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Rady města

Festival Sweetsen Fest se dočkal 
navýšení podpory města (str. 2)

Město podpoří hybridní vozidla
dotačním programem (str. 3)

Zápis do 1. ročníku základního 
vzdělávání 2019/2020  (str.  8)

slovo primátora
Vážení občané,
vždycky když si připomínáme výročí odporu 8. pěšího 

pluku proti německé okupaci a těšíme se značné pozor-
nosti médií, které nemají možnost podobnou situaci za-
znamenat jinde, uvědomuji si, jak výjimečná událost se 
ve Frýdku-Místku na pokraji 2. světové války stala a jaká 
je škoda, že u těchto oslav nebývá více lidí, pyšných na to, 
co se tu před lety odehrálo. Udělali jsme tedy letos, u pří-
ležitosti 80 let od střetu místní posádky s okupační nacis-
tickou armádou, vše pro to, aby tuto událost zaznamenala 
co nejširší veřejnost.

Kromě obvyklého pietního aktu jsme zajistili rekon-
strukci boje a další tematický program, abychom tradiční 
připomínku hrdinství místních vojáků co nejvíce zpestři-
li. Navázali jsme tak na loňské oslavy 100 let republiky, 
kdy jsme si užili významná osmičková výročí, abychom 
důstojně připomněli i důležité „devítkové“ milníky, kdy 
nás po vzpomínkách na rok 1939 čekají i další s devítkami 
se pojící letopočty. 

Vojáci z Czajankových kasáren se před lety jako jediní 
v celé republice pustili do aktivního odporu vůči okupan-
tům. V duchu jejich poselství bychom se ani my neměli 
bát být v některých ohledech jedineční, ani být aktivní, 
pokud cítíme, že bychom aktivní být měli. Nemusí to 
být přitom ve věcech, které „vstoupí do dějin“. Mohou to 
být i záležitosti každodenní, naprosto všední nebo třeba 
v něčem mimořádné. Tak jako jsme se například rozhod-
li, že nemůžeme být nečinní v případě nelegální skládky 
nebezpečného odpadu na hranici našeho katastru. I tady 
sleduje přes média doslova celá republika, „jak to s námi 
dopadne“.  Michal Pobucký

S velkou nedočkavos-
tí čekala média na prv-
ní odvoz nebezpečného 
odpadu z nelegálního 
skladu ve Starém Městě, 
na samotné hranici ka-
tastru s Frýdkem-Míst-
kem. První kontejner 
s nebezpečným obsahem 
odvezla specializovaná 
firma do spalovny v Os-
travě po téměř 50 dnech 
a už je dnes jasné, že od-
voz může trvat několik 
týdnů i měsíců. Na mís-
tě je totiž okolo 700 tun 
odpadu, v první várce 
ke spálení mířilo 8 tun.

„Oproti původním před-
pokladům, kdy se řešilo, 
kam se odpad převeze 
k uskladnění, jsme získali 
požehnání ministerstva, že 
odpad můžeme likvidovat, 
což ve finále je levnější 
varianta, protože nebylo 
jasné, jak dlouho – třeba 
i několik let – by se od-
pad musel skladovat. Ale 
zjištěné množství, kdy tu 
máme vlastně po přepoč-
tech nějakých 3231 dvěs-

tělitrových barelů, je velký 
problém z hlediska kapacit 
koncových zařízení. Ta 
mají většinou zajištěnou 
plnou vytíženost na mno-
ho měsíců dopředu, takže 
jsou ochotna přijmout ná-
razově jen menší množství, 
což nám neřeší situaci,“ 
vysvětloval aktuální stav 
primátor Michal Pobucký. 
Také přiblížil další postup 
odborné firmy, které město 
nakládání s tímto odpa-
dem svěřilo, jenž spočívá 
v postupném směsném 
vzorkování, které by mělo 
vyčlenit určité objemy, 
které budou moci jednotli-
vá koncová zařízení zpra-
covat. Média se zajímala 
rovněž o financování likvi-
dace, které má na svých 
bedrech Statutární město 
Frýdek-Místek, protože je 
městem s rozšířenou pů-
sobností a příslušné řešit 
zdejší vzniklý havarijní 
stav z hlediska vodního zá-
kona a zákona o odpadech. 
„Vše hradíme prozatím 
z městského rozpočtu, ale 

Občané Frýdku-Míst-
ku si službu sdílení 
jízdních kol – tzv. bike-
sharing – měli možnost 
vyzkoušet už loni v tes-
tovacím provozu od září 
do listopadu. Jak už jsme 
informovali minule, rad-
nice zajistila růžová kola 
i pro rok letošní. Poprvé 
budou k dispozici 1. dub-
na a lidé je budou moci 
využívat až do konce lis-
topadu.

Provozovatel už jasně 
stanovil, kolik si bude 
účtovat po první čtvrtho-
dině, která je pro uživa-
tele zdarma. Po prvních 
15 minutách zdarma bude 
cena za výpůjčku v rámci 

zóny ve Frýdku-Místku 
činit 12 Kč za půl hodiny. 
Vyjet mimo zónu, třeba 
na výlet, bude samozřej-
mě možné, nicméně pak 
je třeba počítat s tím, že 
pokud by někdo chtěl 
nebo musel ponechat kolo 
mimo zónu, musí počí-
tat s většími náklady – 
za jeho vrácení pak bude 
účtováno 320 korun.

„Zóna, kde mohou 
kola parkovat, bude vět-
ší a mimo jiné přibu-
dou „mikrozóny“ nejen 
v okrajových částech 
města – v Chlebovicích, 
Zelinkovicích, Lískovci 
a Skalici, ale i v soused-
ních obcích, ve Sviadnově 

a Starém Městě. Ve zku-
šebním provozu se v ně-
kterých dnech na šedesáti 
kolech svezlo i 150 lidí. 
Počítáme s nárůstem, 
protože prvních 15 minut 
jízdy budou mít uživatelé 
zdarma. A to už je doba, 
za kterou se ve Frýdku-
-Místku dá dostat, kam 
potřebuji,“ říká náměstek 
primátora Jakub Míček.

Osmdesát kol, tedy 
o dvacet více oproti 
loňsku, rozmístěných 
po městě, bude opět za-
mknuto u stojanů, jak 
u těch stávajících, tak no-
vých, označených růžo-
vým kolem. 

(Pokračování na str. 2)

Sdílená kola vyjedou 1. dubna

KONEČNĚ ODVOZ: 12. března odjel z místa nelegální skládky nebezpečného odpa-
du první kontejner do spalovny.  Foto: Petr Pavelka

Nelegální odpad se už po částech začíná odvážet

samozřejmě podnikáme 
veškeré kroky pro to, aby 
náklady na likvidaci odpa-
du ze Starého Města byly 
hrazeny ze státních a kraj-
ských peněz, protože není 
možné, aby stát na nás na-
ložil takové povinnosti bez 
finančního krytí... 

 (Pokračování na str. 2)
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 (Pokračování ze str. 1)
Ty budou například 

na místeckém i frýdec-
kém náměstí, u vlakového 
nádraží, před kulturním 
domem nebo na frekvento-
vané autobusové zastávce 
na Anenské. Kola je mož-
né parkovat i jinde v zóně, 
mimo klasické cyklistic-
ké stojany po městě, je 
ale nutno dbát na to, ať 
kolo nepřekáží. „Místa 
jako zastávky MHD nej-
sou vhodná, kolo překáží 
vozíčkářům, kočárkům 
či nevidomým. Uživatelé 
by se měli vždy zamyslet, 
zda někomu nevhodným 
uzamčením nezkomplikují 
život nebo třeba dopravní 
situaci v daném místě,“ 

nabádá náměstek primá-
tora Karel Deutscher, kte-
rý má na starosti dopravu 
ve městě.

Kola provozuje spo-
lečnost REKOLA Bi-
kesharing s.r.o., která je 
největším poskytovate-
lem bikesharingu v České 
republice. Ta také založi-
la facebookovou skupinu 
Rekolíme ve Frýdku-Míst-
ku, kde lze sdílet nápady 
na výlety, zážitky nebo 
si psát různé tipy a triky 
na lepší trasy městem. K co 
nejrychlejší opravě porou-
chaných nebo poničených 
kol můžete přispět i vy, a to 
ideálně přes aplikaci, kde 
lze kliknout na kolo a pak 
„přidat problém“ nebo pro-

střednictvím mailu info@
rekola.cz, do kterého je 
vhodné uvést, kde se kolo 
nachází, co mu „schází“, 
případně přidat i fotogra-
fii. „Sdílená kola bereme 
vedle MHD zdarma jako 
další prvek, který v do-
pravě přispívá ke snížení 
množství vozidel, a tedy 
k menšímu znečišťování 
ovzduší. Je to přínos pro 
všechny, ať už je budou 
využívat, nebo ne, a proto 
je v našem zájmu, aby tato 
služba netrpěla vandalis-
mem. V případě, že byste 
viděli někoho kola úmysl-
ně ničit, neváhejte zavolat 
městskou policii na čísle 
156,“ vybízí primátor Mi-
chal Pobucký.  (pp)

Sdílená kola vyjedou 1. dubna

Na březnovém jednání 
zastupitelů se mimo jiné 
rozhodovalo o navýše-
ní finanční podpory pro 
festival Sweetsen Fest, 
pro který bylo již dříve 
v rozpočtu města vyčleně-
no 300 tisíc korun, které 
by plně pokryly původní 
žádost organizátora Pet-
ra Korče. Ten ale před 
jednáním zastupitelstva 
oslovil jednotlivé politické 
kluby s žádostí o navýšení 
o dalších 400 tisíc korun, 
které mu po košaté debatě 
byly schváleny.

Návrh na navýšení pod-
pory předkládal náměstek 
primátora Pavel Machala 
(ČSSD), který zdůraznil, 
že postoj radnice je stále 
stejný, protože podpora 
Sweetsen Festu vychází 
z programového prohláše-
ní, kde je deklarována pod-
pora tradičních kulturních 
akcí. Petra Korče pouze 
vyzval, aby ozřejmil, proč 
žádá více peněz oproti pů-
vodní žádosti. „Nezměnilo 
se vůbec nic, festival fun-
guje 15 let a předpokládali 
jsme, že spolupráce bude 
probíhat jako v minulých 
letech, kdy od roku 2015 
je město spolupořadatelem 
festivalu. Nemění se vůbec 
nic, pořád stejná myšlen-
ka, nic zásadního se měnit 
nebude,“ sdělil Petr Korč 
(Naše Město), který zastu-
pitelům vysvětlil, že mu 
chyběly finanční prostřed-
ky, které v minulosti prou-
dily na akci přes městskou 
organizaci Národní dům. 
„Národní dům měl v roz-

počtu nulu, protože se nám 
do toho vklínila politická 
angažmá, ale Sweetsen Fest 
určitě podpoříme, protože 
je to smysluplná akce,“ re-
agoval Jakub Tichý (Piráti), 
bývalý ředitel Národního 
domu (KulturyFM).

„Způsob žádání o veřej-
né prostředky z města je 
zrovna u Sweetsen Festu 
velice nestandardní. Každý 
jiný spolek žádá peníze tak, 
že je na to papír, probírá se 
to na vedení. Nikdo nejed-
ná v restauracích, v hos-
podách, ale na magistrátě, 
takže celkově mi přijde ten 
přístup trošičku klientelis-
tický. Přitom já chci festival 
podpořit, ale aby to bylo dě-
láno správně, transparentně 
– jako u ostatních. Také mě 
překvapil mediální výstup 
Sweetsen Festu na face-
booku, který vyzníval pro 
město negativně, že festival 
nepodporujeme, přitom měl 
přislíbeny peníze ve stopro-
centní výši, jak si žádal. 
Tak se nechová žádný jiný 
spolek,“ upozornil náměs-
tek primátora Jakub Míček 
(ANO).

Jiří Kajzar z Našeho 
Města naopak osočil z ne-
standardního jednání a ne-
dostatku vstřícnosti radnici. 

„O jaké vstřícnosti se tu 
hovoří? Já jsem si osvojil 
změnu rozpočtu, kolega 
Machala si osvojil návrh 
na navýšení, co může být 
více vstřícnější? Ukažte 
mi jiný opoziční návrh, 
ke kterému bychom byli tak 
vstřícní. Žádám pana Kaj-
zara, aby nešířil nesmysly 

BŘEZNOVÉ ZASTUPITELSTVO: Sweetsen Fest byl jedním z velmi diskutovaných 
témat.  Foto: Petr Pavelka

Festival Sweetsen Fest se dočkal navýšení podpory města

MDŽ: U příležitosti Mezinárodního dne žen vyra-
zil primátor Michal Pobucký a náměstek primátora 
Marcel Sikora s kyticemi do některých klubů důchod-
ců, ale přání ke svátku žen patří všem příslušnicím 
něžného pohlaví…  Foto: Petr Pavelka

Nelegální odpad se už 
po částech začíná odvážet

a lži. Standardní postup 
byl, že Petr Korč jako před-
seda občanského sdružení 
před každým ročníkem za-
volal mně a s Jakubem Ti-
chým jsme řešili, jak bude 
vypadat, kolik bude třeba 
sehnat financí. Tento prvek 
před tímto ročníkem chy-
běl. O potřebě Petra Korče 
na více financí se nevědělo, 
nic o tom nezaznělo na se-
mináři k rozpočtu, kde se 
procházely jednotlivé po-
ložky, ani na finančním vý-
boru, ani na schůzce před-
sedů politických klubů před 
minulým zastupitelstvem, 
ani na zastupitelstvu samot-
ném,“ reagoval primátor 
Michal Pobucký (ČSSD). 
„Vždycky se to projedná-
valo dopředu, a když někdo 
žádá o 300 tisíc, tak necítím 
potřebu někomu volat, jestli 
to není málo, jestli nechce 
víc, očekávám aktivitu ze 
strany žadatele,“ doplnil 
Pavel Machala. 

Navýšení financí na-

konec prošlo napříč po-
litickým spektrem 41 
hlasy. „Jsem rád, že se na-
lezla shoda na vyšší pod-
poře Sweetsen Festu, jako 
tradiční kulturní akce, a že 
se na rozdíl od některých 
facebookových diskuzí jas-

ně potvrdilo, jakou roli při 
pořádání tohoto festivalu 
město hraje, že je jeho pod-
pora pro akci tohoto typu 
v podstatě existenčně dů-
ležitá,“ uzavřel téma Pavel 
Machala, který má ve měs-
tě kulturu na starosti.  (pp)

 (Pokračování ze str. 1)
...V obdobných případech 

bylo vše vyřešeno speciální-
mi dotacemi a my s minis-
terstvy o všech možnostech 
neustále jednáme. Tlačíme 
i na to, aby byl stát aktiv-
nější co se týče zabezpečení 
dalšího postupu a možností, 
které se nabízejí, protože 
ta situace není jednodu-
chá a nemáme k dispozici 
od státu žádné systémové 
řešení, které by nám po-
mohlo,“ shrnul primátor.

Havarijní situace tedy 
dále trvá, protože odpad 
je (na rozdíl od obdobné 
situace v Bohumíně) stále 
ve vodohospodářsky neza-
bezpečeném objektu. Pro-
to proběhlo další jednání 

bezpečnostní rady, která je 
připravena se znovu sejít. 
Pověřená odborná firma 
Aquatest do té doby vy-
jednává s koncovkami, vše 
probíhá v těsné součinnosti 
České inspekce životní-
ho prostředí, Povodí Odry 
a dalších institucí tak, aby 
16 druhů nebezpečných lá-
tek, převážně barev a laků, 
rozpouštědel, sorbentů, 
emulzí, oplachových vod, 
ale i kyselin a alkálií, ne-
ohrožovalo obyvatelstvo. 
„V tomto směru si mys-
lím, že se děje maximum 
možného,“ shrnul na bez-
pečnostní radě Petr Klega, 
vedoucí územního odboru 
Frýdek-Místek Policie Čes-
ké republiky.  (pp)
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Na jednání frýdecko-
-místeckého zastupitel-
stva se znovu probírala 
situace ve frýdecko-mís-
teckém hokeji, který podal 
trestní oznámení na své-
ho bývalého prezidenta 
Lukáše Vícha, který měl 
zpronevěřit 1,7 milionu 
korun. Jedná se o část-
ku, kterou nyní po klubu 
uplatněním směnky vy-
máhá soukromá společ-
nost, proto se zastupitelé 
bavili zejména o tom, jak 
stoprocentně ochránit ve-
řejné prostředky, které 
město hokeji poskytne.

„Zažehnali jsme akut-
ní hrozbu exekuce, což je 
dáno tím, že HC zaplatil 
poplatek vrchnímu soudu, 
takže rozhodnutí není pra-
vomocné. Probíhají jednání 

s jednateli PolAgro, snaží-
me se domluvit splátkový 
kalendář. Bohužel za měsíc 
neumíme udělat zázraky, 
ale děláme, co je v našich 
silách, v našem volném 
čase, snažíme se komuni-
kovat, vysvětlovat. Problé-
mů je spoustu, ale chceme 
vše vyřešit tak, abychom 
se do budoucna bavili jen 
o hokeji jako o sportu,“ 
vysvětloval zastupitel Ja-
roslav Chýlek, který se stal 
členem výkonného výboru 
klubu.

Zastupitelé probírali 
možnosti, jak snížit rizi-
ko, že by finance města 
byly zabaveny na umoření 
dluhu, od nejrůznějších 
finančních nástrojů až 
po jiný tok peněz smě-
rem k městské společnosti 

Sportplex, která inkasuje 
finance za pronájem haly 
Polárka. Z debaty ale ne-
bylo jasné, jak hlasování 
o poskytnutí financí na rok 
2019 dopadne, protože 
SPD na rozdíl od minulé-
ho jednání jasně deklaro-
valo, že návrh nepodpoří, 
a ANO i Naše Město ozná-
milo „volné hlasování“. 

„Ty děti za to nemůžou, 
nedokážu si představit, co 
by se stalo, kdyby se hokej 
ocitl bez financí,“ apeloval 
na zastupitele před samot-
ným hlasováním náměstek 
primátora Pavel Machala. 
Nakonec byl návrh 26 hla-
sy schválen, pro hlasovali 
všichni přítomní za ČSSD, 
KDU-ČSL a KSČM, pět 
hlasů dodalo Naše Město 
a tři ANO.  (pp)

Hokej nezůstal „na holičkách“

Na březnovém zasedá-
ní zastupitelstva města 
bylo rozhodnuto o zmoc-
nění Rady města Frýd-
ku-Místku k vyhlašová-
ní Dotačního programu 
na pořízení hybridních 
automobilů a ke schvalo-
vání podmínek, za kte-
rých budou příspěvky 
občanům poskytovány.

Dotační program, kte-
rý by měl být vyhlášen 
ještě letos na jaře, bude 
určen na podporu náku-
pu osobních vozidel (M1) 
s plně hybridním pohonem 
a v letošním rozpočtu je 
na něj vyčleněno pět mi-
lionů korun. Jeho cílem je 
snížení negativních vlivů 
dopravy na zdraví obyva-
tel a životní prostředí, ze-
jména snížení emisí z do-
pravy a případné snížení 
hlukové zátěže.

V průběhu zastupitel-
stva Jakub Tichý (Piráti) 
navrhoval rozšíření pod-
pory také na elektromo-
bily. „Naším cílem není 
podpora elektromobilů, 
chceme začít hybridy, kte-
ré nepotřebují infrastruk-
turu. Další rok se možná 
můžeme bavit o širším 
rozsahu tohoto dotačního 
programu,“ reagoval ná-
městek primátora Jakub 
Míček.

„Jedná se o pilotní pro-
jekt a uvidíme, jaký bude 
zájem. Chtěli bychom si to 
vyhodnotit a také techno-
logie se určitě budou dále 
vyvíjet. Prozatím bychom 
se přidrželi hybridních 
vozidel, protože chceme 
podporovat ekologickou 
dopravu a myslíme si, že je 
to krok správným směrem. 
Uvidíme ale, jaký bude 

ohlas ze strany veřejnosti,“ 
doplnil jej náměstek pri-
mátora Radovan Hořínek.

„Ve Frýdku-Místku jsou 
dvě nabíjecí stanice, v oko-
lí další, není tedy nutná 
další infrastruktura,“ 
upozorňoval Jakub Tichý, 
ale pro návrh zahrnující 
do programu také elektro-
mobily se vyslovilo jen 11 
zastupitelů, původní návrh 
pak byl podpořen 37 hlasy.

Oprávněnými žadateli 
budou fyzické a právnické 
osoby s trvalým pobytem 
nebo sídlem ve Frýdku-
-Místku po dobu nejméně 
jednoho roku před po-
dáním žádosti, musí být 
prvními majiteli vozidla. 
Maximální výše dotace je 
stanovena na 10 % z poři-
zovací ceny vozidla, nej-
výše však 75.000 korun. 
 (pp)

Město podpoří hybridní vozidla

Silný vítr strhl v noci 
na pondělí 11. března 
střechu z městské bu-
dovy ZUŠ na Kostikově 
náměstí ve Frýdku. Část 
plechové střechy vichr 
přehodil přes hřeben bu-
dovy. Na místo byli přivo-
láni hasiči, kteří podnikli 
potřebné úkony pro to, 
aby se střecha neodtrhla 
celá a nedošlo ke zranění 
osob nebo poškození dal-
šího majetku.

„Jednalo se o havarijní 
stav, který si žádal okamži-
té řešení. Po ztišení větru, 

tedy v úterý, byla odhalená 
část střechy zakryta nepro-
pustnou fólií a samozřej-
mě jsme zahájili přípravy 
na celkovou opravu střechy 
školy. To znamená, že bude 
nutné zpracovat projekto-
vou dokumentaci a násled-
ně vyhlásit výběrové řízení 
na firmu, která střechu 
opraví,“ řekl náměstek Pa-
vel Machala.  

Vítr odnesl i několik šin-
delů z městského obytného 
domu na ulici Beskydská 
v Místku. Nejednalo se 
ale naštěstí o závažné po-

škození. Na střechu byly 
připevněny šindele nové. 
Majetek města je řádně po-
jištěn, takže škodu uhradí 
pojišťovna. Silnému větru 
v noci neodolaly ani někte-
ré stromy. Občané hlásili 
vyvrácené nebo polámané 
stromy v různých částech 
města, například na ulici 
17. listopadu nebo J. Trnky. 
Informace o vyvrácených 
stromech přijímal odbor 
životního prostředí a tech-
nické služby města, kteří 
společně koordinovali je-
jich odstraňování.

Ve Frýdku-Místku 
není pochyb o tom, že 
si vedení radnice váží 
osobnosti Tomáše Gar-
rigua Masaryka. Primá-
tor má jeho obraz ve své 
kanceláři, máme po něm 
pojmenovánu jednu 
z hlavních tříd, kde se 
nachází i jeho památník, 
a vedení města právě zde 
pravidelně u příležitosti 
různých výročí zdůraz-
ňuje jeho odkaz.

„Také letos si polože-
ním květin k této bustě 
připomínáme výročí na-
rození jedné z největších 
osobností naší historie. 
Masaryk byl státník, filo-
zof, sociolog a pedagog, 
ale především to byl první 
prezident samostatné Čes-

koslovenské republiky. 
V Čapkových Hovorech 
s TGM vyjádřil Masaryk 
svůj postoj k demokracii. 
Řekl: Jsem zásadním, ale 
ne slepým přívržencem 
demokracie; znám slabi-
ny systému a neušla mi 
žádná špatná zkušenost, 
ale – nelituju ani na oka-
mžik svého rozhodnutí, 
které jsem uvážil, když 
jsem se vracel z války: že 
budu sloužit demokracii 
a republice. Demokracie 
je zárukou míru. Pro nás 
i pro svět,“ citoval primá-
tor směrem k přítomným 
se zdůrazněním, že ačko-
liv je Masaryk již téměř 
82 let po smrti, jeho myš-
lenky mají svou platnost 
dodnes.  (pp)

ŘÁDĚNÍ ŽIVLU: Silný vítr poškozoval střechy, ale 
i vyvracel stromy. 

Vítr málem odnesl plechovou střechu umělecké školy

Výročí narození T. G. Masaryka

PIETNÍ AKCE: Vzpomínka na Masaryka u jeho pa-
mátníku na stejnojmenné třídě.  Foto: Petr Pavelka
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Cena všech táborů: 
1 450 Kč na 5 dnů. Děti 
lze přihlásit i na jednotli-
vé dny za 370 Kč na 1 den.

Program táborů běží 
vždy od 8.00 do 16.00 
hodin. Hlídání zajištěno 
od 6.30 hodin a od 16.00–
–16.30 hodin.

Věk: 6–12 let (Pouze 
pro děti, které již absolvo-
valy 1. třídu ZŠ).

Přihlášky a informa-
ce: Budova A, Pionýrů 
767, Místek, Telefon: 
558 111 777, E-mail: tabo-
ry@klicfm.cz

8. 7. – 12. 7. 
CESTA KOLEM 

SVĚTA
Chceš zažít to pravé 

dobrodružství a procesto-
vat s námi svět? Společně 
poznáme, jak se žije na ji-
ných kontinentech. Dozvíš 
se zeměpisné zajímavos-
ti, poznáš různá zvířata 
a cizí krajiny. Bude to 
týden plný dobrodružství, 
poznání a zábavy.

15. 7. – 19. 7. 
EKO TÁBOR

Tábor se zaměřením 
na ekologii a ochranu 
přírody bude děti sezna-
movat zábavnou formou 
s ekologickými problémy 
všeho druhu. Součástí 
programu budou výlety 
do přírody, hry nebo díl-
ničky, ve kterých si děti 
z recyklovatelných mate-
riálů něco vyrobí a odne-
sou. 

22. 7. – 26. 7. 
DIVOKÝ ZÁPAD

Daleko za oceánem se 
rozprostírají horké a ne-
hostinné krajiny, které 
jsou domovem divokým 
indiánům a odvážným 
kovbojům. Do těchto 
míst se vydá skupina 
odvážných cestovatelů 
z Evropy, kteří se během 
svého pobytu mezi míst-
ními obyvateli naučí jez-
dit na koni, lovit bizony, 
stavět tee-pee a spoustu 
dalšího. Přidej se k nim, 
zažiješ velké dobrodruž-
ství, a navíc si mezi indiá-
ny a kovboji určitě najdeš 
spoustu skvělých kamará-
dů. 

29. 7. – 2. 8. 

PROTI PROUDU ČASU
Trávíš obyčejně prázd-

niny u moře nebo na cha-
tě? A co tak letos zkusit 
něco netradičního, pro-
žít výlet, který jsi ještě 
určitě nezažil? Chtěl by 
ses podívat do dávné mi-
nulosti nebo se nechat 
zlákat výletem do daleké 
budoucnosti? Ulovit ma-
muta, prožít den na stře-
dověkém hradě nebo se 
skamarádit s Marťany? 
Během tohoto týdne se 
toto všechno stane mož-
ným – stačí mít trochu 
odvahy a chuť zažít dob-
rodružství. Čeká nás to-
tiž napínavá prázdninová 
výprava, na kterou jen tak 
nezapomeneš. 

5. 8. – 9. 8. 
DETEKTIVNÍ ŠKOLA

V našem okolí se v po-
slední době událo několik 
nevysvětlitelných a ta-
jemných událostí, které je 
potřeba důkladně prošet-
řit schopnými detektivy, 
jimiž se společně stane-
me. Naučíme se vyšetřo-
vací postupy, procvičíme 
logické myšlení, prověří-
me svou odvahu a otestu-
jeme fyzické dovednosti. 
Pokud máš kuráž a pro 
strach uděláno, přidej se 
k nám. Pomoz nám a spo-
lečně přijdeme záhadě 
na kloub!

12. 8. – 16. 8. 
PEVNOST BOYARD
Máš v sobě pořád-

ný kus odvahy a baví tě 
výzvy? Jen tak tě něco 
nevyleká? Myslíš si, že 
jsi mazaný jako liška 
a dokážeš vyřešit složité 
hádanky otce Fura? Pak 
vstup s námi do pevnos-
ti Boyard, která skrý-
vá spoustu nečekaných 
nástrah. Spolu budeme 
plnit mnoho dobrodruž-
ných, ale i obtížných 
úkolů. Tvým úkolem 
bude nalézt klíče, které 
ti pomohou odemknout 
pokladnici. Pokud tohle 
všechno dokážeš, čeká tě 
poklad pevnosti Boyard!

19. 8. – 23. 8. 
ZE ŽIVOTA HMYZU
Během pěti dní společ-

ně prozkoumáme úžasný 
svět nejpočetnějších oby-

vatelů naší planety, jimiž 
je hmyz. Zjistíme, v čem 
všem je nám přínosem, 
kde nám škodí, kde všude 
žije a zaměříme se i na ně-
které fascinující informa-
ce o těchto stvořeních. 
Kromě badání uděláme 
i něco pro jeho ochranu 
stavbou hmyzího hotelu. 
Samozřejmostí budou hry, 
výlety, tvoření a přede-
vším zábava.

26. 8. – 30. 8. 
SVĚT SPORTU

Během pěti dnů po-
znáš tradiční či netradiční 
sporty celého světa. Spo-
lečně poznáme, jak se kte-
rý sport hraje, kde vznikl, 
co je k němu třeba. Bude 
to týden plný poznání 
a zábavy. Nebudou chybět 
ani výlety.

Cena divadelních tábo-
rů: 1 800 Kč na 5 dnů. 

Program táborů běží 
vždy od 8.00 do 16.00 
hodin nebo od 9.00–16.00 
hodin. 

Hlídání zajištěno 
od 6.30 hodin a od 16.00–
–16.30 hodin.

Věk: 7–11 let a 12–15 
let.

Přihlášky a informace: 
Budova A, Pionýrů 

767, Místek, Telefon: 
558 111 777, E-mail: tabo-
ry@klicfm.cz

8. 7. – 12. 7. 
DIVADLO OD A DO Z 

| STARŠÍ
Prázdninový pětidenní 

kurz pro mládež, ve kte-
rém si vyzkouší tvůrčí 
proces divadelní tvorby. 
Od pondělí do pátku se 
účastníci budou učit pra-
covat jak s dramatickým 
textem, tak s výtvarnou 
stránkou výroby kulis 
a rekvizit. Poslední den 
kurzu pak svým blízkým 
předvedou krátké divadel-
ní představení.

V rámci programu bu-
dou zahrnuty hry na roz-
voj divadelních doved-
ností, kolektivní hry 
na seznámení a spoluprá-
ci, výtvarné a pohybové 
aktivity.

22. 7. – 26. 7. 
DIVADLO OD A DO Z 

| MLADŠÍ

Prázdninový pětidenní 
kurz pro mládež, ve kte-
rém si vyzkouší tvůrčí 
proces divadelní tvorby. 
Od pondělí do pátku se 
účastníci budou učit pra-
covat jak s dramatickým 
textem, tak s výtvarnou 
stránkou výroby kulis 
a rekvizit. Poslední den 
kurzu pak svým blízkým 
předvedou krátké diva-
delní představení.

V rámci programu bu-
dou zahrnuty hry na roz-
voj divadelních doved-
ností, kolektivní hry 
na seznámení a spoluprá-
ci, výtvarné a pohybové 
aktivity.

Cena výtvarných tábo-
rů: 2 000 Kč na 5 dnů. 

Program táborů běží 
vždy od 8.00 do 16.00 ho-
din.

Hlídání zajištěno 
od 6.30 hodin a od 16.00–
–16.30 hodin.

Věk: 8–11 let a 11–15 
let.

Přihlášky a informa-
ce: Budova A, Pionýrů 
767, Místek, Telefon: 
558 111 777, E-mail: tabo-
ry@klicfm.cz

5. 8. – 9. 8. 
ARTIUM 

| KREATIVNÍ LÉTO
V průběhu celého týd-

ne si děti vyzkouší různé 
výtvarné techniky z tra-
dičního i moderního svě-
ta umění. Budeme tvořit 
realisticky i abstraktně. 
Budeme kreslit, malovat, 
modelovat, učit se tech-
niky a poznávat dějiny 
umění, a to v plenéru i in-
teriéru. Týden zakončíme 
výstavou pro rodiče a ka-
marády, kde každý umě-
lec bude moci vystavit svá 
díla, která vytvořil.

12. 8. – 16. 8. 
MOZAIKA 

| KREATIVNÍ LÉTO
Týden plný rukoděl-

ných technik. Čeká vás 
batikování, výroba letních 
šperků i dalších doplňků. 
Vyzkoušíte si i přípravu 
domácí kosmetiky, výro-
bu ručního papíru, malbu 
na porcelán a určitě dojde 
i na mozaiku. Vše pak 
zakončíme vernisáží pro 
rodiče i kamarády.

Cena koňských táborů: 
2 100 Kč na 5 dnů. 

Program táborů běží 
vždy od 8.00 do 16.00 ho-
din.

Hlídání zajištěno 
od 6.30 hodin a od 16.00–
–16.30 hodin.

Věk: 8–12 let
Přihlášky a informa-

ce: Budova A, Pionýrů 
767, Místek, Telefon: 
558 111 777, E-mail: tabo-
ry@klicfm.cz

15. 7. – 19. 7. 
KOŇSKÝ 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Máš rád koně? Chceš 

se o nich něco dozvědět? 
Chceš si vyzkoušet, jak 
se o takového koně musíš 
starat? Chceš si zajezdit? 
Pokud máš na tyto otázky 
kladné odpovědi, pak je 
tento tábor určen právě 
tobě. V pěti dnech se bu-
deš učit o koních. Tři dny 
(úterý, středa, čtvrtek) 
strávíš část dne přímo 
u koní. Vyzkoušíš si, jak 
se o ně starat, zajezdíš si 
na nich. Kromě koní tě sa-
mozřejmě čeká také mno-
ho her, soutěží a zábavy.

29. 7. – 2. 8. 
KOŇSKÝ 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Máš rád koně? Chceš 

se o nich něco dozvědět? 
Chceš si vyzkoušet, jak 
se o takového koně musíš 
starat? Chceš si zajezdit? 
Pokud máš na tyto otázky 
kladné odpovědi, pak je 
tento tábor určen právě 
tobě. V pěti dnech se bu-
deš učit o koních. Tři dny 
(úterý, středa, čtvrtek) 
strávíš část dne přímo 
u koní. Vyzkoušíš si, jak 
se o ně starat, zajezdíš si 
na nich. Kromě koní tě sa-
mozřejmě čeká také mno-
ho her, soutěží a zábavy.

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

Informace

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ STŘEDISKA 
VOLNÉHO ČASU KLÍČ – PŘIHLASTE SVÉ DĚTI VČAS
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V pasáži OC Frýda 
můžete po celý březen 
zhlédnout putovní výsta-
vu „Březen, měsíc dobro-
volníka“, soubor černo-
bílých velkoformátových 
fotografií nafocených při 
návštěvách dobrovolných 
pracovníků Adry u jejích 
klientů. Výstava vyprá-
ví beze slov o vztazích, 
o náplni dobrovolnické 
návštěvy i o typech dobro-
volnických programů.

Když se řekne Adra, vět-
šina lidí, i po tolika letech, 
řekne, že se jim vybaví 
povodně. Někteří si ji spojí 
se zahraničními projekty 
a mimořádnými událostmi. 
Ale málokdo odpoví – dob-
rovolnictví. Adra přitom 
v České republice vysílá 
více než 2100 dobrovolní-
ků do zdravotně-sociálních 
zařízení. Ti loni darovali 
osamělým seniorům a zdra-
votně postiženým osobám 
téměř 64 000 hodin. „Jsme 

jedineční v tom, že klademe 
důraz na dlouhodobý vztah 
dobrovolník-klient. Dvojice 
se setkává většinou jednou 
týdně. Naši dobrovolníci 
jsou vzděláváni po odborné 
i lidské stránce na škole-
ních a supervizích. Přiná-
ší radost, úsměv, navrací 
pocit důležitosti, lidského 
bytí, navrací mnohdy pocit 
smysluplnosti života. A to 
stojí za to!“ zní z Adry, kte-
rá se formou této výstavy 
rozhodla zvýšit povědomí 
o tom, že pod její organiza-
cí probíhá mimo jiných ak-
tivit i úžasná dobrovolnická 
činnost.

„Zájem, povídání, spo-
lečný čaj, partička žolíků, 
prohlížení fotoalba, kousek 
přečtené knihy mají kouzel-
né účinky. Přinášejí hodno-
tu a radost. Samota je totiž 
stav nouze,“ říká Katka, ve-
doucí dobrovolnického cen-
tra. A Mirek, jeden z dob-
rovolníků, dodává: „Sám 

jsem senior, a tak mám čas. 
Rád pomáhám a poznávám 
životní příběhy. Věřím, že 
i já budu stárnout s laska-
vými lidmi okolo mě. Dnes 
jsem mezi seniory, kteří 
mají více jak 90 let, ještě 
vlastně mladík…“

Ve Frýdě vám prostředí 
dobrovolnictví přibližují 
fotografie Daniela Kašpa-
ra. „Dobrovolnictví mne 
zaujalo tím, že je v přímém 
kontrastu s prostředím, 
ve kterém se profesně nyní 
pohybuji. Světla londýn-
ských studií módního a fo-
tografického průmyslu vy-
střídaly zdravotní a sociální 
ústavy v Čechách. Rád jsem 
poznal, že i v dnešní době 
existuje lidská dobrota 
a obětavost lidí s dobrou 
vůlí být pomocí. Věřím, že 
fotografiemi představíme 
druhou tvář společnosti, 
o které se v médiích nepí-
še,“ doufá Daniel Kašpar.

Pokud váháte, jestli jste 

Podané ruce – osobní 
asistence již osmnáct let 
pomáhají lidem s postiže-
ním a seniorům. Neuvěři-
telných osmnáct! V břez-
nu roku 2001 se členové 
spolku Podané ruce, o. 
s., rozhodli, že budou na-
slouchat spoluobčanům 
s handicapem a budou jim 
také pomáhat, a to služ-
bou osobní asistence. 

Tehdy to nebyla běžně 
využívaná ani známá služ-
ba. Nebylo to jednoduché, 
ale podařilo se a Podané 
ruce – osobní asistence 
mohly začít v květnu 2001 
poskytovat osobní asisten-
ci. S nadšením jsme se vrhli 
i do prosazování služby 
v institucích a propagaci 
zatím ne tolik známé formy 
pomoci.

Jedny z prvních klientek 
byly seniorky z Frýdku-
-Místku, ze Sviadnova a ze 
Staříče. Náš pracovní tým 
čítal pět osob. Tři jsme služ-
bu přímo poskytovaly. Já 

tehdy chodila ke klientům, 
rozdělovala služby i sepi-
sovala smlouvy s novými 
zájemci o službu. Kolegy-
ně zajišťovala účetnictví 
i personalistiku, její manžel 
komunikoval s institucemi 
a psal žádosti. Byl a stále je 
dobrovolníkem, pracuje pro 
organizaci zcela zdarma 
a ve volném čase. 

Čas neuvěřitelně běží. 
A těch krásných a hlavně 
velmi plodně využitých 
osmnáct let nám všem po-
mohlo profesionálně do-
spět. I samotná organizace 
vyzrála, zmoudřela, vypra-
covala se. V současné době 
jsme jedním z největších 
poskytovatelů osobní asi-
stence v České republice. 
Jen několik čísel ke srovná-
ní. V roce 2001: 8 zaměst-
nanců a 4 781 hodin služby 
pro 39 klientů. V současné 
době je počet zaměstnan-
ců zhruba 130 a počet kli-
entů se pohybuje kolem 
250 měsíčně. V roce 2018 
osobní asistentky a asis-
tenti poskytli více než 124 
tisíc hodin služby u klientů. 
Čísla jsou důležitá a objek-
tivní. Hlavní je ale každý 
službou zajištěný klient. 
Osobní asistence je jednou 
z možností řešení svízelné 
zdravotní i sociální situace. 
A při službě člověk pomáhá 
člověku. Je to pro všechny 

strany ten nejpřirozenější 
stav. 

V současné době máme 
problémy se sháněním tolik 
potřebných zaměstnanců. 
Věříme ale, že i v dalších 
letech budeme stále orga-
nizací, která je přínosem 
a oporou našim klientům 
i jejich rodinám. Dovoluji 
si ukončit citátem z jednoho 
z mnoha děkovných dopisů, 
které dostáváme: „Vážená 
paní ředitelko, velmi si ce-
ním, že Vaše organizace 
pomáhá rodinám v jejich 
těžké situaci, aby milova-
ný člověk mohl prožít své 
dny v kruhu rodiny. Moc 
děkuji za vstřícné jednání, 
práci s úsměvem…“. Také 
my bychom chtěli poděko-
vat – našim klientům, jejich 
rodinám, našim zaměstnan-
cům a také všem, kdo nás 
podporují a pomáhají nám 
pomáhat!

Přejeme k osmnáctinám 
všem z organizace Poda-
né ruce – osobní asistence 
hlavně hodně zdraví. Přeje-
me radost z pomáhání, stá-
lou pozitivní energii. Klien-
tům i jejich rodinám stále 
někoho spolehlivého, aby 
na své bolesti nebyli sami. 
Proto jim přeju Podané ruce 
k ruce.

Za podané ruce – 
osobní asistence Helena 

Fejkusová, ředitelka

VERNISÁŽ: Zahájení výstavy, i s houslovým partem, 
se za město zúčastnil náměstek primátora Marcel Siko-
ra, který poděkoval dobrovolníkům za jejich záslužnou 
činnost.  Foto: Petr Pavelka 

ADRA – co vám naskočí? Mělo by také „dobrovolnictví“

Podané ruce: Je nám osmnáct

Téměř čtyřicet budou-
cích maminek a otců se zú-
častnilo ve středu 6. března 
druhého letošního Dne ote-
vřených dveří, který pro ně 
připravilo porodní a novo-
rozenecké oddělení frýdec-
ko-místecké nemocnice. 

„V průběhu dvouhodino-
vého programu si nastáva-
jící rodiče vyslechli několik 
přednášek o možnostech 
vedení porodu v naší ne-
mocnici, využití epidurální 
analgézie, o způsobech ko-
jení a péči o novorozence. 
Na jejich dotazy odpoví-
dali odborníci z řad lékařů 

a sester a ukázky manipu-
lace s novorozencem před-
vedla paní Eva Kiedroňová, 
s kterou porodní oddělení 
dlouhodobě spolupracuje. 
Nechyběla ani obvyklá pro-
hlídka pokojů na porodním 
oddělení a samotných po-
rodních sálů, která se tento-
krát vzhledem k vytíženosti 
porodních sálů přesunula 
hned na úvod. Na závěr své 
návštěvy dostaly všechny 
maminky od vrchní sestry 
Evy Šprlové krásný jarní 
tulipán,“ referovala Jolana 
Filipová, tisková mluvčí ne-
mocnice.

Proběhl druhý letošní den
otevřených dveří v porodnici

třeba i vy pro dobrovolnic-
tví tím správným člověkem 
a co to všechno obnáší, 
načerpejte inspiraci na vý-
stavě nebo využijte konzul-

tační hodiny první středu 
v měsíci mezi 14. a 17. ho-
dinou v Dobrovolnickém 
centru Adra Frýdek-Místek 
na Radniční ulici.  (pp)
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kam za sportem a relaxací
AQUAAEROBIC – ZDRAVÉ CVIČENÍ

Bazén 11. ZŠ J. z Poděbrad, Frýdek
lenka.kolarcikova@seznam.cz

tel.: 608 745 605
Zápis do KURZU duben–červen 2019

Letošní halová atle-
tická sezóna je defini-
tivně za námi a nastal 
čas hodnocení. Z mis-
trovství České repub-
liky jsme přivezli dvě 
zlaté medaile zásluhou 
žákyně Anny Cagašové 
na 300 m a dorosten-
ce Thomase Hlavačky 
na 800 m. K tomu stří-
bro Kláry Ningerové 
za trojskok dorostenek 
a dva bronzy zásluhou 
chodců. Mezi doros-
tenkami ho vybojova-
la Amálie Mynářová 
a v žácích Vojta Novák.

K tomu tři čtvrtá místa 
– 60 m Anny Cagašové, 
vrh koulí žáků Dominika 
Göttlichera a 3000 m do-
rostence Patrika Stanko-
va. Páté místo vybojova-
la mezi juniorkami Adéla 
Lojkásková ve výšce, 
dvě šestá místa potom 
chodkyně – žákyně Jana 
Bednářová a dorostenka 
Denisa Pánková. Sedmé 
místo přidala juniorka 
Eliška Kopcová na 800 m 

a mezi ženami vybojova-
ly osmé místo Klára Nin-
gerová v trojskoku a Adé-
la Lojkásková ve výšce. 
Takže z republikových 
šampionátů výborná bi-
lance. O nic hůře si naši 
nevedli ani na Mistrov-
stvích Moravy a Slez-
ska. Z nich dovezli devět 
zlatých, šest stříbrných 
a sedm bronzových me-
dailí. Výrazně se rovněž 
„hýbalo“ s historickými 
tabulkami. Letos naši 
atleti překonali dvacet 
tři halových oddílových 
rekordů. Šest oddíláků 
překonaly starší žákyně, 
lépe řečeno Anna Caga-
šová, a to na 150, 200, 
300, 600, 800 m a v dál-
ce. V dorostenkách padl 
rekord zásluhou Kláry 
Ningerové v trojskoku, 
v juniorkách se tabulky 
měnily čtyřikrát. Adéla 
Lojkásková 60 m pře-
kážek a výška, Eliška 
Kopcová 600 m a Da-
rina Křenková 1000 m. 
V mladších žačkách 

V sobotu 9. února se 
naši nejmenší závodníci 
Plaveckého oddílu Frý-
dek-Místek zúčastnili již 
tradičního havířovské-
ho závodu s výstižným 
názvem Pulec Severský. 
Tentokrát jsme měli želíz-
ka v ohni hned v několika 
kategoriích dívek i kluků. 

V ročníku 2009 to byli 
Ludvík Bohočík, Matěj 
Audy a Jolanka Ruszová. 
Ta kromě 8. místa na 50 m 
znak, 4. místa na 50 m prsa, 
vybojovala bronz na 50 m 
motýla a hlavně skvělým 
výkonem stříbro na 50 m 
volným způsobem. Ma-
těj Audy pak přidal jedno 
8. místo na 50 m 
motýlkem.

V ročníku 2010 
nás reprezentova-
li Tomáš Mikuš, 
Tomáš Metz, Eda 
Špok a Filip Hořa-
va. V nabité kate-
gorii kluci tradičně 
bodovali hlavně 
v závodě na 50 m 
prsa, kde Filip Ho-
řava vybojoval zla-

to a Eda Špok k tomu přidal 
9. místo. V dalších závo-
dech si pak všichni vylep-
šili nebo alespoň vyrovnali 
svá osobní maxima z konce 
minulé sezony a hlavně se 
viditelně přiblížili svým 
soupeřům, což dává naději 
do dalších závodů. 

V kategorii nejmenších 
ročníků 2011 jsme měli 
naše tři šikovné holčičky 
Evičku Müllerovou, Va-
linku Juráčkovou a Elišku 
Lednickou, které společně 
zazářily hned v prvním 
závodě na 25 m znak, kde 
v uvedeném pořadí obsa-
dily téměř shodným časem 
kompletní stupně vítězů. 

Skutečnost, že společně 
trénují, se pak projevila 
i v disciplíně 25 m prsa, 
kde opět v jediné vteřině 
obsadily 4., 5. a 6. místo. 
Neztratily se pak ani na 25 
metrů volným způsobem, 
kde braly 4., 7. a 9. místo. 

Závod tak byl pro náš 
oddíl velice úspěšný a děti 
jsou v nové sezoně krásně 
rozjeté k parádním vý-
sledkům.

Závěrem si však musíme 
trochu postesknout, že při 
pohledu na špičkové nové 
startovní bloky na haví-
řovském bazénu jsme si 
opětovně hořce uvědomi-
li, jak nevyhovující jsou 

ve srovnání s ji-
nými městy pla-
vecké podmínky 
ve Frýdku-Místku, 
přičemž rozdíly 
se evidentně dále 
prohlubují. Tento 
náš hendikep se 
pak bohužel nevy-
hnutelně projevuje 
zejména ve výsled-
cích našich větších 
závodníků.

Jedenáctiletí kluci 
z basketbalového klu-
bu Basketpoint Snakes 
Frýdek-Místek změnili 
plán tréninku a využili 
sněhové nadílky v našem 
městě. Společně s trenéry 
a rodiči vyrazili za spo-
lečným dobrodružstvím 
na svah poblíž 5. ZŠ. 

Že jsou kluci natěše-
ní, šlo vidět již na srazu. 

Koulovaní, sněžné souboje 
a obyčejné válení v čistém 
novém sněhu nemělo kon-
ce. Na svahu se samozřejmě 
bobovalo, klouzalo, utváře-
ly vláčky a vagonky a taky 
soutěžilo, kdo dál a rychleji. 
Odvážnější měli snowbor-
dovou premiéru. Ani drob-
né oděrky, jeden zlikvido-
vaný bob, totální promočení 
nikomu neubralo na radosti 

z opravdové zimy. Ta k nám 
do města dorazila opravdu 
po dlouhé době. To, co jsme 
my starší měli na denním 
pořádku v zimním období, 
je dnes trošku vzácnost. 
A my tomu u nás říkáme 
trénink, nebo klidně zimní 
příprava. To všechno pro-
spěje kolektivu i pohybu 
na hřišti, až sněhy roztají… 
 Robin Foniok, šéftrenér

Snejci z Basketpointu na sněhu

Nejmladší plavci zabodovali

ANNA CAGAŠOVÁ: Mistryně republiky na 300 m.

Úspěšná halová sezóna s tituly slezanských atletů

Trojice děvčat atletic-
kého oddílu Slezan Frý-
dek-Místek nastoupila 
v meziměstském utkání 
mladšího žactva ve vít-
kovické hale. Holky si 
vedly výborně, když co 
start to osobní rekord!

Tereza Kubajurová fi-
nišovala na 2. místě na 60 
ve vyrovnaném osobá-
ku 8.28 s a doběhla třetí 
na 150 za 20.04 s, což už 
bylo nové osobní maxi-

mum. To si výrazně vy-
lepšila také Barča Bystři-
čanová v běhu na 800 m. 
Čas 2:30.00 minuty stačil 
na třetí místo. Mimo bo-
dování nastoupila Markéta 
Polášková a ve vrhu koulí 
vylepšila výkonem 9.65 m 
dokonce oddílový rekord. 
Ve skoku vysokém zdolala 
laťku ve výšce 1.36 m, což 
je opět osobní maximum. 
Všem holkám velká gra-
tulace.  

Mladší žákyně si vedly výborně

vylepšila oddílové ma-
ximum v kouli Markéta 
Polášková. Letos se čini-
la i mužská část oddílu. 
Nejlepší byli dorosten-
ci, když Robin Dorotík 
vylepšil čas na 150 m, 
Thomas Hlavačka 
na 200, 300, 400, 600 
a 800 m, Patrik Stankov 
na 2000 m. Další maxi-
ma posunuli ve starších 
žácích v kouli Dominik 
Göttlicher, v juniorech 
na 600 m Marek Spilka, 
v mladších žácích Vojta 
Novák v chůzi na 3000 m 
a v přípravce Tobiáš Gar-
čic na 600 m. Každopád-
ně můžeme halovou část 
letošní sezóny hodnotit 
velice dobře!   
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hokej mládeže

Poslední duel v domá-
cím prostředí v základ-
ní části Strabag Rail 
extraligy házenkáři Pe-
pino SKP Frýdek-Mís-
tek zvládli. V zápase 
s Hranicemi takřka ce-
lou dobu vedli. Utkání 
nakonec vyhráli pomě-
rem 29:26 a upevnili si 
7. místo v tabulce. 

Před střetnutím byl 
mezi oběma družstvy 
sedmibodový rozdíl v ta-
bulce. Zatímco náš tým 
chtěl udržet 7. příčku, 
Hranice se z 10. místa už 
výše posunout nemohly. 
Od začátku viděli diváci 
střetnutí, ve kterém děla-
ly oba týmy hodně tech-
nických chyb. Spousta 
útoků končila zbrklým 

zakončením. Až do 20. 
minuty si ani jeden ce-
lek nevypracoval větší 
než dvougólový náskok. 
První poločas vyzněl pro 
náš celek poměrem 13:10 
i díky tomu, že zvládl 
o poznání lépe posled-
ních deset minut této 
části zápasu. Tento úsek 
vyhrál poměrem 6:2.

Po změně stran to za-
čalo vypadat na to, že si 
naše družstvo dojde k po-
měrně jasnému vítězství, 
protože jeho náskok začal 
postupně narůstat. Deset 
minut před koncem vedlo 
už 28:19. Jenže pak se do-
kázaly Hranice střelecky 
prosadit šestkrát po sobě 
a v 58. minutě to bylo už 
jen o tři branky.

Trenér našeho týmu 
Jiří Kekrt zmínil, že pro 
jeho družstvo je každé 
utkání těžké: „Soutěž je 
letos hodně vyrovnaná. 
Mezi jednotlivými druž-
stvy nejsou nějaké zásad-
ní rozdíly, což je na jedné 
straně dobré, ale na dru-
hé to vede k všeobecné 
nervozitě. Náš zásadní 
problém je ten, že při 
tak úzkém kádru udržet 
sportovní formu na vy-
soké úrovni u každého 
hráče z těch mála, které 
máme, je složité.“

Sestava: Pyško, Cáb, 
Štolcar – Šimek, Petrov-
ský 8, Gřešek 9/4, Ko-
cich 3, Strack 4, Horáček, 
Žvak, Mazur, Musálek 3, 
Pomichálek, Bosák 2.

5. třída vs. SK 
Prostějov 1913 9:4

Hokejisté 5. třídy při-
vítali v hale Polárka v so-
botu 9. března soupeře 
z Prostějova. 

Úvodní třetina patřila 
domácím hráčům, kteří 
dali jasně najevo, že body 
zůstanou doma, a Prostě-
jovu nasázeli šest branek. 
Druhá dvacetiminutovka 
byla opět v režii domá-
cích, kteří přidali další 
tři zásahy a závěrečnou 
třetinu si pohlídali. Bo-
hužel třikrát inkasovali, 
ale na vítězství mladých 
Rysů 9:4 to už nic ne-
změnilo. 

Branky: 2x Doupal, 2x 
Socha, Švrčina, Marek, 
Trnka, Pindur, Platková.

5. třída vs. HK Mladí 
Draci Šumperk 5:0
Hokejisté 5. třídy na-

stoupili v dalším utká-
ní proti Šumperku. Ten 
po celé utkání hledal 
marně recept na skvěle 
chytajícího Matěje Flo-
ka, který předvedl ně-
kolik důležitých zákro-
ků v zápase a společně 
s Sebastiánem Šrubařem, 
který v závěru taky za-
sáhl do hry, udržel čisté 
konto. Frýdek-Místek 
nakonec zaslouženě vy-
hrál 5:0. Branky: Hrček, 
Mitura, Trnka, Socha, 
Pindur.

Dorost vs. HK 
Kroměříž 6:4

Dorostenci Frýdku-
-Místku v nedělním do-
poledni přivítali v Polár-
ce soupeře z Kroměříže. 
Utkání nabídlo deset 
gólů a z tříbodové výhry 
se radovali domácí hoke-
jisté, kteří vyhráli 6:4. 

Branky: Hylský, 3x 
Berski, Berka, Siekierka.

8. třída vs. HC AZ 
Havířov 2010 2:9

Hokejisté 8. třídy 
ve svém dalším soutěž-
ním zápase nastoupili 
proti Havířovu. 

Ten byl od začátku 
střetnutí lepším druž-
stvem a z Frýdku-Místku 
si zaslouženě odvezl plný 
počet bodů za výhru 9:2. 
Branky: 2x Kaleta.

6. třída vs. HC AZ 
Havířov 2010 4:0

Hokejisty 6. třídy če-
kalo v sobotu 2. března 
další soutěžní utkání, 
ve kterém přivítali Haví-
řov. Ten po bezbrankové 
úvodní třetině držel na-
děje na bodový zisk, ale 
druhá perioda vyšla do-
mácím hráčům, kteří se 
prosadili třikrát. Nako-
nec se svěřenci Tomáše 
Snášela a Michala Bo-
boka radovali z vítězství 
4:0. Branky: Ostřížek, 
Hudeček, 2x Grzymek.

Junioři vs. HC 
Boskovice 6:4

Junioři Frýdku-Místku 
zdolali v pátek 1. března 
na domácím ledě soupe-
ře z Boskovic 6:4 a dál 
pokračují na vítězné 
vlně. Branky: 2x Vlček, 
Najzar, Hudeček, Janík, 
Škrlík.

DOMA LÉPE: Házenkáře Frýdku-Místku je v posled-
ních zápasech na domácí palubovce těžké zastavit. 
 Foto: Petr Pavelka

Házenkáři si výhrou upevnili 7. místo v extralize
Pepino SKP Frýdek-Místek – TJ Cement Hranice 29:26 (13:10)

V sobotu 2. března se 
v Orlové odehrál důle-
žitý žákovský šachový 
turnaj – krajský přebor 
starších žáků. Rozsahem 
to nebylo klání příliš vel-
ké, protože se jej účastni-
la pouze čtyři družstva, 
ale jednalo se o střetnutí, 
ve kterém chtěli všichni 
zvítězit, protože odměna 
byla velmi prestižní. 

Vítěz postupoval do 1. 
ligy mladšího dorostu. 
A o postup do takové sou-
těže už stojí za to pořád-
ně zabojovat. Družstvo 
Beskydské šachové školy 
(Richard Stalmach, Petr 

David Lanča, Kateřina 
Fárková, Vladislav Bla-
hut, Denisa Bartečková 
a Tereza Horková) zvítě-
zilo ve všech zápasech: 
ŠK TJ Dolní Benešov 
porazilo 4:2, TJ Lokomo-
tivu Krnov „B“ 4,5:1,5 
a TJ Slovan Havířov 5:1. 
V turnaji tak BŠŠ zvítězi-
la velmi přesvědčivě s pl-
ným ziskem devíti bodů. 
Naši mladí šachisté do-
sáhli dalšího významného 
úspěchu a my jim přejeme 
hodně štěstí na podzim, 
kdy jim začne sezóna 
v nové soutěži. 

 Tomáš Adamec

Další přesvědčivý úspěch 
mladých šachistů BŠŠ

Mezi tradiční akti-
vity ZŠ a MŠ Naděje 
patří každoroční účast 
na zimní a letní Olympi-
ádě MP, pořádané Han-
dicap centrem Škola ži-
vota ve Frýdku-Místku, 
se kterou spolupracuje-
me řadu let.

Ve dnech 8.–10. února 
jsme si užili skvělý pro-
dloužený víkend u přehra-
dy Morávka, kde se každo-
ročně tyto sportovní hry 
konají. Letos jsme opět 
soutěžili v běhu na lyžích, 

střelbě a štafetě jednot-
livců. Přesto, že jsme se 
neumístili na stupních 
vítězů, byly naše výkony, 
jakožto nejmladších členů 
olympiády, velice dobré. 
Atmosféra byla úžasná. 
Vše uzavíral nádherný oh-
ňostroj a diskotéka. Velké 
díky patří nejen organizá-
torům této akce, ale také 
všem, kteří podali pomoc-
nou ruku, když bylo po-
třeba. Těšíme se na další 
ročník. 

 Vlasta Slováčková

ZŠ a MŠ Naděje na Olympiádě MP

BOJE NA LEDĚ: Mužům už sezóna skončila, mládež 
ale o výsledky bojuje dál.  Foto: Petr Pavelka
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Zápis do 1. ročníku zá-
kladního vzdělávání v zá-
kladních školách zřizova-
ných Statutárním městem 
Frýdek-Místek proběh-
ne v pondělí 15. 4. 2019 
a v úterý 16. 4. 2019, s vý-
jimkou základních škol 
v Chlebovicích a Skalici, 
kde budou zapisovat pouze 
v pondělí 15. 4. 2019.

Škola před zahájením 
zápisu zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový pří-
stup informace k organizaci 
a průběhu zápisu, které ob-
sahují kritéria pro přijímání 
žáků, počet žáků, které je 
možné přijmout, popis for-
mální a případných dalších 
částí zápisu a popřípadě dal-
ší údaje. 

Podle školského zákona 
je zákonný zástupce povi-
nen přihlásit dítě k zápisu 
k povinné školní docházce. 
Nesplnění této povinnosti 
lze považovat za přestu-
pek. Povinná školní docház-
ka začíná počátkem školního 
roku, který následuje po dni, 
kdy dítě dosáhne šestého 
roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Není-li dítě 
tělesně nebo duševně přimě-
řeně vyspělé a požádá-li o to 
písemně zákonný zástupce 
dítěte v době zápisu dítěte 
k povinné školní docházce, 
odloží ředitel školy začátek 
povinné školní docházky 
o jeden školní rok, pokud je 
žádost doložena doporučují-
cím posouzením příslušné-
ho školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psycholo-
ga. Začátek povinné školní 
docházky lze odložit nejdéle 
do zahájení školního roku, 
v němž dítě dovrší osmý rok 
věku.

Pro školní rok 2019/2020 
se zapisují děti narozené 
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 
a děti s odkladem školní 
docházky z minulého roku, 
k plnění povinné školní do-
cházky může být přijato také 
dítě narozené od 1. 9. 2013 
do 30. 6. 2014, je-li přiměře-
ně tělesně i duševně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný 
zástupce. Podmínkou přijetí 
dítěte narozeného v období 
od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 
k plnění povinné školní do-
cházky je také doporučující 
vyjádření školského pora-
denského zařízení, podmín-
kou přijetí dítěte narozeného 
od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 
jsou doporučující vyjádření 

školského poradenského za-
řízení a odborného lékaře, 
která k žádosti přiloží zá-
konný zástupce.

Informace k plnění po-
vinné školní docházky 
v zahraničí jsou zveřejněny 
pod tímto odkazem: 

h t t p s : / / w w w. m z v.
cz/cesi_v_zahranici/cz/
skolstvi_a_vzdelavani/vzde-
lavani_predskolni_zaklad-
ni_stredni/zakladni_vzdela-
vani.html

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

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

Masaryka 454 
web: www.1zsfm.cz 

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

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

Jana Čapka 2555 
web: www.2zsfm.cz 

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

děbrad 3109 
web: www.11zsfm.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 
Bavlnářská, Bedřicha Vác-
lavka, Černá cesta, Dobrov-
ského, Dr. M. Tyrše, Dr. Pet-
ra, Dvorská, Hlavní třída, J. 
Božana, Jana Čapka, Jiřího 
Mahena, Jiřího z Poděbrad, 
Josefa Kavky, Kostikovo ná-

městí, Kpt. Nálepky, Krátká, 
Lipová, M. Chasáka, Malá, 
Mikoláše Alše, Na Podvo-
lání, Na Poříčí, Na Veselé, 
Na Vyhlídce, Na Výsluní, 
Nádražní, Národních mu-
čedníků, Nové Dvory-Hlí-
ny, Nové Dvory-Kamenec, 
Nové Dvory-Podhůří, Nové 
Dvory-Vršavec, Novod-
vorská, Ó. Łysohorského, 
Okružní, Panské Nové 
Dvory, Pekařská, Pod Zá-
mečkem, Podlesní, Potoč-
ní, Přemyslovců, Příkrá, 
Růžová, Sadová, Slavíčko-
va, Slezská, Sokola Tůmy, 
Spojovací, Staroměstská, 
Svatoplukova, Šeříková, 
Těšínská, tř. T. G. Masary-
ka, Třešňová, V Zahradách, 
Viléma Závady a místní část 
Skalice s výjimkou vzdělá-
vání na prvním stupni zá-
kladní školy.

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

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

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

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

web: www.4zsfm.cz 
Školský obvod tvoří ulice: 
4. května, Beskydská, Bez-

ručova, Bohuslava Martinů, 
Družstevní, Emy Destinové, 
F. Čejky, Františka Linharta, 
Frýdlantská, Havlíčkova, J. 
Jabůrkové, Janáčkova, Jo-
sefa Lady, Jungmannova, 
K Olešné, Komenského, 
Kvapilova, Květná, Lesní, 
Luční, Malé náměstí, Maxi-
ma Gorkého, Na Hrázi, Nad 
Potokem, Nad Přehradou, 
Nerudova, Nová, Palkovic-
ká, Pavlíkova, Pod Letištěm, 
Podpuklí, Polní, Příborská, 
Rudolfa Vaška, Rybářská, 
Svazarmovská, Školská, 
U Náhonu, Vojtěcha Martín-
ka, Zborovská, Zdeňka Ště-
pánka, Zelená.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-

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

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

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-

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

Školský obvod tvoří ulice: 
1. máje, 28. října, Bahno-Hlí-
ny, Bahno-Příkopy, Bah-
no-Rovňa, Beethovenova, 
Bezručova, Březová, Čela-
kovského, Družstevní, Fráni 
Šrámka, Frýdlantská, Gaga-
rinova, Josefa Myslivečka, 
Josefa Suka, Ke Splavu, 
Křížkovského, Mozartova, 
Myslbekova, Na Konečné, 

Nad Cihelnou, Palackého, 
Politických obětí, Říční, 
Stará Riviera, Svatopluka 
Čecha, Třebízského, U Ost-
ravice, Václava Talicha.

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

armády 570 
web: www.osmicka.cz 

Školský obvod tvoří ulice: 
17. listopadu, Bahno-Štandl, 
Beskydská, Boženy Němco-
vé, Brožíkova, Březinova, 
Collo-louky, Čajkovského, 
Československé armády, 
Dr. Antonína Vaculíka, Fibi-
chova, Foerstrova, Foglaro-
va, Jiřího Trnky, Kolaříkova, 
Kollárova, Lidická, Marie 
Majerové, Marie Pujmano-
vé, Ondrášova, Ostravská, 
Piskořova, Pod Štandlem, 
Příborská, Raisova, Vítěz-
slava Nezvala, Vrchlického.

Spádová škola:
- Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek, 
Lískovec, K Sedlištím 320 

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

Školský obvod tvoří místní 
část Lískovec.

Spádová škola:
- Základní škola a ma-
teřská škola Frýdek-

-Místek – Chlebovice, Pod 
Kabáticí 107, příspěvková 

organizace 
web: www.zschlebovice.cz 

Školský obvod tvoří místní 
části Chlebovice, Lysůvky 
a Zelinkovice.

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

– Skalice 192, příspěvková 
organizace

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

web: 
www.specskolynadeje.cz 

Nemá stanoven školský 
obvod.

ZÁPISY: V dubnu přijdou pro šestileté děti jejich velké 
dny.  Foto: Petr Pavelka

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020
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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 je součástí 
pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VI. 
NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VII. 
NP (kancelář) 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VIII. 
NP (kancelář)

stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 
zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí 
pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová 
nebytový prostor o výměře 18,97 m², II. 
NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VI. 
NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. 
NP (kancelář)

stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 za-
stavěná plocha a nádvoří, (stavba je sou-
částí pozemku p.č. 3026) – ul. Těšínská
nebytový prostor o celkové výměře 16,13 
m², I. NP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 
m², I.NP (sociální zařízení)

stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je součás-
tí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 16,58 
m2, I. NP (provozovna)
nebytové prostory o výměře 27,3 m2, I. NP 
(prodejna)

stavba č.p. 1147 na pozemku p.č. 2982 
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (stavba je součástí 
pozemku p.č. 2982) – tř. T. G. Masaryka 
(kavárna Radhošť)
nebytové prostory o celkové výměře 
434,62 m2, I. PP (kavárna Radhošť)

stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba je sou-
částí pozemku p. č. 1542) – Kostikovo 
náměstí 
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. 
NP (kancelář č. 2.09, 2.10).
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 
m2, IV. NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, 
IV. NP (kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 
m2, IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 
m2, IV. NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 21,56 
m2, IV. NP (kancelář č. 4.09)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 
m2, IV. NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 
m2, IV. NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 
m2, IV. NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 
m2, IV. NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 

m2, IV. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 
m2, V. NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 
m2, V. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 15,16 
m2, V. NP (sklad)
Dominika Chludová, 
tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez 
č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – 
bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 27,14 
m2 (sklad)

stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez 
č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3992/5) 
– bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 
m2 (sklad)

stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2204 je součástí pozemku 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)
nebytové prostory o celkové výměře 17,55 
m2 (kancelář)

stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez 
č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) 
– bývalý sklad PHM – bývalá místecká 
kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře 43,47 m2 
(sklad)

stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2205 je součástí pozemku p.č. 3987/2) – 
bývalá místecká kasárna:
kancelářské a skladové prostory

stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je 
součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý 
Koloredov 
nebytové prostory o celkové výměře 41,36 
m2, V. NP, místnost 505 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 
m2, V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,24 
m2, V. NP, místnost 508 (kancelář)

stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 
zastavěná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky 
(sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 
m2, II. NP
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 
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

na vedoucí pracovní místa ředitelů 
příspěvkových organizací: 

1. Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 
1883, se sídlem Josefa Myslivečka 1883, 738 02 Frý-
dek-Místek, IČ: 63699028
2. Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. 
Božana 3141, se sídlem J. Božana 3141, 738 01 Frýdek-
-Místek, IČ: 60046091
3. Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa 
Lady 1790, se sídlem Josefa Lady 1790, 738 01 Frý-
dek-Místek, IČ: 60046082
Předpoklady:
1. odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou čin-
nost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedago-
gických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
2. plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)
3. znalost problematiky řízení a obecně závazných 
právních předpisů zejména v oblasti školství
4. občanská a morální bezúhonnost 
5. zdravotní způsobilost 
Obsahové náležitosti přihlášky (písemně zašlete):
 přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
 úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělá-
ní (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k di-
plomu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
 úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ře-
ditele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho dolo-
žení do 2 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy 
 strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 
a dovednostech
 koncepci rozvoje mateřské školy (dodržet rozsah 
maximálně tři strany strojopisu)
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsí-
ců) nebo doklad o jeho vyžádání
 lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání čin-
nosti ředitele školy (ne starší tří měsíců) 
 čestné prohlášení o plné svéprávnosti (způsobilosti 
k právním úkonům)
Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze při-
hlášky doložené kompletními náležitostmi (přihláš-
ku, životopis, koncepci rozvoje mateřské školy a čest-
né prohlášení vlastnoručně podepište).
Informace: www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte do 10. 4. 2019 na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU, Odbor 
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, k rukám Ing. Jiřího Adámka.
Obálku označte názvem školy a textem: 
„konkursní řízení – neotvírat
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28. 6. – 7. 7.
ŠACHOVÝ TÁBOR 

| 10 dnů
Šachové turnaje, přednášky, 
sport, hry a soutěže v příro-
dě, celotáborová hra.
Věk: 7–13 let
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy
Místo: Bílá 144, Frýdek-
-Místek, Cena: 4 500 Kč
Informace a přihlášky: 
Antonín Surma | Telefon: 
728 855 086, 558 111 763 | E-
-mail: tonda@klicfm.cz

11. – 21. 7.
FORMULE | 11 dnů

Rychlá kola, burácející mo-
tory, vůně benzínu. Napětí 
před startem, obrovská rych-
lost, boj o setiny sekundy. 
Opravy, vylepšování kon-
strukcí, boj o lepší sponzo-
ry. To vše a mnoho dalšího 
skrývá úžasný svět mo-
torsportu. Přidej se k nám 
a staň se členem závodní 
stáje. Projdeme společně 
závodním automobilovým 
sportem od rallye až po For-
muli 1.
Rekreační areál Třemešek 
má kromě nádherných lesů 
a potoků bazén s pravou 
vodou a travnatými břehy 
a dřevěné chatky pro čtyři 
osoby a to je kombinace, 
které žádný správný tábor-
ník neodolá.
Ubytování: dřevěné chatky, 
teplá voda, sprchy, zděné 
sociální zařízení, Věk: 6–17 
let
Místo: RA Třemešek, Tře-
mešek u Oskavy, okres 
Šumperk | www.tremesek.
cz
Cena: 4 500 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 4 200 Kč.
Akce platí do 30. 4. 2019.
Informace a přihlášky: 

Patrik Siegelstein | Telefon: 
732 646 125, 558 111 761 | E-
-mail: patrik@klicfm.cz

21.–31. 7.
12 ÚKOLŮ PRO 

ASTERIXE | 11 dnů
Římské legie v čele s Cae-
sarem se snaží léta neúspěš-
ně dobýt galskou vesnici, 
ve které žijí slavní hrdinové 
Asterix a Obelix. Ti díky 
kouzelnému lektvaru jejich 
druida disponují nadlid-
skou silou. Caesar se dohodl 
s Galy, že pokud splní dva-
náct úkolů, přestane vesnici 
obléhat. Pokud ne, vesnice 
se Římu podrobí. Vydej 
se s námi plnit tyto úkoly 
a pomoz tak Asterixi a Obe-
lixi zachránit jejich vesnici. 
Čeká tě mnoho dobrodruž-
ství, her, zážitků a zábavy.
Rekreační areál Třemešek 
má kromě nádherných lesů 
a potoků bazén s pravou 
vodou a travnatými břehy 
a dřevěné chatky pro čtyři 
osoby a to je kombinace, 
které žádný správný tábor-
ník neodolá.
Věk: 6–15 let
Ubytování: dřevěné chatky, 
teplá voda, sprchy, zděné so-
ciální zařízení
Místo: RA Třemešek, Tře-
mešek u Oskavy, okres 
Šumperk | www.tremesek.
cz
Cena: 4 500 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 4 200 Kč.
Akce platí do 30. 4. 2019.
Informace a přihlášky: 
Lukáš Plánička | Telefon: 
778 410 754, 558 111 765 | E-
-mail: lukas@klicfm.cz

22. 7. – 28. 7.
MŮJ PRVNÍ TÁBOR 

| 7 dnů
Letní pohádkový tábor pro 
děti, které na táboře ještě ne-

byly. Celotáborová hra plná 
pohádkových postav pro-
vede malé táborníky celým 
týdnem.
Věk: 7–9 let (podmínkou 
účasti je, že se jedná o první 
tábor dítěte)
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy, sociální 
zařízení
Místo: TZ Višňovka, Vyšní 
Lhoty 168, okres Frýdek-
-Místek, Cena: 3 000 Kč
Informace a přihlášky: 
Antonín Surma | Telefon: 
728 855 086, 558 111 763 | E-
-mail: tonda@klicfm.cz

27. 7. – 10. 8. 
SHERLOCK HOLMES 

| 15 dnů
Pomozte slavnému detekti-
vovi Sherlocku Holmesovi 
a jeho spolupracovníkovi lé-
kaři Johnu Watsonovi vypá-
trat a chytit tajemného Mo-
riartyho. Staňte se členem 
jednoho ze čtyř pátracích 
týmů, které se budou snažit 
rozplést nástrahy pomocní-
ků Moriartyho.
Tábor se nachází nedaleko 
obce Sloup (okres Blansko). 
Samotné tábořiště disponuje 
napevno zbudovanou ku-
chyní společně s jídelnou, 
umývárnou, latrínami atd. 
Okolní louky a lesy nabí-
zí velkou možnost soutěží 
a her.
Věk: 8–13 let, Cena: 
3 800 Kč
Ubytování: stany s podsa-
dou, latríny 
Místo: Táborová základna 
Sloup (okres Blansko)
Informace a přihláš-
ky: Jiří Šnapka | Telefon: 
604 524 066, 558 111 773 | 
E-mail: jirka@klicfm.cz

4. 8. – 13. 8.
ČASOSTROJ | 10 dnů

Stroj času je důmyslné 
technické zařízení, díky 

kterému máme možnost 
navštívit různé historické 
události. A proč zrovna pře-
nesení do historie? Protože 
dějiny jsou plné napínavých 
příběhů, šokujících událostí 
a neuvěřitelných faktů. Ocit-
neme se v bojích, budeme 
chránit město před nájezd-
níky nebo dobývat pevnosti. 
Zažijeme korunovace, ale 
taky soudy. Odhalíme různá 
tajemství, spiknutí nebo 
budeme svědky tajných se-
tkání, která ovlivnila další 
historický vývoj. Vydejte se 
s námi na tuto pozoruhod-
nou expedici do dějin naše-
ho světa. A kdo ví, třeba se 
nám poštěstí navštívit i ne-
dalekou budoucnost a na-
hlédnout na to, co nás teprve 
čeká.
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociální 
zařízení , Věk: 6–15 let
Místo: Penzion Eden, Malá 
Morávka 252, Karlov pod 
Pradědem, Cena: 4 500 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 4 200 Kč.
Akce platí do 30. 4. 2019.
Informace a přihlášky: 
Radka Kulhánková | Tele-
fon: 737 421 058, 558 111 763 
| E-mail: radka@klicfm.cz

19. 8. – 28. 8.
ŠKOLA ČAR 

A KOUZEL | 10 dnů
Vítej ve světě čar a kouzel! 

Všiml sis u sebe něčeho 
neobvyklého a máš schop-
nosti, které ostatní postrá-
dají? Máš podezření, že ti 
v žilách koluje kouzelnická 
krev? V tom případě je ško-
la kouzel určena právě pro 
tebe! Hledáme nadané kou-
zelníky a čarodějky, kteří se 
chtějí zdokonalit v čarování. 
Čeká tě prázdninové dobro-
družství po boku Harryho 
Pottera. Namícháme lektva-
ry, naučíme se hrát famfrpál, 
vyrobíme si hůlku a koště… 
Ubytování: zděná budova, 
teplá voda, sprchy a sociální 
zařízení, Věk: 6–15 let
Místo: Bílá 144, Frýdek-
-Místek, Cena: 4 500 Kč
Cena pro prvních 30 přihlá-
šených a zaplacených účast-
níků: 4 200 Kč.
Akce platí do 30. 4. 2019.
Informace a přihlášky: 
Linda Hořáková | Telefon: 
731 650 222, 558 111 777 | E-
-mail: linda@klicfm.cz

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

Informace

Ve čtvrtek 28. února 
skončila výuka jako kaž-
dý jiný školní den. Odpo-
ledne však ve škole zůstali 
všichni učitelé a mnozí 
žáci, kteří společně při-
pravili program pro ro-
diče a budoucí prvňáčky 
v rámci Dne otevřených 
dveří s Machem a Šebes-
tovou.

Návštěvníci spolu s uči-
teli prošli celou školou 
od vrátnice až po školní 
kuchyňku. Cestou se za-
stavovali na připravených 
stanovištích ve třídách 

i specializovaných učeb-
nách. Počítali příklady 
s Machem a Šebestovou, 
skládali puzzle, vyrobili 
si svoje vlastní odznaky, 
vyzkoušeli si práci s inter-
aktivní tabulí a zazpívali si 
pohádkové písničky za do-
provodu mnoha hudebních 
nástrojů.

V odborných učebnách 
druhého stupně se sezná-
mili s přírodou, fyzikální-
mi zákonitostmi, výpočet-
ní technikou či školními 
dílnami. Pomyslnou třeš-
ničkou programu se stala 

hudební pohádka „Mach 
a Šebestová a kouzelné slu-
chátko“, kterou nastudovali 
se svými učitelkami žáci 
pěvecko-dramat ického 
kroužku. Na závěr se mohli 
všichni návštěvníci občer-
stvit připraveným pohoště-
ním ve školní kuchyňce.

Celý program se setkal 
s velkým zájmem rodičů 
i dětí. Všichni odcházeli 
spokojeni a my doufáme, 
že s většinou z nich se 
znovu setkáme u zápisu 
do prvních tříd, který se 
koná 15. a 16. dubna.

ZÁPIS NA SEDMÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
„babičko, dědečku, chci jít do školy“

Ve dnech 15. a 16. dubna se na naší škole koná zápis 
do 1. tříd. Ovšem letos se na Vás a na Vaše prvňáčky bu-
dou těšit nejen učitelé, ale také babičky! Pořádáme totiž 
na naší škole ve spolupráci s klubem seniorů F-M výsta-
vu výtvarných prací. Přijďte se podívat, jak to vypadá, 
když se kreslí srdcem a zapsat Vašeho prvňáčka tam, 
kde se díky příjemné atmosféře bude cítit jako doma. 
NA ZÁPIS VÁS SRDEČNĚ ZVE VAŠE SEDMIČKA!

Den otevřených dveří s Machem a Šebestovou na 11. ZŠ

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ SVČ KLÍČ
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KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní 
rok 2018/2019 najde-
te na www.klicfm.cz. 
Do kroužků a kurzů se 
můžete hlásit v průběhu 
celého roku, nikdy není 
pozdě.

AKCE
19. 3.

OTEVŘENÁ KERA-
MICKÁ DÍLNA | NA-

MALUJ SI KVĚTINÁČ
Přijďte si namalovat kera-
mický polotovar květiná-
če. Jarní hrnkové květiny 
v něm ještě více vynik-
nou. Aby květináč ladil 
s vaším domovem, máme 
široký výběr glazur a rádi 
vám ukážeme, jak na to. 
Věk: rodiče s dětmi, děti, 
dospělí
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 17.00–18.30 
hodin 
Cena: 50 Kč/květináč 
(další květináč bude mož-
no dokoupit na místě)
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

23. 3. 
MISTROVSTVÍ MSK 

PUZZLE DVOJIC 
A TURNAJ 

V PIŠKVORKÁCH
Již podeváté budeme sklá-
dat puzzle ve dvojicích 
o mistra moravskoslezské-
ho kraje. Můžete si zahrát 
i piškvorky o přeborníka 
města F-M. Tak neváhejte 
a přihlaste se! 
Věk: 6–99 let
Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova B, Pionýrů 
764, Místek, 9.00–15.00 

hodin | Prezence: 9.00– 
–9.30 hodin 
Cena: 50 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

30. 3. 
NERF TURNAJ 

DVOJIC 
Domluv se s kamará-
dem a přijďte si poměřit 
síly s ostatními nadšenci 
v NERF turnaji. Čeka-
jí vás napínavé souboje 
v NERF aréně, tréninkové 
centrum, kde můžete zlep-
šovat svou střelbu. Kdo 
nebude hrát, může dále 
soutěžit v různých kvízo-
vých sportovních disciplí-
nách.
Věk: 9–15 let 

Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 13.00–17.00 
hodin 
Cena: 70 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: re-
cepce@klicfm.cz

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

Nabídka akcí Střediska volného času Klíč na březen

Školství

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chystáte se od září navštěvovat mateřskou školu a nevíte,  
která bude pro vaše dítě ta nejlepší?  

Zveme vás do naší mateřské školy na Den otevřených dveří. 
 
 
 

                ředitelství:                    odloučené pracoviště:            odloučené pracoviště: 
          MŠ J. Myslivečka 1883          MŠ F. Čejky 420            MŠ Lysůvky, Příborská 37 
                   10. 4. 2019                          9. 4. 2019                                11. 4. 2019 
               16.00 – 18.00 h.                 16.00 – 18.00 h.                       16.00 – 18.00 h. 
                        

 
 
 

Přijďte si prohlédnout naši mateřskou školu, 
pro děti budou nachystány zajímavé a netradiční úkoly či hry 

a pro rodiče užitečné informace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Těšíme se na vás!!! 

Ve čtvrtek 28. února 
proběhlo na 5. ZŠ další 
tvůrčí setkání malířů 
z městských školních 
družin. Tentokrát měli 
jednotliví soutěžící ne-
lehkou práci. Potlačit své 
vlastní ego a pracovat 
v týmu 4–5 dětí. 

Ano, o tom je přece 
život, jelikož na světě 
nejsme sami… Tímto se 
učíme vzájemné toleran-
ci, spolupráci a dáváme 
průchod nejen svým ná-
padům. Vylosované téma 
„PIRÁTI“ se ukázalo jako 
velmi šťastné a velko-
plošné výkresy by mohly 
zdobit kdejakou galerii. 
Porotu děti mile překvapi-
ly vzájemnou spoluprací, 
fantazií a kreativitou pro-
jevu s kombinací výtvar-
ných technik. Na děti če-
kaly odměny a poselství: 

„Když maluješ, dostáváš 
křídla, pohladíš duši 
a rozdáváš radost.“ Tak 
na viděnou příští rok!

1. místo kolektiv dětí 
ze ŠD při 11. ZŠ (Vikto-
rie Pavelková, Jakub Za-
hradník, Eliška Nitrová, 
Vojtěch Jarošek, Veronika 
Gurecká).

2. místo kolektiv dětí 
ze ŠD při 5. ZŠ (Nela Vi-
tásková, Liliana Jakielko-
vá, Lenka Kukuczková, 
Veronika Mašková, Filip 
Hutník).

3. místo kolektiv dětí 
ze ŠD při 1. ZŠ (Štěpán-
ka Lhotáková, Vladimíra 
Bistová, Laura Szüllö, 
Ester Šebestová, Marie 
Olšáková).

Zvláštní ocenění děti ze 
ŠD při Naději (Adéla Vác-
lavínková, Aneta Musál-
ková).  Vychovatelky ŠD

Na konci února měly 
předškolní děti mateřské 
školy Naděje ve Frýd-
ku možnost podívat se 
do budovy České televi-
ze v Ostravě. 

Vlakem jsme dojeli 
na stanici Stodolní a pěš-
ky jsme s očekáváním 
toho, jak „televize“ vypa-
dá, došli až do cíle. V re-
cepci televize nás přiví-
tala paní Markétka, která 
celou naši výpravu prová-
děla. Předtím, než začala 
samotná prohlídka, se děti 
dozvěděly všeobecné in-
formace o televizi i to, co 
všechno uvidí a kde se do-
stanou. Po ujištění, že už 
jsou děti opravdu netrpěli-
vé a moc se těší, co na ně 
čeká, jsme vešli do centra 
dění. Nejprve jsme dlou-
hou chodbou plnou foto-
grafií z pořadů a pohádek 
došli až do zprávařského 
studia, ve kterém děti 

nejvíce zaujalo zelené 
plátno sloužící například 
k předpovědi počasí. Hod-
ně jsme se nasmáli, když 
jsme kouzelným zeleným 
pláštěm nechávali mizet 
děti, které se pak obje-
vily v obrázku. Všechny 
děti si mohly vyzkoušet 
profesi moderátora zpráv, 
kdy si sedly za zprávař-
ský pult, mávaly do kamer 
a zdravily ostatní kama-
rády. Poté, co si všichni 
prohlédli celé studio, jsme 
se přesunuli do Studia 2. 
Tady nám paní Markétka 
odpověděla na otázky, 
které pohádky a pořady 
se zde natáčí, a byli jsme 
překvapeni, jak se malé, 
prázdné studio změní tře-
ba v pořady Dobré ráno, 
Bludiště, Ty Brďo nebo 
Draci v hrnci. Vstřícně 
a ochotně nám pan osvět-
lovač ukázal, jak dokáže 
čarovat se světly a barva-

mi, v režii nám předvedli, 
jak umí kouzlit s efekty 
a o co se starají technici. 
Střižnu už jsme si bohu-
žel prohlédnout nestihli, 
protože čas šel proti nám 
a my se museli rozloučit. 
Ale díky tomu nám zůsta-
lo nějaké to překvapení 
uchováno i na příště. 

Exkurze byla poučná 
a zábavná a bylo zajímavé 
sledovat práci lidí, kteří 
pro nás v televizi připra-
vují pohádky a zábavu. 
Předškoláci byli z pro-
hlídky nadšeni a na zpá-
teční cestě si ve vlaku 
o tom, co viděli, vyprávě-
li.  A. B.

Děti z MŠ Naděje na exkurzi v České televizi Ostrava

Družinoví piráti na Pětce
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a Záchranný hasičský sbor Mo-
ravskoslezského kraje, územní 
odbor Frýdek-Mítsek, spolu se 
sdruženími dobrovolných hasi-
čů okresu si připomíná výstavou 
historii i současnost hasičů. Ver-
nisáž 28. března v 17.00 hodin 
na Frýdeckém zámku. Výstava 
potrvá do 2. června.

Černobyl 33 let poté
Soubor černobílých snímků fo-
tografa Luďka Ovesného. V noci 
dne 26. 4. 1986 v 1 hodinu, 23 
minut a 58 sekund tamního času, 
vybuchl 4. blok jaderné elek-
trárny v Černobylu. Desítky tun 
oxidu uraničitého v podobě radi-
oaktivního mraku byly rozptýle-
ny po rozsáhlém území, přičemž 
největší množství radioaktivního 
spadu – 60 % – zasáhlo území 
dnešního Běloruska. Pripjať – 
„město duchů“, již tři desítky 
let milosrdně pohlcuje divoká 
příroda. Ta, navzdory bezohled-
ným zásahům člověka, opětovně 
opanovává prostor a vrací život 
v plné rozmanitosti do míst, kte-
ré člověk sám sobě učinil neoby-
vatelný. Výstava potrvá do 24. 
března.

Vesmírná křídla 
„…Jsme cestovatelé na cestě 
Vesmírem, jsme prach hvězd, 
kroužících a tančících ve vírech 
nekonečna…“
Výstava vás zve do světa před-
stav, fantazie a barevných vizí. 
Lenka Kovalová vám nabídne 
ve svých obrazech meditativní 
zamyšlení nad lidským životem. 
Odkud přicházíme a kam smě-
řujeme. Své obrazy ztvárňuje 
pastelem, akrylem a v posledním 
období i malbou na hedvábí. Ver-
nisáž 22. března v 17.00 hodin 
na Frýdeckém zámku. Výstava 
potrvá do 19. května.

PŘEDNÁŠKY:
Čtvrtek 21. března, 

16.30 hodin, Zelený dům
Zmizelý Štramberk

Štramberk na historických fo-
tografiích a pohlednicích z let 
1880–1989.

Čtvrtek 28. března, 
16.30 hodin, Zelený dům

Studánky a prameny 
pod Bílou horou

Ve Štramberku a Kopřivnici se 
nachází kolem 30 studánek, pra-
menů a historických studní, např. 
Jasníkova studánka v Kopřivnici 
pod Šostýnem, Šutyrova stu-
dánka, Markétin pramen, Dolní 
korýtko v Dolní ulici, Hřbitov-
ní studánka, Železitý pramen 
a pramen Havírenská v Libotíně 
a další. 

 DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

I v době stavebních prací na zám-

DIVADLO
ST 20. 3. v 19.00
Výběr z Besídek 

Divadlo Sklep / mimo předplatné 
/ Vstupné 450 Kč
Fenomén české divadelní a kul-
turní scény a jeho sklizeň nejlep-
ších plodů posledních let.

PÁ 22. 3. v 19.00
Macbeth – Too Much Blood 

Divadlo Na zábradlí (Vyprodá-
no) / př. sk. Chytré rozptýlení / 
Vstupné 400 Kč

ST 27. 3. v 19.00
Milostný trojúhelník: 

Zcela jarní trojúhelník
mimo předplatné / Vstupné 
350 Kč
Aňa Geislerová v dalším díle sé-
rie představení plném komických 
paradoxů i srdceryvných scén.

KONCERTY
SO 23. 3. v 19.00
Jiří Schmitzer

mimo předplatné / Vstupné 
250 Kč
Písničkář, jehož hudba je plná ne-
otřelého humoru.

KINO
PO 18. 3. v 19.00

Yomeddine 
EGY / USA / AUS | drama | 15+ | 
titulky | 97 min.

ÚT 19. 3. v 19.00
Je mi jedno, že se do dějin 

zapíšeme jako barbaři 
RUM / ČR / FR / BG / GER | dra-
ma | titulky | 139 min.

ST 20. 3. v 10.00
Svátky klidu a míru 

DK | komedie | přístupný | titulky 
| 100 min. | Bio senior

PO 25. 3. v 19.00 
Bojovnice slunce 

FR / BE / GR / SW | drama | 15+ | 
titulky | 115 min.

ÚT 26. 3. v 19.00
Šťastný Lazzaro 

IT | drama | 12+ | titulky | 125 
min.

ST 27. 3. v 10.00
Bohemian Rhapsody 

VB / USA | životopisný | 12+ | ti-
tulky | 134 min. | Bio senior

PÁ 29. 3. 9.30
Jak postavit sněhuláka 

ČSR | pásmo pohádek | přístupné 
| česky | 66 min. | 30 Kč | Bijásek

SO 30. 3. v 15.00
Chlapec a svět 

BR | animovaný | přístupný | ti-
tulky | 80 min. | 80 / 60 Kč | Bi-
jásek

KINO≈KAFÉ
ST 20. 3. ve 14.00

Chata na prodej *Cinemama *ČR 
| komedie | přístupný | 77 min. | 
60 Kč

SO 23. 3. ve 14.00
Mars *ČR | komedie | 12+ | 85 
min. | 60 Kč

ST 27. 3. ve 14.00
King Skate *Cinetata *ČR | do-
kument | přístupný | česky | 80 

min. | 60 Kč
VÝSTAVY
1. 3.–17. 4.

Miroslav Hodeček: 
Notes from a steppe

Fotografie z ročního pobytu 
v Mongolsku, kde autor rok žil 
a pracoval v agentuře UNDP or-
ganizace OSN. 

www.knihovnafm.cz
Březen, měsíc čtenářů

Po celý měsíc: výhody pro stáva-
jící i nové čtenáře, soutěže, kvízy, 
dílničky pro děti, on-line soutěže 
pro dospělé

21. 3. v 16.30, Místek
Johannes Gutenberg 

a jeho vynález tisíciletí 
Přednáška Marka Zágory 
(ve spolupráci s PSPVU F-M).

27. 3. v 17.30, Frýdek
Tradiční čínská medicína 

Přednáška Mgr. Volanského.
28. 3. v 16.30, Místek

Známý neznámý malíř 
Vilém Wünsche 

Přednáška Gabriely Pelikánové – 
ve spolupráci s PSPVU F-M.

29. 3., Frýdek
Noc s Andersenem 

Pro přihlášené děti.
Více o akcích Knihovny F-M 
na www.knihovnafm.cz.

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

Tel.: 558 646 888
info@visitfm.cz
www.visitfm.cz
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1.3 logotyp doplňkové horizontální verze

Negativní verze horizontálního logotypu 
frýDek≈místek.

příklad užití dvoubarevný potisk 
tmavomodrých triček nebo propagačních 
předmětů

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

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

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

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

www.frydekmistek.cz

MUZEUM BESKYD

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

(listopad–duben)
STÁLÉ EXPOZICE:
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

PAMÁTNÍK ÓNDRY 
ŁYSOHORSKÉHO

VÝSTAVY:
Historie hasičů 

v okrese Frýdek-Místek 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
SO 23. 3. v 19.00–03.00

PZB w/ Shaftling x TÄINO
Deep/Melodic/Atmospheric 

Techno & House. 19.00
Vstupné 70 / 100 Kč

KONCERTY
ČT 21. 3. v 19.00

Kateřina Englichová 
a Vilém Veverka: Impressions

př. sk. Kruh přátel hudby / Vstup-
né 150 Kč / 100 Kč studenti, seni-
oři a ZTP/P
Unikátní nástrojové spojení ho-
boje a harfy.

SO 23. 3. v 19.00–02.00
Poslechovka v zeleném baru

Večírek s elektronickou hud-
bou. DJs a pohodová atmosféra. 
Vstupné 70 / 100 Kč.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI

ČT 28. 3. v 18.30
Povídání v Zeleném baru 

s Lubošem Švecem
Jak vznikli Litevci, Lotyši a Es-
tonci, jak si udrželi svou identitu, 
jak přežili Sovětský svaz, co si 
vyprávějí o své historii a jak udr-
žují kontakty s okolním světem, 
bude vyprávět historik Luboš 
Švec. Moderuje Libor Magdoň. 
Vstup zdarma.

VÝSTAVY
25. 3.–30. 4.

Výstava k 80. výročí ZUŠ 
Frýdek-Místek 1939–2019 

Prezentace tvorby Výtvarného 
oboru ZUŠ Frýdek-Místek u pří-
ležitosti oslav výročí založení 
školy. Vernisáž 25. 3. v 17.00.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
NE 24. 3. v 15.00 

Když jde kůzle otevřít 
Hravé divadlo Brno. Nápadité 
představení na motivy známé po-
hádky. Pro děti od 3 let. Vstupné 
60 Kč.

NE 31. 3. v 15.00
O Budulínkovi 

Nejnovější pohádka Divadla Ko-
ráb O Budulínkovi je inspirována 
klasickou lidovou pohádkou. Nej-
dříve se diváci dozvědí, jak asi 
Budulínek tráví čas, když se ocit-
ne sám doma, zanechán dědeč-
kem a babičkou napospas dlouhé 
chvíli. Do toho se připletou vždy 
vychytralé lišky a hned je dobro-
družství na světě. Budulínkovi se 
to ale mnoho líbit nebude, zažije 
krušné chvíle a vyjde ze všeho 
moudřejší a poučenější. Pro děti 
od 3 let. Vstupné 60 Kč.
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ku se můžete projít parky v jeho 
okolí. Procházku si můžete zpes-
třit zábavnou hrou pro celou rodi-
nu – vyřešit několik úkolů a najít 
poklad. Více informací na webo-
vých stránkách nebo na pokladně 
muzea.

MAGNOLIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

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

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 

Na Půstkách 68
738 01 Frýdek-Místek

Petra Morysová
tel.: 602 409 791

e-mail: joga@jogapodvezi.cz
FB: Jóga pod věží

www.jogapodvezi.cz
Cvičíme 7 dní v týdnu! 

Úterní kurz jógy 
pro začátečníky: v 18.40

Nedělní kurz jógy 
pro začátečníky: v 16.30

Středeční kurz jógy 
pro pokročilé: v 17.45

Přihlášky a informace: 
602 409 791.

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
23. 3. (so) 20 h.

 BANDABAND
Výbušná směs rocku, funku, 
blues a latiny a výhradně českých 
textů nutí lidi všech věkových 
skupin dupat si do rytmu.

Vstupné 100Kč.
Info: www.bandaband.cz

28.3.2019 (čt) 19 h.
Folk &. Country Jam Session
Pravidelné setkání a svobodné 
hudební jamování příznivců 

„čundrácké“ muziky. Nejedná se 
o koncert. VSTUP ZDARMA.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 23. března v 15 hodin
Jan Krulikovský

Brk a Frk I. aneb Pekelný život
Loutková pohádka o dvou mla-
dých čertech, kteří právě dokon-
čili základní čertovskou školu 
a jsou vrženi do života. Jenže 
ouha, skutečnost je úplně jiná, 
než co se naučili ve škole. Pro 
děti od 3 let – hraje DUO – Di-
vadlo u Ostravice Frýdek-Místek, 
vstupné 30 Kč.
Půjčování kostýmů v březnu:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
Každé úterý v 17 h.

kurz Keramika pro každého
Každé úterý v 17.30–18.30, 

18.30–19.30
kurz Spirální stabilizace 

páteře
Každý čtvrtek v 18 h.

kurz Objevování křesťanství

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

neděle 24. 3. v 10.30 
ČIPERKOVÉ 

ve Frýdku-Místku
Srdečně vás s vašimi dětmi zve-
me na nejpopulárnější dětskou 
skupinu v ČR!
Čiperkové zpívají písničky, kte-
ré baví děti, rodiče, babičky 
i dědy. Zpívají dětské písničky, 
jak z vlastní tvorby, tak převzaté. 
Na svých vystoupeních po celé 
republice učí malé diváky ří-
kánky a tancovat. Po vystoupení 
bude možné se s Čiperkami vyfo-
tit a nechat si je podepsat. 
www.ticket-art.cz – 160 Kč

PŘIPRAVUJEME:
pátek 19. 4.

KALI + Peter Pann

JuNáK – ČESKÝ SKAuT, z.S.

Frýdecké středisko Kruh 
Tomáš Kika tel.: 737 868 011, 

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

www.frydek.skauting.cz
Místecké středisko: 
Marcela Tkáčová,
tel.: 728 143 201,

e-mail: 
marcela.tkacova@seznam.cz

Středisko 8. pěšího pluku 

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

Junák – český skaut, z.s.
Místecké středisko P. Bezruče

Mgr. Tomáš Stolín, tel.: 
606 785 579, 

e-mail: tomstolin@centrum.cz 
klubovny F. Čejky 450, Místek 

a Ostravská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

• poskytujeme dětem zázemí 
s dobrými a pevnými přátelský-

mi vztahy
• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SVČ KLÍČ

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

19. 3.
OTEVŘENÁ KERAMICKÁ 

DÍLNA | NAMALUJ 
SI KVĚTINÁČ

Přijďte si namalovat keramický 
polotovar květináče. Jarní hrn-
kové květiny v něm ještě více 
vyniknou. Aby květináč ladil 
s vaším domovem, máme široký 
výběr glazur a rádi vám ukáže-
me, jak na to. 
Věk: rodiče s dětmi, děti, dospělí
Místo a čas: SVČ Klíč FM, bu-
dova A, Pionýrů 767, Místek, 
17.00–18.30 hodin 
Cena: 50 Kč/květináč (další 
květináč bude možno dokoupit 
na místě)
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

23. 3. 
MISTROVSTVÍ MSK 

PUZZLE DVOJIC A TURNAJ 
V PIŠKVORKÁCH

Již podeváté budeme skládat 
puzzle ve dvojicích o mistra mo-
ravskoslezského kraje. Můžete si 
zahrát i piškvorky o přeborníka 
města F-M. Tak neváhejte a při-
hlaste se! 
Věk: 6–99 let, Cena: 50 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, bu-
dova B, Pionýrů 764, Místek, 
9.00–15.00 hodin | Prezence: 
9.00–9.30 hodin
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

30. 3. 
NERF TURNAJ DVOJIC 

Domluv se s kamarádem a přijď-
te si poměřit síly s ostatními nad-
šenci v NERF turnaji. Čekají vás 
napínavé souboje v NERF aréně, 
tréninkové centrum, kde může-
te zlepšovat svou střelbu. Kdo 
nebude hrát, může dále soutěžit 
v různých kvízových sportovních 
disciplínách.
Věk: 9–15 let , Cena: 70 Kč

Místo a čas: SVČ Klíč FM, bu-
dova A, Pionýrů 767, Místek, 
13.00–17.00 hodin 
Informace: Recepce | Telefon: 
558 111 777, 778 421 468 | E-mail: 
recepce@klicfm.cz

Více na www.ocfryda.cz
GALErIE pOD záMKEM

Provozovna přemístěna 
na ulici Radniční 1238 

vedle magistrátu 
www.galeriepodzamkem.cz

Galerie nabízí hodnotné obrazy 
od autorů z celé ČR, na výběr 
je to nejlepší z české grafiky, 

zakoupit si můžete také kvalitní 
autorské sklo, šperky, zajímavou 

keramiku, litinu, dřevořezbu, 
k dostání zde jsou originální 

šátky a šály, nástěnné kalendáře 
i přání.

Otevírací doba galerie:
po: zavřeno

út–pá: 10–13, 14–17

.
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

22.3. – 17.00 h 
– HEDVÁBNÁ KŘÍDLA

Vernisáž výstavy Lenky Kovalo-
vé, pořádané u příležitosti jejího 
životního jubilea ve výstavních 
prostorách Frýdeckého zámku. 
Kromě mnoha krásných obrazů 
se můžeme těšit i na originální 
hedvábné oděvní originály a do-
plňky. Úvodní slovo bude mít 
Lenčina umělecká kolegyně Ka-
teřina Pavlicová a v hudebním 
programu uslyšíme ženskou bub-
novací skupinu LUNA. Výstava 
potrvá do 18. 5. 

28. 3. 16 – 18 hodin 
ZÁPIS DO JARNÍHO 

CYKLU PRAVIDELNÝCH 
ČTVRTLETNÍCH KURZŮ 

NA OBDOBÍ 
DUBEN – ČERVEN 2019
v jógovém sále ve Frýdku

Filozofie a praxe jógy pro kaž-
dého, zpevnění celého těla, pre-
vence poruch páteře, psychické 
vyladění, relaxace a regenerace, 
posílení imunitního systému, 
správné dýchání, radost ze živo-
ta… 

11. – 14. 4. – JARNÍ ŽENA
Prodloužený relaxační a regene-
rační víkend pro ženy. Pojďme 
společně s jarem rozkvést… 

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.

Učitelé a přátelé Školy jógy 
KARAKAL.

Více informací na 
www.joga-karakal.cz. 
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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

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

22. 3. pátek SERGEI BAR-
RACUDA & AK 
OSTRAVSKÝ HIP-HOP, DJS 
FLIPTYCK A BUSSY.
23. 3. sobota HITY ZE ZÁ-
HROBÍ 18PLUS
TY NEJLEPŠÍ HITY VŠECH 
DOB A HRAJÍ KOMÁR & 
KAMIL, VSTUP OD 18 LET.
29. 3. pátek MICHAL 

HRŮZA & KAPELA HRŮ-
ZY
MICHAL HRŮZA A KAPE-
LA HRŮZY VE STOUNU.
30. 3. sobota NO!SE W/ FOR-
BIDDEN SOCIETY
DNB PARTY A HEADLINER 
STEJNOJMENNÉHO LABE-
LU VÁM VYMLÁTÍ MOZEK 
Z HLAVY.

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

Vše pod vedením zdravotnic-
kých pracovníků, odborníků 

ve svých oborech (pouze porod-
ních asistentek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
Nastřelování náušnic 

(20 let praxe)
Návštěvní služba porodní 

asistentky 
(zdarma – na základě 

indikace lékaře)
Masáže těhotných i po porodu  

(klasické i aroma)
Laktační poradna

TERMÍNY TĚHOTEN-
SKÝCH KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
26. 3. v 16.45

KOJENÍ A VÝŽIVA DĚTÍ

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

TERMÍNY CVIČENÍ:
Počet míst omezen, 

pro rezervaci 
volejte 777 755 907.

Z důvodu nemoci sestřičky bude 
probíhat cvičení až od 7. 3. 2019.

Ve čtvrtek v 15.30 a 16.30 h.
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK 

S DĚTMI – MANIPULACE
Jak dítěti dopomoci správně 
růst (obsahová náplň: praktické 
nácviky manipulace s dítětem, 
masáže kojenců, metodika správ-
ného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hy-
peraktivních dětí). Pod vedením 
fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
19. 3.– 9.00

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
19. 3.– 10.00

BESEDA NOŠENÍ DĚTÍ, 
BESEDA „MODERNÍ 

LÁTKOVÉ PLENKY, ŠÁTKY 
NA NOŠENÍ DĚTÍ“

Více informací vám poskytneme 
na tel. čísle 558 680 281.

KLUB NEZBEDA

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Středisko Charity F-M
F. Čejky 450, Frýdek-Místek

(v budově Lidového domu)
mobil: 732 628 731, 733 433 177

klubnezbeda@charitafm.cz
www.charitafm.cz/nezbeda 

Provozní doba přes školní rok je: 
Po až Pá od 13.00 do 17.00 hodin. 
Každou středu je konzultační 
den – den, určený pro jednotliv-
ce nebo skupinu, kteří si předem 
domluví přípravu do školy nebo 

téma, které chtějí s pracovnicí 
prodiskutovat. 
Dětem a mládeži z F-M ve věku 
od 6 let ZDARMA nabízíme: dů-
věrné a bezpečné prostředí pro 
trávení volného času, zajímavé 
aktivity, příležitosti, motivaci, 
pomoc a podporu.

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, tel.: 
776 096 091

NABÍZÍME VÝUKU:
latinskoamerických tanců, 

disco
dance, street dance, moderního

tance, hobby baletu, break 
dance

a gymnastiky pro tanečníky.
Více na www.dancepoint.cz

nebo nás sledujte na 
Instagramu a Facebooku

@dancepointcz
- LATINSKOAMERICKÉ

TANCE PRO DĚTI 
A JUNIORY

- LATINSKOAMERICKÉ
TANCE PRO ŽENY

- LATINSKOAMERICKÉ 
TANCE PRO PÁRY 

- DISCO DANCE
- DISCO DANCE SÓLO, DUO,

MALÁ SKUPINA
- STREET DANCE

- STREET DANCE SÓLO, 
DUO, MALÁ SKUPINA

- MODERNÍ TANEC
- HOBBY BALET
- BREAK DANCE
- GYMNASTIKA 

PRO TANEČNÍKY

ATELIÉr KrESBY A MALBY

 Skalice 313
605 299 326

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

Ateliér zaměřený na pravidelnou 
výuku kresby a malby. Výuka 
i společné malování probíhají 
čtyři dny v týdnu! Od listopadu 
nabízím sobotní kurzy techniky 
paverpol!

www.kapitola.euVÝTVArNÝ ATELIÉr VN

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

vytvarny.atelier@post.cz
vera.neu@email.cz

Nabízíme kurzy pro mládež, 
dospělé i důchodce:
ARTETERAPIE, 

KRESBA A MALBA
pro začátečníky i pokročilé

včetně přípravy 
na talentové zkoušky

Zátiší, portrét, tvorba na zadané 

téma. Kurzy poběží během 
celého roku

každý čtvrtek 15.30 – 17.30

FAuNApArK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

inspirativní místo pro aktivní 
odpočinek, vzdělávání, spole-

čenský a osobní rozvoj místních 
obyvatel, návštěvníků a turistů

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 do-

spělé, příměstské tábory.
každé pondělí od 16.45 do 17.45 
Tvoření s Bárou Barus triVia 

(zdarma pro děti 1. stupně) 
úterky od 17.00 do 17.45 

Jumping na trampolínách 
(zdarma pro děti 1. stupně)

21. 3. v 17.00-18.00
Jak léčit kašel a rýmu 

- MVDr. Daniela Španihelová 

DIVADELNÍ KLuB D.N.A.

v prostorách ředitelství Sleza-
nu vedle Faunaparku

Vstupenky rezervujte na emai-
lové adrese soubor.dna@ 
@seznam.cz, nebo SMS na tel. 
731 196 572.

Pátek 29. 3. v 19.00
KACZI 

Cestovatelský koncert KACZI 
– jak cestovala po Santiago de 
Compostela. 80 Kč.

Sobota 30. 3. v 19.00
LEŽ (Komorní divadlo Arté)

Autor: Florian Zeller
Režie: Jakub Vašek

Konverzační komedie o tom, co 
se může stát, když se ve vztahu 
řekne pravda či lež. Veleúspěšná 
komedie ve Francii se stala feno-

ménem. Komorní divadlo Arté 
tuto hru hraje jako jediné v ČR. 
100 Kč.

CAMpANA

777 297 382
michal@skolacampana.cz 

www.skolacampana.cz
Montessori mateřská škola,

základní škola, 
dětská skupina 

a Montessori centrum
Kurzy pro rodiče s dětmi:

Montessori pracovna pro rodiče 
s dětmi od 18 měsíců do 3 let
Jóga a cvičení pro rodiče s dětmi 
od 18 měsíců do 3 let
Hudební škola Yamaha pro děti 
od 4 měsíců do 7 let
Vaření pro rodiče s dětmi

Kurzy pro děti:
Angličtina pro děti od 3 do 10 let
Němčina pro děti od 6 do 10 let
Školní klub pro předškoláky
Keramika pro děti a pro rodiče 
s dětmi od 2 do 6 let
Mladí přírodovědci pro děti od 5 
do 10 let
Atleťáček pro děti od 5 do 10 let
Jogínci (jóga pro děti od 4 do 7 
let)
Vaření pro děti od 4 do 7 let
Zábavná matematika pro děti 
od 5 do 10 let
Klub deskových her - děti od 6 
do 10 let

TANEČNÍ ŠKOLA JuST DANCE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz
disco dance, street dance, baby 

dance, show dance, gymnastika, 
latina

každé pondělí od 16 do 17 h.

KLuB STOLárNA

23.3. 
Big Blast! Band 

a smyčcový orchestr
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Dva dny a dvě noci ces-
tovaly děti z DFS Ostra-
vička do sicilského města 
Agrigento, kde je čekal 
náročný týden plný tan-
ce a zpěvu.

Průvodem v blízkém 
městečku Ravanusa jsme 
zahájili festival Mandor-
lo In Fiore, I Bambini Del 
Mondo, zúčastnili se slav-
nostního přijetí představi-
teli Agrigenta, absolvovali 
průvod nád-
herným „Val-
le Dei Tem-
pli“ (Údolím 
c h r á m ů ) 
a pokračovali denně ně-
kolika vystoupeními 
v Congresshall Agrigento, 
Komerčním centru Agri-
gento, přednesli Poselství 
míru v kostele, prošli prů-
vodem město Agrigento, 
kdy za úžasné atmosféry 
nazdobených ulic plných 
pomeranči obsypaných 
stromů a nadšení místních 
temperamentních obyva-
tel, házejících konfety, nám 

náladu nepokazil ani jarní 
deštík. Nejenom naše tance 
a písně, ale také hudební ná-
stroje, zejména basa a cim-
bál, byly často v hledáčku 
neustále přítomných kamer 
všech italských televizí.

Celý festival jsme zavr-
šili galavečerem v Muzeu 
Claudia Criscenzo, kde 
představitelé Agrigenta 
zhlédli to nejlepší z pro-
gramu všech přítomných 

souborů. 
Našimi li-

dovými pís-
němi jsme 
neokou zl i l i 

jen italské publikum, ale 
i ostatní soubory, zejména 
soubor z Albánie, který 
se nám ještě během cesty 
ozval, že poslouchá naše 
nádherné CD.

Velice děkujeme Sta-
tutárnímu městu Frý-
dek-Místek za finanční 
podporu pro uskutečnění 
této cesty.

 Za DFS Ostravička 
 Radana Polachová

Kultura

„s podporou
města“

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

Jako každý rok nezkla-
mali naši malí recitáto-
ři. Bojovali s obrovskou 
snahou umístit se mezi 
nejlepšími ve třech vě-
kových kategoriích. 27. 
února proběhlo obvodní 
kolo této soutěže na 2. ZŠ, 
kde naši školu zastupovali 
Alice Procházková, Žofie 
Procházková, Kristýna Li-
povská, Alexandr Mucha, 
Barbora Vavříková, Maty-
áš Bešel, Sofie Borovicová, 
Denis Kluska a Anna Ska-
lická. Tyto děti nejvíce zau-

jaly porotu ve školním kole 
této soutěže. Do okresního 
kola se probojovali Denis 
Kluska v kategorii nej-
mladších recitátorů, kte-
rý získal 1. místo, a Bára 
Vavříková za místo druhé 
v kategorii 4. a 5. tříd. Žák 
3. třídy Alexandr Mucha 
obsadil 3. místo.

20. 3. předvedou své re-
citátorské umění na ZUŠ 
ve Frýdku-Místku. Věří-
me, že budou opět úspěšní 
a ohromí porotu. Ti nej-
lepší postoupí do krajské-
ho kola soutěže, které se 
uskuteční v Ostravě.

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

Základní umělecká škola Frýdek-Místek, 
Hlavní třída 11

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
K 80. VÝROČÍ ŠKOLY (1939–2019)

1. března 1939 začala výuka 20 dětí v hudební škole, 
na kterou svou činností navázala Lidová škola umění 
a později Základní umělecká škola Frýdek-Místek.

Hlavním hostem koncertu je jeden z nejvýznamněj-
ších absolventů školy a přední český klavírista 

IVO KAHÁNEK
Dále vystoupí školní orchestr a zahraniční hosté 

ze spřátelených škol z Finska a Polska.
pondělí 1. dubna 17.30 hodin
Národní dům Frýdek-Místek

Srdečně zveme současné i bývalé žáky školy, 
rodiče a veřejnost.

V dubnu proběhne v prostorách 
Národního domu výstava k výročí ZUŠ.

(Vernisáž výstavy bude 
v pondělí 25. března v 17 hodin)

Až do 2. května máte 
možnost na frýdeckém 
magistrátu před velkou 
jednací síní zhlédnout 
výstavu velkoformá-
tových fotografií pod 
názvem Hasiči vlastní-
ma očima. Ti jsou zde 
zachyceni v dramatic-
kých scénách při boji 
s živlem, v plné zbroji, 
často v kyslíkových mas-
kách, po kolena v hasicí 
pěně…

Výstava fotografií je 
jednou z připomínek 50. 
výročí vzniku profesi-
onálních hasičů okresu 
Frýdek-Místek, protože 
v roce 1969 se začala psát 
historie Hasičského zá-
chranného sboru na úze-
mí okresu.

„Hasiči si chtějí připo-
menout nejen posledních 
50 let činnosti profesio-
nálních hasičů, ale také ji 
široké veřejnosti přiblížit, 
a proto jsme poskytli po-
třebný prostor. Myslíme, 
že záchranáři si zaslouží, 
aby bylo připomínáno, 
jak je jejich práce náročná 
a že nasazují své zdraví 
a životy ve prospěch ji-
ných. Tato výstava k tomu 
může přispět,“ říká pri-
mátor Michal Pobucký.

Kromě výstavy na rad-
nici se připravuje rovněž 
expozice Historie hasičů 
v okrese Frýdek-Místek 
v Muzeu Beskyd, která 
bude zahájena vernisá-
ží 28. března v 17 hodin 
na Frýdeckém zámku. 

Recitátoři na „Čtyřce“

Folklorní soubor Ostravička slavil úspěch na Sicílii

VÝSTAVA NA MAGISTRÁTU: Hasiči vlastníma oči-
ma.  Foto: Petr Pavelka

Hasiči vlastníma očima
V kalendáři si můžete za-
škrtnout i data, kdy mů-
žete vidět hasiče přímo 
v akci – například 11. 
května, kdy se uskuteč-
ní na Zámeckém náměstí 

krajské kolo ve vyproš-
ťování zraněných osob, 
nebo 8. června, což je 
Den s IZS Frýdek-Místek, 
který má letos proběhnout 
na Olešné.  (pp)
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

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

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení korbačíků 
a na zpracování sýrů 
na odpolední směny. 

Zájemci, hlaste se 
na tel. čísle: 732 746 279, 

pan Miroslav Slanina. 
Firma poskytuje 

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

ČÍNSKÁ MEDICÍNA
léčení energií, 

diagnostika
astrologická poradna

         

fyzické i psychické potíže
www.tanja.webnode.cz

tel. 604 916 098 
T. Horníčková, F-M

Nabízíme veškeré malí řské 
natěračské práce

Malby interiérů, exteriérů atd.
Nátěry střech, pergol, 

radiátorů atd.
Info: 720 951 544

PEDIKÚRA
Dita Michálková

T. G. Masaryka 496,
738 01 Frýdek-Místek

naproti katastrálnímu úřadu
Objednávky na tel.:
604 353 845

Nabídka práce: Kuchař
Místo výkonu práce:  Střední odborná škola, 

Frýdek-Místek, p.o., pracoviště Na Hrázi 1449
Nástup: od 1. 9. 2019

Zatím doba určitá do 31. 8. 2020
Plný úvazek

E-mail: sosfm@sosfm.cz
Tel.: 555 530 617, Marcela Valyiová

PP-tech, s.r.o. (www.pp-tech.cz) 
přijme 

konstruktéra strojaře 
(i absolventa - zapracujeme). 

Trvalý HPP, solidní pracovní podmínky. 
Nástup a plat dohodou. 

Místo práce: Hutisko-Solanec (PSČ 756 62). 
Práce v Solidworks.

Kontakt: Ing. Procházka
mobil: 602 527 346

email: prochazka@pp-tech.cz


