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Milí čtenáři,
možná se divíte, kdo vám to tu 

zase píše. S kolegy v koalici jsme 
se totiž dohodli, že se v úvod-
ních slovech budeme pravidelně 
střídat. Nechceme pěstovat žád-
ný kult jednoho muže, chceme 
spolupracovat a hledat shodu. 
Leitmotivem našeho snažení by 
se měla stát komunikace, pro-
tože jen lidé, kteří spolu mlu-
ví, mohou najít společnou řeč. 
Proto vždy uvítáme vaše názory 
a náměty na fungování úřadů 
a život ve městě. Na magistrá-
tu jsou dveře otevřené a mů-
žete použít naše kontaktní e-
-maily (třeba můj: tichy.jakub@ 
@frydekmistek.cz).

Na komunikaci města s obča-
ny a funkčnost a jednoduchost 
služeb, které radnice občanům 
poskytuje, se chceme mimo 
jiné zaměřit. S tím souvisí i digi-
talizace co největšího množství 
úkonů a co největší informační 
otevřenost radnice. Zdaleka ne 
všechno jde změnit jednoduše 
a snadno, ale je jasné, že máme 
velký prostor pro zlepšení.

V nové radě města mám 
na starost kulturu, vědu a památ-
kovou péči. Kulturu nepovažuji 

jako marxisté za nadstavbu, ale 
za integrální a nepostradatelnou 
součást lidského života. Podle 
toho chci k této gesci, která je 
často považována za zbytnou 
a zbytkovou, přistupovat. V ob-
lasti památkové péče chci navá-
zat na dobrou práci svých před-
chůdců a systematicky pracovat 
na ochraně a údržbě zejména 
drobných památek, které dělají 
z města živý prostor s pamětí.

Naším cílem je město, ve kte-
rém se dobře žije, a radnice, 
která s vámi mluví. Za někte-
rými věcmi z minulosti naopak 
chceme udělat tlustou čáru. 
Příkladem může být spolupráce 
s komunisty, kteří se na další 
straně rozčilují, že si od nich ne-
chceme nechat radit. Ano, ne-
chceme – můžeme se svobod-
ně rozhodnout, s kým chceme 
spolupracovat. Přišlo totiž jaro 
a všelijaké „vítězné“ říjny a úno-
ry jsou už naštěstí pryč. Viděli 
jsme, jak vypadaly. Teď se ale 
zdá, že se všichni budeme moci 
po čase nadechnout. I proto 
jsme pro vás znovu zpřístupnili 
dětská hřiště.

Přeji krásné jarní dny.
 Jakub Tichý
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OČKOVACÍ CENTRUM UŽ ŠLAPE JAKO HODINKY
V očkovacím centru v Ná-

rodním domě už to sviští 
na plnou kapacitu a vše šlape 
jako hodinky. Nemocnici se 
ve spolupráci s městem poda-
řilo vytvořit dokonalé zázemí 
pro boj s covidem, jednotli-
vé úkony na sebe perfektně 
navazují, vše je podpořeno 
odpovídajícím vybavením 
i počtem personálu, takže tu 
zvládají naočkovat až tisícov-
ku lidí denně. 

Centrum si poprvé vyzkoušelo 
svůj maximální očkovací výkon 
o Velikonocích, napilno zde měli 
i ke konci minulého týdne, ale li-
mitem pro další dny je nedostatek 
očkovacích látek. Vše jinak běží 
bez problémů, i díky dobrovolným 
hasičům, kteří pomáhají s organi-
zací, k dispozici již je vyvolávací 
systém i dostatek očkovacích 
stanů, které už vyplňují i hlavní 
sál Národního domu. Jediné, co 
v dosavadním průběhu přinášelo 
určité komplikace, byla nekázeň 
některých lidí ohledně přidělené-
ho termínu. Určitá benevolence 
v jejich příchodu už je minulostí, 
do Národního domu by rozhodně 
neměli přicházet dříve než půlho-
dinu před časem jejich očkování, 
ideální je čtvrthodinka předem.

„Jsem rád, že se všechno 
ve spolupráci s nemocnicí poda-
řilo vyladit a vše je nyní zorga-
nizováno tak dobře, že jediným 
limitem je vlastně jen to, že není 
dostatek vakcín,“ řekl primátor 
Petr Korč.

Očkování se projevuje v po-
měrně klidné situaci v počtu 
nakažených, zejména pak v soci-
álních zařízeních, kde byli klienti 
naočkováni mezi vůbec prvními. 
„Pravda je, že do Velikonoc ta 
čísla nebyla uspokojivá, ale tře-
ba dnešní den byla čísla až neu-
věřitelná – 40 pozitivních za celý 
kraj,“ řekla na jednání krizového 
štábu 6. dubna krajská hygienička 
Blažena Braunsteinová. „Od pát-
ku prováděla hygienická stanice 
s policií kontroly po domácnos-

tech ohledně izolací a karantén 
a nedopadlo to nijak tragicky. Jak 
se vše bude vyvíjet do budouc-
na, to nevíme, co bude po konci 
nouzového stavu, to se uvidí,“ 
pokračovala hygienička s tím, že 
další vývoj nelze nijak předpoví-
dat. O nevyzpytatelnosti covidové 
situace svědčilo i následné vyjád-
ření ředitele frýdecké nemocnice 
Tomáše Stejskala: „V nemocnici 
není taková růžová situace, stou-
pá nám počet pacientů. Říká se, 
že se nemocnice vylidňují, ale my 
jsme měli každý den 10 až 15 pří-
jmů, jsme plní a na „aru“ máme 
jediné volné lůžko. Situace dobrá 
není, 14 dní to stoupá, je v tom 
rozpor, ale nevíme proč.“

Odbor školství ostatním čle-
nům krizového štábu předával 
informace ohledně návratu dětí 
do škol, rotační výuky a distri-
buce 38 tisíc antigenních testů 
do jednotlivých zařízení. O situaci 
u městské policie informoval ředi-
tel Ivo Kališ, který si sám v uply-
nulých dnech prošel covidovým 
onemocněním. „Hlásím návrat 
z onoho světa, situace se u nás 
zlepšuje, tři zaměstnanci jsou 
na pracovní neschopnosti, ale dvě 
třetiny strážníků už jsou naočko-
vány, někteří i druhou dávkou, 
kdy musím upozornit, že to bylo 
pro ně náročnější, měli po něm 
příznaky a horší následky než při 
prvním očkování. Jinak samozřej-
mě dohlížíme na veřejný pořádek 
v očkovacím centru i na magistrá-
tu. Kromě toho si hrajeme trošku 
na kočku a myš na dětských hřiš-
tích,“ sdělil Ivo Kališ. Tato „hra“ již 
ale skončila, město hřiště přesta-
lo zamykat. „Chtěli jsme udělat 
takové vstřícné gesto a umožnit 
zejména těm nejmenším hrát si 
na čerstvém vzduchu. Budeme 
ale nyní sledovat jejich provoz 
a apelujeme na všechny, aby 
respektovali daná omezení a na-
řízení i sebe navzájem. Věříme, 
že už se situace obrací k lepšímu 
a že již hřiště otevřená zůstanou,“ 
uvedl primátor Petr Korč.  (pp)

NÁRODNÍ DŮM: Očkovací centrum s větším počtem stanů už využí-
vá i kapacitu hlavního sálu.  Foto: Petr Pavelka
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„Vážení občané, letošní rok 
bude na opravy a rekonstruk-
ce ve městě velmi bohatý a ze 
své kompetence náměstka pro 
dopravu jsem se snažil o co 
nejlepší koordinaci, aby se ně-
které opravy zbytečně časově 
nepotkaly. Kromě akcí plně v re-
žii města nás ale čeká nejedna 
uzavírka z důvodu výstavby ob-
chvatu, dojde k výměně asfal-
tového povrchu na nájezdech 
a sjezdech křížení u kruhového 
objezdu OD TESCO, nyní už pro-
bíhá oprava nájezdu a sjezdu 
z estakády u Polárky. Rovněž 
na dálnici na výjezdu do Těší-
na dojde k převedení dopravy 
na nově budovaný most. Do-
jde k rekonstrukci křižovatky 
Dobrovského u sídliště Slezská, 
která bude po osmimilionové 
investici bezpečnější. Rovněž je 
nyní připravena realizace SMART 
parkování na ul. 8. pěšího plu-

ku, přibudou zde informační dis-
pleje, kde jsou volná parkovací 
místa, a nové parkovací auto-
maty s možností platby plateb-
ní kartou. S ŘSD a Policií ČR je 
domluvena a schválena úprava 
parkování pod estakádou v blíz-
kosti železničního přejezdu. Bu-
dou zde nakresleny chodecké 
trasy a celkově zpřehledněno 
parkování vozidel tak, aby chod-
ci měli zajištěny rozhledy a byli 
dobře vidět. Je připraveno i ře-
šení zneužívání parkování kolem 
zastávky u magistrátu, kde na-
malování vodorovného doprav-
ního značení na silnici bude více 
chránit chodce. Začalo odtaho-
vání vraků vozidel, které nemají 
technickou prohlídku a nyní už 
z našich ulic budou mizet. Je ob-
jednána oprava povrchu na ulici 
Jožky Jabůrkové. Rovněž jsou 
vyřízena povolení k rozšíření 
parkoviště na ulici Marie Majero-
vé na vjezdu do ulice a probíhá 
příprava cyklostezky směrem 
na Sedliště a do Palkovic. Uvi-
díme, jak dokáže nové vedení 
na námi odvedenou práci v ob-
lasti dopravy navázat.“ 

 Karel Deutscher, ČSSD

„KDU-ČSL se dlouhodobě vě-
nuje sociálním službám ve Frýd-
ku-Místku. Od roku 2010 měli 
lidovečtí náměstci primátora 
tuto gesci skoro permanentně 
na starost. Každoročně dochá-
zelo k navýšení financí pro tuto 
velmi důležitou oblast. Víte, že 
z této kapitoly se financují pří-
spěvkové organizace města, 

jako je Hospic, Domov pro seni-
ory, Penzion pro seniory, Žirafa, 
Centrum pečovatelské služby, 
ale i zařízení pro naše nejmen-
ší, a to jsou Jesle? Ale jsou to 
i zařízení neziskových organiza-
cí, tedy Charity (Dům pokojné-
ho stáří, Oáza pokoje), Armády 
Spásy (Domov se zvláštním re-
žimem Přístav), Slezské diakonie 
(Azylový dům pro matky s dět-
mi Sára, Azylový dům Bethel), 
nebo také Domov se zvláštním 
režimem Beskyd, Domov se 
zvláštním režimem svatého Jana 
Křtitele v Lysůvkách.

Sociální oblast je opravdu roz-
sáhlá škála služeb, kterou může 
potřebovat každý z nás, a to 
jak pro sebe osobně, tak pro 
své blízké. Postavila se zařízení 
nová, a to již zmiňovaný Hospic, 
Přístav, Sára, nezapomínalo se 
ani na investice do stávajících 
zařízení. Připomeňme si opravy 
bytových jader v Penzionu pro 
seniory, klimatizaci v Hospici, 
opravu Jeslí a další a další. 

Za těch několik let jsou so-
ciální služby ve Frýdku-Místku 
na velmi kvalitní úrovni, a to 
i díky všem zaměstnancům od-
boru sociálních služeb a sociální 
péče a samozřejmě i zaměst-
nancům konkrétních organizací, 
bez nich by to nešlo, a ti si za-
slouží největší poděkování. 

Zastupitelé za KDU-ČSL vždy 
budou prosazovat navýšení fi-
nancí do této oblasti a budeme 
pečlivě kontrolovat, aby tyto již 
zavedené služby byly tak kvalitní 
jako doposud a budeme podpo-

rovat jejich další zkvalitňování.“ 
 Marcel Sikora, KDU-ČSL

„Každý zastupitel skládá slib – 
„Slibuji věrnost České republice. 
Slibuji na svou čest a svědomí, 
že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu města a jeho 
občanů a řídit se Ústavou a zá-
kony České republiky.“ Součástí 
Ústavy je Listina základních práv 
a svobod, která ve svém Článku 
3, odst. 1 uvádí „Základní práva 
a svobody se zaručují všem bez 
rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 
jazyka, víry a náboženství, po-
litického či jiného smýšlení, ná-
rodního nebo sociálního původu, 
příslušnosti k národnostní nebo 
etnické menšině, majetku, rodu 
nebo jiného postavení.“

Na 74. schůzi rady města ko-
nané dne 30. 3. 2021 byli všichni 
členové komisí rady, zastupující 
KSČM, odvoláni, bez uvedení 
důvodu. Rada zřídila 12 komi-
sí. Každá komise má 11 členů 
a v každé komisi měla KSČM 
jednoho zástupce. Rada města 
má 11 členů (Naše Město 4, ANO 
4 a Piráti 3). Pro přijetí usnesení 
musí hlasovat minimálně 6 členů 
rady. Všichni členové rady, kteří 
hlasovali pro odvolání 12 členů 
komisí rady zvolených za KSČM, 
tedy porušili svůj slib daný 
na svou čest a svědomí, stvrze-
ný vlastnoručním podpisem.

Jsme zvědavi, jak toto rozhod-
nutí rady bude komentovat nový 
pan primátor ve svém sloupeč-
ku ve Zpravodaji Města Frýdku-
-Místku.“  Ivan Vrba, KSČM

OPOZIČNÍ ZASTUPITELÉ NA TÉMA DOPRAVA, SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nový primátor Petr Korč 
vybídl k setkání na radni-
ci loni zvolenou senátorku 
za frýdecko-místecký obvod 
Helenu Pešatovou, aby pro-
brali možnosti vzájemné spo-
lupráce. Sám má nyní ve měs-
tě na starosti školství, a tak 
s dlouholetou pedagožkou 
probírali témata z této oblas-
ti a pod dojmem čerstvých 
tragických událostí na řece 
Ostravici ve Frýdlantě, kde je 
senátorka starostkou, se do-
mluvili rovněž na společném 
postupu v otázce bezpečí 
na vodních tocích.

„Jsem připravena vám i obča-
nům Frýdku-Místku v konkrét-
ních problémech otevírat dveře 
k jednáním, která by je vyřešila. 
Chtěla bych se například sejít 
se zástupci Povodí Odry, i třeba 
hasiči, a tlačit na to, aby byla 
u nebezpečných jezů odpovída-
jící bezpečnostní opatření a zá-

chranné prvky, které by tam ne-
měly nikdy chybět. Samozřejmě 
je to i o lidech samotných a je-
jich zodpovědnosti, nesmí být 
neukáznění a zbytečně riskovat, 
ale měli bychom i tak udělat 
všechno pro to, aby se podob-
né tragédie neopakovaly,“ je 
přesvědčena senátorka Helena 
Pešatová a primátor Petr Korč se 
s ní hned domluvil, že se měs-
to Frýdek-Místek, které plánuje 
další rekreační aktivity na řece 
Ostravici, k jednáním připojí. 
„Chtělo by to nějaké systémové 
řešení po celém toku a zaměřit 
se zejména na problematické 
splavy,“ souhlasil primátor Petr 
Korč. Protože ten je ve funk-
ci jen pár týdnů, upozornila jej 
Helena Pešatová na nevděčnost 
funkcí. „Nečekejte chválu za nic. 
A můžete za všechno. Proto je 
třeba mít na paměti, že politi-
kem se stává člověk na chvíli 
a neměl by zapomínat na to, 

SE SENÁTORKOU: Helena Pešatová se zástupci nového vedení 
města.  Foto: Petr Pavelka

SPOLEČNÉ TÉMA SE SENÁTORKOU – BEZPEČNOST NA ŘECE

kým a čím byl předtím,“ připo-
mínala senátorka. Primátor s ná-
městkem Leonardem Vargou si 
ještě vyslechli, jak horkou jehlou 
se dnes v době nouzového stavu 

v parlamentu a senátu pracuje, 
a probrali problematiku uzavírá-
ní dětských hřišť a toho, jak moc 
děti ovlivní jejich nestandardní 
rok v dalším životě.  (pp)
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Individuální sdílená dopra-
va ve Frýdku-Místku dostává 
další rozměr. Po sdílených 
kolech budou moci občané 
využívat také sdílené elek-
trické koloběžky a zelenou 
dostalo i sdílení soukromých 
motorových vozidel, takzva-
ný carsharing. 

Sdílená kola fungují ve měs-
tě již čtvrtou sezónu, od letoška 
s novým provozovatelem – Next-
bike. K dispozici je téměř dvě stě 
mechanických kol, která je možné 
v rámci spolupráce s okolními ob-
cemi parkovat ve Starém Městě, 
Bašce, Dobré, Sviadnově, Žabni 
a od letoška nově i v Paskově. 
Prvních 15 minut jízdy je díky fi-
nanční podpoře města zdarma. 

V ulicích už se objevují také 
sdílené elektrické koloběžky Bolt. 
Tuto službu město finančně ne-
podporuje. Nicméně dohodlo se 
s jejím provozovatelem na mís-
tech pro jejich parkování, aby se 
zabránilo chaotickému odkládání 
koloběžek volně v ulicích. „Ko-
loběžky bude možné parkovat 
do stojanů na modrá sdílená 
kola, ovšem jen v centru města 
a jeho blízkém okolí, včetně Sta-
rého Města, Sviadnova a Zelinko-
vic. V dalších okrajových částech 
města a okolních obcích to zatím 
možné není, respektive koloběžky 
v nich parkovat lze, ovšem za vy-
soký příplatek,“ řekl náměstek 
primátora Leonard Varga. Stejně 
jako kola si koloběžky uživatel 
vypůjčí prostřednictvím mobilní 
aplikace. Za prvních 5 minut jízdy 
na koloběžce budou účtovány 4 
koruny za minutu, poté se minu-

SDÍLENÁ DOPRAVA: Po kolech mají lidé k dispozici i elektrické ko-
loběžky.  Foto: Petr Pavelka

MĚSTO ROZŠIŘUJE MOŽNOSTI SDÍLENÉ DOPRAVY

V okrajových částech měs-
ta – v Chlebovicích, Zelinko-
vicích a Skalici – naplno běží 
výstavba kanalizační sítě, 
v některých úsecích už je 
po zimě zřejmé, co bude nut-
né na místních komunikacích 
udělat pro „uvedení do pů-
vodního stavu“, jinde obyva-
telé ještě musí přežít veškeré 
nesnáze s výstavbou spoje-
né, například pro lidi i vozidla 
nepříjemné blátivé úseky.

„Je třeba si uvědomit, že výstav-
ba kanalizace je jedna z nejnároč-
nějších staveb, velmi stresující pro 
občany i pro investora,“ podotýká 
náměstek primátora pro investice 
Jiří Kajzar, jenž má za sebou revizi 
akce ve Skalici, která dala odpo-
věď na to, jak se výstavba pode-
psala na místních komunikacích 
i jestli se s vytěženou zeminou 
nakládá co nejhospodárněji. „Mu-
síme v této chvíli řešit zděděné ví-

cepráce spojené se skládkováním 
a škody, které způsobuje těžká 
technika na komunikacích. Cesty 
v okrajových částech většinou 
nejsou příliš kvalitní a nevydrže-
ly ten nápor, takže se musí dát 
do pořádku. Proto teď hledáme 
finanční zdroje pro obnovu cest, 
aby byly v lepším stavu než ty 
přechozí,“ vysvětluje Jiří Kajzar, 
kterého těší, že oproti zasmluv-
něným přípojkám přibývají i dal-
ší zájemci. „Je potěšující, že se 
objevují další požadavky na na-
pojení. Část obyvatel nevěřila, 
že se tak náročný projekt podaří 
přivést k realizaci, protože o ka-
nalizaci se mluvilo velmi dlouho 
bez žádaného výsledku. Nyní ale 
už nikdo nepochybuje, že se ka-
nalizaci podaří vybudovat, a také 
si už všichni zřejmě naplno uvě-
domili, že se stávajícím zákonem 
jim hrozí sankce, pokud s odpad-
ními vodami budou nakládat jako 

VE SKALICI: Výkopové práce jsou někde v běhu, na jiných místech 
už cesty čekají na položení finálního povrchu.  Foto: Petr Pavelka

KANALIZACE JE JEDNA Z NEJNÁROČNĚJŠÍCH STAVEB

O dalším osudu hotelu Cent-
rum bude zastupitelstvo měs-
ta rozhodovat i na základě 
podkladů, které dá dohroma-
dy speciální pracovní skupina 
k řešení záležitostí spojených 
s bývalým hotelem Centrum. 
Ta se poprvé sešla už v půli 
dubna a jsou v ní zástupci na-
příč politickým spektrem.

První jednání se mělo zaměřit 
zejména na procesní záležitosti 
spojené s činností této pracovní 
skupiny, ale její poslání je jasné. 
„Úkolem komise bude podílet se 
na přípravě materiálu, který bude 

sloužit k rozhodnutí zastupitelům. 
Představa je, že se bude scházet 
do července, aby pak nejpozději 
v září mohli zastupitelé rozhod-
nout,“ vysvětlil náměstek primá-
tora Radovan Hořínek s tím, že 
se počítá i s jednáním komise 
s potencionálními zájemci o da-
nou nemovitost, kteří by měli 
šanci blíže objasnit své záměry. 

V současné době radnice eviduje 
jednu konkrétní nabídku směnné-
ho charakteru a dalšího zájemce, 
který by chtěl hotel koupit, opra-
vit a provozovat. „V této chvíli 
jsme otevřeni jakýmkoliv dalším 
nabídkám, prakticky bez omeze-
ní, protože nemáme nyní danou 
formu konkrétního řízení,“ uza-
vřel Radovan Hořínek.  (pp)

K HOTELU CENTRUM VZNIKLA KOMISE

Složení pracovní komise:
Předseda Radovan Hořínek (ANO)
Členové: Jiří Kajzar (Naše Město), Jakub Tichý (Piráti), Karel Deut-
scher (ČSSD), Marcel Sikora (KDU-ČSL), Ivan Vrba (KSČM), Tomáš 
Krpel (SPD).

tová sazba sníží na 3 koruny.
Dalším nástrojem na snížení ne-

gativních vlivů individuální automo-
bilové dopravy, spojených zejmé-
na se zvyšujícím se počtem vozidel 
a nároky na množství parkovacích 
ploch, by měla být v nejbližší době 
podpora komunitního sdílení aut 
– carsharingu. Provozovatel této 
služby propojuje prostřednictvím 
mobilní aplikace vlastníky vozidel, 
kteří chtějí poskytnout svá vlastní 
auta ke sdílení s řidiči, kteří vozidla 
poptávají. Ve Frýdku-Místku má 
zájem tuto službu provozovat na-
příklad společnost Re.volt carsha-
ring. „Do sdíleného auta je nutné 
umístit zařízení, které umožňuje 
předání vozidla bez přítomnosti 
vlastníka, jeho využívání a násled-
né vrácení. Pořízení tohoto zařízení 
a jeho instalaci chceme finančně 
podpořit, a to prostřednictvím 
dotačního programu, který připra-
vujeme a chceme v nejbližší době 

vyhlásit,“ řekl náměstek primátora 
Jakub Míček s tím, že oprávněný-
mi žadateli budou vlastníci vozidla 
s trvalým pobytem ve Frýdku-
-Místku. Maximální výše dotace 
bude činit 4 500 korun. 

Více informací, jak to funguje 
a odkazy na stažení aplikací na:
https://www.nextbikeczech.com/
https://bolt.eu/cs/scooters/ 
https://revolt.city/ 

dosud. Ale právě proto, abychom 
jim ulehčili zákonu vyhovět, pustili 
jsme se do tak finančně náročné-
ho projektu, kdy lidem přispívá-
me i na jejich připojení, protože 

máme za to, že kanalizace v této 
době opravdu patří mezi základní 
technickou infrastrukturu, kterou 
město musí mít,“ uzavřel náměs-
tek Kajzar.  (pp)
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Novými členy rady měs-
ta se stali i dva pedagogové 
Zbyněk Šostý a Tomáš Py-
ško, kteří se dlouhodobě vě-
nují školství a chtěli by vnést 
nový, jiný pohled do této ob-
lasti i na radnici. Zbyněk Šos-
tý, který je služebně nejstar-
ším ředitelem základní školy, 
je stále nejen inovátorem 
v realizaci myšlenek efektiv-
ního využití výpočetní tech-
niky ve výuce a životě školy, 
ale také příznivcem alter-
nativních vzdělávacích me-
tod. Velké zkušenosti nabízí 
městu i Tomáš Pyško, který 
ve školství působí od počát-
ku devadesátých let.

Jejich hlavní myšlenkou, kte-
rou se aktuálně zabývají, je „vrá-
tit nějakým způsobem dětem to, 
co jim bylo odňato díky covidové-
mu stavu“. „Chceme jim hlavně 
o prázdninách dát možnost růz-
ných volnočasových aktivit. Po-
čítáme i se spoluprací s místními 
sportovními kluby, abychom děti 
dostali organizovaně od počítačů 
ven pod dohled trenérů, ale jde 
nám primárně o obecné sporto-
vání, nikoliv vrcholový sport. Ta 
myšlenka je i o tom, abychom 
ulehčili rodičům, kteří toho nyní 
mají na svých bedrech opravdu 
hodně a mnozí budou muset 
dodělávat nejrůznější pracovní 
resty. V tomto směru rozjíždíme 
jednání se všemi subjekty, které 
se zaměřují na volný čas mláde-
že,“ shodují se oba pedagogové.

Další ambicí těchto nových 
radních je změnit systém fun-
gování komise pro výchovu 
a vzdělávání, která by se podle 
nich na svých jednáních měla 
více opírat o názory ředitelů jed-
notlivých škol. „Byli by přizýváni 
na jednání, kde bychom získá-
vali operativně zpětnou vazbu 
tak, aby byla pro ně ta komise 
takovou spojnicí s radnicí. Přitom 

ODBORNÍCI NA ŠKOLSTVÍ: Primátor Petr Korč při pracovní pora-
dě se Zbyňkem Šostým a Tomášem Pyškem.  Foto: Petr Pavelka

NOVÍ RADNÍ POMOHOU V OBLASTI ŠKOLSTVÍ

Od pondělí 12. dubna se 
vrátily do škol děti z první-
ho stupně základních škol, 
kde byla zavedena rotační 
výuka. To znamená, že děti 
se střídají po týdnu a ve ško-
le vždy bude jen polovina 
tříd. Na druhém stupni zá-
kladních škol zůstala výu-
ka na dálku. Mateřské školy 
mohou navštěvovat jen děti, 
které plní povinné předškol-
ní vzdělávání. Podmínkou 
pro přítomnost dětí v pre-
zenční výuce je absolvování 
neinvazivního antigenního 
testu na covid-19, magistrát 
jich vydistribuoval téměř 38 
tisíc.

Děti se ve školách testují 
dvakrát týdně, přesněji v době, 
kdy budou mít prezenční výuku 
ve škole. Testovacím dnem může 
být pondělí a středa nebo pon-
dělí a čtvrtek. Půjde o takzvané 
samotesty, to znamená, že děti 
se budou testovat samy pod do-
hledem zaměstnance školy pově-
řeného k tomuto ředitelem ško-
ly. U dětí v mateřských školách 
a mladších dětí na prvním stupni 
ZŠ nebo žáků se zdravotním po-
stižením bude moci být při testo-
vání přítomen i rodič.

„Návrat dětí do škol je příno-
sem pro celou společnost. Jako 

ŠKOLY SI VYZVEDLY ANTIGENNÍ TESTY PRO ŽÁKY

TESTY DO ŠKOL: Distribuci město zvládlo, vakcíny udrželo v po-
třebné teplotě.  Foto: Petr Pavelka

nechceme řešit, jestli někde teče 
nebo neteče voda, ale více kon-
cepčních záležitostí, aby komise 
jen nepřerozdělovala dotace pro 
příslušné žadatele, i když samo-
zřejmě ani tomu se nevyhne,“ 
vysvětlují svou představu.

„Další věcí, která je pro mě 
prioritní, je spojení s odborníky 
jednotlivých typů škol při vy-
tváření koncepce školství, která 
jasně stanoví, co by ve měs-
tě v následujících letech mělo 
být, co tady schází a podobně. 
Nemůžu říct, že tu není nic, ale 
sám jsem kritizoval plán rozvo-
je školství, protože pro mě to 
byl jen úřednický plán, kde mi 
chyběly konkrétní věci, které by 
byly prioritou pro město,“ říká 
Zbyněk Šostý a poukazuje, že 
ne všechny školy mají například 
wifi síť, „někde jsou u interne-
tu závislí na tom, jestli mrzne, 
nebo nemrzne“ nebo chybí bez-
bariérové přístupy.

„Vše se nedá vyřešit z roku 
na rok, ale měl by být jasný řád, 
co se, byť postupně, vybuduje 
na všech školách. Zoufale málo 
jsou k tomu využívány jiné zdro-
je peněz a společné evropské 
projekty, kterým chceme dát co 

nejvíce zelenou. Určitě nechce-
me hrát v dalším programovém 
období druhé housle a chce-
me využít dotační prostředky 
i na další vzdělávání učitelů. Jde 
o to, aby se vše zaštítilo jako 
městský projekt a úřednický 
aparát radnice by výrazně po-
mohl s administrativou, která 
není pro vedení škol při individu-
álním postupu vůbec jednodu-
chá,“ doplnil Tomáš Pyško.

Závěrem se oba shodují, že 

všem školám pomůže maximální 
transparentnost ve stanoveném 
standardu, například co se týče 
vybavení učeben, kdy bude pro 
ně uklidňující, že v daném obdo-
bí „přijdou na řadu“, protože cí-
lem jsou srovnané podmínky pro 
všechny. 

A jejich odvážnější plány 
na delší trať? Vznik robotického 
centra a s tím související větší 
spolupráce s pedagogickou fa-
kultou.  (pp)

Respirátory a roušky ve školách?
• v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí 

a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny 
nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

• v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí 
a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou 
povinni nosit alespoň chirurgickou roušku

• ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích 
a vysokých školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pe-
dagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor

trojnásobný otec jsem rád, že 
děti budou absolvovat šetrné 
neinvazivní testy a předškolní 

děti nebudou mít povinnost nosit 
roušky nebo respirátory,“ uvedl 
primátor města Petr Korč.
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V minulém roce uplynu-
lo 10 let od otevření Hospi-
ce Frýdek-Místek. Může se 
pochlubit dobrou a kvalitní 
péčí a díky tomu si vypraco-
val dobrou pověst mezi od-
bornou i laickou veřejností. 
Hospic byl přijat do Asocia-
ce poskytovatelů hospicové 
a paliativní péče, Asociace 
poskytovatelů sociálních 
služeb, nejen lékaři, ale 
i další zaměstnanci jsou čle-
ny České lékařské komory, 
„Dobrých andělů“ a podob-
ně, což je také zárukou po-
skytování služeb na vysoké 
úrovni.

Došlo k dalším stavebním úpra-
vám a vybavením budovy, jako 
jsou dělicí příčky mezi východy 
pokojů na zahradu, výstavba za-
hradního altánu, loni i klimatizace 
celé budovy. Hospic ve Frýdku-
-Místku je specializované zaříze-
ní, poskytující tzv. paliativní péči, 
tedy péči zaměřenou zejména 
na úlevu od bolesti a jiných pří-
znaků, které vážná postupující 
nemoc přináší, na rozdíl od stan-
dardní lékařské péče v nemoc-
nici, která je zaměřená na léčbu 
nemoci. V principu to znamená, 
že předtím, než se těžce nemoc-
ný člověk dostane do hospice, 
byly vyčerpány všechny ostatní 
možnosti léčby. Hospic je určen 
pro terminálně nemocné, tedy 
nevyléčitelně nemocné pacienty 
na konci života. Neslibuje uzdra-
vení, ale také nebere naději, ne-
slibuje vyléčení, ale slibuje léči-
telnost. V hospici je kladen důraz 
na kvalitu života nemocného až 
do jeho posledních chvil. V hospi-
cové péči doprovázíme i příbuzné 
nemocného, kteří přestože trpí 
současně s ním, hrají nezastupi-
telnou roli v péči o svého blízkého. 

V hospici je o pacienta posta-
ráno nejen po jeho fyzické strán-
ce, ale i psychické, což je přístup, 
který obyčejně v nemocnicích 
chybí. Proto jsou součástí pro-
fesionálního týmu lékaři, sociální 
pracovníci, psycholog, duchovní, 
kteří se vzájemně doplňují. Filo-
zofie hospice vyžaduje hluboce 
lidský a současně profesionální 
přístup všech, včetně dobrovol-
níků, kteří jsou pro mnohé paci-
enty s nedostatečným rodinným 
zázemím těmi nejbližšími lidmi 
v jejich posledních chvílích. Hos-
pic nabízí mimo 27 hospicových 
lůžek a 24 přistýlek pro rodinné 
příslušníky i 17 lůžek pro sociál-
ně zdravotní a odlehčovací služ-
by. Posláním odlehčovací služby 
je poskytnout podporu a pomoc 
pečujícím osobám se zajištěním 

JAK SE ŽIJE, NE DOŽÍVÁ, V MĚSTSKÉM HOSPICI

A co nás momentálně tíží? Hledáme lékaře! Víte o někom?
Hospic Frýdek-Místek, p. o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek

Telefon: 595 538 111, e-mail: info@hospicfm.cz

dočasné péče o jejich blízké-
ho v případě, kdy potřebují čas 
ke svému odpočinku, dovolené, 
regeneraci sil apod. Zdravotně 
sociální služba pak zajišťuje péči 
napomáhající k zajištění maxi-
mální možné fyzické a psychické 
soběstačnosti lidem, kteří pro 
trvalé nebo dlouhodobé změny 
svého zdravotního stavu vyža-
dují péči po dobu, než jim bude 
zabezpečena v jejich domácím 
prostředí nebo v pobytových za-
řízeních sociálních služeb.

Pokud to anticovidová opatření 
dovolí, snažíme se všem našim 
hospicovým pacientům i uživa-
telům odlehčovacích a sociálně 
zdravotních služeb pobyt v na-
šem zařízení co nejvíce zpříjemnit. 
Klub Duha, vedený pracovnicí vol-
nočasových aktivit, má ve svém 
programu každodenní nabídku 
aktivního využití volného času 
– trénink paměti muzikoterapií, 
kroužek stolních her, skupinové 
cvičení a mnoho dalšího. Každé 
úterý pořádáme filmová předsta-
vení, která jsou dostupná nejen 
chodícím pacientům, ale i paci-
entům ležícím, které na promítání 

vozíme na postelích. 
Může se to zdát neuvěřitelné, 

ale v hospici se pořádají také 
společenské akce – Valentýnský 
ples, smažení vaječiny, bram-
borových placků, koncerty, ná-
vštěvy canisterapeutky a spous-
tu dalších akcí, které se snaží 
nejen odvést pozornost od váž-
ného zdravotního stavu našich 
pacientů, ale i smysluplně využít 
čas, který jim zbývá.

Hospic by totiž neměl být vní-
mán jako dům smutku, ale mís-
tem naděje a nabídnutí pomocné 
ruky pro nemocné i jejich blízké 
a hledání potěšení ze života, kte-
rý zbývá.

Pokud si případný zájemce 
o naše služby není jistý nebo 
zvažuje využití našich služeb, 
ať kontaktuje sociální pracovnici 
v hospici, která mu pomůže, po-
skytne informace a vše vysvětlí.

Centrum pro zdravotně 
postižené Moravskoslezské-
ho kraje, o. p. s., je obecně 
prospěšnou společností, 
která je založena podle zá-
kona č. 248/1995 Sb. Naše 
organizace realizuje své po-
slání a cíle prostřednictvím 
sítě pěti detašovaných pra-
covišť. 

V rámci své činnosti na de-
tašovaném pracovišti ve Frýd-
ku-Místku zajištujeme služby 
ve prospěch osob se zdravotním 
postižením a seniorům. Jedná 

se o osobní asistenci, sociální 
poradenství, sociálně aktivizační 
služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením, půjčovnu 
kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek a dluhové poradenství. 
Naše služby se nám daří i přes 
situaci kolem pandemie covid-19 
provozovat bez přerušení. 

V současné době se nám 
uvolnila kapacita osobní asi-
stence. 

Osobní asistence je určena 
osobám, které mají sníženou so-
běstačnost z důvodu vysokého 

věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, je-
jichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby a je určena 
osobám od šesti let věku. Více 
informací o službě osobní asis-
tence získáte na stránkách naší 
organizace www.czp-msk.cz. 

V případě zájmu o službu 
osobní asistence nás neváhejte 
kontaktovat na tel. 558 431 889, 
774 993 214, nebo prostřednic-
tvím e-mailu czp.fm@czp-msk.cz.

 G. Wittichová, 
 sociální pracovnice

VOLNÁ KAPACITA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 
CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ VE F-M

Posláním Rané péče Slez-
ské diakonie EUNIKA Karvi-
ná je podpora rodin s dětmi 
se zdravotním postižením či 
s potížemi ve vývoji od je-
jich narození do dovršení 
sedmi let. Svou podporu 
raná péče nabízí rodinám 
prostřednictvím celé řady 
činností. 

Mezi těmito činnostmi si uži-
vatelé vybírají podle jejich spe-
cifických potřeb a zájmů. Za ně-
kolik let, kdy je služba rodinám 
nabízena, se ukázalo, že velké 
přízni se těší zejména vzájemná 

setkání rodin, účast na kurzech 
s odbornými lektory a v nepo-
slední řadě terapeutické poby-
ty pro rodiny. Také v letošním 
roce připravuje Poradna rané 
péče EUNIKA pobyt financo-
vaný z projektu Podporujeme 
hrdinství, které nejde vidět II., 
číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/
0.0/15_007/0009431, jehož re-
alizátorem je Moravskoslezský 
kraj prostřednictvím společnosti 
EDUCO CENTRUM s.r.o. Pobyt 
se bude konat v podhůří slez-
ských hor. Tým Poradny rané 
péče EUNIKA věří, že si i letos 

rodiny s dětmi budou moci od-
počinout a načerpat nové síly. 
Společně s rodinami doufáme, 
že se nepříznivá situace v rámci 
České republiky zlepší a nákaza 
covid-19 ustoupí. V návaznosti 
na to se uvolní opatření stano-
vená Vládou ČR a terapeutický 
pobyt bude možné uskutečnit. 

„Myslete pozitivně s námi.“
  Tým Poradny rané 
 péče EUNIKA Karviná

PORADNA RANÉ PÉČE EUNIKA PŘIPRAVUJE 
TERAPEUTICKÝ POBYT PRO RODINY S DĚTMI
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Vážení rodiče/zákonní zá-
stupci, Ministerstvo škol-
ství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT) vydalo v souvislosti 
s protiepidemickými opatře-
ními metodické doporučení 
k organizaci zápisů do ma-
teřských škol (MŠ) pro školní 
rok 2021/2022. 

Z metodického doporučení 
vyplývá, že je třeba se připravit 
na zápis v distanční podobě bez 
osobní přítomnosti dítěte ve ško-
le. Pro příjem žádostí o přije-
tí k předškolnímu vzdělávání 
využijí MŠ zřizované Statutár-
ním městem Frýdek-Místek 
celé období stanovené škol-
ským zákonem, tj. od 2. 5. 
2021 do 16. 5. 2021. Detailní in-
formace k zápisu najdete na webu 
vámi vybrané školy (viz níže).

Předškolní vzdělávání se organi-
zuje v souladu se školským záko-
nem pro děti ve věku od 2 do zpra-
vidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá 
na přijetí do MŠ právní nárok. 

Pro děti, které do 31. 8. 
2021 dosáhnou věku 5 let, 
je od 1. 9. 2021 do zaháje-
ní povinné školní docházky 
předškolní vzdělávání povin-
né. Pokud ještě dítě do MŠ 
nedochází, musí ho zákonný 
zástupce přihlásit ve spádové 
MŠ (MŠ ve školském obvodu, 
v němž má dítě místo trvalé-
ho pobytu, v případě cizince 
místo pobytu) nebo v jiné vy-
brané MŠ v termínu zápisu. 
Nesplnění této povinnosti lze 
považovat za přestupek. 

Na děti se státním občan-
stvím ČR, které pobývají v ci-
zině po dobu delší než 90 dnů, 
se povinné předškolní vzdělá-
vání nevztahuje. MŠMT doporu-
čuje zákonným zástupcům těchto 
dětí, aby skutečnost dlouhodobé-
ho pobytu v zahraničí spádové MŠ 
oznámili, a to zejména pokud mají 
na území ČR trvalý pobyt. 

Na webových stránkách MŠMT 
www.msmt.cz, v sekci Vzdělá-
vání/Předškolní vzdělávání jsou 
zveřejněny informace o povin-
ném předškolním vzdělávání.

Zastupitelstvo města na zákla-
dě ustanovení školského zákona 
vydalo obecně závaznou vyhláš-
ku č. 2/2020, kterou se stanoví 
školské obvody mateřských škol 
zřizovaných Statutárním městem 
Frýdek-Místek. Spádová MŠ musí 
v souladu se školským zákonem 
přijmout přednostně děti ze své-
ho školského obvodu, které před 
začátkem školního roku dosáhnou 
nejméně třetího roku věku, a to 
do výše povoleného počtu dětí 
uvedeného ve školském rejstříku. 
Konkrétní kritéria pro přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání sta-
noví ředitel MŠ, který rozhoduje 
o přijetí dítěte ve správním řízení. 

Dítě může být přijato k předškol-
nímu vzdělávání i v průběhu školní-
ho roku, pokud má MŠ volné místo. 
Školské obvody mateřských 
škol jsou stanoveny takto:

a) školský obvod
Mateřské školy Beruška, 

Frýdek-Místek, 
Nad Lipinou 2318

(místa poskytování předškolního 
vzdělávání: FM, Nad Lipinou 

2318 a FM, Olbrachtova 1421)
web: www.msberuska.cz

Mateřské školy Pohádka, 
Frýdek-Místek, Třanovského 404
(místa poskytování předškolního 

vzdělávání: FM, Třanovského 
404 a FM, Gogolova 239)

web: www.mspohadkafm.cz
Základní školy a mateřské 

školy Frýdek-Místek, 
El. Krásnohorské 2254

(místo poskytování předškolního 
vzdělávání: FM, Lískovecká 2850)

web: 
http://5zsfm.cz/materska-skola/
Základní školy a mateřské 

školy Naděje, Frýdek-Místek, 
Škarabelova 562

(místo poskytování předškolního 
vzdělávání: FM, K Hájku 2972)

web: http://nadejems.webnode.cz/
tvoří ulice: 2. května, Akátová, 
Antala Staška, Borová, Bruzov-
ská, Cihelní, Čs. červeného kříže, 
Divišova, Dlouhá, Dolní, Dr. Ján-
ského, Dr. Vančury, El. Krásnohor-
ské, Farní, Fügnerova, Gajdošova, 
Gogolova, H. Salichové, Habrová, 
Hasičská, Heydukova, Hluboká, 
Horní, Horymírova, Husova, Hut-
ní, I. J. Pešiny, I. P. Pavlova, J. E. 
Purkyně, J. Kaluse, Jabloňová, 
Jana Švermy, Jaroslava Haška, 
Javorová, Jeronýmova, Jiráskova, 
Jiřího Hakena, Josefa Hory, Jose-
fa Kajetána Tyla, Josefa Skupy, 
Joži Uprky, K Hájku, K Lesu, Karo-
líny Světlé, Klicperova, Křižíkova, 
Legionářská, Lískovecká, Lubo-
jackého, Mánesova, Mariánské 
náměstí, Maryčky Magdonové, 
Maxe Švabinského, Míru, Na Aleji, 
Na Bažinách, Na Blatnici, Na Kop-
ci, Na Podlesí, Na Půstkách, 
Na Stráni, Na Štěpnici, Nad Lipi-
nou, Nad Mostárnou, Nad Rybní-
kem, Nad Stadionem, Olbrachto-
va, P. Jilemnického, Petra Cingra, 
Pod Školou, Pod Vodojemem, 
Prokopa Holého, Příčná, Puškino-
va, Radniční, Resslova, Revoluční, 
Rokycanova, Růžový pahorek, 
Rybnická, Řeznická, Skautská, 
Slunečná, Smetanova, Sokolská, 
Stanislava Kostky Neumanna, 
Střelniční, Škarabelova, Těšínská, 
Tichá, Tolstého, Topolová, tř. T. 
G. Masaryka, Třanovského, U Ne-

mocnice, U Zavadilky, V. Vantu-
cha, Vřesová, Zámecká, Zámecké 
nám., Zátiší, Žižkova,
tvoří místní část: Lískovec,

b) školský obvod
Základní školy a mateřské 

školy Frýdek-Místek, 
Jana Čapka 2555

(místa poskytování předškolního 
vzdělávání: FM, Slezská 2011, FM, 
Slezská 770 a FM, Bavlnářská 455)

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

web: 
https://ms-pastelka5.webnode.cz/

Mateřské školy 
Mateřídouška, Frýdek-Místek, 

J. Božana 3141
(místo poskytování předškolního 
vzdělávání: FM, J. Božana 3141)
web: www.msmateridouska.cz

tvoří ulice: Bavlnářská, Bedři-
cha Václavka, Černá cesta, Dob-
rovského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, 
Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, 
Jana Čapka, Jiřího Mahena, Ji-
řího z Poděbrad, Josefa Kavky, 
Kostikovo náměstí, Kpt. Nálep-
ky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, 
Malá, Mikoláše Alše, Na Podvolá-
ní, Na Poříčí, Na Veselé, Na Vy-
hlídce, Na Výsluní, Nádražní, 
Národních mučedníků, Nové 
Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kame-
nec, Nové Dvory-Podhůří, Nové 
Dvory-Vršavec, Novodvorská, 
Ó. Łysohorského, Okružní, Pan-
ské Nové Dvory, Pekařská, Pod 
Zámečkem, Podlesní, Potoční, 
Přemyslovců, Příkrá, Růžová, Sa-
dová, Slavíčkova, Slezská, Sokola 
Tůmy, Spojovací, Staroměstská, 
Svatoplukova, Šeříková, Těšín-
ská, tř. T. G. Masaryka, Třešňo-
vá, V Zahradách, Viléma Závady, 

c) školský obvod
Mateřské školy Sněženka, 

Frýdek-Místek, 
Josefa Lady 1790

(místa poskytování předškolního 
vzdělávání: FM, Josefa Lady 

1790, FM, Svatopluka Čecha 170 
a FM, 8. pěšího pluku 821)
web: www.mssnezenka.cz

tvoří ulice: 1. máje, 28. října, 4. 
května, 8. pěšího pluku, Anenská, 
Antonínovo náměstí, Bahno-Hlí-
ny, Bahno-Příkopy, Bahno-Rovňa, 
Beethovenova, Beskydská, Bezru-
čova, Bohuslava Martinů, Březová, 
Čelakovského, Družstevní, Dvořá-
kova, Emy Destinové, Erbenova, F. 
Čejky, Farní náměstí, Fráni Šrám-
ka, Františka Linharta, Frýdlant-
ská, Gagarinova, Hálkova, Havlíč-
kova, Hlavní třída, J. Jabůrkové, 
J. Opletala, Janáčkova, Jaroslava 
Lohrera, Josefa Lady, Josefa Mys-
livečka, Josefa Suka, Josefa Václa-
va Sládka, Jungmannova, K Oleš-
né, Karla Hynka Máchy, Ke Splavu, 
Komenského, Křížkovského, Kva-

pilova, Květná, Lesní, Libušina, 
Luční, Malé náměstí, Malý Kolore-
dov, Maxima Gorkého, Mozartova, 
Myslbekova, Na Hrázi, Na Koneč-
né, Na Příkopě, Nad Cihelnou, Nad 
Potokem, Nad Přehradou, náměstí 
Svobody, Nerudova, Nová, Ostrav-
ská, Palackého, Palkovická, Pavlí-
kova, Pionýrů, Pivovarská, Pod Le-
tištěm, Podpuklí, Politických obětí, 
Polní, Příborská, Riegrova, Rudolfa 
Vaška, Rybářská, Říční, Spořilov, 
Stará cesta, Stará Riviera, Svazar-
movská, Svatopluka Čecha, Škol-
ská, Štursova, Tržní, Třebízského, 
U Náhonu, U Ostravice, U Staré 
pošty, Václava Talicha, Vojanova, 
Vojtěcha Martínka, Wolkerova, 
Zborovská, Zdeňka Štěpánka, Za-
hradní, Zelená,

d) školský obvod
Mateřské školy Frýdek-Místek, 

Anenská 656, 
příspěvková organizace

(místa poskytování předškolního 
vzdělávání: FM, Anenská 656 

a FM, Jiřího Trnky 63)
web: www.msanenska.cz

tvoří ulice: 8. pěšího pluku, 
17. listopadu, Anenská, Anto-
nínovo náměstí, Bahno-Štandl, 
Beskydská, Boženy Němcové, 
Brožíkova, Březinova, Collo-lou-
ky, Čajkovského, Československé 
armády, Dr. Antonína Vaculíka, 
Dvořákova, Erbenova, Farní ná-
městí, Fibichova, Foerstrova, Fo-
glarova, Hálkova, Hlavní třída, J. 
Opletala, Jaroslava Lohrera, Jiří-
ho Trnky, Josefa Václava Sládka, 
Karla Hynka Máchy, Kolaříkova, 
Kollárova, Libušina, Lidická, Malé 
náměstí, Malý Koloredov, Ma-
rie Majerové, Marie Pujmanové, 
Na Příkopě, náměstí Svobody, 
Ondrášova, Ostravská, Pioný-
rů, Piskořova, Pivovarská, Pod 
Štandlem, Příborská, Raisova, 
Riegrova, Spořilov, Stará cesta, 
Štursova, Tržní, U Staré pošty, 
Vítězslava Nezvala, Vojanova, 
Vrchlického, Wolkerova, Zahrad-
ní,

e) školský obvod
Mateřské školy Frýdek-Místek,

 Josefa Myslivečka 1883
(místa poskytování předškolního 
vzdělávání: FM, Josefa Mysliveč-
ka 1883, FM, F. Čejky 420 a FM, 

Lysůvky, Příborská 37)
web: www.jmyslivecka.cz

tvoří ulice: 1. máje, 4. května, 
28. října, Bahno-Hlíny, Bahno-
-Příkopy, Bahno-Rovňa, Beetho-
venova, Beskydská, Bezručova, 
Bohuslava Martinů, Březová, 
Čelakovského, Družstevní, Emy 
Destinové, F. Čejky, Fráni Šrámka, 
Františka Linharta, Frýdlantská, 
Gagarinova, Havlíčkova, J. Jabůr-
kové, Janáčkova, Josefa Lady, 
Josefa Myslivečka, Josefa Suka, 

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
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40 dní. Ano, přesně tolik 
dnů nám stačilo (samozřejmě 
bez sobot a nedělí), abychom 
s Bolkem a Lolkem navštívili 
všechny světadíly naší Země. 
Svou rodnou zem Českou re-
publiku bychom nikdy neo-
pustili, ale cestování nás lá-
kalo. Náš maskot Večerníček 
dokáže zařídit i nemožné, 
a tak jsme vyrazili. S heslem 
„vše se hodí“ se v naší herně 
zrodilo naše rodné, krásné 
město Frýdek-Místek, upro-
střed se zámkem, opravdu 
malovaným. S písní Okolo 
Frýdku cestička jsme se vydali 
„na procházku“. A pak rovnou 
do Prahy a hurá do Evropy. 

V Rusku jsme hravě sestavili 
podle velikosti matrjošky, výroba 
italských těstovin nám dala trošku 
zabrat, šikmá věž v Pise byla v na-
šem podání také šikmá a díky pa-
pírovým krabičkám jsme vystou-
pali až na vrchol Eiffelovy věže. 
Levandule nám voní třídou ještě 
teď, díky voňavému polštářku. Ty 
z krepového papíru zase zdobily 
vestibul. Ještě zaznamenat do naší 
mapy a roztočit glóbus. 

Asie! Čínsky jsme si podepsa-
li klobouky a vydali se na rýžo-
vé pole. Zvážit, uvařit, zabalit 
a sushi bylo na světě. Hůlky 
do ruky a oči se nám protahovaly 
samy. Čínští draci, ze stavebnice 
tvarů, zírali na čínskou zeď s vy-
užitím prvků matematiky Hejné-
ho. Protáhli jsme se při pozdra-
vu slunci a za teplem do Afriky. 
Abychom nezapomněli, japonské 
děti vůbec nemusí mít pravidlo 
chodíme pomalu. V kimonu se 
běhat prostě nedá.

V tomto týdnu se za námi při-
šlo podívat i africké slunce a vý-
razně se oteplilo. A co vidělo? 
Nás děti, jak vytváříme černoš-
ky i s malými černoušky, kaktu-
sy z oblepených nafukovacích 
balónků se špejlemi místo trnů, 
milé lvy a tygry z ruliček i egypt-
ské pyramidy z pravého písku. 
Jen velblouda jsme nesehnali. 

Amerika – severní nebo jižní? 
Hádejte? One little, two little, 
three little Indians… ano severní. 
Nejprve jsme prošli indiánskou 
zkouškou a po pasování na indiá-
ny jsme se zabydlili. Indiánskými 
znaky zdobené týpí i s ovčím rou-
nem, totem, čelenky, hod lasem 
a indiánská hostina s indiánským 
tancem mohla začít. A indiáni, 
těch bylo! Kromě nás i ti ozdobe-
ní, vyrobení z papírových sáčků.

A tanec pokračoval i v Jižní 
Americe, kde jsme se ocitli přímo 
v Riu na karnevale. Někteří stihli 
svou masku po cestě ještě změnit. 
Máme skvělé maminky, přichys-
taly nám pestré a velmi chutné 
pohoštění a skvělé dárky do tom-
boly. Naše paní učitelky vymyslely 
zase super zábavu a spoustu her. 
Uf, chtělo by to zchladit.

Směs barev vystřídala bílá 
a zase bílá. Bílý polární medvěd, 
vlk, zajíc, liška, tuleň, iglú a sníh. 
Hodně sněhu. I počasí nezklama-
lo. Jako Inuité, název Eskymáci 
prý nemají rádi, jsme si pořád-
ně zařádili ve sněhové nadílce. 
Z výšky na nás shlížel obrovský 
sněhulák a boby, saně, lopa-
ty z kopce jen svištěly. Tvořítka 
na sníh šla z ruky do ruky a stopy 
našich nohou vytvořily kontinenty 
Antarktidu a Arktidu. Usínali jsme 

PUTOVÁNÍ S BOLKEM A LOLKEM ANEB CESTA KOLEM SVĚTA

Přestože se nacházíme 
v poněkud „jiné“ době, v MŠ 
Anenská se stále snaží o udr-
žení radosti a smíchu. Důka-
zem je i uspořádání karneva-
lu, který se sice letos konal 
pouze v rámci jednotlivých 
tříd, ale s proměnou do krás-
ných masek dětí i učitelek byl 
doslova „pohádkový“.

Děti si tak mohly alespoň touto 
cestou užít karnevalové veselí plné 
hudby, tance, zábavy a soutěží. 
Samozřejmě si nejdříve své třídy 
krásně vyzdobily a měly možnost 
se zapojit do ankety s otázkou: 

„Za jakou karnevalovou masku 
půjdeš na karneval a proč?“. Jejich 
mnohdy vtipné odpovědi pak bavi-
ly rodiče v šatnách, kde také mohli 
obdivovat karnevalové výrobky 
dětí. Následující den po karnevalu 
byly ještě pro děti připraveny pře-
vážně pohybové a tvořivé aktivity, 
zakončené na školní zahradě pře-
dáváním „karnevalových medailí“. 

Za všechny rozjasněné tváře 
můžeme říct, že i v omezené for-
mě se tato akce velmi vydařila, 
a děkujeme tímto také rodičům 
za spolupráci a zajištění kostýmů 
dětem.

KARNEVALOVÉ RADOVÁNKY

Jungmannova, K Olešné, Ke Spla-
vu, Komenského, Křížkovského, 
Kvapilova, Květná, Lesní, Luční, 
Malé náměstí, Maxima Gorkého, 
Mozartova, Myslbekova, Na Hrá-
zi, Na Konečné, Nad Cihelnou, 
Nad Potokem, Nad Přehradou, 
Nerudova, Nová, Palackého, Pal-
kovická, Pavlíkova, Pod Letištěm, 
Podpuklí, Politických obětí, Polní, 
Příborská, Rudolfa Vaška, Ry-
bářská, Říční, Stará Riviera, Sva-

topluka Čecha, Svazarmovská, 
Školská, Třebízského, U Náhonu, 
U Ostravice, Václava Talicha, Voj-
těcha Martínka, Zborovská, Zdeň-
ka Štěpánka, Zelená,
tvoří místní části: Lysůvky 
a Zelinkovice,

f) školský obvod
Základní školy a mateřské 

školy Frýdek-Místek, 
Lískovec, K Sedlištím 320

(místo poskytování předškolního 

vzdělávání: FM, Lískovec, 
K Sedlištím 182)

web: http://info.skola.liskovec.cz/
tvoří místní část: Lískovec,

g) školský obvod
Základní školy a mateřské 

školy Frýdek-Místek - Chle-
bovice, Pod Kabáticí 107, 
příspěvková organizace

(místo poskytování předškolního 
vzdělávání: FM, Chlebovice, Pod 

Kabáticí 193)

web: 
http://zschlebovice.cz/s-skolka

tvoří místní část: Chlebovice,
h) školský obvod

Základní školy a mateřské 
školy Frýdek-Místek – Skalice 
192, příspěvková organizace
(místo poskytování předškolního 

vzdělávání: FM, Skalice 192)
web: https://www.skolaskalice.

cz/Materska-skola.html
tvoří místní část: Skalice.

unavení, ale šťastní a polární záře 
nám kouzlila barevné sny. 

Proskákat kontinentem doká-
žou jen klokani a my. V Austrálii 
to bylo trošku nebezpečné. Ale 
chránili nás Aboriginci, domoro-
dí obyvatelé. Možná i proto se 
nám bumerangy nevracely, námi 
vyrobení žraloci polykali pouze 

rybičky a dešťová hůl přivolávala 
déšť jen na řeřichu, kterou jsme 
posypali kontinent vytvořený ze 
slaného těsta. A tou, která vy-
rostla, chléb s máslem. A k tomu 
fotografie a spousta vzpomínek.

 Děti ze třídy Veverka, 
 MŠ F-M Anenská, p. o., 

odloučené pracoviště J. Trnky 63
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Statutární město Frýdek-
-Místek, Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor život-
ního prostředí a zeměděl-
ství, který má v kompetenci 
nakládání s komunálním od-
padem, připravil ve spolu-
práci se společností Frýdec-
ká skládka, a.s., zajišťující 
svoz komunálního odpadu 
na území statutárního měs-
ta Frýdku-Místku, harmo-
nogram svozu biologicky 
rozložitelného odpadu, a to 
formou přistavení velkoob-
jemových kontejnerů v míst-
ních částech. 

V dubnu 2021 budou velko-
objemové kontejnery přistaveny 
na 11 svozových místech, jak 
je uvedeno v harmonogramu 
níže. Přistaveny budou v pátek 
a odváženy budou následující 
pondělí. Kontejnery jsou určeny 
pouze pro biologicky rozložitel-
né odpady rostlinného původu 
a odpad smí být odkládán pouze 

do kontejnerů! Jakékoliv odklá-
dání odpadu mimo kontejner 
bude považováno za porušení 
povinnosti při předávání odpa-
du a movitých věcí do obecního 
systému ve smyslu § 61 zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném znění (dále jen „zá-
kon o odpadech“). Za poruše-
ní povinnosti lze dle ust. § 117 
odst. 3 písm. b) zákona o odpa-
dech uložit pokutu až do výše 
50.000 Kč. V době konání svozu 
bude Městská policie Frýdek-
-Místek provádět pravidelné 
kontroly konkrétních stanovišť 
a bude sankcionovat na místě 
ty, kteří se dopustí přestupku, 
tj. odloží odpad mimo kontejner, 
popř. odloží do kontejneru jiný 
druh odpadu.

Do velkoobjemových kontej-
nerů ODKLÁDEJTE BIOLOGICKY 
ROZLOŽITELNÝ ODPAD (např. 
tráva, listí, drobné větve). 

NEODKLÁDEJTE velkoobjemo-
vý odpad či nebezpečný odpad 

(např. mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, monito-
ry, počítače, obrazovky, lednice, 
mrazáky, zbytky barev, laků a ře-
didel, použité obaly od postři-
ků, autobaterie a monočlánky, 
prošlé a nepotřebné léky). Tyto 
odpady můžete zdarma odložit 
ve sběrném dvoře (ul. Panské 
Nové Dvory – v objektu společ-
nosti Frýdecká skládka, a.s., ul. 
Jana Čapka – sídliště Slezská – 

bývalý areál stavebnin BETA, ul. 
Na Příkopě – pod estakádou, ul. 
Collo-louky – vedle supermarke-
tu Tesco). Do velkoobjemových 
kontejnerů NEPATŘÍ ani stavební 
odpad.

Pro informace se můžete ob-
rátit na odbor životního prostředí 
a zemědělství, tel. 558 609 516, 
nebo přímo na společnost 
Frýdecká skládka, a.s., tel. 
558 440 066.

HARMONOGRAM SVOZU:
23. 4.

Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separ. odpad)
Lysůvky, ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)

Chlebovice, ul. Ke Studánce 128
Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)

Frýdek, ul. Panské Nové Dvory 2906
30. 4.

Skalice 137 (u kostela)
Skalice 61 (u kulturního domu)

Skalice – Kamenec rozcestí
Lískovec – Hájek 

Lískovec, ul. K Sedlištím 305 (u kulturního domu)
Lískovec, ul. K Sedlištím 281 (u hřbitova)

FRÝDEK
Bruzovská – u č. p. 1810, pod za-
hrádkářskou osadou „U Vodárny“
Horní – za č. p. 1765 (u zahrádek)
I. J. Pešiny – u křižovatky (poblíž 
č. p. 1805)
K Lesu – u křižovatky (poblíž č. 
p. 1823)
Nové Dvory – Hlíny – u lípy (po-
blíž č. p. 3543)
Nové Dvory – Podhůří – U Mo-
rávky I.
Nové Dvory – Podhůří – U Mo-
rávky II.
Nové Dvory – Vršavec – u č. 
p. 3261
Nové Dvory – 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 Hypernovy
Bahno – Příkopy – nad cihelnou
Bahno – Příkopy – u zahrádek 
poblíž kapličky
Bahno – Příkopy – u drůbežárny
Bahno – Příkopy – naproti č. 
p. 1180 (za Slezanem)
Družstevní – zahrádkářská osada 
Družstevní, poblíž č. p. 2239
K Olešné – u brány zahr. osady 
mezi č. p 1324 a 1325

Kvapilova – od ul. Luční směrem 
k Olešné
U Ostravice – u č. e. 16

CHLEBOVICE
Ke Kotlině – zahrádkářská 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 – zahrádkářská osada 
„Za lesem“

LYSŮVKY
Lysůvky – Na Dolinách, u č. e. 3

SKALICE
Kamenec – hlavní brána zahrád-
kářů
Kamenec – vedle č. e. 120
Kamenec – vedle č. e. 72
Kamenec – křižovatka, poblíž č. 
p. 493
Skalice – Na Baštici
Skalice – Pod Strážnicí, za auto-
busovou zastávkou
Skalice – u vrby, vedle stanoviště 
nádob na separovaný sběr
Skalice – vrchy pod obchodem 
(u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská – u č. p. 72

SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU – DUBEN 2021

SVOZ PYTLŮ OD ZAHRÁDKÁŘŮ A ODPADU OD ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSAD

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

přistavení 23.4. 7.5. 21.5. 4.6. 18.6. 2.7. 16.7. 30.7. 13.8. 27.8. 10.9. 24.9. 8.10. 22.10. 
stažení 26.4. 10.5. 24.5. 7.6. 21.6. 7.7. 19.7. 2.8. 16.8. 30.8. 13.9. 27.9. 11.10. 25.10. 

 

Zahrádkářské osady:
Velkoobjemové kontejnery bu-

dou na níže uvedených místech 
přistaveny vždy v pátek a sta-
ženy budou následující pondělí 

(o státních svátcích je termín 
posunut na jiný pracovní den); 
svoz bude probíhat v intervalu co 
14 dnů, a to od 23. 4. do 25. 10. 
2021 (viz harmonogram):

• Zahrádkářská osada Hliník – 
2 VOK
• Zahrádkářská osada Polní 

(Olešná) – 2 VOK
• Zahrádkářská osada Nová 

Osada – 1 VOK
• Zahrádkářská osada Nové 

Dvory Podhůří – 1 VOK
• Zahrádkářská osada Valcíř – 

1 VOK

Kontejnery K1100 l budou na níže uvedených místech přistaveny 12. 4. 2021 a staženy 30. 10. 2021, svoz bude probíhat 2 x týdně:
• Zahrádkářská osada U vodárny (ul. Bruzovská) – 1 kontejner
• Zahrádkářská osada Valcíř I., II., III., IV. – 4 kontejnery

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

den 
svozu 26.4. 10.5. 24.5. 7.6. 21.6. 5.7. 19.7. 2.8. 16.8. 30.8. 13.9. 27.9. 11.10. 25.10. 

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

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 (Foto: Google, OSOM)

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

k.ú. Frýdek

• stavba budovy č.p. 49 na pozemku p.č. 67 
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 49 je sou-
částí pozemku p.č. 67) – Zámecké náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 126,58 
m2, I. NP (kancelářské prostory se zázemím)

• stavba č.p. 400 na pozemku p.č. 706/44 
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 400 je 
součástí pozemku p.č. 706/44) – ul. P. Holého
učebny se společným zázemím o výměře 
od 35 m2 do 41 m2

• stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 
zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 606 je 
součástí pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová
nebytový prostor o výměře 18,37 m2, VII. NP 
(kancelář)

• stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zasta-
věná plocha a nádvoří (stavba č.p. 646 je sou-
částí pozemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí 
kanceláře a učebny se společným zázemím 
o výměře od 15 m2 do 50 m2

• stavba č.p. 647, na pozemku p.č. 1543 zast. 
plocha a nádvoří, (stavba č.p. 647 je součástí 
pozemku p.č. 1543) – Kostikovo náměstí 
nebytový prostor o výměře 17,64 m2, I. NP 
(prodejna)

• stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 za-
stavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2299 
je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. 
Masaryka
nebytový prostor o výměře 16,58 m2, I. NP 
(provozovna)

• stavba budovy č.p. 2320 na pozemku p.č. 
2878/3 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2320 je součástí pozemku p.č. 2878/3) – tř. 
T. G. Masaryka
nebytové prostory o celkové výměře 34,94 
m2, I. NP (zázemí k prodejně)

• stavba budovy č.p. 2321 na pozemku p.č. 
2878/2 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 
2321 je součástí pozemku p.č. 2878/2) – tř. 
T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 90,38 m2, I. NP 
(prodejna)

• stavba budovy č.p. 2322 na pozemku p.č. 
2881 zast. plocha a nádvoří (stavba č.p. 2322 
je součástí pozemku p.č. 2881) – tř. T. G. Ma-
saryka
nebytový prostor o výměře 32,94 m2, I. NP 
(sklad)

Dominika Chludová, tel. 558 609 176. 

k.ú. Místek

• stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 
zast. plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je 
součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá mís-
tecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 
m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 
m2 (sklad)

• stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/5 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./
če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá 
místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 
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 se společ-
ným zázemím

• stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 
zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 
je součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý 
Koloredov 
nebytový prostor o celkové výměře 19,97 m2, 
V. NP, místnost 403 (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 41,54 m2, 
V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 45,17 m2, 
V. NP, místnost 507 (kancelář)

Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174. 
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NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH TÁBORŮ 2021
2. – 11. 7.

ŠACHOVÝ TÁBOR | 10 dnů
Šachové turnaje, přednášky, 
sport, hry a soutěže v přírodě, 
celotáborová hra „Vesmírné dob-
rodružství“.
Věk: 7–13 let
Ubytování: zděná budova, teplá 
voda, sprchy
Místo: Bílá 144, Frýdek-Místek
Cena: 5 200 Kč
Informace a přihlášky: Anto-
nín Surma | Telefon: 728 855 086, 
558 111 763 | E-mail: tonda@ 
@klicfm.cz

10. – 20. 7.
ŠPIÓNI JAKO MY | 11 dnů

Sestavujeme tým špičkových 
agentů, jejichž úkolem je bránit 
lidstvo před jakýmkoliv nebezpe-
čím. Jsme rozhodnuti vyslat naše 
statečné agenty kamkoliv ve svě-
tě, kde zatočí nejen s teroristy 
a diktátory, ale s každým, kdo 
chce páchat nekalosti.
Pojeď s námi a zažiješ spoustu 
dobrodružství! Dokážeš se naučit 
třeba šifrovat? Zajistíš fotografie 
za použití dronu? Co třeba prů-
myslová špionáž?
Čeká tě spousta her a zábavy. 
Společně si užijeme pohyb, ale 
čekají nás i hádanky či kvízy. 
Samozřejmostí jsou strategické 
a taktické hry. Vezmeme s sebou 
i bungee lana, drony, roboty i dal-
ší atraktivní věci. To vše proběhne 
v jednom z nejkrásnějších míst 
České republiky. Jižní Čechy jsou 
krajem rybníků, hradů a zámků. 
Zajedeme se podívat např. na po-
hádkový zámek Hluboká, určitě 
navštívíme husitské město Tábor.
Věk: 7–17 let
Ubytování: dřevěné chatky, tep-
lá voda, sprchy, zděné sociální 
zařízení
Místo: Na Černé 209, 391 11 Pla-
ná nad Lužnicí
Cena: 5 300 Kč
Informace a přihlášky: 

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

20. – 30. 7.
PO HEDVÁBNÉ STEZCE 

| 11 dnů
Obchod po hedvábné stezce byl 
důležitý pro rozvoj velkých sta-
rověkých civilizací např. v Číně či 
Mezopotámii a pomohl položit zá-
klady moderního světa. Obchod-
níci putující po této trase museli 
být zdatnými cestovateli, protože 
Hedvábná stezka byla zřejmě nej-
delší trasou, jakou se lidé kdy ubí-
rali. Překonání takové vzdálenosti 
trvalo karavanám skoro tři roky 
a vyžadovalo jak fyzickou, tak 
psychickou odolnost, schopnost 
vyrovnat se s nepohodlím, s ex-
trémními přírodními podmínkami 
a v neposlední řadě i s úředníky, 
zloději a podvodníky.
Během jedenácti dnů společně 
v rámci celotáborové hry překo-
náme nástrahy Hedvábné stezky 
a objevíme její krásy. Těšit se 
můžete samozřejmě i na klasické 
táborové hry, výlety, sportovní 
a výtvarné aktivity a samozřejmě 
na zábavu se svými kamarády. 
To vše proběhne v jednom z nej-
krásnějších míst České republiky. 
Jižní Čechy jsou krajem rybníků, 
hradů a zámků. Zajedeme se po-
dívat např. na pohádkový zámek 
Hluboká, určitě navštívíme husit-
ské město Tábor.
Věk: 6–15 let
Ubytování: dřevěné chatky, tep-
lá voda, sprchy, zděné sociální 
zařízení
Místo: Na Černé 209, 391 11 Pla-
ná nad Lužnicí
Cena: 5 300 Kč
Informace a přihlášky: Lukáš 
Plánička | Telefon: 778 410 754, 
558 111 765 | E-mail: lukas@ 
@klicfm.cz

26. 7. – 1. 8. 
MŮJ PRVNÍ TÁBOR | 7 dnů

Letní pohádkový tábor pro děti 
ZŠ, které na táboře ještě neby-
ly. Celotáborová hra „Z pohádky 
do pohádky“, plná pohádkových 
postav, provede malé táborníky 
celým týdnem.
Věk: 7–9 let (Podmínkou účasti 
je, že se jedná o první tábor dí-
těte)
Ubytování: zděná budova, teplá 
voda, sprchy, sociální zařízení
Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 
168, okres Frýdek-Místek
Cena: 3 150 Kč
Informace a přihlášky: Anto-
nín Surma | Telefon: 728 855 086, 
558 111 763 | E-mail: tonda@ 
@klicfm.cz

31. 7. – 14. 8. 
DIVOKÝ ZÁPAD | 15 dnů

Začínají přicházet první zprávy 
o nálezu ložisek zlata v okolí měs-
ta Dodge City. Vydejte se na ne-
bezpečnou cestu do neprobáda-
ných krajin plných nebezpečných 
banditů a psanců. Spolu s dalšími 
obyvateli městečka Dodge City 
nebudeme jen lovit bizony a divo-
ké koně, ale i budovat své ranče, 
budovat železnici nebo pracovat 
na své pověsti věhlasných pistol-
níků. Tak co, kovboji, troufáš se 
vydat za novými dobrodružství-
mi?
Věk: 8–13 let 
Ubytování: stany s podsadou, 
latríny 
Místo: Táborová základna Sloup 
(okres Blansko)
Cena: 4 000 Kč
Informace a přihlášky: Jiří 
Šnapka | Telefon: 604 524 066, 
558 111 773 | E-mail: jirka@
klicfm.cz

2. 8. – 11. 8.
JUMANJI – VÍTEJ 

V DŽUNGLI | 10 dnů
„Chceš-li poznat nový svět, pusť 
se do hry právě teď!“ 
Vydej se s námi na tajuplnou misi 
po hře Jumanji! Hře plné úkolů, 
záhad a úžasného dobrodružství. 
Společně se probojujeme prale-
sem, zdoláme velehory a naučí-
me se mnoho dovedností, které 

nám pomohou hru dohrát a vrátit 
se zpět. Tvá mise právě začíná. 
Vítej v Jumanji!
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budova, teplá 
voda, sprchy a sociální zařízení 
Místo: Bílá 144, Frýdek-Místek
Cena: 5 100 Kč
Informace a přihlášky: Linda 
Hořáková | Telefon: 731 650 222, 
558 111 777 | E-mail: linda@ 
@klicfm.cz

13. 8. – 22. 8.
CROODSOVI: HURÁ 

DO PRAVĚKU | 10 dnů
Přeneseme se do doby, kdy 
po Zemi chodili pralidé a potkat 
mamuta nebyl žádný problém. 
Táborové dny budeme společně 
prožívat s rodinou Croodsových, 
které z jejich domácí jeskyně vy-
hnalo dělení kontinentů. Vytvoří-
me si např. vlastní pravěký slov-
ník nebo boty. Také podnikneme 
cestu do neznáma, ohromující vý-
let do krajiny plné nejrůznějších, 
neuvěřitelných a někdy i pěkně 
nebezpečných stvoření. Dočkáme 
se souboje mezi jeskynní a mo-
derní rodinou, která vyniká úžas-
nými zlepšováky a vynálezy. Těš-
te se na velké putování a zábavné 
dobrodružství při hledání nového 
místa k životu.
Věk: 6–15 let
Ubytování: zděná budova, teplá 
voda, sprchy a sociální zařízení 
Místo: Bílá 144, Frýdek-Místek
Cena: 5 100 Kč
Informace a přihlášky: 
Radka Kulhánková, Telefon: 
737 421 058, 558 111 763 | E-
-mail: radka@klicfm.cz

Změny vyhrazeny.
Sledujte, prosím, propagační 
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

Století páry.

Olympijské hry.
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Cena všech táborů: 1 450 Kč 
na 5 dnů. Děti lze přihlásit 
i na jednotlivé 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 absolvovaly 1. třídu ZŠ).
Přihlášky a informace:  
Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
Telefon: 558 111 777, E-mail: ta-
bory@klicfm.cz

12. 7. – 16. 7.  
PEVNOST BOYARD

Máš v sobě pořádný kus odvahy 
a máš rád výzvy? Jen tak něco tě 
nevyleká? Myslíš si, že jsi mazaný 
jako liška a dokážeš vyřešit složi-
té hádanky otce Fura? Pak vstup 
s námi do pevnosti Boyard, kte-
rá skrývá spoustu nečekaných 
nástrah. Zažijeme spolu mnoho 
dobrodružství při plnění obtíž-
ných úkolů. Tvým úkolem bude 
nalezení klíčů, které ti pomůžou 
odemknout pokladnici. Pokud 
tohle všechno dokážeš, čeká tě 
poklad pevnosti Boyard!

12. 7. – 16. 7.  
HRY BEZ HRANIC

Sportuješ rád, hraješ různé hry 
a nemáš s kým? Chceš si aktivně 
zahrát florbal, futsal, korfbal, kan-
jam, discgolf, kriket, zaházet si šip-
kami, zahrát si stolní tenis, zahrát si 
Kin-ball? A chceš si některé hry za-
hrát i na Playstationu, pokud nám 
počasí nedovolí sportovat venku? 
Pak je tento tábor pro tebe… 
Přijď si tedy společně s námi pro-
žít svůj prázdninový sen.

19. 7. – 23. 7.  HOBIT
Vydej se společně se smělým ho-
bitem a jeho společníky na dob-
rodružnou a nebezpečnou výpra-
vu, na jejímž konci čeká dávno 
ztracené království a obrovský 
poklad. Ten je ale možná stře-
žen hrůzostrašným drakem, se 
kterým bude nutno svést lítý boj. 
Připojíš se tedy a pokusíš se zís-
kat slávu a bohatství?

26. 7. – 30. 7.  
SVĚT POHÁDEK

Vydej se s námi na výpravu 
do dosud neprozkoumané říše 
pohádek, kde určitě potkáš své-
ho oblíbeného hrdinu a poznáš 
ještě mnoho dalších. Čeká tě tý-
den plný neuvěřitelných setkání 
a nových kamarádů nejen z po-
hádkového světa. 

2. 8. – 6. 8.  PACKU NA TO
Máš rád pejsky? Tak se s námi 
pojď dozvědět něco o „psím svě-
tě“. Život se čtyřnohým parťákem 
znamená kopu radosti a překva-
pení. Tak si ho pojďme pořádně 
užít! Společně se naučíme, jak se 

o pejska starat, a představíme 
hromadu psích aktivit.

9. 8. – 13. 8. 
HAKUNA MATATA

Vše, co tě trápí, rychle za hla-
vu dej a pojď s námi na tábor! 
Sluncem vyprahlá Afrika skrývá 
spoustu tajemství a krás. Chceš 
se setkat s pestrobarevnými 
ptáky, zdivočelými stády anti-
lop nebo s bláznivými hyenami? 
Seznámí tě s nimi Timon a Pum-
ba. S nimi zažiješ dobrodružství 
a ten pravý život v Africe. 

16. 8. – 20. 8.  
12 ÚKOLŮ PRO ASTERIXE

Máš v osobě odvahu? Jsi ochoten 
pomoci Asterixovi splnit všech 12 
úkolů, které na něj čekají? Máš 
pro strach uděláno a nic tě nepře-
kvapí? Pokud jsi na vše odpověděl 
ano, tak neváhej a vydej se na tuto 
dobrodružnou cestu s námi.

23. 8. – 27. 8. 
TAJUPLNÝ ŽIVOT VIKINGŮ

Jak žili staří Vikingové? Jaké to 
bylo žít na drsném severu a plavit 
se po mořích na drakarech a ob-
jevovat a dobývat nová místa? Co 
vše musel viking udělat, aby se 
dostal do Valhaly? Pokud jsi stejně 
zvědavý jako my, tak budeme rádi, 
když se s námi vydáš na tuto dob-
rodružnou cestu plnou poznání. 

7. 7. – 9. 7.  
KDYŽ JDE O VTEŘINY

Chceš zjistit, jaké to je, když máš 
jen vteřiny na přípravu? Co vše 
musí hasiči, policisté a záchraná-
ři předvídat? Jaké to asi je, když 
se musíš rozhodnout během vte-
řiny? Proto neváhej a pojď si to 
s námi vyzkoušet.
Cena tábora Když jde o vte-
řiny: 870 Kč na tři dny. 
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
Přihlášky a informace:
Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
Telefon: 558 111 777, E-mail: ta-
bory@klicfm.cz

12. 7. – 16. 7.  
KUCHTÍKEM ZA TÝDEN

Chceš se naučit základní sladké 
a slané pokrmy? Nebojíš se ex-
perimentovat a vymýšlet nové 
dobroty? Společně si vyzkoušíme 
vyřezávat ovoce, ze kterého si vy-
tvoříme pestrobarevné květy nebo 
jednoduchá zvířátka. Připravíme si 
usměvavé a veselé svačinky a na-
učíme se jednoduché sladké a sla-
né pokrmy. Zavítáme na exkurzi 
do Marlenky, kde se podíváme, jak 
vznikají ty nejlahodnější kuličky 
v kraji. Také se dozvíme, jak se při-
pravuje pravá a lahodná čokoláda. 
Nebudou chybět ani zajímavé hry 

a bohatý program. Závěr týdne 
bude zakončen výstavou výrobků 
a pokrmů, které mladí kuchtíci při-
praví pro své rodiče.
Cena kuchařského tábora: 
1 900 Kč na 5 dnů. 
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
Přihlášky a informace:  
Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
Telefon: 558 111 777, E-mail: ta-
bory@klicfm.cz

26. 7. – 30. 7.  INDIÁNSKÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ 

Během prázdnin si zahrajeme 
na indiány a vydáme se po sto-
pách indiánských kmenů. Společ-
ně si vyrobíme barevná trika, zdo-
bené přívěšky a keramické misky. 
Postavíme si týpí a necháme se 
unést tajemnými indiánskými pří-
běhy. Nebude chybět ani malová-
ní na kameny, zábava a zajímavé 
hry. Pestrý a bohatý program 
bude zakončen výstavou výrobků 
malých indiánů a pozváním do je-
jich kmenů s šálkem výborného 
čaje a sladké dobroty.
Cena tábora Indiánské dob-
rodružství: 1 700 Kč na 5 dnů. 
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: 5–7 let
Přihlášky a informace:  
Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
Telefon: 558 111 777, E-mail: ta-
bory@klicfm.cz

2. 8. – 6. 8. DIVADLO 
OD A DO Z | STARŠÍ

Prázdninové pětidenní kurzy pro 
mládež, kde si vyzkouší tvůrčí pro-
ces divadelního zkoušení. Od pon-
dělí do pátku se účastníci budou 
učit pracovat jak s dramatickým 
textem, tak výtvarnou stránkou 
výroby kulis a rekvizit. Poslední den 
kurzu pak svým blízkým předvedou 
krátké divadelní představení.
V rámci programu budou zahrnu-
ty jak hry na rozvoj divadelních 

dovedností, tak kolektivní hry 
na seznámení a spolupráci, vý-
tvarné a pohybové aktivity. Není 
třeba předchozích divadelních 
zkušeností. 

16. 8. – 20. 8.  DIVADLO 
OD A DO Z | MLADŠÍ

Prázdninové pětidenní kurzy pro 
děti, kde si vyzkouší tvůrčí proces 
divadelního zkoušení. Od pondělí 
do pátku se budou učit pracovat 
jak s dramatickým textem, tak 
výtvarnou stránkou výroby kulis 
a rekvizit. Poslední den kurzu pak 
svým blízkým předvedou krátké 
divadelní představení.
V rámci programu budou zahrnu-
ty jak hry na rozvoj divadelních 
dovedností, tak kolektivní hry 
na seznámení a spolupráci, vý-
tvarné a pohybové aktivity. Není 
třeba předchozích divadelních 
zkušeností. 
Cena divadelních táborů: 
1 900 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: 8–12 let a 13–16 let.
Přihlášky a informace:  
Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
Telefon: 558 111 777, E-mail: ta-
bory@klicfm.cz

1. 7. – 9. 7.  KERAMIKA 
| KREATIVNÍ LÉTO

Během pěti dnů se seznámíte 
s kouzlem keramické tvorby. Vy-
zkoušíte modelování, lití do fo-
rem i točení na kruhu. Ukážeme 
si, jak lze keramiku kombinovat 
s dalšími materiály, a vyzkouší-
me i další tradiční kreativní tech-
niky. Inspirací nám bude příroda 
a svět kolem nás.
Proběhne ve dvou částech: čtvr-
tek-pátek v jednom týdnu a stře-
da-čtvrtek-pátek v týdnu dru-
hém. Několikadenní přestávka 
(víkend a státní svátky) umožní 
vysušit a vypálit výrobky, na kte-
rých si pak v druhé části můžeme 
vyzkoušet i glazování.
 pokračování na str. 12

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ SVČ KLÍČ 2021

Divadlo od A do Z.
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

V případě pokračování vládních 
opatření budou probíhat pouze avi-
zované výstavy, z filmových před-
stavení pouze Moje kino LIVE.

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

www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

KINO
Filmový klub

PO 19. 4. v 19.00 
Parking 

RUM / ES | drama | 12+ | titulky | 
110 min. | 130 / 110 Kč

ÚT 20. 4. v 19.00
Helmut Newton: 
Nestoudná krása 

GER | dokumentární | 15+ | titulky | 
93 min. | 130 / 110 Kč

PO 26. 4. v 19.00
Oroslan 

SLO / ČR | drama | přístupný | titul-
ky | 72 min. | 130 / 110 Kč 
ÚT 27. 4. v 19.00 
Svět podle Muchy
ČR | dokumentární | 12+ | česky | 
100 min. | 130 / 110 Kč

Bio senior
ST 21. 4. v 10.00

Meky 
ČR / SR | dokumentární | přístupný 
| slovensky | 80 min. | 60 Kč

ST 28. 4. v 10.00
Corpus Christi 

PL | drama | 15+ | titulky | 115 min. 
| 60 Kč

Moje kino LIVE
1.–30. 4.

Standardní kinoprojekce v onli-
ne prostředí, které v pandemické 
době nahrazují klasické projekce 
kina. Stačí si jednoduše koupit vstu-
penku, jako byste si kupovali lístek 
do kina. Prodej lístků končí vždy 30 
minut před začátkem představe-
ní. Odkaz na stream vám zašleme 
po ukončení předprodeje. Informa-
ce aktualizujeme na našich webo-
vých stránkách www.kulturafm.cz 
a také na facebooku Kultura F≈M 
a Kina Vlast.

Výstavy
1.–30. 4.

ONLINE Jiří Sibinský 
– Postřehy z krajiny

Online výstava s tematikou přírody 
zachycená fotografem Radkem Ju-
ričkem bude opět ke zhlédnutí v ga-
lerii na Facebooku Kultura F≈M. 

1.–30. 4.
ONLINE Národní dům, 

známý neznámý | virtuální 
prohlídka s výstavou

Známá i neznámá zákoutí Národní-
ho domu s námi můžete poodhalit 
prostřednictvím virtuální prohlídky 
spojené s výstavou. Historická stav-
ba letos oslavila 120 let od svého 
dokončení a velkolepé slavnosti 
k znovuotevření pro veřejnost, kte-
rá se konala 4. a 5. července roku 

1900. Slovy současníka té doby 
„národní a kulturní tvrz Pobeskydí“, 
kterou Národní dům bezesporu byl, 
můžete zhlédnout v jedinečné au-
torské audiovizuální sekvenci, kte-
rou svým slovem doprovodí kulturní 
publicistka, básnířka, a v neposlední 
řadě také předsedkyně spolku Kra-
somil, Radana Šatánková. Jednotli-
vé sekvence jsou hudebně doprová-
zeny písněmi osobitého swingového 
tělesa Swingalia.

Předplatné
Předplatné Kultura F≈M:

Sezóna 2021
Avizované Předplatné 2021 se v jar-
ních termínech vzhledem k epi-
demické situaci nebude realizo-
vat. O svá představení a koncerty 
nicméně nepřijdete, zajišťujeme 
náhradní termíny pro období od září 
do prosince 2021. Sledujete naše 
webové stránky www.kulturafm 
a Facebook Kultura F≈M, kde infor-
mace průběžně aktualizujeme.

Předplatné Kultura F≈M: 
Sezóna 2019/2020

Jakmile vláda uvolní svá nařízení 
a produkce živé kultury budou opět 
moci probíhat, zajistíme pro vás ná-
hradní termíny všech neodehraných 
koncertů a divadelních představení, 
která jste si v rámci předplatného 
sezóny 2019/2020 zakoupili.

Kurzy
Kurzy  Kultura F≈M: 
září – prosinec 2020

Z důvodu dalšího pokračování vlád-
ních koronavirových opatření nebu-

deme moci podzimní lekce nahrazo-
vat. Jedná se o tyto kurzy: Cvičení 
pro zdraví s pilates, Powerjóga, Cvi-
čení pro seniory, Cvičení pro zdraví, 
Kreslení pravou hemisférou, Čmárá-
ní/ Doodling, Taneční pro dospělé 
a Taneční pro mládež. Kurzovné 
budeme vracet na základě e-mai-
lové žádosti. Informace upřesní-
me na našich webových stránkách 
a na Facebooku Kultura F≈M.

www.knihovnafm.cz
Místecká pobočka 

Oddělení beletrie je přesunu-
to do prostor v Národním domě 
na ul. Palackého. Naučné oddělení 
je sloučeno se stávající studovnou 
Místek. Oddělení pro děti a mlá-
dež je sloučeno s hudebním od-
dělením.
Půjčujeme předem objednané do-
kumenty prostřednictvím výdejové-
ho okna:

Ústřední knihovna Frýdek, 
Jiráskova 506

Po, Pá 9.00 – 15.00
Út, Čt 9.00 – 17.00
Pobočka Místek, 
Hlavní třída 112
Po, Pá 9.00 – 15.00
Út, Čt 9.00 – 17.00

Pobočka Místek – beletrie, 
budova Národního domu, 

ul. Palackého
Po, Pá 9.00 – 15.00
Út, Čt 9.00 – 17.00

KULTURA ČEKÁ NA UVOLNĚNÍ VLÁDNÍCH OPATŘENÍ

 pokračování ze str. 11
26. 7. – 30. 7. ARTIUM 

| KREATIVNÍ LÉTO
V průběhu celého tábora se děti 
seznámí s klasickými i moderní-
mi technikami výtvarného umě-
ní. Každý den nás bude provázet 
jeden z živlů, tedy – oheň, voda, 
země a vzduch. Je mnoho mož-
ností, jak je využít ke kreativnímu 
tvoření, a my si je sami vyzkouší-
me. Poslední den bude věnován 
výstavě, na které každý umělec 
vystaví svá díla z celého týdne.

9. 8. – 13. 8. MOZAIKA 
| KREATIVNÍ LÉTO

Týden plný tvoření. Vyzkoušíte si 
širokou škálu rukodělných technik 
a poznáte tradiční i nové materiá-
ly. Věnovat se budeme i tradicím 
a zvyklostem. V letošním roce bu-
deme hledat inspiraci v přírodě. 
Budeme se pohybovat v říši zvířat 
a rostlin skutečných i vymyšle-
ných. Součástí programu je i vý-
roba kosmetiky, trocha kuchtění 
i hry s výtvarnou tematikou.
Cena výtvarných táborů: 
2 100 Kč na 5 dnů. 
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: 9–13 let a 11–15 let.
Přihlášky a informace:  
Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
Telefon: 558 111 777, E-mail: ta-
bory@klicfm.cz

19. 7. – 23. 7. KOŇSKÝ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Máš rád koně? Chceš se o nich 
něco dozvědět? Chceš si vy-
zkoušet, jak se o takového koně 
musíš starat? Chceš si zajezdit? 
Pokud máš na tyto otázky klad-
né odpovědi, pak je tento tábor 
určen právě tobě. V pěti dnech 
se budeš 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 samozřej-
mě čeká také mnoho her, soutěží 
a zábavy.

23. 8. – 27. 8. KOŇSKÝ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Máš rád koně? Chceš se o nich 
něco dozvědět? Chceš si vyzkou-
šet, jak se o takového koně musíš 
starat? Chceš si zajezdit? Pokud 
máš na tyto otázky kladné od-
povědi, 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 samozřejmě čeká 
také mnoho her, soutěží a zábavy.
Cena koňských táborů: 
2 100 Kč na 5 dnů. 
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: 8–12 let
Přihlášky a informace:  
Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
Telefon: 558 111 777, E-mail: ta-
bory@klicfm.cz

2. – 6. 8. REPORTÉR
Pokud by tě bavilo získávat infor-
mace a následně je publikovat 
ostatním, je to ten pravý tábor pro 
tebe. Pokud se nestydíš vést rozho-
vor s druhým člověkem, vystoupit 
na kameru, je to ten pravý tábor 
pro tebe. Pokud se chceš naučit 
základy dokumentární fotografie 
a videa, je to ten pravý tábor pro 
tebe. Tábor je určen pro maximální 
počet 12 dětí, aby se všichni něco 
opravdu naučili. Pokud tě to bude 
bavit, můžeš s námi začít po táboře 
budovat redakci SVČ Klíč.
16. – 20. 8.  SVĚT TECHNIKY

Přidej se k nám a seznam se 
s technickými obory. Provedeme tě 
základy robotiky, elektrotechniky, 
Arduina, 3D tisku a létáním s dro-
ny. Ukážeme ti, že technické obory 
jsou super jako volnočasová aktivi-
ta, ale i jako pracovní kariéra. Tá-
bor povedou opravdoví odborníci. 
Tábor je určen pro maximální počet 
20 dětí, abychom se všem mohli 
dostatečně odborně věnovat.
Cena táborů Reportér a Svět 
techniky: 1 450 Kč na 5 dnů. 
Program táborů běží vždy 
od 9.00 do 16.00 hodin.
Věk: 10–15 let

Koňský příměstský tábor.
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Pobočka Chlebovice
Po 14.00 – 17.00

Pobočka Skalice
Čt 14.00 – 17.00

Pobočka Lískovec
Čt 14.00 – 17.00

Pobočka na 11. ZŠ 
(jen bezkontaktně)
Út a Čt 9.00 – 15.00

Více na www.knihovnafm.cz

Turistické informační 
centrum Frýdek-Místek

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

Seznam hygienických opat-
ření a bezpečnostních po-
kynů naleznete na webo-
vých stránkách muzea: www. 
.muzeumbeskyd.com/dokumenty-
-muzea/zasady-covid-19/

Stálé expozice:
BESKYDY 

– PŘÍRODA A LIDÉ
FRÝDEK A MÍSTEK

FRÝDEK – MARIÁNSKÉ 
POUTNÍ MÍSTO

ZÁMECKÁ KAPLE 
SV. BARBORY

ZÁMECKÝ OKRUH
Akce:

OKOLO FRÝDECKÉHO 
ZÁMKU CESTIČKA 

– HLEDAČKA 
Více informací na webových strán-
kách nebo na pokladně muzea.

STUDIJNÍ KNIHOVNA
Nabízíme všem zájemcům o odbor-
nou a regionální literaturu více než 
38 000 svazků a také několik druhů 
přírodovědných a společenskověd-
ných vědeckých časopisů. 
Knihovna otevřena: Pondělí, čtvr-
tek: 9.00–12.00, 13.00–17.00. Pá-
tek: 9.00–12.00

KNIHÁRIUM - ANTIKVARIÁT

Náměstí Svobody 29, Místek
Tel.: 777 117 969

ŠKOlA jógY KARAKAl

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

www.joga-karakal.cz
FB: Škola jógy Karakal 

joga-karakal@seznam.cz
Tel.: 607 720 251, 737 617 841
Nově na našich webových strán-
kách najdete:
Ručně malovaná trička i originální 
šperky z dílny výtvarnice Lenky Ko-
valové.
Dotazy pro Zdeňka – odpovědi 
na vaše dotazy pro Zdeňka Šebes-
tu. I nadále se ho můžete ptát na to, 
co vás zajímá. Rád vám odpoví.
Dotazy zasílejte na:
joga-karakal@seznam.cz
Cvičení pro seniory – video
Protažení těla v sedě na židli, které 
ocení nejen senioři.
Cvičení s Annou – video
Lekce jógy s protažením celého těla 
pro zdatné i méně zdatné jedince.
A pokud vám v dnešní době chybí 
relaxace a celkové zklidnění, nabí-
zíme vám CD s různými jógovými 
technikami, které jsou za zvýhod-
něnou cenu k dispozici na  www. 
.jogakarakal.cz, kde pro vás chystá-
me stále něco nového.

Jste srdečně zváni, 
těšíme se na vás. 

Učitelé a přátelé Školy jógy 
KARAKAL.

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
Denně vysíláme on-line lekce pro 
všechny zájemce o cvičení jógy (dy-
namické, jemnější i pilates).
Přihlašujte se v rezervačním sys-
tému studia na www.jogapodve-
zi.cz/…vrh a vyzkoušejte cvičení 
v bezpečí svého domova. My vám 
pošleme odkaz na lekci, kterou 
si můžete přehrát v mobilu nebo 
v počítači, nepotřebujete si staho-
vat žádnou aplikaci.
Udělejte něco pro své zdraví. Info 
na tel.: 602 409 791.

jógA V DENNíM žIVOTě

Jógacentrum, 9. ZŠ, 
E. Krásnohorské 2254

tel.: 736 278 698
frydek-mistek@joga.cz

www.joga.cz/frydek-mistek
Kurzy jógy 

září–prosinec 2020
Více informací na webu.

jógA BERKANA

Tel.: 603 793 595
eva@berkana.cz

www.yoga-berkana.cz
Každý čtvrtek od 15.45–16.45
Zdravá záda jógově – kurz
Každý čtvrtek od 17.00–19.00
Kriya Jóga – pro pokročilé, 

kurz

Každý pátek od 16.00 - 18.00
Terapeutická jóga, kurz

SAHADžA jógA

E-mail: fm@nirmala.cz 
Tel.: 732 914 474

Lekce sahadža jógy 
a přirozené meditace 

– Pionýrů 839, budova A 
(Seliko park).

lIDOVÝ DŮM

Fr. Čejky 450
Frýdek-Místek

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

www.lidovydum-fm.cz

MAgNOlIE 

Centrum péče o těhotné, 
ženu a dítě 

Na Půstkách 40, 
73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Jana Černotová

jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

DIVADlO ČTYŘlíSTEK

divadlo Na Slezské
Novodvorská 3478
tel.: 595 170 040

www.divadloctyrlistek.cz
Vzhledem k nejasnému vývoji 

současné situace aktuální nabídku 
představení najdete na webu www.

divadloctyrlistek.cz

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 

KUlTURNí DŮM FRÝDEK

Heydukova 2330, 
738 01 F-M,

602 586 925,
E-mail: 

info@kulturnidumfrydek.cz, 
kulturnidumfm@seznam.cz

Web: 

www.kdfrydek.cz

Hospůdka U Arnošta

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

tel: 727 872 788 14–23 h. 
hospudka@uArnosta.cz

www.uArnosta.cz

SVČ KlíČ

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

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 

FAUNAPARK FM

Tel.: 603 400 671
www.zoofm.cz

Obvyklé vstupné 50 Kč. Výtěžek 
ze vstupného jde na rozvoj Fau-
naparku!

TANEČNí SKUPINA AKTIV

721 303 718, 774 948 055
https://tsaktiv.wixsite.com/

tsaktiv@gmail.com 
FB: TS AKTIV

TANEČNí STUDIO 
DANcEPOINT

Růžový pahorek 549,
Frýdek-Místek

Markéta Bilasová, 
tel.: 776 096 091,
tel.: 602 687 496

ATElIéR KRESBY A MAlBY  
Skalice 313
704 420 053 

kresbaamalba@centrum.cz
www.kresbaamalba.cz

VÝTVARNÝ ATElIéR

Frýdek, Bruzovská 2589, 
budova B Goodwillu, 

v přízemí vpravo
737 178 841

vera.neu@email.cz
ARTETERAPIE,

KRESBA A MALBA
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DIVADElNí KlUB D.N.A.

Tel: 731 196 572
E-mail: 

soubor.dna@seznam.cz
Web: http://klubdna.cz/

Rezervace:
web: http://klubdna.cz/

lUMPíKOV

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

776 633 953
info@lumpikov.cz
www.lumpikov.cz

TANEČNí ŠKOlA 
jUST DANcE

Pionýrů 839, areál Selika
775 085 846, 

www.just-dance.cz

VEŘEjNÝ MAlíŘSKÝ 
ATElIéR

ul. Josefa Lady 2194
Tel.: 731 180 533

malirsky.atelier@seznam.cz

cAMPANA 
- Montessori centrum

P. Holého 400, 
Frýdek-Místek 

MgA. Hana Pernická

Tel.: 774 161 802
Info@skolacampana.cz
www.skolacampana.cz

Nabízíme pravidelné programy 
a akce pro rodiče s dětmi, dopolední 
Miniškolku pro děti bez rodičů, od-
borné přednášky i semináře.

Montessori pracovna 
pro rodiče s dětmi 

1,5–3 roky
V pečlivě připraveném prostředí 
Montessori pracovny si mohou 
rodiče s dětmi vyzkoušet práci 
s Montessori pomůckami a materi-
álem. Věnujeme se zde především 
aktivitám praktického života, roz-
víjíme s dětmi smyslové vnímání, 
jemnou i hrubou motoriku, řečo-
vé, hudební i výtvarné dovednosti. 
Děti zde mají možnost zvykat si 
na kolektiv dětí a dospělých, roz-
víjet komunikaci, své sociální kon-
takty a dovednosti.
Termín: úterý 8.30–10.00, 
10.15–11.45

Jogínci
Jógu nabízíme ve spolupráci s Jó-
gou pod věží. Jogínci – to je jóga 
pro všechny zvídavé děti, vedená 
hravou formou. Děti si při ní hrají 
na různá zvířátka, vyslechnou pou-
tavé příběhy a zahrají si hry.
Termín: úterý 14.00–15.00 (pro 
děti od 4 do 7 let)

Hudební škola Yamaha 
pro děti od 4 měsíců do 7 let

Kurzy ve spolupráci s Hudební ško-
lou Yamaha. Program spojuje něko-
lik aktivit do uceleného celku: rytmi-
zace písní, pohyb, hra na základní 
Orffovy nástroje (dřívka, rolničky, 
činelky, bubínky a další), výtvarná 
činnost, od 4,5 let základy hudební 
nauky a hry na flétnu, práce s boo-
mwhackers, zvonkohrami…
Termíny: 
Robátka – pro děti od 4 do 18 měsí-
ců – čtvrtek od 10.00
První krůčky k hudbě 1 pro děti 
od 1,5 do 3 let – čtvrtek od 9.00 
a od 11.00
První krůčky k hudbě 2 pro děti 
od 2,5 do 4 let – čtvrtek od 15.30
První krůčky k hudbě 3 pro děti 
od 3,5 do 5 let – čtvrtek od 16.30

Zdravotní cvičení pro děti 
a skupinové zdravotní 

cvičení pro ženy

Kurzy ve spolupráci s FyzioM. Sku-
pinové cvičení pro děti od 5 let dle 
konceptu DNS FIT KID a zdravotní 
skupinové cvičení pro ženy po poro-
du pod vedením zkušené fyziotera-
peutky.

Více na: www.fyziom.cz

STOlÁRNA

Potoční 1228, Frýdek-Místek
Tel: 775 567 333

E-mail: 
stolarna@klub-stolarna.cz

HUDEBNí KlUB STOUN

Jiřího z Poděbrad 3109,
Frýdek-Místek  

TELEFON a FAX: 597 43 18 88 
Email: STOUN@APPLET.CZ 

WWW.STOUN.CZ

pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
Frýdek-Místek 99.0 FM | 107.3 FM | R-OVA

Humoriáda – zasmějte se s námi

DISTEP a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek, 
nabízí k pronájmu garážová stání

v budově v k. ú. Frýdek ulice Cihelní, č. p. 3416, garáž, 
na pozemku p. č. 1308/33, zastavěná plocha a nádvoří, 

zapsané na LV č. 2751 pro k. ú. Frýdek, vedeném Katastrálním 
úřadem pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, 

Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.
Nájemné za jedno garážové stání je stanoveno 

ve výši 1.326 Kč vč. DPH/1 měsíc.
V případě zájmu kontaktujte telefonicky 

Elišku Zientkovou – tel. 558 442 114.
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Taneční Studio DANCE-
POINT již řadu let připra-
vuje jedinečné příměstské 
tábory pro děti, a to na jaře, 
v létě i na podzim. Současná 
situace bohužel neumožnila 
uskutečnit všechny pláno-
vané turnusy, ale ty letní 
lektoři s nadějí vyhlížejí.

Tábor je určen všem holkám 
i klukům ve věku od 6 do 15 let, 
kteří si chtějí užít spoustu zá-
bavy a doslova se protancovat 
prázdninami, a to i bez předcho-
zích tanečních zkušeností. Pravi-
delně se na táborech setkávají 
jak úplní taneční nováčci, tak 
ostřílení tanečníci. Děti je mož-
no registrovat na turnusy, které 
proběhnou v termínech 19.–23. 

července nebo 9.–13. srpna.
V minulosti se děti na pří-

městských táborech staly su-
perhrdiny, putovaly prostřed-
nictvím stroje času, naučily se 
kouzla a čáry v Bradavicích nebo 
křížem krážem procestovaly 
svět. Tyto tematické aktivity 
byly doplněny řadou zajímavých 
výletů, zábavně-vzdělávacích 
her, kreativní tvorbou a denní 
výukou tanečních stylů hip-
-hop, street dance a dalších. 
Každý turnus byl vždy ukončen 
závěrečnou show, kde děti ro-
dičům představily své umělecké 
výtvory a taneční choreografie. 
Jak doplňuje ředitelka studia, 
Markéta Bilasová: „Děti si z pří-
městských táborů každoročně 

Kultura, inzerce

DANCEPOINT PŘIPRAVIL DĚTEM NEZAPOMENUTELNÉ LÉTO
odnášejí nejen nezapomenutel-
né zážitky, ale i spoustu nových 

kamarádů, což je v dnešní době 
více než důležité.“

Registrace na příměstské tábory jsou již spuštěny. Veškeré 
informace k příměstským táborům naleznete na www.primest-
skytaborfm.cz, případně se můžete obrátit na tel. 776 096 091.

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

před

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, 
choroboplodné zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

po

+420 605 017 245

www.plicedomu.cz
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
www.balkony-fm.cz

tel.: 776 690 085

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.

MALÍŘSKÉ
PRÁCE

PROFI A ČISTĚ 
604 145 641

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
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ČISTÍME:
sedací soupravy, 
koberce, firmy,
školy, školky 
ÚKLIDY

Tel.: 732 494 040

MALÍŘI, ZEDNÍCI

INSTALATÉŘI

ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Tel.: 603 390 760

Čištění sedacích souprav, koberců
kompletní a pravidelné úklidy
bytových a nebytových prostor

Již 17 let vám děláme radost...
Dalibor Rada, tel.: 774 907 588

Inzerce

na všechna brýlová

skla

na brýlové obruby

na sluneční brýle

Slevy
LZE sčítat!

Malé náměstí 98, Frýdek-Místek, tel.: 770 103 933
Akce platí od 1. 4. 2021 do odvolání. Slevy na skla a obruby lze sčítat.


