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Vážení občané,
dnes se obracím převážně na rodiče dětí, narozených 

od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, před kterými stojí dubno-
vé zápisy do prvních tříd. Podrobnější informace k nim 
naleznete uvnitř čísla, včetně spádových obvodů, které 
jsou určující pro přijímání žáků. Do spádové školy jsou 
přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v pří-
slušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu 
žáků uvedeného ve školském rejstříku. Zákonný zástup-
ce může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu, v ta-
kovém případě však nemusí být žák vždy přijat. V tomto 
směru ale znovu zdůrazňuji, a poměrně vyvážený zájem 
o jednotlivé školy je toho důkazem, že jako město se ma-
ximální měrou snažíme o to, aby všechny školy ve městě 
měly pokud možno srovnatelné podmínky a prostředí 
a nikdo tak nemusel přemýšlet nad tím, zda má vyhledá-
vat školu vzdálenější od svého bydliště.

Chci na tomto místě rovněž poděkovat za kvalitu na-
šich základních, ale i mateřských škol jejich vedoucím 
pracovníkům a pedagogům. S některými z nich se setkám 
5. dubna na vyhodnocení nejlepších pedagogů u příleži-
tosti „Dne učitelů“, kdy budou odměněni za dlouhodobou 
praxi, klidný, laskavý a individuální přístup, nasazení, 
odpovědnost a profesionalitu. Díky tomu jsou oporou pe-
dagogického sboru a těší se oblibě u rodičovské veřejnosti 
i kolegů. Stále najdeme dost našich učitelů, kteří se nebojí 
zavádět inovativní metody, stále se vzdělávají a dokážou 
třeba zpopularizovat i méně oblíbené předměty jako ma-
tematiku nebo fyziku. Všem takovým, ať už jsou mezi 
oceněnými nyní nebo v letech minulých, i těm, kteří se 
ocitnou ve výběru třeba v letech příštích, za jejich peda-
gogickou práci náleží poděkování.  Michal Pobucký

Frýdek-Místek je spo-
jován s řadou přívlastků 
a příkladných věcí, a když 
je analytici sečtou, vyjde 
z toho třeba i fakt, že patří 
k městům s velkým pod-
nikatelským potenciálem. 
Svědčí o tom druhé místo 
v letošním ročníku vý-
zkumu Město pro byznys 
v Moravskoslezském kraji, 
když naše město nemohlo 
konkurovat pouze Ostra-
vě.

„Frýdek-Místek se může 
pochlubit jedním z nej-
vyšších přírůstků obyvatel 
v celém regionu, nízkou 
dlouhodobou nezaměstna-
ností a také vysokým podí-
lem podnikatelů. V přístupu 
veřejné správy město vyniká 
především vysokým podí-
lem výdajů, které radnice 
věnuje na podporu veřejné 
dopravy,“ vypíchla v hod-
nocení analytická agentura 

Datank, která do výzkumu 
zahrnuje automaticky všech 
205 obcí s rozšířenou pů-
sobností v České republice. 
Srovnávací výzkum Město 
pro byznys se od ostatních 
projektů odlišuje nejen roz-
sahem, ale i množstvím sle-
dovaných kritérií, v nichž fi-
gurují všechny oblasti, které 
mají pro podnikatele a firmy 
strategický význam.

Ocenění za město pře-
vzal v ostravském Clarion 
Congress Hotelu ve středu 
21. března v rámci kraj-
ského setkání Svazu měst 
a obcí náměstek primátora 
Pavel Machala. „Město pro 
byznys je velmi komplexní 
záležitost, proto nás stříbrné 
umístění moc těší. Snažíme 
se ve městě rozvíjet všechny 
oblasti, což se v součtu pro-
mítlo do příznivého výsled-
ku, který je oceněním naší 
práce,“ okomentoval cennou 

Skvělé zprávy si vy-
slechli zástupci osadních 
výborů jednotlivých 
okrajových částí města. 
Město se totiž rozhodlo 
ke stávajícím financím, 
o jejichž použití rozho-
dují tamější samotní ob-
čané, „přihodit“ dalších 
třicet tisíc korun, které 
mohou osadní výbory 

použít na kulturní akce. 
Navíc ve Skalici, Zelin-
kovicích a Lysůvkách, 
Chlebovicích, Lískovci 
i Panských Nových Dvo-
rech mohou počítat se 
dvěma termíny letního 
kina.

„U letního kina jsme 
byli odkázáni na dodáv-
ku jiných subjektů, ale 

nyní se radnice rozhod-
la pořídit vlastní plátno, 
takže můžeme dělat více 
akcí, protože je to pro nás 
jednodušší a finančně vý-
hodnější,“ vysvětlil ředitel 
KulturyFM Jakub Tichý, 
který chce po osadních 
výborech tipy na místo 
a termín, kdy se jim může 
letní kino hodit podle 
místních zvyklostí a akcí.

Letní kina budou 
ve Frýdku-Místku pro-
bíhat každou středu 
od června do srpna, se 
dvěma projekcemi se po-
čítá v okrajových částech, 
kde se dohodnou na žán-
ru, o který by měli zájem, 
a vyberou si ze seznamu 
dostupných filmů.
� (Pokračování�na�str.�2)

MĚSTO PRO BYZNYS: Zleva�zástupce�Oder�a�Ostravy,�2.�místo�za�Frýdek-Místek�
převzal�náměstek�primátora�Pavel�Machala.  

Frýdek-Místek je i městem pro byznys

trofej Pavel Machala.
„Cílem tohoto výzkumu 

je vytvořit diskusní platfor-
mu na téma možnosti malé-
ho a středního podnikání ze 
strany samospráv...

 (Pokračování�na�str.�3)

PŘIDÁME NA KULTURU: Zástupci�okrajových�částí�
uvítali� novinku,� která� jim� pomůže� s� pořádáním� kultur-
ních�akcí.  Foto: Petr Pavelka

Město zajistí více „kultury“
do všech okrajových částí
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� (Pokračování�ze�str.�1)
Kromě zpestření v podo-

bě letního kina se osadní vý-
bory budou ještě zamýšlet, 
jak naloží s 30 tisíci koruna-
mi vyčleněnými pro každou 
městskou část. „Rozhodnou 
si, co by si v kulturní ob-
lasti představovali, co by 
uvítali, a město ponese část 
financování – zaplatí z těch 
peněz interprety, technic-
ké zabezpečení, produkční 
věci a podobně. Buď vy-
užijí vlastních kontaktů 
a zdrojů nebo KulturaFM 
prostě například pomůže 
sehnat dechovku,“ objasňo-
val praxi pro další měsíce 
náměstek primátora Pavel 
Machala. Podle primátora 
Michala Pobuckého tento 

nápad pomůže „vesnické“ 
pospolitosti. „Spolky musí 
spojit síly a pořádat společ-
né akce, což se osvědčuje. 
Když to dělá každý sám, na-
příklad ples, je to drahé. Náš 
finanční příspěvek může dát 
pořadatelům větší jistotu, 
aby se nestávalo, že někdo 
z realizačního týmu musí 
nakonec třeba tahat peníze 
z vlastní kapsy. Chceme, 
aby kulturní akce v okra-
jových částech fungovaly,“ 
shrnul filozofii města pri-
mátor Pobucký. 

„Děkujeme, jste velkory-
sí,“ reagovali zástupci osad-
ních výborů, kteří už měli 
plnou hlavu toho, jak přidě-
lené finanční prostředky co 
nejlépe využít.  (pp)

Město zajistí více „kultury“
do všech okrajových částí

Historické okamžiky 
spojené se 14. březnem 
1939 si připomínáme 
ve Frýdku-Místku možná 
jako jediní v České repub-
lice. I proto v den tohoto 
výročí média zaměřují 
pozornost právě k nám 
a připomínají spolu s před-
staviteli radnice tento vý-
znamný den dějin našeho 
města a českého národa, 
kdy padly první výstřely 
druhé světové války, když 
se vojáci 3. praporu 8. pěší-
ho pluku Slezského posta-
vili na odpor nacistickému 
vetřelci u tehdejších Cza-
jankových kasáren.

„Od 14. března 1939 nás 
dělí již dlouhá doba 79 let 
a pamětníků tehdejších 
událostí ubývá. Dovolte 
mi, abych všechny, zvláště 
pak pamětníky, pozdra-
vil a vyjádřil obdiv a úctu 
všem, kteří svým činem 
burcovali k celonárodnímu 
odporu proti nacistickým 

okupantům. Hrdinný od-
por vojáků Czajankových 
kasáren zůstal ojedinělým 
bojem za obranu měs-
ta a bude navždy zapsán 
do dějin Frýdku-Místku. 

Odkaz obránců kasáren: 
„Za vlast a svobodu je třeba 
bojovat!“ je aktuální a zře-
telný i dnes a my bychom 
nikdy neměli dopustit, aby 
byl zapomenut,“ řekl v pro-
slovu u památníku 8. pěší-
ho pluku primátor Michal 
Pobucký, který v něm jako 
každoročně stručně shrnul 
historickou událost. 

Z historických pramenů 
se ví, že cestou do Místku 
německé vojsko střílelo 
do rozsvěcených pouličních 
plynových lamp a první ně-
mecké motorizované jednot-
ky pod vedením plukovníka 
Stoewera dorazily ke kasár-
nám asi v půl šesté večer. 
V kasárnách tehdy byli uby-
továni nováčci a též se tu 
shromáždili poddůstojníci 

ÚCTA K VOJÁKŮM: Vedení�města�připomnělo�hrdinství�ze�samého�počátku�2.�svě-
tové�války.�� Foto: Petr Pavelka

Téma městského do-
pravního podniku zce-
la jistě nebude chybět 
na květnovém jednání 
zastupitelstva, které by 
už zcela závazně mělo dát 
najevo svou vůli, jak v této 
otázce dál. Původní myš-
lenka strategického podni-
ku, která stála za zrodem 
celého projektu, nebyla 
dotažena do konce na zá-
kladě různých protiar-
gumentů, s nimiž se chce 
do květnového zasedání 
Dopravní podnik Frýdek-
-Místek jasně vypořádat.

Primátor Michal Pobucký 
proto vyzval předsedy 
všech politických klubů, ať 
naformulují všechny své 
připomínky a dotazy, aby 
byly v rozhodující chvíli 
k dispozici všechny potřeb-
né informace, na základě 

nichž se mohou zastupitelé 
s nejlepším vědomím a svě-
domím rozhodnout.

„Dopravní podnik pra-
cuje na různých variantách 
dalšího fungování, troufám 
si říct, že tak komplexní 
materiál, jaký připravuje, 
jsme v zastupitelstvu ještě 
neměli. Určitě v něm bude 
obsažena i krajní varian-
ta jeho zrušení nebo i ta 
z mého pohledu alibistická 
možnost – nechat o všem 
rozhodnout zastupitelstvo 
v novém složení po vol-
bách,“ avizuje náměstek 
primátora Karel Deutscher.

„Vyzýval jsem na minu-
lém zastupitelstvu všechny 
ke konkrétnímu návrhu, 
co tedy s dopravním pod-
nikem, který jsme založili, 
chtějí dál. Nikdo se k tomu 
neměl, proto jsem se rozho-

dl, že předložíme v květnu 
všechny možné varian-
ty k rozhodnutí,“ doplnil 
primátor Michal Pobucký 
s tím, že s myšlenkou měst-
ského dopravního podniku, 
který funguje v 21 z 26 sta-
tutárních měst, v nichž mají 
přímou kontrolu nad kva-
litou této služby, se pracuje 
šestnáct let s expertními 
skupinami napříč volební-
mi obdobími i politickým 
spektrem. Multikriteriální 
analýza, kterou si zastu-
pitelé nechali vypracovat, 
kromě varianty vlastního 
dopravního podniku do-
poručovala ještě možnost 
vypsání nové soutěže, která 
ale rovněž předpokládá vy-
budování zázemí městem, 
aby soutěžící firmy nečeli-
ly monopolu a měly rovné 
podmínky.  (pp)

O Dopravním podniku se rozhodne
na květnovém zasedání zastupitelstva

Rada města Frýdku-
-Místku musela kvapně 
zasednout mimo svůj 
stanovený harmonogram 
a vyhlásit druhé kolo za-
dávacího řízení, v němž 
hledá zhotovitele nového 
skateparku. Do toho prv-
ního se totiž nepřihlásila 
žádná firma.

„Monolitický betonový 
skatepark máme z hledis-
ka dokumentace a povo-

lení kompletně připraven 
a měli jsme v plánu jej le-
tos vybudovat nákladem 
zhruba deset milionů ko-
run. Nepočítali jsme s tím, 
že budeme potřebovat více 
času na hledání zhotovite-
le. Věříme ale, že se najde, 
protože i když se nejedná 
o běžnou stavbu, může 
představovat pro firmy za-
jímavou referenci,“ doufá 
náměstek primátora Jiří 

Kajzar za investiční odbor.
„Dost jsme si zažili 

s výběrem vhodné lokality 
a nyní přišla další kompli-
kace. Projekt je ale atrak-
tivní, a všichni vyznavači 
in-line bruslí, skateboardů 
a biků se určitě jeho realiza-
ce v lokalitě u stadionu Sle-
zanu dočkají,“ přidává se 
náměstek primátora Pavel 
Machala, který má ve měs-
tě na starosti sport.  (pp)

Nikdo nechce stavět skatepark

Připomínka hrdinství místních vojáků

posádky na kurz polštiny. 
O historické události 

čteme i v kronice města 
Frýdku: „Před vraty za-
stavil říšský tank. Nastala 
střelba. Odvážnější nováč-
ci stříleli, jak uměli. Jeden 

z délesloužících umístil 
kulomet proti vratům prů-
jezdu, a když Němci chtěli 
vniknout do kasáren, byli 
tam koseni. Couvli a chys-
tali se k ráznému činu.“ 

Hrdinové se Němcům 

nakonec přece jen museli 
vzdát a celé město zažívalo 
trauma při pohledu na ces-
tu plnou německého vojska 
a na hlídkující německé vo-
jáky, kteří stáli u každého 
domu.  (pp)

V HOSPICI: Je�to�už�takový�evergreen.�Když�přijede�
do�Frýdku-Místku�významná�návštěva,�zavítá�do�měst-
ského� hospice� a� chválí�město� za� prozíravost.�Miluše�
Horská,�místopředsedkyně�Senátu,�nebyla�výjimkou.
 Foto: Petr Pavelka
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� (Pokračování�ze�str.�1)
...Organizátoři a partne-

ři výzkumu si jsou velmi 
dobře vědomi, že naším 
úkolem je vytvářet co nej-
lepší životní podmínky pro 
všechny, proto chtějí zpro-
středkovat jednotlivým 
radnicím dobré zkušenosti 
a nápady z ostatních regio-
nů a debatu o vývoji podni-
katelského prostředí v ČR. 
Je pozitivní, že příkladem 
dobré praxe pro ostatní je 
i Frýdek-Místek,“ doplnil 
náměstek primátora Karel 
Deutscher, který má pod-

nikání ve městě na staros-
ti.

„Podnikatelské prostře-
dí nás zajímá neustále, 
i když někteří při dnešní 
nízké nezaměstnanosti 
mají pocit, že je to zbyteč-
né. My si to nemyslíme, 
a proto například neustále 
vedeme jednání ohledně 
brownfieldu v bývalém 
areálu Arceloru. Určitě 
je také přínosné, že stá-
le přibývají místa, odkud 
se k nám lidé mohou do-
pravovat v rámci MHD 
zdarma, což jim usnadňuje 

dojíždění za prací,“ ujistil, 
že radnice v úsilí o rozvoj 
podnikání nepolevuje, pri-
mátor Michal Pobucký.

Celkové pořadí: 1. Os-
trava, 2. Frýdek-Místek, 3. 
Odry, 4. Opava, 5. Frýdlant 
nad Ostravicí, 6. Hlučín, 
7. Třinec, 8. Frenštát pod 
Radhoštěm, 9. Vítkov, 10. 
Kopřivnice, 11. Kravaře, 
12. Krnov, 13. Bohumín, 
14. Jablunkov, 15. Karvi-
ná, 16. Nový Jičín, 17. Bí-
lovec, 18. Český Těšín, 19. 
Rýmařov, 20. Havířov, 21. 
Bruntál, 22. Orlová.  (pp)

Frýdek-Místek je i městem pro byznys

Na frýdecko-místeckou 
radnici zavítala početná 
delegace zástupců evrop-
ských zemí, které spolu-
pracují v rámci projektu 
Babylonie na výměnných 
mládežnických kempech, 
jež se těší dlouhodobé pod-
poře Statutárního města 
Frýdek-Místek.

„Za tu spolupráci s měs-
tem bych chtěla strašně 
moc poděkovat, trvá už 
dvacet let a za tu dobu vy-
jelo do světa 900 mladých 
lidí z našeho kraje, podobný 
počet naopak navštívil naše 
město, takže spoustu mate-
riálů o Frýdku-Místku prou-
dí mezi mladými po Evropě 
a dělá nám propagaci ve svě-
tě. Jsme strašně rádi, že pod-
porou dáváte mladým lidem 
příležitost k jazykovému 
vzdělávání, k pochopení 
rozdílů mezi jednotlivými 
národy i k tomu, aby byli 
uplatnitelní na evropském 
trhu. Podařilo se nám vy-
tvořit vzorec, jak se to dělá 
– a ostatní země se k nám 

jezdí učit. Hlavně tomu, 
jak si z účastníků kempu 
vychovat nástupce, kteří 
pak v projektu pomáhají,“ 
uvedla organizátorka mlá-
dežnických kempů Marta 
Michaláková. Ta přivedla 
tentokrát na radnici nikoliv 
studenty, ale organizátory 
z Itálie, Švédska, Ruska, 
Francie, Polska, Malty, Por-
tugalska, Německa nebo 
Řecka, kteří se chtějí rovněž 
zapojit. Ti všichni zhlédli 
film o Frýdku-Místku a pak 
se jednotlivě rozpovídali 
o tom, co pro ně mládežnic-
ké kempy představují. „Je 
to báječné pro mladé lidi, 
přináší jim to velké zážitky, 
vznikají velká přátelství, 
mohou se vzájemně inspi-
rovat a motivovat,“ shodo-
vali se. Někteří hovořili také 
o tom, že v určitých oblas-
tech mají mezi mladými 
lidmi nezaměstnanost až 80 
procent a mládežnické kem-
py mohou být i příležitost 
poznat jinou zemi a najít si 
tam práci nebo rovnou no-

„PŮL EVROPY“: Evropa�se�ve�Frýdku-Místku�učí,� jak�dělat� eurocampy�mládeže.�
 Foto: Petr Pavelka

Podpora eurospolupráce mládeže

Městská policie Frý-
dek-Místek ve spolupráci 
s Policií ČR provedla další 
kontrolní akci na požívání 
a podávání alkoholu mla-
distvým. Po únorovém 
zátahu v klubu Kraken, 
při kterém byl alkohol 
v dechu naměřen u jede-
nácti mladistvých, byla 
tentokrát předmětem zá-
jmu Tančírna v Národním 
domě.  

„Kontroly na podávání 
a požívání alkoholu mladist-
vými provádíme na různých 
akcích. Nerozlišujeme, zda 
se pořádají v soukromých 
nebo městských zařízeních. 
Minule to bylo v soukro-
mém Krakenu, teď v našem 
zařízení v Národním domě. 
Kontroly se nám daří utajit, 
takže v konečném důsledku 
máme reálný obrázek o tom, 
jak to na akcích pro mladist-
vé vypadá. Bohužel obrázek 
to není moc lichotivý. Stej-
ně jako v únoru i nyní byl 

alkohol v dechu prokázán 
u jedenácti mladistvých,“ 
konstatoval primátor Michal 
Pobucký s tím, že v kontro-
lách se bude pokračovat.

Tančírnu v Národním 
domě navštěvují pravidelně 
stovky mladých lidí. V době 
kontroly, tedy v sobotu 24. 
března, jich bylo okolo čtyř 
set. Strážníci namátkově 
zkontrolovali 17 mladist-
vých. „U 11 z nich alkohol-
tester prokázal přítomnost 
alkoholu v dechu. Nejvyšší 
naměřená hodnota byla 1,65 
promile. Mezi podnapilými 
byla také teprve čtrnáctiletá 
dívka, která nadýchala 0,45 
promile,“ doplnil Tomáš Za-
pletal z městské policie. 

Pro některé mladistvé 
ve zvlášť podnapilém stavu 
si museli přijet rodiče, další 
byli po sepsání nutných ná-
ležitostí odesláni samostatně 
domů. Stejně jako u před-
chozí únorové akce jsou 
údaje o podnapilých mla-

distvých vloženy do infor-
mačního systému včasné in-
tervence. Dále se jimi bude 
zabývat odbor sociální péče, 
přesněji kurátor pro mládež. 

„Mladiství „hříšníci“ 
budou spolu s rodiči před-
voláni k osobnímu pohovo-
ru se sociálním kurátorem 
pro děti a mládež. Rodiče 
i nezletilé dítě budou infor-
mováni o nebezpečí kon-
zumace návykových látek 
a bude jim nabídnuto také 
odborné poradenství. V pří-
padě, že kurátor na základě 
pohovoru a daných sku-
tečností vyhodnotí, že se 
jedná o závažnější problém, 
pokračuje cílená spolupráce 
s rodinou,“ zopakovala po-
stup v takovýchto případech 
vedoucí oddělení sociálního 
poradenství pro mládež Mi-
roslava Stopková.

Městská policie bude 
v kontrolách na podávání 
a požívání alkoholu mladist-
vými pokračovat.

Tančírna zažila kontrolu na alkohol

Do služby městské poli-
cie se nehlásí zrovna mra-
ky zájemců, protože se 
jedná o poměrně nevděčné 
povolání, a proto si Statu-
tární město Frýdek-Mís-
tek své strážníky svým 
způsobem hýčká a dává 
jim najevo, že si jejich prá-
ce někdo váží.

Primátor Michal Pobucký 
tentokrát odměnil u příleži-
tosti 15 let služby u městské 
policie Lenku Pesničáko-
vou, vedoucí skupiny pre-
vence. „Má práce je trochu 
odlišná od kolegů, jsem sice 
v uniformě, ale docházím 
do škol a školek a s dětmi si 
vlastně „hraju“, aby se při-
tom něco naučily o bezpeč-
nosti. To mě baví a určitě je 
tato část práce městské po-

licie vděčnější,“ říká Lenka 
Pesničáková organizující 
nejrůznější programy pre-
vence kriminality.

„Je to určitě příjemné, 
když zaměstnavatel oce-
ní vaši práci. Já jsem ještě 
s jedním kolegou psovodem 
nejdéle sloužícím měst-
ským strážníkem, už jsem 
ve službě 27. rok. Za tu dobu 
musím říct, že jak se neu-
stále vyvíjejí zákony, které 
reagují na aktuální situaci, 
tak se vyvíjí i naše služba, 
stejně jako postupuje naše 
vybavení nebo technika. 
Práce strážníka je i tím stá-
le zajímavá,“ řekl Robert 
Kellenberger, který je okrs-
kářem v lokalitě ulice ČSA 
a oceněn byl u příležitosti 
jeho životního jubilea.  (pp)

OCENĚNÍ STRÁŽNÍKŮ: Radnice�hlídá�pracovní�i�ži-
votní�jubilea.  Foto: Petr Pavelka

Město si strážníky hýčká

vou budoucnost.
Náměstek primátora 

Pavel Machala poděkoval 
Martě Michalákové a celé-
mu jejímu týmu. „Věřím, 

že budeme podobné akce 
podporovat i v budoucnu, 
protože vnímáme, že mají 
smysl. Propojují mladé lidi 
a pomáhají předávat po-

znatky o jednotlivých ze-
mích a třeba i překonávat 
určité bariéry a předsudky,“ 
uvedl náměstek primátora 
Pavel Machala.  (pp)
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Městská organizace 
Svazu důchodců České 
republiky ve Frýdku-
-Místku ve spolupráci se 
základní školou na ulici 
Komenského uspořáda-
la Velikonoční výstavu, 
která je jejich dalším 
společným počinem 
k souznění generací.

„Naše škola spolu-
pracuje se seniory, i se 
sousedním domovem dů-
chodců, ale tato akce se 
koná poprvé. I od ní si 
slibujeme propojení gene-
rací, protože máme vedle 
sebe obrázky a výtvory 
dětí vedle výrobků seni-
orů, takže si děti mohou 
uvědomit, že od starší 
generace mohou spous-
tu věcí přijmout nebo se 
něco naučit, což je důle-
žité,“ řekla na vernisá-
ži ředitelka 4. ZŠ Jiřina 
Raszková.

Zúčastnění, mezi nimiž 

nechyběl primátor Michal 
Pobucký s náměstkem 
Richardem Žabkou, si ná-
sledně vyslechli pár slov 
o velikonočních tradicích, 
které jsou „oslavou vítěz-
ství života nad smrtí i při-
pomínkou toho, že příro-
da po zimě ožívá a život 
se vrací“. Z Velkého pát-
ku se stal státní svátek, 
ale seniorky připomněly 
i méně známé Modré pon-
dělí, Šedivé úterý, vedle 
Škaredé středy, Zelené-
ho čtvrtku a Bílé soboty. 
A kdo si vše z ústního 
podání nezapamatoval, 
našel to pak v rámci expo-
zice mezi vajíčky, přáníč-
ky a karabáči černé na bí-
lém. S tématem Velikonoc 
pracovali jak senioři, tak 
děti, a všichni projevili 
nápaditost i šikovnost. 
V aule školy před šatna-
mi rovněž visely obrázky 
žáků, na nichž byli jejich 

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA: Spojení� generací�
na�4.�ZŠ.�  Foto: Petr Pavelka

Velikonoční propojení generací

Statutární město Frý-
dek-Místek, odbor život-
ního prostředí a země-
dělství, ve spolupráci se 
Střediskem volného času 
Klíč, příspěvkovou orga-
nizací města, připravuje 
na pátek 20. dubna v Sa-
dech Bedřicha Smetany 
v Místku tradiční Den 
Země.

„Zábavně výchovný 

vzdělávací program je kon-
cipován od ranních hodin, 
kdy jej využijí převážně 
školní kolektivy, přes od-
poledne až do půl šesté 
v podvečer, kde je prostor 
pro širokou veřejnost. Té-
matem letošního ročníku je 
Zázrak vzduchu, na všech-
ny příchozí čekají stano-
viště, na kterých se nejen 
mnohé dozví, ale také si 
zasoutěží a užijí si mnoho 
zábavy. Vše je přizpůsobe-
no tak, aby si na své přišly 
všechny věkové kategorie 
dětí. Máme dobrou zkuše-
nost, že dokážou pak eko-
logicky působit i na své ro-
diče, že je ochrana přírody 
přirozeně baví a vyžadují ji 
i od svého okolí,“ říká pri-
mátor Michal Pobucký.

Na téma Zázrak vzduchu 

SVČ Klíč připravilo napří-
klad tyto okruhy: Vzduch 
a člověk, Vzduch v pří-
rodě, Kvalita a znečištění 
ovzduší, Vlastnosti vzdu-
chu a jeho využití, Vzduch 
společenský. O další se po-
starají Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita Os-
trava, Lesy ČR, Český hyd-
rometeorologický ústav, 
Muzeum Beskyd, ADRA, 
Český rybářský svaz, Frý-
decká skládka či Spolek 
pro Faunapark ve Frýdku-
-Místku, takže nabídka 
bude skutečně pestrá.

V rámci oslavy Dne 
Země 2018 budou navíc 
pořádány ve spolupráci 
s technickými službami 
města TS a. s. komentované 
prohlídky Arboreta Frýdek-
-Místek.  (pp)

Máte po zimě sjeté 
nebo poškozené pne-
umatiky a nevíte kam 
s nimi? Zvolte zpětný 
odběr. Sběrná místa jsou 
po celé České republi-
ce. Pneumatiky v nich 
můžete odevzdat zdar-
ma. Naopak za odložení 
pneumatik mimo místa 
k tomu určená hrozí vy-
soká pokuta.

Aktuální přehled míst 
zpětného odběru provozo-

vaných kolektivním sys-
témem Eltma je dostupný 
na stránkách www.eltma.
cz/sberna-mista. Pneuma-
tiky jsou odebírány bez 
nároku na úplatu, bez po-
žadavku na koupi nové 
pneumatiky či jiné služby 
a bez rozdílu jejich značky 
nebo typu.

Sběrné dvory na území 
Statutárního města Frýd-
ku-Místku pneu nepřijí-
mají.

HRAVOU FORMOU: Děti� jsou� ekologické� výchově�
velmi�přístupné.�� Foto: Petr Pavelka

Den Země na téma Zázrak vzduchu

očima úměrně výtvarné-
mu umu znázorněni jejich 
prarodiče.

Po osvěžení veliko-
nočních tradic si všichni 
slíbili, že si Velikonoce 
užijí se vším všudy, muži 
se preventivně omlouvali 
za karabáče a ženy zase 
ujišťovaly, že se na ně těší, 
protože potřebují, aby no-
žičky, ručičky i hlavičky 
fungovaly, jak mají.  (pp)

Zpětný odběr pneumatik

Římské Koloseum, 
Eiffelova věž, Tower 
Bridge nebo Big Ben, 
v Praze Petřínská roz-
hledna a ve Frýdku-
-Místku například ba-
zilika minor, to jsou 
namátkou objekty, které 
v rámci celosvětové kam-
paně na podporu ochra-
ny životního prostředí 
„HODINA ZEMĚ 2018“ 
na šedesát minut ztratily 
své typické nasvícení.

Statutární město Frý-
dek-Místek se tak připojilo 
v sobotu 24. března od 20.30 
do 21.30 k akci, která upíná 
pozornost k ochraně život-
ního prostředí, zejména pak 
klimatu. „I zhasnutí světla 
může být viditelný čin. Dali 
jsme tak signál, že nám je 
tato problematika blízká. 
Ve Frýdku zhaslo veřej-
né osvětlení Komenského 

parku, Parku pod zámkem 
a parku Jižní svahy. V Míst-
ku byla vypnuta světla 
v Sadech B. Smetany, v Ja-
náčkově parku a v Kolore-
dovském parku. Na hodinu 
se ponořila do tmy i jinak 
vždy nasvícená Bazilika 
minor Navštívení Panny 
Marie, základní umělecká 
škola a hala Polárka. Spo-
lečnost Sportplex navíc 
v maximální možné míře 
omezila spotřebu elektric-
ké energie ve všech svých 
střediscích,“ vyjmenoval 
spoluúčast města primátor 
Michal Pobucký.

„V hale Polárka jsme 
zhasnuli venkovní barevné 
osvětlení i světelný infopa-
nel. Omezilo se chlazení 
ledu na akceptovatelnou 
úroveň pro zachování 
kvality povrchu, ztlumila 
se osvětlení ledové plo-

chy při večerním bruslení 
veřejnosti na bezpečnou 
míru i osvětlení recepce. 
V Aquaparku Olešná bylo 
vypnuto nedůležité osvět-
lení, vzduchotechnika 
i sauny a ztlumena byla 
čerpadla,“ upřesnila Mi-
chaela Mahrová ze společ-
nosti Sportplex.

Hodina Země je každo-
roční mezinárodní akce za-
vedená Světovým fondem 
na ochranu přírody. První 
ročník se konal v roce 2007 
v Sydney v Austrálii, kdy 
cílem organizátorů bylo 
atraktivním způsobem 
upozornit na změnu klima-
tu. Na hodinu tehdy zhas-
la světla na slavné budově 
australské opery, do kam-
paně se zapojily více než 
dva miliony lidí. Během 
let se tato úspěšná akce 
rozšířila do celého světa 
a koná se vždy poslední 
sobotu v měsíci březnu. 
V České republice se za-
pojilo 87 obcí, 64 firem, 
zhaslo dalších 7 památek, 
proběhlo 17 veřejných akcí 
a k akci se přihlásily stov-
ky jednotlivců. Ti všichni, 
včetně vedení Statutárního 
města Frýdku-Místku, si 
uvědomují, že v souvislosti 
se změnou klimatu je tře-
ba upozorňovat na nutnost 
změny našeho spotřebitel-
ského chování a fungování 
celé společnosti.  (pp)

Frýdek-Místek na hodinu potmě

NASVÍCENÁ BAZILIKA: I�tato�památka�byla�na�ho-
dinu�zahalena�do�tmy.  Foto: Petr Pavelka
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Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
Životní prostředí: Zřídíme nádoby na biologicky rozložitelný odpad

PONDĚLÍ ČTVRTEK

CHLEBOVICE FRÝDEK
17. listopadu Fráni Šrámka Ostravská 4. května Maxima Gorkého Bratří Šlapetů

LYSŮVKY 28. října Frýdlantská Palackého Beskydská Nad Potokem Elišky Servátkové
Anenská Hálkova Pionýrů Bezručova Nerudova Františka Krasla

ZELINKOVICE Bahno-Příkopy J. Opletala Piskořova Bohuslava Martinů Nová Jaroslava Olšáka
Boženy Němcové Ke Splavu Pod Letištěm Emy Destinové Lískovec
Brožíkova Kolaříkova Příborská F. Čejky
Březinova Kollárova Raisova Františka Linharta Pavlíkova LÍSKOVEC
Březová Křížkovského Riegrova Havlíčkova Podpuklí
Čajkovského Libušina Říční J. Jabůrkové Polní
Čelakovského Lidická Spořilov Janáčkova           Rudolfa Vaška
ČSA Malé náměstí Stará Riviéra Josefa Lady Školská PÁTEK
Družstevní Malý Koloredov Svatopluka Čecha Jungmannova U Náhonu
Dvořákova Marie Pujmanové Svazarmovská Kvapilova Vojtěcha Martínka SKALICE
Erbenova Myslbekova U Ostravice Květná Zborovská
Fibichova Na Konečné Vítězslava Nezvala Luční Zelená
Foersterova nám. Svobody Vojanova
Foglarova Ondrášova Vrchlického

MÍSTEK MÍSTEK

Palkovická (od křiž. s 
Podpuklí po pek. PINO)

SUDÝ TÝDEN (první týden svozu 3. 4. – 6. 4. 2018), v okrajových čístech už 31. 3.)

ÚTERÝ STŘEDA

PONDĚLÍ ČTVRTEK

2. května Jiráskova Pod Vodojemem Černá cesta Petra Cingra
Bavlnářská Josefa Kajetána Tyla Potoční Dobrovského Pod Zámečkem
Akátová Josefa Hory Prokopa Holého H. Salichové Podlesní
Bedřicha Václavka Joži Úprky Puškinova Horní Přemyslovců
Borová K Hájku Resslova J. Kaluse Příkrá PÁTEK
Bruzovská K Lesu Jana Čapka Růžová
Cihelní Karolíny Světlé Jaroslava Haška Rybnická FRÝDEK
Divišova Klicperova Skautská Jiřího Hakena S. K. Neumanna Čs. Červeného kříže
Dlouhá Krátká Jiřího Mahena Josefa Skupy
Dr. Jánského Křižíkova Jiřího z Poděbrad Lískovecká
Dr. Petra Legionářská Smetanova Kpt. Nálepky Slavíčkova Maxe Švabinského
Dr. Vančury Lubojackého Sokolská Mikoláše Alše Nad Lipinou
El. Krásnohorské Malá Střelniční Na Podvolání Revoluční
Fügnerova Mánesova Škarabelova Na Poříčí
Gajdošova Mariánské nám. Těšínská Na Výsluní Sokola Tůmy MÍSTEK
Gogolova Míru Tichá Národních mučedníků Spojovací Bahno-Hlíny
Horymírova Na Bažinách Třanovského Nové Dvory-Hlíny Staroměstská Bahno-Rovňa
Husova Na Podlesí Třešňová Nové Dvory-Kamenec   Svatoplukova Bahno-Štandl
Hutní Na Příkopě U Nemocnice Nové Dvory-Podhůří       Šeříková K Olešné
I. J. Pešiny Na Stráni U Zavadilky Ó. Lysohorského V Zahradách Na Hrázi
I. P. Pavlova Na Veselé V. Vantucha Olbrachtova Zátiší (za Hradem) Nad Přehradou
J. Božana Na Vyhlídce Vřesová Panské Nové Dvory Železniční
J. E. Purkyně Nové Dvory-Vršavec Zámecké náměstí
Jabloňová Okružní Zátiší Pod Štandlem
Jana Švermy P. Jilemnického Žižkova Rybářská

LICHÝ TÝDEN (první týden svozu 9. 4. – 13. 4. 2018)
HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADŮ (duben–listopad 2018) 

Palkovická (od pekárny 
PINO směr Palkovice)

FRÝDEK

Slezská (od ul. Těšínské 
po křiž. u sup. ALBERT)

Sadová (mezi ul. TGM a 
Novodvorskou)

ÚTERÝ

Sadová (mezi ul. 
Novodvorská a ar. firem)

Slezská (od křižovatky u 
supermarketu ALBERT 
směr Dobrá)

FRÝDEK

STŘEDA

S příchodem jara už 
ani nepřízeň počasí ne-
trpělivým zahrádkářům 
nezabrání, aby se vrhali 
na své zahrady a vypo-
řádali se se vším, co ne-
stihli na podzim. Vyhra-
bávají trávníky, zbavují 
se listí a dalšího biolo-
gického odpadu, takže 
velmi vítají, že svoz bi-
oodpadu po zimní pře-
stávce znovu startuje.

Statutární město Frý-
dek-Místek opět zahajuje 
svoz biologicky rozloži-
telného odpadu od rodin-
ných domků na území 
města a v místních částech 
Chlebovice, Lískovec, 
Lysůvky, Skalice a Zelin-
kovice. Probíhat bude pra-
videlně co 14 dnů, zase až 
do konce listopadu.

„Letošní svoz je v plá-
nu zahájit v sobotu 31. 
března, což má být ná-

hrada za svoz, který se 
měl konat 2. dubna. Jeli-
kož na tento den připadá 
Velikonoční pondělí, byl 
svoz z technických dů-
vodů přesunut na dřívější 
termín, aby občané Chle-
bovic, Lysůvek a Zelinko-
vic o tento svoz nepřišli,“ 
uvedl před jarním rozjez-
dem projektu Tomáš Peter 
z odboru životního pro-
středí a zemědělství.

Svoz bioodpadu od ro-
dinných domů město za-
vedlo před dvěma lety, a to 
hned z několika důvodů. 
Jednak vyšlo vstříc po-
žadavkům občanů a jed-
nak se touto cestou snaží 
snížit množství odpadů 
ukládaných na skládku, 
aby se neplnila materiá-
lem, který se dá zpraco-
vat jinak. Bioodpad na ní 
často končil, protože byl 
odkládán do kontejnerů 

s běžným odpadem. „Teď, 
po dvou letech svozu bi-
oodpadu, můžeme říct, 
že jde o úspěšný projekt. 
V roce 2016, kdy jsme 
svoz zahájili, bylo od ro-
dinných domů na území 
města svezeno přes 1600 
tun bioodpadu a v roce 
2017 už to bylo přes 1700 
tun bioodpadu. Neskon-
čil na skládce ani na čer-
ných skládkách, ale v naší 
kompostárně v Bruzovi-
cích, kde byl zpracován 
na kompost a kvalitní ze-
minový substrát,” uvedl 
primátor Michal Pobucký.

Lidé mohou do nádob 
na bioodpad vhazovat od-
pad ze zahrad, ke kterému 
kromě trávy a listí patří 
také tenké ořezy z keřů 
a stromů, nebo bioodpad 
z domácností, například 
zbytky zeleniny, ovoce, 
kávová sedlina či zemi-

na z květináčů. Jakékoli 
jiné neorganické materiá-
ly do nádob na bioodpad 
nepatří. Platí to pro obaly 
– papírové a lepenkové, 
plastové, kovové, kompo-
zitní; stavební odpad – be-
ton, keramika, výrobky ze 
sádry, cihly; komunální 
odpad, sklo, plasty, kovy, 
textil; převařené zbytky 

jídel, maso, kosti, kůže 
a podobně.

Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek se podařilo 
získat část financí na zave-
dení projektu zpracování 
biologicky rozložitelného 
odpadu z dotačních pro-
středků Evropské unie 
a Státního fondu životního 
prostředí ČR.

BIOODPAD: Pozor�na�to,�co�vlastně�do�hnědého�kon-
tejneru�patří.�  Foto: Petr Pavelka
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V závěru halové sezony 
uspořádal tenisový klub 
TK TENNISPOINT F-M 
turnaj nejvyšší kategorie 
A mladších žáků do 12 
let, když uspěl ve výbě-
rovém řízení na pořádá-
ní této významné akce, 
což je zároveň oceněním 
za dobrou práci s mláde-
ží a výchovu talentova-
ných hráčů. 

Do tenisové haly 
„na Berlíně“ se sjela kom-
pletní republiková špič-
ka včetně reprezentantů 
a kvalita byla znát hned 
od prvních úderů. Turnaj 
začal páteční kvalifikací, 
kdy čtyři nejlepší postou-
pili do hlavního klání, 
které se rozeběhlo od so-
botního rána. Extrémně 
mrazivé počasí se pode-
psalo i na podmínkách 
v nafukovacích halách, 
kdy do komfortní teplo-
ty pár stupínků přece jen 
chybělo. 

Tenisté jsou ale sportov-
ci komplexně velmi dobře 
připravení, a tak se zápasy 
úvodních kol rozeběhly 
naplno hned od rána. Los 
bohužel nepřál domácím 
nadějím Honzovi Klima-

sovi a Davidu Kneslovi, 
které postupně vyřadil 
nejvýše nasazený Voj-
těch Valeš (LTC Modřa-
ny), Klimase v úvodním 
kole dvakrát 6/4 a Knesla 
ve druhém 6/0, 7/5. Třetí 
domácí zástupce, z kvali-
fikace postoupivší Michal 
Babulík, tvrdě vzdoroval 
prostějovskému Horáč-
kovi, ale nakonec podlehl 
6/4, 2/6, 5/7. Skvělou for-
mu si do Frýdku-Místku 
přivezl Jan Kumstát (TK 
Agrofert Prostějov), roč-
ník narození 2007, který 
všech svých pět utkání vy-
hrál, ve finále s Valešem 
6/7, 6/3, 6/3 a po zásluze 
si odvezl titul, ve čtyřhře 
pak s domácím Honzou 
Klimasem získali třetí 
místo. Ve finále čtyřhry 
uspěli Valeš s Mrvou nad 
Šafratou s Hanzelínem 
6/4, 6/4.

Turnaj byl účastníky 
velmi vysoko ohodnocen 
za celkovou organizaci 
a podmínky pro hráče, 
pořadatel by naopak chtěl 
poděkovat Statutární-
mu městu Frýdek-Místek 
za dlouholetou podporu 
při pořádání těchto vý-

Ve dnech 10.–17. břez-
na se v Koutech nad Des-
nou konalo Mistrovství 
České republiky mládeže 
v šachu, na kterém repre-
zentovalo Beskydskou 
šachovou školu 13 chlap-
ců a 9 děvčat. 

Hrálo se v sedmi vě-
kových kategoriích (D16, 
D14, D12, D10, H14, H12, 
H10), a přestože řada na-
šich hráčů dosáhla pěkné-
ho umístění v první desítce 
(například v kategorii H14 
jen těsně unikla medaile 
čtvrtému Marku Mičovi), 
na bedně nakonec stanuli 
jen dva z nich. V kategorii 
děvčat do 16 let vybojovala 
stříbrnou medaili Kristýna 

Laurincová a kategorii 
chlapců do 12 let opanoval 
Richard Stalmach.

Dvě medaile z takového 
turnaje jsou nepochybně 
úspěch, co by za to některé 
jiné kluby daly. Nicméně 
mezi členy výpravy bude 
jistě řada těch, kteří mířili 
výš a kteří nyní přemýš-
lejí, zda měli prostě jen 
smůlu nebo něco podce-
nili. Je jisté, že jak v živo-
tě, tak ve sportu člověka 
nečekají jen samé výhry. 

A že i případné neúspě-
chy je třeba brát pozitivně, 
protože se z nich můžeme 
poučit, abychom vyhráli 
příště.

Nakonec dodejme, že 
naši medailisté získali 
svým umístěním nomina-
ci pro start na mistrovství 
světa (Richard Stalmach) 
a mistrovství Evropy 
(Kristýna Laurincová). 
K tomu jim upřímně gra-
tulujeme. 

 Tomáš Adamec

FINALISTÉ DEBLA: Zleva�Valeš,�Mrva,�Šafrata,�Hanzelín.�

Pohár primátora města Frýdku-Místku

z atletiky

Atletická přípravka na čele kraje

Velice dobře zahájila 
svou soutěž družstev také 
minipřípravka. V prvním 
kole Atletické ligy dokáza-
lo družstvo chlapců s ob-
rovským náskokem zvítězit 
před Kopřivnicí, Porubou, 
Karvinou a Vítkovicemi. 
Naše nejmladší družstvo 
ziskem bodů na Běhu okolo 
Olešné podpořili 3. Ondřej 
Mynarz, 5. Pavel Kolec-
ký, 6. Ondra Holubčík, 8. 
Tomáš Škapa, 10. Tomáš 
Bakota, 11. Radim Gorgoš, 

14. Mira Myška, 16. Kryš-
tof Holub, 17. Jiří Tyleček, 
19. Štěpán Bucifal, 23. Vác-
lav Řeha a 26. Jan Novotný. 
Rovněž družstvo děvčat si 
vedlo výborně a bodově 
se zařadilo na druhé mís-
to za Kopřivnici, ale před 
Porubu, Karvinou a Vít-
kovice. Zde se prosadila 2. 
Gabča Petrová, 7. Johanka 
Münsterová, 10. Marké-
ta Skaličková, 12. Verča 
Zvonková, 14. Tereza Hruš-
ková, 16. Katka Ungrová, 

19. Aneta Maršálková, 
23. Laura Kožuchová, 30. 
Ela Helsteinová, 33. Ema 
Beránková, 35. Tereza Ko-
valová, 38. Míša Sváková, 
40. Gabča Grzychová a 43. 
Stella Babuňková. Škoda, 
že se družstvo děvčat nese-
šlo kompletní, mohlo to být 
ještě lepší. Ale každopádně 
výborný vstup do soutěže. 
Další kolo čeká 19. dubna 
v Třinci a děti absolvují 
trojboj – 100 m, dálka a ra-
ketka.

Skvělým způsobem 
vstoupila do letošní sezony 
naše družstva přípravek. 
Prvním kolem Krajského 
přeboru družstev – Bes-
kydského poháru – byl 
Běh okolo Olešné. Děv-
čata naprosto suverénně 
zvítězila, před Kopřivnicí, 
Třincem, Porubou, Vítko-
vicemi a Karvinou. Bo-
dově se prosadily 1. Anna 
Václavíková, 3. Hana Nin-
gerová, 4. Viktorie Barto-
ňová, 6. Míša Kubinová, 

7. Veronika Opatrná, 9. 
Aneta Zahradníková, 10. 
Barča Ningerová, 11. El-
len Burkovičová, 16. Nela 
Kolčařová, 29. Lucka Juro-
šová, 30. Tereza Kubalová, 
31. Karolína Brázdilová, 
35. Markéta Skybíková, 
39. Ema Spilková. Dále 41. 
Míša Boboková, 43. Eliš-
ka Říhová a 46. Vendula 
Tvrdá. Chlapci se nechtěli 
nechat zahanbit a rovněž 
se prosadili na čelo sou-
těže před Kopřivnici, Vít-

kovice, Porubu a Třinec. 
Bodově tým podpořili 5. 
Tobiáš Garčic, 7. Jakub 
Jányš, 9. Vojta Šelong, 14. 
Tomáš Hraško, 16. Vojta 
Krčil, 18. Tobiáš Helstein, 
21. Šimon Václavík, 23. 
Bruno Rush, 24. Eda Ma-
liš, 28. Filip Popelář a 33. 
Tomáš Mrázek. Všem na-
šim atletům velká gratula-
ce a je třeba takto skvěle 
bojovat dál. Další kolo se 
koná 24. dubna v Třinci 
a na všechny čeká čtyřboj. 

Úspěšný vstup slezanské minipřípravky

Jedna zlatá a jedna stříbrná pro BŠŠ

znamných sportovních 
akcí a těší se na účast zá-
stupců města při předává-
ní cen nejlepším hráčům 
při nejbližší akci, kterou 
je červnový A turnaj: 
ŠTÍT MĚSTA FRÝDKU-
-MÍSTKU 2018, který 
jsme po výběrovém řízení 
dostali přidělen opět v ka-
tegorii mladších žáků. 

 Jiří Vykoukal

Nádherný plavecký 
koncert předvedlo deset 
našich plavců z Lašského 
sportovního klubu Frý-
dek-Místek v Bruntále 
ve dnech 16.–17. března 
na „Grand Prix Bruntá-
lu“. Zisk jedenácti medai-
lí a skoro 100% úspěšnost 
v lámání osobních rekor-
dů, to je skvělá vizitka! 

Do pokladnice individu-
álních medailí LSK F-M 
přispěli – Albert Axmann 
1x zlato, 3x stříbro, 1x bronz, 
Štěpán Surma 1x zlato, 1x 
bronz, Tobias Raška 2x stří-
bro, 1x bronz, Daniel Veng-
lář 1x bronz. V součtu celého 
plaveckého pětiboje pak nej-
lépe dopadl Albert Axman 
v kategorii 2008 a ml., kdy 
zvítězil. Druhý pak v kate-
gorii 2006–07 skončil To-
bias Raška, roč. 2007. LSK 
F-M se tak dostal v medai-
lovém hodnocení mezi nej-

lepší české plavecké kluby, 
které se závodu účastnily.

V tentýž termín se sest-
ry Erika a Izabel Běčákovy 
parádně předvedly na „Jarní 
ceně Dukly“ v moderním 
pětiboji. Závod je započítán 
do seriálu tří akcí pro mlá-
dež „O pohár Dukly Praha“. 
Soutěžilo se na oblíbené Ju-
lisce a naše reprezentantky 
startovaly v kategoriích U7 
a U9. A protože LSK F-M 
patří ke špičce v ČR v mo-
derním pětiboji, tak i holky 
nechaly všechny své soupe-
ře za zády a jasně zvítězily 
v jednotlivých kategoriích.

Hlavní trenér a předseda 
klubu Pavel Gazda byl nad-
míru spokojen s předvede-
nými výsledky a vynikající 
reprezentací nejen klubu, 
ale i našeho města. A tyto 
výsledky jen potvrzují, že 
trenérské zázemí a klima 
v klubu je na vysoké úrovni.

Plavecký koncert LSK F-M
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Play off první ligy mužů 
mělo nečekané vyvrchole-
ní, když frýdecko-místeč-
tí volejbalisté proměnili 
finále ve svou spanilou 
jízdu a dokázali soupeře 
z Dobřichovic třikrát po-
razit bez ztráty jediného 
setu (23, 22, 18 a 11, 18, 20 
venku, 19, 20, 13 doma). 

Byť si z Dobřichovic při-
vezli dvě vítězství, rozhod-
ně nechtěli svého finálové-
ho soupeře před vlastním 
publikem podcenit. Dobři-
chovice totiž ne náhodou 
vyhrály dlouhodobou část. 
V základní sestavě hostům 
kvůli zranění chyběl uni-
verzál Hykš, domácí se mu-
seli obejít bez nemocného 
hrajícího trenéra Kubaly. 

Atmosféra zaplněné haly 
hnala domácí za vítězstvím. 
„Během play off se nám vý-
borně stabilizovala přihra-

vačská trojice Jambor, Do-
hnal, Burrow a i v posledním 
zápase prokázala svou vyso-
kou kvalitu. Nahrávač Hollý 
tak mohl snadněji kombino-
vat a své útočníky často uvol-
ňoval na jednoblok. Velmi 
důrazný byl v této činnosti ze 
středu sítě Seifert, který byl 
v podstatě neomylný, a na-
víc v důležitých momentech 
zápasu zablokoval a dodal 
svému týmu potřebný klid 
do koncovek setů. Patřil 
jednoznačně k nejlepším 
hráčům,“ hodnotil zápas Pře-
mysl Kubala. 

Třetí set se vyvíjel velmi 
jednoznačně, a tak se za vel-
kého aplausu komunitního 
publika do hry postupně do-
stali všichni hráči domácích 
a zápas už bez větších problé-
mů dotáhli do vítězného kon-
ce. „V sérii jsme sice vyhráli 
třikrát 3:0, ale Dobřichovice 

Mráz, vrstvička sněhu 
na trati a ledový vítr, to 
byly průvodní jevy prv-
ního závodu obou běžec-
kých cen. O to větší bylo 
překvapení slezanských 
pořadatelů, že přes toto 
nevlídné počasí dorazilo 
na 13. ročník Běhu okolo 
Olešné téměř 400 běžců! 

V mládežnických kate-
goriích to bylo 288 děvčat 
a chlapců a v závodě mužů 
a žen potom rekordních 101 
závodníků. Běhalo se na ki-
lometrovém okruhu na bře-
hu přehrady a k vidění byly 
skvělé výkony a spousta 
soubojů. Závod žen na 3 km 
ovládla naše Iveta Rašková, 
těsně před Evou Galaczovou 
z Třince a další domácí Ve-
ronikou Siebeltovou. Muži 
běželi 6 kol a závod se stal 
kořistí Marka Causidise, 
před naším Janem Zemaní-
kem a Tomášem Macečkem. 

Naši si vedli výborně také 
v závodech mládeže, když 
vybojovali pět vítězství, šest 
druhých a pět třetích míst. 
Nejlepší ve svých kategori-
ích byla Anna Zemaníková 
v dorostu, Anna Cagašová 
a Thomas Hlavačka ve star-
ším žactvu, Anna Václaví-
ková v přípravce a Václav 
Šodek mezi benjamínky. 
Všem velká gratulace.

Po závodě byla uzavřena 
nominace na Mistrovství ČR 
dorostu a žactva v přespol-
ním běhu. Posílali jsme po-
četnou skupinu i na základě 
výkonů při Běhu okolo Oleš-
né. Republikový šampionát 
se konal ve vesničce Dolní 
Dobrouč nedaleko Ústí nad 
Orlicí. Připraven byl velice 
náročný kilometrový okruh.

Jak si mezi čtyřmi stov-
kami mladých běžců vedli 
naši zástupci, uvedeme 
v příštím čísle.

UŽILI SI TO: Domácí�Black�své�soupeře�dorazil�v�domácím�prostředí.  Foto: Petr Pavelka

Volejbalisté zabojují o extraligu
Black Volley Beskydy – Dobřichovice 3x 3:0

Na jaře se hráčům Pe-
pino SKP Frýdek-Místek 
výsledkově daří. Potvrdili 
to také v Kopřivnici, kde 
vyhráli 32:29, posunuli se 
tak už na 6. místo a dvě 
kola před koncem základ-
ní části si definitivně zajis-
tili účast v play off.

Duel s regionálním riva-
lem a sousedem v tabulce 
měl mít patřičný náboj také 
díky tomu, že dres Kopřiv-
nice v současnosti oblékají 
hned čtyři házenkáři, kteří 

v minulosti prošli naším cel-
kem. A sice Dalibor Mynář, 
Jaroslav Petřík, Petr Unger 
a Jan Holbein. A aby toho 
nebylo málo, loňské jaro 
strávil v Kopřivnici náš 
brankář Vít Pyško.

V utkání proti Kopřivnici 
naši hráči zopakovali vý-
kony z předchozích utkání. 
„Naprosto spokojený můžu 
být s úvodními dvaceti mi-
nutami, po kterých jsme 
však bohužel měli hlušší de-
seti nebo dvanáctiminutov-

ku, díky které se Kopřivnice 
vrátila zpátky do zápasu,“ 
uvedl trenér Pepino SKP 
Frýdek-Místek Jiří Kekrt 
s tím, že v další části utkání 
už to byl spíše boj o to, udr-
žet těsný náskok a dovést tak 
střetnutí do vítězného konce.

„Jsem moc rád, že se nám 
to povedlo a vítězstvím jsme 
si definitivně zajistili účast 
v play off. V posledních 
dvou zápasech základní 
části už tak nebudeme pod 
takovým tlakem jako dopo-
sud. Pořád jsme totiž věděli, 
že jsme namočeni do boje 
o záchranu,“ podotkl Kekrt.

Výhra v Kopřivnici zajistila play off
KH Kopřivnice – Pepino SKP F-M 29:32 (14:17)

Volno v kalendáři vy-
užili frýdecko-místečtí 
fotbalisté k přípravnému 
zápasu v Polsku.

O vedoucí gól domácích 
se postaral deset minut před 
přestávkou střídající Łukasz 
Siedlik. „V obraně jsme celý 
zápas nehráli vůbec špatně, 
u toho prvního gólu musím 
ale říct, že to domácí útočník 
vyřešil opravdu dobře,“ řekl 
k vedoucí brance Chorzówa 
asistent frýdecko-místecké-
ho trenéra Jan Žižka. 

Frýdku se podařilo vy-
rovnat krátce po změně 
stran. Ve 47. minutě zahrával 
standardní situaci Slaninka. 
Jeho první střela se odrazila 
od zdi, ale Slaninkova ná-
sledná rána skončila ve vzdá-

lenějším koutu domácí bran-
ky. „Slaňa to trefil parádně,“ 
pochválil našeho krajního 
obránce Žižka. Radost z vy-
rovnání nám ale brzy vypr-
chala. O devět minut později 
totiž přilétl do naší šestnáctky 
centr ze strany, Slaninka za-
hrál nešťastně rukou a hlavní 
rozhodčí utkání nařídil poku-
tový kop. Ten pak s přehle-
dem proměnil Mello. „Hodně 
smolný gól,“ mrzelo Žižku. 

Valcíři tak v příprav-
ném utkání s Chorzówem 
prohráli rozdílem jedné 
branky. „I přes porážku se 
na náš výkon dalo koukat. 
Byla to velmi kvalitní pří-
prava, zápas splnil naprosto 
parametry mistrovského 
zápasu,“ dodal Jan Žižka. 

Valcíři prohráli penaltou
Ruch Chorzów – MFK F-M 2:1

Běžeckou sezonu zahájily
téměř čtyři stovky běžců

Ve dnech 15.–18. břez-
na proběhlo ve Frýd-
ku-Místku s podporou 
Statutárního města Frý-
dek-Místek a Moravsko-
slezského kraje a pod 
pořadatelskou taktovkou 
místního volejbalového 
klubu Green Volley Bes-
kydy Mistrovství ČR 
ve volejbale kadetů. 

Osm nejlepších druž-
stev z celé ČR po čtyři dny 
v hale SPŠ bojovalo o me-
daile a republikový titul. 
Domácí tým vedený trené-
ry Janem Kaperou a Leo-
šem Šrámkem se bohužel 
neprobojoval do finále, ale 
v dalších bojích o umístění 
si vedl na výbornou a na-

MČR ve volejbale kadetů

konec v pětisetové neděl-
ní bitvě zdolal VK Bosch 
České Budějovice a obsa-
dil výborné páté místo. 

V krásném, taktéž pětise-
tovém, finále zvítězil a titul 
Mistra ČR pro rok 2018 zís-

kal tým SGLD Brno. Stříbro 
vybojoval tým ČZU Praha 
a v boji o třetí místo porazil 
VK Dukla Liberec tým VK 
Euro Sitex Příbram. Sedmé 
místo patří týmu VK Ostra-
va a osmé SK Kojetín 2016.

předváděly velmi kvalitní 
volejbal a byly důstojným 
finálovým soupeřem. Nyní 
máme 14 dnů na přípravu 
na baráž o extraligu s tý-
mem Aero Odolena Voda 
a na vzájemnou konfrontaci 
se již moc těšíme,“ ujišťuje 
Přemysl Kubala.  (pp)
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Předpoklady:
1. odborná kvalifikace pro 
přímou pedagogickou čin-
nost a praxe podle zákona 
č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících 
a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších 
předpisů 
2. plná způsobilost k práv-
ním úkonům
3. znalost problematiky 
řízení a obecně závazných 
právních předpisů zejmé-
na v oblasti školství
4. občanská a morální 
bezúhonnost 
5. zdravotní způsobilost 
Obsahové náležitosti 

přihlášky (písemně za-
šlete):
- přihlášku (uveďte kon-
taktní adresu, telefon, e-
-mail)
- úředně ověřené kopie do-
kladů o dosaženém vzdě-
lání (diplom, vysvědčení 
o státní zkoušce/dodatek 
k diplomu, vysvědčení 
o pedagogické způsobi-
losti)
- úředně ověřený doklad 
o absolvování studia pro 
ředitele škol v rámci další-
ho vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků v oblasti 
řízení školství, případně 
jeho doložení do dvou let 

od počátku výkonu čin-
nosti ředitele školy 
- strukturovaný životopis, 
ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných zna-
lostech a dovednostech
- koncepci rozvoje ško-
ly (maximálně tři strany 
strojopisu)
- výpis z evidence Rejstří-
ku trestů (ne starší tří mě-
síců) nebo doklad o jeho 
vyžádání
- čestné prohlášení o plné 
způsobilosti k právním 
úkonům
- lékařské potvrzení 
o způsobilosti k vykoná-

vání činnosti ředitele ško-
ly (ne starší tří měsíců) 
- písemný souhlas se zpra-
cováním osobních údajů 
pro účely tohoto kon-
kurzního řízení ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších 
předpisů
Ke konkurznímu říze-
ní budou přijaty pouze 
přihlášky doložené kom-
pletními náležitostmi 
(přihlášku, životopis, 
koncepci rozvoje školy, 
čestné prohlášení a sou-
hlas se zpracováním osob-

ních údajů vlastnoručně 
podepište).
Informace: www.fryde-
kmistek.cz
Přihlášky podejte do 5. 
4. 2018 na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA 
F R Ý D K U - M Í S T K U , 
odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, 
Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, k rukám 
Ing. Jiřího Adámka, ved. 
odboru ŠKMaT
Předpokládaný termín ná-
stupu: 1. 8. 2018 
Obálku označte názvem 
školy a textem: „konkurz-
ní řízení – 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

Omluva 
paní Mgr. Anetě Škobrtal Zlámalové

V roce 2014 jsem pro objednatele Statutární město 
Frýdek-Místek vypracoval dokument „Pasportizace 
potencionálně architektonicky a urbanisticky cen-
ných staveb ve Frýdku-Místku“, který slouží jako 
doplněk k územně plánovacím podkladům a je volně 
k dispozici na stránkách města Frýdku-Místku.

V tomto dokumentu jsem čerpal informace z růz-
ných zdrojů, především z důvodu historického popisu 
vybraných staveb. Jedním z významných informač-
ních kanálů byl i Mgr. Jaromír Polášek, kterého jsem 
stejně jako ostatní zdroje uvedl v rejstříku na konci 
předmětné práce.

Tímto sdělením bych se rád veřejně omluvil 
Mgr. Anetě Škobrtal Zlámalové, která je autorkou 
diplomové práce s názvem „Architektura a urba-
nismus Frýdku-Místku, 1900–1943“, ze které pod-
statným způsobem čerpal i pan Mgr. Jaromír Polášek. 
Tuto skutečnost jsem bohužel nedohledal a neúmyslně 
jsem ji tak neuvedl mezi zdroji výše zmíněné práce.

Paní Mgr. Škobrtal Zlámalová bude řádně uvedena 
ve zdrojích výše uvedené práce.

 ing. arch. Kamil Zezula
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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-Mís-
tek (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) – bývalá 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) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 m2 
(kancelář)
nebyt. prostory o celkové výměře 39,3 m2 (kancelář)
nebyt. 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 
– bývalá místecká kasárna
nebyt. 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) – bývalá místecká kasárna
- nebyt. prostory o celkové výměře 269,31 m2 (garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/15 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je 
součástí pozemku p.č. 3993/15) – bývalá místecká 
kasárna
- nebyt. prostory o celkové výměře 220 m2 (sklad)
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 72 m2 (garáž)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6 zastavě-
ná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí 
pozemku p.č. 3988/6) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 46,92 m2 (garáž)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zastavěná 
plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí po-
zemku 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
nebyt. prostor o celkové výměře 24,70 m2 (prodejna).

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 

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

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

v I. NP objektu č.p. 1248, Zámecké náměstí, o vý-
měře 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 3. 5. 2018 do 14.00 
hodin. U nabídek podaných poštou rozhoduje datum 
poštovního razítka (nejpozději do 2. 5. 2018).

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

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

Prevence kriminality v oblasti 
počítačové gramotnosti přednášku

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI NA PC
S DŮRAZEM NA PRAKTICKÉ POUŽITÍ

Přednášející: Ing. Jan Slíva
Témata přednášky:
1) zásady bezpečného pohybu po internetu
● jak se chovat na veřejných počítačích 
● jak se chovat na veřejných WiFi sítích
● praktické ukázky
2) aplikace pro správu hesel
● jak si zorganizovat hesla
● jak aplikaci nainstalovat 
● praktické ukázky
3) vypalovací programy pro praktické zálohování
● kterou aplikaci si vybrat  
● jak aplikaci nainstalovat
● praktické ukázky
Účastník si vybere 1 z následujících termínů:
● 4. 4. ve 13.00–16.00 h.   ● 5. 4. ve 13.00 – 16.00 h.
● 11. 4. ve 13.00 – 16.00 h. ● 12. 4. ve 13.00 – 16.00 h.
● 18. 4. v 9.00 – 12.00 h.
Cílová skupina: senioři z řad veřejnosti; účastníci 

vzdělávání v Seniorské akademii GOODWILL – vyšší 
odborné školy, s.r.o.

Místo konání: GOODWILL – vyšší odborná škola, 
s. r. o., P. Holého 400, 738 01 Frýdek-Místek.

Účast na přednášce je bezplatná, možnost zakoupení 
skript (50 Kč). Podmínkou je potvrzení účasti nejpozději tři 
dny před požadovaným termínem konání přednášky. Účast 
lze potvrdit u Ing. Šárky Cudzikové, tel.: 558 633 822, 
727 875 121; e-mail: vosgood@vos-goodwill.cz 

Přednáška je finančně podpořena 
Statutárním městem Frýdek-Místek.
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Kouzelná školka pořádá 
Den otevřených dveří 

16. 4. 2018 od 10.00 do 17.00 hodin.
Soukromá Mateřská škola Kouzelný 
svět, Nad Rybníkem 3019, Frýdek-
-Místek Vám nabízí možnost pro-
hlédnout si prostředí naší kouzelné 

školky. Přijďte i s dětmi se na vlastní 
oči podívat, jak to u nás vypadá a co 

vše Vám i Vašim dětem můžeme 
nabídnout. Těšíme se na Vás

Střední škola gastrono-
mie, oděvnictví a služeb 
Frýdek-Místek má nej-
lepší barmanku. Kristýna 
Bolfová, studentka první-
ho ročníku oboru kuchař-
-číšník, se stala absolutní 
vítězkou mezinárodní 
barmanské soutěže juni-
orů „O pohár náměstka 
hejtmana MS kraje 2018“.

Již osmého ročníku 
prestižního mezinárodní-
ho klání, které se konalo 
ve Frenštátě pod Radhoš-
těm, se účastnilo celkem 
31 mladých barmanů z celé 
České republiky, Sloven-

ska a Maďarska. Barmani 
připravovali míšené nápoje 
typu FANCY DRINK, což 
je míchaný nápoj, který si 
barman vymyslel sám dle 
své fantazie, opatřil jej ori-
ginálním názvem a jedlou 
ozdobou. Kristýna Bolfová 
se svým učitelem odborné-
ho výcviku Pavlem Štrbou 
vytvořili koktejl inspirova-
ný letním hudebním festi-
valem Colours of Ostrava. 
Letní, osvěžující drink 
citrusové, sladkokyselé 
chuti složený z atraktiv-
ních ingrediencí jako např. 
Yuzu pyré, infuzní směsi 

z citrusů, mandarinkového 
freshe a dalších zajímavých 
surovin. Koktejl byl serví-
rován na dřevěné paletce 
s festivalovým náramkem 
Colours of Ostrava. Odbor-
ným garantem soutěže byla 
Česká barmanská asociace, 
která koktejl SŠGOS F-M 
vyhodnotila jako suverénně 
nejlepší, včetně nejlepší-
ho technického provede-
ní a originálního servisu. 
Více informací, fotografie 
a video ze soutěže najde-
te na webových strankách 
střední školy www.ssgos.cz 
a jejím facebooku.

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2017/2018 najdete na www.
klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, ni-
kdy není pozdě.

AKCE
7. 4.

DOPOLEDNE S TAN-
CEM | ŠMOULÍ DOB-

RODRUŽSTVÍ
Zveme všechny malé ta-
nečníky na další taneční 
dopoledne s taneční skupi-
nou Dance 4 Fun. Společně 
zavítáme do šmoulí vesnič-
ky, seznámíme se s jejich 
obyvateli, naučíme se tanec 
Taťky Šmouly a chybět ne-
bude pravé šmoulí malování 
na obličej. 
Na závěr si vyrobíme šátky 
s potiskem a prožijeme pra-
vé šmoulí dobrodružství. 
Věk: 4–8 let, Cena: 70 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | e-mail: recep-
ce@klicfm.cz

14. 4. 
SOBOTA PRO PRIN-

CEZNY | V ROZKVĚTU
V přírodě rozkvétají kytič-
ky, stromy nasazují pupeny 
a zvířátka co nevidět začnou 
vyvádět mladé. 
Možná i proto si tento mě-
síc připomínáme tolik vý-
znamných dní, především 
Den Země. Vrhneme se tedy 
na průzkum a poznávání 
krás jarní přírody, přičemž 
nebudou chybět hry a zába-
va. A jak se praví, koncem 
dubna všechny čarodějnice 
svátek slaví. Podle staré tra-
dice, zapalují hranice. Než 

nastoupí vládu květen, musí 
se ještě proletět světem.
Věk: 5–8 let
Místo a čas: Rodinné cen-
trum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 9.00–16.00 hodin
Cena: 250 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

14. 4. 
DESKOHRÁTKY

Přijďte si v sobotu zahrát 
deskové hry známé i nezná-
mé, moderní i staré. 
Věk: 7–99 let, Cena: 30 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 8.00–13.00 hodin 
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

21. 4. 
KUCHAŘSKÉ DOPO-
LEDNE | BAREVNÉ 

DOBROTY
Venku se to krásně zabar-
vuje, všechno kvete a slu-
níčko hřeje. Máš také rád 
barvy? Pojď si s námi vy-
tvořit barevné dobroty. Ba-
revné a veselé. 
Vytvoříme si jednorožce, 
který má krásnou barev-
nou hřívu, duhový cupcake 
a spoustu dalšího. 
Věk: 6–12 let, Cena: 80 Kč 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 9.00–12.00 hodin 
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

28. 4. 
ADRENALINOVÁ 
SOBOTA | VÝLET

Máš rád výšky a rád pře-
konáváš překážky? Chceš 
zažít adrenalin a strávit 

den v krásné přírodě? Pak 
se s námi vyprav vlakem 
do Lanového bludiště Opi-
čárna ležícího pod Lysou 
horou v obci Ostravice. 
Zažiješ spoustu zábavy při 
zdolávání lanových překá-
žek, zahraješ si různé hry 
ve výškách a kromě toho se 
dozvíš mnoho zajímavostí 
o obci Ostravice a horách, 
které ji obklopují. Zkrátka 
tě čeká skvělé sobotní dob-
rodružství!
Věk: 9–15 let, Cena: 350 Kč
Místo a čas: Lanové blu-
diště Opičárna, Ostravice | 
Sraz: SVČ Klíč FM, budo-
va A, Pionýrů 767, Místek, 
8.00 hodin 
Návrat: SVČ Klíč, budova 
A, Místek, 16.00 hodin 
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | e-mail: recep-
ce@klicfm.cz

5. 5. – 6. 5. 
NERF VÍKEND 

| POBYTOVÁ AKCE
Další z řady akcí pro nad-
šence do airsoftových pis-
tolek NERF, tentokrát již 
podruhé na TZ Višňovka. 
Těšit se můžeš opět na akční 
hry v budově i venku, spous-
tu zábavy a netradičních 
soutěží nejen s NERFkama. 
Kromě hraní a střílení se 
dozvíš i mnoho zajímavos-
tí z různých oblastí a něco 
pěkného si vyrobíš.
Věk: 8–15 let, 
Cena: 600 Kč
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, | Příjezd: 
9.00–9.30 hodin na TZ Viš-
ňovka | Odjezd: 16.00 hodin 
z TZ Višňovka
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

Nejlepší barmanka je „ze skleníku“

Na „Čtyřce“ si zaslou-
ží jedničky. Naši žáci 
se každý rok účastní 
různých soutěží mate-
matických, literárních, 
výtvarných, zdravotnic-
kých a sportovních. Jako 
každý rok nezklamali 
naši malí recitátoři. 

Bojovali s obrovskou 
snahou umístit se mezi 

nejlepšími ve dvou vě-
kových kategoriích. 20. 
února proběhlo obvodní 
kolo této soutěže na 2. ZŠ, 
kde naši školu zastupovali 
Alice Procházková, Vane-
sa Klepáčová, Lucie Fojtí-
ková, Barbora Vavříková 
a Denis Šmiřák. Do okres-
ního kola se probojoval 
Denis Šmiřák, který zís-
kal 1. místo, a Alice Pro-
cházková – 3. místo.

7. března předvedli 
své recitátorské umění 
na ZUŠ ve Frýdku-Míst-
ku. Tentokrát byla velmi 
úspěšná Alice Procház-
ková, která si odnesla to 
nejcennější – diplom za 1. 
místo a postupuje do kraj-
ského kola této soutěže, 
které se uskuteční v Ost-
ravě.

Těmito úspěchy určitě 
neskončíme, protože nás 
do konce roku čekají další 
soutěže a snad i další me-
daile. 

 Radka Gebauerová

Recitátoři na „Čtyřce“

NABÍDKA AKCÍ SVČ KLÍČ NA MĚSÍC DUBEN
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Zápis do 1. ročníku 
základního vzdělávání 
v základních školách zři-
zovaných Statutárním 
městem Frýdek-Místek 
proběhne v pondělí 23. 4. 
2018 a v úterý 24. 4. 2018, 
s výjimkou základních 
škol v Chlebovicích a Ska-
lici, kde budou zapisovat 
pouze v pondělí 23. 4. 2018.

Škola před zahájením 
zápisu zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový pří-
stup informace k organiza-
ci a průběhu zápisu, které 
obsahují kritéria pro přijí-
mání žáků, počet žáků, kte-
ré je možné přijmout, popis 
formální a případných dal-
ších částí zápisu a popřípa-
dě další údaje. 

Podle školského záko-
na je zákonný zástupce 
povinen přihlásit dítě 
k zápisu k povinné školní 
docházce. Nesplnění této 
povinnosti lze považovat 
za přestupek. Povinná 
školní docházka začíná 
počátkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy 
dítě dosáhne šestého roku 
věku, pokud mu není po-
volen odklad. Není-li dítě 
tělesně nebo duševně při-
měřeně vyspělé a požádá-li 
o to písemně zákonný zá-
stupce dítěte v době zápisu 
dítěte k povinné školní do-
cházce, odloží ředitel školy 
začátek povinné školní do-
cházky o jeden školní rok, 
pokud je žádost doložena 
doporučujícím posouzením 
příslušného školského po-
radenského zařízení a od-
borného lékaře nebo klinic-
kého psychologa. Začátek 
povinné školní docházky 
lze odložit nejdéle do zahá-
jení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku.

Pro školní rok 2018/2019 
se zapisují děti narozené 
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, 
k plnění povinné školní 
docházky může být přija-
to také dítě narozené od 1. 
9. 2012 do 30. 6. 2013, je-li 
přiměřeně tělesně i duševně 
vyspělé a požádá-li o to jeho 
zákonný zástupce. Podmín-
kou přijetí dítěte narozené-
ho v období od 1. 9. 2012 
do 31. 12. 2012 k plnění 
povinné školní docházky je 
také doporučující vyjádře-
ní školského poradenského 
zařízení, podmínkou při-
jetí dítěte narozeného od 1. 
1. 2013 do 30. 6. 2013 jsou 
doporučující vyjádření škol-

ského poradenského zaříze-
ní a odborného lékaře, která 
k žádosti přiloží zákonný 
zástupce.

Zastupitelstvo měs-
ta na základě ustanovení 
školského zákona vydalo 
Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2017, kterou se stanoví 
školské obvody základních 
škol zřizovaných Statutár-
ním městem Frýdek-Místek. 
Do spádové školy jsou před-
nostně přijímáni žáci s mís-
tem trvalého pobytu v pří-
slušném školském obvodu, 
a to do výše povoleného po-
čtu žáků uvedeného ve škol-
ském rejstříku. Zákonný zá-
stupce může pro žáka zvolit 
jinou než spádovou školu. 
V takovém případě však ne-
musí být žák vždy přijat. 

Spádová škola:
- Základní škola 

národního umělce 
Petra Bezruče, 
Frýdek-Místek, 

tř. T. G. Masaryka 454 
web: www.1zsfm.cz

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

Spádové školy:
- Základní škola 
a mateřská škola 
Frýdek-Místek, 

Jana Čapka 2555 
web: www.2zsfm.cz 

- Základní škola 
Frýdek-Místek, 

Jiřího z Poděbrad 3109 
web: www.11zsfm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 
Bavlnářská, Bedřicha Vác-
lavka, Černá cesta, Dobrov-
ského, Dr. M. Tyrše, Dr. Pet-
ra, Dvorská, Hlavní třída, J. 
Božana, Jana Čapka, Jiřího 
Mahena, Jiřího z Poděbrad, 
Josefa Kavky, Kostikovo ná-
městí, Kpt. Nálepky, Krátká, 
Lipová, M. Chasáka, Malá, 
Mikoláše Alše, Na Podvo-
lání, Na Poříčí, Na Veselé, 
Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
Nádražní, Národních mu-
čedníků, Nové Dvory-Hlí-
ny, Nové Dvory-Kamenec, 

Nové Dvory-Podhůří, Nové 
Dvory-Vršavec, Novod-
vorská, Ó. Łysohorského, 
Okružní, Panské Nové 
Dvory, Pekařská, Pod Zá-
mečkem, Podlesní, Potoč-
ní, Přemyslovců, Příkrá, 
Růžová, Sadová, Slavíčko-
va, Slezská, Sokola Tůmy, 
Spojovací, Staroměstská, 
Svatoplukova, Šeříková, 
Těšínská, tř. T. G. Masary-
ka, Třešňová, V Zahradách, 
Viléma Závady 
a místní část: Skalice s vý-
jimkou vzdělávání na prv-
ním stupni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola 
a mateřská škola 
Frýdek-Místek, 

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

Školský obvod tvoří ulice: 
2. května, Antala Staška, 
Borová, Bruzovská, Čs. 
červeného kříže, Divišova, 
Dlouhá, Dr. Jánského, El. 
Krásnohorské, Fügnerova, 
Gajdošova, Gogolova, H. 
Salichové, Habrová, Hey-
dukova, Horní, Hutní, I. J. 
Pešiny, I. P. Pavlova, J. E. 
Purkyně, J. Kaluse, Jablo-
ňová, Jaroslava Haška, 
Javorová, Jiřího Hakena, 
Josefa Kajetána Tyla, Jose-
fa Skupy, K Hájku, K Lesu, 
Křižíkova, Lískovecká, 
Lubojackého, Mariánské 
náměstí, Maryčky Magdo-
nové, Maxe Švabinského, 
Míru, Na Aleji, Na Baži-
nách, Na Kopci, Na Podlesí, 
Na Stráni, Na Štěpnici, Nad 
Lipinou, Nad Mostárnou, 
Nad Rybníkem, Nad Stadio-
nem, Olbrachtova, P. Jilem-
nického, Petra Cingra, Pod 
Školou, Pod Vodojemem, 
Puškinova, Resslova, Revo-
luční, Rokycanova, Růžový 
pahorek, Rybnická, Skaut-
ská, Slunečná, Sokolská, 
Stanislava Kostky Neuman-
na, Střelniční, Škarabelova, 
Tichá, Tolstého, Topolová, 
U Nemocnice, U Zavadil-
ky, V. Vantucha, Vřesová, 
Zátiší.

Spádová škola: 
- Základní škola 
Frýdek-Místek, 

Komenského 402 
web: www.4zsfm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 
4. května, Beskydská, Bez-
ručova, Bohuslava Martinů, 
Družstevní, Emy Destinové, 
F. Čejky, Františka Linharta, 
Frýdlantská, Havlíčkova, J. 
Jabůrkové, Janáčkova, Jo-
sefa Lady, Jungmannova, 

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

Spádová škola:
- Základní škola 
Frýdek-Místek, 

Pionýrů 400 
web: www.sestka-fm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 
8. pěšího pluku, Anenská, 
Antonínovo náměstí, Dvo-
řákova, Erbenova, Farní 
náměstí, Hálkova, Hlavní 
třída, J. Opletala, Jarosla-
va Lohrera, Josefa Václava 
Sládka, Karla Hynka Má-
chy, Libušina, Malé náměs-
tí, Malý Koloredov, Na Pří-
kopě, náměstí Svobody, 
Ostravská, Pionýrů, Pivo-
varská, Riegrova, Spořilov, 
Stará cesta, Štursova, Tržní, 
U Staré pošty, Vojanova, 
Wolkerova, Zahradní
a místní části: Chlebovice, 
Lysůvky a Zelinkovice s vý-
jimkou vzdělávání na prv-
ním stupni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola 
Frýdek-Místek, 

1. máje 1700 
web: www.7zsfm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 
1. máje, 28. října, Bahno-
-Hlíny, Bahno-Příkopy, 
Bahno-Rovňa, Beethove-
nova, Bezručova, Březová, 
Čelakovského, Družstevní, 
Fráni Šrámka, Frýdlantská, 
Gagarinova, Josefa Mysli-
večka, Josefa Suka, Ke Spla-
vu, Křížkovského, Mo-
zartova, Myslbekova, 
Na Konečné, Nad Cihelnou, 
Palackého, Politických obětí, 
Říční, Stará Riviera, Svato-

pluka Čecha, Třebízského, 
U Ostravice, Václava Tali-
cha.

Spádová škola:
- Základní škola 
Frýdek-Místek, 

Československé armády 570 
web: www.osmicka.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 
17. listopadu, Bahno-Štandl, 
Beskydská, Boženy Němco-
vé, Brožíkova, Březinova, 
Collo-louky, Čajkovského, 
Československé armády, 
Dr. Antonína Vaculíka, 
Fibichova, Foerstrova, Fo-
glarova, Jiřího Trnky, Ko-
laříkova, Kollárova, Lidic-
ká, Marie Majerové, Marie 
Pujmanové, Ondrášova, 
Ostravská, Piskořova, Pod 
Štandlem, Příborská, Rai-
sova, Vítězslava Nezvala, 
Vrchlického.

Spádová škola:
- Základní škola 
a mateřská škola 

Frýdek-Místek, Lískovec, 
K Sedlištím 320 

web: http://info.skola.
liskovec.cz 

Školský obvod tvoří místní 
část: Lískovec.

Spádová škola:
- Základní škola 
a mateřská škola 

Frýdek-Místek – Chlebo-
vice, Pod Kabáticí 107, 
příspěvková organizace 

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

Spádová škola: 
- Základní škola 
a mateřská škola 

Frýdek-Místek – Skalice 192, 
příspěvková organizace
web: www.skolaskalice.cz 

Školský obvod tvoří místní 
část: Skalice.
- Základní škola a mateř-
ská škola Naděje, Frýdek-
-Místek, Škarabelova 562
web: www.specskolynadeje.cz 
Nemá stanoven školský 
obvod.

U ZÁPISU: Přemýšlím…  Foto: Petr Pavelka

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019
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pátek 13. 4. 2018
16.30 Fakjů pane učiteli 3

DE | komedie | 12+ | dabing | 120 
min. | 130 Kč.

19.00 Rampage: Ničitelé
USA | akční | 12+ | min. | 130 Kč.

sobota 14. 4. 2018
15.00 Tátova volha

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

17.00 Králíček Petr
USA | rodinný | přístupný | dabing | 
95 min. | 130 / 110 Kč.

19.00 Pepa
ČR | komedie | přístupný | česky | 
90 min. | 130 Kč.

21.00 Padesát odstínů svobody
USA | erotický thriller | 15+ | titul-
ky | 130 Kč.

neděle 15. 4. 2018
10.00 Tátova volha

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

17.00 V pasti času
USA | fantasy | přístupný | dabing 
| 109 min.

19.00 Příslib úsvitu
FR | životopisný | 15+ | titulky | 130 
min. | 120 / 100 Kč.

pondělí 16. 4. 2018
17.00 Tátova volha

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

19.00 Nic jako dřív
ČR | dokumentární | 15 + | česky | 
92 min. | 110 / 90 Kč.

úterý 17. 4. 2018
17.00 Pepa

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

19.00 Dej mi své jméno
USA /IT / FR | romantický | 15+ | 
132 min. | 120 / 100 Kč.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

14. 4. od 9.00
náměstí Svobody

Nádherné stopy historie
Prohlídka začne tradičně na ná-
městí Svobody, poté se přemístíme 
ke kostelu sv. Jakuba, přes Sady B. 
Smetany a Janáčkův park a celou 
prohlídku zakončíme v okolí koste-
la Všech svatých. Na každé zastáv-
ce i v průběhu procházky budete 
upozorňováni na různé zajímavé 
sochy, skryté erby či busty, kolem 
kterých třeba každý den prochází-
te. Vstupné zdarma. 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

rem pozemské hmoty jako takové, 
na jeho obrazech nenajdete statický 
obraz, ne však ve smyslu opticky 
kmitající plochy obrazu, ale v rám-
ci motivu a obsahu. Vstup zdarma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
Čt 12. 4. v 19.00

Spalovač mrtvol
Př. sk. Ostravská divadla 

VYPRODÁNO
St 18. 4. v 19.00
To nemá chybu 

Př. sk. Chytré rozptýlení
VYPRODÁNO

HUDBA
Út 10. 4. v 19.00 

Uvira/Bruno/Hafizi Trio 
mimo předplatné

Celek založil mladý český pianis-
ta a skladatel Jan Uvira v r. 2015 
v holandském Rotterdamu. Soubor 
hraje moderní jazz, především pi-
anistovy autorské kompozice. Trio 
má za sebou řadu koncertů v Ho-
landsku, odehrálo úspěšné turné 
po Bulharsku a zemích Beneluxu.
Jan Uvira – piano (CZ), Alessio 
Bruno – kontrabas (IT), Martin 
Hafizi – bicí (BG). Vstupné 120 Kč.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI

St 11. 4. v 17.00 & 20.00
Ladislav Zibura: Už nikdy 
pěšky po Arménii a Gruzii

25letý excentrický poutník Ladi-
slav Zibura se tentokrát vydává 
probádat Arménii, Gruzii a Ná-
horní Karabach. Očekává nenároč-
ný výlet, situace se mu však brzy 
vymkne z nohou. Ať už se princ 
Ládík zrovna otráví alkoholem, 
zabloudí na minové pole nebo za-
chraňuje život štěňátek, vším ale 
proplouvá s neobyčejnou lehkostí. 
Vstupné 150 Kč.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 8. 4. v 15.00

O perníkovém dědkovi
Divadlo Andromeda

Perníkovému dědkovi a bábě se již 
nelíbí číhat na děti ve své perníkové 
chaloupce, a tak se vydají do světa 
hledat štěstí. Díky své nenasytnos-
ti ovšem dědek zůstane uvězněn 
v chlívku s čuníkem a o pomoc 
musí požádat Mařenku. Veselá po-
hádka s písničkami vhodná pro děti 
od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 15. 4. v 15.00 
Divadélko

Vstupné 60 Kč
VÝSTAVY

Po 2. 4. – Pá 30. 4. 
SŠ Infotech: kalendář, komiks

Tradiční výstava prací studentů 
Střední školy informačních techno-
logií ve Frýdku-Místku, obor po-
čítačová grafika. Prostřednictvím 
profesionálních grafických progra-
mů Adobe Illustrator a Photoshop 

studenti zpracovali téma komiksu 
a kalendáře technicky, typografic-
ky i výtvarně. Vstup zdarma.

KINO
neděle 1. 4. 2018

10.00 Tátova volha
ČR | komedie | přístupný | dabing | 
90 min. | 130 Kč.

17.00 Sherlock Koumes
USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 90 min. | 130 / 110 Kč.

19.00 Máří Magdaléna
VB | historický | 12+ | titulky | 130 
min. | 130 / 110 Kč.

úterý 3. 4. 2018
17.00 Vezmeš si mě, kámo?

FR | komedie | 12+ | titulky | 92 
min. | 130 Kč.

19.00 Mlčení
USA | historický | 15+ | titulky | 161 
min. | 120 / 100 Kč.

středa 4. 4. 2018
KD Lískovec

16.00 Hurvínek 
a kouzelné muzeum

ČR | animovaný | přístupný | česky 
| 85 min. | 40 Kč.
18.00 Po strništi bos
ČR | drama | přistupný | česky | 111 
min. | 50 Kč.

pátek 6. 4. 2018
9.30 Bijásek – Pohádky pro 

kočku
ČR | pásmo pohádek | přístupný | 
česky | 76 min. | 30 Kč.

16.00 Tátova volha
ČR | komedie | přístupný | dabing | 
90 min. | 130 Kč.

18.00 Jo Nesbø: Doktor 
Proktor a vana času

N / DE | rodinný | přístupný | da-
bing | 95 min. | 120 / 100 Kč.

20.00 Gringo: Zelená pilule
USA | komedie | 15+ | titulky | 110 
min. | 130 Kč.

sobota 7. 4. 2018
15.00 Bijásek – Čertoviny

ČR | pohádka | přístupný | česky | 
101 min. | 80 / 60 Kč.

17.00 Black Panther
USA | sci-fi | 12+ | dabing | 3D | 134 
min. | 140 / 120 Kč.

19.30 Gringo: Zelená pilule
USA | komedie | 15+ | titulky | 110 
min. | 130 Kč.

neděle 8. 4. 2018
17.00 Včelka Mája: Medové hry
DE / AU | animovaný | přístupný | 
dabing | 85 min. | 130 / 110 Kč.

19.00 Do větru
ČR | drama | přistupný | česky | 78 
min. | 130/110 Kč

pondělí 9. 4. 2018
16.30 Ready Player One: 

Hra začíná
USA | sci-fi | 12+ | dabing | 3D | 140 
min. | 130 / 110 Kč.

19.00 Nit z přízraků
USA / VB | romantický | 12+ | titul-
ky | 130 min. | 120/100 Kč.

středa 11. 4. 2018
10.00 Pro seniory – Špindl

ČR | komedie | 15+ | česky | 98 min. 
| 60 Kč.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Pá 6. 4. v 18.00, kostel sv. Jakuba
Paweł Gusnar a Bartosz Jakub-
czak: Saxofon versus varhany
Př. sk. Čtvero ročních období 

Paweł Gusnar patří k elitní skupině 
saxofonistů, kteří úspěšně kombi-
nují klasickou hudbu s jazzem a po-
pulární hudbou. Bartosz Jakubczak 
studoval na Royal Academy of Mu-
sic v Londýně, kde obdržel mnohá 
ocenění. 
Vstupné 150 Kč / senioři a studenti 
100 Kč / ZTP/P 50 Kč.

Pá 6. 4. v 19.00, Národní dům
Poslechovka v Zeleném baru: 

Trifecta 
Minimal Techno / Liquid DNB / 
Psytrance na party, kde spojí síly 
dvě skupiny PZB a Trifekta. Tyto 
dvě frýdecko-místecké skupiny už 
spolupracují nějakou dobu a výsle-
dek je zde. Zahrají vám členové Tri-
fekta, mladé a progresivní skupiny, 
která čeří vody elektronické scény 
na severní Moravě. Dekorace, la-
sery a světla a dým. 19.00-02.00, 
vstupné 50 Kč.

Po 16. 4. v 19.00, Národní dům
Jan Páleníček a Jitka Čechová: 

Vzpomínka na Bohuslava 
Martinů 

Př. sk. Kruh přátel hudby 
Violoncellista Jan Páleníček a kla-
víristka Jitka Čechová spolu vystu-
pují už více než dvacet let. Jejich 
vrcholné umění bylo v uplynulých 
letech oceněno mnoha prestižními 
hodnoceními odborné kritiky čes-
ké i zahraniční. Vstupné 150 Kč / 
80 Kč.

KURZY
Na kurzy v Národním domě může-
te i jednorázově. Přijďte si nezávaz-
ně zatančit nebo zacvičit. 
Po 17.30–18.30 Orientální tance – 
mírně pokročilí 80 Kč
Út 9.00–10.00 Zdravotní cvičení 
s prvky jógy 60 Kč
Út 16.30–17.30 Cvičení pro zdraví 
s pilates 60 Kč
St 17.30–19.00 Powerjóga 90 Kč
St 19.30–22.00 Taneční pro man-
želské páry a dvojice – superpo-
kročilí 300 Kč
Čt 8.30–9.30 Cvičení pro seniory 
50 Kč
Čt 17.00–18.00 Cvičení pro zdraví 
60 Kč

VÝSTAVY
Pá 6. 4. – Pá 30. 4., Národní dům

Vnitřní pnutí
vernisáž Pá 6. 4. v 18.00 

Výstava obrazů Jiřího Zavřela, 
absolventa Fakulty umění Ostrav-
ské univerzity, je průřezem jeho 
tvorby za posledních pět let. Autor 
se zabývá materiálností a charakte-
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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

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 ško-
lách v regionu, které se staly místy 
setkávání s jeho přáteli-výtvarníky, 
mnohým z nich rovněž uspořádal 
výstavy. Vlastní pílí, snahou a ta-
lentem se vypracoval na uznáva-
ného 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 rodný kraj, sou-
středil se na realistickou krajino-
malbu především z prostředí Bes-
kyd. Výstava potrvá do 22. dubna.

MASOŽRAVÉ ROSTLINY
Masožravé rostliny jsou raritou 
v rostlinné říši. Dalo by se říci, 
že popírají všechna známá fakta 
o rostlinách a převrací všeobecně 
známý vztah v potravním řetězci 
rostlina-živočich. Masožravé rost-
liny dokážou hmyz nejen lapit, ale 
svými orgány jej i strávit. Výstava 
přiblíží návštěvníkům masožravé 
rostliny z celého světa nejen pro-
střednictvím fotografií a textových 
panelů, ale k vidění budou také živé 
masožravé rostliny z celého světa – 
špirlice, heliamphory, láčkovky, 
rosnolisty, rosnatky, australské tr-
pasličí rosnatky, tučnice a mucho-
lapky. Výstava potrvá do 6. května.

DĚNÍ V MUZEU:
1. dubna od 13.00 do 17.00

Velikonoční neděle na zámku
Velikonoční zámecká kaple sv. 
Barbory, výstava Masožravých 
rostlin a krajináře Beskyd Leopol-
da Parmy.

Od 14.00-17.00, Zelený dům
Veselé Velikonoce

Přijďte se podívat na výstavu něko-
lika set historických velikonočních 
pozdravů z let 1900–1948, malova-
ných perníků, vajíček a pomlázek. 
Doprovodná prezentace přiblíží re-
gionální zvyky, obyčeje a pověsti, 
které se váží k období Velikonoc, 
zejména k Velikonočnímu triduu 
– Zelenému čtvrtku, Velkému pát-
ku, Bílé sobotě, Velikonoční noci 
a „prvnímu dni po sobotě“ – Hodu 
Božímu velikonočnímu. 

Středa 4. dubna v 17.00, 
Zelený dům

Borneo – ostrov lovců lebek 

Magické slovo Borneo v nás nejspíš 
vyvolá představu nespoutaného 
ostrova porostlého hustou džunglí 
a obydleného divokými kmeny lov-
ců lebek. Jak daleko je tato předsta-
va od skutečnosti, těžko uvěří ten, 
kdo Borneo nikdy nenavštívil. Bor-
neo je také rájem obdivovatelů ma-
sožravých a jiných rostlin i zvířat. 
Přednáší: Martin Dančák (botanik, 
UP Olomouc)
Čtvrtek 12. 4. – 16.30, Zelený dům 
Trabant – duroplastový zázrak

Před 60 lety 7. listopadu 1957 
v saském Cvikově byla zahájena 
výroba legendárních automobilů 
značky Trabant. Poslední opus-
til výrobní linku 30. dubna 1991. 
Trabant navazoval na předváleč-
nou tradici lidových vozů DKW 
s předním pohonem a představoval 
na minimum zredukovaný pojem 
automobil. Trabant. Doplněno stu-
dijní výstavou (kronika automo-
toklubu Trabant, modely Trabantů) 
a promítáním.

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 ob-
novení kontaktu s vaším tělem 

a snadnému zpracování porodních 
bolestí

Těhotenské masáže – jemný a še-
trný způsob, jak zvládnout běžné 

obtíže a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

- Programy pro maminky a ženy
- 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

www.jogapodvezi.cz
OTEVÍRÁME 

v sobotu 7. 4. od 13.30
Vstup zdarma! 

Nové jógové studio!
Celé odpoledne si budete moci 
zacvičit a vyzkoušet si tak někte-
ré lekce z našeho rozvrhu, dát si 
s námi zdravé občerstvení, pro-
hlédnout si prostory studia, zkrátka 
se s námi seznámit. 
13.30 – zahájení dne otevřených 
dveří, prohlídka studia
14.00–16.00 workshopy jógy
16.15 – slavnostní přípitek s hosty, 
tombola
17.00–19.00 workshopy jógy

Od 7. 4. Jóga 
pro širokou veřejnost:

Jóga pro začátečníky i pokročilé
Powerjóga, Acrojóga,

Jin & Jang jóga, Terapeutická jóga,
Fit & Slim jóga, Broga, 

Těhotenská a dětská jóga, 
muzikoterapie

Pranajama a Relaxace při svíčkách
Kroužky pro děti, 

Ayurvédské vaření,
Přednášky o zdravém 

životním stylu
Yin jóga – kurz

Katka Polomská, každé pondělí 
18.45–20.00

kachikoga@gmail.com, 
737 976 885

Terapeutická jóga – kurz
Eva Berkana, každé úterý 

v 16.30–18.30
eva@berkana.cz, 603 793 595

Jóga pro pokročilé – kurz
Eva Berkana, každé úterý 

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 7. dubna v 15 hodin
Pohádky z pokojíčku

Pásmo veršovaných pohádek Fran-
tiška Hrubína s trochou poučení. 
Pohádkami děti provedou kamará-
di Ospalín, Trdlína a Šmodrchél – 
skřítci, kteří možná žijí i ve vašem 
pokojíčku. Pro děti od 3 let – hra-
je ING Kolektiv – dámská sekce. 
Vstupné 30 Kč.
Předprodej vstupenek vždy 
v úterý a čtvrtek od 15 do 17 ho-
din na aktuální páteční či sobot-
ní představení a 1 hodinu před 
představením!

Půjčování kostýmů v dubnu:
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

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

6. 4. 2018
Jiří Kajínek ve Frýdku-Místku
Beseda s Jiřím Kajínkem Život 

za mříží & Život bez mříží
7. 4. 2018

Tradiční Hrozenbál
společenský ples, 

www.skupinahrozen.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 – do-
poledne
MINIŠKOLKA: 8 – 12 h.
NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
PORADNA PSYCHOMOTORIC-
KÉHO VÝVOJE DÍTĚTE do 1 
roku
Na všechny programy je třeba se 
předem 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 dobrými 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) 7. 4. od 20 h. 

The McMillan‘s Brothers 
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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

1. 4. neděle VELIKONOČNÍ 
HITY ZE ZÁHROBÍ
VELIKONOČNÍ HITY S KO-
MÁREM A KAMILEM
6. 4. pátek BASS INVASION 
DNB PÁRTY VE STOUNU, 
ANEB NOC PLNÁ ZLOME-
NÝCH BEATŮ
7. 4. sobota VIBRATIONS – DJ 
ORBITH

NEJLEPŠÍ ČESKÝ TECHNO 
DJ A VEČER PLNÝ ELEK-
TRONICKÉ HUDBY, HOUSE/ 
TECHNO
13. 4. pátek HITY ZE ZÁHRO-
BÍ 18 PLUS
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB 
S KAMILEM A KOMÁREM
14. 4. sobota SOUKROMÁ 
AKCE

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

(McMB)
Koncert frýdecko-místecké blue-
grassové kapely. Vstupné 100 Kč.

(čt) 12. 4. od 19 h.
Koncert – DOMINIKA 

Koncert folkové kapely. Vstupné 
100 Kč.

Aktuální výstavy: 
Ester Chytková – Pastel v obraze
Výstava kreseb a maleb členů Ate-
liéru kresby & malby Ester Chyt-
kové s podtitulem „Obrazy z atelié-
ru Ester Chytkové“ je ke zhlédnutí 
do 30. 4. 2018. 

SVČ KLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz

.
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 na-
šich webových stránkách, nebo 
e-mailem. Kurzy začínají v týdnu 
od 9. 4. (10 lekcí po 90 minutách 
jednou týdně).

Pravidelné čtvrtletní 
kurzy jógy: 

VESMÍRNÁ KOUPEL – léčivá 
technika vnitřní pránájámy pod ve-
dením ZDEŇKA ŠEBESTY.
TECHNIKY HLADINY ALFA 
S ARTETERAPIÍ pod vedením 
LENKY KOVALOVÉ. 
Dále u nás najdete filozofii a praxi 
jógy pro začátečníky, mírně pokro-
čilé i pokročilé. Vše pro udržení či 
zlepšení fyzického, psychického 
a duševního zdraví, posílení imu-
nitního systému a radost ze života. 
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 kolo-
toč myšlenek v naší mysli, technik, 
které mají potenciál zjemnit naše 
vnímání,. 

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.

Těhotenské a poporodní centrum

Péče o matku a dítě POMAD
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281,
info@pomadfm.cz

www.budumaminka.cz
Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asisten-
tek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic (15 let praxe)

Návštěvní služba porodní asis-
tentky 

(zdarma – na základě indikace 
lékaře)

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
17. 4. v 16.45

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
v květnu 2018

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

25. 4. 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 
(obsahová náplň: praktické nácviky 
manipulace s dítětem, masáže ko-
jenců, metodika správného krme-
ní, relaxační polohy pro zklidnění 
nespavých a hyperaktivních dětí). 
Pod vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3 - 6 měsíců
10., 17., 24. 4. – 9.00

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
10., 17., 24. 4. – 10.00

BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 
BESEDA „MODERNÍ 

LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY
NA NOŠENÍ DĚTÍ“

V dubnu se uskuteční besedy 
v 10 a 12 h. 

Více informací na 
www.pomadfm.cz

Více na www.ocfryda.cz
GALErIE pOD záMKEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým 

zámkem
út: 14–16

st–pá: 13–17
+420 605 522 271,

www.galeriepodzamkem.cz
Špičková malba a grafika, výběr ze 

stovky zastoupených autorů
Nevšední příhody všedních dní

výstava Jiřího Vidláka 
Slavnostní vernisáž 

v pátek 13. dubna od 17 hodin.

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 

Každou středu je konzultační den 
– den určený pro jednotlivce nebo 
skupinu, kteří si předem domluví 
doučování nebo téma, které chtějí 
s pracovnicí prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den 
najdete na 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. Při-
jďte se podívat a zatančit si do krás-
ných prostor!

- KURZY PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

- KURZY PRO DOSPĚLÉ 
(možnost jednorázového vstupu 

i výhodné permanentky)
ROZVRH LEKCÍ A DETAIL-
NÍ INFORMACE K JEDNOT-
LIVÝM KURZŮM NAJDETE 
NA WEBU.

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

sobota 7. 4. v 9.00–12.00 
Ukliďme Česko, 

ukliďme park a okolí
pátek 20. 4. 

Sady Bedřicha Smetany 
Den Země 

LuMpÍKOV

Tř. T. G. Masaryka 1108
otevřeno denně 9.00–19.00

www.lumpikov.cz
Kavárna s hernou, angličtina, 
jumping, vzdělávání, Školička 

Lumpíkov, kurzy pro děti i dospě-
lé, příměstské tábory.

11. 4. 
Zvládněte problémy jako tým

Od 16.00 do 19.00 s psycholožkou 
a koučkou Petrou Mařádkovou, 

nutno se předem přihlásit.
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Frýdecká Galerie Pod 
zámkem slaví v dubnu 
desetileté výročí své exis-
tence. U této příležitosti 
zve všechny příznivce 
výtvarného umění na vý-
stavu Jiřího Vidláka na-
zvanou Nevšední příhody 
všedních dní. Slavnostní 
vernisáž, na kterou jste 
všichni zváni, proběhne 
v pátek 13. dubna od 17 
hodin. 

Na vernisáži bude osob-
ně přítomen i samotný 
autor Jiří Vidlák. Stále 
populárnější malíř maluje, 
jak sám říká, pro všechny, 
kteří chtějí z obrazu načer-
pat chuť do života, zapo-

menout na trápení a najít 
vůli znovu to zkusit. Jeho 
obrazy jsou vlastně vtipně 
laděné momenty ze živo-
ta, které vás donutí dumat 
nad tím, co se těm lidem 
na obraze honí hlavou, co 
se ukrývá za rozsvíceným 
oknem anebo jak krásné 
by to bylo, kdyby se stará 
komoda po Edovi dala pře-
dělat na letadlo. Každý den 
lidé na jeho obrazech pro-
žívají nový a nový příběh. 
Jaký, záleží jen na vás. Při-
jďte se v pátek 13. dubna 
v 17 hodin podívat na in-
spirující tvorbu a pohovořit 
si se samotným Jiřím Vi-
dlákem, který na vernisáži 

určitě rád odpoví na vaše 
zvídavé otázky. Pokud 
vernisáž, která je určena 
široké veřejnosti nestihne-
te, můžete do Galerie pod 
zámkem přijít kdykoliv 
do pátku 11. května, dokdy 
výstava potrvá. Hudeb-
ní doprovod této kulturní 
akce zprostředkuje frýdec-
ko-místecká hudební sku-
pina UNI-CORN.

Na přelom března 
a dubna ve frýdeckém klu-
bu Stolárna připravili dva 
vynikající koncerty před-
ních jazzových interpretů.

30. březen byl vyhra-
zen pro mezinárodně ob-
sazený Luboš Soukup 
a David Dorůžka Quartet, 
který od roku 2010 hraje 
originální soudobý jazz, 
postavený na výrazných 
kompozicích lídra kapely. 
Skladby jsou inspirovány 
jak jazzovými velikány, 
např. Waynem Shorterem, 
Milesem Davisem, Joe 
Hendersonem aj., tak i dal-
šími hudebními žánry. Je-
jich osobitý zvuk a přístup 
k hudbě vytváří unikátní 
kombinaci a výsledkem je 
podmanivě barevná hudba. 

Druhým jazzovým bon-
bonkem jsou frýdecko-
-místečtí rodáci Behind 
the Door, kteří se po roce 
vrátí k domácímu publiku 
a 5. dubna oslaví s klubem 
jeho 16. narozeniny. 

Po čtrnácti(!) letech své 
existence kapela Behind the 
Door dozrála ve velmi ori-
ginální projekt, repertoá-
rově postavený výhradně 
na autorských kompozicích 
z dílen jejích členů. Tato 
tvorba čerpá snad ze všech 

zákoutí hudby – nejčastěji 
jsou v ní slyšet inspirace fu-
sion, latinjazzu, moderního 
jazzu, ale i smooth jazzu, 
nebo dokonce popu, folku, 
rocku, nebo vás může pře-
kvapit melodie velmi blízká 
vážné hudbě. Hudba kapely 
Behind the Door je ces-
ta kolem hudebního světa 
a především instrumentální 
vyprávění příběhů.

Baskytaristou kapely je 
Lukáš Čunta, který jinak 
hrává s kapelou Čechomor. 
Na saxofon hrající On-
dřej Klímek je mj. členem 
kapely Vltava a bubeník 
Matěj Drabina dobývá hit-
parády s Davidem Stypkou 
a kapelou Bandjeez (letos 
tři nominace na Anděla). 
I ostatní členové kapely 
mají pestrou hudební karié-
ru, jsou absolventy Ježkovy 
jazzové konzervatoře v Pra-
ze nebo jazzového oddělení 
na brněnské Janáčkově aka-
demii múzických umění, 
v rámci jejíhož studia ab-
solvovali zahraniční stáže 
na prestižních univerzitách 
v dánském Odense nebo ra-
kouském Grazu. V Behind 
the Door mají prostor k au-
torské realizaci, jsou parta 
kamarádů, kteří spolu rádi 
dělají dobrou muziku.

Behind The Door ve Stolárně

Galerie pod zámkem slaví výstavou

16. 7. – 25. 7.
CESTA DO STŘEDU 

ZEMĚ | 10 dnů
Vydej se s námi na tajuplnou 
misi do středu Země! Prožij 
s námi 10 dní po boku zá-
hadných zvířat, podivuhod-
ných tvorů a mystických by-
tostí. Zde bude svět jiný, než 
ho známe. O dobrodružství 
a záhady nebude nouze. 
Společně rozluštíme mapu 
k nalezení středu Země, kte-
rá nám otevře bránu do ne-
poznaného světa. Tvá mise 
právě začíná!
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociální 
zařízení 
Místo: Hotel Lipový, Mo-
rávka
Cena: 4 250 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 950 Kč. 
Akce platí do 30. 4. 2018.

Informace a přihlášky: 
Veronika Bortlová | Telefon: 
731 167 010, 558 111 777 | E-
-mail: veronika@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. 
Stavěli je bez jeřábů a aut, 
jen holýma rukama. Tako-
vých zázraků bylo na světě 
několik. Objev je společně 
s námi. Poznáš největší, 
nejrozsáhlejší a nejznámější 
divy světa tak, jak je sesta-
vili starořečtí spisovatelé. 
Čeká nás velké dobrodruž-
ství, při kterém odhalíme 
tajemství mauzolea, pyra-
midy, sochy, chrámu, majá-
ku, kolosu a visuté zahrady. 
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budova, 

teplá voda, sprchy a sociální 
zařízení 
Místo: Hotel Lipový, Mo-
rávka
Cena: 4 250 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 3 950 Kč.
Akce platí do 30. 4. 2018.
Informace a přihláš-
ky: Radka Kulhánková 
| Telefon: 737 421 058, 
558 111 763 | E-mail: rad-
ka@klicfm.cz

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

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ 2018 – VOLNÁ MÍSTA

Trampská, folková 
a country legenda HOP 
TROP zavítá 31. květ-
na do frýdecko-místec-
ké hudební hospůdky 
U Arnošta. Svůj více než 
pětatřicet let budovaný 
talent předvedou Jaro-
slav „Samson“ Lenk, La-
dislav „Huberťák“ Ku-
čera a Jaromír „Šroub“ 
Vondra.

„Byly krásný naše plá-
ny, byla jsi můj celej svět, 
čas je vzal a nechal rány, 
starší jsme jen o pár let.“ 
Nesmrtelné texty od troji-
ce zmiňovaných hudební-
ků zná zkrátka každý. Kdo 
je nezpíval u táborových 
ohňů, toho nemohly mi-
nout ve školních zpěvní-
cích. Tři kříže, Amazonka 
nebo Vodácká holka patří 
mezi ukázkové trampské 
hity, které se – troufáme si 
tvrdit – předávají z gene-
race na generaci a napříč 
všemu nestárnou.

Kapela HOP TROP je 
držitelka několika cen. Na-
příklad za album, vydané 
GZ Loděnice v roce 1990, 
s názvem „Hop Trop II“ 
byly hudebníkům předány 
ceny „ZLATÉ DESKY“ 
a později „PLATINOVÉ 
DESKY“. Mnohokrát vy-
stupovali v televizních 
pořadech a jejich písničky 
jsou dodnes vysílány roz-
hlasovými stanicemi.

Široký repertoár kapely 
si můžete poslechnout po-
slední květnový den od 19 

hodin v hudební hospůdce 
U Arnošta. Koncert bude 
proložen osobitým vyprá-
věním příhod ze života 
členů kapely i jejich ko-
legů. Kromě živé hudby 
a nahrávek nabídne usku-
pení svým posluchačům 
knihu se všemi písnička-
mi a mnoha fotografiemi. 
Událost proběhne ve ven-
kovních prostorách, a to 
za každého počasí! Vstu-
penka vychází na 290 ko-
run, předprodej probíhá 
v místě konání akce.

Samson, Huberťák a Šroub

Dubnové akce knihovny
11. 4. v 16.00, Místek

Polská literatura – přednáška Petra Ligockého. 
Součástí bude výstava knih a ochutnávka 

polských tradičních pokrmů.
12. 4. v 18.00, Místek

Cestovatelská přednáška Lenky 
a Václava Špillarových – Austrálie. 
23. 4. ve 12.00 až 16.00, Frýdek

Čarodějnická výtvarná dílna pro děti.
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Pro inzerci  
volejte  

603 249 743

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

JOGAPODVEZI.CZ

OTEVÍRÁME 
NOVÉ JÓGOVÉ STUDIO 

VE FRÝDKU

7.4. 2018 od 13:30

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY NA:

JOGA POD VEZI
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Frýdek-Místek - Riviera (Ke Splavu 1568)

20 let

ve městě

F-M
20 let

ve městě

F-M

pro děti od 2,5 let

se zdravotnickou péčí
ŠKOLAMATEŘSKÁ

Záleží Vám na zdraví Vašeho dítěte?
Školka pro děti i v době nemoci.

ZÁPIS pro školní rok 2018-2019
Dne 3. května 2018 od 9.00 - 17.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 17. dubna 2018 od 10.00 - 16.00 hod.

www.skutecnezdravaskola.cz

Tel.: 737 286 529 ● E-mail: f-m.skolka@seznam.cz
www.mssezdravotnickoupeci.cz 

© Tiskárna KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

Nabízím doučování AJ, 
konverzace, příprava ke státní 

maturitě, zkouškám, děti i dospělí. 
Tel.: 776 024 728.

AQUAAEROBIC – ZDRAVÉ CVIČENÍ
Bazén 11. ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek

lenka.kolarcikova@seznam.cz, tel.: 608 745 605

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 
přijme zaměstnance 

na pletení korbačiků.
Zájemci, hlaste se 

na tel. čísle: 
732 746 279, 

pan Miroslav Slanina 
Firma poskytuje 

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


