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Vážení občané,
občas slýchávám, že finance města investujeme až 

příliš do věkové kategorie seniorů nebo že dotujeme 
MHD zdarma, jiní kritizují příliv peněz do sportu, 
a naopak mezi opomíjenými oblastmi jmenují třeba 
oblast podnikání. I velice potěšující výsledek soutě-
že Město pro byznys však ukazuje, že naše dlouho-
dobá strategie se Frýdku-Místku vyplácí, že dochází 
k synergickým efektům, či chcete-li zjednodušeně – 
všechno souvisí se vším.

Frýdek-Místek je dnes zkrátka městem, které má 
v rámci kraje výsostní postavení, což potvrzují nejen 
analytici, ale třeba i zástupci společnosti Residomo, 
s nimiž jsem probíral možnost odkoupení jejich byto-
vého portfolia ve městě. Jsme dobrým místem k živo-
tu, poskytujícím i příznivé podmínky pro podnikatele. 
Snažíme se zkrátka nezanedbávat žádnou z oblastí 
a myslet na všechny. Projevuje se to i v koncepci kul-
turních akcí, kde rovněž chceme, aby si každý přišel 
na své, aby docházelo na setkávání generací, aby se 
dokázaly pobavit na jednom místě a komunikovat spo-
lu, což je nejdůležitější. Doufám, že tomu tak bude 
i v rámci Velikonočního městečka.

Důležitou novinkou posledních dní je i konečně 
získané povolení Policie ČR, která schvalovala místa 
ve městě, kde může městská policie nasadit radar na ne-
ukázněné řidiče. A ještě bych chtěl připomenout zápisy 
prvňáčků 15.–16. dubna s ujištěním, že všechny školy 
ve městě mají potřebnou úroveň, a s myšlenkou, že i díky 
radarům může být pohyb školáků bezpečnější. Tak vidí-
te. Všechno souvisí se vším.  Michal Pobucký

Velikonoce ve Frýdku-
-Místku budou již tra-
dičně veselé. Svátky jara 
město oslaví na místec-
kém náměstí Svobody, 
kde vyroste Velikonoční 
městečko. Od čtvrtka 18. 
do soboty 20. dubna bude 
lákat na zajímavý pro-
gram s volným vstupem 
pro všechny bez rozdílu 
věku. Samozřejmě ne-
budou chybět prodejci 
tradičního velikonočního 
zboží a připraveno bude 
i bohaté občerstvení.

„Velikonoční městečko 
pořádáme prostřednictvím 
naší KulturyFM už poosmé. 
Těší se vysoké návštěvnosti 
a zájmu veřejnosti, stejně 
jako Vánoční městečko 
nebo Masopustní jarmark. 
Program bude žánrově pes-
trý, nabídne folk, folk rock 
i dobovou hudbu a v sobo-
tu zahraje Ivan Hlas Trio. 
Chybět nebudou vystoupe-
ní folklorních souborů ani 
divadélka a výtvarné díl-
ničky pro děti. Ve stáncích 
budou své výrobky nabízet 
farmáři a řemeslníci. Tak-
že k mání budou kraslice, 
pomlázky, květinové de-
korace, perníčky, ale taky 

tradiční dřevěné hračky, 
ošatky, proutěné košíky 
a podobně. Pestré bude také 
občerstvení,“ řekl náměstek 
primátora Pavel Machala, 
který věří, že třídenní Ve-
likonoční městečko bude 
po dlouhé zimě příjemným 
místem pro setkání s přáteli 
a známými a pro společné 
přivítání jara.

Program ve Velikonoč-
ním městečku bude zahá-
jen ve čtvrtek v 15 hodin 
a v pátek a sobotu v 10 do-
poledne. Končit bude okolo 
18. hodiny. „Návštěvníci 
uslyší skupiny Plyš a Hro-
zen z Frýdku-Místku, pří-
borskou zpěvačku world 
music EVAMORE, oblíbe-
nou hard-folkovou kapelu 
Jananas i středověký rock 
v podání kapely Tempus,“ 
láká Linda Hartenberge-
rová z KulturyFM a dodá-
vá, že na folklorní strunu 
naladí všechny přítomné 
cimbálová muzika Úsměv, 
dětské folklorní soubory 
Ostravička a Valášek a Sou-
bor lidových tanců Ostravi-
ca. V pátek v pravé poledne 
zazní náměstím zpívané 
pašije, tedy hudebně drama-
ticky pojatý biblický příběh 

VELIKONOCE: Připomínání tradic na místeckém náměstí.

Velikonoční městečko vyroste na náměstí

Srovnávací výzkum 
Město pro byznys již je-
denáctým rokem hodno-
tí podnikatelský poten-
ciál měst a obcí v České 
republice. Detailnímu 
zkoumání jsou podrobe-
na všechna města a obce 
s rozšířenou působností 
v České republice. Frý-
dek-Místek vloni skončil 
v rámci kraje těsně pod 
nejvyšší příčkou, letos se 
ale můžeme pyšnit tím, 

že jsme z hodnocení vy-
šli úplně nejlépe.

Data k hodnocení zpra-
covává analytická agentu-
ra Datank, výsledky hod-
nocení podnikatelského 
prostředí a přístupu veřej-
né správy jsou vyhlašová-
ny na krajských setkáních 
Svazu měst obcí, kde 26. 
března cenu pro Frýdek-
-Místek převzal náměstek 
primátora Jakub Míček. 

„Město se dlouhodobě 

snaží vytvářet příznivé 
prostředí zejména pro malé 
a střední podnikání. Tedy 
pro firmy, které nabízejí 
pracovní místa a zajišťují 
místním obyvatelům prá-
ci a finanční příjem. Daří 
se nám zde firmy udržet 
a snažíme se také získat 
nové lokality vhodné pro 
podnikatelské účely, na-
příklad v bývalém areálu 
Arceloru... 

 (Pokračování na str. 2)

Frýdek-Místek je městem,
kde se podniká nejlépe v kraji

podle evangelia sv. Jana, 
v podání spojených schol 
farnosti Frýdek, a program 
Velikonočního městečka 
uzavře v sobotu v 17 hodin 
Ivan Hlas Trio. Přesný časo-
vý harmonogram naleznete 
uvnitř čísla.

Velikonoční městečko 
pořádá Statutární město 
Frýdek-Místek prostřednic-
tvím KulturyFM, s přispě-
ním městských společností 
TS a. s. a Frýdecká skládka 
a. s.  (Více na str. 4)
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 (Pokračování ze str. 1)
...Nedílnou součástí dob- 

rého podnikatelského pro-
středí je také otevřený pří-
stup veřejné správy k pod-
nikatelům, ať už se týká 
úředních hodin, informací 
o volných lokalitách a pro-
storách vhodných k pod-
nikání nebo veřejných za-
kázkách zveřejňovaných 
na webu města,“ řekl Jakub 
Míček, podle kterého se 
ve Frýdku-Místku dobře 
žije, a proto i dobře podniká. 

„Ve Frýdku-Místku 
a jeho správním obvodu je 
přes dvacet jedna tisíc pod-
nikatelů. Průmyslové zóny 
v Chlebovicích a Lískovci 
jsou stále plně obsazeny 
a nabízejí práci tisícovce 
lidí. V budoucnu bychom 
rádi získali pozemky spo-
lečnosti ArcelorMittal, kte-
ré jsou vedeny jako brown-
field a mohly by být využity 
pro sklady a průmyslovou 
výrobu. Podnikatelské pro-
středí již devátým rokem 
podporujeme také projek-
tem MHD zdarma, který je 
přínosný jak pro zaměstna-
vatele, tak pro zaměstnan-
ce, kteří se mohou do prá-
ce přepravovat zdarma. 
Příznivě se konečně vyvíjí 
také výstavba obchvatu, 
který v budoucnu nabídne 
rychlejší a snadnější do-
pravní dostupnost i obsluž-
nost města, což je pro město 
i byznys velmi důležité,“ 
doplnil primátor Michal 

Pobucký s tím, že radnice 
v úsilí o rozvoj podnikání 
nepolevuje. 

Podle průzkumu Frýdek-
-Místek vynakládá vysoký 
podíl výdajů na veřejnou 
dopravu a radnice dosa-
huje vysokého skóringu 
úředních hodin, což potě-
ší klienty živnostenského 
úřadu z řad podnikatelů. 
„Radniční webové stránky 
jsou velmi dobré z pohledu 
podnikatele, který na nich 
nalezne v přehledné podobě 
vše potřebné, co pro komu-
nikaci s veřejnou správou 
potřebuje, a ještě něco na-
víc,“ uvádí se v oficiálním 
hodnocení.

Získat ocenění Město 
pro byznys je prestižní zá-
ležitostí a je spojeno s dlou-
hodobým úsilím o rozvoj 
a zkvalitnění životních 
podmínek pro všechny 
obyvatele, což má v koneč-

ném důsledku pozitivní vliv 
na podnikatelskou činnost 
a celkovou míru životní 
úrovně. Ještě před dese-
ti lety bylo město v rámci 
srovnávacího výzkumu s ji-
nými městy v kraji na tři-
nácté pozici, teď je na špici. 

V rámci celé republiky 
bylo do srovnávacího prů-
zkumu „Město pro byz-
nys“ automaticky zapoje-
no 205 měst s rozšířenou 
působností a hodnotily 
se všechny oblasti, které 
mají pro podnikatele a fir-
my strategický význam, 
od podnikatelského pro-
středí až po přístup veřej-
né správy k podnikatelům. 
V rámci výzkumu jsou 
shrnuty všechny důleži-
té informace a statistická 
data, která dále rozvíjejí 
diskuzi o vývoji podnika-
telského prostředí v České 
republice.  (pp)

MĚSTO PRO BYZNYS: Cenu převzal za Statutární 
město Frýdek-Místek náměstek primátora Jakub Míček.

Frýdek-Místek je městem,
kde se podniká nejlépe v kraji

Na březnovém jednání 
zastupitelstva se objevilo 
zásluhou Pirátů i téma 
vyvěšení tibetské vlajky 
na budově radnice, pro-
tože nebylo zřejmé, jak 
se k otázce jejího vyvě-
šení v rámci mezinárod-
ní kampaně Vlajka pro 
Tibet staví vedení města 
v novém složení.

Olej do ohně následně 
přilil náměstek Jiří Kajzar 
(Naše Město), který tvrdil, 
že ČSSD byla v minulosti 
proti vyvěšování vlajky, ale 
byla přehlasována. „Tibet-
ská vlajka vždy visela, byla 
to tady tradice, nechápu, 
že vedení se k tomu neumí 
vyjádřit. Je to určitý znak 
radnice i města, zda se vy-
věsí, nebo ne. A vlajka by se 
vyvěsit měla,“ tvrdil bývalý 
náměstek Jiří Kajzar.

„Nelžete, protože lež má 
krátké nohy. Tibetská vlaj-
ka tady visela i v době, kdy 
jsme byli v koalici s KSČM 
a nejednou jsme se kvůli 
toho „rvali“, protože kole-
gové s tím nesouhlasili. Ti-
betská vlajka tady ale visela 
i v koalici předtím, visela 

i v době koalice s hnutím 
Naše Město a rozhodně 
jsme nebyli ti, kdo by hla-
sovali proti, většina byla 
pro. To, že by ČSSD byla 
proti, je lež jako věž. A já si 
myslím, protože ten názor 
je konstantní, že i letos tu ta 
tibetská vlajka viset bude,“ 
reagoval na Jiřího Kajzara 
náměstek primátora Karel 
Deutscher (ČSSD).

„Pan primátor navrhoval 
nevyvěšovat, byla dlouhá 
diskuze proč zrovna tibet-
skou vlajku, proč ne něja-
kou jinou vlajku, trpí přece 
lidé z Libye, Sýrie, pamatu-
ji si to docela přesně,“ bránil 
se Kajzar.

„Ano, vystupoval jsem 
tak, ale všichni ostatní hla-
sovali pro. Doporučuji se 
někdy podívat na stránky 
ministerstva zahraničních 
věcí, jaký je oficiální postoj 
České republiky k Tibetu. 
Vyjádření za celou vládu 
zní, že Česko považuje 
Tibet za nedílnou součást 
Číny. To je oficiální názor 
České republiky a já ho re-
spektuji,“ reagoval primátor 
Michal Pobucký (ČSSD).

Zastupitelé se zabývali i vyvěšením tibetské vlajky
„Lživá informace pana 

Kajzara je, že ČSSD byla 
proti. Za těch iks let vždy 
byla většina pro. To, že jsme 
demokratickou stranou, 
která si uvnitř tříbí diskuzí 
své názory, považuji za nor-
mální,“ doplnil jej Karel 
Deutscher.

„Já nevím, jestli se tím 
někomu zalíbím nebo zne-
líbím, ale abychom nebyli 
za zbabělce, musím kon-
statovat, že jsme nenašli 
konsensus, ani nedospěli 
k jednoznačné podpoře, 
proto jsme vyvěšení vlajky 
neiniciovali,“ vysvětloval 
zdrženlivý postoj náměstek 
primátora Radovan Hoří-
nek (ANO).

„Tibetská vlajka určitě 
není nejpalčivější problém 

VLAJKA PRO TIBET: Radnice vlajku vyvěšuje roky, 
nechyběla ani letos.

města,“ zlehčoval nakonec 
téma Jakub Tichý za Piráty, 
kteří ale upozornili, že o té-
matu se přímo hlasovalo 
i na zastupitelstvu v Ostra-
vě. Na hlasování ve Frýd-
ku-Místku ale nedošlo. 

V přestávce proběhlo hla-
sování městských radních 
a rada, se zástupci ČSSD, 
ANO a KDU-ČSL, sama 
rozhodla o tom, že 10. břez-
na tibetská vlajka na budo-
vě radnice visela.  (pp)

LAVIČKY S CITÁTY: Frýdecko-místecká radnice 
pokračuje v instalaci nových laviček z vlastní výroby 
do ulic města. Technické služby nyní dostaly za úkol 
ozvláštnit jejich opěradla vybranými citáty. „Ještě 
se musí dopracovat jejich výběr. Myslíme si, že by 
navržené citáty měly více reflektovat místo, kde sto-
jí, případně osobnost, po níž je ulice pojmenována,“ 
naznačil, že projekt se musí ještě doladit, primátor 
Michal Pobucký.  Foto: Petr Pavelka

U CZAJANKOVÝCH KASÁREN: Pietní akce se 
zúčastnilo okolo stovky lidí.  Foto: Petr Pavelka
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Primátor přivítal Šarlotku, prvního občánka roku 2019
Prvním letošním ob-

čánkem Frýdku-Místku 
se stala Šarlota Sliac-
ka, která se narodila 
na Nový rok v 9:34 ho-
din, vážila 3200 gramů 
a měřila 48 centime-
trů. Po nabrání něja-
kých těch deka navíc se 
po pár týdnech přišla 
s maminkou Nelou Wlo-
chovou a tatínkem Ma-
tejem Sliackym ukázat 
primátorovi Michalovi 
Pobuckému, jak se má 
čile k světu.

Rodinka si první dítko 
užívá. „Šarlotka je moc 
hodné miminko, už se 
i vyspíme. Těhotenství 
i miminko je pro nás je-
den velký zážitek, kdy nás 
strašně překvapilo, jaký je 
to senzační pocit – vidět, 
jak to, co jsme vytvořili, 
roste doslova před očima, 
je to šílené, i ty pokroky, 
které každý den vidíte. 
Jsme šťastní rodiče,“ ujiš-
ťovali s tím, že u jednoho 
potomka zůstat nehodlají. 
„Tři roky odstup je asi ide-

ál, ale příroda rozhodne,“ 
berou vše s nadhledem 
spokojení rodiče, kteří 
ocenili gesto radnice s při-
jetím na magistrátu. „Vel-
mi mile nás to překvapilo,“ 
ocenili zájem města, které 
jim věnovalo pro upomín-
ku tohoto dne zlatý řetízek 
se znamením pro dcerku, 
knížku, z níž jí budou poz-
ději číst, a spoustu dalších 
drobných dárečků. Vše 
s přáním, aby bylo dítě 
zdravé a rodince všechno 
klapalo tak, jak má.  (pp)

PRVNÍ OBČÁNEK: Šarlotka se byla ukázat primáto-
rovi.  Foto: Petr Pavelka

Fr ýdecko -místecká 
radnice se snaží co nej-
lépe zkoordinovat ku-
mulující se opravy silnic 
ve městě, ale řidiče ve vý-
hledu čeká řada doprav-
ních komplikací, kterým 
nelze zcela zabránit 
i proto, že silnice mají 
různé vlastníky a inves-
tory.

Zástupci města se v půli 
března sešli se zástupci 

kraje, kteří informovali 
o dvou větších investičních 
akcích. V lokalitě Palko-
vické ulice půjde o koordi-
naci s výstavbou obchvatu 
s výhledem na rok 2021, 
ale i když měl kraj v roz-
počtovém výhledu roku 
2021 i rekonstrukci uli-
ce Lískovecké, nyní vše 
přehodnotil a chce úsek 
od křižovatky u Kauflandu 
až do centra Lískovce re-

konstruovat už napřesrok.
„Nemělo by se to na-

štěstí potkat s opravou 
Rubikovy křižovatky, 
která by měla být zaháje-
na letos v květnu. Protože 
kromě výstavby obchva-
tu chce Ředitelství silnic 
a dálnic opravovat opěrné 
zdi na průtahu pod Rubi-
kovkou, a dokonce i ná-
jezdy na estakádu, a ještě 
nám SŽDC hlásí, že chce 
opravovat železniční pře-
jezd, už by to bylo fakt 
extrémní,“ komentoval 
stav náměstek primátora 
Karel Deutscher, který se 
snaží s příslušnými odbo-
ry hledat optimální řešení 
a časové harmonogramy. 
„Letos nás čeká Rubiko-
va křižovatka, což bude 
samo o sobě docela složi-
té, takže jsme rádi, že se 
to nepotká s akcemi kraje, 
které by dopravní situaci 
dále významně ovlivňo-
valy,“ uzavřel Karel Deut-
scher.  (pp)

Městská policie 
ve Frýdku-Místku zapojí 
od dubna do akce dlou-
ho avizovaného nového 
pomocníka, a to mobilní 
radar na měření rychlos-
ti. Cílem není vybrat co 
nejvíce pokut, ale zklid-
nit dopravu v místech, 
kde řidiči nedodržují 
předepsanou rychlost 
a ohrožují tak bezpeč-
nost nejen svou, ale také 
ostatních řidičů a zejmé-
na chodců. 

Nyní je stanoveno 19 
míst pro měření rychlosti, 
a to jak v obytných čás-
tech, tak na výpadovkách 
z města. Schválit je muse-
la Policie České republiky, 
která tak učinila právě 
v těchto dnech. 

„K dispozici máme la-
serový mobilní radar, kte-
rý váží jen něco málo přes 
jeden a půl kilogramu, 
takže umožňuje měření 

z ruky i ze stativu. Pořizu-
je snímek i videosekvenci, 
měří na vzdálenost až 600 
metrů a lze s ním měřit 
za každého počasí a v ja-
koukoliv hodinu, tedy 
i v noci,“ popsal ředitel 
MP Ivo Kališ.

„Místa pro měření 
jsme vybírali na zákla-
dě alarmujících výstupů 
z „informačních radarů“ 
instalovaných při vjez-
dech do města, ale také 
na základě stížností ob-
čanů na řidiče ignorující 
nejvyšší povolenou rych-
lost. Seznam ulic pro mě-
ření může být rozšířen. Již 
nyní evidujeme požadavek 
občanů na měření rychlos-
ti v ulici El. Krásnohor-
ské,“ řekl primátor Michal 
Pobucký. 

První měření rychlos-
ti se uskuteční v úterý 2. 
dubna na ulici Střelniční 
ve Frýdku.

Strážníci budou od dubna 
měřit rychlost radarem

Seznam ulic a lokalit pro měření rychlosti
- ulice Lískovecká
- místní část Lískovec 
(v úseku od ulice Olbrachtova po ulici K Sedlištím)
- ulice Vratimovská
- ulice Revoluční
- ulice Bruzovská
- ulice Střelniční
- místní část Skalice (poblíž školy)
- ulice 17. listopadu
- ulice Příborská
- místní část Chlebovice (ulice Ke Kotlině)
- ulice Palkovická
- ulice Kvapilova
- ulice 28. října
- ulice Frýdlantská

Městská policie Frý-
dek-Místek nabídne i le-
tos občanům možnost 
zaevidování a označení 
jízdních kol, koloběžek, 
ale také přívěsných dět-
ských vozíků za kolo či 
invalidních vozíků synte-
tickou DNA.

Značení bude zahájeno 
v pondělí 1. dubna v Kon-
taktním centru prevence 
v Křížovém podchodu 
v Místku. Konat se bude 
každé pondělí od 8.30 do 12 
hodin a od 13 do 17 hodin, 
a to až do letních prázdnin 
a následně ještě v září a říj-
nu. Tato služba je pro obča-
ny ZDARMA.

Od roku 2014, kdy byl 

projekt zahájen, bylo Měst-
skou policií Frýdek-Místek 
zaevidováno a označeno 
4099 kol, elektrokol a ko-
loběžek.

„Podstatou celého pro-
jektu je, že označená 
jízdní kola jsou zařazena 

nejen v databázi Magistrá-
tu města Frýdek-Místek, 
ale i v databázi výrobce 
forenzního značení, což 
usnadňuje identifikaci od-
cizených jízdních kol a pát-
rání po nich,“ připomenul 
primátor Michal Pobucký.

Podmínky pro označení kol syntetickou DNA:
• naprosto čisté a suché jízdní kolo (koloběžka) nebo 
invalidní vozík
• občanský nebo obdobný hodnověrný doklad
• doklad o nabytí věci (lze nahradit čestným prohlá-
šením)
• souhlas se zpracováním osobních údajů a vložení 
do databáze
Upozorňujeme, že deštivé počasí a nízká teplota neu-
možňují provádět forenzní značení jízdních kol a in-
validních vozíků. Značení by bylo nestabilní a vidi-
telné pouhým okem, což je nežádoucí.

Forenzní značení jízdních kol

KOORDINACE AKCÍ: Město se snaží pohlídat, aby se 
dopravní situace ve Frýdku-Místku nestala neřešitelnou. 
 Foto: Petr Pavelka

Město čeká řada oprav v dopravě
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čtvrtek 18. 4.
15.00  divadýlko ententýky  

Myška Klárka, veverka Terka a Sněhurka

16.00  plyš folk-alternative

17.00  jananas folk

 
pátek 19. 4.
10.00  divadlo křesadlo Velikonoční zajíčci

11.00  evamore world music

12.00  schola frýdek Zpívané pašije

14.00  dfs ostravička Jaro už je tu

15.00  cimbálová muzika úsměv 
16.00  dfs valášek
17.00  tempus historický rock

 
sobota 20. 4.
10.00  řád červených nosů Ptačí kabaret

11.00  slpt ostravica
14.00  devětsil dobová hudba

15.00  hrozen Ježíš z Nošovic

16.00  vadim and co. acoustic-pop

17.00  ivan hlas trio folk

Pořádá statutární město frýdek≈místek prostřednictvím kultura f≈m.  Děkujeme partnerům:

Velikonoční
městečko

Čt 18. 4.—So 20. 4. | Náměstí Svobody

tradiční trhy * zvířátka  
* workshopy * dílničky 
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V naší Střední škole, 
Základní škole a Mateř-
ské škole Frýdek-Mís-
tek, p. o., na ulici Pio-
nýrů 2352, se již třetím 
rokem realizoval „Čes-
ko-německý projekt stá-
že sociálních asistentů 
– TANDEM“, v rámci 
kterého spolupracujeme 
se Střední zdravotnic-
kou školou Frýdek-Mís-
tek, p. o. a Berufsbilden-
de Schule z německého 
Rotenburgu.

Každá německá stu-
dentka měla přidělenu 
studentku ze střední zdra-
votnické školy a společně 
absolvovaly třítýdenní 
stáž v našich školách. Se-
známily se s našimi dětmi 
a žáky a s novými meto-
dami jejich výuky. Stáž se 
konala v mateřské škole, 
ve které probíhá předškol-
ní vzdělávání dětí podle 
Školního vzdělávacího 
programu „Objevujeme 
svět pro zdravý život“. 
Tato výuka podporuje 
zdravý tělesný, psychický 
a sociální vývoj dítěte se 
zaměřením na rozvoj ko-
munikačních schopností. 

Je zpestřena canisterapií 
a výukou na interaktiv-
ním koberci s dalšími te-
rapeutickými metodami.

Studentky z Německa 
se v základní škole spe-
ciální seznámily s výu-
kou žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami – 
strukturovaným učením, 
grafomotorikou a dalšími 
speciálními metodami 
rozvíjejícími jejich doved-
nosti a schopnosti. 

Stáž v praktické ško-
le dvouleté studentkám 
ukázala praktickou výuku 
pro život, jako jsou ruční 
práce, pěstitelství, vaření 
atd. Samostatně se zapo-
jily do přípravy pokrmů 
a obohatily naše chuťové 
buňky o tradiční německé 
recepty.

Pro německé studentky 
byl připraven bohatý do-
provodný program, který 
zahrnoval výlet na Praši-
vou, běžkování na Čelad-
né a nechyběl ani krásný 
kulturní zážitek v podobě 
návštěvy Divadla Antoní-
na Dvořáka, kde se hrála 
opera La Traviata.

Projekt „Česko-ně-

meckých sociálních asi-
stentů“ je výsledkem 
dlouhodobé spolupráce 
se Střední zdravotnickou 
školou Frýdek-Místek, 
p. o. a naší školou. Všech-
ny zúčastněné školy byly 
svým zapojením do toho-
to projektu velmi oboha-
ceny. Společná praxe čes-
ko-německých dvojic je 
přínosná pro vzájemnou 
komunikaci všech zúčast-
něných a rozvíjí myšlenku 
evropského společného 
soužití.

Vzdělávejte se 
v pomáhajících profesích! 

Otevíráme akreditovaný 
Kvalifikační kurz pro pracovníky 

v sociálních službách 
v době od 24. 4. do 24. 6. 2019 v rozsahu 160 hodin 

(místo konání ve Frýdku-Místku).
Tímto se naskýtá i možnost pro samoplátce 

a uchazeče vedené na ÚP v rámci tzv. zvolené 
rekvalifikace, pokud se přihlásíte v předstihu. 

Blíže na www.vzdelavaci-kurzy.eu. 
Kontakt PhDr. P. Hankeová do 13. 4. 2019 

tel.: 604 129 117, později 732 349 654, 595 174 336.

Česko-německý projekt stáže sociálních asistentů 

Podané ruce, z. s. 
se canisterapii věnují 
už bezmála 20 let. Za-
střešujeme dobrovol-
níky, kteří se svými 
speciálně testovanými 
psy navštěvují různá 
sociální zařízení, ško-
ly, školky, veřejné akce 
a podobně. 

Na těchto místech se 
setkávají s lidmi, kterým 
jejich návštěvy zpestřují 
každodenní rutinu, při-
nášejí jim zájem, dobrou 
náladu a pohodu. Pejsci 
usnadňují komunikaci, 
jsou bezprostřední, milí, 
rádi se nechávají hla-

dit. Ve všech zařízeních, 
která navštěvujeme, se 
klienti – děti, dospělí i se-
nioři – na pejsky moc těší 
a oceňují je.

Člověk i pes, kteří 
chtějí takovou službu po-
skytovat, musí projít ško-
lením a testy. Základním 
předpokladem pejska je 
vyrovnaná povaha, po-
slušnost a absence agre-
sivity. Pokud takového 
pejska máte a chtěli byste 
se ve svém volném čase 
věnovat smysluplné čin-
nosti, která přináší mno-
ho radosti a uspokojení, 
kontaktujte nás. Stále 

hledáme nové posily. 
V případě zájmu můžete 
získat platnou certifikaci 
na Canisterapeutickém 
víkendu 13.–14. 4. 2019, 
který obsahuje školení 
pro psovoda a povahové 
testy canisterapeutického 
psa. Další canisterapeu-
tický víkend se bude ko-
nat na podzim.

Kontakty, více informa-
cí o naší organizaci i služ-
bě canisterapie, o testech, 
které musí pes absolvo-
vat, atd. najdete na našem 
webu www.podaneruce. 
.eu, kam vás srdečně zve-
me.  Jana Marková

Rádi mezi námi přivítáme nové 
ochotné dobrovolníky s pejsky

BŘEZEN – MĚSÍC DOBROVOLNÍKA: Máme 
za sebou putovní výstavu v OC Frýda, kde soubor čer-
nobílých velkoformátových fotografií, nafocených při 
návštěvách dobrovolných pracovníků ADRY u jejích 
klientů, přibližoval záslužnou práci dobrovolníků. 
 Foto: Daniel Kašpar
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Přesně jak říká v po-
zápasovém hodnocení 
trenér Valcířů Jan Žiž-
ka. Na úvod sezony jsme 
se střetli s velmi silnými 
soupeři (první zápas vý-
hra 1:0 v Kroměříži), 
o to je cennější, že jsme 
dokázali vyválčit plný 
počet bodů, navíc naše 
defenzíva na jaře ještě 
neinkasovala. 

Kdo se jen kapánek 
zdržel u turniketů nebo 
u stánku s pivem, přišel 
o skvělý nástup Valcířů. 
Ti totiž do utkání vlétli 
přesně tak, jak od nich 
lipinský fanoušek očeká-
vá. Ve 3. minutě využil 
zaváhání hostující defen-
zívy hbitý Hykel, který si 
seběhl za obranu soupeře 
a Komínek jej před svým 
brankářem poslal k zemi. 
Hlavní rozhodčí zápasu 
s nařízením pokutového 
kopu váhat nemusel. Zod-
povědnost na sebe vzal 
kanonýr Adam Varadi 
a jeho střela skončila přes-
ně u pravé tyče Pokorného 
branky – 1:0.

Brzký gól ale jako by 
našim hochům spíše ublí-
žil. Na jejich kopačky se 

vkrádala opět nervozita, 
hra nebyla podle představ. 
Mírné uklidnění mohla 
přinést 29. minuta, kdy se 
do šestnáctky soupeře vy-
dal Petr Literák, ale jeho 
dělovka skončila pouze 
na tyči.

Druhá půle přinesla 
sedmistovce platících di-
váků přeci jen záživněj-
ší podívanou a další gól, 
když Skwarczek skvěle 
uvolnil na pravé straně 
Vychodila a ten krásně 
našel za obranou soupeře 
nabíhajícího Dudu.

Jan Žižka (trenér Frýd-
ku-Místku): „Když to 
hodnotím takhle krátce 
po zápase, tak samozřej-
mě máme radost z toho, že 
jsme uhráli druhou nulu 
vzadu a máme šest bodů. 
Diváci museli vidět, že 
jsme hráli proti velmi kva-
litnímu soupeři. My se ale 
nemůžeme před vlastními 
fandy prezentovat takovou 
hrou, kterou jsme před-
vedli hlavně v prvním 
poločase. Druhá půle sice 
přinesla nějaké zlepše-
ní, ale stále to ještě není 
to, co bychom po hráčích 
chtěli.“

V době velikonočních 
svátků se Frýdek-Mís-
tek stává vždy místem se 
zvýšenou koncentrací ša-
chistů. Konají se tradiční 
pětidenní Turnaje ša-
chových nadějí, na které 
se sjíždí zejména mladí 
šachisté z celé republi-
ky i ze zahraničí. Letos 
máme navíc před sebou 
jubilejní čtyřicátý roč-
ník, takže se bude jednat 
i o turnaj svým způso-
bem slavnostní.

A velikonoční šachová 
nadílka bude letos ješ-
tě bohatší, protože vedle 
Turnajů šachových nadějí 
bude Frýdek-Místek hostit 
i finále šachové extraligy, 
naší nejvyšší šachové sou-
těže, ve které tým Beskyd-
ské šachové školy startuje 
už od roku 2006 a drží 
si velmi solidní bilanci. 
Z pohledu zpátky by se 
dalo říci, že naší nejoblí-
benější pozicí je pátá příč-
ka, na tomto místě skon-
čilo družstvo BŠŠ celkem 
šestkrát. Dvakrát se umís-
tilo šesté, ale hned třikrát 
vybojovalo bronzové me-
daile. Historicky nejhorší 
sedmou pozici obsadilo 
v loňském roce.

Soutěže se účastní dva-
náct družstev a systém 
ligy je takový, že se až 
do osmého kola odehrají 
vždy za víkend dvě kola 
a závěrečná tři kola pak 
najednou v termínu pátek, 
sobota, neděle v sídle jed-
noho z účastníků. Letos 
se podařilo Beskydské ša-

chové škole zvítězit v kon-
kurzu na pořadatelství, 
takže se místní příznivci 
dobrého sportu mají nač 
těšit. Kdo tedy bude mít 
zájem vidět „při práci“ 
největší hvězdy našeho 
republikového šachu (ce-
lou českou reprezentaci 
v čele s 19. hráčem světa 
Davidem Navarou a vý-
borným Viktorem Láz-
ničkou) a řadu světových 
velmistrů a olympijských 
reprezentantů svých zemí, 
v čele s bývalými mistry 
světa Jevgenijem Najerem 
a Ruslanem Ponomarjo-
vem, kteří hostují na sou-
piskách našich extraligo-
vých týmů, má jedinečnou 
příležitost. Finále šachové 
extraligy se ve Frýdku-
-Místku dosud nikdy neko-
nalo a tato událost se opět 
nebude řadu let opakovat. 
Hrát se bude v aule Střední 
průmyslové školy Frýdek-
-Místek. Slavnostní zahá-
jení je v pátek 19. dubna 
připraveno na 15.30, hned 

v 16 hodin pak začnou 
boje devátého kola. Desáté 
kolo bude zahájeno v so-
botu 20. dubna ve 14 hodin 
a poslední jedenácté kolo 
se odehraje v neděli 21. 
dubna od 10 hodin. Naše 
hráče čekají tito soupeři: 
Slavoj Český Těšín, SK 
Duras BVK Královo Pole 
a Moravská Slavia Brno.

Naše družstvo je 
po odehraných osmi ko-
lech na šestém místě, což 
není umístění v dané kon-
kurenci špatné, ale rádi 
bychom se ještě posunuli 
o jednu příčku výš, tedy 
vlastně na tradiční páté 
místo. Ta možnost tady 
stále je a právě vědomí, 
že hrajeme na domácích 
šachovnicích v ovzduší 
příznivě šachu nakloně-
ném, by mohlo sehrát svou 
důležitou roli. Všem zá-
jemcům o královskou hru 
můžeme každopádně slíbit 
nevšední zážitek. Přijďte 
se přesvědčit. 

 Tomáš Adamec

NADĚJNÝ ÚVOD: Fotbalisté začali jarní část soutěže výsledkově slibně. 
 Foto: Petr Pavelka

Fotbalisté na úvod jara navnadili dvěma výhrami
MFK F-M – FC Velké Meziříčí 2:0

Šachové hody aneb Finále extraligy ve Frýdku-Místku

Začátkem března se 
v centru Bowling Blansko 
odehrálo poslední kolo 
bowlingové ligy juniorů 
oblasti severní Moravy. 
Juniorská extraliga se 
hrála v šesti kolech v růz-
ných hernách oblasti se-
verní Moravy.

Frýdek-Místek zastu-
povaly v této soutěži dva 
týmy. Mezi první tři mís-
ta se podařilo probojovat 
týmu Jadran A. Závěr a sa-
motné finále bylo velmi 
dramatické. Junioři z týmu 
Jadran A ve složení Tomáš 
Valošek, Agáta Valíčková, 

Angelina Morys bojovali 
jako lvi a nakonec získali 
2. místo hned za Bowlling 
Academy Olomouc. Tým 
Jadran B v obsazení Anna 
Orságová, Kristián Šatný, 
Vojtěch Kičmer se umís-
til na 5. místě. V kategorii 
jednotlivců získala Agáta 
Valíčková titul „Nejlepší 
juniorka“ a Tomáš Valošek 
získal z celkového počtu 
24 hráčů 2. místo. Tímto 
gratulujeme mladým juni-
orům a přejeme hodně stri-
ků na Mistrovství České 
republiky, které se odehra-
je v dubnu v Pardubicích.

Junioři z Bowlingu Jadran jsou stříbrní



≈  7  ≈ Zpravodaj Rady Města Frýdku-MístkuSport

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

Na začátku března 
jsme pořádali okresní 
kolo AŠSK ve sportovní 
gymnastice na naší do-
mácí půdě – 11. ZŠ. Druž-
stva jsme měli ve všech 
kategoriích a všichni se 
snažili o to, aby postou-
pili a srovnali síly s ostat-
ními na krajských závo-
dech. 

Jde vidět, že náš okres 
je bohatý na talentované 
sportovce, protože účast 
byla opravdu vysoká. 
Na naše závody přijely 
týmy ze všech různých 
škol ve Frýdku-Místku (1. 
ZŠ, 2. ZŠ, 7. ZŠ, 8. ZŠ) 
a také z Paskova, Palkovic, 
Starého Města, Lískov-
ce, Žabně, Dobré, Kozlo-
vic, Frýdlantu, Ostravice 
a Hnojníku. Soutěž se pro 
náš oddíl a naši školu velmi 
vydařila a všechny katego-
rie jsme ovládli a získali 
tím postup na krajskou 
soutěž.

Dne 19. března pak pro-
běhlo krajské kolo AŠSK 
ve sportovní gymnastice, 
které pořádalo Gymnázi-
um Petra Bezruče v Míst-
ku. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 13 chlapeckých 
a 27 dívčích družstev. Nej-
mladší kategorie, která je 
určena pro dívky do 10 let, 
byla pro nás nejúspěšnější 
z celého závodu. V soutěži 
družstev jsme s přehledem 
získali 1. místo s násko-
kem tří bodů. Dívky získa-
ly nejvyšší součet známek 

na prostných, hrazdě i pře-
skoku. Překvapením bylo 
vyhlášení jednotlivců, kdy 
naše holky obsadily všech-
ny stupně vítězů. Terezka 
Chudíková vybojovala nej-
vyšší příčku, Nikolka Bu-
dačová brala stříbro a Izi 
Delongová bronz. I Ema 
Švecová se ukázala a zís-
kala krásné 5. místo. Ve II. 
kategorii se dívky ve slo-
žení: Maruška Bardoňová, 
Terka Dužíková, Nelča 
Lukáčová a Klárka Urbi-
šová snažily, ale stačilo to 
pouze na bramborovou 
medaili. Z jednotlivců do-
padla nejlépe Nelča Luká-
čová. V kategorii starších 
děvčat jsme opět slavili 
úspěch. Družstvo vybojo-
valo zlato a dívky se tak 
staly nejlepšími v Morav-
skoslezském kraji ve své 
kategorii. V konkurenci 
27 děvčat obsadila Terka 
Brynychová 1. místo, Kiki 
Macháčková 5., Bětka Ge-
blová 7. a Terka Divišová 
10. místo. Ve IV. katego-
rii zastupovala náš oddíl 
dvě děvčata, která tvořila 
družstvo s dalšími dvě-
ma palkovickými děvča-
ty. V jednotlivcích Vanda 
Gřesová vyhrála a Kája 
Bužkova obsadila 2. místo. 
S družstvem vyhrály a po-
stupují tak na republikové 
finále do Prahy, které se 
koná 6. dubna. V dorosten-
kách tvořily družstvo dív-
ky z gymnázia na Cihelní, 
které u nás pravidelně tré-

Gymnastika při 11. ZŠ slaví úspěchy i na krajské úrovni

První kola školních 
soutěží v házené se na-
plno rozjela. Základní 
školy ve Frýdku uspořá-
daly 4. března IV. kolo 
Frýdecké ligy. Místecké 
školy svou soutěž zapo-
čaly již 28. února a nad-
stavbová soutěž Premi-
um školní liga proběhla 
v předstihu již 13. února. 

Premium školní liga
Jako první se představu-

je nadstavbová Premium 
školní liga. Soutěže se zú-
častnilo pět družstev. Dvě 
družstva z 11. ZŠ a 6. ZŠ 
a jedno družstvo 8. ZŠ.

Svou dominanci potvr-
dilo A družstvo 6. ZŠ, kte-
ré vyhrálo všechna utkání. 
Krásného výsledku dosáh-
la družstva 11. ZŠ, která 
obsadila 2. a 3. místo. Bla-
hopřejeme.

Místecká školní liga
Základní školní liga mís-

teckých škol se uskutečnila 

ve sportovní hale na ulici 
Pionýrů, kde můžeme ví-
dat extraligové hráče. Žáci 
ukázali své pokroky a klá-
ní byla velice bojovná. 

První místo uhájilo do-
mácí A družstvo 6. ZŠ. 
V těsném závěsu o pouhé 
skóre se na 2. místě umís-
tili žáci 8. ZŠ. Těšíme se 
na další vyrovnaná utkání. 

Frýdecká školní liga
Jako poslední předsta-

vujeme Frýdeckou školní 
ligu, která svým pozdním 
termínem zakončuje naši 
reportáž. Svou kvalitou 
však patří na první příčky. 
Zde se utkali žáci 11. ZŠ 
a 2. ZŠ. 

Všechna klání byla vy-
rovnaná. Avšak nejlepších 
výsledků dosáhlo A druž-
stvo 11. ZŠ, v závěsu 
jim sekundovaly „Holky 
z dvojky“.

Ve dnech 9.–16. břez-
na se v tradičním místě 
v Koutech nad Desnou 
konalo Mistrovství Čes-
ké republiky mládeže 
v šachu, na kterém re-
prezentovalo Beskyd-
skou šachovou školu 24 
šachistů a šachistek. 

Stalo se již pravidlem, 
že z tohoto turnaje si naši 
hráči vždy přivezli něko-
lik cenných kovů, takže 
i tentokrát byly pochopi-
telně do výpravy vkládány 
velké naděje. Jak už to tak 
bývá, některá očekávání 
se naplnila více, některá 
méně. Někteří hráči pří-

jemně překvapili, jiní zase 
zůstali mírně za očekává-
ním. Celkově se ale jedná 
o výlet úspěšný, protože 
i letos se z Jeseníků vrací-
me s medailemi, a to hned 
s pěti: 1 zlatou, 1 stříbrnou 
a 3 bronzovými. Zlato vy-
bojoval v kategorii chlap-
ců do 16 let Marek Miča, 
stříbro získala v kategorii 
děvčat do 10 let Tereza 
Horková a o přísun bron-
zu se zasloužili Kristýna 
Laurincová (D16), Maty-
áš Paseka (H12) a Valerie 
Bartečková (D10). Všem 
gratulujeme. 

 Tomáš Adamec

Šachisté přivezli dalších pět medailí

nují. Kiki Gřesová obsadila 
1. místo, Terka Pohludková 
2. místo a Natka Závodná 
3. místo. Díky vítězstvím 
v soutěži družstev také 
postupují na republikové 
finále, kde se poperou o to 
nejlepší umístění.

V nejmladší kategorii 
chlapců jsme měli zastou-
pení dvou našich svěřenců. 
Vašek Svoboda byl ve své 
kategorii nejlepší a umís-
til se tak na 1. místě, Peťa 
Roman obsadil 2. místo. 
Se svým družstvem za-
bodovali a stoupli si tak 
na nejvyšší stupeň vítě-
zů. V další kategorii jsme 
měli do závodu postavené 
družstvo ve složení: Kája 
Delong, Adam Moskva, 
Kuba Brettschneider a Da-
vid Rumíšek. Klukům se 
závod vydařil a stali se 
nejlepšími ve své kategorii. 
Kategorii ovládl a 1. místo 
získal Kája, Adam získal 
bronzovou medaili, Kuba 
nepříliš oblíbené 4. místo 
a David 5. místo.

Honza Provazník sou-
těžil ve starší kategorii 
a v konkurenci 12 chlapců 
se probojoval na 1. místo 
a stal se tak přeborníkem 
MSL kraje pro rok 2019.

Všem dětem moc gratu-
lujeme a děkujeme za krás-
nou reprezentaci 11. ZŠ 
a našeho oddílu. 

 Vendula Henychová

Školní ligy v házené se naplno rozjely

VE FINÁLE BEZ ŠANCE: Beskydy ve finále 1. ligy 
prohrály 0:3 na zápasy s favorizovaným, notně posíle-
ným, Volejbalem Brno.  Foto: Petr Pavelka
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Zahrádkářské osady:
Velkoobjemové kontej-

nery budou na níže uve-
dených místech přistaveny 

vždy v pátek a staženy 
budou následující pondě-
lí (o státních svátcích je 
termín posunut na jiný 

pracovní den); svoz bude 
probíhat v intervalu co 14 
dnů, a to od 26. 4. 2019 
do 29. 10. 2019 (viz har-

monogram):

- Zahrádkářská osada 
Hliník – 2 VOK

- Zahrádkářská osada 
Polní (Olešná) – 2 VOK

- Zahrádkářská osada 
Nová Osada – 1 VOK 

č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
přistavení 26.4. 10.5. 24.5. 7.6. 21.6. 4.7. 19.7. 2.8. 16.8. 30.8. 13.9. 27.9. 11.10. 25.10. 

stažení 29.4. 13.5. 27.5. 10.6. 24.6. 8.7. 22.7. 5.8. 19.8. 2.9. 16.9. 30.9. 14.10. 29.10. 
 Kontejnery K1100 l 

budou na níže uvedených 
místech přistaveny 12. 

4. 2019 a staženy 29. 10. 
2019, svoz bude probíhat 
2 x týdně:

- Zahrádkářská osada 
U vodárny (ul. Bruzovská) 
– 1 kontejner

- Zahrádkářská osada 
Valcíř I., II., III., IV. – 4 
kontejnery

Svoz pytlů:
Harmonogram svozu 

pytlů od zahrádkářů: 
č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

den 
svozu 29.4. 13.5. 27.5. 10.6. 24.6. 8.7. 22.7. 5.8. 19.8. 2.9. 16.9. 30.9. 14.10. 29.10. 

 Svozová místa budou označena cedulkou, kde budou uvedena data svozu.

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osad v roce 2019

Harmonogram svozu bioodpadů (duben–listopad 2019) - SUDÝ TÝDEN (první týden svozu 1. 4. – 5. 4. 2019)

FRÝDEK
Bruzovská – u č. 

p. 1810, pod zahrádkář-
skou osadou „u vodár-
ny“, Horní – za č. p. 1765 
(u zahrádek), I. J. Pešiny 
– u křižovatky (poblíž č. 
p. 1805), K Lesu – u křižo-
vatky (poblíž č. p. 1823), 
Nové Dvory – Hlíny – 
u lípy (poblíž č. p. 3543), 
Nové Dvory – Podhůří – 
U Morávky I., Nové Dvo-
ry – Podhůří – U Morávky 
II., Nové Dvory – Vršavec 
– u č. p. 3261, Nové Dvo-
ry – Vršavec – naproti č. 
p. 2759 a 2760, Panské 
Nové Dvory – naproti 
č. p. 2460, Panské Nové 
Dvory – poblíž č. p. 2412, 
vedle sběrny PEHAS, Pod 
Zámečkem – poblíž č. 
p. 3406 (zahr. osada Pod 
Řehánkem)

MÍSTEK
17. listopadu – u Hy-

pernovy, Bahno – Příko-
py – nad cihelnou, Bahno 

– Příkopy – u zahrádek 
poblíž kapličky, Bahno – 
Příkopy – u drůbežárny, 
Bahno – Příkopy – napro-
ti č. p. 1180 (za Slezanem), 
Družstevní – zahrádkář-
ská osada „Družstevní“, 
poblíž č. p. 2239, K Oleš-
né – u brány zahr. osady 
mezi č. p 1324 a 1325, 
Kvapilova – od ul. Luční 
směrem k Olešné, U Ost-
ravice – u č. e. 16

CHLEBOVICE
Ke Kotlině – zahrád-

kářská osada, sjezd k č. e. 
1, Ke Kotlině – u č. p. 118, 
Ke Kůtám – u č. p. 214, 
Pod Kabáticí – u č. e. 21, 
Pod Kabáticí – u č. e. 26, 
Vodičná – u č. p. 12

LÍSKOVEC
Lískovec – mezi domy 

č. p. 123 a 128, Lískovec 
– zahrádkářská osada 
„Šajárka“, Lískovec – za-
hrádkářská osada „za le-
sem“

LYSŮVKY

Lysůvky – Na Doli-
nách, u č. e. 3

SKALICE
Kamenec – hlavní 

brána zahrádkářů, Ka-
menec – vedle č. e. 120, 

Kamenec – vedle č. e. 72, 
Kamenec – křižovatka, 
poblíž č. p. 493, Skalice 
– Na Baštici, Skalice – 
Pod Strážnicí, za autobu-
sovou zastávkou, Skalice 

– u vrby, vedle stanoviš-
tě nádob na separovaný 
sběr, Skalice – vrchy pod 
obchodem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská – u č. p. 72

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
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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 zastavěná plocha a nádvoří, (stav-
ba je součástí 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 zastavěná plocha a nádvoří 
(stavba je součástí 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 Rad-
hošť)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná plocha a nádvoří (stav-
ba je součástí 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)
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 zastavěná plocha a nádvoří (stav-
ba 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. 

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

PÁTEK

FRÝDEK
2. května Jiráskova Pod Vodojemem Černá cesta Petra Cingra Čs. Červeného kříže
Bavlnářská Josefa Kajetána Tyla Potoční Dlouhá (od Lískovecké) Pod Zámečkem Josefa Skupy
Akátová Josefa Hory Prokopa Holého Dobrovského Podlesní Lískovecká
Bedřicha Václavka Joži Úprky Puškinova H. Salichové Přemyslovců Maxe Švabinského
Borová K Hájku Resslova Horní Příkrá Nad Lipinou
Bruzovská K Lesu Sadová (mezi ul. TGM a J. Kaluse Růžová Revoluční
Cihelní Karolíny Světlé Jana Čapka Rybnická
Divišova Klicperova Skautská Jaroslava Haška S. K. Neumanna MÍSTEK
Dlouhá (od ul. Míru po 
Lískoveckou)

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

Jiřího Hakena Bahno-Hlíny

Dr. Jánského Křižíkova Jiřího Mahena Bahno-Rovňa
Dr. Petra Legionářská Smetanova Jiřího z Poděbrad Slavíčkova Bahno-Štandl
Dr. Vančury Lubojackého Sokolská Kpt. Nálepky K Olešné
El. Krásnohorské Malá Střelniční Mikoláše Alše Na Hrázi
Fügnerova Mánesova Škarabelova Na Podvolání Nad Přehradou
Gajdošova Mariánské nám. Těšínská Na Poříčí Sokola Tůmy
Gogolova Míru Tichá Na Výsluní Spojovací
Horymírova Na Bažinách Třanovského Národních mučedníků Staroměstská Pod Štandlem
Husova Na Podlesí Třešňová Nové Dvory-Hlíny Svatoplukova Rybářská
Hutní Na Příkopě U Nemocnice Nové Dvory-Kamenec   Šeříková
I. J. Pešiny Na Stráni U Zavadilky Nové Dvory-Podhůří       V Zahradách
I. P. Pavlova Na Veselé V. Vantucha Ó. Lysohorského Vřesová
J. Božana Na Vyhlídce Zámecké náměstí Olbrachtova Zátiší (za Hradem)
J. E. Purkyně Nové Dvory-Vršavec Zátiší Panské Nové Dvory Železniční
Jabloňová Okružní Žižkova
Jana Švermy P. Jilemnického

Palkovická (od pekárny 
PINO směr Palkovice)

LICHÝ TÝDEN (první týden svozu 08.04.–12.04.2019)
HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADŮ (duben–listopad 2019) 

FRÝDEKFRÝDEK

STŘEDA

Slezská (od křižovatky u 
supermarketu ALBERT 
směr Dobrá)

ÚTERÝ

Sadová (mezi ul. 
Novodvorská a ar. firem)

Harmonogram svozu bioodpadů (duben–listopad 2019) - LICHÝ TÝDEN (první týden svozu 8. 4. – 12. 4. 2019)
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Mateřská škola Frýdek-Místek Anenská 656, p.o. 

vás srdečně zve na 

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

11. dubna, 25. dubna, 
2. května, 9. května 
 
 

15.00-16.00 h. 
 
 

Děti si v tyto dny můžou pohrát a přirozenou 
formou se seznámit s prostředím. Rodiče získají 

důležité informace o MŠ. 

ZÁPIS 
pro školní rok 2019/2020 

proběhne 13. a 14. května od 8.00 do 16.00 h. 
na pracovišti Anenská 656 nebo J. Trnky 63. 

 
Sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte. Přihlášku 

 si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout na 
 www.msanenska.cz 

 

V naší mateřské ško-
le Anenská se aktivně 
zapojujeme do různých 
soutěží a využíváme 
možností nabídnout 
a přiblížit dětem danou 
problematiku v reálných 
podmínkách. 

V rámci celorepubliko-
vé soutěže malých debru-
járů Beppo 2019, zaměře-
né na vodu a její čištění, 
měly děti z doplňkového 
programu Zvídálek mož-
nost navštívit čistírnu od-
padních vod ve Sviadno-
vě. Zde se dětí ujala paní 
Hana Kovalovská, která je 
provedla celým areálem. 

Děti byly velice překva-
peny stavem a vlastnost-
mi vody, která do čističky 
z našeho města přichází, 
a samotným procesem, 
kdy se ze znečištěné vody 
stává opět voda čistá, kte-
rou je možno vypustit zpět 
do řeky. Tímto chceme 
paní Haně Kovalovské po-
děkovat za vstřícné přijetí 
a obohacující informace. 
Do konce školního roku 
děti se Zvídálkem navští-
ví ještě pracoviště Policie 
ČR, areál Marlenky, Vče-
lařské muzeum Chlebovi-
ce aj.  Jana Maříková, 
 učitelka

KROUŽKY A KURZY
Aktuální nabídku krouž-
ků a kurzů na školní rok 
2018/2019 najdete na www. 
.klicfm.cz. Do kroužků 
a kurzů se můžete hlásit 
v průběhu celého roku, ni-
kdy není pozdě. 

AKCE
6. 4. 

TOMCAT TROPHY | 
SOUTĚŽ PLASTIKO-

VÝCH MODELŮ
Veřejná soutěž plastikových 
modelů letadel a bojové 
techniky.
Místo a čas: SVČ Klíč, bu-
dova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 8.00–15.00 hodin
Cena: Senioři: 30 Kč za mo-
del | Kadeti a žáci: 15 Kč 
za model
Informace: Patrik Siegel-
stein | Telefon: 558 111 761, 
732 646 125 | E-mail: pa-
trik@klicfm.cz

6. 4.
OSADNÍCI Z KATANU | 

DESKOVÉ HRY
Přijď si k nám do Klíče za-
hrát Osadníky z Katanu 
a pokus se vyhrát pohár či 
nějakou deskovou hru...
Věk: 8–99 let, Cena: 50 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 13.30–18.00 hodin 
| Prezence: 13.30–14.00 ho-
din 
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

13. – 14. 4.
NERF VÍKEND | 

POBYTOVÁ AKCE
Oblíbená akce na turistické 
základně Višňovka. Děti se 
zde naučí hrát sport zvaný 
NERFliga a další disciplíny 
spojené s NERF pistolemi. 

Kromě toho si zasportují, 
zahrají hry v lese a vyzkou-
šejí si vyrobit figurky ze 
dřeva. Dozví se něco o pro-
gramování robotů ze sta-
vebnice LEGO Mindstorms 
a podívají se, jak funguje 
3D tiskárna. Tento víkend 
na vás čeká mnoho zážitků 
a dobrodružství.
Věk: 8–15 let, Cena: 600 Kč
Místo a čas: TZ Višňovka, 
Vyšní Lhoty 168, | Příjezd: 
9.00–9.30 hodin na TZ Viš-
ňovka | Odjezd: 16.00 hodin 
z TZ Višňovka
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

17. 4. 
KUTILOVÉ PLETOU 

POMLÁZKY
K Velikonocům patří ne-
odmyslitelně koledování 
a každý správný koledník 
by měl mít svou pomláz-
ku. Nejlepší pomlázka je 
samozřejmě vlastnoručně 
upletená z kvalitního vrbo-
vého proutí. Pokud se chceš 
naučit tuto pomlázku plést, 
přijď za námi do kroužku 
Kutilů a my tě to naučíme.
Věk: děti a rodiče s dětmi
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova B, Pionýrů 764, 
Místek, 16.30–18.30 hodin 
Cena: 30 Kč
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

27. 4. 
JARNÍ ŠPERKY A DE-
KORACE | SOBOTNÍ 

VÝTVARKA 
Inspirací pro sobotní tvorbu 
jsou tentokrát květy a kvít-
ky jarní přírody. Oblíbeným 
módním doplňkem se určitě 

stane čelenka s pestrými 
květy z foamiranu. Dalším 
výrobkem bude Květinová 
víla z korálků a na drobné 
šperky se jistě bude hodit 
i originální dóza.
Věk: 7–13 let, Cena: 100 Kč 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 
Místek, 9.00–12.00 hodin 
Informace: Recepce 
| Telefon: 558 111 777, 
778 421 468 | E-mail: recep-
ce@klicfm.cz

Nabídka akcí SVČ Klíč na duben

Zvídálci z MŠ Anenská navštívili čistírnu odpadních vod

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
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Zveme rodiče s budou-
cími prvňáčky na Den 
otevřených dveří, který 
pořádáme ve všech škol-
ních budovách ZŠ a MŠ 
Naděje dne 10. 4. od 8.00 
do 12.30 hodin.

Připravili jsme projek-
tový den podle schopnos-
tí našich žáků. V budově 
na ulici Škarabelova 562 
a K Hájku 2972 budou 
vaše děti vtaženy do „Ži-
vota na farmě“. Poznají 
život domácích a hospo-
dářských zvířat. V budově 
školy na ulici El. Krásno-
horské 139 vaše děti pro-
jdou kvízem „Bezpečná 
doprava“ a ověří si, zda již 
jsou na cestu do školy při-
pravené.

Rádi návštěvám nabíd-
neme informace a ukázky 
mimoškolních aktivit a zá-
jmových kroužků pro žáky 
se speciálními vzdělávací-
mi potřebami. Jsme školou 
pro žáky s větším či men-
ším handicapem a tomu 

přizpůsobujeme kroužky 
a volnočasové aktivity. 
Velkému zájmu se těší 
branně turistický kroužek, 
který pořádá akce zejména 
o víkendech. Přes týden 
žáci sportují v tělocvičně. 
Florbalisté pořádají i tur-
naje mezi ostatními škola-
mi. Pro děvčata jsme ote-
vřeli taneční kroužek a pro 
malé čtenáře klub. 

Máme zájem, aby Den 
otevřených dveří dal na-

hlédnout rodičům budou-
cích prvňáčků, jak naši 
učitelé děti motivují, oce-
ňují nebo v čem je výuka 
v naší škole jiná. Snad ná-
vštěva usnadní vám rodi-
čům rozhodnutí, proč volit 
naši školu v případě, že 
dítě má nějaký handicap. 
Ve školním roce 2019/2020 
chceme vyjít vstříc rodi-
čům i legislativě a otevřít 
dvě první třídy. 

 Vedení školy

Péče rodinného typu pro předškolní děti
Naše mateřská škola na adrese Lískovecká 2850, 

Frýdek-Místek nabízí tradiční péči rodinného typu 
dětem od 2 do 3 let a předškolní 
vzdělávání dětem od 3 do 7 let. 
MŠ spadá pod ZŠ a MŠ Frýdek-
-Místek, El. Krásnohorské 2254, 
a nabízí celodenní provoz od 6.00 
do 16.15 hodin.

Co u nás najdete:
• podnětné prostředí v pestrých třídách SLUNÍČ-

KO, MOTÝLEK, KRTEČEK A MEDVÍDEK
• velkou vybavenou zahradu se vzrostlými stromy 

v blízkosti lesa na okraji města Frýdku mimo frek-
ventovanou silnici. Kontakt s přírodou je pro děti 
přirozený s možností zpozorovat např. veverku či 
zajíce

• podporujeme rozvoj jazyka a kreativity v rámci 
každodenních aktivit z výtvarné, pracovní a literár-
ně-dramatické výchovy

• nabízíme všechny aktivity potřebné pro zdravý 
růst a rozvoj dětí včetně moderních pedagogických 
metod a postupů

•  v rámci doplňkových aktivit lze v naší MŠ přihlá-
sit dítě do šachové školičky, angličtiny pro nejmenší, 
basketbalové přípravky, plaveckého a lyžařského kur-
zu

• využíváme přirozené vzdělávání, vedeme děti 
k národní hrdosti, lásce ke své vlasti, úctě k tradicím 
a morálním hodnotám

• poskytujeme předškolní vzdělávání dětí od 3 let 
probíhající dle rámcového vzdělávacího programu 
a individuální péči zaměřenou na děti do 3 let a jejich 
zapojení do všech aktivit, které je zajímají, s podpo-
rou aprobované chůvy

• nabízíme profesionální tým pedagogů a správních 
zaměstnanců zajišťující podnětné prostředí pro naše 
nejmenší

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY DĚTI A JEJICH 
RODIČE U ZÁPISU VE DNECH 13. A 14. KVĚT-
NA 2019 OD 8.00 DO 16.00. BLIŽŠÍ INFORMACE 
NA STRÁNKÁCH 5ZSFM.CZ/MŠ

na vedoucí pracovní mís-
ta ředitelů příspěvkových 
organizací dle seznamu 
příspěvkových organizací, 
který je nedílnou součástí 
vyhlášených konkursních 
řízení:
1. Mateřská škola Frý-
dek-Místek, Josefa Mys-
livečka 1883, se sídlem 
Josefa Myslivečka 1883, 
738 02 Frýdek-Místek, IČ: 
63699028
2. Mateřská škola Mateří-
douška, Frýdek-Místek, J. 
Božana 3141, se sídlem J. 
Božana 3141, 738 01 Frý-
dek-Místek, IČ: 60046091
3. Mateřská škola Sněžen-
ka, Frýdek-Místek, Josefa 
Lady 1790, se sídlem Jose-
fa 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 peda-
gogických pracovnících 
a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších 
předpisů 
2. plná svéprávnost (způ-
sobilost k právním úko-
nům)

3. znalost problematiky 
řízení a obecně závazných 
právních předpisů zejmé-
na v oblasti školství
4. občanská a morální bez-
úhonnost
5. zdravotní způsobilost
Obsahové náležitosti při-
hlášky (písemně zašlete):
- přihlášku (uveďte kon-
taktní adresu, telefon, e-
-mail)
- úředně ověřené kopie do-
kladů o dosaženém vzdě-
lání (diplom, vysvědčení 
o státní zkoušce/dodatek 
k diplomu, vysvědčení 
o pedagogické způsobi-
losti)
- úředně ověřený doklad 
o absolvování studia pro 
ředitele škol v rámci dal-
šího vzdělávání peda-
gogických pracovníků 
v oblasti řízení školství, 
případně jeho doložení 
do 2 let od počátku výko-
nu činnosti ředitele školy 
- strukturovaný životopis, 
ve kterém se uvedou údaje 
o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných zna-
lostech a dovednostech
- koncepci rozvoje mateř-
ské školy (dodržet rozsah 

maximálně 3 strany stro-
jopisu)
- výpis z evidence Rejstří-
ku trestů (ne starší 3 mě-
síců) nebo doklad o jeho 
vyžádání
- lékařské potvrzení 
o způsobilosti k vykoná-
vání činnosti ředitele ško-
ly (ne starší 3 měsíců) 
- čestné prohlášení o plné 
svéprávnosti (způsobilosti 
k právním úkonům)
Ke konkursnímu říze-
ní budou přijaty pouze 
přihlášky doložené kom-
pletními náležitostmi 
(přihlášku, životopis, 
koncepci rozvoje mateřské 
školy a čestné prohlášení 
vlastnoručně podepište).
Informace: 
www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte do 10. 
4. 2019 na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA 
F RÝ D K U - M Í S T K U , 
Odbor školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, 
Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, k rukám 
Ing. Jiřího Adámka.
Obálku označte názvem 
školy a textem: „konkurs-
ní řízení – neotvírat

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Naděje

Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí 
pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, 
RADA MĚSTA, VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zveme vás na: 

 

Den otevřených dveří 
 

úterý 16. 4. 2019 od 9.00 do 16.00 hodin 

Zápis do MŠ 
pondělí 6. 5. 2019 od 9.00 do 17.00 hodin 

www.mskouzelnysvet.eu 

tel: 607 351 801 
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4. 4. v 18.00, Frýdek
Vystoupení ženské bubnovací 

skupiny Luna 
9. 4. v 18.00, Místek

Na kole do horských 
vesnic Ázerbajdžánu

Cestovatelská přednáška – Rado-
mír Čížek.

12. 4. v 9.00–10.30, Místek
Dětský klub pro rodiče 

s malými dětmi
16. 4. v 12.00–16.30, 11. ZŠ

Velikonoční výtvarná dílna
16. 4. v 17.30, Místek

Klementinum 
Přednáška Olgy Szymanské.

Výstavy:
15. 3. – 24. 4., Jiráskova 

Melanie Nováková, 
Jóga v obrazech 

13. 3. – 16. 4. Hlavní třída 
Mojmír Klímek Kyrgyzstán 

– Země koní, hor a barev

Turistické informační centrum 
Frýdek-Místek

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

8

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:
Vesmírná křídla 

Lenka Kovalová – Obrazy 
Výstava vás zve do světa představ, 
fantazie a barevných vizí. Lenka 
Kovalová vám nabídne ve svých 
obrazech meditativní zamyšlení nad 
lidským životem. Odkud přichází-
me a kam směřujeme. Své obrazy 
ztvárňuje pastelem, akrylem a v po-
sledním období i malbou na hedvábí. 
Výstava potrvá do 19. května. 

Historie hasičů v okrese 
Frýdek-Místek 

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 
a Záchranný hasičský sbor Morav-
skoslezského kraje, územní odbor 
Frýdek-Mísek, spolu se sdruženími 
dobrovolných hasičů okresu si připo-
míná výstavou historii i současnost 
hasičů. Výstava potrvá do 2. června.

Barokní synagogy 

Čtyřlístku 
ČR | animovaný | přístupný | česky | 
72 min. | 130 / 110 Kč

NE 7. 4. v 17.00
Skleněný pokoj 

ČR / SR | drama | 12+ | titulky | 104 
min. | 110 Kč

NE 7. 4. v 19.00
Ženy v běhu 

ČR | komedie | přístupný | česky | 93 
min. | 120 Kč

PO 8. 4. v 17.00
Teroristka 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 95 
min. | 130 Kč

PO 8. 4. v 19.00
Všichni to vědí 

SP / FR / IT | drama | 12+ | titulky | 
132 min. | 100 / 80 Kč

ÚT 9. 4. v 16.30
Shazam! 

USA | fantasy | přístupný | dabing | 
132 min. | 140 Kč

ÚT 9. 4. v 19.00
Věrní nevěrní 

FR | drama | 15+ | titulky | 75 min. | 
110 / 90 Kč

ST 10. 4. v 10.00
Na střeše 

ČR | komedie | 12+ | česky | 97 min. 
| 60 Kč

ST 10. 4. v 14.00
Po čem muži touží 

ČR | komedie | přístupný | česky | 95 
min. | 60 Kč

PÁ 12. 4. v 9.30
Pohádky naruby 

VB | animovaný | přístupný | dabing 
| 60 min. | 30 Kč

PÁ 12. 4. v 16.30
Hellboy 

USA | sci-fi | 15+ | dabing | 121 min. 
| 130 Kč

PÁ 12. 4. v 19.00
Hřbitov zvířátek 

USA | horor | 15+ | titulky | 100 min. 
| 120 / 100 Kč

PÁ 12. 4. v 21.00
Ženy v běhu 

ČR | komedie | přístupný | česky | 93 
min. | 120 Kč

SO 13. 4. v 15.00
Raubíř Ralf a internet 

USA | animovaný | přístupný | 113 
min. | 80 / 60 Kč

SO 13. 4. v 18.00
Hellboy 

USA | sci-fi | 15+ | titulky | 121 min. 
| 130 Kč

SO 13. 4. v 21.00
Teroristka 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 95 
min. | 130 Kč

NE 14. 4. v 10.00
Jak vycvičit draka 3

USA | animovaný | přístupný | da-
bing | 104 min. | 120 / 100 Kč

PO 15. 4. v 17.00
Trabantem tam a zase zpátky

ČR | dokumentární | 12+ | česky | 
120 min. | 100 Kč

PO 15. 4. v 19.00
Mirai, dívka z budoucnosti

JAP | anime | přístupný | titulky | 98 
min. | 90 / 70 Kč

ÚT 16. 4. v 14.00
Chvilky

ČR | drama | 12+ | česky | 93 min. 
| 60 Kč

ST 17. 4. v 10.00
Psí domov

USA | rodinný | přístupný | dabing | 
93 min. | 60 Kč

FILMOVÝ FESTIVAL:
Expediční kamera

Ne 14. 4. v 16.00–22.15
Expediční kamera
Permanentka 250 Kč

Cesta za poznáním světa i sebe 
sama. 4 filmové bloky se snímky 
z mezinárodní i domácí produkce 
a bonusová beseda s Tomášem Vej-
molou – Tomík na cestách: Tuktu-
kem z Bangkoku až domů (18.00)
Matsés: expedice do nitra peruán-
ské džungle; V tuktuku z Bangko-
ku až domů: beseda o bláznivé cestě 
tuktukem napříč světem; Tupendeo: 
mrazivý příběh horolezce zraněné-
ho v Kašmíru; Stumped: medalion 
jedinečné lezkyně z Nové Anglie; 
Kroky na hraně: běžecká výprava 
slovenských ultraběžců po stopách 
nelítostné židovské historie; Waiau 
Toa Odyssey: adrenalinové puto-
vání na bike a packraftu po Novém 
Zélandu; Devided: závod napříč 
Spojenými státy v podání dvou hou-
ževnatých cyklistek.

DIVADLO
St 3. 4. v 19.00

Besame Mucho alebo Čo sa 
skrýva v kufri (a v nás) 

Radošinské naivné divadlo 
(VYPRODÁNO)
St 17. 4. v 19.00

Maryša 
Divadlo Petra Bezruče / př. sk. Ost-
rava v černém / Vstupné 300 Kč
Tragický příběh nešťastné dívky do-
nucené podlehnout společenskému 
a rodinnému nátlaku zná asi každý.

HUDBA
Pá 5. 4. v 19.00

Behind the Door slaví 15
mimo předplatné / Vstupné 150 Kč
Výjimečný koncert na domácí půdě 
se spoustou hudebních hostů.

NEDĚLNÍ DIVADÉLKA
Ne 7. 4. v 15.00

Africká pohádka 
Divadlo V batohu / Vstupné 60 Kč
Humorný a dobrodružný pří-
běh, plný afrických rytmů, o lovci 
Hoďflintudožitovi. Pro děti od 3 let.

Ne 14. 4. v 15.00
O křišťálovém srdci 

CziDivadlo Praha / Vstupné 60 Kč
Pohádka plná vtipných situací, pře-
vleků a písniček o tom, jakou cenu má 
pro člověka láska. Pro děti od 3 let.

VÝSTAVY
1. 3.–17. 4.

Miroslav Hodeček: 
Notes from a steppe

Fotografie z ročního pobytu v Mon-
golsku, kde autor rok žil a pracoval 
v agentuře UNDP organizace 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

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

HUDBA
Ne 7. 4. v 18.00 kostel sv. Jakuba

Cantores Domini G. B. 
/ Pergolesi: Stabat mater

př. sk. Chrámové koncerty / Vstup-
né 150 Kč / 100 Kč studenti, senioři 
a ZTP/P 
Jedno z nejhranějších duchovních 
děl v podání místeckého chrámo-
vého sboru a komorního orchestru 
místeckého děkanského kostela.

St 10. 4. v 19.00, 
Kino Petra Bezruče

Lucie Bílá a Petr Malásek
mimo předplatné / Vstupné 990 Kč / 
890 Kč / 790 Kč
Recitál několikanásobné zlaté zpě-
vačky Lucie Bílé za klavírního do-
provodu Petra Maláska.

Út 16. 4. v 19.00, Národní dům
Terezie Fialová a Jiří Bárta: 

Janáček, Beethoven a Kundera
př. sk. Kruh přátel hudby / Vstupné 
150 Kč / 100 Kč studenti, senioři 
a ZTP/P 
Violoncello, klavír a hold geniálním 
tvůrcům tří epoch západoevropské 
kultury.
INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI

St 17. 4. v 18.30
Povídání v Zeleném baru 

s Ladislavem Barešem
O průzkumu šachtových hrobů 
a dalších dobrodružstvích české 
egyptologie s profesorem Ladisla-
vem Barešem. Vstup zdarma. Mo-
deruje Libor Magdoň.

VÝSTAVY
25. 3.–30. 4.

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

Prezentace tvorby Výtvarného obo-
ru ZUŠ Frýdek-Místek u příležitosti 
oslav výročí založení školy. 

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
ČT 4. 4. v 16.30

Shazam! 
USA | fantasy | přístupný | dabing | 
132 min. | 140 Kč 

ČT 4. 4. v 19.00
Teroristka 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 95 
min. | 130 Kč

SO 6. 4. v 15.00
Psí domov 

USA | rodinný | přístupný | dabing | 
93 min. | 80 / 60 Kč

SO 6. 4. v 17.00
Teroristka 

ČR / SR | komedie | 12+ | česky | 95 
min. | 130 Kč

SO 6. 4. v 19.00
Shazam! 

USA | fantasy | přístupný | titulky | 
132 min. | 140 Kč

NE 7. 4. v 10.00
Velké dobrodružství 
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v českých zemích 
Výstava představuje nejstarší, his-
toricky a umělecky nejcennější 
synagogy, které byly v Čechách 
a na Moravě vybudovány v 17. a 18. 
století. Jsou vzácnými doklady 
historie a kultury tradičních židov-
ských obcí na našem území. Výstava 
ve spolupráci s Židovským muzeem 
v Praze. Vernisáž ve čtvrtek 4. dub-
na, výstava potrvá do 26. května.

PŘEDNÁŠKY:
Čtvrtek 11. dubna v 16.30 hodin, 

Zelený dům
Hrady, tvrze a zámky 
na Frýdecko-Místecku

Přednáška přiblíží historii a osudy 
vybraných šlechtických sídel a objek-
tů na území okresu Frýdek-Místek. 

Čtvrtek 18. dubna v 16.30 hodin, 
Zelený dům

Veselé Velikonoce
Přijďte se podívat na výstavu něko-
lika set historických velikonočních 
pozdravů z let 1900–1948, malova-
ných perníků, vajíček a pomlázek. 
Doprovodná přednáška přiblíží re-
gionální zvyky, obyčeje a pověsti, 
které se váží k období Velikonoc. 

 DĚNÍ V MUZEU:
OKOLO FRÝDECKÉHO 

ZÁMKU CESTIČKA 
– HLEDAČKA

I v době stavebních prací na zámku 
se můžete projít parky v jeho okolí. 
Procházku si můžete zpestřit zábav-
nou hrou pro celou rodinu – vyřešit 
několik úkolů a najít poklad. Více 
informací na webových 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.
Pojeďte s námi přivítat jaro a zrela-
xovat na wellness víkendy s jógou 
– viz web.

V sobotu 6. 4.
Oslava 1. narozenin studia 

Slavíme na sobotu přesně rok od své-
ho otevření. Oslava se bude konat 
ve třech sálech a program bude oprav-
du nabitý! CO VÁS ČEKÁ? 3 sály 
plné jógy a přednášek. KDO VÁS 
ČEKÁ? Lektoři z Brna, Slavkova, 
Ostravy, Frýdku, Anglie, Třince.

 Hospůdka u Arnošta

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

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

www.uArnosta.cz
3. 4. (st) v 17 h. 

V-klub FM 
Pravidelná schůzka klubu frýdecko-
-místeckých výtvarníků.

6. 4. (so) ve 20 h. 
Whiskey Before Breakfast 

Whiskey Before Breakfast je ostrav-
ská kapela hrající moderní, progre-
sívní bluegrassovou muziku s důra-
zem na vícehlasné vokály, proložené 
instrumentálními sóly. Repertoár 
je složen jednak ze skladeb zpíva-
ných v anglickém jazyce, dále pak 
i z českých písniček tohoto žánru. 
Nedílnou součást pak tvoří i instru-
mentální skladby. Kapela je složena 
z nestorů tohoto žánru na Ostravsku.

18. 4. (čt) v 19 h. 
SASABAND &. Zdeněk Šponar

Koncert ostravské folkové kapely 
Sasaband, hrající heavy-folk, což 
se dá vyložit jako těžký folk. Sasa-
band je hudební projekt muzikanta, 
textaře a skladatele Petra Sasína (ex 
Morgána, ex Dobrá Poloha), fungu-
jící od roku 2016.

Aktuální výstavy:
Fotoklub Art Collegium FM

Výstava fotografií členů Fotoklubu 
Art Collegium Frýdek-Místek. Vy-
stavující členové: Andrea Filipcová, 
Miroslav Holinka, Jiří Kluska, Míla 
Kočnar, Luboš Myslikovjan, Pavel 
Rašík, Miroslav Žiška. Výstava po-
trvá do 30. dubna.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK

divadlo Na Slezské
Frýdek-Místek, 

Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 6. dubna v 15 hodin
O Červené Karkulce

Veselá interaktivní loutko-herecká 
pohádka na motivy příběhu Pav-
la Poláka. Pro děti od 3 let – hraje 
DUO – Divadlo u Ostravice Frýdek-
-Místek. Vstupné 30 Kč.

Pro mládež a dospělé
Sobota 6. dubna v 19 hodin

Dům tety Agáty
Komediální detektivka. Soukromý 
detektiv Evžen Mýdlo nás zavede 
do vykřičeného domu v 30. letech 20. 

století, kde bude řešit záhadu ztrace-
ného prstenu se vzácným diamantem 
samotné bordelmamá Agáty! Hraje 
DS KuKo F-M. Vstupné 100 Kč.

Půjčování kostýmů v dubnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

LIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz
Každé pondělí a úterý 

– 18.30–19.30 
– kurz Spirální stabilizace páteře
od 25. 4. – každý čtvrtek od 18 

do 20 h. – Kurz Křesťanství 
4. 4. – Postní čtvrtky – promítání 
křesťanských filmů v 17 h.
4. 4. – Chatrč
11. 4. – Dokument Svatá Terezie – 
od Dítěte Ježíše
5. 4. – Koncert sboru Smetana v 17 h.
10. 4. – Přednáška v rámci trilogie – 
Židovství - Křesťanství - Islám (Díl 
první – Židovství)
14. 4. – Velikonoční dílny

KuLTurNÍ DŮM FrÝDEK

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

kulturnidumfm@seznam.cz, 
www.kulturnidumfrydek.cz

sobota 13. 4. 
RYBIČKY 48 – Pořád nás 

to baví – tour 2019 
Odložený koncert z 2. 3. 2019. SUP-
PORT: Civilní obrana, open 19.00 
hodin, předprodej  www.ticketstre-
am.cz, 350 Kč.
Kutnohorská čtveřice navazuje 
na své beznadějně vyprodané pod-
zimní turné, během kterého kapela 
s velkým předstihem vyprodala 
pražskou Lucernu nebo velkou halu 
Vodova v Brně. Jak název turné na-
povídá, mohou se návštěvníci těšit 
na písně z nové desky, které doplní 
osvědčené, dnes již zlidovělé hity 
Léto, Slibuju, že nebudu pít, My 
ještě nejsme starý, Zamilovaný/Ne-
šťastná, Američan z Poličan a další.

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 Os-

travská 698, Sviadnov
www.mistek.skauting.cz 

Přihlaste své dítě do skautu!
• učíme mladé lidi spolupracovat

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

• učíme děti uznávat jiné
než materiální hodnoty

SVČ KLÍČ

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

Více na www.ocfryda.czGALErIE 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

Filozofie a praxe jógy pro každé-
ho, zpevnění celého těla, prevence 
poruch páteře, psychické vyladění, 
relaxace a regenerace, posílení imu-
nitního systému, správné dýchání, 
radost ze života… 
JARNÍ CYKLUS PRAVIDEL-
NÝCH ČTVRTLETNÍCH KUR-
ZŮ NA OBDOBÍ DEBEN – ČER-
VEN 2019 začíná v týdnu od 1. 
dubna podle rozvrhu.

NOVINKY:
Pondělí 18–20 h.

TECHNIKY HLADINY 
ALFA A ARTETERAPIE 

s Lenkou Kovalovou
Středa 16–17.30 h.

MEDITACE V LABYRINTU 
se Zdeňkem Šebestou

Do 18. 5. – HEDVÁBNÁ 
KŘÍDLA

Výstava Lenky ve výstavních pro-
storách Frýdeckého zámku. Kromě 
mnoha krásných obrazů jsou k vi-
dění i jedinečné hedvábné oděvní 
originály a doplňky. 

11. – 14. 4. – JARNÍ ŽENA
Prodloužený relaxační a regenerač-
ní víkend pro ženy. Pojďme společ-
ně s jarem rozkvést… Pestrá škála 
technik – tělesná cvičení, techniky 
pro dech a energii, relaxace, medita-
ce, vyprávění, inspirace, moudrost 
starých mistrů i poznatky současné 
vědy… 

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás.

Učitelé a přátelé Školy jógy 
KARAKAL.

Více informací na 
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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. 

6. 4. sobota INÉ KAFE
SLOVENSKÁ PUNKROCKO-
VÁ LEGENDA VE STOUNU.
12. 4. pátek WOHNOUT
WOHNOUTI NA TURNÉ 
K NOVÉ DESCE VYSTOU-
PÍ PO DLOUHÉ DOBĚ TAKY 
VE STOUNU.
13. 4. sobota HITY ZE ZÁ-

HROBÍ 18 PLUS 
NEJLEPŠÍ HITY VŠECH DOB 
S KAMILEM A KOMÁREM.
18. 4. čtvrtek DOWNBELLOW 
& DEAD HORNET & MOW-
DEES
SKVĚLÝ TROJKONCERT FRÝ-
DECKO-MÍSTECKÝCH KA-
PEL.

www.joga-karakal.cz.

Těhotenské a poporodní centrum

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

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

Vše pod vedením zdravotnických 
pracovníků, odborníků ve svých 

oborech (pouze porodních asisten-
tek 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 TĚHOTENSKÝCH 
KURZŮ:

PŘÍPRAVA K PORODU
30. 4. v 16.45

MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

24. 4. v 15.00
TERMÍNY CVIČENÍ:

Počet míst omezen, 
pro rezervaci 

volejte 777 755 907.
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 ko-
jenců, metodika správného krmení, 
relaxační polohy pro zklidnění ne-
spavých a hyperaktivních dětí). Pod 
vedením fyzioterapeutky!

PRO DĚTI od 3–6 měsíců
9., 16., 23. 4. – 9.00

PRO DĚTI od 8–12 měsíců
9., 16., 23. 4. – 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 jednotlivce 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: důvěrné 
a bezpečné prostředí pro trávení vol-
ného času, zajímavé aktivity, příleži-
tosti, motivaci, pomoc a podporu.

TANEČNÍ STuDIO DANCEpOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, tel.: 776 096 091
OTEVŘELI JSME 

PŘIHLÁŠKY 
NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY!

Více na 
www.primestskytaborfm.cz

21. 6. 2019
ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ 

SHOW PROBĚHNE V KINĚ 
VLAST

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
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝUKA KRESBY A MALBY 
pro děti, mládež i dospělé, 
pro začátečníky i pokročilé

LETNÍ KURZY 
(červen, červenec, srpen)
Keramické workshopy 

– zahradní nádoby
Letní PLENÉR

Prázdninové kurzy kresby
Kurzy PAVERPOLU

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 od-
počinek, vzdělávání, společenský 
a osobní rozvoj místních obyvatel, 

návštěvníků a turistů
Sobota 6. 4. v 15.00–18.00 

Ukliďme Faunapark 
– ukliďme Česko

LuMpÍKOV

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

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

Lumpíkov, kurzy pro děti i dospělé, 
příměstské tábory.

pondělky 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) 

11. 4. v 17.00–18.00
Psychosomatika obecně – Daniela 
Španihelová, rezervace na dspani-

helova@seznam.cz
12. 4. v 16.00–17.30

Pohybem k rozvoji dovedností 
a lepšímu učení – Radka Vrbová, 
rezervace na info@lumpikov.cz

13. 4. v 9.30–10.15
Divadélko JednaDvě – O ztrace-
ném míči – se vstupem do herny 

DIVADELNÍ KLuB D.N.A.

web: http://klubdna.cz/
v prostorách ředitelství Slezanu 

vedle Faunaparku
Vstupenky rezervujte na emailové 

adrese soubor.dna@ 
@seznam.cz, nebo SMS na tel. 

731 196 572.
Čtvrtek 4. 4. v 19.00

MALOMĚŠŤÁCKÁ SVATBA 
(Absolventní představení kursu režie 
při LKO Ostrava) | Jednoaktovka
V Brechtově groteskní hříčce se 
vše láme a ničí. Ať už je to náby-
tek, vztahy nebo charaktery. Tento 
rozpad zachvátí svatebčany právě 
v průběhu svatební hostiny. Seriózní 
oslava, na které se potkají modelové 

typy svatebních hostů, se tak postu-
pem času mění ve večer nehod, pro-
vokací a nevkusné zábavy. Brecht 
tak odhaluje dekadentní morálku 
na první pohled slušné a vychované 
společnosti. 80 Kč.

Čtvrtek 11. 4. v 19.00 
LEŽ 

(Komorní divadlo Arté)
Konverzační komedie o pravdě 
a lži, o tom, co se může stát, když 
se ve vztahu řekne pravda či lež. 
Veleúspěšná komedie se ve Francii 
stala fenoménem. Komorní diva-
dlo 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 dan-
ce, show dance, gymnastika, latina

každé pondělí od 16 do 17 h.
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Stalo se již tradicí, 
že městská organizace 
spolku Senioři České re-
publiky spolupracuje se 
školami a dětskými orga-
nizacemi při svých akti-
vitách. Naším záměrem je 
především ukázat dětem 
a mládeži všech věkových 
skupin, co ještě naši čle-
nové, šedesátníci až deva-
desátníci, dokáží a jaký 
mají tvůrčí potenciál.

Je také dobré mladým 
ukázat dnes již téměř zapo-
menuté zájmové činnosti, 
které senioři dosud udržují. 
Každoročně pořádáme vý-
stavy sběratelů klasických 
sběratelských předmětů, 
ale i kuriozit, výstavy za-
hrádkářských výpěstků, 
umělecké tvořivosti.

S velkou pozorností 
občanů se setkávají naše 
výstavy k významným 
událostem a výročím. Loň-
ská výstava ke 100. výročí 
republiky byla oceněna 
také odborníky na histo-
rii. Základní školy našeho 
města nám k jejich pořádání 
poskytují výstavní prostory 
a my je vždy vítáme jako 
partnery a spolutvůrce.

Blíží se Velikonoce 
a naše organizace připravu-
je již druhý ročník Veliko-
noční výstavy. Po loňském 
úspěchu této výstavy, kte-
rou jsme připravili ve spolu-
práci se 4. základní školou, 
jsme tentokrát oslovili vede-
ní 7. základní školy na Ri-
vieře. Setkali jsme se s vel-
mi vstřícným přístupem. Již 

několik týdnů se připravují 
děti pod vedením svých uči-
telek i my se svou tvorbou 
a organizačními úkoly.

Naše výstavy nebývají 
jen statickou ukázkou tvo-
řivosti generací, ale také 
předvádíme, jak na to. Ti 
nejšikovnější z našich řad 
ukáží, jak tvořit veliko-
noční dekorace, jak zdobit 
nejrůznějšími technikami 
velikonoční vajíčka, uplést 
z proutí pomlázku a před-
vedou další dovednosti.

Chceme také touto ces-
tou pozvat naše spoluob-
čany, nejen seniory, na tuto 
jarní výstavu. Zahájíme 
ji ve středu 10. dubna 
ve vstupních prostorách 7. 
základní školy. Slavnost-
ní vernisáž s kulturním 
programem, který připra-
vují žáci školy, proběhne 
v den zahájení od 15 hodin. 
Chystáme při této příleži-
tosti seznámení účastníků 
vernisáže se zajímavostmi 
a historií, související s tím-
to svátkem.

Následující dny až 
do úterý 16. dubna bude 
výstava otevřena vždy 
od 10 do 16 hodin. Ukázky 
tvořivosti a možnost si také 
něco zkusit pro návštěvní-
ky připravujeme na pátek 
12. dubna od 14 hodin. Tě-
šíme se na setkání se vše-
mi, kteří mají rádi krásu, 
tradice, hledají inspiraci 
a poznání něčeho nového. 
 Anna Sumcová a Dalibor 
 Kališ, Městská organizace 
 Senioři ČR

Ve frýdecké knihovně 
byly 15. března slavnostně 
vyhlášeny výsledky soutě-
že Můj svět. Toto literární 
klání je určeno nejen mla-
dým začínajícím auto-
rům, ale všem, kteří rádi 
píší poezii i prózu.

Již tradičně se soutěžilo 
v kategorii próza a poezie 
do 18, do 30 a nad 30 let. 
Porota, složená z básnířky 
a spisovatelky Lydie Ro-
manské, malíře a básníka 
Víta Adamuse a odborni-
ce na jazyk český Lenky 
Skřekucké, posuzovala cel-
kem přes 100 prací. Nejvíce 
byla zastoupena kategorie 
nad 30 let. Vítězové si od-
nesli nejen pěkné ceny, ale 
také sborník nejlepších pra-
cí letošního ročníku.

„Tento v pořadí již 
26. ročník považuji opět 
za velmi vydařený. Těší 
mě, že soutěž již několik 

let překračuje hranice regi-
onu a přicházejí nám práce 
z nejrůznějších částí repub-
liky,“ říká ředitel knihovny 
Tomáš Benedikt Zbranek. 
Lydie Romanská dodává: 
„Jedná se o literární sou-
těž, která má vzrůstající 
tendenci, a to je v dnešní 
době spíše výjimečné.“ 

Celý večer, kterým pro-
vázely zakladatelka soutě-
že Jiřina Dvořáková a její 
kolegyně Jana Macková, 
se nesl v příjemném slav-
nostním duchu za účasti 

soutěžících, členů poroty, 
knihovnic i dalších milov-
níků psaného slova. O hu-
dební doprovod se postara-
la písničkářka a klavíristka 
Hana Kopřivová.

„Ráda bych popřála všem 
úspěšným autorům a dou-
fáme, že přátelé psaného 
slova nám zachovají přízeň 
i v příštím ročníku,“ uzaví-
rá Jana Macková. Výsledko-
vou listinu a vítězné práce 
je možné si prohlédnout 
na webových stránkách 
knihovny Frýdek-Místek.

Měsíc březen je ve zna-
mení nových výstav 
na Frýdeckém zámku. 
Představuje se zde Lenka 
Kovalová se svými obrazy 
a další expozice je věnová-
na historii hasičů v okrese 
Frýdek-Místek.

Do světa představ, fanta-
zie a barevných vizí „jsme 
cestovatelé na cestě Vesmí-
rem, jsme prach hvězd, krou-
žících a tančících ve vírech 
nekonečna…“ vás přenese 

expozice Vesmírná křídla – 
obrazy Lenky Kovalové. Ta 
vám nabídne ve svých obra-
zech meditativní zamyšlení 
nad lidským životem, odkud 
přicházíme a kam směřu-
jeme. Své obrazy ztvárňuje 
pastelem, akrylem a v po-
sledním období i malbou 
na hedvábí. Kochat se může-
te do 19. května.

O poněkud jinou podí-
vanou jde u výstavy s vše-
vypovídajícím názvem 
Historie hasičů v okrese 
Frýdek-Místek, kterou při-
pravilo Muzeum Beskyd 
Frýdek-Místek a Hasičský 
záchranný sbor Moravsko-
slezského kraje, územní 
odbor Frýdek-Místek, spolu 
se sdruženími dobrovol-
ných hasičů okresu. Na její 
prohlídku máte čas až do 2. 
června.

Senioři připravují Velikonoční výstavu

Nové výstavy na zámku

Stabat Mater hraje ta-
kovou roli v dějinách hud-
by jako pieta ve výtvar-
ném umění. Jímavá slova 
vyjadřující bolest matky 
nad ztrátou syna se stala 
inspirací pro umělecké vy-
jádření všech žánrů od 13. 
století do současnosti. 
Skladatelů, kteří zhudeb-
nili tento středověký text, 
je do dneška více než 600.

Pergolesiho skladba je 
jednou z nejvyhledávaněj-
ších a nejhranějších duchov-
ních děl všech dob, které 
působí i okolnostmi svého 

vzniku – Pergolesi jej zkom-
ponoval v šestadvaceti le-
tech a prakticky na smrtelné 
posteli – jen několik týdnů 
před svou předčasnou smrtí.

Účinkujícími 7. dubna 
od 18 hodin v rámci Chrá-
mových koncertů pořáda-
ných KulturouFM budou 
Místecký chrámový sbor 
Cantores Domini a Komor-
ní orchestr při kostele sv. 
Jana a Pavla v Místku.

Místecký chrámový sbor 
Cantores Domini působí 
ve své současné podobě 
od roku 2007 a v jeho čele 

stojí sbormistr Jan Strakoš, 
místecký regenschori. Jde 
o více než třicetičlenné 
pěvecké těleso schopné 
zpívat i rozsáhlá a náročná 
vokální a vokálně-instru-
mentální díla. 

Komorní orchestr při 
kostele sv. Jana a Pavla 
v Místku zajišťuje hudbu 
pro potřeby slavnostních 
bohoslužeb v tomto děkan-
ském kostele. Jeho členy 
jsou jak profesionální hu-
debníci, tak i amatéři, kteří 
mají k provádění duchovní 
a liturgické hudby blízko.

Jedno z nejhranějších duchovních děl
Stabat mater v kostele sv. Jakuba

Literární soutěž Můj svět má své vítěze

VELKONOČNÍ MĚSTEČKO: Velikonoční tradice ve velkém bude připomínat i KulturaFM.
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Pro inzerci  volejte  
603 249 743

EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

VOZIDEL

www.stuchla.cz

• ZDARMA ODVEZEME
• ZDARMA LIKVIDUJEME
PLATÍME ZA KAŽDÉ AUTO

AUTOVRAKOVIŠTE
SVIADNOV

ZDARMA A HLAVNE IHNED
VYSTAVÍME PROTOKOL

O LIKVIDACI PRO DOPRAVNÍ 
ÚRAD

558 655 144
606 781 111

Ostravská 49
Sviadnov
(u Frýdku-Místku)

ˇ

ˇ

ˇ

Firma KORA 
produkt s.r.o. v Dobré 

přijme zaměstnance 
na pletení 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.

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
Zařazení: úředník
Druh práce: vedoucí od-
dělení veřejného opatrov-
nictví
Místo výkonu práce: 
město Frýdek-Místek
Platová třída: 11 (pla-
tový stupeň podle délky 
uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády č. 
341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách 
a správě; možnost po-
stupného přiznání osob-
ního příplatku dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozděj-
ších předpisů)
Předpokládaný nástup: 
červen nebo dle dohody
Pracovní poměr: doba 
neurčitá
Požadované předpokla-
dy:
viz web města
Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení, příp. 
titul uchazeče
b) datum a místo narození 

uchazeče
c) státní příslušnost ucha-
zeče
d) místo trvalého pobytu 
uchazeče
e) číslo občanského prů-
kazu nebo číslo dokladu 
o povolení k pobytu, jde-
-li o cizího státního ob-
čana
f) datum a podpis ucha-
zeče

Více informací naleznete 
na webu města 

www.frydekmistek.cz

Přihlášky s požadovaný-
mi doklady  

zasílejte do 24. 4. 2019 
v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení 
– neotvírat“ a s uvede-
ním adresy uchazeče 

na adresu: 
Magistrát města Frýdku-

-Místku
odbor sociálních služeb

Radniční 1148
73801 Frýdek-Místek

MONTÁŽE ANTÉN
SERVIS ANTÉN 

A SATELITŮ
TELEVIZNÍ ROZVODY

PROBLEMATIKA 
DVB-T2

728 19 46 22
Tomáš Kožušník

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník 
Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje 
výběrové řízení na místo vedoucí/ho oddělení 
veřejného opatrovnictví odboru sociálních služeb 
Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148


