 28. října, Nádražní 
a další. Do konce března 
budou vyčištěny komuni-
kace v místních částech 
Chlebovice a Zelinkovice-
-Lysůvky. V dubnu budou 
práce pokračovat v Lískov-
ci, Skalici a Panských No-
vých Dvorech.

Spolu s jarním úklidem 
města odstartuje i tradiční 

Jarní úklid města

blokové čištění ulic, spo-
jené s dočasným zákazem 
parkování v dané lokalitě. 
První letošní se napláno-
valo na ulici Josefa Kavky, 
následně na ulici Jiřího 
z Poděbrad. „Blokovky 
poběží obdobně jako vlo-
ni, každé úterý a čtvrtek, 
výjimečně o víkendech. 
Počítáme i s několika mi-
mořádnými úklidy, kdy je 
z různých důvodů nutno 
ulici vyčistit. V plánu je 
na osmdesát blokových čiš-
tění, která budou probíhat 
zase až do listopadu,“ řekl 
Jaromír Kohut, předseda 
představenstva TS a.s. 

Součástí jarního úklidu 
je také vyhrabávání trávní-
ků, které začíná na sídliš-
tích Spořilov, Kolaříkovo 
a Anenská. Trávníky ko-
lem výsadeb budou vyhra-
bávány ručně, větší plochy 
obstarají stroje, které tráv-
níky zároveň provzdušní. 
Zaměstnanci městských 
technických služeb budou 
pracovat i o sobotách, aby 
byl jarní úklid co nejrych-
leji hotov. Pomáhat jim 
bude na třicet pracovníků 
v rámci veřejně prospěš-
ných prací, kteří budou 
převážně vyškrabávat drny 
z dlažeb chodníků, čistit 

odtokové žlábky, ale také 
vyhrabávat plochy veřejné 
zeleně a uklízet nepořádek 
z keřových výsadeb.

„Věříme, že frýdecko-
-místečtí občané budou 
s úklidem spokojeni a při 
procházkách městem si 
užijí opravdovou jarní 
pohodu,“ doufá primátor 
Michal Pobucký. Přispějí 
k ní také již před zimou 
vysázené cibuloviny, které 
v jarních měsících rozkve-
tou a předvedou se ve své 
plné kráse. Záhony budou 
zdobit tulipány a hyacinty, 
ale také macešky, pomněn-
ky a další květiny.
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(Pokračování ze str. 1)
„...Už nyní je na její vy-

užití přetlak. Počítá se tam 
s florbalem, volejbalem, 
basketbalem, házenou,“ 
doplnil náměstek primátora 
Jiří Kajzar.

Zdeněk Navrátil potvr-
dil jeho slova o naplněných 
kapacitách, kdy právě jejich 
dlouhodobý naprostý nedo-
statek byl pro něj impulsem 
k myšlence haly vlastní. 
„Frýdek-Místek dává velmi 
sympatické peníze do spor-
tu, zejména do mládeže, 
ale nejen tady je zapotřebí 
i spoluúčasti podobných 
bláznů, jako jsem já. Když 
jsem někdy před rokem 
přišel za panem primáto-
rem, našel odvahu v inkvi-
ziční atmosféře a řekl, ať 

to jdeme zkusit. Byl jsem 
nadšen, jak se pak hledaly 
možnosti, jakým způsobem 
a v jaké výši může město 
participovat, aby vše od-
povídalo zákonům i pravi-
dlům hospodářské soutě-
že,“ řekl Zdeněk Navrátil, 
který zastupitele ujistil, že 
projekt počítá i s parkovací-
mi místy a všemi okolnost-
mi nutnými ze zákona.

„To tady skutečně ještě 
nebylo. Jsem v zastupitel-
stvu dvacet let a nepamatu-
ji, že by přišel někdo s tak 
jasnou vizí. Je mi ctí a mám 
radost, že můžu takovou 
věc podpořit,“ přidal se 
například Jaroslav Chýlek 
k těm, kteří oceňovali toto 
mecenášství. Hlasování ná-
sledně ukázalo, že projekt si 

získal fanoušky napříč poli-
tickým spektrem, ruku pro 
něj zvedlo 35 zastupitelů. 
Zastupitelstvo tak schvá-
lilo prodej příslušných po-
zemků a poskytnutí dotace 
ve výši 17 milionů na vý-
stavbu haly, která má stát 
až okolo 50 milionů korun. 
V tomto basketbalovém 
svatostánku pak má být 
naplňována vize Basket-
pointu, který, inspirován ja-
ponskou kulturou, chce vést 
děti ke sportu ne proto, aby 
z nich byli profesionálové, 
ale pro zábavu, a proto, aby 
se naučily žít v kolektivu 
a aby začaly uznávat hod-
noty, jakými jsou pracovi-
tost, zodpovědnost k par-
ťákům, respekt k autoritám 
nebo fair play.  (pp)

Město podpoří vznik další haly

Moravskoslezský kraj 
zahájí v příštích dnech 
opravu dvou frekven-
tovaných komunikací 
ve městě. Navíc už za-
hájil rekonstrukci části 
komunikace (mostu) přes 
potok Olešná, která si vy-
žádá až do konce srpna 
celkovou uzavírku. Ři-
diči jedoucí od Příbora 
k Hypernově nebo od Hy-
pernovy na Olešnou tak 
musí volit objízdné trasy.

„Město vedlo s krajem 
i zhotoviteli prací jednání 
již koncem roku a vyzýva-
lo je, aby opravy rozdělili 
do etap, jinak hrozí, že se 
doprava ve městě totálně 
ucpe. Na jednáních snaha 
byla, ale skutečnost je jiná. 
Jedná se o komunikace 
kraje a město nemůže ter-
míny jejich oprav ovliv-
nit. Pokud kraj předloží 
veškeré doklady potřebné 
k povolení uzavírek sil-
nic, nezbývá než je povo-
lit. Ke škodě je také to, že 
o opravách kraj sám nein-
formuje veřejnost a žádosti 
o povolení uzavírek nám 

předkládá ke schválení 
na poslední chvíli,“ postes-
kl si náměstek pro dopra-
vu Karel Deutscher, který 
ale jedním dechem dodal, 
že nezbývá než se těšit 
na kvalitně opravené cesty 
a doufat, že dlouho vydrží. 

Nejdříve na přelomu 
března a dubna budou 
zahájeny práce ve dvou 
úsecích:

- silnice II/473 – od kři-
žovatky „U Rady“ v Místku, 
kolem Kauflandu a magis-
trátu až k nemocnici na ulici 
Bruzovská ve Frýdku 

termín: duben–srpen 2018
Doprava v těchto úse-

cích bude svedena v obou 
směrech do jednoho pru-
hu. To znamená, že úsek 
bude průjezdný, ale s ome-
zením. Řidiči by se měli 
připravit na tvorbu kolon, 
zejména v dopravní špičce 
po 14. hodině.

- silnice II/477 – od auto-
busových zastávek u Alber-
ta ve Frýdku, přes kruhový 
objezd u Sekerovy vily (bý-
valá knihovna) na Slezské až 
do Starého Města a Bašky

termín: duben–červen 
2018

Doprava bude vedena 
v části v obou směrech 
v jednom pruhu, na ulici 
Slezská bude řízena kyva-
dlově.

V současné době se již 
opravuje:

- silnice č. II/473 – most 
přes potok Olešná (ve smě-
ru od Hypernovy před 
stoupání k přehradě Olešná 
a ve směru od Příbora dolů 
k Hypernově)

termín: od 12. března 
do konce srpna 2018 

Doprava je zde vylouče-
na, komunikace je v daném 
úseku uzavřena v obou 
směrech. Řidiči musí volit 

OPRAVA MOSTU: Potíž pro řidiče až do srpna. 
 Foto: Petr Pavelka

Kraj opraví ve městě několik komunikací najednou

Těsně před pomysl-
nou cílovou páskou, která 
může být v reálu tou, co 
bude chtít každý střihnout, 
nebo tou, co se promění 
v základní kámen, který 
bude chtít každý poklepat, 
stojí podle všech indicií za-
hájení výstavby obchvatu. 
Přesto se najdou tací, kteří 
radnici, jež byla vždy v této 
věci odkázána na přístup 
státu, tepou za nečinnost.

Na únorovém zasedání 
zastupitelstva při předlože-
ní Zprávy č. 65 o postupu 
přípravy a výstavby silnice 
I/48 Jaromír Horký neměl 
problém hromovat o ne-
činnosti radnice, protože 
„za čtyři roky se v této věci 
nic nestalo“. Nad tímto opo-
zičním klišé náměstek pri-
mátora Karel Deutscher jen 
nevěřícně kroutil hlavou. 

 „Ani nevím, jak bych 
měl reagovat. Není měsíc, 
co bych nebyl v Praze ně-
kde leštit kliky. Pro obchvat 
jsme vyjednali výjimku, 
ocitl se mezi jedenácti pri-
oritními stavbami, které se 
budou stavět, ačkoliv u nich 
bylo ohroženo financování 
z Evropské unie kvůli pro-
blému s EIA. Od července 
2017 probíhají práce na sa-
naci Skatulova Hliníku, le-

tité překážce, která bránila 
výstavbě. Ta zakázka se dva 
roky dvoukolově soutěží, 
většina úseků má stavební 
povolení, jsme těsně před cí-
lovou páskou, jen se to sna-
žím nezakřiknout. Takže – 
obchvat řešíme a konečně se 
bude stavět, ale bylo by nefér 
vůči těm 16 letům předtím 
nepoděkovat všem, kteří v té 
historii něco udělali, poslan-
cům, senátorům, všem, co 
pomáhali a pomáhají na pří-
slušných ministerstvech,“ 
reagoval Karel Deutscher. 
Ten se i po zastupitelstvu, 
konkrétně 7. března, zúčast-
nil dalšího jednání pracovní 
skupiny náměstka ministra 
dopravy k dálnici D1, D49, 
D47, PZ Nošovice a stav-
bám tzv. „Slezského kříže“. 
„I tato schůzka nás naplňuje 
mírným optimismem, že by 
práce na obchvatu mohly 
začít již v letošním roce, jak 
nám bylo slíbeno. I z jiných 
jednání na různých úrov-
ních je slyšet, že Frýdek-
-Místek existuje a že se bude 
zřejmě brzy slavnostně za-
hajovat výstavba,“ říká, byť 
po dlouhých letech odha-
zování klacků pod nohami 
raději stále velmi opatrně, 
náměstek primátora Karel 
Deutscher.  (pp)

Obchvat – těsně před páskou

Statutární město Frý-
dek-Místek má k dispo-
zici výsledky dotazníkové 
ankety, která v mateř-
ských školkách, u nichž je 
zřizovatelem, zjišťovala 
potřeby a míru spokoje-
nosti rodičů s předškol-
ním vzděláváním.

„Anketou jsme chtěli zís-
kat podněty pro případné 
zlepšení služeb, ale velmi 
nás těší, že rodiče v drtivé 
většině vyjadřovali spoko-
jenost s našimi zařízeními, 
což je výborná vizitka nejen 
pro radnici a odbor školství, 
ale i pro ředitele mateřinek 
a veškeré zaměstnance, kte-
ří se na chodu mateřinek 
podílí,“ potěšily výsledky 
náměstka primátora Pavla 
Machalu. Z odpovědí napří-
klad vyplynulo, že při výbě-

ru mateřské školy je pro ro-
diče rozhodující vzdálenost 
od bydliště. „Snažíme se, 
aby všechny školky měly 
srovnatelné podmínky. Pak 
není důvod dovážet děti dál 
od bydliště, pokud to ov-
šem nemají rodiče spojeno 
například se svým praco-
vištěm,“ komentoval tuto 
skutečnost Pavel Machala.

Rodiče v dotazníku klad-
ně hodnotili příjemné a bez-
pečné prostředí, materiální 
zázemí školky, profesiona-
litu a citlivost těch, kteří se 
o jejich ratolesti starají, po-
chvalovali si i komunikaci 
a informovanost, stejně jako 
množství společných akcí. 
V součtu většina konsta-
tovala, že mateřská škola 
naplňuje jejich očekávání, 
i když se objevovaly i tipy 

na zlepšení. „Samozřejmě 
nikdy se člověk nezavděčí 
všem, ale to už tak bývá. 
V tom obsáhlém vzorku 
se nic negativního ve větší 
míře neprojevilo, šlo spíš 
o ojedinělé výtky a pohledy 
na věc. Několikrát se ovšem 
objevily návrhy na del-
ší provozní dobu, a to jak 
ráno, tak odpoledne, jako 
velice citlivá záležitost se 
také stále ukazuje přístup 
školky k dětem, které rodi-
če přivedou do kolektivu, 
i když nejsou zcela zdravé. 
Někteří rodiče by také už 
chtěli více řešit docházku, 
stravu nebo platbu za ni 
přes internet,“ sdělil některé 
z výstupů Pavel Machala, 
který připravuje podobnou 
dotazníkovou akci i pro ro-
diče školáků.  (pp)

Anketa v mateřinkách – rodiče jsou spokojeni

objízdné trasy. Uzavírka 
platí i pro autobusy MHD. 
Linky číslo 5, 6, 15 a 16 bu-
dou jezdit po objízdné trase. 
Zastávka „Místek, Štandl“ 
bude přemístěna na zastáv-
ku „Místek, Olešná“.

Majitelem těchto komu-
nikací je Moravskoslezský 
kraj. Opravy realizuje Sprá-
va silnic Moravskoslezského 
kraje. S případnými dotazy 
a připomínkami se obracejte 
na výše zmíněné subjekty.
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Primátor Michal Po-
bucký s náměstkem Ri-
chardem Žabkou vyrazili 
do lískoveckého klubu 
důchodců a v tamějším 
kulturním domě si spo-
lečně připomněli Mezi-
národní den žen.

„Ať už máme Mezinárod-
ní den žen spojený s rudým 
karafiátem nebo bílými sně-
ženkami či jiným jarním kví-
tím, myslím si, že ženy si svůj 
svátek zaslouží, za to, co pro 
nás muže znamenají. Já jim 
tímto přeji všechno nejlepší 
a ať si dnes na ně jejich muž-
ské okolí vzpomene se slovy 
uznání a díků a je pozornější 
než kdy jindy,“ přál pak o den 
později všem ženám k MDŽ 
primátor Michal Pobucký.

I v kulturním domě v Lís-
kovci se vzpomínalo, co si 
kdo v souvislosti se zkrat-
kou MDŽ vybaví. A starší 
generace má přehled. Vě-
děla, že tento mezinárodně 
uznávaný svátek má svůj 
původ ve Spojených státech, 
kde počátkem 20. století bo-
jovaly newyorské švadlen-

Senioři Frýdku-Místku 
prostřednictvím své orga-
nizace zásobují vedení měs-
ta svými postřehy a pod-
něty. V poslední várce se 
objevil například požada-
vek na vyčištění a restauro-
vání pomníku s holubicemi 
na nábřeží Ostravice, dále 
na vyznačení přechodu 
pro chodce pod estakádou 
nedaleko přejezdu kolejí 

na Ostravu a zvýšení počtu 
laviček zejména na vycház-
kových trasách.

Na Radě seniorů, což je 
poradní orgán primátora 
Michala Pobuckého, pak 
byly prezentovány reak-
ce jednotlivých odborů. 
„Rekonstrukce památníku 
OSVOBOZENÍ HOLU-
BICE“ je v zásobníku akcí 
investičního odboru pro rok 
2018. Priorita č. 34, finanč-
ní náklady na akci jsou 6,5 
milionu korun. „Avizoval 
jsem, že ta částka je úplně 
nesmyslná, protože bychom 
za ni mohli postavit nový 
pomník. Dalo by se to re-
alizovat leda v nějaké lev-
nější variantě, pokud by se 
našla, jinak to větší prioritu 
nedostane,“ komentoval as-

tronomickou sumu primátor 
Michal Pobucký.

Ani reakce vedoucího 
odboru dopravy Miroslava 
Hronovského k myšlence 
dalšího přechodu nebyla 
vstřícná, i když v této věci 
není radnice rozhodujícím 
orgánem. „Kromě jiného 
se k jakémukoliv návrhu 
změny dopravního značení 
musí vyjádřit Policie České 
republiky. A podle ní statis-
tiky jasně dokazují, že velké 
množství smrtelných nebo 
vážných zranění chodců se 
stane právě na přechodech 
pro chodce. Zkušenosti 
potvrzují, že než nevhod-
ně umístěný přechod pro 
chodce je lepší a bezpečnější 
„žádný“ přechod pro chod-
ce,“ opakuje Miroslav Hro-

novský, co při podobných 
požadavcích téměř vždy za-
znívá. „V požadovaném mís-
tě nejsou splněny podmínky 
pro vyznačení bezpečného 
přechodu pro chodce. Nejed-
ná se o dostatečně přehledný 
úsek pozemní komunikace 
zejména s ohledem na nava-
zující křižovatku, železniční 
přejezd a výjezd z plochy 
pod estakádou,“ dodal.

Vstřícnost naopak avi-
zuje radnice k požadavku 
umístění laviček na vy-
cházkových trasách, kdy 
po upřesnění jejich umístě-
ní prověří možnosti přímo 
v terénu, kdy je nutné, aby 
pozemky, na nichž budou 
lavičky umisťovány, byly 
ve vlastnictví Statutárního 
města Frýdek-Místek.  (pp)

OSLAVA MDŽ: Volba tentokrát padla na lískovecký klub důchodců, kterému ženy 
dominují.  Foto: Petr Pavelka

Mezinárodní den žen

Další komentované prohlídky města v roce 2018:
24. 3. v 9.00 Velikonoční průvodce
14. 4. v 9.00 Nádherné stopy historie
28. 4. v 9.00 (Ne)zapomenutý Frýdek
26. 5. v 9.00 Po stopách frýdlantské litiny a smaltu 
(místo konání: Frýdlant n. O.)
22. 9. v 9.00 100 let Frýdku-Místku
6. 10. v 9.00 Po stopách textilek
20. 10. v 16.00 Tajemství frýdeckého hřbitova
Další akce na vítání jara ve Frýdku-Místku a okolí 

najdete na webových stránkách Turistického infor-
mačního centra Frýdek-Místek, p.o. – www.visitfm.cz.

Velikonoce jsou vrcho-
lem a nejdůležitějším ob-
dobím církevního roku. 
Je s nimi rovněž spoje-
na řada rituálů a zvy-
ků, které se odehrávaly 
v rodinách, na vesnicích 
i ve městech. Pojďte si je 
společně s Turistickým in-
formačním centrem Frý-
dek-Místek připomenout 
v sobotu 24. března. 

Společně s historikem Pe-
trem Juřákem, který nás veli-
konočně laděnou procházkou 
historickou částí Místku pro-
vede, si přiblížíme již mnoh-
dy zapomenuté lidové obyče-
je a symboly Velikonoc. Víte 
třeba, co je Popeleční středa? 
Co znamená Květná neděle, 
proč zvony odlétají do Říma 
nebo proč vlastně chodíme 
na šmigrust? To je jen pár 
otázek, jejichž odpovědi se 
dozvíme v průběhu dvouho-

dinového povídání.
„Komentovaná prohlídka 

začne v sobotu 24. března v 9 
hodin na místeckém náměstí 
Svobody, kde se v minulos-
ti konaly týdenní i výroční 
trhy a bylo místem setkává-
ní obyvatel města. Odtud se 
vydáme k nejstaršímu mís-
teckému kostelu sv. Jakuba, 
navštívíme i kostel Všech 
svatých, který byl postaven 
v 1. polovině 18. století jako 
poděkování za záchranu 
před morem. Poslední za-
stávkou bude další význam-
ný místecký kostel, a to 
konkrétně kostel sv. Jana 
a Pavla,“ přibližuje trasu pro-
hlídky ředitelka Turistického 
informačního centra Frýdek-
-Místek Monika Konvičná. 

Akce se pořádá zdarma, 
koná se za jakéhokoliv po-
časí a je určena všem bez 
rozdílu věku. 

Proč chodíme na šmigrust?

Na březnové schůzce 
Rady seniorů primátor 
Michal Pobucký s náměst-
kem Richardem Žabkou 
vyjádřili negativní postoj 
ke snahám o štěpení orga-
nizace sdružující seniory 
ve městě. Zazněla také in-
formace, že pro tuto věko-
vou kategorii jsou v rámci 
preventivní akce městské 
policie znovu připrave-
ny bezpečnostní řetízky 
na dveře.

„V mrazivých dnech byl 
pohyb osob menší, přesto 
jsme věnovali velkou po-
zornost starším občanům 
a rovněž bezdomovcům. Ti 
se v mrazech stáhli do Be-
thelu, ale hlídali jsme spíše 
jedince, co si opojeni alko-
holem na lavičkách „potře-
bují odpočinout“, protože 
by samozřejmě umrzli. 
Našli jsme také jednoho 
pacienta, co utekl z nemoc-
nice, a pořád se setkáváme 

s podomními prodejci, ze-
jména s těmi, co nabízejí 
energie,“ referoval o zimní 
činnosti strážníků ředitel 
městské policie Ivo Kališ, 
který vybídl zájemce o in-
stalaci bezpečnostního ře-
tízku, aby se obraceli přímo 
na městskou policii.

Náměstek Richard Žabka 
ujistil, že i když je Frýdek-
-Místek jedinečný v posky-
tování MHD zdarma, radni-
ce v návaznosti na analýzu 
dopravních služeb v rámci 
Moravskoslezského kraje 
stále zvažuje myšlenku Se-
nior taxi i další alternativní 
dopravu v rámci sociálních 
služeb. Primátor následně 
potěšil zástupce seniorů 
informací o jednání s ne-
mocnicí ohledně zajíždění 
MHD přímo ke vchodu 
do nemocniční budovy. 
Oba se také vyjádřili k dub-
lování činnosti organizace 
seniorů. „Nové organizaci 

důchodců nejsme nakloně-
ni, rozhodně je nepřivítáme 
s otevřenou náručí, protože 
výhody jedné organizace, 
která navíc pracuje velice 
dobře, jsou naprosto jasné,“ 
shodovali se. „Ti, co chtějí 
organizaci novou, nejsou 
ani našimi členy, ale přesně 
vědí, jak špatně pracujeme 
a že by to chtěli dělat jinak,“ 
neodpustil si k tomu po-
známku Dalibor Kališ.

Všechny ještě pobavilo 
téma možnosti měření tla-
ku na veřejných místech, 
kdy primátor vyjádřil pře-
svědčení, že minimálně 
na magistrátu by se přístroj 
„uživil“. „Hlavně při jed-
nání zastupitelstva. Tam 
se tlak občas zvedá úplně 
všem,“ prohlásil a informo-
val o přijetí vyhlášek na po-
sledním jednání, které mají 
zajistit větší klid ve městě, 
zejména v nočních hodi-
nách.  (pp)

Starší lidé mohou dostat řetízek

Senioři pilně zásobují radnici podněty 

ky za volební právo žen.
Seniorky návštěva ve-

dení města velmi potěši-
la, probraly s nimi, co je 
ve městě i přímo v Lískovci 
trápí, a sotva se primátor 
s náměstkem zvedli za dal-
šími povinnostmi, přišly 
za nimi děti z místní mateř-
ské školky, které jim rozdaly 
další radost svým milým 
vystoupením. Důchodkyně 
tak nabraly elán do dalších 
předjarních dní, na které 
se velmi těšily, protože, jak 
se vzájemně informovaly, 
„špačci už tu jsou“.  (pp)
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ZŠ a MŠ Frýdek–Místek, El. Krásnohorské 2254 

 
 

 

 
 

Zápis do 1. třídy 
s pejskem a kočičkou 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dětem můžeme nabídnout:  
1. Zájmové kroužky (např. výtvarný k., sborový zpěv, zdravé pískání, florbal, vybíjená, turistický 
kroužek, pohybové hry, basketbal, vaření aj.). 

2. Práce s výukovými programy na PC a interaktivní tabulí. 
3. Kvalitní stravování ve školní jídelně. 

4. Informace o životě ve školním časopise. 
5. Pobyty žáků v přírodě, tematická soustředění a adaptační kurzy v 6. ročníku. 

6. Školní družinu (od 6.00 do 7.45 a od 11.40 do 16.30 h.). 

7. Projektové vyučování (třídní, ročníkové, školní). 
8. Komunitní škola – společné akce učitelů, žáků a rodičů. 
9. Moje první školička – seznámení budoucích prvňáčků se školním prostředím. 

10. Mimoškolní aktivity – v dopol. i odpol. hodinách (návštěva knihovny, muzea, kina, výstavy,   
sobotní výlety, nocování ve škole…) 

11. Výuka a integrace žáků se specifickými poruchami učení.  

Mateřská škola Frýdek-Místek, 
Anenská 656, p. o. 

 
pořádá  

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
        

KDY:  každé pondělí od 12. 3. do 23. 4. 2018 
15.00 – 16.00 

 
     KDE:  na pracovišti Anenská 656  
        na odloučeném pracovišti J. Trnky 63 

 
Zveme všechny děti, které se chystají od září 2018 nastoupit do 

mateřské školy. Děti si mohou pohrát a seznámit se 
s prostředím, rodiče získají důležité informace.   

 

ZÁPIS proběhne v ředitelně na pracovišti Anenská 
       Tel: 603 575 273                14. 5. 2018 a 15. 5. 2018 od 8.00 do 16.00, 
  www.msanenska@seznam.cz                             a to pro obě pracoviště. 

Ve středu 28. února 
se v prostorách školní 
družiny při 5. ZŠ ko-
nala „Výtvarná soutěž 
městských školních dru-
žin“. Všichni přítomní se 
mohli na vlastní oči opět 
přesvědčit, že naše děti 
malují rády a moc hezky.

Soutěže se zúčastnilo 47 
dětí z desíti městských škol 
(ŠD při 1., 2., 4., 5., 6., 7., 
8., 11., ZŠ, ŠD při ZŠ Nadě-
ji a ŠD Skalice). Tentokrát 
si děti vylosovaly téma: 
„JARNÍ RADOVÁNKY“.

Přestože za okny byl 

velký mráz, všechny hřá-
lo sluníčko a barvy kolem. 
Akvarel, pastely, tempery, 
kombinované techniky – 
na závěr nelehký úkol po-
roty, vyhodnocení soutěže, 
úsměvy a rozzářené oči 
plné radosti. Nikdo z dětí 
neodcházel bez odměny.
Umístění v jednotlivých 

kategoriích:
1. třída:
1. Uhrová Kristýna, 7. ZŠ
2. Žaková Markéta, 1. ZŠ 
3. Danková Debora, 5. ZŠ
2. třída:
1. Szüllö Laura, 1. ZŠ

2. Lipovská Kristýna, 4. 
ZŠ
3. Kmecová Nela, 7. ZŠ
3. třída: 
1. Šebestová Ester, 1. ZŠ
2. Cudziková Daniela, 7. 
ZŠ
3. Faranová Eliška, 5. ZŠ
4. třída:
1. Koloničná Aneta, 7. ZŠ
2. Olšáková Marie, 1. ZŠ
3. Pham Thu Ngan, 11. ZŠ
5. třída: 
1. Ulčáková Barbora, 8. ZŠ
 2. Zemanová Tereza, 4. ZŠ
 3. Adamec Daniel, ŠD při 
Naději

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

(v areálu Střední školy řemesel, bývalé
hornické učiliště, vedle plaveckého bazénu) 

Mateřská škola pro děti s vadami řeči v kombinaci 
s více vadami (tělesným a smyslovým postižením) 

a poruchami autistického spektra vás srdečně zve na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Ve čtvrtek 5. 4. od 8.00 do 16.00 h.
Škola je zapojena do projektu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

Prohlédnete si prostory mateřské školy:
- zhlédnete ukázky výchovně-vzdělávací práce s dětmi

- práce s keramickou hlínou
- ukázka práce s interaktivní tabulí
- muzikoterapie
- polytechnická výchova s rodiči a dětmi
 Těšíme se na vás.

Na Pětce se opět malovalo

Měsíc únor je spojo-
ván s masopustními reji 
a karnevalem masek. Tak 
tomu bylo i letos v mateř-
ské škole na Střední škole, 
Základní škole a Mateř-
ské škole na ulici Pionýrů 
2352, Frýdek-Místek.

Děti si se svými rodiči 
podle své fantazie připra-

vily masky. Nejdříve se 
děti představily v roli ma-
sek společným tanečkem. 
Potom si společně zazpí-
valy, zadováděly a zahrály 
si plno her. Nechyběla ani 
sladká odměna a pohoštění. 
Karnevalový rej byl vese-
lý, radostně ho prožily děti 
i paní učitelky.

Karneval v mateřské škole 
na ulici Pionýrů v Místku



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  6  ≈ Sport

kam za sportem a relaxací
Máte rádi koně?

Sportovní klub Skalický dvůr nabízí 
pro využití volného času tyto aktivity:

- lekce jízdy na koni pro děti od 6 let i dospělé
- víkendová jezdecká soustředění s ubytováním
- Prázdninové jezdecké kurzy „Léto na koních“ 
a „Školu Robinsonů, alias jak přežít v přírodě...“

Více na: www.skalickydvur.cz

Také ve druhém roce 
účinkování týmu Black 
Volley Beskydy ve dru-
hé nejvyšší republikové 
soutěži završili hráči 
trenéra Přemysla Kuba-
ly svou cestu postupem 
do finálové části play 
off. S loňským finalis-
tou Zikudou Turnov se 
ve druhém kole vypořá-
dali ve čtyřech zápasech. 
Po domácím dvojím ví-
tězství sehráli i v Turno-
vě dva zápasy. V pátek 
ještě domácí urvali ví-
tězství v tie-breaku, ale 
v sobotu již Beskydy tri-
umfovaly.

„Třetí zápas jsme začali 
ve velkém stylu a soupeře 
od začátku tlačili kvalit-
ním servisem a obranou. 
V útoku jsme hráli téměř 
bezchybně a set lehce vy-
hráli 25:14. Od druhého 
setu se ale Turnov roze-
hrál a především smečař 
Indra zařídil obrat v zápa-
se svým tvrdým servisem 
a útokem. Po vedení 2:1 
na sety pro Turnov vy-
padal i čtvrtý set slibně 
pro domácí, naštěstí nás 
svým útokem z těžkých 
pozic držel Ryan Burrow 

a v koncovce setu sérií 
pěti výborných servisů 
zápas dotlačil do rozho-
dujícího pátého setu. Ten 
byl velmi vyrovnaný, ale 
v jeho průběhu jsme opět 
byli méně důrazní v bodo-
vých míčích a neukáznění 
v mezihře, což se nakonec 
ukázalo jako rozdílový 
faktor, a set jsme prohráli 
15:13. Zápas i přes pro-
hru hodnotím jako velmi 
přínosný, protože jsme se 
dokázali dostat z velkého 
tlaku soupeře, a věřím, 
že hráči pochopili, že se 
musí hrát odvážně v pod-
statě ve všech herních 
činnostech a v klíčových 
momentech s chladnou 
hlavou,“ hodnotil prohru 
v tie-breaku hrající trenér 
Přemysl Kubala.

Beskydy do čtvrtého 
zápasu vstoupily s odhod-
láním, že sérii ukončí. Dva 
sety tomu vše nasvědčova-
lo, pak se ale rozjetý stroj 
trochu zabrzdil. „Nepo-
chopitelné chyby v útoku 
nás dostaly do zbytečné 
křeče a nervozity. V jed-
nom postavení jsme oto-
čili asi až na osmý pokus 
a set tak prohráli,“ sdělil 

k průběhu třetí sady Ku-
bala. Naštěstí v průběhu 
té čtvrté hosté odskočili, 
uklidnili se a navíc se opět 
nastartoval k výbornému 
výkonu Kuba Vašut, který 
byl oba dny hlavní úder-
nou silou.

„Nebyla to jednoduchá 
série. Jsem rád, že nás 
Turnov prověřil a že jsme 
museli častokrát ustát vy-
pjaté situace a hrát pod 
velkým tlakem,“ uzavřel 
Přemysl Kubala. 

Druhým finalistou je 
celek TJ Sokol Dobřicho-
vice, který vyřadil MFF 

SEMIFINÁLE: Frýdecko-místečtí volejbalisté prošli 
do finále přes Turnov.  Foto: Petr Pavelka

Volejbalisté znovu ve finále play off
Turnov – Beskydy 3:2 (-14, 14, 20, -22, 13)

Turnov – Beskydy 1:3 (-12, -13, 20, -20)

V ostravské hale při 
Mistrovství České re-
publiky žactva v atletice 
bylo ve hře 23 sad medai-
lí a sešlo se na čtyři stov-
ky závodníků z 98 oddílů 
celé ČR. Do sportovního 
zápolení se zapojila také 
osmička slezanských 
atletů a vedla si skvěle. 
Do našeho oddílu totiž 
putují dva tituly mistrů 
České republiky! 

Anna Cagašová si v so-
botu vyzkoušela 60 m a pro-
bojovala se do finále, kde 
vybojovala 6. místo, navíc 
vylepšila oddílový rekord 
na 7.93 s. Ovšem na své 
hlavní trati 300 m potvrdila 
roli favoritky a po jasném 
vítězství v sobotním roz-
běhu nedala v nedělním 
finále soupeřkám šanci. 
Poprvé zlomila hranici 40 

s a za skvělý čas a nový od-
dílový rekord 39.88 s brala 
zlatou medaili. Své tabulko-
vé postavení potvrdil v běhu 
na 800 m také Thomas 
Hlavačka. Sobotní rozběh 
v poklidu vyhrál a v neděl-
ním finále šel hned po startu 
do vedení. Ostrým tempem 
bleskově setřásl všechny 
soupeře a časem 2:01.64 mi-
nuty suverénně zvítězil. 

Z dalších našich si vedl 
nejlépe Robin Dorotík 
v běhu na 300 m, který do-
běhl 11. v novém osobáku 
39.15 s, Adam Dokoupil 
byl 14. za 39.94 s. Na 800 m 
děvčat vybojovala Klá-
ra Ningerová 13. místo 
za 2:30.83 minuty a stejná 
příčka patří Viktorii Ťaha-
nové na 1500 m za 5:15.31 
minuty. Na této trati nás re-
prezentovala dvojice Pavel-

ků. Lépe se dařilo Jirkovi, 
který doběhl 12. za 5:01.15 
minuty, o dvě příčky za ním 
finišoval Ondra za 5:06.76 
min. Celé dění uzavřely 
štafety 4x200 m, kde naše 
děvčata obsadila 18. příčku 
časem 1:53.39 min. Našim 
mistrům České republiky 
obrovská gratulace a všem 
poděkování za výbornou 
reprezentaci! 

Máme dva mistry České republiky

Letošní halová sezona 
je za námi a nastal čas 
hodnocení. Z mistrovství 
České republiky jsme 
přivezli dvě zlaté medaile 
zásluhou žáků Anny Ca-
gašové na 300 m a Tho-
mase Hlavačky na 800 m 
(viz Máme dva…). A taky 
jednu bronzovou, o kte-
rou se postarala mezi 
ženami Iveta Rašková 
na 1500 m. 

K tomu dvě čtvrtá mís-
ta – trojskok dorostenek 
Adély Lojkáskové a chůze 
žaček Amálie Mynářové, 
dvě pátá místa dorostenek 
Terezy Kotáskové v chů-
zi a Anny Zemaníkové 
na 800 m. A konečně tři 

šestá místa, která vybojo-
vala Veronika Siebeltová 
mezi ženami na 3000 m, 
Adéla Lojkásková ve výš-
ce dorostenek a Anna 
Cagašová na 60 m žaček. 
Ze šampionátů Moravy 
a Slezska dovezli naši dvě 
zlaté, sedm stříbrných 
a čtyři bronzové medaile. 
Výrazně se rovněž „hý-
balo“ s historickými ta-
bulkami. Letos naši atleti 
překonali dvacet halových 
oddílových rekordů. O tři 
se postarala děvčata z pří-
pravky Tereza Kubajurová 
60 m a dálka a Anna Václa-
víková 600 m. Šest oddílá-
ků překonaly starší žákyně, 
hlavně zásluhou Anny Ca-

gašové, která jich překona-
la pět, a to na 60 m, 150 m, 
300 m, 600 m a v dálce. Ten 
šestý překonala Daniela 
Jurečková v tyči. Stejný 
počet, tedy šest, překona-
ly dorostenky Adéla Loj-
kásková 60 m překážek, 
trojskok a tyč, Anna Ze-
maníková 800 m a 1500 m 
a Eliška Kopcová 400 m. 
Tři nejlepší výkony histo-
rie si zapsaly ženy. Iveta 
Rašková na 1000 a 1500 m 
a Veronika Siebeltová 
na 3000 m. Mužská část 
oddílu vylepšila pouze 
dva rekordy zásluhou Tho-
mase Hlavačky na 300 m 
žáků a Patrika Stankova 
na 2000 m dorostu.

Úspěšná halová sezona atletů

Praha ve třech zápasech. 
Finálová série začíná 
v Dobřichovicích 16.–17. 

března, ve Frýdku-Místku 
se bude hrát 23. a případně 
24. března.  (pp)

Házenkáři se v úno-
ru mohli pochlubit sérií 
tří výher, ale v Kar-
viné v derby narazili. 
V 18. extraligovém kole 
na půdě tradičního ri-
vala nedokázali protáh-
nout šňůru vítězných 
utkání na čtyři a prohrá-
li 27:22. V tabulce se ale 
stále drželi na 8. místě 
zaručujícím play off.

Derby sledovala takřka 
tisícovka diváků. Od za-
čátku bylo střetnutí velice 
vyrovnané. Žádné druž-
stvo si nedokázalo vytvořit 
větší než dvoubrankový 
náskok. První poločas byl 

vyrovnaný až do stavu 
11:11. Potom hosté bohužel 
nezvládli posledních pět 
minut této části zápasu, če-
hož Karviná dokázala vy-
užít a vypracovala si čtyř-
gólové vedení. Po změně 
stran si domácí vypracova-
li pohodlný náskok, který 
už pak bez větších problé-
mů udrželi až do konce.

Sestava: Pyško, Maren-
čák – Šimek, Bednárek, 
Petrovský 4/1, Bosák 1, 
Klaban 2, Gřešek 3, Va-
cula, Kichner 1/1, Kocich 
2, Strack 5, Geist 1, Žvak 
3, Krahulík. Trenér: Jiří 
Kekrt.

V derby nás Karviná předčila
HCB Karviná – Pepino SKP F-M 27:22 (15:12)
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Frýdek-Místek měl 
své zastoupení na zimní 
olympiádě. Ve výsledkové 
listině jste jej nenašli, ne-
byl ve hře o cenné kovy, 
přesto se jedná o důležité-
ho muže nejatraktivnější 
disciplíny olympijského 
programu – hokeje. Čáro-
vý rozhodčí Vít Lederer.

Vít Lederer, pro kterého 
byla v jeho 42 letech olym-
piáda vyvrcholením jeho 
kariéry, se přišel svěřit se 
svými dojmy náměstkům 
Richardu Žabkovi a Pavlu 
Machalovi a obdržel od nich 
za reprezentaci města do-
konce „placku“ v podobě 
stříbrné pamětní medaile 
Frýdku-Místku. Na čarách 
pomáhal při překvapivém 
vítězství Slováků nad Rusy, 
zkusil si také Kanadu v due-
lu s Koreou či osmifinálový 
souboj Norsko – Slovinsko. 
„Od čtvrtfinále už, stejně 
jako na mistrovství světa, 
kromě výkonů rozhodčích 

rozhoduje i politika, ale i tak 
to byl pro mě parádní záži-
tek. Vidíte Kovalčuka a jeho 
rychlost, je to jiná dimenze 
než extraliga,“ nelituje ab-
sence v další fázi turnaje 
Vít Lederer, který Korejce 
vykreslil jako nesmírně 
precizní organizátory, do-
konale připravené, kteří 
fungovali ve všech směrech 
jako hodinky. „Užil jsem si 
jejich kulturu i jídlo, byla 
to taková odměna na konci 
mé mezinárodní kariéry,“ 
říká čárový rozhodčí, který 
hrával samozřejmě hokej 
a začínal nejprve jako hlav-
ní. Větší šance na rozvoj 
kariéry ve vyšších soutěžích 
se ale otevírala „na čarách“, 
a tak se přeorientoval. Nyní 
se věnuje také skautingu 
rozhodčích, protože přivést 
k tomuto „koníčku“ (na pro-
fesionální živobytí to není) 
mladou krev – to není nic 
jednoduchého. „Na severní 
Moravě se za posledních 

deset let nevychoval žád-
ný rozhodčí. Jde o to, že 
rozhodovat něco v životě 
není jednoduché, natož pak 
na ledě. Člověk to musí psy-
chicky i fyzicky ustát. Je to 
náročné, ale snažíme se najít 
mladé hokejisty, které by to 
bavilo a kteří by na to měli. 
Proto se samozřejmě poo-
hlížíme po těch chytřejších, 
ti sportovnější jsou vhodní 
na lajnu, z profesorských 
typů mohou být hlavní sudí. 
Musí ustát ten tlak, kdy jsou 
téměř všichni k tomu, co dě-
lají, negativní a kritičtí. Ale 
rozhodčí v České republi-
ce jsou na vysoké úrovni, 
hodně se s nimi pracuje, 
mají perfektní zázemí. Svaz 
vzal hokej jako celek, jehož 
jsou rozhodčí součástí, což 
je moc dobře,“ pochvalu-
je si Lederer, který slova 
chvály pouští i směrem 
k dnešnímu frýdecko-mís-
teckému hokeji. „Polárka je 
samozřejmě paráda, krásná 

Poslední únorový den 
se konalo okresní kolo 
ve sportovní gymnastice, 
které pořádala Základní 
škola Jiřího z Poděbrad 
ve Frýdku-Místku. Závo-
du se zúčastnilo přibližně 
120 dětí z různých škol 
v okrese Frýdek-Místek, 
mezi nejúspěšnější patři-
la právě pořádající ško-
la a vybojovala si tímto 
úspěchem postup na kraj-
skou soutěž do Ostravy, 
která se koná 28. března.

V každé kategorii jsme 
měli bohaté zastoupení, 
avšak nejvíce dětí jsme 
měli v kategorii I, kde naši 
školu zastupovalo 20 dívek. 
Vítězství si zasloužilo naše 
družstvo ve složení Marie 
Bardoňová, Ema Švecová, 
Nela Lukáčová a Tereza 
Chudíková. V kategorii dí-
vek 4. a 5. tříd vyhrálo také 
družstvo pořádající školy 
ve složení Tereza Divišo-
vá, Kristýna Macháčková, 
Magdaléna Kubošová a Te-
reza Dužíková. V kategorii 
starších dívek nám děvčata 
opět vybojovala zlato ve slo-
žení Tereza Brynychová, 
Alžběta Geblová, Klára 
Hlásna a Adéla Popovová. 

Ve IV. kategorii vyhrálo 
družstvo z Palkovic s děvča-
ty, které trénují u nás, a těmi 
jsou: Kristina Gřesová, 
Karolína Bužková a Vanda 
Gřesová. V kategorii střed-
ních škol jsme měli i zastou-
pení Terezy Pohludkové, 
která trénuje s námi a vy-
hrála v soutěži jednotlivců.

Na 11. ZŠ trénují i chlap-
ci, kteří se závodu účastnili 
také. V kategorii nejmlad-
ších vyhrálo a postup si 
zasloužilo družstvo ve slo-
žení Adam Moskva, Adam 
Piontek, Michael Novotný 
a David Rumíšek. Ve dru-
hé kategorii zlato převzal 
Jakub Brettschneider, Vác-
lav Adámek, Karel Delong 
a Dominik Šebák. Ve starší 
kategorii jsme měli pouze 
zastoupení Honzy Provaz-
níka, který také zaslouženě 
postupuje na krajské kolo.

„Závody byly pro nás 
velmi úspěšné, doufáme že 
v krajské soutěži se našim 
dětem také zadaří a získa-
jí medaile,“ věří trenérský 
tým ve složení Kateřina 
Kohutová, Petra Tobiášo-
vá, Daniela Cmíralová, 
Denisa Sochací a Vendula 
Henychová.

Vít Lederer – čárový z olympiády

11. ZŠ pořádala okresní kolo 
ve sportovní gymnastice

hala, dostačující prostředí 
na zdejší poměry. Je skvělé, 
že město dokázalo přivést 
partnera v podobě Třince, 
protože díky tomu dostáva-
jí ve Frýdku-Místku velký 

prostor mladí hokejisté. 
A shodou okolností je nyní 
trénuje můj bývalý spolu-
hráč Juřík,“ uzavřel hoke-
jové povídání Vít Lederer. 
 (pp)

Po odložení úvodního 
jarního kola, které měli 
fotbalisté MFK Frýdek-
-Místek odehrát na tři-
neckém stadionu, se 
neodehrál ani zápas 18. 
kola FNL se Znojmem. 

V pátek před zápasem 
krátce po 13. hodině 
si přijel hlavní plochu 

stadionu ve Stovkách 
prohlédnout rozhodčí 
Zbyněk Proske (jako zá-
stupce LFA). Ten uznal 
hrací plochu za nezpůso-
bilou, takže sobotní do-
mácí duel s 1. SC Znojmo 
se nakonec nehrál. 

Odložené utkání 18. 
kola se Znojmem by se 

mělo odehrát středu 21. 
března od 15.30 hodin.

A známe již také ter-
mín odloženého utkání 
17. kola FNL, které měla 
Lipina na úvod jara ode-
hrát v Třinci. Na stadi-
onu Rudolfa Labaje se 
bude derby hrát v úterý 
3. dubna od 16.30 hodin.

Boje o záchranu se odkládají

Devatenáctka MFK 
Frýdek-Místek slaví dů-
ležité vítězství nad Kar-
vinou. Ještě v 70. minutě 
ale vedl soupeř rozdílem 
dvou branek. Po skvělém 
a dramatickém závěru ale 
Valcíři na domácím umě-
lém trávníku třemi bran-
kami otočili výsledek.

Radomír Hlaváč, trenér 
Frýdku-Místku, utkání 
zhodnotil: „Do 25. minu-
ty to s námi nevypadalo 
dobře. Dostali jsme dvě 
laciné branky a naše sebe-
vědomí bylo nulové. Poté 
se nám povedlo pár akcí 
a z nich pramenily i šan-
ce. Tu největší měl Adam 

Mrkvička, kterou ale ne-
proměnil. V poločase jsme 
si v kabině něco řekli a za-
bralo to. Začali jsme Kar-
vinou přehrávat a byli jsme 
i nebezpeční. Podařilo se 
nám snížit a navíc šel sou-
peř po penaltovém zákroku 
do deseti. Početní převahu 
jsme pak trpělivou hrou 
dokonale využili k otočení 
výsledku, i když se nám to 
podařilo až v nastaveném 
čase. Po zápase jsme klu-
kům řekli, že se sami pře-
svědčili, čeho jsou schopni. 
Dnes ukázali obrovský cha-
rakter a vnitřní sílu.“

Frýdek-Místek U19: 
Zouhar – Kudláček, Holec, 
M. Fukala, Botur – Kutáč, 
Buchlovský, Mrkvička (72. 
Blahuta), J. Fukala – Šohaj, 
Hladík (46. Kvapil). Trené-
ři: Radomír Hlaváč, Miro-
slav Onufer a Robert Černý.

FM U19 – KARVINÁ U19: Jakub Buchlovský. 
 www.mfkfm.cz

Skvělý obrat U19 s Karvinou
MFK F-M – MFK Karviná 3:2 (0:2)
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29. 6. – 7. 7.
ŠACHOVÝ TÁBOR 

| 9 dnů
Šachové turnaje i hříčky, 
sport, hry a soutěže v přírodě, 
celotáborová hra.
Věk: 7–13 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy
Místo: Horský hotel Palko-
vické hůrky, Palkovice
Cena: 3 900 Kč
Informace a přihlášky: 
Antonín Surma | Telefon: 
728 855 086, 558 111 763 | E-
-mail: tonda@klicfm.cz

11. – 21. 7.
LETIŠTĚ | 11 dnů

Piloti, letušky, celníci, řízení 
letového provozu, přepravci 
zavazadel, hotely, restaura-
ce... Samozřejmě také spous-
tu lidí z celého světa, kteří se 
dopravují na dlouhé i krátké 
vzdálenosti. Nesmí chybět 
ani teroristé, letištní ochrana 
či pašeráci. Co myslíš? Dá 
se na téma letiště vymyslet 
a užít si parádní tábor?
Neváhej a přihlas se. Zažij 
s námi 11 dní plných dob-
rodružství a poznání. Pro-
vedeme tě světem letecké 
dopravy. Dozvíš se mnoho 
zajímavostí z této oblasti, 
zahraješ si spoustu akčních 
i klidných her, něco hezkého 
si vyrobíš, poznáš nová místa 
a získáš mnoho nových ka-
marádů.
Rekreační areál Třemešek 
má kromě nádherných lesů 
a potoků bazén s pravou vo-
dou a travnatými břehy a dře-
věné chatky pro čtyři osoby, 
a to je kombinace, které žád-
ný správný táborník neodolá.
Věk: 6–17 let

Ubytování: dřevěné chatky, 
teplá voda, sprchy, zděné so-
ciální zařízení
Místo: RA Třemešek, Tře-
mešek u Oskavy, okres Šum-
perk | www.tremesek.cz
Cena: 4 350 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 4 050 Kč
Akce platí do 30. 4. 2018.
Informace a přihlášky: 
Patrik Siegelstein | Telefon: 
732 646 125, 558 111 761 | E-
-mail: patrik@klicfm.cz

16. 7. – 25. 7.
CESTA DO STŘEDU 

ZEMĚ | 10 dnů
Vydej se s námi na tajupl-
nou misi do středu Země! 
Prožij s námi 10 dní po boku 
záhadných zvířat, podivu-
hodných tvorů a mystických 
bytostí. Zde bude svět jiný, 
než ho známe. O dobrodruž-
ství a záhady nebude nouze. 
Společně rozluštíme mapu 
k nalezení středu Země, která 
nám otevře bránu do nepo-
znaného světa. Tvá mise prá-
vě začíná!
Věk: 6–15 let, Cena: 
4 250 Kč
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociální 
zařízení. Místo: Hotel Lipo-
vý, Morávka
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 950 Kč
Akce platí do 30. 4. 2018.
Informace a přihlášky: 
Veronika Bortlová | Telefon: 
731 167 010, 558 111 777 | E-
-mail: veronika@klicfm.cz

23. 7. – 29. 7.
MŮJ PRVNÍ TÁBOR 

| 7 dnů

Letní pohádkový tábor pro 
děti, které na táboře ještě ne-
byly. Celotáborová hra plná 
pohádkových postav provede 
malé táborníky celým týd-
nem.
Věk: 6–9 let (Podmínkou 
účasti je, že se jedná o první 
tábor dítěte), Cena: 3 000 Kč
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy, sociální 
zařízení. Místo: TZ Višňov-
ka, Vyšní Lhoty 168, okres 
Frýdek-Místek
Informace a přihlášky: 
Antonín Surma | Telefon: 
728 855 086, 558 111 763 | E-
-mail: tonda@klicfm.cz

28. 7. – 11. 8. 
ÚDOLÍ POHÁDEK 

| 15 dnů
Zlomyslní šotkové usilují 
o zničení Říše pohádek. Pan 
král proto povolává pohádko-
vé bytosti, aby mu pomohly 
tento problém vyřešit. Pokud 
chceš zažít pohádkově laděné 
dobrodružství, neváhej a po-
jeď s námi. Tábor se nachází 
nedaleko obce Sloup (okres 
Blansko). Samotné tábořiště 
disponuje napevno zbudova-
nou kuchyní společně s jídel-
nou, umývárnou, latrínami 
atd. Okolní louky a lesy na-
bízí velkou možnost soutěží 
a her. Děti získají kladný 
vztah k přírodě, naučí se sa-
mostatnosti i týmové práci 
a navážou nová přátelství.
Věk: 8–13 let, Cena: 
3 800 Kč
Ubytování: stany s podsa-
dou, latríny 
Místo: Táborová základna 
Sloup (okres Blansko)
Informace a přihláš-
ky: Jiří Šnapka | Telefon: 

604 524 066, 558 111 773 | E-
-mail: jirka@klicfm.cz

30. 7. – 8. 8.
TAJUPLNÝ OSTROV 

| 10 dnů
Představ si, že se najednou 
s partou kamarádů ocitneš 
na tajuplném ostrově bez 
známek civilizace. V jakémsi 
tropickém ráji obklopeném 
oceánem, kde na tebe čeká 
mnoho překvapení a dobro-
družství jako třeba ve slavné 
knize Julese Vernea. Přesně 
takovou atmosféru si navodí-
me v krásném prostředí hor-
ského hotelu Lipový na Mo-
rávce. V rámci celotáborové 
hry se můžeš těšit na soutě-
že a hry, které prověří tvou 
fyzickou zdatnost, logické 
myšlení, odvahu a přede-
vším schopnost spolupráce 
s ostatními trosečníky. Kro-
mě soutěžení se také mnohé 
dozvíš a naučíš. Děvčata se 
mohou těšit například na vý-
robu přírodních šperků, hu-
debních nástrojů a kmenové 
tance. Chlapci pak na stavbu 
přístřešku, střelbu z luku, bo-
jová umění a mnoho dalšího. 
K dispozici budeme mít i ba-
zén, který nám poskytne bá-
ječné osvěžení. Zkrátka nás 
čeká skvělých 10 dní. Cena: 
4 250 Kč
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociální 
zařízení 
Místo: Hotel Lipový, Moráv-
ka. Věk: 6–15 let
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 950 Kč.
Akce platí do 30. 4. 2018.
Informace a přihlášky: 
Lukáš Plánička | Telefon: 

778 410 754, 558 111 765 | E-
-mail: lukas@klicfm.cz

10. 8. – 19. 8.
SEDM DIVŮ SVĚTA 

| 10 dnů
V dávných dobách nechá-
vali významní lidé budovat 
velkolepé stavby, jež měly 
sloužit jako viditelný důkaz 
jejich moci a důležitosti. Sta-
věli je bez jeřábů a aut, jen 
holýma rukama. Takových 
zázraků bylo na světě něko-
lik. Objev je společně s námi. 
Poznáš největší, nejrozsáhlej-
ší a nejznámější divy světa 
tak, jak je sestavili starořečtí 
spisovatelé. Čeká nás velké 
dobrodružství, při kterém 
odhalíme tajemství mauzo-
lea, pyramidy, sochy, chrá-
mu, majáku, kolosu a visuté 
zahrady. 
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociální 
zařízení. Cena: 4 250 Kč
Místo: Hotel Lipový, Moráv-
ka. Věk: 6–15 let
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 950 Kč
Akce platí do 30. 4. 2018.
Informace a přihlášky: 
Radka Kulhánková | Telefon: 
737 421 058, 558 111 763 | E-
-mail: radka@klicfm.cz

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagač-
ní materiály jednotlivých 
akcí, ze kterých se dozvíte 
konkrétní informace.
Bližší informace, přihláš-
ky apod.
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍS-
TEK | telefon: 558 111 777
Web: www.klicfm.cz, 
e-mail: info@klicfm.cz

Odbory

Předpoklady:
1. odborná kvalifikace pro 
přímou pedagogickou čin-
nost a praxe podle zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogic-
kých pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
2. plná způsobilost k právním 
úkonům
3. znalost problematiky říze-
ní a obecně závazných práv-
ních předpisů zejména v ob-
lasti školství
4. občanská a morální bezú-
honnost 
5. zdravotní způsobilost 

Obsahové náležitosti při-
hlášky (písemně zašlete):
- přihlášku (uveďte kontaktní 
adresu, telefon, e-mail)
- úředně ověřené kopie do-
kladů o dosaženém vzdělání 
(diplom, vysvědčení o státní 
zkoušce/dodatek k diplomu, 
vysvědčení o pedagogické 
způsobilosti)
- úředně ověřený doklad 
o absolvování studia pro ře-
ditele škol v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti řízení 
školství, případně jeho do-
ložení do dvou let od počát-

ku výkonu činnosti ředitele 
školy 
- strukturovaný životopis, 
ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech 
a dovednostech
- koncepci rozvoje školy (ma-
ximálně tři strany strojopisu)
- výpis z evidence Rejstříku 
trestů (ne starší tří měsíců) 
nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení o plné 
způsobilosti k právním úko-
nům
- lékařské potvrzení o způso-
bilosti k vykonávání činnosti 

ředitele školy (ne starší tří 
měsíců) 
- písemný souhlas se zpra-
cováním osobních údajů pro 
účely tohoto konkurzního 
řízení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů
Ke konkurznímu řízení bu-
dou přijaty pouze přihlášky 
doložené kompletními nále-
žitostmi (přihlášku, životo-
pis, koncepci rozvoje školy, 
čestné prohlášení a souhlas se 
zpracováním osobních údajů 

vlastnoručně podepište).
Informace: www.frydekmis-
tek.cz
Přihlášky podejte do 5. 4. 
2018 na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA 
FRÝDKU-MÍSTKU, odbor 
školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy, Radniční 
1148, 738 22 Frýdek-Místek, 
k rukám Ing. Jiřího Adámka, 
ved. odboru ŠKMaT
Předpokládaný termín nástu-
pu: 1. 8. 2018 
Obálku označte názvem ško-
ly a textem: „konkurzní říze-
ní – neotvírat“

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK 
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Frýdek-Místek, 
Jiřího z Poděbrad 3109, se sídlem Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 49562291

SVČ Klíč už připravilo nabídku letních pobytových táborů
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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. 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 (kan-
celář)
nebytové prostory o výměře 18,37 m2, VI. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zast. plocha 
a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (stavba 
je součástí pozemku p.č 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 9,28 m2, I. NP 
(sklad)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
– ul. Těšínská
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m², I. NP 
(kancelář)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(stavba je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. 
Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 m², I. NP 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,30 m², I. 
NP (prodejna)
stavba č.p.1147, na pozemku p.č. 2982 zastavěná 
plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek (stavba je součástí pozemku p.č. 2982) – tř. 
T.G.Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 435 m² (ka-
várna Radhošť)
stavba č.p. 1248 na pozemku p.č. 3310 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 
3310) – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 26,75 m² , 
I.NP (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 70,35 m², 
I.NP (prodejna)
nebytové prostory o celkové výměře 7,54 m², I.NP 
(sociální zařízení)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 
1542) – Kostikovo náměstí 
nebytové prostory o celkové výměře 73,02 m², IV. 
NP (kancelář, kuchyň, sociální zařízení)
nebytové prostory o celkové výměře 35,68 m², IV. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 37,28 m², IV. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 66,33 m², IV. 
NP (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 5,10 m², IV. 
NP (sociální zařízení)
stavba bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 2829/2 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku 
p. č. 2829/2) – sklad bavlny u nádraží ČD 
nebytové prostory o celkové výměře 232,46 m², I. 
NP (sklad 1.11)
nebytové prostory o celkové výměře 381,74 m², I. 
NP (sklad 1.13)
nebytové prostory o celkové výměře 378,18 m², I. 
NP (sklad 1.14)
nebytové prostory o celkové výměře 263,65 m², I. 
NP (sklad 1.16)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 
k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součás-

tí pozemku p.č. 3988/9) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 
(sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 m2 
(sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí po-
zemku p.č. 3978/3) – Místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kan-
celář)
nebytové prostory o celkové výměře 101,3 m2 
(kancelář)
- stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je sou-
částí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad PHM 
– Místecká kasárna
nebytový prostor o celkové výměře 43,47 m2 
(sklad)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3975/7) – Místecká kasárna
- nebytové prostory o celkové výměře 269,31 m2 
(garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3986/3 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3986/3) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 144 m2 (ga-
ráž)
- stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí 
pozemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká kasárna:
1. PP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 385,36 m2,
1. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 385,36 m2, 
2. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 347,17 m2, 
3. NP – levá strana od schodiště 295,63 m2, pravá 
strana od schodiště 347,17 m2. 
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozem-
ku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 61,34 m2, I. 
NP, místnost 136 (provozovna)
nebytový prostor o celkové výměře 19,97 m2, II. 
NP, místnost 202 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II. 
NP, místnost 204 (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 41,54 m2, IV. 
NP, místnost 406 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. 
NP, místnost 501 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. 
NP, místnost 503 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná 
plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 33,7 m2, II. 
NP
podzemní stavba se samostatným účelovým ur-
čením – křížový podchod pro pěší, umístěná 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 Pavla je na pozemku p.č. 229/6, zastavě-
ná plocha a nádvoří – společný dvůr
nebytový prostor o celkové výměře 24,70 m2 (pro-
dejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

OBNOVENÍ ŽÁDOSTI O PRONÁJEM
OBECNÍHO BYTU PRO ROK 2018
Upozorňujeme všechny občany, kteří mají poda-

nou žádost o pronájem obecního bytu, na nutnost je-
jího obnovení do 31. 3. 2018. Toto lze provést pouze 
písemnou formou (formuláře jsou k dispozici na in-
formacích v budovách Magistrátu města, příp. na in-
ternetových stránkách statutárního města - http://
www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/
magistrat-mesta/odbor-spravy-obecniho-majetku/
tiskopisy-materialy/). 

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

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č.p. 1248, Zámecké náměstí, 
o výměře 26,75 m2 (prodejna), 70,35 m² 

(prodejna), 7,54 m² sociální zázemí, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

Prostory lze pronajmout jako celek, kdy celková 
výměra i se sociálním zařízením činí 104,64 m², tak 
každou z prodejen zvlášť, přičemž v tomto případě 
bude k výměře prodejny přičtena i polovina výměry 
sociálního zařízení.

Součástí prostor prodejny o výměře 26,75 m² jsou 
výlohy směrem na Zámecké náměstí a prostor pro-
dejny o výměře 70,35 m² má samostatný vstup ve-
doucí přes domovní chodbu. 

V případě zájmu o pronájem pouze prodejny o vý-
měře 26,75 m², jejíž součástí jsou výlohy, činí mini-
mální výše nájemného 2 400 Kč/m²/rok.

Žádosti o pronájem včetně vámi nabízené výše 
nájemného zasílejte v zalepené obálce s nápisem 
„Neotvírat – pronájem nebytových prostor Zá-
mecké náměstí 1248“ na adresu Magistrát města 
Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148, nejpozději do 22. 3. 2018. U nabí-
dek podaných poštou rozhoduje datum poštovního 
razítka (nejpozději do 21. 3. 2018).

Případné dotazy vám zodpoví na telefonním čísle 
558 609 176 Dominika Chludová.

Statutární město Frý-
dek-Místek upozorňuje, že 
dne 2. 4. 2018 (Velikonoční 
pondělí) nebude ve městě 
Frýdku-Místku proveden 
svoz komunálních odpadů. 
Změna se týká také míst-
ních částí. Náhradní svoz 
bude proveden již v sobotu 

31. 3. 2018. Dne 30. 3. 2018 
(Velký pátek) bude svoz 
odpadů proveden dle sta-
noveného harmonogramu.

Bližší informace lze 
získat na telefonním čísle 
558 440 066 (dispečer spo-
lečnosti Frýdecká sklád-
ka, a. s.).

Svoz odpadů o Velikonocích
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Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
Bytová politika: Budeme pokračovat v revitalizaci bytového fondu
Po úspěšných realiza-
cích investičních akcí 
u domů s pečovatelskou 
službou na ulici Sadová 
a 17. listopadu se v úno-
ru podařilo dokončit 
další revitalizaci byto-
vého fondu v rámci akce 
Úspory energie v byto-
vých domech ul. Na Aleji 
č. p. 82.
„Předmětem stavebních 
prací na bytovém domě 
s funkcí domova pro se-
niory bylo kompletní za-
teplení obálky budovy 
s cílem dosažení úspory 
energie. Stávající dřevěná 
okna včetně mezioken-
ních vložek a balkonové 
dveře jsou vyměněny 
za nové plastové výplně 
s podstatně lepšími te-
pelně izolačními vlast-
nostmi. Obvodové stěny 
objektu jsou zatepleny 
kontaktním zateplova-
cím systémem s tepelnou 
izolací z minerální vaty 
a povrchovou úpravou ze 
silikonové omítky se zatí-
ranou strukturou. Sokl je 
opatřen izolací z polysty-
rénu s povrchovou úpra-
vou mozaikovou omítkou 
na bázi akrylátových 
pryskyřic. Střecha je při-
teplena a souvrství stře-
chy je uzavřeno hydroi-
zolační vrstvou,“ popsal 
část prací náměstek pri-
mátora Jiří Kajzar, který 
má na starosti investiční 
odbor.
„Senioři určitě rovněž 
ocení nové venkovní 
parapety a horizontál-
ní žaluzie do oken. Také 
na lodžiích je provedena 
nová skladba podlahy 
včetně dlažby a nového 
hliníkového zábradlí se 
skleněnou výplní. Ke kaž-
dému bytu je osazen 
na lodžii sušák na prádlo. 
Nově je upraven také 
vstup do objektu s přístu-
pem z chodníku rampou 
a třemi schůdky, čisticí 
zóna a nové dveře do ko-
lovny. Pouze prosklená 
stěna s vchodovými hli-
níkovými dveřmi zůsta-
la stávající bez výměny, 
protože vyhověla energe-
tickému posouzení,“ do-
plnil náměstek primátora 
Richard Žabka za odbor 
sociálních služeb.
Rozsáhlá investiční akce 

byla zahájena v polovi-
ně července, práce se 
i z důvodu nevhodných 
klimatických podmínek 
protáhly až do února. 
„Předpokládaná cena díla 
šplhala k 24 milionům, 
podařilo se ji ale vysou-
těžit a zrealizovat pod 19 
milionů. Navíc je akce 
spolufinancována z pro-
středků Evropské unie, 
a to Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. 
Poskytovatelem dotace je 
ministerstvo pro místní 
rozvoj, z dotačního titu-
lu s názvem Integrovaný 
regionální operační pro-
gram požadujeme přes 
pět milionů korun. Loni 
jsme v rámci něj již ob-
drželi zhruba 2,5 milionu 
na akci „Dům č.p. 799, 
ul. Čs. armády – výměna 

oken, zateplení fasády“, 
o téměř sedm milionů 
korun máme zažádáno 
u DPS na ulici 17. listo-
padu, v průběhu dubna 
bude zažádáno o platbu 
na projekt „Úspory ener-
gie v bytových domech 
– ul. Sadová č.p. 604, 605 
a 606“, ve hře máme navíc 
ještě Malý Koloredov,“ 
potvrzuje výčtem doto-
vaných staveb primátor 
Michal Pobucký, že Frý-
dek-Místek patří coby 
město k nejúspěšnějším 
žadatelům.
S evropskými dota-
cemi souvisí i zajíma-
vost realizace bytového 
domu Na Aleji, který byl 
ve zpracovaném ornitolo-
gickém posouzení iden-
tifikován jako významné 
hnízdiště chráněného ži-

vočišného druhu rorýsa 
obecného, a proto muselo 
být na fasádě po zasle-
pení ventilačních otvorů 
osazeno 24 ks hnízdících 
budek vždy se třemi vle-
tovými otvory, aby byla 

zachována možnost za-
hnízdění odpovídajícího 
množství párů ptáků. 
Splnění této povinnosti je 
přímo uvedeno v podmín-
kách pro získání dotač-
ních prostředků.  (pp)

NA ALEJI 82: Bydlení jako ze škatulky.  Foto: Petr Pavelka

Vchod původní a po úpravě.

Nové balkony a ty původní.

PODMÍNKA DOTACE: Azyl pro rorýse. 
 Foto: Petr Pavelka
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Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociálních 
služeb, upozorňuje všech-
ny žadatele, kteří již mají 
podanou žádost o přidělení 
bytu v režimu sociální-
ho bydlení pro seniory ul. 
Sadová, ul. 17. listopadu, 
ul. Zámecká, ul. Na Aleji 
82, ul. Těšínská ve Frýd-
ku-Místku, aby se mezi 
3. lednem až 29. březnem 
2018 dostavili v úřední 
dny, tj. pondělí a středu 

(v době od 8.00 do 17.00 h., 
polední přestávka 11.30 – 
12.30) a ve čtvrtek (v době 
od 13.00 do 15.00 h.), 
na odbor sociálních služeb, 
budova ul. Radniční 1149, 
1. patro, kancelář č. 210 
k aktualizaci svých žádos-
tí. K aktualizaci je třeba 
doložit aktuální potvr-
zení o výši příjmu (popř. 
o přiznání příspěvku nebo 
doplatku na bydlení) a do-
klad o nájemním, podná-

jemním, vlastnickém nebo 
jiném právním vztahu 
prokazující bytovou situaci 
žadatele. 

Toto upozornění se ne-
týká žadatelů, kteří mají 
podanou žádost o přidělení 
bytu v Penzionu pro senio-
ry Frýdek-Místek, p. o., ul. 
Lískovecká. Tito žadatelé 
budou své žádosti aktuali-
zovat až v dubnu 2018.

 Marcela Pěkníková, 
 oddělení sociální práce

Aktualizace žádostí o přidělení bytu
v režimu sociálního bydlení pro seniory

Od počátku tohoto 
roku mají pacienti frý-
decko-místecké nemoc-
nice možnost absolvovat 
vyšetření a léčbu v obo-
ru psychosomatická me-
dicína.

„Psychosomatika se 
zabývá nemocným člo-
věkem v jeho celistvos-
ti, tedy nejen tělem, ale 
i psychikou a mezilid-
skými vztahy, zasazuje 
stonání do kontextu ži-
votního příběhu pacien-
ta. Je dokázáno, že tělo, 
duše a mezilidské vztahy 
se vzájemně ovlivňují. Již 
v 70. letech 20. století byl 
vytvořen tzv. bio-psycho-
-sociální model nemoci,“ 
vysvětluje lékařka rehabi-
litačního oddělení Sylva 
Bobotová, která se psy-
chosomatikou zabývá.

„Dlouhodobý a nad-
měrný stres se může pro-
jevit tělesnou poruchou, 
například bolestmi hlavy 
a pohybového systému, 

nespavostí, funkčními 
dechovými či zažívacími 
potížemi. Naopak dlou-
hodobé tělesné onemoc-
nění druhotně vyvolává 
duševní nepohodu, pro-
blémy ve vztahu k okolí 
a změnu životní role. Zá-
kladem psychosomatic-
kého vyšetření je práce 
s časovou osou, kdy s pa-
cientem hledáme možnou 
souvislost tělesných ob-
tíží s tím, co ve stejnou 
dobu prožíval, v jaké byl 
životní situaci,“ objasňuje 
Sylva Bobotová.

Psychosomatiku lze 
doporučit pacientům, kte-
ří chtějí nalézt souvislost 
svých potíží se způsobem 
života a podílet se aktivně 
na uzdravení nebo ale-
spoň zlepšení zdravotní-
ho stavu. 

„Pacienti se zájmem 
o psychosomatické vyšet-
ření se mohou objednat 
v rehabilitační ambulan-
ci – buď osobně v 1. patře 

budovy L nebo telefonic-
ky na čísle 558 415 530. 
Doporučení praktického 
lékaře není potřeba. Jed-
ná se o placenou službu, 
psychosomatická terapie 
není hrazena zdravotními 
pojišťovnami,“ upozorňu-
je Jolana Filipová, tisková 
mluvčí nemocnice.

Pacientům pomůže psychosomatika

Zhruba před rokem 
nás oslovila maminka 
Evičky s tím, že její dce-
ra má diagnostikovánu 
dětskou mozkovou obr-
nu (DMO) a další nemo-
ci ohrožující její vývoj. 
Lékařka jim doporu-
čila, aby zkontaktovali 
Poradnu rané péče EU-
NIKA a maminka tak 
učinila.

Po jejím zkontaktování 
proběhla první návště-
va v této rodině, kterou 
bohužel tvořila jen ma-
minka a malá Evička. 
Otec Evičky je opustil 
po zjištění diagnózy, což 
je bohužel v těchto pří-
padech velmi časté a zá-
roveň smutné. Mamin-
ce Evičky bylo během 
konzultací vysvětleno, 
co DMO obnáší, s čím 
se budou během života 
potýkat. Během kon-
zultace byla mamince 
Evičky ukázána bazální 
stimulace, která pomáhá 
zmírnit spasticitu (napětí 
svalů) dolních končetin. 
Po několika konzultacích 
maminka Evičky uved-

la, že má pocit, že ba-
zální stimulace je nejen 
pro Evičku příjemná, ale 
také jí pomáhá. Společně 
jsme probrali možnost 
získání sociálních dávek, 
mamince byly předány 
veškeré žádosti, vysvět-
leno, co musí vyplnit a co 
doložit na příslušný úřad. 
S Evičkou nadále pra-
cujeme hlavně v oblasti 
komunikace. Prozatím 
využíváme komunikaci 
pomocí zástupných před-
mětů, které se používají 
k činnostem, jež budou 
následovat. Evička na ně-
které předměty a činnosti 
reaguje libě a na některé 
nikoli, díky čemuž už 
maminka ví, na co Evič-
ka nemá náladu, a to je 
pro ně velkým pokrokem. 
Věříme, že tato spoluprá-
ce je pro rodinu Evičky 
velkým přínosem a ma-
minka je spokojena, že se 
může s čímkoli na Porad-
nu rané péče EUNIKA 
obrátit.

 Monika Pawlasová, 
 poradce rané péče/ 

 /sociální pracovník
 Eduard Strzelec, 
 vedoucí Poradny rané 

 péče EUNIKA

Do konce dubna le-
tošního roku mohou zá-
jemci z řad obcí, škol, 
spolků a sdružení žádat 
u Nadace Partnerství 
o grant na podzimní vý-
sadbu dřevin ve výši až 30 
tisíc korun. Podmínkou 
však je, že stromy a keře 
vysadí dobrovolníci z řad 
místních obyvatel, kteří se 
zaváží pečovat o ně násle-
dujících pět let.

Další podmínkou je, že se 
musí jednat o druhy stromů 
na našem území původní, 
jako jsou lípy, duby, jeřá-
by, javory, či staré ovocné 
odrůdy, které přispějí k za-
chování přírodní rozma-
nitosti. Podrobnosti, jak 
příspěvek získat, jsou do-
stupné na www.nadacepart-

nerstvi.cz v sekci zaměřené 
na granty. 

Důvodů, proč sázet nové 
stromy, je nespočet. Stro-
my kromě výroby kyslíku 
poskytují stín, přirozeným 
výparem zlepšují mikro-
klima, snižují prašnost, za-
držují vodu v krajině, jsou 
domovem mnoha druhů 
živočichů. Mezi neméně vý-
znamné důvody patří také 
estetické hledisko a mož-
nost utrhnout si plody třeba 
pro domácí ořechový závin, 
lipový čaj, jablečný mošt 
nebo jeřabinový likér. „Dle 
naší dlouholeté zkušenos-
ti společná výsadba navíc 
přispívá ke zlepšení vztahů 
mezi rodiči a školou, souse-
dy, samosprávou a místními 
spolky. Zároveň posiluje 

nejen vztah ke krajině, ale 
také k místu, kde tito lidé 
žijí,“ říká Adéla Mráčková 
z Nadace Partnerství.  

Částku ve výši 10 až 30 ti-
síc korun lze využít ke kou-
pi a dopravě sazenic stromů 
a keřů, kůlů, ochranného 
pletiva a dalšího potřebného 
materiálu. Samotná výsadba 
by ale měla probíhat na dob-
rovolnické bázi. Když si to-
tiž místní obyvatelé stromy 
sami zasadí, mají k nim lep-
ší vztah, pečují o ně, váží si 
jich a je méně pravděpodob-
né jejich poškození. 

Od roku 2004 Nadace 
Partnerství přispěla k vý-
sadbě téměř 59 tisíc dřevin 
do alejí, školních zahrad, 
obecních sadů a na dalších 
veřejných prostranstvích.

Vysaďte na podzim stromy
s podporou Nadace Partnerství

Magistrát města Frýdku-
-Místku, odbor sociálních 
služeb, upozorňuje všech-
ny žadatele, kteří již mají 
podanou žádost o přidě-
lení bytu v Penzionu pro 
seniory Frýdek-Místek, 
p. o., ul. Lískovecká, aby se 
mezi 4. až 30. dubnem 2018 
dostavili v úřední dny, tj. 
pondělí a středu (v době 

od 8.00 do 17.00 h., poled-
ní přestávka 11.30 – 12.30 
h) a ve čtvrtek (v době 
od 13.00 do 15.00 h.) na od-
bor sociálních služeb, bu-
dova ul. Radniční 1149, 1. 
patro, kanc. č. 210 k aktua-
lizaci svých žádostí.

Toto upozornění se ne-
týká žadatelů, kteří mají 
podanou žádost o přidělení 

bytu v domech zvláštního 
určení - ul. Sadová, ul. 17. 
listopadu, ul. Zámecká, ul. 
Na Aleji 82, ul. Těšínská 
ve Frýdku-Místku. Tito 
žadatelé své žádosti aktu-
alizují v 1. kalendářním 
čtvrtletí roku 2018.

 Renata Baraňáková, 
 sociální pracovník 
 oddělení sociální práce

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

Příklad dobré praxe Euniky
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S láskou Vincent
VB / PL | krimi | 12+ | titulky | 88 
min. | 120 / 100 Kč.

Út 27. 3. v 17.00
Planeta Česko

ČR | dokumentární | přístupný | čes-
ky | 81 min. | 100 / 80 Kč, premiéra.

Út 27. 3. v 19.00
Nejtemnější hodina

VB | historický | 12+ | titulky | 125 
min. | 120 / 100 Kč.

St 28. 3. v 10.00
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

ČR | komedie | 12+ | česky | 83 min. 
| 60 Kč.

St 28. 3. v 19.00
Máří Magdaléna

VB | historický | 12+ | titulky | 130 
min. | 130 / 110 Kč, premiéra.

Pá 30. 3. a So 31. 3. v 17.00
Sherlock Koumes

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 90 min. | 130 / 110 Kč, premi-
éra – pro děti.

Pá 30. 3. v 19.00
Ready Player One: Hra začíná

USA | sci-fi | 12+ | dabing | | 130 / 
110 Kč, premiéra.

So 31. 3. v 19.00
Operace Entebbe

Velká Británie | thriller | 15+ | titulky 
| 107 min. | 130 / 110 Kč, premiéra.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz

24. 3. od 9.00, náměstí Svobody
Přivítejte s námi jaro 

Velikonoce jsou vrcholem a nejdů-
ležitějším obdobím církevního roku. 
Je s nimi rovněž spojena řada rituálů 
a zvyků, které se odehrávaly v ro-
dinách, na vesnicích i ve městech. 
Prohlídka tak návštěvníkům přiblíží 
dnes již mnohdy zapomenuté lidové 
obyčeje a symboly. Co je Popeleční 
středa? Co znamená Květná neděle? 
Proč se říká Velký pátek? Proč zvo-
ny odlétají do Říma? Co je šmigrust? 
Proč se peče velikonoční beránek? 
To jsou jen některé z otázek, na něž 
se dozvíte odpovědi během veliko-
noční prohlídky s průvodcem. Akce 
se koná za každého počasí. 

MUZEUM BESKYD

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

e-mail: 
info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá: 8.00 – 12.00, 
12.30 – 16.00
čt: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
so, ne, svátky: 13.00 – 17.00

(listopad–duben)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

z Frýdku-Místku
16.00 Cimbálová muzika Friš z Os-
travy
17.00 Ostravička dětský folklorní 
soubor

So 31. 3.
10.00 Divadlo Kejkle pohádka Veli-
konoční hrátky
11.00 HTK Band jazz, swing, folklor
14.00 Kaspar Melichar secesně-fol-
kové duo
15.00 Cimbálová muzika Kotci z Če-
ladné
16.00 F-M band folk-rock
17.00 BraAgas world music a lidová 
historická hudba

VÝSTAVY
Čt 1. 3. – So 31. 3. 

Poslechovka
Výstava fotografií Ondřeje Pohlud-
ky, fanouška a dvorního fotografa 
hudebních akcí Poslechovka v Ze-
leném baru, které zachycují scénu 
místních DJs a párty v pověstném 
Zeleném baru v přístavbě Národního 
domu i v altánku ve Smetanových 
sadech. Portréty, momentky a zábě-
ry detailů v nečekaných kontextech. 
Vstup zdarma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
St 21. 3. v 15.00 

Dezertér z Volšan
př. sk. Chytré rozptýlení

Divadelní společnost Julie Jurištové
Staropražská fraška sleduje příběh 
hlavního „hrdiny“, opilce a hýřila 
Balabise. Díky každodennímu flá-
mování jej manželka nechá hlídat 
svým sluhou, ale kvůli nadměrnému 
popíjení koňaku to s ním nedopadne 
dobře. Jednoho dne to přežene a je 
pokládán za mrtvého. Zkroušená 
manželka mu tak vystrojí pohřeb, 
ale co se nestane. Domnělý zesnu-
lý Balabis se v rakvi probudí a doví 
leccos nepěkného o svém manžel-
ství a hlavně o nekalých úmyslech 
truchlících pozůstalých. Hra je plná 
komických situací a zazní v ní také 
známé staropražské písničky.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 18. 3. v 15.00

Maxipes fík
Divadlo Špílberg Brno

Legendární postava Maxipsa Fíka 
ožívá na jevišti. Divadlo Špílberg 
Brno uvádí divadelní zpracování 
příběhů psa, který povyrostl poně-
kud více, než je obvyklé. V inscenaci 
se objeví postavičky známé z večer-
níčků i knižního vydání příhod hlav-
ního hrdiny. Skladatel Petr Skoumal 
doplnil toto divadelní ztvárnění no-
vými písničkami. Pohádka s písnič-
kami pro děti od 4 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 25. 3. v 15.00
O Koblížkovi
Divadlo Silesia

Představení kombinuje činoherní 
a loutkové herectví. Navíc nabízí 
interaktivní prvky, a tak se dětský 
divák stává součástí děje. Závěr 

pohádky se změní v dětské taneční 
vystoupení. Jak je u Divadla Silesia 
zvykem, inscenace je vytvořena jako 
pohádkový muzikál. Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
Čt 1. 3. – St 31. 3. 

United colours 750 F≈M
Fotografie dokumentující loňský 
streetart festival. V roce 2017 uměl-
ci změnili svými barevnými obrazy 
ráz podchodu u Malého náměstí, 
stěn u haly Polárka a podchodu pod 
ulicí Beskydská. Vstup zdarma.

KINO
So 17. 3. a Ne 18. 3. v 17.00

Cesta za králem trollů
Norsko | fantasy pohádka | přístupný 
| dabing | 104 min. | 130 / 110 Kč, pre-
miéra – pro děti.

So 17. 3. v 19.00
Tomb Raider

USA | akční | 12+ | titulky | 122 min. | 
130 / 110 Kč, premiéra.

Ne 18. 3. v 19.00, Út 20. 3. v 17.00
Tátova volha

ČR | komedie | přístupný | dabing | 90 
min. | 130 Kč.

Po 19. 3. v 16.30
Black Panther

USA | akční | přístupný | dabing | 130 
/ 110 Kč.

Po 19. 3. v 19.00
5 October

SR / ČR | dokumentární | přístupný | 
originální | 52 min. | 100 / 80 Kč.

Út 20. 3. v 19.00
Lady Bird

USA | drama | 12+ | titulky | 94 min. | 
120 / 100 Kč, premiéra.

Čt 22. 3. v 16.30, Pá 23. 3. v 19.00
Pacific Rim: Povstání

USA | akční | přístupný | dabing | | 
130 Kč, premiéra.

Čt 22. 3. v 19.00
Oni 2: Noční kořist

USA | horor | 15+ | titulky | 85 min. | 
130 / 110 Kč, premiéra.

Pá 23. 3. v 9.30
Bijásek: Pohádková škola

Krakonoš a škola, O chlapečkovi, 
který se stal kredencí, Pan Tau jde 
do školy, O Matyldě s náhradní hla-
vou, O parádivé Sally. ČR | pásmo 
pohádek | přístupný | česky | 77 min. 
| 30 Kč, pro děti.

Pá 23. 3., So 24. 3., Ne 25. 3., 
St 28. 3. v 17.00
Králíček Petr

USA | komedie | přístupný | dabing 
| 89 min. | 130 / 110 Kč, premiéra – 
pro děti.

So 24. 3. v 15.00
Bijásek – Ferdinand

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 99 min. | 80 / 60 Kč / pro děti.

So 24. 3. v 19.00
Tři billboardy kousek 

za Ebbingem
USA | krimi | 15+ | titulky | 115 min. 
| 120 / 100 Kč.

Ne 25. 3. v 10.00
Pračlověk – Pračlověčí 

raw brunch
VB | animovaný | přístupný | dabing | 
120 / 100 Kč, pro děti.

Ne 25. 3. v 19.00

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
So 17. 3. v 19.00, 

Kino Petra Bezruče 
Dan Bárta & Illustratosphere: 

Mezi vrcholy tour 2018 
mimo předplatné

Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel 
Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák 
roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal 
v devadesátých letech do širokého 
povědomí s kapelou Alice a účinko-
váním v muzikálu Jesus Christ Su-
perstar. Stal se také neodmyslitelnou 
součástí kapely J.A.R. V roce 2000 
překvapil fanoušky s vlastní skupi-
nou Illustratosphere, se kterou aktu-
álně připravuje páté řadové album. 
Nezaměnitelný hlas s vynikající 
technikou zpěvu, prvotřídní hudeb-
níci a písně vzlétající nad tuzemský 
standard populární hudby. Dan Bárta 
& Illustratosphere okouzluje poslu-
chače napříč generacemi i hudební-
mi žánry.

Pá 23. 3. v 19.00, Národní dům
Poslechovka v Zeleném baru

Na párty s elektronickou hudbou 
zahrají DJ Shaftling (Praha), Mads 
Bjørnebye (NOR) a další. První za-
hraniční účast! 19.00-02.00, vstupné 
50 Kč

Čt 29. 3. v 19.00, ZUŠ Hlavní 11
Trio Bel Canto

Př. sk. Komorní koncerty
Repertoár Tria Bel Canta zahrnu-
je skladby autorů z období baroka 
a klasicismu, jihoamerickou a špa-
nělskou hudbu i hudbu českých 
skladatelů. Kombinace zpěvu, flétny 
a kytary je velmi oblíbená a posky-
tuje delikátní, ušlechtilý zvuk a jem-
nou dynamiku.

TANEC
So 24. 3. v 19.00, Národní dům 

Tančírna 
Pojďme tančit! Jana Šodková hraje 
do kroku klasických tanců. Vstupné 
80 Kč/120 Kč na místě.

VELIKONOČNÍ MĚSTEČKO
Čt 29. 3. – So 31. 3., 
náměstí Svobody

Tradiční trhy a pestrý program 
na pódiu. Dětské dílny, workshopy 
a ohrádka se zvířátky. Vstup zdarma.

Čt 29. 3. 
15.00 Divadýlko Ententýky Jarní po-
hádka s myškou Klárkou a veverkou 
Terkou
16.00 Cimbálová muzika Úsměv 
z Ostravy
17.00 Fleret a Zuzana Šuláková folk-
-rock

Pá 30. 3.
10.00 Divadlo Křesadlo pohádka 
Vodníčkovo jaro
11.00 Hrozen indie-folk
12.00 Hrozen pašije
14.00 CALATA historická hudba
15.00 Cimbálová muzika Slifka 
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FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
LEOPOLD PARMA

V roce 2018 si připomínáme 50 let 
od úmrtí Leopolda Parmy (1891– 
–1968). Působil na několika školách 
v regionu, které se staly místy setká-
vání s jeho přáteli-výtvarníky, mno-
hým z nich rovněž uspořádal výsta-
vy. Vlastní pílí, snahou a talentem se 
vypracoval na uznávaného umělce, 
jeho dřevoryty patří mezi nejlepší 
v rámci tohoto typu tvorby. Byl také 
dobrým malířem, věnoval se rovněž 
fotografování. Ve svých malířských 
a grafických pracích zachycoval rod-
ný kraj, soustředil se na realistickou 
krajinomalbu především z prostředí 
Beskyd. Výstava potrvá do 22. dub-
na.

MASOŽRAVÉ ROSTLINY
Masožravé rostliny jsou raritou 
v rostlinné říši. Dalo by se říci, že 
popírají všechna známá fakta o rost-
linách a převrací všeobecně známý 
vztah v potravním řetězci rostlina 
– živočich. Masožravé rostliny do-
kážou hmyz nejen lapit, ale svými 
orgány jej i strávit. Výstava přiblíží 
návštěvníkům masožravé rostliny 
z celého světa nejen prostřednictvím 
fotografií a textových panelů, ale 
k vidění budou také živé masožravé 
rostliny z celého světa – špirlice, he-
liamphory, láčkovky, rosnolisty, ros-
natky, australské trpasličí rosnatky, 
tučnice a mucholapky. Vernisáž 29. 
března v 17 hodin, výstava potrvá 
do 6. května.

DĚNÍ V MUZEU:
Čtvrtek 22. března v 16.30 hodin, 

Zelený dům
SV. HOSTÝN – PAMÁTNÁ 

HORA MORAVANŮ 
A JEJÍ OKOLÍ

Vrch Hostýn patří k nejvýznamněj-
ším a nejznámějším archeologickým 
lokalitám nejen Hostýnských vrchů, 
ale Moravy vůbec. Již v roce 1625 
se na jeho vrcholu připomíná poutní 
kaple, nahrazená v letech 1721–1748 
rozsáhlým chrámem Nanebevzetí 
Panny Marie. Přednáška přiblíží his-
torii osidlování Hostýna, dochované 
památky, také zajímavosti z dalších 
míst Bystřicko-Hostýnska a Hole-
šovska.

Čtvrtek 22. března v 17 hodin, 
Frýdecký zámek

VENDY, ŽENA V UMĚNÍ 
NOVÁ KOLEKCE MARTINEZ 

JARO/LÉTO 2018
Módní přehlídka v Rytířském sále 
– nová kolekce Martinez. Na akci 
se představí další práce umělců, 
například básník Břetislav Uhlář, 
řezbář Tomáš Dybal, malíř Ladislav 
Funiok, havířovská kapela Světlo 
a Elizebet, art of goodies. Rezervace 
vstupenek v ceně 230 Kč na mobilu: 
773 487 779, akci pořádá Inéz Boh-
danová Bortoliová.

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

STuDIO JÓGA pOD VĚŽÍ 
Bývalé Centrum Berkana

tel.: 602 409 791
Na Půstkách 68 (budova bývalé 

zdravotnické školy)
738 01 Frýdek-Místek

kontakt: Mgr. Petra Morysová
e-mail: joga@jogapodvezi.cz

7. 4. Den otevřených dveří 
Jóga pro začátečníky i pokročilé, 
Powerjóga, Acrojóga, Jin & Jang 
jóga, Terapeutická jóga, Fit & Slim 
jóga, Broga, Těhotenská a dětská 
jóga, muzikoterapie, Pranajama a Re-
laxace při svíčkách, Kroužky pro 
děti, Ayurvédské vaření, Přednášky 
o zdravém životním stylu.

Yin jóga - zahájení kurzu
Katka Polomská, každou neděli 
v 18.00–19.30, kachijoga@gmail.
com, 737 976 885.

Oshovy dynamické meditace
Karel Škola, Karel@centrum-
-berkana.cz, 23. 3. v 18.00–19.30, 
774 572 195.

Kurz – Tanec života
Pondělky v liché týdny, nyní 26. 3. 
v 18.00–20.00, RNDr. Lenka Krejčí, 
lenka@tanecduse.net, 721 206 874.

Terapeutická jóga, kurz
Eva Berkana, každé úterý v 16.30–
18.30, eva@berkana.cz, 603 793 595.

Tai-chi – začátečníci, kurz
Michal Poledník, každou středu 
v 17.00–18.15, michalp@centrum-
-berkana.cz, 602 374 038.

Jóga pro pokročilé, kurz
Eva Berkana, každý čtvrtek v 16.30–
18.30, eva@berkana.cz, 603 793 595.

Podrobnosti na 
www.centrum-berkana.cz.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

http://www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 17. března v 15 hodin
Sponge blob

Satirická komedie pro děti školou po-
vinné i dospělé, ve které běžná česká 
rodina očekává návštěvu americké-
ho učitele z jazykové školy. Brzy si 
uvědomí, že je stejně bláznivý jako 
oni. Hraje Enthemor Frýdek-Místek, 
vstupné 30 Kč.

Sobota 24. března v 15 hodin
O chytré koblížce a veliké řepě

Poučné představení složené ze dvou 
známých pohádkových příběhů. Děti 
se stávají součástí pohádky, promění 
se na zvířátka a společně s herci si za-
tančí. V pohádce se střídají dialogy se 
zpěvy a tanci. Pro děti od 3 let hraje 
hostující soubor Divadlo tety Chech-
talíny, vstupné 50 Kč.

Půjčování kostýmů v březnu:
úterý a čtvrtek 

od 15 do 17 hodin

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
25. 3. v 13.00–17.00

VELIKONOČNÍ DÍLNY
Děti i dospělí si mohou vyrobit jar-
ní a velikonoční ozdoby z papíru, 
překližky, nazdobit vajíčka, vyrobit 
ovečky a jiné výrobky. Vstupné: 30 
Kč/os., dítě.

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

SVČ KLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
17. 3. SOBOTA PRO PRINCEZ-

NY | JARO SE PROBOUZÍ
Zima v tomto období umí ještě uká-
zat svou sílu a dokáže přinést na zem 
pěknou nadílku sněhu. Ovšem díky 
tomu, že se blíží pomalu jaro a čím 
dál častěji prokukuje sluníčko, jsou 
tyto dny brány jako poslední údery 
těžké zimy. Před námi jsou Veliko-
noce, které jsou svým původem svát-
kem jara. Seznámíme se s lidovými 
říkadly a zvyky, vyrobíme si hezké 
dekorace a čeká nás jarní očistná 
kúra.
Věk: 5–8 let, Cena: 250 Kč
Místo a čas: Rodinné centrum 
Klíček, Slezská 749, Frýdek, 9.00– 

–16.00 hodin
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

24. 3. 
VELIKONOČNÍ VÝTVARKA 

Pro jarní stolování si vyrobíte ubrou-
sek plný oveček a vlastní kalíšek 
na vajíčko. Dětský pokoj můžete 
vyzdobit jarní dekorací s barevným 
ptáčkem. Perníkové vejce ozdobíte 
sladkými barevnými motivy. Bu-
deme používat barvy na textil i por-
celán, fimo, odstřižky látek, drátek 
i větvičky. 
Věk: 8–12 let, Cena: 100 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 9.00–12.00 
hodin
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | e-mail: re-
cepce@klicfm.cz

 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!

JuNáK – ČESKÝ SKAuT, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Bc. Matěj Vaněk, tel.: 721 325 138, 

email: kruh@skaut.cz
Kostikovo náměstí 638, Frýdek

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 

Michal Břežek, tel. 723 327 863, 
e-mail: m.brezek@gmail.com

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
So 17. 3. od 20 h.
Slávek Janoušek 
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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 1900 - 200, ÚT až ČT 1900 - 2400,

PÁ a SO 1900-400 ZAČÁTKY AKCÍ v 2000, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 2100

HuDEBNÍ KLuB STOuN

16. 3. pátek STO ZVÍŘAT
NEJLEPŠÍ SKA KAPELA ČE-
-SKA PO LETECH OPĚT 
VE STOUNU TĚ NENECHÁ ANI 
CHVÍLI SEDĚT
17. 3. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 
18PLUS
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠECH 
DOB HRAJÍ KOMÁR & KAMIL, 
VSTUP OD 18 LET
21. 3. středa NA STOJÁKA
STAND-UP COMEDY NA STO-
JÁKA. MAREK DANIEL, KA-
REL HYNEK, RADEK PETRÁŠ
23. 3. pátek MICHAL HRŮZA & 
KAPELA HRŮZY
MICHAL HRŮZA PREMIÉROVĚ 
VE STOUNU

24. 3. sobota NO!SE 
DNB MASAKR VE STOUNU, 
STOUN DJS, SPECIAL GUEST
30. 3. pátek BÁRA POLÁKOVÁ
ČESKÁ HEREČKA, ZPĚVAČKA 
BÁRA POLÁKOVÁ VE STOUNU
31. 3. sobota BEATS FOR LOVE 
ON THE ROAD: DJ ROXTAR
NEJLEPŠÍ PÁRTY DJ ČESKA 
VE STOUNU A KVALITNÍ SUP-
PORT, SOUTĚŽE O VSTUPY 
NA BFL, ZDARMA MERCHAN-
DISE B4L!
1. 4. neděle VELIKONOČNÍ 
HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS
PŮLNOČNÍ POMLÁZKA A TY 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB 
HRAJÍ KOMÁR & KAMIL

KLUB STOUN JE NOVĚ NEKUŘÁCKÝ, KUŘÁCI MAJÍ 
VYHRAZEN KOUTEK PŘED KLUBEM. 

& Luboš Vondrák
Pravidelný jarní koncert legendár-
ního folkového dua, které vás nejen 
neopakovatelně pobaví, ale rovněž 
i přiměje k zamyšlení nad vším, co 
je kolem nás a čím žijeme. Vstupné 
150 Kč.
Ester Chytková – Pastel v obraze

Výstava kreseb a maleb členů Ateli-
éru kresby&malby Ester Chytkové 
s podtitulem „Obrazy z ateliéru Ester 
Chytkové“ je ke zhlédnutí do 30. 4.

HOrSKÝ KLuB TOMBI

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

vyznávajících horskou turistiku. 
Aktuální akce na webu.

.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
5. 4. – 16–18 h. ZÁPIS 

DO JARNÍHO CYKLU KURZŮ
Přihlásit se lze již nyní prostřednic-
tvím elektronické přihlášky na našich 
webových stránkách, nebo e-mailem. 
Kurzy začínají v týdnu od 9. 4. (10 
lekcí po 90 minutách jednou týdně).
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, po-
sílení imunitního systému a radost ze 
života. Výukové materiály pro lekto-
ry jógy i širokou veřejnost.

26. –29. 4. MEDITACE, CESTA 
KE ŠTĚSTÍ A RADOSTI

Prodloužený víkend, společně pro-
žijeme pestrou škálu technik, sta-
tických i dynamických, které nám 
pomohou zpomalit či zastavit kolotoč 
myšlenek v naší mysli, technik, které 
mají potenciál zjemnit naše vnímání, 
které mohou být klíčem ke zkušenos-
ti, jež přesahuje smyslové i rozumo-
vé možnosti. Oslovíme ale také naše 
fyzické tělo a budeme se též věnovat 
dechovým a relaxačním technikám. 
V každém případě načerpáme po-
zitivní energii, doplníme a obnoví-
me vitalitu, zharmonizujeme celou 
osobnost. Vhodné pro začátečníky 
i pokročilé. 
Jste srdečně zváni, těšíme se na vás.

Více informací na 
www.joga-karakal.cz.

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).

SLUŽBY:

Nastřelování náušnic (15 let praxe)
Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace lékaře)

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
20. 3. v 16.45

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
27. 3. v 16.45

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

21. 3. v 15.30
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, 
pro rezervaci 

volejte 777 755 907.
Čtvrtek v 15.30 a 16.30 hod

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 
S DĚTMI – MANIPULACE

Jak dítěti dopomoci správně růst (ob-
sahová náplň: praktické nácviky ma-
nipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxač-
ní polohy pro zklidnění nespavých 
a hyperaktivních dětí). Pod vedením 
fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
20., 27. 3. – 9.00 h.

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
20., 27. 3. – 10.00 h.
Více informací na 
www.pomadfm.cz

Více na www.ocfryda.czGALErIE 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

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 

22. – 28. 3. Velikonoční dílny (výroba 
přání, velikonočních dekorací, malo-
vání vajíček, pletení karabáčů...)
28.–29. 3. Spaní v klubovně – zážit-
kový program
Každé úterý chodíme do tělocvičny 
od 15.45 do 16.45 hodin. S sebou pře-
zůvky a sportovní oblečení.
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
Taneční studio má prostorný sál se 
zrcadly a kvalitní aparaturou. Přijďte 
se podívat a zatančit si do krásných 
prostor!

KURZY PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

STREET DANCE DĚTI MINI 
(4–6 let) 
STREET DANCE DĚTI (7–11 let) 
a JUNIOŘI (11–15 let) 
HOBBY BALET (6–9 let) 
DISCO DANCE DĚTI a JUNIO-
ŘI (9–15 let) 

KURZY PRO DOSPĚLÉ 
(možnost jednorázového vstupu i vý-
hodné permanentky)
LATINSKO-AMERICKÉ TAN-
CE PRO ŽENY 
STREET DANCE „SENIORS“ 
(od 25 let) 
DANCEHALL 
CONTEMPORARY 
ROZVRH LEKCÍ A DETAILNÍ 
INFORMACE K JEDNOTLIVÝM 
KURZŮM NAJDETE NA WEBU.

pENzION HRAD

www.penzionhrad.cz

ATELIÉr KrESBY A MALBY

 Skalice 313
605 299 326

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

Srdečně zveme na výstavu 

kreseb a maleb členů Ateliéru 
kresby a malby.

Výstava PASTEL V OBRAZE je 
k vidění od 3. 3. 

v hospůdce U Arnošta.
pravidelná výuka kresby 
a malby pro začátečníky

tvůrčí lekce a společná malba 
pro pokročilé

tvůrčí ateliér pondělí 17–20
lekce pro děti v pondělí 15–17

lekce pro mládež ve středu 
15–17 a 17–19

lekce pro dospělé – začátečníci 
v úterý 9–12 a 14–17

lekce pro dospělé – pokročilí 
v pátek 9–12

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, 
Frýdek-Místek
Tel: 558 647 910, 

724 091 889

www.kapitola.euVÝTVArNÝ 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
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V prostorách frýdec-
ké knihovny se v pátek 9. 
března uskutečnilo slav-
nostní vyhlášení jubilej-
ního 25. ročníku literární 
soutěže Můj svět. Stejné 
výročí slaví i Městská 
knihovna Frýdek-Mís-
tek, která navázala svou 
činností na předchozí 
mnohaletou existenci frý-
decko-místecké okresní 
knihovny.

„Velmi mě těší, že tady 
i po čtvrtstoletí máme akci, 
která není udržována při 
životě jen z jakési setrvač-
nosti či tradice, ale naopak, 
a dnešek je toho živoucím 
důkazem, zde máme sku-
tečně úspěšnou soutěž, kte-
rá se dokázala v průběhu let 
vypořádat s mnoha lákadly, 
například ve formě soci-
álních sítí. Tato akce za ta 
již desetiletí vyrostla, z pů-
vodně regionální soutěže se 
stala soutěží, o níž se v urči-
tých kruzích ví v rozličných 
koutech naší republiky. 
Svědčí o tom mimo jiné 
i letošní počet účastníků 
soutěže – 130, který je nej-
vyšší v celé historii soutěže. 
Ať je nám v tomto směru, 
tedy v tvorbě prózy a zejmé-
na poezie, která to v dnešní 
době nemá snadné, naklo-
něna i budoucnost,“ přál si 

v úvodním proslovu ředitel 
knihovny Tomáš Benedikt 
Zbranek.

Organizátorky soutěže 
si pak střihly dialog, který 
připomněl letošní sté výro-
čí vzniku Československé 
republiky, ale i kulatiny 
městské knihovny. „Úpl-
né prvopočátky frýdecké 
veřejné knihovny bychom 
mohli hledat už v roce 1922 
v domku na půdě u pana 
Lebedy, kousek odtud. Měl 
tam uloženo asi 700 knih, 
které do sbírky pro českou 
veřejnou knihovnu darovaly 
různé místní spolky. O panu 
Lebedovi nic víc nevíme, ale 
jméno Karla Kaluse, míst-
ního vlasteneckého učitele, 
to už bylo v našem oboru 
známější. Sepsal seznamy 
všech těch knih uložených 
na půdě a připravil je k půj-
čování. Takže to byl vlastně 
náš kolega, první knihov-
ník první veřejné knihovny 
ve Frýdku. Trvalo to ale 
ještě asi 70 let než se malá 
veřejná knihovna pana Ka-
luse stala poměrně velkou 
městskou knihovnou ve Fi-
šerově vile, ve které se teď 
nacházíte. Už neměla 700, 
ale 52 000 knih. Naše vila 
byla vybudována jako repre-
zentační sídlo ve 30. letech 
minulého století. Městská 

VYHLÁŠENÍ: Náměstek primátora Pavel Machala s ředitelem knihovny přivíta-
li všechny, kteří vážili cestu do Frýdku-Místku. Práce se sešly z celé republiky, jak 
dokazovala mapka knihovnic, v níž byla zaznačena místa, která autoři uváděli jako 
domovská.  Foto: Petr Pavelka

Jubileum literární soutěže i knihovny

POEZIE
poezie do 18 let:

1. KOLÁŘOVÁ Evelína, 
Sušice 
3. LUBOJATZKÁ Eliška, 
Ostrava
3. HOMOLOVÁ Tereza, 
Kuřim 
čestné uznání: 
BROŽ Patrik, Frýdek-Mís-
tek 

poezie nad 18 let:
1. KOHLÍČKOVÁ Eliška, 
Příbram 
2. MALOTA Vít, Strakonice 
3. GRICOVÁ Helena, Brno
3. CHAMRÁDOVÁ Nela, 
Frýdek-Místek 
čestné uznání:
DUŽDA Michael, Praha 

poezie nad 30 let:
1. FLORIÁNOVÁ Dana, 
Kroměříž 
1. ADÁMEK Radovan, 
Stará Bělá 
2. VYDRA Pavel, Pecka 
507 82 
2. JUNG Pavel, Chotíkov 
330 17 
2. BATTYA Patrik
3. NOVÁKOVÁ Melanie, 
Frýdek-Místek 

3. LÍBALOVÁ Zdenka, 
Mělník 
čestné uznání:
UHEREK Lukáš, Raško-
vice 
VIHAN Miloš, Praha 

PRÓZA
próza do 18 let:

1. SUMEC Matěj, Rožnov 
pod Radhoštěm (Drahý Je-
žíšku)
1. BALCAROVÁ Kateři-
na, Bystřice (Cesta nitrem)
2. HALÚZKOVÁ Tereza, 
Ivančice 664 91 (Ušmud-
lané Conversky)
2. STROFFOVÁ Miriam, 
Sulice 25168 (Co by se sta-
lo, kdyby)
3. LUPÍKOVÁ Tereza, Ti-
chá (Po bouři)
3. URBIŠOVÁ Anna, Frý-
dek-Místek (Jediná cesta je 
ta ve vlastním nitru)
čestné uznání:
GÖZELOVÁ Ivana, Frý-
dek-Místek (Černý čaj)

próza nad 18 let:
1. ZAJACOVÁ, Dagmar, 
Bystřice nad Olší (Jeho 
vlastní vesmír)
1. MALOTA Vít, Strakoni-

ce (Fotbal)
2. KOHLÍČKOVÁ Eliška, 
Příbram (Primární sektor)
2. DVORSKÁ Kamila (28), 
Přerov (Řezbář, který ne-
vyřezal jedinou princeznu)
3. BURK Jan, Zlín (Kufr 
takhle zvečera)
3. NAGYOVÁ Gabriela, 
Frýdek-Místek (Inkoust)
3. SLÁDEČKOVÁ Tereza, 
Ostrava (Ty)

próza nad 30 let:
1. CHOLEVÍK Martin, 
Frýdek-Místek (Plechovka 
v písku)
1. PECHOVÁ Jaroslava, 
Praha (V hlavní roli sně-
huláci)
2. BLANÁŘOVÁ Alena, 
Mikulov (Životní pohovor)
2. MUSÁLKOVÁ JEC-
KELOVÁ Jana, Frýdek-
-Místek (Dobrovolník)
3. BARCZIKOVÁ Petra, 
Frýdek-Místek (Za sklem)
3. SVOBODOVÁ Šárka, 
Mgr., Brno (Olympiáda 
u Růženina domu) 
čestné uznání:
BATTYA Patrik, (Modrá-
sek)

Ocenění autoři soutěže Můj svět

knihovna se do ní nastěho-
vala 1. 1. 1993 a hned od za-
čátku jejího působení kromě 
půjčovaní knih pořádala 
zajímavé akce. Mezi ně pat-
řily hlavně recitály známých 
osobností. První host byl 
spisovatel Lukáš Vaculík, 
pak další významná jména, 
na která nesmíme zapome-
nout – Ilja Racek, Radovan 
Lukavský, Arnošt Vašíček, 
Miroslav Moravec, Hana 
Maciuchová, ale také napří-
klad Karel Loprais, kapela 
Hradišťan nebo Jarek Noha-

vica,“ dozvěděli se účastníci 
slavnostního vyhodnocení. 
K těm promluvila i básníř-
ka Lydie Romanská, coby 
členka poroty, která ocenila, 
že zatímco jinde literární 
soutěže skomírají i zanikají, 
ta frýdecko-místecká nehy-
ne, a dokonce trhá rekordy. 
Pustila se i do rozboru prací 
a kritiky, kdy se zlobila, že 
autoři často dělají archaic-
kými výrazy z poezie „sta-
rou dámu“, ale tu nepřímo 

udělala i sama ze sebe, pro-
tože se pozastavovala nad 
porcí deprese a zloby v bás-
ních obsažené i se slovy: 
„Proč láva? Já si ji neumím 
spojit s láskou…“ Básnířka 
už asi zapomněla, že láska 
může být i žhavá, spalující, 
i se třeba záhy změnit v cosi 
nevábného a chladného, ale 
její další kritice, že se to 
v próze až příliš hemží svě-
tovými jmény typu John, šlo 
rozumět mnohem lépe.  (pp)

Na vyšší odborné škole 
Goodwill se konala v pon-
dělí 5. března vernisáž 
Kreativní výstavy. Tento 
originální nápad vzni-
kl v hlavě studentky 3. 
ročníku oboru Animace 
v cestovním ruchu Andrey 
Žilinské. 

Studentka sesbírala umě-
lecká díla studentů vyšší 
odborné školy, studentů 
Seniorské akademie a také 
zaměstnanců školy. S ex-
pozicí pomohla zkušená 
umělkyně a floristka paní 
Anna Sumcová, která je 
zároveň studentkou Seni-
orské akademie. Vernisáž 
zahájily úvodním slovem 
ředitelka školy Kamila Slo-
váková a studentka Andrea 
Žilinská. Vernisáž odborně 

uvedla vyučující předmětu 
Dějiny umění Věra Stra-
košová, která představila 
vystavující a pohovořila 
o tom, proč výtvarné umě-
ní zkrášluje náš svět a hladí 
po duši. Hudební vystou-
pení zajistila studentka 3. 
ročníku oboru Podnikání 
v cestovním ruchu Sandra 
Šimková a děti ze spřátelené 
mateřské školy Campana. 
I když vernisáž proběhla 
v dopoledních hodinách, 
navštívilo ji hodně lidí z řad 
školy, ale také z široké ve-
řejnosti. Jedním z význam-
ných hostů byl také pan Da-
libor Kališ, předseda místní 
organizace Svazu důchodců 
České republiky. Výstavu si 
budete moci prohlédnout až 
do konce března.

Kreativní výstava na Goodwillu
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Pro inzerci  

volejte  
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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

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

Vedení daňové 
evidence 
Ing. Cichý 

731 504 306  

CHCETE LEPŠÍ PODMÍNKY 
NEBO MÉNĚ PLATIT ? 

Pomohu Vám najít řešení! 
➢ HYPOTÉKY a jiné úvěry 
➢ POJIŠTĚNÍ životní, majetkové a ostatní 
➢ INVESTICE A SPOŘENÍ 
Ing. Martina MYDLÁŘOVÁ, tel.: 777 159 027 

Obchod Ptákoviny v Místku u Alberta,
vyprodává zboží se slevou až 70 %.

Pivní sklo, trička, drobná a užitková kera-
mika, čokoláda, ptákoviny, paruky a masky, 

sexy zboží a zástěry.

Městská organizace Svazu důchodců ve Frýdku-Místku 
ve spolupráci se 4. ZŠ na ulici Komenského pořádá

Velikonoční výstavu,
na kterou jste všichni srdečně zváni 

ve dnech 26.-28. 3 od 9 do 16 h. 
Vernisáž s programem proběhne v pondělí 26. 3. v 10 h.


