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Vážení občané,
hned na začátku bych vám rád sdělil úžasnou zprávu, 

na kterou společně čekáme dlouhé roky a kvůli které in-
vestovalo spoustu lidí obrovskou porci energie a času, aby 
se stala skutečností. Když současně dodám, že se bohužel 
našla také spousta těch, kteří toto úsilí vytrvale torpédova-
li, asi už se většina dovtípí, že mluvím o obchvatu města. 
Ten by se podle našich informací, o nichž si už cvrlikají 
vrabci na střeše a brzy jistě přijdou i oficiálně, měl začít 
slavnostně stavět 22. května.

Pokud se datum potvrdí, bude se jednat o skutečně velký 
mezník. Protože jsme s ním před časem spojili zavedení 
MHD zdarma, která se mezitím stala veleúspěšným pro-
jektem, chci vás ujistit, že i když jsme jej před lety zaváděli 
s časovým určením „do doby výstavby obchvatu“, chceme 
v něm dále pokračovat, protože přes obrovský odpor všech 
kritiků se ukázal jako mimořádně přínosný. Zaváděli jsme 
jej s tím, že chceme ulevit vašim peněženkám i životnímu 
prostředí, a tyto pohnutky zůstávají aktuální i dnes a pro-
mítají se i do dalších kroků, s nimiž radnice přichází.

Příspěvkem životnímu prostředí je například častější 
rozmísťování kontejnerů na velkoobjemový odpad, které 
budou znovu na 63 svozových místech k dispozici v květ-
nu dle harmonogramu, který najdete uvnitř zpravodaje. 
Věřím, že vstřícný krok magistrátu občané ocení a starý 
nábytek a jiný odpad budou odkládat do zvlášť přistave-
ných kontejnerů v blízkosti jejich bydliště. Přispějí tak 
k větší čistotě města a k vytváření příjemného prostředí 
pro život, ve kterém chce bydlet každý z nás. A čím jsem 
začal, tím můžu skončit. Jsem strašně rád, že se konečně 
podařilo přesvědčit „stát“, že Frýdek-Místek k příjemnému 
prostředí pro život potřebuje i obchvat.  Michal Pobucký

Obyvatelé „mrakodrapu“ už 
mají nejhorší za sebou (str. 2)

Na „Hliníku“ se pracuje, obchvat 
se má začít stavět v květnu (str. 3)

První informace k letošnímu
ročníku Sweetsen festu (str. 5)

Statutární město Frý-
dek-Místek již třetím 
rokem spolupracuje se 
Světem techniky v Dol-
ní oblasti Vítkovic, který 
nabízí školním skupinám 
vzdělávací programy for-
mou her a zábavy. V le-
tošním roce v učebnách, 
které doplňují moderně 
vybavené laboratoře, díl-
ny i tematicky zaměřené 
expozice, absolvuje výuku 
přes tisíc žáků základních 
škol zřizovaných městem.

Cílem je ukázat žákům, 
že i předměty, jako je pří-
rodověda, fyzika, chemie 
nebo biologie, mohou být 
zábavnější, než si mysleli, 
a motivovat je tak k učení. 
„Lektoři se zde děti snaží 
nadchnout, zaujmout, při-
nést jim zážitek, na základě 
kterého si snadněji osvojené 
vědomosti zapamatují. Po-
máhají k tomu interaktivní 
expozice, vybavené dílny 
a laboratoře, kde se setkají 
s atraktivními úkoly jako se-

parace DNA z banánu nebo 
zjištění obsahu masa z po-
travin. Často jsou děti tak 
nadšené, že pak přesvědčí 
rodiče, aby se tu s nimi zno-
vu vypravily,“ řekl primá-
tor Michal Pobucký, který 
spolu s náměstkem Pavlem 
Machalou zavítal mezi žáky 
absolvující vzdělávací pro-
gram ve Světě techniky.

„Například v rámci ma-
tematiky bylo tématem šif-
rování a kódování. Žáci si 
vyslechli informace o tom, 
kde, jak a proč šifry vznik-
ly. Jedna taková, ve formě 
Braillova písma, jim byla 
představena na obyčejné 
krabičce od léků, tedy for-
mou interaktivní výuky 
tak, aby se jim informace 
lépe a trvaleji uložily v pa-
měti. Vyzkoušeli si i morse-
ovku a následně podle šifer 
v expozicích hledali poklad. 
V biologii byly tématem 
mikroorganismy, přesněji 
kvasinky. Žáci se dozvěděli 
informace o jejich vzniku 

Podpora zdravého ži-
votního stylu a pomyslné 
zahájení cyklistické se-
zóny ve městě, to je akce 
Frýdek-Místek na kole. 
A do pátého ročníku vstu-
puje akce letos kompletně 
v novém. 

„Po čtyřech letech rea-
lizace jsme se rozhodli pro 
změnu a uspořádat jediný 
MTB závod ve Frýdku-
-Místku,“ přibližuje vý-
znamnou změnu Petra 
Kociánová z pořádajícího 
Turistického informační-
ho centra Frýdek-Místek. 
„Závod není však určen jen 
výkonnostním cyklistům, 
chceme do závodu zapojit 
i rekreační a hobby cyklis-
ty, kteří rádi soutěží a chtějí 
poměřit síly s ostatními. Pro 

účastníky jsme připravi-
li několik kategorií, kdy si 
mohou zazávodit už ti úpl-
ně nejmenší na odrážedlech 
a mini kolech, tak i mládež, 
dospělí a zapálení sportov-
ci,“ dodává Petra Kociánová. 

Do závodu, který se při-
pravuje na sobotu 19. května 
v areálu autokempu Olešná, 
se mohou zájemci hlásit již 
nyní. Na webu www.fmna-
kole.cz stačí vyplnit regis-
trační formulář a závodníci 
od 18 let uhradí startovné 
50 Kč. Do závodu bude mož-
né se přihlásit i na místě, zde 
se však startovné zvyšuje 
na 100 Kč. Děti a mládež 
do 18 let startovné nehradí. 

Celý den se v areálu au-
tokempu Olešná ponese 
v duchu zdravého životního 

stylu a sportu. „Během dne 
na návštěvníky čeká dopro-
vodný program pro celou 
rodinu. Přichystány budou 
předváděcí akce, testování 
kol, dětský koutek, zóna pre-
vence a zásad bezpečného 
chování v silničním provo-
zu, soutěže a spousta další-
ho,“ vyjmenovává ředitelka 
Turistického informačního 
centra Frýdek-Místek Moni-
ka Konvičná. 

Akci, k níž veškeré in-
formace je možné získat 
na webu www.fmnakole. 
.cz, pořádá Statutární město 
Frýdek-Místek prostřednic-
tvím své organizace Turis-
tické informační centrum 
Frýdek-Místek, pod záštitou 
primátora města Michala 
Pobuckého.

SVĚT TECHNIKY: Ne každé dítě se tu dostane s rodiči, proto město přispívá na vý-
ukové programy pro žáky našich základních škol.  Foto: Petr Pavelka

Město motivuje děti k učení i řemeslu 

a výskytu, podmínkách pro 
rozmnožování a sami si také 
vyzkoušeli kvasinky oživit 
a pozorovat je pod mikro-
skopem,“ přiblížil výukové 
moduly Pavel Machala. 

Výukové moduly jsou 
určeny pro žáky 1. a 2. 
stupně základních škol. 

 (Pokračování na str. 2)

Frýdek-Místek na kole letos v novém
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Statutární město Frý-
dek-Místek se před ro-
kem postaralo o restau-
rování plastiky trpícího 
Ježíše Krista u kůlu a její 
osazení do nové lokality 
na začátku „promenády“ 
u parkoviště na přehradě 
Olešná. Nyní se podařilo 
zajistit její vysvěcení mís-
teckým děkanem Josefem 
Maňákem, ke kterému 
dojde v místě samotném 
v neděli 22. dubna od 15 
hodin.

„Kulturní památky se 
snažíme postupně opravo-
vat, v tomto případě jsme 
získali i dotaci ministerstva 
kultury,“ sdělil náměstek 
primátora Pavel Machala. 

„Pozdně barokní plastika 
podživotní velikosti po-
chází ze začátku 19. století 
a mohla by náležet do okru-
hu prací ovlivněných čin-
ností frýdeckého sochaře 
Antonína Weismanna 
z pozdního 18. století. Pů-
vodně se nacházela u cí-
sařské silnice ve směru 
do Příbora, při rekonstrukci 
a rozšiřování komunikace 
byla v 70. letech minulého 
století přesunuta k rybníku 
Arnošt,“ popsal historik 
Jaromír Polášek, předseda 
Komise pro obnovu kul-
turních míst, historických 
památek a významných lo-
kalit ve Frýdku-Místku. 

„Není známo, kdy byla 
plastika majetkově převe-
dena na město. V horším 
stavu byla již od roku 1983, 
k odlomení hlavy došlo 
ještě na původní lokalitě, 
následně byla připevněna 
zpátky na sochu. U rybní-
ka Arnošt byla enormně 
ohrožena odcizením, navíc 
se nacházela v blízkosti 
trasy estakády obchvatu 
Frýdku-Místku. Na jednání 
Komise pro obnovu kul-
turních míst, historických 
památek a významných 
lokalit ve Frýdku-Místku 
proto bylo v červnu roku 
2015 navrženo její restauro-
vání a přemístění do nyněj-
ší lokality,“ doplnil městský 
radní a člen komise Marcel 
Sikora.  (pp)

R E S T A U R O VA N É 
DÍLO: Kulturní památka 
bude zhruba po roce od je-
jího obnovení vysvěcena. 
 Foto: Petr Pavelka

Renovovaná plastika trpícího Ježíše 
Krista u kůlu se dočká vysvěcení

 (Pokračování ze str. 1)
Nabídka vzdělávacích 

programů je široká, přizpů-
sobená věku konkrétní sku-
pině žáků. „Žáci si mohou 
sami vyzkoušet atraktivní 
experimenty a chemické po-
kusy, být u efektních pokusů 
s plynem, ohněm, elektři-
nou, ale i zvukem a svět-
lem. Při různých aktivitách 
si také mohou otestovat 
vlastní schopnosti a znalosti 
a zjistit, jak vlastně funguje 
mozek a jak je možné ošá-
lit naše prostorové vnímání 
nebo rozlišovací schopnos-
ti. Mezi oblíbené patří také 
tematické expozice nebo 
dílny. V nich si mohou žáci 
vyzkoušet svou zručnost. 

Pracují přitom nejen pil-
kou a pilníkem, ale tvoří 
i na soustruhu. Touto nená-
silnou formou mohou v sobě 
objevit skryté vlohy pro ře-
meslo nebo naopak nadšení 
pro chemii nebo fyziku,“ 
doplnil primátor Michal Po-
bucký s tím, že město hodlá 
dopřát žákům Svět techniky 
i v příštích letech.

Loni podle ředitele Svě-
ta techniky Jakuba Švrčka 
prošlo díky podpoře města 
učebnami, laboratořemi, 
interaktivními expozice-
mi či dílnami tisíc sto žáků 
frýdecko-místeckých zá-
kladních škol, dalších zhru-
ba tisíc pět set jich do Světa 
techniky zavítalo v rámci 

školních výletů a exkurzí. 
Lektorský tým Světa 

techniky, ale také odborní 
garanti z univerzit na zlep-
šování vzdělávacích progra-
mů neustále pracují. „Vždy 
se snažíme využívat stálé či 
dočasné expozice, čímž ná-
sledujeme didaktické zásady 
a propojujeme teorii s praxí. 
Kromě vzdělávacích progra-
mů pro školy pak pracujeme 
také na mimoškolních akti-
vitách a kroužcích,“ dodává 
Švrček. Ve Světě techni-
ky tak nyní nejen žáci, ale 
i jejich rodiče mohou vidět 
novou výstavu Klamárium, 
dech beroucí dokumenty 
v 3D kině nebo přihlásit své 
děti na letní vědecké tábory.

Město motivuje děti k učení i řemeslu 

Obyvatelé domu č.p. 
159 na ulici Komenské-
ho, který patří k jedněm 
z nejstarších typizovaných 
věžáků v České republice 
a měl už proto na hranici 
životnosti odpadní potrubí 
a zdravotechniku, mají to 
nejhorší za sebou. Výměnu 
stoupacího potrubí už se 
radnici podařilo úspěšně 
realizovat a zbývá už je 
oprava venkovních kanali-
začních přípojek, která už 
nebude tak dramatickým 
zásahem do života míst-
ních lidí.

Ti byli před zahájením 
investiční akce dostatečně 
informováni, co je čeká, 
na mítinku v nedalekém kině 

a přes obavy všech zaintere-
sovaných stran se podařilo 
vše zrealizovat relativně 
hladce. Omezení nájemníků 
v podobě nepoužívání toalet 
po dobu pracovní směny re-
alizační firmy bylo kompen-
zováno možností využívání 
sociálního zařízení dvou 
volných bytů a mobilních 
toalet přistavených u domu.

„Předpokladem hladkého 
průběhu byla spolehlivá prá-
ce realizující firmy a tech-
niků našeho investičního 
odboru, ale samozřejmě 
chceme poděkovat všem ná-
jemníkům obytného domu 
za vysokou toleranci a sou-
činnost. Obrovský kus práce 
zde odvedl také domovník 

Jiří Navrátil, který se znalos-
tí místních nájemníků doká-
zal operativně řešit všechny 
zádrhele, takže se první eta-
pu podařilo dokončit téměř 
měsíc před stanoveným ter-
mínem,“ hodnotil náměstek 
primátora Jiří Kajzar. „Bylo 
to pro nás všechny náročné, 
ale hlavní je, že už to máme 
za sebou, vyhnuli jsme se 
skutečně havarijnímu stavu, 
který by bylo mnohem těž-
ší zvládnout, a nyní máme 
před sebou další dlouhou 
perspektivu bydlení,“ těší 
Jiřího Navrátila, domovníka 
experimentálního 17patro-
vého věžáku s 94 byty, vy-
cházejícího z „Ostravského 
mrakodrapu“.  (pp)

MĚSTSKÉ BYTY: Na ulici Komenského se podařilo 
nájemníkům zajistit vyšší komfort bydlení do budoucna. 
 Foto: Petr Pavelka

Obyvatelé „mrakodrapu“ už mají nejhorší za sebou

Na listopadové úspěšné 
Dny urologické preven-
ce, na nichž participovalo 
i Statutární město Frýdek-
-Místek, navázala další 
aktivita Nadačního fondu 
Pavla Novotného, díky 
kterému se urologické od-
dělení nemocnice dočka-
lo sady nových pomůcek 
a nástrojů na odstranění 
ledvinových kamenů.

„Loni akce proběhla 

v sedmi nemocnicích a po-
dařilo se nám zachytit pat-
náct onkologických nálezů. 
Ve Frýdku-Místku díky 
spolupráci s radnicí patřila 
akce k nejúspěšnějším, pro-
tože občané byli dobře infor-
mováni. Rakovina prostaty 
je u mužů druhý nejčastější 
nádor, u něhož je ale velká 
šance na léčbu, pokud se 
zachytí včas. Chlapi by měli 
odhodit mužskou ješitnost 

a nebránit se vyšetřením, 
které jim mohou zachránit 
život,“ řekl Pavel Novotný. 
„Já sám jsem to vyšetření 
absolvoval, ověřil jsem si, že 
jsem zdravý, a ulevilo se mi. 
Určitě prevence a osvěta má 
smysl,“ doplnil jej náměstek 
primátora Richard Žabka.

„Já jsem byl na začátku 
spolupráce lehce skeptic-
ký, ale změnil jsem náhled, 
vidím, že akce je přínosná. 
V podobném duchu chceme 
pokračovat, a proto ve spo-
lupráci s městem připravuje-
me Den prevence, kde bude 
několik stanovišť pro obča-
ny, protože chceme, aby ne-
mocnice byla místem, kam 
se nebojí přijít. O nemocné 
se umíme velmi kvalitně po-
starat, ale prevence je rovněž 
velmi důležitá,“ řekl ředitel 
frýdecké nemocnice Tomáš 
Stejskal. (pp)

PREVENCE JE DŮLEŽITÁ: Slavnostní předání nových 
pomůcek pro urologické oddělení.  Foto: Petr Pavelka

Spolupráce s urologií se rozvíjí
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Když byla loni v září za-
hájena sanace ekologické 
zátěže na Skatulově Hli-
níku, která byla zmiňová-
na jako jedna z hlavních 
překážek výstavby ob-
chvatu, byl to jednoznačně 
důvod k radosti, i když 
bylo jasné, že odstraňo-
vání celkem více než 70 
tisíc tun neutralizačních 
kalů s sebou přinese i ne-
příjemnosti. Aby jich bylo 
co nejméně, o to se snaží 
Statutární město Frýdek-
-Místek i realizující firmy.

Část, kudy prochází plá-
novaná trasa obchvatu, by 
měla být hotova ještě v tom-
to roce. Na zbylých částech 
bude Sdružení S-G-A pra-
covat i v roce následujícím. 
Z důvodu dodržení hygie-
nických limitů hluku odjíždí 
ze stavby denně maximálně 
20 nákladních aut. Vyme-
zena je zde také „špinavá“ 
a „čistá“ zóna, které jsou 
od sebe odděleny, čímž se 
eliminuje znečištění mimo 
lokalitu sanace. Navíc vý-

jezd ze skládky se mini-
málně dvakrát denně čistí 
pomocí zametače, aby se 
eliminovala prašnost. 

Přesto město v posledních 
dnech řešilo stížnost na zvý-
šenou prašnost za výjezdem 
ze staveniště, a to v lokalitě 
zahrádkářské kolonie, která 
s místem sanace bezpro-
středně sousedí. Problém 
nastal u moštárny, vozidla 
se zde objížděla mimo ne-
zpevněnou komunikaci, což 
mělo za následek rozježdění 
travnatého povrchu a ná-
sledně zvýšenou prašnost. 
„Problém jsme řešili na mís-
tě se všemi zúčastněnými 
stranami. Aby nedocházelo 
k najíždění na travnatou plo-
chu, postavíme kolem vytý-
čené trasy betonové zábrany, 
vozidla už se zde nebudou 
moci objíždět po trávě, ale 
budou se míjet na betonové 
ploše před moštárnou.  Ne-
naberou tak na kola bláto 
z rozježděného travnatého 
povrchu, které se v teplém 
počasí mění v prach a víří 

po okolí,“ uvedl náměstek 
primátora Karel Deutscher.  

„Musím říct, že spolu-
práce s městem je dobrá. 
Za provozu sice vznikají 
různé problémy, na které 
jsme upozornili, ale ty měs-
to řeší. Já jsem spokojený, 
jak to funguje, hlídáme to 
a já se nedám. Teď jsme 
doufám dořešili to, že se 
auta nebudou míjet na ne-
zpevněné cestě, ale na beto-
nu před moštárnou. Musím 
říct, že nám město vychází 
vstříc a je to bez problému,” 
řekl předseda Sdružení za-
hrádkářské osady Místek-
-Hliník Rostislav Kudělka. 

Sanace skládky tedy po-
kračuje a přibližuje se už také 
samotná výstavba obchvatu, 
která je v plné režii státu. 
„My jako město spolupracu-
jeme s ŘSD i ministerstvem 
dopravy a činíme podpůrné 
kroky k co nejrychlejší vý-
stavbě obchvatu. V minulos-
ti jsme pomáhali s výkupem 
pozemků v navržené trase 
obchvatu, v souvislosti se 

Rada seniorů, poradní 
orgán primátora Michala 
Pobuckého, se často zabý-
vá nejrůznějšími formami 
jednání ve stylu „šmejdů“, 
kteří jsou nebezpečím pro 
důvěřivé starší občany, 
a snaží se tak informova-
ností předejít případům, 
kdy senioři končí jako 
poškození. Na nový feno-
mén v dubnu upozornil 
zástupce městské policie.

„Problémem se stáva-
jí rumunští občané u su-
permarketů, kteří vybírají 
prostředky na postižené 
a pravděpodobně se dopouš-
tějí trestné činnosti. Po-
znatky mají i kolegové v ji-
ných městech a cizinecká 
policie, vypadá to, že je to 
organizované, takže ape-
lujeme na všechny, aby ne-
skočili na lep a nic takovým 
lidem nedávali. Podobně 
když na parkovištích u ob-
chodů nabízejí kosmetiku, 
šperky nebo drobné elektro-
spotřebiče, tak takovou kou-
pi rozhodně nedoporučuje-
me. Kupující nemají záruku, 
často je to falzifikát nebo 
jen obal, nebo přístroj, kte-
rý doma nebude fungovat. 
Lidé už se pak ničeho ne-
dovolají, protože nemají ani 

popis vozidla těch prodejců, 
kteří prodají a odjedou zase 
jinam. Stále také dochází 
k podomnímu prodeji ener-
gií, což je v rozporu s vy-
hláškou města. Už se ti lidé 
neváhají legitimovat jako 
externí pracovníci ČEZu, 
ale podle nich žádné takové 
prodejce nemají, takže i toto 
je vlastně podvodné jedná-
ní. Bohužel většinou je ani 
pokuty neodradí, aby v tom 
pokračovali,“ hlásil za měst-
skou policii Henryk Heczko.

„Městská policie se samo-
zřejmě snaží seniory chránit, 
příspěvkem je i čipování kol, 
které se znovu rozjelo v kří-
žovém podchodě, a také pře-
trvává možnost bezplatných 
montáží bezpečnostních ře-

tízků, kterou lze u městské 
policie objednat,“ připomíná 
primátor Michal Pobucký, 
který na dubnové Radě se-
niorů vylosoval spolu s Dali-
borem Kališem po roce zno-
vu výherkyni z řad seniorů, 
kteří svými připomínkami 
přispěli k podnětům na zlep-
šení života ve městě. Mezi 
respondenty byla vylosována 
Anna Nosková. „Kromě vy-
losování jsme měli ještě je-
den slavnostní moment, pro-
tože Dalibor Kališ, předseda 
městské organizace seniorů, 
slavil narozeniny. I touto ces-
tou mu ještě jednou přejeme 
všechno nejlepší a hodně 
zdraví k jeho životnímu ju-
bileu,“ uzavřel náměstek pri-
mátora Richard Žabka.  (pp)

Preventisté Městské 
policie ve Frýdku-Místku 
nabízí již pátým rokem 
forenzní značení jízdních 
kol, koloběžek, ale také 
přívěsných dětských vo-
zíků za kolo a invalidních 
vozíků pomocí syntetické 
DNA. Tato služba je pro 
občany zdarma, každé 
pondělí od 8 do 12 a od 13 
do 17 hodin v Kontaktním 
centru prevence, které se 
nachází v křížovém pod-
chodu v Místku.

„Značení kol syntetickou 
DNA je čím dál žádanější. 
V prvním roce bylo ozna-
čeno 586 kol a další roky 
počty stoupaly. Ve druhém 
roce to bylo 605, ve třetím 
dalších 689 a loni už téměř 
1 300 kol, elektrokol a kolo-
běžek,“ uvedla Lenka Pes-
ničáková z městské policie 
s tím, že dalších 311 kol 
bylo označeno ve třinácti 
okolních obcích na základě 
smlouvy s Mikroregionem 
Frýdlantsko-Beskydy.

„Podstatou celého pro-
jektu je, že označená jízd-
ní kola jsou 
zařazena nejen 
v databázi 
M a g i s t r á t u 
města Frýdek-
-Místek, ale 
i v celosvětové 
databázi výrob-
ce forenzního 
značení, což 
usnadňuje iden-
tifikaci odcize-
ných jízdních 
kol a pátrání 

po nich,“ připomenul pri-
mátor Michal Pobucký.

Pro zaevidování jízdního 
kola je nutné mít s sebou 
občanský průkaz, popřípadě 
doklad o nabytí kola (v pří-
padě, že tento doklad maji-
tel kola nemá, vyplní čestné 
prohlášení o nabytí značené-
ho předmětu). Kolo musí být 
také čisté, aby na něj bylo 
možné značení aplikovat.

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

Upozorňujeme, že dešti-
vé počasí, případně nízká 
teplota neumožňují forenz-
ní značení provádět, proto-
že pak by bylo nestabilní 
a viditelné pouhým okem, 
což je nežádoucí.

NA HLINÍKU: Těžká technika se prokousává sklád-
kou, aby byla zlikvidována překážka v trase obchvatu. 
 Foto: Petr Pavelka

Na „Hliníku“ se pilně pracuje,
obchvat se má začít stavět v květnu

OCHRANA KOL: V nanášení mik-
roteček už mají městští strážníci praxi. 
 Foto: Petr Pavelka

Značení jízdních kol

LOSOVÁNÍ: Štěstí se usmálo na Annu Noskovou. 
 Foto: Petr Pavelka

Rada seniorů probírala „šmejdy“

Skatulovým Hliníkem jsme 
přilehlé městské pozemky 
poskytli jako manipulační 
plochy, bez kterých by od-
těžení nebylo možné, a díky 
neustálé komunikaci s mi-
nisterstvy zůstal náš obchvat 
mezi vybranými stavbami, 
které nemusely projít novým 
posouzením vlivu na životní 
prostředí, tzv. EIA, což vy-

žadovala Evropská komise. 
Ostatní stavby v okolí to 
štěstí neměly a zahájení je-
jich výstavby bylo odloženo. 
ŘSD již vysoutěžilo firmu, 
která bude obchvat stavět. 
Je jí společnost Alpine, která 
v těchto dnech přebírá stave-
niště a v květnu by měla začít 
se stavbou obchvatu,“ dodal 
náměstek Karel Deutscher.
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NEJVÍCE ŽÁDANÉ, AKREDITOVANÉ 
KURZY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH !

MPSV Kvalifikační kurz pro pracovníky 
v sociálních službách od

7. 5. - 25. 6. 2018 - 160 hodin
s uplatněním v přímé i ambulantní 

péči s klienty sociálních služeb
MŠMT Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky se zkouškou profesní kvalifikace (MPSV)
9. 5. - 28. 6. 2018 - 160 hodin

s uplatněním ve státních i firemních školkách, jeslích, 
soukromých zařízeních, práci na živnostenský list aj.

Výuka v obou kurzech: 3x týdně v odpoledních 
hodinách v budově Obchodní akademie, 

Palackého 123 ve Frýdku-Místku.
www.vzdelavaci-kurzy.eu

anna.jakobova@vzdelavaci-kurzy.eu

Pečujete o seniora 
nebo osobu se zdravot-
ním postižením a nevíte, 
jak si ulehčit péči, na co 
vše máte nárok a v čem 
vám může pomoci stát? 
Chcete vědět, jak chrá-
nit své zdraví a zdraví 
pečovaného a jak správ-
ně provádět manipulaci 
na lůžku? Potřebujete 
získat informace o vhod-
ných kompenzačních po-
můckách a jak pečovat 
o seniory s demencí?

Sociální pracovnice 
v sociálně právní poradně 
připravily přednášky – 
praktické ukázky zajištění 
péče a manipulace na lůž-
ku, jakož i používání 
vhodných kompenzačních 
pomůcek. Vše si může-

te vyzkoušet v k tomuto 
účelu zařízené edukační 
místnosti, kde nechybí 
ani figurína, na které lze 
nacvičit bezpečnou péči 
a manipulaci. 

Sociální pracovnice 
vám odborně poradí s ře-
šením různých problémů 
souvisejících s přibývají-
cím věkem a zdravotními 
komplikacemi, se kterými 
se potýkají senioři a ob-
čané se zdravotním posti-
žením, jako jsou otázky 
zajištění péče pro seniory 
s demencí, otázky v ob-
lasti sociálních dávek, 
zajištění sociálních slu-
žeb, bytové problematiky, 
řešení dluhů, rodinných 
problémů a jiné právní 
problematiky.

Pro zájemce z řad ro-
dinných příslušníků 
a širokou veřejnost po-
řádáme tyto přednášky 
každý čtvrtek od 12.00 
do 14.00 hodin a v pro-
dlouženém termínu každý 
první čtvrtek v měsíci 
od 15.00 do 17.00. Obča-
né, kteří mají zájem o tyto 
informace, se mohou za-
stavit osobně v budově 
Centra pečovatelské služ-
by Frýdek-Místek, p. o., 
na ul. Zámecké 1266, 
nebo si domluvit schůz-
ku telefonicky na číslech 
558 433 973, 558 433 974 
nebo 770 119 390. 

Anna Vejmelka, vedou-
cí sociálně právní poradny

Zámecká 1266, Frýdek-
-Místek, www.psfm.cz

Chcete zajistit kvalitní péči svým blízkým?

Spolek Cesta bez ba-
rier oznamuje občanům 
města Frýdku Místku 
a jeho městských částí 
znovuzavedení speciali-
zované alternativní pře-
pravy imobilních osob. 
Ve spolupráci s Magistrá-
tem města Frýdku-Míst-
ku se nám podařilo zpro-
voznit námi nabízenou 
službu přepravy, za což 
mu velice děkujeme.

Tato specializovaná do-
prava bude určena lidem se 
zdravotním omezením, kte-
ří se nezvládnou dopravit 
na místo určení svépomocí 
nebo pomocí svých blíz-
kých, či městskou hromad-
nou dopravou. Dále bude 
poskytována i občanům, 

kteří se stanou imobilními 
krátkodobě v důsledku úra-
zu nebo choroby. Zároveň 
budeme zajišťovat přepravu 
dětí se zdravotním postiže-
ním, navštěvujících specia-
lizovaná zařízení.

Tuto službu si zájemci 
budou moci objednat na tel. 
čísle 739 786 540 v pra-
covní dny od 7.00 do 15.00 
hodin nebo na emailové 
adrese cestabezbarier@
seznam.cz. Přepravu bude 
možné objednat nejméně 
jeden den před zamýšle-
ným datem přepravy, po-
případě v den přepravy 
po dohodě s dispečerem, 
pokud již není zamýšlený 
čas obsazen řádnou objed-
návkou.  Cesta bez barier

Bezbariérová přeprava od 1. 4.
opět ve městě Frýdek-Místek

Dům na půl cesty je 
pobytová sociální služba 
(Bílý nosorožec, o.p.s.), 
která poskytuje zázemí 
mladým lidem ve věku 
18–26 let, kteří opouštějí 
zařízení pro výkon ústav-
ní nebo ochranné výcho-
vy, pěstounskou péči, jsou 
propuštěni z výkonu tres-
tu nebo ochranné léčby, 
případně nemají vhodné 
zázemí v rodině. 

Služba těmto mladým 
lidem poskytne na základě 
uzavřené písemné smlouvy 
ubytování na přechodnou 
dobu, zpravidla na dobu 1 

roku. Uživatel při nástupu 
do služby skládá vratnou 
kauci ve výši 1.000 Kč. Sou-
částí služby je pomoc při 
uplatňování osobních práv 
a zájmů uživatele, při vyři-
zování běžných záležitostí, 
využívání dalších dostup-
ných služeb, podpora při 
studiu nebo zvýšení kvalifi-
kace, hledání vhodného za-
městnání nebo udržení si za-
městnání, tvorba finančních 
rezerv pro zajištění vlastní-
ho bydlení, včetně praktic-
kého nácviku např. v péči 
o domácnost, hospodaření, 
při komunikaci s úřady a in-

stitucemi, zaměstnavateli či 
věřiteli, uživatel může vy-
užít i terapeutická sezení. 
Současná kapacita služby je 
9 uživatelů, kteří mají k dis-
pozici tři samostatné bytové 
jednotky. Služba je hrazená, 
výše úhrady ze strany uži-
vatele činí 95 Kč/den/dvou-
lůžkový pokoj a 105 Kč/den/
jednolůžkový pokoj. Služba 
je financována z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje 
a Statutárního města Frý-
dek-Místek. 
 Kontaktní údaje: Dům 
na půl cesty Frýdek-Místek, 
kancelář služby: Antoní-
novo náměstí 92, Místek 
(budova naproti tržiště, 2. 
patro, vlevo od výtahu). 

Tel.: 774 774 638 (ve-
doucí služby), 774 789 830 
(terapeut, prac. v soc. služ-
bách), 558 434 029, e-mail: 
dumnapulcesty@bilyno-
sorozec.cz; web.: www.bi-
lynosorozec.cz, facebook: 
ht tps://www.facebook.
com/bilynosorozec/

Markéta Bartáková, 
 vedoucí sociálních služeb, 
 Bílý nosorožec, o.p.s.

Dům na půl cesty Frýdek-Místek

Přidejte se k nám 
a rozšiřte tak tým dob-
rovolníků – lidí, kteří se 
rozhodli pomáhat dru-
hým tím, že věnují trochu 
svého času. Docházejí 
buď do různých zařízení, 
kde jsou nemocní, senioři 
či osoby se zdravotním 
postižením, nebo do do-
mácností seniorů.

Dobrovolníci jsou spo-
lečníci, kteří bez nároku 
na odměnu poskytují svůj 
čas, pozornost a zájem li-
dem, kteří se cítí opuštěni 
a jsou vděčni za návštěvu 
„zvenčí“. Naši dobrovol-
níci jim přinášejí radost, 
povzbuzení a potěšení. 
Tato „služba druhým“ je 
prospěšná nejen navště-
vovaným lidem, ale také 
dobrovolníkům samotným. 
Dobrovolníci říkají, že je je-
jich činnost naplňuje a obo-
hacuje, že při návštěvách 

jako by se vymaňovali z to-
hoto velice hektického svě-
ta. Při návštěvách mají totiž 
čas se zastavit a zklidnit. 
Věnují čas jen sami sobě 
a člověku, za kterým při-
šli. Vypouštějí z hlavy po-
vinnosti a tráví čas věcmi, 
které je baví – např. ruko-
dělnými aktivitami, hraním 
společenských her, vycház-
kami, čtením či jen vyklá-
dáním o současnosti nebo 
vzpomínáním na doby dáv-
no minulé. Více o aktivi-
tách Dobrovolnického cen-
tra ADRA Frýdek-Místek 
naleznete na ww.dcfm.cz 
nebo www.facebook.com/
adrafrydekmistek. 

Zaujala vás myšlenka 
dobrovolnictví? Kon-
taktujte koordinátorku 
Irenu Blablovou (tel.: 
739 320 717, e-mail: irena.
blablova@adra.cz).

V současné době po-

třebujeme získat nové 
dobrovolníky do Nemoc-
nice ve Frýdku-Míst-
ku (na dětské oddělení 
a oddělení následné péče) 
a do Domova Beskyd. 

Pojďte s námi dělat svět 
laskavějším.

 Hana Kudrnová, 
 Dobrovolnické centrum 
 ADRA Frýdek-Místek

VÝZVA – PŘIDEJTE SE K NÁM!
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Splněný bod Programového prohlášení Rady města Frýdku-Místku
KULTURA: Zachováme podporu tradičním kulturním akcím

Až na milion a půl ko-
run se loni, v roce 750. 
výročí města, vyšplha-
la podpora frýdecko-
-místecké radnice pro 
tradiční festival Sweet-
sen fest, který před lety 
vznikl jako komorní 
jednodenní přehlídka. 
A protože stejná částka 
byla vyčleněna i pro le-
tošní 15. ročník, může 
tato jedinečná akce dále 
růst a být stále odváž-
nější. Byť jejím stálým 
posláním nadále zůstá-
vá představit to nejlep-
ší, co existuje výhradně 
na frýdecko-místecké 
kulturní a hudební scé-
ně, stále více hranice 
města přesahuje, tak 
jako roste povědomí 
o konkrétních „plo-
dech“, které se z místní 
scény vylouply a chut-
nají už nejen kámošům, 
nejbližším známým 
a příznivcům z Frýdku-
-Místku a okolí, ale už 
mají své fanoušky v celé 
republice. Pořadatelé 
tak mohou letos slibovat 
podívanou vpravdě „an-
dělskou“.

Hlavní pořadatel POD 
SVÍCNEM z.s. vypustil 
první informace k le-
tošnímu ročníku takto: 
„Sweetsen fest? 15 let, 10 
scén, 5 dnů, 3 Andělé a 1 
přehrada!“ Další budou 
uvolněny na tiskové kon-
ferenci, která se připra-

vuje na 24. dubna v pro-
storách bývalé Místecké 
záložny (Moravia ban-
ky). I to svědčí o tom, že 
Sweetsen fest hodlá pro-
nikat do dalších a dalších 
zajímavých míst a prostor 
ve městě. „Když jsme při-
šli s myšlenkou zahajova-
cího koncertu v nové hale 
Polárka, vypustili jsme 
tak trochu džina z lahve, 
protože pak už se Petro-
vi Korčovi nezdál žádný 
nápad nerealizovatelný. 
Bylo z toho loni, kdy jsme 
slavili 750 let i novou 
grafickou identitu města 
s vlnovkou, symbolické 
otevření festivalu přímo 
na řece Ostravici, odkud 
už byl jen krůček k tomu 
předvést něco podobného, 
a ještě lepšího – jak jinak 
–  na Olešné. Této myšlen-

ce jsme byli velmi naklo-
něni, protože rekreační 
areál na Olešné je naše 
chlouba. Je jedinečný 
svou nabídkou aquapar-
ků, multifunkčních hřišť 
i zokruhovanou in-line 
stezkou, takže další jedi-
nečná záležitost do ní při-
rozeně zapadne a vše jen 
podtrhne a zdůrazní feno-
mén, který se ve Frýdku-
-Místku podařilo vybudo-
vat,“ říká primátor Michal 
Pobucký, který drží nad 
festivalem záštitu.

Sweetsen fest však 
už také pronikl do bý-
valých výrobních hal 
textilní továrny Slezan 
a multižánrová přehlíd-
ka expanduje do dalších 
netradičních míst, kdy se 
letos počítá s programem 
také ve faunaparku, ko-
morním divadelním sále 
nebo v Parku pod zám-
kem. „Pro mě osobně je 
Sweetsen fest pořád tím 
vzrušujícím zážitkem 
jako před lety, hlavně jeho 
příprava. Nejenom město 
Frýdek-Místek a Mo-
ravskoslezský kraj už 
ví, že ve Sweetsen festu 
mají něco mimořádného. 
Co mě těší ještě více, je 
skutečnost, že stále více 
regionálních osobností, 
mecenášů i firem začíná 
rozumět našim vizím, 

našim snům a stávají se 
strategickými partne-
ry a podporovateli a my 
tak můžeme realizovat 
i opravdu smělé a ještě 
před pár lety nepředstavi-
telné nápady,“ dodává ře-
ditel a zakladatel festivalu 
Petr Korč, kterého těší, že 
letošní program potvrdí 
nejen výjimečnost fes-
tivalu, ale i celé místní 
kulturní komunity. Festi-
val, který má i benefiční 
podtext, letos proběhne 
poprvé v historii na dese-
ti scénách a v pěti dnech. 
Mimořádný zážitek nás 
čeká i během slavnostní-
ho zahájení na přehradě 
Olešná, jehož součástí bu-
dou mimo jiné i tři čerství 
frýdecko-místečtí držitelé 
Ceny Anděl. „Speciálně 
pro zahájení akce vznikne 
v areálu přehrady i na sa-
motné hladině hudební 
scéna, která bude nejen 
nejrozsáhlejší, ale zcela 
jistě i nejefektnější, co se 

diváckého zážitku týče. 
Program zajistí v něko-
likahodinovém pásmu 
frýdecko-místecký Big 
BLAST! Band s celou řa-
dou věhlasných i oceňo-
vaných hostů. Čekají nás 
hudební spojení, která 
diváci neměli a pravdě-
podobně už nikdy jindy 
asi nebudou mít možnost 
slyšet. Součástí progra-
mu budou například 
i David Stypka, Mirai 
Navrátil a Marian Frie-
dl, čerství držitelé Ceny 
Anděl,“ odtajňuje bom-
bastické zahájení, které 
mimo hudební program 
nabídne i panorama Bes-
kyd a efektní světelnou 
show s využitím vodní 
hladiny, Petr Korč. Start 
festivalu Sweetsen fest 
má být i symbolické zno-
vuotevření celé rekreační 
oblasti. Nově napuštěná 
přehrada i její okolí totiž 
prošly v minulých letech 
náročnou a nákladnou re-
vitalizací, která i bez fes-
tivalu nabízí nepřeberné 
množství volnočasových 
aktivit.

Vedle hlavního spolu-
pořadatele akce Statutár-
ního města Frýdek-Mís-
tek je spolupořadatelem 
také městská organizace 
KulturaFM. Její ředitel 

Jakub Tichý vyzdvihuje 
hlavně vystupující dr-
žitele Ceny Akademie 
populární hudby Anděl 
s vazbou na Frýdek-Mís-
tek za rok 2017. Těmi 
jsou: David Stypka & 
Bandjeez – sólový in-
terpret, Mirai Navrátil 
a Mirai – objev, Marian 
Friedl a Beránci a vlci 
– žánrová cena v sekci 
folk. „Netřeba asi dodá-
vat, že podobným skóre 
– tři Andělé pro Frýdek-
-Místek, které je oboha-
ceno i řadou dalších cen, 
se nemůže pyšnit žádné 
jiné srovnatelné měs-
to v České republice,“ 
upozorňuje Jakub Tichý 
na lesk 15. ročníku multi-
žánrového benefičního 
festivalu Sweetsen fest, 
který proběhne od středy 
20. do neděle 24. června. 

Vstup bude již tradičně 
zdarma, a tak mohou být 
lidé o to štědřejší během 
probíhajících finančních 
sbírek pro organizace 
ADRA, Charita a Podané 
ruce. Partnery akce jsou 
i tyto městské společ-
nosti: TS a.s., Frýdecká 
skládka, a.s., Sportplex 
Frýdek-Místek, s.r.o., Tu-
ristické informační cent-
rum Frýdek-Místek, p.o. 
 (pp)

S PODPOROU MĚSTA: Zábava, která pozitivně rezo-
nuje napříč politickým spektrem.  Foto: Petr Pavelka

 Foto: Lukáš Horký Foto: Vladimír Pryček
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kam za sportem a relaxací
Sportovní klub Skalický dvůr nabízí 

pro využití volného času tyto aktivity:
- lekce jízdy na koni pro děti od 6 let i dospělé

- víkendová jezdecká soustředění s ubytováním
- Prázdninové jezdecké kurzy „Léto na koních“ 
a „Školu Robinsonů alias jak přežít v přírodě...“

Více na: www.skalickydvur.cz

V pondělí 2. dub-
na v Národním domě 
v Místku skončily tra-
diční Turnaje šachových 
nadějí, pětidenní svátek 
šachu, pořádaný Bes-
kydskou šachovou školou 
Frýdek-Místek za vydat-
né podpory především 
Magistrátu města Frýd-
ku-Místku a Moravsko-
slezského kraje. 

Desítkám dalších men-
ších sponzorů a podporo-
vatelů je nutno se omlu-
vit, že tu nemohou být 
z pochopitelných důvodů 
všichni zmíněni. Turnaje 
šachových nadějí se konají 
ve třech věkových kate-
goriích (U9, U12 a U15) 
a následně se vyhodnocuje 
i soutěž družstev, přičemž 
družstva jsou tvořena pěti 
hráči registrovanými pod 
jedním oddílem, reprezen-
tací jednoho města, kraje 
nebo státu. Letos se klání 
zúčastnilo 191 hráčů z 11 
zemí (ALG, BLR, CZE, 
DEN, ENG, LAT, LTU, 

POL, RUS, SVK, UKR). 
Ačkoliv turnaje byly tři, 
výsledky se nakonec vy-
hlašovaly v šesti kategori-
ích, protože se v konečném 
vyhodnocení zohlednilo 
rozdělení na nejlepší chlap-
ce a nejlepší dívky. Bylo 
samozřejmé, že se domácí 
hráči nechtěli nechat za-
hanbit a velmi toužili vy-
bojovat nějakou tu medai-
li. Byly doby, kdy jsme tu 
uváděli, že lepších výsled-
ků dosahovala v soutěžích 
děvčata, nyní se o naši ra-
dost postarali chlapci. Ale-
spoň to budeme mít pěkně 
genderově vyvážené, jak se 
dnes všude požaduje. 

Takže humor máme 
za sebou a nyní pojďme 
k výsledkům. Beskydská 
šachová škola získala tři 
medaile, a co víc, všech-
ny jsou zlaté. První mís-
to vybojovali v kategorii 
chlapců do 12 let Richard 
Stalmach a v kategorii 
chlapců do 15 let Marek 
Miča. V soutěži družstev 

pak zvítězil tým BŠŠ 1.
Vedle osmikolových 

dětských turnajů se konal 
i devítikolový turnaj Po-
beskydí OPEN, kterého 
se zúčastnilo 88 hráčů z 8 
zemí (ALG, ARM, CZE, 
POL, POR, RUS, SVK, 
UKR) a my se můžeme 
pochlubit dalším úspě-
chem: velmi pěknou bron-
zovou medaili tu ve velké 
konkurenci získal Jakub 
Rabatin z pořádající Bes-
kydské šachové školy.

Zpestřením turnaje byla 
účast mezinárodního vel-
mistra Sergeie Movsesi-
ana, velkého příznivce 
TŠN a Beskydské šachové 
školy, který tu sehrál dvě 
simultánní partie.

Dle organizátorů i sou-
těžících, zejména pak těch, 
kteří zvítězili, se letošní 
turnaje opět velmi vyda-
řily. Konaly se již podevě-
tatřicáté, což napovídá, že 
se příští rok můžeme těšit 
na jubilejní ročník. 

 Tomáš Adamec

Společnost TENNIS 
ARENA uspořádala 
v krátké době dvě špič-
kové trenérské tenisové 
kliniky. V listopadu se 
v Praze představil Kana-
ďan Louis Cayer (hlavní 
metodik a trenér britské 
tenisové federace, který 
12 let vedl anglický da-
viscupový tým)  a o ve-
likonoční sobotě před-
stavil svou prezentaci 
Angličan Keith Reynolds 
(trenér profesionálního 
okruhu ATP, zabýva-
jící se hlavně mentální 
přípravou) s názvem 
„What‘s the point“. 

Obou akcí se aktivně 
zúčastnil také trenér frý-
decko-místeckého klubu 
TK Tennispoint Jaroslav 
Mück, který vystupoval 
u obou i jako aktivní trenér 
na dvorci a asistent lekto-
rů. Co ho na akcích nej-
více zaujalo a jaký přínos 
pro svou práci si z předná-
šek přinesl? „Spolupráce 

s oběma kouči byla pro mě 
velkým zážitkem a příno-
sem. Louis se prezentoval 
nesmlouvavým stylem, 
který jsem měl možnost 
poznat na vlastní kůži. 
Sdělil spoustu užitečných 
informací, tipů a tajem-
ství, jež dovedly k úspě-
chům nejlepší hráče světa. 
S Keithem byla na kurtu 
příjemnější atmosféra, 
fantasticky se s ním praco-
valo. Přes svůj věk je stále 
extrémně vitální a inova-
tivní. Zaujal mimo jiné 
svou myšlenkou „What‘s 
the point“, po které obe-
censtvo úžasem oněmělo. 
Můžu také vřele doporu-
čit Keithovy publikace. 
Zkušenost z těchto akcí 
zužitkuji ve prospěch 
mých svěřenců v klubu 
TK Tennispoint Frýdek-
-Místek a věřím, že bu-
deme společně směřovat 
k nejvyšším cílům,“ těší se 
na využití všech poznatků 
v praxi Jaroslav Mück.

39. ročník turnajů šachových nadějí

WHAT´S THE POINT: Jaroslav Mück z Tennispointu 
Frýdek-Místek zcela vlevo, na druhé straně světová ka-
pacita Keith Reynolds.

Zkušenosti trenérských kapacit

Volejbalový tým star-
ších žaček Sokola Frý-
dek-Místek zakončil 
v neděli 25. března sou-
těž krajského přeboru 
a s přehledem získal prv-
ní místo mezi 28 týmy 
Moravskoslezského kra-
je. Vedení v dlouhodobé 
tabulce si sokolky držely 
od druhého kola a do po-
sledního sedmého kola 
dokázaly svůj náskok 
ještě navýšit před svými 
největšími soupeři – cel-
kově druhou Ostravou 
a třetím Bílovcem. Do-
kázaly tak obhájit loňské 
vítězství v této soutěži 
a některé z nich mají už 
druhou zlatou medaili. 

Ve vítězném družstvu 
startovaly také hráčky, 
které mají už zkušenos-
ti s extraligovou soutěží 
kadetek a patřily k opo-
rám týmu. Družstvo tvoří 
dívky narozené mezi léty 
2002–2004 a patří do tré-
ninkové skupiny, kterou 
vedou trenérky Danuše 
Górecká a Hana Kurillová. 
„Letos tato skupina čítající 
14 hráček byla rozdělena 
na dvě družstva a obě si 
připsala úspěch. Ke zlaté 
medaili a získanému titulu 
přeborníka Moravskoslez-
ského kraje dokázala dru-
há parta, složená převážně 
z méně zkušených spo-
luhráček, přidat 5. místo 

v celkovém pořadí. V prů-
běhu soutěže se neustále 
zlepšovala a v posledních 
kolech bojovala opakova-
ně v elitní čtveřici týmů. 
TJ Sokol Frýdek-Místek 
tak měl v první nejlepší 
čtyřce všech družstev sou-
těže dvě družstva starších 
žaček,“ vysvětlují šťastné 
trenérky.

Děvčata i trenérky teď 
čeká velká výzva. Svým 
prvním místem si vybo-
jovaly právo startovat v 1. 
kole Mistrovství České 
republiky. Do závěrečných 
bojů postoupí 16 nejlepších 
týmů z České republiky. 
Děvčata z Frýdku-Místku 
by chtěla být mezi nimi.

Zlatá obhajoba se podařila
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V městské hale Polár-
ka se ve dnech 23.–25. 
března uskutečnil druhý 
ročník Fajneho turnaje, 
na němž bylo ve třech 
dnech k vidění celkem 
28 zápasů hráčů ročníku 
2007. Ty se hrály fotbalo-
vě na dva poločasy po 20 
minutách. 

Úvodní zápas turnaje 
obstarali hráči Frýdku-
-Místku, kteří do turnaje 
nastoupili se dvěma druž-
stvy. Utkání se proměnilo 
v jasnou záležitost našeho 
týmu pojmenovaného Rys 
Select, který zvítězil hlad-
ce a hlavně vysoko 12:0. 
Hattrickem se blýsknul 
Tomáš Bobok. Na výhru 
Selectu chtěli navázat hráči 
Frýdku-Místku. Jenže mís-
to očekávaného úspěchu 

schytali výprask od Uher-
ského Ostrohu. Mezi 
opravdu kvalitními týmy 
se pak domácím nesbíraly 
body lehce a v konečném 
účtování patřily nejvyšší 
příčky jiným. Konfrontace 
s lepšími však je vždycky 
ku prospěchu a Statutární 
město Frýdek-Místek musí 
především těšit pochva-
ly ze všech stran, včetně 
nakonec vítězné Komety 
Brno, která momentál-
ně hraje prim v extralize. 
„Hodně nás potěšilo, jak 
všichni Polárku s jejím 
zázemím vychvalovali. Sa-
mozřejmě je také důležité, 
že jsou v oddíle schopni její 
potenciál využívat. Kluci 
se tak museli cítit skvěle, 
když měli show po každém 
gólu, opakované záznamy 

FAJNY TURNAJ: Kluci poměřili síly v silné mezinárodní konkurenci.  Foto: Petr Pavelka

Fajny turnaj vyhrála Kometa

Lašský sportovní klub 
Frýdek-Místek byl o ví-
kendu 7.–8. dubna velice 
vidět na čtyřech závo-
dech, kterých se účastni-
lo téměř 40 dětí z tohoto 
klubu. Největší pozornost 
byla upřena do Kralup 
nad Vltavou, kde začal 
prvním kolem Český po-
hár mládeže. Měli jsme 
zastoupení ve všech vy-
psaných mládežnických 
kategoriích od U11 až 
po U19, když celkem 
na startu bylo téměř 200 
závodníků z celé ČR.

Do prestižní desítky ko-
nečného pořadí se z LSK 
F-M vešli: 4. místo Kate-
řina Lasotová (U17+), 7. 
místo Bára Brožová (U17), 
7. místo Maxmilián Navrá-
til (U17), 9. místo Kateřina 
Lasotová (U17), 9. mís-
to Daniel Venglář (U13), 
10. místo Vanda Žálková 
(U17). Největší radost nám 
udělali medailisté: 1. místo 
– Beáta Gazdová (U19), 2. 
místo – Anna Fialová (U19) 
a Štěpán Surma (U15), 3. 
místo – Tobias Raška (U13) 
a Albert Axmann (U11).

V polském Cieszynie 
jsme se pak účastnili plavec-

kého mítinku a v silné mezi-
národní konkurenci plavců 
z pěti zemí – CZE, HUN, 
POL, SVK a UKR – si naši 
vedli výborně! Co skok 
do vody, to osobní rekord 
a hodnotné umístění! Julie 
se nejlépe umístila na 200 P 
6. místo, Zoe 50 P – 5. mís-
to, Martin 200 P – 9. místo, 
Štěpán 100 Z – 5. místo 
a Tobiáš 50 Z – 4. místo.

Hodnotné sportovní vý-
kony a k tomu i pěkná spor-
tovní umístění, to vše nám 
pak přivezli Lukáš a Maty-
áš Novotní z polského měs-
ta Zabrze. Lukáš vybojoval 
zlatou medaili v disciplíně 
25 VZ a na 25 Z získal stří-
bro! Matyáš se může poch-
lubit 6. místem na 50 P.

A konečně na plavec-
kém závodě „O mokrého 
Emana“ v Prostějově se 
nejlépe dařilo Erice Běčá-
kové a Ele Nádherné. Obě 
děvčata podala výborné 
plavecké výkony a po zá-
sluze si odvážejí nejen pěk-
ná umístění, ale především 
překonané osobní rekordy. 
Ela dosáhla na nejlepší 
umístění v 50 VZ – 4. mís-
to a Erice se nejvíce poved-
la trať na 50 P – 5. místo.

Lašský klub byl hodně vidět
Nejlepší školní há-

zenkářky a házenkáři 
země se sjedou na dva 
dny do Frýdku-Místku. 
Ve dnech 19. a 20. dubna 
zde totiž ve sportovní hale 
6. ZŠ hostíme republikové 
finále Sportovní ligy zá-
kladních škol, kde se před-
staví šest nejúspěšnějších 
školních dívčích a chla-
peckých družstev z celé 
republiky. Mladé talenty 
mají velkou motivaci do-
stat se do finále, protože to 
přenáší v přímém přenosu 
Česká televize.

„Těší mě, že zrovna 
Frýdek-Místek bude hostit 
finálové souboje. Jsme tra-
diční házenkářské město 
a pořadatelství je ocenění 
kvalitní práce s mládeží, 
kterou jako město štědře 
podporujeme. Před star-
tem turnaje jen všem přeji, 
aby se jim vyhýbala zraně-
ní, protože házená je tvr-
dý sport,“ řekl náměstek 
primátora Pavel Machala 
na tiskové konferenci, která 
jen zdůraznila velkolepost 
tohoto podniku v režii Aso-
ciace školních sportovních 
klubů. Jak potvrdila Jana 
Gellnerová, předsedkyně 
krajské rady této organi-
zace, okres Frýdek-Místek 
patří k nejagilnějším v re-
publikovém měřítku, i díky 
osobnosti Sylvy Kubalové, 
která organizuje aktivity 
na základních i středních 
školách. A mezi nimi pa-
tří k nejaktivnějším právě 
pořadatelská 6. ZŠ, která 

každoročně patří mezi nej-
lepší v okrese, protože zde 
dokážou motivovat děti 
ke sportu.

„Když jsme žádali o po-
řadatelství, mluvily za nás 
úspěchy v mládežnických 
kategoriích. Stali jsme se 
vicemistry republikového 
finále, od roku 1999 vycho-
váváme talenty díky důleži-
té spolupráci školy a měs-
ta,“ sdělil médiím Martin 
Strnadel, ředitel republiko-
vého finále. Pavel Bochnia, 
předseda exekutivy Mo-
ravskoslezského krajského 
svazu házené, navázal, že 
spolupráce se školami je 
základním kamenem, bez 
kterého nelze dosáhnout 
úspěchu. „V tomto házená 
nemůže zůstávat pozadu 
a jedním dechem je třeba 
říct, že bez podpory, jaké 
se třeba dostává ze strany 
města házené ve Frýdku-
-Místku, nebude obecně 
budoucnost sportu ideální. 
Věřím, že turnaj takového 
typu rovněž prospěje popu-
larizaci házené, ale je to i to 
tom – pobavit se, poznat ka-
marády, nabrat zkušenosti 

a ty zužitkovat v budouc-
nu,“ řekl Pavel Bochnia.

Ke slovu se dostali také 
patroni, kteří mají být pro 
mládež inspirací. „Když 
jsem já byla malá, tak se mi 
nesnilo, že by se náš sport 
mohl takto medializovat 
a dostat na takovou úroveň. 
Házená si to zaslouží, pro 
děti to bude velký zážitek, 
může je to motivovat, aby se 
dostaly někam výš. Budou 
v televizi, takže si to určitě 
užijí,“ věřila před turnajem 
Lenka Roháčková, brankář-
ka Sokola Poruba. „Když 
jsem já hrával soutěže na zá-
kladní škole, vůbec to neby-
lo takto v podvědomí, takže 
pro házenou to bude jenom 
dobře, velká inspirace a pro-
pagace, která nám může 
pomoci s velkou konkuren-
cí ostatních sportů,“ dodal 
Vojtěch Petrovský, člen 
frýdecko-místeckého há-
zenkářského týmu se zku-
šenostmi z reprezentace.

Najděte si cestu do haly 
6. ZŠ, fanděte domácímu 
chlapeckému týmu nebo si 
v pátek nalaďte od 11 nebo 
12 hodin ČT Sport.  (pp)

PATRONI AKCE: Zprava Vojtěch Petrovský a Lenka 
Roháčková na tiskové konferenci před turnajem. 
 Foto: Petr Pavelka

Nejlepší školní házenkářky a házenkáři 
na republikovém finále ve Frýdku-Místku

a další publicitu. Byl to 
pro ně velký turnaj se vším 
všudy,“ hodnotil náměstek 
primátora Pavel Machala, 
který byl spolu s primáto-

rem Michalem Pobuckým 
u předávání cen nejlepším.

Konečné pořadí tur-
naje: 1. HC Kometa Brno, 
2. Hokej Uherský Ostroh, 

3. HCM Jaroměř, 4. HC 
Dukla Trenčín, 5. HC Rysi 
Select, 6. HC Olomouc, 7. 
JHK GKS Jastrzebie, 8. 
HC Frýdek-Místek.



Zpravodaj Rady Města Frýdku-Místku ≈  8  ≈ Odbory

Statutární město Frý-
dek-Místek, Magistrát 
města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání 
s komunálním odpadem, 
připravil ve spolupráci 
se společností Frýdecká 
skládka, a.s., zajišťující 
svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram 
svozu objemného odpadu 
v březnu 2018, a to formou 
přistavení velkoobjemo-
vých kontejnerů.

V květnu 2018 budou 
velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 63 svozo-
vých místech, jak je uvede-
no v harmonogramu níže. 
Přistaveny budou vždy 
dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 14.00 hodin, 
a odváženy budou následu-
jící den mezi 6. až 12. hodi-
nou. Odpad smí být odklá-
dán pouze do kontejnerů! 
Jakékoliv odkládání odpadu 
mimo kontejner bude pova-
žováno za odkládání odpa-
du mimo vyhrazené místo 
dle ust. § 69 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, s možností 

uložení pokuty až do výše 
50.000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská poli-
cie Frýdek-Místek provádět 
pravidelné kontroly konkrét-
ních stanovišť a bude sank-
cionovat na místě ty, kteří se 
dopustí přestupku proti ve-
řejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner.

HARMONOGRAM 
SVOZU:

14. 5.
Frýdek, Panské Nové Dvory 
2416, Panské Nové Dvory 
3444 (u býv. hř. TJ Slezan), 
ul. K Hájku 140 (u obchodu), 
ul. Lubojackého 2702 (napo-
jení ul. J. E. Purkyně), ul. 
Bruzovská 1826 (u vodárny)
Místek, ul. Kollárova 146 
(u pečovatelských domů), 
ul. Fibichova 1499 (poblíž 
Gymnázia Petra Bezruče), 
ul. Pionýrů 803

15. 5.
Frýdek, ul. K Lesu 1822 (na-
proti kříže), ul. Nové Dvo-
ry-Vršavec 1825 (u lesa), 
ul. Mánesova 438 (u piv-
nice), ul. Jeronýmova 428, 
ul. Míru poblíž č. p. 1327 
(u prádelny), ul. Míru za č. 
p. 1345 (u hřiště)
Místek, ul. Beethoveno-
va 1857 (na parkovišti), ul. 
Myslbekova 2034 (u rozvod-
ny), ul. Ke Splavu 1568 (u ná-

dob na separovaný odpad)
16. 5.

Lískovec 410 (za výrobnou 
krůtích výrobků)
Frýdek, ul. Jiřího Hakena 
1658 (u večerky „Maják“), 
ul. Slezská 2898 (na parko-
višti), ul. Černá cesta 2874 
(u obchodu), ul. Křižíkova 
1352 (autobusové stanoviště 
VP), ul. Tolstého 110 (u tele-
fonní budky), ul. Maxe Šva-
binského 2237 (směrem k ul. 
Lískovecká)

17. 5.
Frýdek, ul. Slunečná (vedle 
I. P. Pavlova 284), ul. Nad 
Mostárnou 2631 (u lávky), ul. 
Josefa Skupy 2928 (za kul-
turním domem), ul. Cihelní 
3416 (u gymnázia a SOŠ, 
dříve 10. ZŠ), ul. Klicperova 
385 (u popelnic), ul. Slunečná 
290, ul. Slunečná 302

21. 5.
Místek, ul. Březinova 789 
(u výměníku), ul. Česko-
slovenské armády 1935 
(na parkovišti), ul. Anen-
ská 632 (na parkovišti), ul. 
Zdeňka Štěpánka 154 (za re-
staurantem), ul. Bezručova 
232 (u betonových zábran), 
ul. K Olešné 1332

22. 5.
Místek, ul. Jiřího Trnky 72 
(u restaurace Morava), ul. 
Dr. Antonína Vaculíka 1899 

(parkoviště za 8. ZŠ), ul. 
Frýdlantská 2199 (u věžáků)
Zelinkovice, ul. Příborská 
63 (poblíž MŠ, u nádob 
na separ. odpad) , ul. Roven-
ská 5 (u lípy u odb. k jach-
ting Palkovice)
Chlebovice, ul. Ke Studán-
ce 128 (u transformátoru), 
ul. Františka Prokopa 110 
(u pošty), ul. Stařičská 78 
(u pana Martínka)
Lysůvky, ul. Zahradnická 51 
(naproti zahradnictví)

23. 5.
Frýdek, ul. Jana Čapka 3087, 
ul. M. Chasáka 3149, ul. Pe-
kařská 3421 (za domem č. 
p. 3057)
Místek, ul. Pavlíkova 270 
(u nádob na separovaný od-
pad), ul. Lesní 505, ul. Pal-
kovická 305 (u podchodu)

24. 5.
Lískovec, ul. K Sedlištím 
305 (u kulturního domu), ul. 
K Sedlištím 281 (u hřbitova)
Skalice 61 (u kulturního 
domu), 137 (u kostela), 128 
(u vrby), 32 (u žampionárny)
Místek, ul. Vojtěcha Martín-
ka 2373 (u hřiště), ul. Kola-
říkova 574, ul. Spořilov 1614 
(za domem), ul. Čelakovské-
ho 1474 (bývalá prodejna)

25. 5. – 28. 5.
Skalice – Kamenec rozcestí 
(poblíž č. p. 399)

Do velkoobjemových kon-
tejnerů ODKLÁDEJTE OB-
JEMNÝ ODPAD (např. skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace), NEODKLÁDEJ-
TE nebezpečný odpad (např. 
mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, 
monitory, počítače, obra-
zovky, lednice, mrazáky, 
zbytky barev, laků a ředidel, 
použité obaly od postřiků, 
autobaterie a monočlánky, 
prošlé a nepotřebné léky). 
Tyto odpady můžete zdarma 
odložit ve sběrném dvoře (ul. 
Panské Nové Dvory – v ob-
jektu společnosti Frýdecká 
skládka, a.s., ul. Jana Čapka 
– sídliště Slezská – bývalý 
areál stavebnin BETA, ul. 
Na Příkopě – pod estakádou, 
ul. Collo-louky – vedle su-
permarketu Tesco). Do vel-
koobjemových kontejnerů 
NEPATŘÍ stavební odpad 
ani biologický odpad (např. 
větve, tráva).

Změna umístění velko-
objemových kontejnerů 
v rámci ulice vyhrazena. 
Pro informace se může-
te obrátit na odbor život-
ního prostředí a země-
dělství, tel. 558 609 498, 
nebo přímo na společnost 
Frýdecká skládka a.s., tel. 
558 440 066.

Svoz objemného odpadu v květnu ve městě, včetně místních částí

Vážení rodiče/zákonní 
zástupci, zápis dětí k před-
školnímu vzdělávání v ma-
teřských školách (MŠ) 
zřizovaných Statutárním 
městem Frýdek-Místek pro 
celý následující školní rok 
2018/2019 se koná v pon-
dělí 14. května a v úterý 
15. května. 

Některé MŠ využijí pou-
ze jeden den (MŠ Chlebo-
vice, Skalice a Frýdek-Mís-
tek, Slezská 770 zapisují 14. 
května; MŠ Frýdek-Místek, 
Slezská 2011 zapisuje 15. 
května).

Předškolní vzdělávání 
se organizuje v souladu se 
školským zákonem pro děti 
ve věku zpravidla od 3 do 6 
let, nejdříve však pro děti 
od 2 let. Pro děti, které 
do 31. srpna 2018 dosáh-
nou věku 5 let, je od 1. září 
2018 do zahájení povinné 
školní docházky před-
školní vzdělávání povinné. 
Pokud ještě dítě do MŠ 
nedochází, musí ho zá-
konný zástupce přihlásit 

ve spádové MŠ, nebo v jiné 
vybrané MŠ v termínu zá-
pisu. Nesplnění této povin-
nosti lze považovat za pře-
stupek.

Na webových strán-
kách MŠMT www.msmt. 
.cz, v sekci Vzdělávání/
Předškolní vzdělávání jsou 
zveřejněny informace o po-
vinném předškolním vzdě-
lávání.

Zastupitelstvo města 
na základě ustanovení 
školského zákona vydalo 
Obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2017, kterou se stano-
ví školské obvody mateř-
ských škol zřizovaných 
Statutárním městem Frý-
dek-Místek. Spádová MŠ 
(MŠ ve školském obvodu, 
v němž má dítě místo trva-
lého pobytu) musí v soula-
du se školským zákonem 
přijmout přednostně děti ze 
svého školského obvodu, 
pro které je předškolní vzdě-
lávání povinné nebo mají 
přednostní právo na přijetí 
(pro školní rok 2018/2019 se 

jedná o děti tříleté a starší). 
Další kritéria pro přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání 
stanoví ředitel MŠ, který 
rozhoduje o přijetí dítěte 
ve správním řízení. 

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

Bližší informace o zápisu 
dětí k předškolnímu vzdělá-
vání zveřejní ředitelé dotče-
ných MŠ způsobem v místě 
obvyklým.

Zápis k předškolnímu 
vzdělávání se uskuteč-
ní v mateřských školách 
na těchto místech:

ZŠ a MŠ FM, 
Jana Čapka 2555

web: http://msskrivanek.
webnode.cz/

web: http://mspastelkafm.
webnode.cz/

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

ZŠ a MŠ FM, 
El. Krásnohorské 2254

web: http://5zsfm.cz/mater-
ska-skola/

- MŠ FM, Lískovecká 2850
ZŠ a MŠ FM, Lískovec, 

K Sedlištím 320
web: 

http://info.skola.liskovec.cz/
- MŠ FM, Lískovec, K Sed-
lištím 182
ZŠ a MŠ FM – Chlebovice, 

Pod Kabáticí 107, 
příspěvková organizace

web: www.zschlebovice.cz
- MŠ FM, Chlebovice, Pod 
Kabáticí 193
ZŠ a MŠ FM – Skalice 192, 

příspěvková organizace
web: www.skolaskalice.cz

- MŠ FM, Skalice 192
MŠ Pohádka, FM, 
Třanovského 404

web: 
www.mspohadkafm.cz

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

MŠ Beruška, FM, 
Nad Lipinou 2318

web: www.msberuska.cz
- MŠ FM, Nad Lipinou 2318 
- MŠ FM, Olbrachtova 1421

MŠ Sněženka, FM,
 Josefa Lady 1790

web: www.mssnezenka.cz
- MŠ FM, Josefa Lady 1790
- MŠ FM, 8. pěšího pluku 
821
- MŠ FM, Svatopluka Če-
cha 170

MŠ Mateřídouška, FM, 
J. Božana 3141

web: 
www.msmateridouska.cz

- MŠ FM, J. Božana 3141
MŠ FM, Josefa 

Myslivečka 1883
web: www.jmyslivecka.cz

- MŠ FM, Josefa Mysliveč-
ka 1883
- MŠ FM, F. Čejky 420
- MŠ Lysůvky, Příborská 37

MŠ FM, Anenská 656, 
příspěvková organizace

web: www.msanenska.cz
- MŠ FM, Anenská 656 
(zde se zapisují děti i pro MŠ 
FM, Jiřího Trnky 63)

ZŠ a MŠ Naděje, FM, 
Škarabelova 562

web: 
http://nadejems.webnode.cz/
- MŠ FM, K Hájku 2972

Zápis dětí do mateřských škol ve Frýdku-Místku
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VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

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

k.ú. Frýdek
stavba č.p. 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 da-
tum poštovního razítka (nejpozději do 2. 5. 2018).

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

 

 

 
 

 

 

Beskydské       
farmářské trhy 2018 
Místo konání akce: náměstí Svobody 
v Místku, od 8.00 do 14.00 hodin 
Termíny:  
17. 05. 2018        31. 05. 2018         14. 06. 2018 
28. 06. 2018        12. 07. 2018         26. 07. 2018                                    
09. 08. 2018        23. 08. 2018         06. 09. 2018     
20. 09. 2018        04. 10. 2018         18. 10. 2018      
01. 11. 2018        15. 11. 2018 – Zabijačka 
 

Kontakt: Živnostenský úřad  
777 921 809, trhyfm@frydekmistek.cz 

 

Svoz ve svátky
V úterý 1. 5. 2018 (Svátek práce) a 8. 5. 2018 (Den vítě- 
zství) provede společnost Frýdecká skládka, a.s., v celém 

městě Frýdku-Místku svoz všech odpadů beze změn.
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Městem ocenění pedagogové ke Dni učitelů
Školství

1. Ing. BABJAKOVÁ 
Lubomíra – ZŠ a MŠ 

Naděje, F-M, 
Škarabelova 562 

V pedagogické pra-
xi působí od roku 1988. 
Na základní škole Naděje 
je členem pedagogického 
sboru od roku 2013, kde 
se zaměřuje na vytváření 
inkluzivního prostředí 
a integraci žáků se spe-
ciálními vzdělávacími 
potřebami. Úzce spolu-

pracuje s poradenskými 
centry, věnuje se enviro-
mentálním aktivitám. Je 
uznávána spolupracov-
níky za vstřícnou spolu-
práci a pomoc mladým 
pedagogům při uvádění 
do praxe. U rodičů a dětí 
je oblíbena pro svůj klid-
ný, laskavý a individu-
ální přístup. Ocenění jí 
náleží za pedagogickou 
činnost a intenzivní péči 
o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřeba-
mi a jejich socializaci 
do společnosti.

2. BEIEROVÁ Alena 
– MŠ F-M, Josefa 
Myslivečka 1883

V současné době pů-
sobí ve funkci vedoucí 
učitelky a zároveň je zá-
stupkyní ředitelky ma-
teřské školy. V rámci své 
odbornosti je kreativní, 
flexibilní, zvládá i orga-

nizačně náročné úkoly. 
Při práci s dětmi je vždy 
pozitivně naladěna. Pe-
dagogickou práci vyko-
nává s plným nasazením 
a svým profesionálním 
jednáním a vystupová-
ním je oblíbená jak u ro-
dičovské veřejnosti, tak 
u kolegů. 

3. Mgr. BRUSOVÁ 
Lucie – ZŠ a MŠ F-M, 

Chlebovice, 
Pod Kabáticí 107

Patří mezi pedagogy 
s dlouholetou praxí na 1. 
stupni. Pracuje dlouho-
době jako metodička pre-
vence a věnuje se dětem 
se speciálními vzdělá-

vacími potřebami. Jako 
třídní učitelka dosahuje 
se svými žáky výborné 
výsledky a její práce je 
pozitivně hodnocena také 
rodiči i žáky. Je přátelská 
a v kolektivu oblíbená. 
Patří k oporám pedago-
gického sboru.

4. Bc. CIHLÁŘOVÁ 
Alena – ZŠ F-M, 

Pionýrů 400 
Je dlouholetou opo-

rou pedagogického 
sboru. Ve škole pracu-
je 18 let jako vychova-
telka ve školní družině 
a od roku 2007 i jako ve-
doucí školní družiny. Při 
plnění pracovních úkolů 
je zodpovědná, svědomi-
tá a spolehlivá. Vytváří 
dětem pestrou náplň vol-
nočasových aktivit. Spo-
lupodílí se na organizaci 
řady projektů, díky nimž 
žáci rozvíjejí své schop-
nosti a dovednosti. Vždy 
se snaží o vytváření dob-
rých vztahů s žáky, rodiči 
i kolegy. Ocenění a podě-
kování jí náleží za dlou-
holetou práci ve školství 
a výborné pracovní vý-
sledky.

5. Mgr. DRAHOTUS-
KÁ Lenka – ZŠ nár. 
um. P. Bezruče F-M, 

tř. T. G. Masaryka 454 
Vykonává funkci vý-

chovného poradce a me-
todika prevence. Ve své 
práci je tvůrčí, hravá, 
neúnavná a plná nových 
nápadů, které ve výuce 
nebo při akcích školního 
parlamentu neváhá s elá-
nem také realizovat. Pro 
svoji vstřícnost a pocho-
pení vytváří na pracovišti 

příjemnou atmosféru. Je 
neodmyslitelným členem 
a kvalitní oporou pedago-
gického sboru.

6. Mgr. JAROŠ Petr 
– ZŠ a MŠ Lískovec, 

K Sedlištím 320
Patří k pedagogům, 

kteří svou práci vyko-
návají velmi zodpověd-
ně a s velkým osobním 
nasazením. Úspěšně se 
zapojuje do celé řady 
projektů. Řídí žákovský 
ekotým, se kterým navá-

zal mezinárodní spolu-
práci. Do výuky zavádí 
inovativní metody, vede 
zájmové kroužky, pořádá 
sportovní soutěže, pravi-
delně se zúčastňuje mezi-
národních Globe Games. 
Školu prezentuje v eko-
logických aktivitách, kde 
opakovaně obhájila titul 
Ekoškola. 

7. KONEČNÁ Petra 
– MŠ Beruška F-M, 
Nad Lipinou 2318

Pedagog, který celý 
svůj dosavadní profesní 
život spojil s mateřskou 
školou Beruška. Od po-
čátků sdílí s dětmi, rodiči 
a kolegy láskyplný po-
stoj, vstřícnost, laskavost 

a empatické jednání. Stá-
le se vzdělává, hledá nové 
funkční formy práce a cit-
livě je vnáší do každoden-
ního profesního myšlení. 
S dětmi a jejich rodinami 
dokáže efektivně komu-
nikovat, chápe specifi-
ka vývoje dětí a buduje 
tak stále svou kvalitnější 
osobnost pedagoga.

8. Mgr. KOPŘIVOVÁ 
Věra – ZŠ F-M, Česko-
slovenské armády 570

Na „Osmičce“ působí 27. 
rokem jako pedagog vý-
tvarné výchovy a ruského 
jazyka. Seznamuje žáky 
a kolegy s aktuálními 
trendy v umění, organi-
zuje oblíbené exkurze 
za kulturou. Dokáže mo-
tivovat nejen výtvarně 
nadané žáky, ale zaujme 

a nadchne i v běžných ho-
dinách výtvarné výchovy. 
Podílí se na výzdobách 
školy. Její profesionál-
ní, zodpovědný přístup, 
organizační schopnosti, 
vysoké pracovní nasa-
zení a vstřícné jednání 
přispívá k pozitivní atmo-
sféře na pracovišti a také 
ke kvalitní prezentaci 
školy.

9. Ing. KOTKOVÁ 
Ivana – ZŠ F-M, Jiřího 

z Poděbrad 3109
Zkušený pedagog s dlou-
holetou praxí. Vyuču-
je matematiku a fyziku 
a svými výsledky vede 
žáky k úspěšnému pokra-
čování ve studiu na střed-
ních školách. Své výchov-
né působení, nejen v roli 

třídního učitele, staví 
na rovném a spravedli-
vém přístupu ke všem 
žákům, čímž u nich bu-
duje pocit zodpovědnosti 
a spolehlivosti. Je vedou-
cí učitelkou přírodověd-
ných předmětů a účastní 
se řady mimoškolních 
aktivit.

10. Mgr. KUNČAROVÁ 
Kateřina – ZŠ F-M, 

Komenského 402
Patří ke zkušeným, 

obětavým a seriózním 
kolegyním. Vyučuje čes-
ký jazyk a tělesnou vý-
chovu, stále se v těchto 

oblastech vzdělává. Orga-
nizuje a podporuje spor-

tovní soutěže, lyžařské 
výcviky, vede kroužek 
Centra sportu. Zapojuje 
se do projektů na podporu 
vzdělávání žáků s pod-
půrnými opatřeními. Po-
dílí se na prezentaci ško-
ly. Mezi žáky je oblíbena 
pro svůj poctivý přístup 
k výuce a snaží se je vést 
k férovému jednání nejen 
ve škole, ale i v životě. 

11. Mgr. MACHÁČ 
Martin – ZŠ a MŠ F-M, 
El. Krásnohorské 2254

Vyučuje přírodopis, 
matematiku a informati-
ku. Své žáky vede k zod-
povědnosti a preciznosti. 
Při plnění pracovních 
úkolů je svědomitý. Vel-
kou měrou se podílí na ak-
tivitách školy, zejména 

souvisejících s biologií, 
organizuje biologické 
olympiády, spolupracuje 
také s Muzeem Beskyd. 
Svědomitý a dobrý učitel, 
kterému patří poděkování 
za kvalitní pedagogickou 
práci.

12. ŠLACHTA Dalibor – 
Základní umělecká škola 

F-M, Hlavní třída 11
Vyučuje hru na kyta-

ru a rovněž pedagogic-
ky vede školní rockovou 
kapelu. Dlouhodobě do-
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sahuje vynikajících vý-
sledků, jeho žáci vystu-
pují na různých školních 
akcích a úspěšně repre-
zentují školu v národních 
i mezinárodních soutě-
žích a přehlídkách.

13. ŠUPICOVÁ Vítěz-
slava – ZŠ a MŠ F-M, 

Jana Čapka 2555
Paní učitelka působí 

v mateřské škole na ul. 
Bavlnářská čp. 455. Pe-
dagogickou činnost za-
měřuje na rozšiřování 
vědomostí, dovedností 
a návyků dětí v předškol-
ním vzdělávání. Vytváří 

podmínky pro cílevě-
domý osobnostní rozvoj 
dětí. Neustále se vzdě-
lává, je velice tvůrčí 
osobností školy. Podílí se 
na mimoškolních akcích, 
výtvarné výzdobě a pre-
zentaci školy. Její profe-
sionální přístup, kvalita 
práce, laskavé zacházení 
přispívá k dobrému jmé-
nu školy. 

14. Mgr. WEISSMAN-
NOVÁ Hana – ZŠ F-M, 

1. máje 1700
Na škole působí od roku 

1986. V současné době 
vyučuje zeměpis a ruský 
jazyk. Pro své organizač-
ní schopnosti, svědomitost 
při plnění pracovních úko-
lů se od roku 2011 spolupo-
dílí na vedení a řízení školy 
jako zástupkyně ředitelky. 
Je výchovnou poradkyní 
pro volbu povolání. Svou 
práci vykonává svědomitě 
s vysokou odborností. Patří 
mezi pedagogy, kteří jsou 

mezi žáky oblíbeni a vyso-
ce uznáváni především pro 
svou pedagogickou čin-
nost, vstřícnost a velkou 
míru empatie. Ocenění jí 
právem náleží.

15. Bc. ZAHRADNÍ-
KOVÁ Renáta – ZŠ 

a MŠ F-M, El. Krásno-
horské 2254

Na odloučeném praco-
višti mateřské školy ul. 
Lískovecká paní učitelka 
působí od roku 2003. Je 
důsledná, ochotná, oblí-
bená a vstřícná k dětem 
i rodičům. Pro děti i ro-
diče připravuje zajímavé 
akce, je tvořivá, obohacu-
je školní vzdělávací pro-
gram o projekty zaměřené 
na výtvarnou a pracovní 
výchovu. Pro svou klid-

nou a vyrovnanou povahu 
je pro své malé svěřence 
i kolektiv mateřské školy 
nepostradatelná. Za její 
pedagogickou práci jí ná-
leží poděkování.

Logo naší mateřské 
školy symbolizuje sněho-
bílou dětskou duši a ničím 
nepoznamenaný charak-
ter, které je třeba rozvíjet 
s láskou. Našimi hlavní-
mi záměry jsou adaptace 
dítěte na nové prostředí 
v maximální spolupráci 
s rodinou, dbáme o zdra-
vý životní styl dětí a zá-
roveň se snažíme uchovat 
v dalších generacích pově-
domí o lidových zvycích 
a tradicích. 

Již tradičně oslavujeme 
posvícení, masopust, vyná-
šíme Morenu či pořádáme 
slet čarodějnic. Nedílnou 
součástí je také příprava 
na vstup do základní školy 
pomocí realizace Metody 

dobrého startu. Odlišujeme 
se také možností saunování 
dětí ve vlastní sauně, do-
držujeme věku přiměřené 
množství pohybových akti-
vit, pro které máme mimo 
jiné vyčleněnu tělocvičnu 
a dopravní hřiště. Po do-
hodě nás můžete navštívit 
během dne, nahlédnout 
do tříd a individuálně zís-
kat informace o výchově 
a vzdělávání v naší ško-
le. Zápis se uskuteční 
ve dnech 14.–15. května 
na všech pracovištích MŠ 
Sněženka od 8.00 do 16.00 
hodin. V případě volné 
kapacity budeme přijímat 
v souladu s kritérii o přijetí 
i děti mladší tří let. 

 Radana Kempová

Zápis do MŠ Sněženka

Mateřská škola Lís-
kovecká se nachází 
v okrajové části města 
Frýdek-Místek, je leh-
ce dostupná městskou 
hromadnou dopravou. 
Blízkost lesíka a rybní-
ka poskytuje dostatek 
prostoru pro vycházky 
s dětmi i pro utváření 
citlivého vztahu k příro-
dě. Prostorná, vybavená 
zahrada mateřské školy 
je obklopena vzrostlými 
stromy a keři a je chráně-

na od hluku silnice. Akti-
vity jsou v mateřské škole 
organizovány tak, aby 
byly u dětí podněcovány 
zájmy dětí k vlastní čin-
nosti a experimentování. 
Nepředkládáme před děti 
hotové poznatky, rozví-
jíme zájem o objevování 
a kladení otázek. Pomocí 
malování, hudby, tance 
a pohybu rozvíjíme es-
tetické cítění, kreativní 
schopnosti a představi-
vost. K dětem přistupu-
jeme individuálně, sa-
mozřejmostí je dostatek 
prostoru pro vlastní hru 
dětí, pro skupinové i fron-
tální aktivity. Činnosti, 
které ve školce probíha-
jí, směřují k naplňování 
klíčových kompetencí 
– tj. souborů předpo-
kládaných vědomostí, 

dovedností, schopností, 
postojů a hodnot, které 
jsou důležité pro osobní 
rozvoj a uplatnění kaž-
dého jedince ve společ-
nosti. MŠ Lískovecká je 
školka plná pohody, kde 
děti mají pocit rodinného 
zázemí a klidu. Vzhledem 
k úzké spolupráci se ZŠ 
El. Krásnohorské jsou bu-
doucí prvňáčci s režimem 
a prostředím aktivně se-
znamováni a na vstup 
do základní školy dobře 
připraveni.

K zápisu doporučuje-
me doložit žádost o přijetí 
+ vyplněný evidenční list 
včetně zprávy dět. lékaře 
na zadní straně (ke stažení 
z web. stránek 5zsfm.cz/
materska skola) prosíme ro-
diče, aby přinesli též rodný 
list a doklad totožnosti.

Zápis do MŠ Lískovecká se uskuteční ve dnech 14. 
a 15. května od 8 do 16 hodin v ředitelně mateřské 
školy na adrese Lískovecká 2850, Frýdek-Místek.

Děti z 1. A třídy 5. zá-
kladní školy se rozhodly, 
že se přihlásí do kulinář-
ské soutěže. Tato zatím 
každoroční soutěž má 
téma „Udělej radost jíd-
lem“. A tak se děti při-
pravily a kuchtily. 

Jak už vypovídá nad-
pis článku, naše svačinky 
v sobě měly ukrytý med. 
Proč právě med? Protože 
jsme třída prvňáčků, kte-
ří jsou pilní a pracovití 
jako včelky. A tak vznikl 
nápad ukuchtit medové 
svačinky. I naše týmy, 
kterých bylo osm, nesly 
medové názvy: MEDáč-
ci, MEDvídci, MEDíci, 
MEDonoši, MEDulky, 
MEDovinky, MEDuňky, 
MEDonosky. No zkrát-
ka, medu bylo dost a naše 

Medovaření s Albertem

třída jím voněla. Po celou 
dobu přípravy zdravých 
svačinek nás hlídal a kont-
roloval náš třídní kamarád 
Čmelda. 

Jistě jste zvědavi, komu 
jsme chtěli svými dobro-
tami udělat radost. Pozvali 
jsme naše kamarády z ne-
daleké MŠ Olbrachtova. 
Děti u nás už byly, máme 
je rádi a také my se chystá-
me na návštěvu do školky. 
A jestli jim chutnalo? Pro-

tože se skoro vše snědlo, 
máme pocit, že jim naše 
svačinky pohladily bříška 
a potěšily jazýčky. Kaž-
dopádně máme radost, že 
jsme udělali radost něko-
mu jinému a že se nám den 
vaření povedl. A kdo ví, 
možná se děti ze školič-
ky při vzpomínce na naše 
kuchtění budou olizovat 
ještě dlouho…  
 Třída včeliček 
 z 1. A s paní uč. Lenkou 
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sobota 28. 4.
14.30 Paddington 2

VB / FR | rodinný | přístupný | dabing 
| 103 min. | 120 / 100 Kč.

16.30 Avengers: Infinity War
USA | sci-fi | 12+ | dabing | min. | 
130 Kč

19.00 Kazišuci
USA | komedie | 15+ | titulky | 102 
min. | 130 Kč.

neděle 29. 4.
17.00 Včelka Mája: Medové hry

DE / AU | animovaný | přístupný | da-
bing | 85 min. | 130 / 110 Kč.

19.00 Až na dno
USA / DE / FR / ES | drama | 12+ | 
titulky | 111 min. | 130 / 110 Kč.

pondělí 30. 4.
17.00 Kazišuci

USA | komedie | 15+ | titulky | 102 
min. | 130 Kč.

19.00 Měsíc Jupitera
HUN / DE | drama | 12+ | titulky | 123 
min. | 120 / 100 Kč.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

28. 4. od 9.00, Zámecké náměstí
/Ne/zapomenutý Frýdek

Frýdek prošel za dobu své existence 
četnými změnami, mnohá místa vý-
razně změnila svoji podobu. Prohlíd-
ka se bude věnovat tomu, jak město 
vypadalo v minulosti, kde se nachá-
zely hostince a jiné živnosti ve městě, 
kteří obchodníci a živnostníci zde 
v minulosti působili. Připomenuty 
budou také některé významné a za-
jímavé osobnosti Frýdku, které jsou 
již často zapomenuty či opomenu-
ty. Vstupné zdarma. Akce se koná 
za každého počasí.

23. 4. ve 12.00 až 16.00, Frýdek
Čarodějnická výtvarná 

dílna pro děti

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(listopad–duben)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:

ské páry a dvojice – superpokročilí 
300 Kč
Čt 8.30–9.30 Cvičení pro seniory 
50 Kč
Čt 17.00–18.00 Cvičení pro zdraví 
60 Kč

VÝSTAVY
Do 30. 4., Národní dům

Vnitřní pnutí
Výstava obrazů Jiřího Zavřela, ab-
solventa Fakulty umění Ostravské 
univerzity, je průřezem jeho tvorby 
za posledních pět let. Autor se zabý-
vá materiálností a charakterem po-
zemské hmoty jako takové, na jeho 
obrazech nenajdete statický obraz, 
ne však ve smyslu opticky kmitající 
plochy obrazu, ale v rámci motivu 
a obsahu. Vstup zdarma.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

DIVADLO
St 18. 4. v 19.00
To nemá chybu 

Př. sk. Chytré rozptýlení
VYPRODÁNO

HUDBA
Út 24. 4. v 19.00 

Stavitel chrámu s živým 
hudebním doprovodem

Promítání československého fil-
mu z roku 1919 s živým hudebním 
doprovodem tak, jak byl původně 
promítán. Historický snímek bratří 
Deglů čerpá ze staropražské pověsti 
o Petru Parléři. Za kamerou stál prů-
kopník české kameramanské školy 
Jindřich Brichta a do hlavních rolí 
byli obsazeni přední herci Národního 
divadla.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 22. 4. v 15.00 

Pohádky z tisíce a jedné noci
Divadlo Křesadlo

Pohádka z orientální pohádkové říše, 
plná soutěží a písniček, potěší všech-
ny děti i jejich rodiče. Vhodná pro 
děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 29. 4. v 15.00 
Myška Klárka, veverka Terka 

a zebra Tonička
Divadlo Ententýky

Veselá, interaktivní a cestovatelská 
pohádka ve které se děti seznámí se 
základy první pomoci. Vhodná pro 
děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
Po 2. 4. – Pá 30. 4. 

SŠ Infotech: kalendář, komiks
Tradiční výstava prací studentů 
Střední školy informačních technolo-
gií ve Frýdku-Místku, obor počítačo-
vá grafika. Prostřednictvím profesio-
nálních grafických programů Adobe 
Illustrator a Photoshop studenti zpra-
covali téma komiksu a kalendáře 
technicky, typograficky i výtvarně. 
Vstup zdarma.

KINO
středa 18. 4.

10.00 Pro seniory – Rodin
FR | životopisný | 15+ | titulky | 119 
min. | 60 Kč.

čtvrtek 19. 4.
17.00 Vadí nevadí

USA | horor | 12+ | titulky | 103 min. 
| 130 Kč.

19.00 Manžel na zkoušku
USA | komedie | 15+ | titulky | 112 
min. | 130 Kč.

pátek 20. 4.
9.30 Bijásek – Pohádky z hor

ČR | pásmo pohádek | přístupný | čes-
ky | 72 min. | 30 Kč.

17.00 V husí kůži
USA / Čína | animovaný | přístupný | 
88 min. | 130 / 110 Kč.

19.00 Manžel na zkoušku
USA | komedie | 15+ | titulky | 112 
min. | 130 Kč.

sobota 21. 4.
15.00 Bijásek – Coco

USA | animovaný | přístupný | dabing 
| 105 min. | 80 / 60 Kč.

17.00 V husí kůži
USA / Čína | animovaný | přístupný | 
88 min. | 130 / 110 Kč.

19.00 Hastrman
ČR | romantický / thriller | 12+ | česky 
| 100 min. | 130 Kč.

neděle 22. 4.
10.00 Příběh lesa (Den Země)

FR | dokumentární | přístupný | česky 
| 97 min. | 100 / 80 Kč.
17.00 Planeta Česko (Den Země)

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

19.00 Nebe a led (Den Země)
FR | dokumentární | přístupný | titul-
ky | 89 min. | 120 / 100 Kč.

pondělí 23. 4.
17.00 Vadí nevadí

USA | horor | 12+ | titulky | 103 min. 
| 130 Kč.

19.00 Janička
FR | muzikál | přístupný | titulky | 115 
min. | 120 / 100 Kč.

úterý 24. 4.
19.00 Stavitel chrámu

ČSR | 1919 | historický | přístupný | 
němý | 40 min. | 140 / 120 Kč.

středa 25. 4.
10.00 Pro seniory 

– Nejtemnější hodina
VB | historický | 12+ | titulky | 125 
min. | 60 Kč

17.00 V husí kůži
USA / Čína | animovaný | přístupný | 
88 min. | 130/110 Kč.

19.00 Hastrman
ČR | romantický / thriller | 12+ | česky 
| 100 min. | 130 Kč.

čtvrtek 26. 4.
16.30 Avengers: Infinity War

USA | sci-fi | 12+ | dabing | min. | 
130 Kč.

19.00 Dvě nevěsty jedna svatba
ČR | komedie | 12+ | česky | min. | 
130 Kč.

pátek 27. 4.
16.30 Avengers: Infinity War

USA | sci-fi | 12+ | dabing | min. | 
130 Kč.

19.00 Dvě nevěsty jedna svatba
ČR | komedie | 12+ | česky | min. | 
130 Kč.

21.00 Avengers: Infinity War
USA | sci-fi | 12+ | titulky | min. | 
130 Kč.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Čt 19. 4. v 19.00, Národní dům
Poslechovka v Zeleném baru: 

#4 černá hudba 
Závěrečný díl cyklu představí dal-
ší kapitolu stylů, které mají kořeny 
v černošské hudbě. Vstup zdarma.

Pá 20. 4., Národní dům
Jarní koncert Symfonického

orchestru Frýdek-Místek 
mimo předplatné

Tradiční koncert frýdecko-místecké-
ho symfonického orchestru. Na pro-
gramu bude Klavírní koncert b-moll 
P. I. Čajkovského se sólistou Markem 
Kozákem a Beethovenova 7. symfo-
nie. Diriguje Zdeněk Smolka. Vstup-
né 150 Kč / 80 Kč studenti, senioři 
a ZTP/P.

Čt 26. 4. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče

Čechomor Kooperativa 
Tour 2018 

mimo předplatné 
VYPRODÁNO
Pá 27. 4. v 19.00, 

historický sál ŽUŠ Hlavní 11
Jan Vitinger a Martin Levický 

Př. sk. Komorní koncerty 
Jan Vitinger je český sólový trumpe-
tista a komorní hráč. Vedle vystoupe-
ní s klasickým repertoárem se věnuje 
interpretaci soudobé, experimentální 
a avantgardní hudby. Martin Levický 
již jako dvanáctiletý sólově vystoupil 
s orchestrem pražských filharmo-
niků. Zúčastnil se prestižních kla-
vírních mistrovských kurzů a přes 
mladý věk již uskutečnil mnoho vý-
znamných koncertních vystoupení 
v Evropě i zámoří. Vstupné 150 Kč / 
80 Kč.

INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI
Čt 26. 4. v 18.30, Národní dům

Povídání v Zeleném baru 
se Zdeňkem Lyčkou 

O životě dánské společnosti, o vzta-
hu Dánska a Grónska, o mytologii 
Inuitů s diplomatem, překladatelem 
a sportovcem Zdeňkem Lyčkou. Mo-
deruje Libor Magdoň. Vstup zdarma.

TANEC
Pá 27. 4. v 19.00, Národní dům

Tančírna 
Jana Šodková hraje do kroku klasic-
kých tanců. Poslední tančírna letošní 
sezony. Těšíme se na vás zase v září. 
Vstupné 80 Kč / 120 Kč na místě.

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

MASOŽRAVÉ ROSTLINY
Masožravé rostliny jsou raritou 
v rostlinné říši. Dalo by se říci, že 
popírají všechna známá fakta o rost-
linách a převrací všeobecně známý 
vztah v potravním řetězci rostlina-ži-
vočich. Masožravé rostliny dokážou 
hmyz nejen lapit, ale svými orgány 
jej i strávit. Výstava přiblíží návštěv-
níkům masožravé rostliny z celého 
světa nejen prostřednictvím fotogra-
fií a textových panelů, ale k vidění 
budou také živé masožravé rostliny 
z celého světa – špirlice, heliampho-
ry, láčkovky, rosnolisty, rosnatky, 
australské trpasličí rosnatky, tučnice 
a mucholapky. Výstava potrvá do 6. 
května.

DĚNÍ V MUZEU:
Sobota 21. 4. v 9.00, sraz u kašny 

na Zámeckém náměstí
Frýdkem a Místkem v jedné 

stopě – 3. ročník
Oslavme blížící se „Den Země“ 
na kole. Projížďka po Frýdku-Míst-
ku a okolí v recesistickém duchu 
– uvítáme, když přijedete na kolo-
běžce, tříkolce nebo na jízdním kole, 
čím starší, tím lepší. Projedeme se 
centrem Frýdku, kolem bývalých 
Slezanů, přejedeme řeku Ostravici, 
projedeme Sady Bedřicha Smetany 
a Janáčkův sad, budeme pokračovat 
v jízdě přes Kunčičky, Hodoňovice 
a Bahno a jízdu skončíme na místec-
kém Náměstí svobody. 
Čtvrtek 26. 4. – 16.30, Zelený dům

Beskydy na starých 
fotografiích a pohlednicích

Prezentace přiblíží několik set his-
torických záběrů z různých míst 
Moravskoslezských Beskyd, např. 
výstavbu turistických chat na Bílém 
Kříži, vrchol Lysé hory, proměny 
Horeček nad Frenštátem, útulny 
na Pustevnách, lyžařské závody 
na Ondřejníku, jízda vlakem na Bí-
lou a další. 

CENTRUM MAGNOLIE 

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 

73801 Frýdek-Místek
Tel.: 605 249 705,

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

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

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

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

a uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu 

k aktivnímu porodu vede zkušená 
porodní asistentka

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

JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
e-mail: 

frydek-mistek@joga.cz
www.joga.cz/frydek-mistek

STuDIO JÓGA pOD VĚŽÍ 

Bývalé Centrum Berkana
tel.: 602 409 791

Na Půstkách 68 (budova bývalé 
zdravotnické školy)

738 01 Frýdek-Místek
kontakt: Mgr. Petra Morysová
e-mail: joga@jogapodvezi.cz

www.jogapodvezi.cz
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 21. dubna v 15 hodin 
Jan Wilkowski 

Příhody medvídka Ťupínka I. 
Loutková pohádka vypráví první pří-
hody malého medvídka a jeho tatínka 

medvěda, lišky i malého pejska. Pro 
děti od 3 let – hraje DUO – Divadlo 
u Ostravice F-M. Vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 21. dubna v 18 hodin

Roman Sikora
Smrt talentovaného vepře 

Toto monodrama je krátkým prů-
řezem dlouhého života brněnské 
divadelní postavy Jaroslava Tučka. 
Hraje Místecké divadlo PROZATiM. 
Vstupné 50 Kč.
Změna programu vyhrazena!
Předprodej vstupenek vždy v úterý 
a čtvrtek od 15 do 17 hodin na ak-
tuální páteční či sobotní představe-
ní 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

 KENNY BABY CLUB

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

www. evakiedronova.cz
ROZPIS PROGRAMŮ 

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

JuNáK – ČESKÝ SKAuT, z.S.

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

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

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 

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

Středisko 8. pěšího pluku 
Slezského Frýdek-Místek, z.s., 

28. října 781, Místek
Junák – český skaut, z.s.

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí s dob-
rými a pevnými přátelskými vztahy

• učíme děti uznávat jiné

než materiální hodnoty

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
(so) 28. 4. od 20 h.

SASABAND
Koncert ostravské folkrockové for-
mace – Petr Sasín, Jakub Kubass 
Hlaváč, Zdeněk Šponar, Petr Novo-
bilský. Vstupné 100 Kč.

Aktuální výstavy: 
Ester Chytková – Pastel v obraze

Výstava kreseb a maleb členů Ateli-
éru kresby & malby Ester Chytkové 
s podtitulem „Obrazy z ateliéru Ester 
Chytkové“ je ke zhlédnutí do 30. 4. 
2018. 

SVČ KLÍČ

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

E-mail: info@klicfm.cz
AKCE
21. 4. 

KUCHAŘSKÉ DOPOLEDNE
 | BAREVNÉ DOBROTY

28. 4. 
ADRENALINOVÁ SOBOTA 

| VÝLET
5. 5. – 6. 5. 

NERF VÍKEND 
| POBYTOVÁ AKCE

.ŠKOLA JÓGY KARAKAL

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

www.joga-karakal.cz 
E-mail: 

joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841

Pravidelné čtvrtletní 
kurzy jógy: 

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 imunit-
ního 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 kolotoč 
myšlenek v naší mysli, technik, které 
mají potenciál zjemnit naše vnímání,. 
Mohou být klíčem ke zkušenosti, jež 
přesahuje smyslové i rozumové mož-
nosti. Oslovíme ale také naše fyzické 
tělo a budeme se též věnovat decho-
vým a relaxačním technikám. V kaž-
dém případě načerpáme pozitivní 
energii, doplníme a obnovíme vitali-
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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

19. 4. čtvrtek ROMIPEN
AKCE K MEZINÁRODNÍMU 
DNI RÓMŮ
20. 4. pátek MŇÁGA 
A ŽĎORP
KAPELA Z VALMEZU, KTE-
RÁ DOBYLA ČESKO I ČÍNU, 
OPĚT VE STOUNU
21. 4. sobota HITY ZE ZÁ-
HROBÍ 18 PLUS 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB 

S KAMILEM A KOMÁREM
27. 4. pátek FATTAL TER-
ROR – LIVE
DNB NIGHT VE SPOLEČ-
NOSTÍ FATÁLNÍCH TERRO-
RISTŮ Z HELAX RÁDIA
29. 4. sobota GROOVE: AGA 
TWARDOCH QUARTET
MELODICKÁ POLŠTINA, 
NÁDHERNÝ HLAS A ŠPIČ-
KOVÍ MUZIKANTI

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

tu, zharmonizujeme celou osobnost. 
Vhodné pro začátečníky i pokročilé. 

Připravujeme:
2. 6. – SVĚTLA A STÍNY 

NA CESTĚ
Odpolední setkání s prezentací knihy 
vydané u příležitosti významného ži-
votního jubilea.

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 asistentek 
a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic (15 let praxe)

Návštěvní služba porodní asistentky 
(zdarma – na základě indikace 

lékaře)
Masáže těhotných i po porodu  

(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
17. 4. v 16.45
15. 5. v 16.45

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ
22. 5. v 16.45

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

25. 4. v 15.30
16. 5. 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 krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění ne-
spavých a hyperaktivních dětí). Pod 
vedením fyzioterapeutky!

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

PRO DĚTI od 8 - 12 měsíců
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.czGALErIE pOD záMKEM

Zámecká ulice 56,
přímo pod Frýdeckým 

zámkem
út: 14–16

st–pá: 13–17

+420 605 522 271,
www.galeriepodzamkem.cz

Špičková malba a grafika, výběr ze 
stovky zastoupených autorů

Nevšední příhody všedních dní
výstava Jiřího Vidláka 

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 do-
učování nebo téma, které chtějí s pra-
covnicí prodiskutovat.
Podrobnější program na každý den 
najdete na webových stránkách: 
www.charitafm.cz/nezbeda

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549, 
Frýdek-Mistek

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

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

nebo telefonicky
!!!SPUŠTĚNA REGISTRACE 
NA PŘÍMĚSTSKÉ TANEČNÍ 

TÁBORY 2018!!!
Opět i v tomto roce nabízíme oblíbe-
né příměstské tábory s výukou tance 
rovnou ve třech
termínech:
9.–13. 7. (1. turnus)
6.–10. 8. (2. turnus)
13.–17. 8. (3. turnus)
Více informací a registrace na www.
primestskytaborfm.cz. 
Výhodná cena do konce dubna.
JEDNORÁZOVÉ VSTUPY 
NA TANCOVÁNÍ PRO ŽENY
(110 Kč nebo permanentka 1.000 Kč 
/10 vstupů)
LATINSKO-AMERICKÉ A KA-
RIBSKÉ TANCE SÓLO pro ženy 
(lekce 60 min) – pondělí 19.00, úterý 
19.00, středa 18.00 a čtvrtek 17.00. 
Oblíbený a profesionální lektor Vác-
lav Uher.
STREET DANCE pro ženy – pon-
dělí 18.00. Moderní taneční styly pro 
dospělé s Jaroslavem Matalem.
SOUČASNÝ TANEC pro ženy 
– úterý 18.00 s lektorkou Barborou 
Barteckou.
TWERK pro ženy – zpevnění zad-
ních partií pomocí tance s Katkou 
Gurňákovou.
KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
(lze se zapsat i po zahájeném 2. po-
loletí)
STREET DANCE DĚTI (7–11 let) 
a JUNIOŘI (11–15 let) – začáteč-
níci. Hip-hop, house dance a další 
streetové styly. Pro mírně pokročilé 

a pokročilé máme také formy kurzu 
přípravky a taneční skupiny Dance-
point.
HOBBY BALET (6–9 let) – za-
čátečníci, základy baletu, rytmické 
pohybové dovednosti, nácvik cho-
reografie.
DISCO DANCE (9–15 let) – Jed-
notlivé lekce budou zaměřeny 
na techniku stylu disco dance, zá-
klady rotací, skoků a gymnastic-
kých variací. Pro mírně pokročilé 
a pokročilé máme také formy kurzu 
přípravky a taneční skupiny Dan-
cepoint. Ta se účastní vystoupení 
i soutěží a reprezentuje město.
22. červen 17.00 – závěrečná taneč-
ní show v kině Vlast.

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

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

KApITOLA

KAPITOLA knihkupectví
Hlavní třída 107, 
Frýdek-Místek

Tel: 558 647 910, 
724 091 889

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

pátek 20. 4. 
Sady Bedřicha Smetany 

Den Země 
sobota 21. 4. 

Dílničky: vyrábíme hmyzí 
domečky 

22. 4. v 10.00–12.00 
Pomáháme Faunaparku 

– cito event 
pátek 27. 4. 

Architektura, věc veřejná
sobota 28. 4. v 15.00–17.00 

Vzpomínky nejen ze ZOO parku 
sobota 28. 4. v 17.00–19.00 
Přednáška Pod pergolou 

„Člověk a zvíře“

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 dospělé, 
příměstské tábory.

19. 4. Alergie a homeopatika
S Dr. Danielou Španihelovou 

od 17.00.
20. 4. Noční dobrodružství 

Noční přespání v Lumpíkově pro 
děti od 5 let.

28. 4. Odměny a tresty 
ve výchově

S Petrou Mařádkovou opaková-
ní úspěšného semináře od 9.00 

do 12.00, nutno předem přihlásit.
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Frýdecký klub Stoun 
přichystal na duben další 
hudební lahůdku. V rám-
ci koncertní série Groove 
představí fantastickou 
polskou zpěvačku Agnie-
szku Twardoch a její me-
zinárodní kvarteto. Ag-
nieszka, zkráceně Aga, je 
hudebním zjevením. Její 
neotřelý, sametový hlas 
doslova hladí po duši me-
lodickou polštinou. Hud-
ba i texty, které si sama 
píše, jsou naprosto přiro-
zené a plné emocí.

Repertoár kapely se sklá-
dá převážně z autorských 
písní, stylisticky pevně za-
kořeněných v blues a jaz-
zu s elementy popu. Silná 
bluesová melodika se v něm 
propojuje se slovanskou me-
lancholičností. Texty jsou 

inspirovány polskou poezií 
20. století a autorčinými 
osobními prožitky.

S Agou přijede skvělá ka-
pela – zpěvačka se obklopila 
mladými muzikanty, kteří 
patří k vedoucím osobnos-
tem pražské hudební scény 
generace dvacátníků, v čele 
s talentovaným mladým 
brazilským kontrabasistou 
Luanem Gonçalvesem.

Snahou muzikantů je 
propojit živelnost jazzové 
improvizace s proaranžo-
vanými formami a silnými 
melodiemi. Aga Twardoch 
Quartet přináší na českou 
a polskou scénu ojedině-
lý a svěží pohled na retro. 
Autorčina neobvyklá barva 
hlasu s propojením elektric-
ké kytary dají posluchači 
spočinout v příjemné atmo-
sféře a vychutnat si odkaz, 
který se v písních ukrývá.

Koncert se koná v so-
botu 28. dubna od 20.30 
v příjemných prostorách 
zrekonstruovaného, neku-
řáckého Stounu. Vstupné je 
pouhých 100  Kč. Srdečně 
zveme k návštěvě!

Složení kapely: Aga 
Twardoch – zpěv, Dan 
Hasalík – kytara, Luan 
Gonçalves – kontrabas, 
Petr Nohavica – bicí.

Ve Stounu zahraje
Aga Twardoch Quartet

Tři meditační večery 
pro všechny přízniv-
ce meditací připravuje 
v nejbližší době Hanka 
Cawley, MPhil, která je 
psycholožkou a v sou-
časné době dokonču-
je doktorskou práci 
na téma meditace vší-
mavosti na University of 
Warwick ve Velké Bri-
tánii. 

Své dětství prožila 
ve Frýdku-Místku, do je-
hož okolí se nedávno 
vrátila po 13 letech strá-
vených v zahraničí. Její 
vášní jsou meditace a žen-
ská tematika, na kterých 
ji zajímá praktická i teo-
retická stránka. Věnuje se 
sdílení svých zkušeností 
a vědomostí za cílem pod-
pory všech, kteří hledají 
a chtějí žít vědomý život 
z „centra svého bytí“.

Centrum Harmonie, 
Farní 18, Frýdek 

3. května, 17.30–18.30
První posezení: Co je 

meditace? (přednáška 
a meditace)

Obsahuje základní po-
znatky o meditacích: Co 
meditace je a co není? 
Jaké jsou typy meditace? 

Je možno meditovat při 
běžných činnostech?

23. května, 17.30–18.30
Druhé posezení: Co je 

všímavost (mindfulness)? 
(přednáška a meditace)

Zaměřuje se na typ me-
ditace – meditace všíma-
vosti (mindfulness): Co je 
všímavost? Proč se všíma-
vost stala populární v zá-
padním světě? Jaké jsou 
kořeny všímavosti?

14. června, 17.30–18.30
Třetí posezení: Medita-

ce při zpěvu manter (pro-
žitkový večer)

Prožitkový večer zamě-

řený na meditace při zpě-
vu manter doprovázených 
hrou na indické harmoni-
um. Ústředními tématy 
všech manter bude klid 
a mír.

Vstupné je dobrovol-
né, ale je nutná registrace 
předem. Večery budou 
intimního rázu, své mís-
to si proto rezervujte co 
nejdříve zasláním emailu 
na hanka.cawley@gmail.
com a napište, kterých ve-
čerů se chcete zúčastnit.

Další informace na strán-
kách Papayacentra www. 
.papayacentrum.cz.

Tři večery pro příznivce meditací

Pokračováním mnoha-
leté spolupráce mezi Zá-
kladní uměleckou školou 
Frýdek-Místek a Hudební 
školou ve finském Mikkeli 
je návštěva studentského 
smyčcového orchestru 
v České republice. Čtyř-
denní pobyt u nás je sou-
částí koncertního zájezdu, 
při kterém mladí Finové 
zahrají rovněž v Lotyš-
sku, Litvě a Polsku. 

V rámci této návštěvy 
se uskuteční koncert, 
na kterém kromě finské-

ho orchestru s dirigentem 
Olli Helskem vystoupí 
školní orchestr ZUŠ pod 
vedením Borise Hajduška. 
Tento orchestr nedávno 
získal 1. cenu v krajské 
soutěži smyčcových or-
chestrů ZUŠ.

Koncert se uskuteční 
v koncertním sále školy 
ve středu 2. května od 17 
hodin.

Srdečně zveme všechny 
příznivce hudby.
 Ladislav Muroň, 
 ředitel ZUŠ

Zveme na mezinárodní koncert

Pátek 13. dubna ne-
vzbuzuje příliš kladných 
asociací, ale kdo došel 
na slavnostní vernisáž 
Jiřího Vidláka do Gale-
rie pod zámkem, našel 
jen samé pozitivní pod-
něty v jeho obrázcích, 
z nichž čišel především 
nadhled. Ale protože se 
jeho výstava, která je 
ke zhlédnutí až do 11. 
května, konala u příleži-
tosti desetiletého výročí 
galerie, galeristka Ivana 
Cviková nejprve trochu 
bilancovala.

„Když jsem tu před de-
seti lety začínala, přála 
jsem si, abych tu aspoň 
těch deset let vydržela. 
Poznala jsem za tu dobu 
na sedm desítek autorů 
a vždycky jsem se snažila 
je přesvědčit, že i ve Frýd-
ku-Místku mohou jejich 
díla uspět, i když daleko 
větší zájem o umění po-
ciťuji v Přerově, kde jsem 

mezitím stihla otevřít další 
pobočku. I proto je tu dnes 
osobně další z autorů – Jiří 
Vidlák, skvělý pozoro-
vatel, u něhož si neustále 
říkáte, kde na ty nápady 
chodí. Nabízí nám příběhy, 
které si můžeme domýšlet, 
a když už jsme u těch ne-
všedních, tak také jeden 
přidám. To takhle zasta-
vilo u naší galerie auto, 
vystoupil starší pán, vtrhl 
k nám, ale když se rozhlé-
dl, jen zařval – kde máte ty 
nitě? Spletl si galerii s ga-
lanterií a nemusím říkat, 
že zklamání bylo na obou 
stranách,“ nabídla příběh, 
jenž byl také trochu o „vi-
dlácích“, galeristka, která 
poděkovala rodině, že ji 
při jejím sysifoském úsilí 
podporuje.

Jiří Vidlák svým výbě-
rem „nevšedních příhod 
všedních dní“ představil 
pestrou škálu bicyklů, 
koloběžek a dalších do-

VIDLÁKŮV HUMOR: Jeho výtvory rozhodně šíří 
dobrou náladu.  Foto: Petr Pavelka

Vidlák v Galerii pod zámkem
pravních prostředků až 
po balóny, vzducholodě 
a nejrůznější vznášedla, 
čímž jako by chtěl zdůraz-
nit, že všichni někam pu-
tujeme, vstříc kdovíčemu, 
a přežít ve zdraví můžeme 
jen díky určitému nadhle-
du. Pozornost si zasloužily 
i názvy jeho děl, které po-
máhaly roztahovat kousky 
rtů, například u obrazu 
Hledání stromu poznání 
nebo u výjevu Neodbytná, 
kdy vás popisek utvrdil 
v tom, že jistý muž nebyl 
z jisté dámy na větvi, ale 

zjevně před ní raději ute-
kl na strom. Pokud chcete 
také utéct ze světa chrlí-

cího převážně negativní 
energii, můžete si do gale-
rie přijít pro protipól.  (pp)
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EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

K & M

MALBY
NÁTĚRY
ŽALUZIE

604 145 641

Beskydské

FARMÁŘSKÉ

TRHY

zelenina ovoce uzeniny / / / mléčné a masné výrobky / včelařské produkty

 každých 14 dní

na náměstí Svobody v Místku 

od 8 do 14 hodin

od května 2018

www.beskydskefarmarsketrhy.cz

/zabijačka/

v termínech:
   17. 05.
 31. 05.
14. 06.

 28. 06. 
12. 07. 
26. 07. 
09. 08. 
23. 08.

 06. 09.
 20. 09.
 04. 10.
18. 10.
01. 11.
15. 11.

OPRAVA ELEKTRONIKY
TV, DVD, HIFI, SAT,

KAMERY, MIKROVLNKY
Lumír Matula
732 16 46 36

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 
VE FRÝDKU-MÍSTKU S TANCEM! 
3 TERMÍNY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN! 

INFO A REGISTRACE: 776 096 091, 
www.dancepoint.cz 

DO KONCE DUBNA ZVÝHODNĚNÁ CENA.

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.


