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slovo primátorky

Únorové zasedání Zastupi-
telstva města Frýdku-Místku 
začalo netradičně až v 16 hodin 
a jeden z argumentů, proč bylo 
nasměrováno na odpoledne 
– aby se jej snadněji mohli 
zúčastnit občané s jejich při-
pomínkami, byl hned napoprvé 
plně podpořen. Pro občany byl 
vyhrazen blok od 17. hodiny a 
z drtivé většiny se přišli vyjá-
dřit obyvatelé obecních bytů, 
kteří protestovali proti nabíze-
né výši ceny odkupu.

Odkup bytů na ulici Beskyd-
ská a J. Kavky přiměl k návštěvě 
zastupitelstva početné zástup-
ce zdejších nájemníků, kteří ve 
svých vystoupeních projevo-
vali nesouhlas s navrhovanou 
cenou a vyčítali radnici, že až 
příliš reflektuje skokový nárůst 

Občané přišli na zastupitelstvo kvůli bytůmObčané přišli na zastupitelstvo kvůli bytům
tržních cen, který ve Frýdku-
Místku nastal v souvislosti s 
výstavbou závodu v nošovické 
průmyslové zóně. Lidé pou-
kazovali na to, že předmětné 
byty byly postaveny na počátku 
60. let a dlouhá léta figurovaly 
v seznamu bytů, které město 
nebude prodávat. Jednotliví 
nájemníci vysvětlovali, že pře-
vážně starší obyvatelé nemají 
již možnost sjednat si úvěr či 
hypotéku a částku kolem půl 
milionu korun za byt 3+1 nejsou 
schopni dát dohromady. Vzhle-
dem k množství připomínek 
občanů byl materiál o prodeji 
domů nakonec stažen, nepro-
jednával se a otázkou prodeje 
se bude znovu zabývat majet-
ková komise a rada města. 
Radnice tak bude dále hledat 

Vážení spoluobčané,
v pondělí 11. února se zastupitelé našeho 

města sešli na svém dalším jednání. Jedním z 
projednávaných témat bylo posouzení návrhů 
na udělení Ceny města podle pravidel schvále-
ných na prosincovém jednání zastupitelstva.

V termínu podání návrhů (do konce led-
na letošního roku) bylo podáno osm návrhů. 
Předsedové politických klubů se shodli na tom, že zastupitelům dopo-
ručí k rozhodnutí udělit Cenu města za rok 2007 ve společném návrhu 
třem osobnostem našeho města – paní Elišce Servátkové, malířce, 
která celou svou tvorbu zasvětila našemu městu a Pobeskydí, panu 
Liboru Uhrovi za mimořádný sportovní výkon – zdolání druhé nejvyšší 
hory světa K2, a in memoriam panu Vilému Kocychovi, architektovi, 
jehož díla můžeme najít na mnoha místech našeho města (zemřel
19. 3. 2007). Všichni přítomní zastupitelé tento návrh jednomyslně 
schválili. Alespoň malé představení těchto osobností našeho města 
najdete uvnitř tohoto čísla Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku.

Slavnostní předání Ceny města se uskuteční v pátek 14. března 
2008 od 16 hodin v Nové scéně Vlast. I když konkrétní pozvánku s 
kulturním programem najdete v příštím čísle zpravodaje, již nyní si vás 
dovolím na tuto slavnostní událost pozvat.  Eva Richtrová

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ: Zastupitelstvo si pozorně vyslechlo argumenty občanů, kterým se nelíbila 
navrhovaná cena za odkoupení obecních bytů.    Foto: Petr Pavelka

kompromis s ohledem na její 
zákonnou povinnost „spravovat 
majetek s péčí řádného hos-
podáře“. Podle zpracovaných 
znaleckých posudků, které 
má město k dispozici, vychází 
totiž nákladová cena u bytů na 
Beskydské přibližně o 200.000 
korun vyšší, než byla nabídko-
vá cena města, a u domu na 
ulici Kavky dokonce o téměř 
300.000 Kč vyšší. A kde je tepr-
ve cena tržní! Městu se samo-
zřejmě hlásí řada zájemců, kteří 
by za navrhované či ještě vyšší 
ceny byty ihned odkoupili. Pri-
oritou radnice ale zůstává, aby 
byty zůstaly v rukou stávajících 
nájemníků. „Určitě nejde o to, 
prodávat někomu střechu nad 
hlavou,“ zdůraznil na zastupitel-

stvu například Jaroslav Chýlek. 
„Já jsem velmi uvítal, že tu ti 
lidé dneska přišli. Určitě exis-
tuje vzorec, podle kterého se 
cena vypočítává, evidentně na 
něj ale nelze napasovat každý 
případ. Nevnímám to dnešní 
vystoupení lidí tak, že přišli říct 
něco, co jsme nechtěli slyšet. 
Buď se domluvíme na nějaké 
ceně, nebo to možná ani pro-
dávat nemusíme. Každopádně 
žádostí lidí o to, že si chtějí byt 
koupit, je spousta, proto se k 
prodeji nabízí,“ shrnul Jaroslav 
Chýlek, který upozornil, že Frý-
dek-Místek byl dosud městem, 
kde s prodejem bytů nebyl pro-
blém, ačkoliv jinde je toto téma 
vždy rozbuškou. „I já jsem ráda, 
že tu ti občané byli. V podstatě 
jsem jejich zástupce vyzvala na 
to, aby tu přišli. Protože nestačí, 

aby své připomínky řekli pouze 
mně. O prodeji bytů rozhodují 
kolektivní orgány, majetková 
komise, následně rada města a 
zastupitelstvo. Věřím, že všich-
ni umíme přehodnotit stanovis-
ko, i když nejrůznějších aspektů 
je hodně,“ řekla primátorka 
Eva Richtrová. Ta si libovala, 
že se posun vyhrazené hodiny 
pro občany z 12. na 17. velmi 
osvědčil. „Občané v plné míře 
využili to, že nám řekli, co nám 
říct chtěli. Hlavní důvod posu-
nu zastupitelstva byl skutečně 
kvůli občanům, protože ve 12 
hodin mají mnohem menší šan-
ci na zastupitelstvu vystoupit,“ 
řekla primátorka. Otázka času 
příštího zasedání ovšem byla 
ještě na únorovém zasedání 
diskutována.

(Pokračování na straně 2) 

NA BESKYDSKÉ: Jeden z bytových domů, které město nabízí 
nájemníkům k prodeji.   Foto: Petr Pavelka

Zastupitelé se sešli na semináři k MHDZastupitelé se sešli na semináři k MHD
Náměstek primátorky Petr 

Cvik pozval frýdecko-místecké 
zastupitele na seminář určený 
problematice městské hromad-
né dopravy. Na něm vysvětlil, 
jaké kroky již radnice učinila, 
aby co nejrychleji reagovala na 
nejčastější připomínky obča-
nů. Vyslechl si i některé pod-
něty od zúčastěných, ve velké 
míře byly ovšem už vyřešeny 
v nových jízdních řádech, kte-
ré vstoupí v platnost v březno-
vém termínu.

Petr Cvik v úvodu poděkoval 
všem, kteří si našli čas se pro-
blematikou městské hromadné 
dopravy zabývat. Zdůraznil, že 
se nemíní vracet k rozhodnu-
tí radnice o výstavbě nového 
autobusového nádraží, protože 
praxe již ukázala oprávněnost 
tohoto rozhodnutí. „Museli jsme 
reagovat na dopravní situaci na 

průtahu městem a autobusové 
stanoviště přemístit. Tam je alfa 
a omega všeho,“ řekl Petr Cvik a 
na nesouhlas opozičního Dalibo-
ra Švejkovského reagoval: „My 
jsme vděčni za každý konkrétní 
podnět k MHD, jak ji zlepšit, ale 
při vší úctě mě názory na to, že 
jsme autobusové stanoviště pře-
místit nemuseli, už nezajímají. My 
jsme se shodli s krajským úřadem 
i zástupci státu, že to bylo prostě 
nevyhnutelné a že to přineslo prů-
tahu nutné odlehčení. My na rad-
nici máme na rozdíl od opozice 
odpovědnost, a kdyby na průtahu 
při výjezdu ze starého stanoviště 
jednou havaroval autobus školá-
ků s kamionem, tak byste na nás 
samozřejmě naběhli, proč jsme 
stanoviště nepřemístili.“

Vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství Miroslav 
Hronovský na semináři informo-

val, že dvě třetiny došlých připo-
mínek jsou už prakticky vyřešeny 
navrženými změnami v jízdních 
řádech. „Samozřejmě, že jsou i 
připomínky, které jsou neřešitel-
né nebo jsou v rozporu s jinými 
připomínkami,“ naznačil, že nelze 
vyhovět všemu. Jeho odboru také 
zbývá vyřešit některé nepříznivé 
důsledky příměstské dopravy. Ta 
měla původně končit na novém 
nádraží, ovšem prozatím byla 
vpuštěna i do centra města, což 
znamená mimo jiné nižší využití 
některých spojů MHD. Změna v 
postoji ke krajskému úřadu, pod 
který příměstská doprava spadá, 
se chystá od pololetí. 

Účastníkům semináře byl k 
dispozici také Vladimír Návrat, 
jednatel společnosti, která změ-
ny v městské autobusové dopra-
vě vypracovávala. 

(Pokračování na straně 2)
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Primátorka Eva Richtrová 
se za Frýdek-Místek zúčastnila 
pravidelného setkání starostů 
obcí Moravskoslezského kra-
je, které proběhlo 29. ledna v 
ostravském Hotelu Atom.

„Jako vždy to bylo o žhavých 
novinkách v legislativě a připo-
menutí některých závazných 
termínů, protože obce mají stále 
více povinností. Zaznělo i téma 
Policie ČR nebo větrných elek-
tráren, probíraly se evropské 
fondy, otázky ze sociální oblasti 
a spoustu dalšího,“ vyjmeno-
vala primátorka Eva Richtrová. 
Starostové si na předchozích 
setkáních vyžádali informace k 
územnímu plánování, které jim 
nyní byly krajskými úředníky 
poskytnuty formou prezentací. 
„Je to přínosné pro všechny 
zúčastněné, hlavně pro ty men-

Starostové probírali novinky
ší obce, ale i pro větší města, 
jako je naše, protože můžeme 
mezi sebou probrat spoustu 
věcí a poradit si. Účast bývá 
velmi vysoká, i nyní nás bylo v 
konferenčním sále zhruba 250. 
Všichni jsou naladěni na stej-
nou notu, bez rozdílu politické 
příslušnosti, takže si společně 
zanadáváme na některé nové 
vládní legislativní paskvily, které 
obcím budou ztrpčovat život,“ 
prozradila primátorka, podle 
které se zejména v kuloárech 
probírá spoustu témat, na kte-
rá jindy není čas nebo prostor. 
Také Statutární město Frýdek-
-Místek pořádá v menším měřít-
ku podobná setkání jako pově-
řená obec, kdy dvakrát do roka 
na radnici zve starosty svého 
„obvodu“ a rovněž jim podává 
potřebné informace.  (pp)

Občané přišli na zastupitelstvo kvůli bytům
(Pokračování ze strany 1)

Převážil však názor, že i 
dubnové zasedání bude začí-
nat znovu v 16:00. Jednání totiž 
probíhalo na rozdíl od dřívějška 
velmi rychle. „Každý zastupitel 
má být na jednání připraven, a 
ne se s materiály seznamovat 
až na zastupitelstvu. Když jsme 
začínali v osm ráno, tak kolikrát v 
jedenáct jsme byli stále na začát-
ku u bodu, který se týkal jednání 

rady,“ připomněl radní Miroslav 
Adam. Je tedy zřejmé, že od 
časového posunu si radnice sli-
buje také větší věcnost jednání. 
Ono je rozdíl, planě debatovat 
od osmi ráno do večera, nebo od 
odpoledne přes půlnoc.

Primátorka Eva Richtrová 
po zasedání zastupitelstva ješ-
tě vysvětlila, že kdyby materiál 
o odkupu bytů nebyl stažen a 
byl úspěšně projednán, stále 

by to pro obyvatele dotčených 
nemovitostí neznamenalo kata-
strofický bod zlomu. „Odkoupení 
bytů byla jen nabídka k prodeji, 
nikoliv povinnost. Čili věc, kte-
rá je vždy otázkou nabídky a 
poptávky. Kdyby občané – sou-
časní nájemníci, protože nikomu 
jinému nabídka nebyla dána, 
odprodej odmítli, byty by zůsta-
ly v majetku města, občané by 
nadále byli nájemníci a město by 

se dál o domy staralo, protože by 
zůstalo vlastníkem. Nikdy nebyl 
záměr prodat domy například 
realitním kancelářím, vždy se 
prodej nabízel stávajícím nájem-
níkům. Město se u dosavadních 
prodejů drželo přibližně na 
30 % ceny na trhu. Stejná filozo-
fie byla i nyní. Bohužel tržní ceny 
šly v poslední době na trojnáso-
bek, proto i ta cena nabídky byla 
vyšší,“ uzavřela primátorka.  (pp)

(Pokračování ze strany 1)
„Nejvíce jsem paradoxně 

kritizován za zrušení linky č. 2, 
kterou jsem kdysi zaváděl a byl 
jsem za to silně kritizován, ale 
tento obor někdy vyžaduje, aby 
byl člověk odvážný. V nových 
jízdních řádech jsme tedy nový-
mi linkami zavedli rychlé propo-
jení mezi Anenskou a Revoluční. 
Je třeba ale každopádně vidět, 
že Frýdek-Místek je specifické 
dvojměstí, ve kterém například 
chybí kvalitní točny. Vymyslet se 
dá cokoliv, ale jedno z pravidel 
je, aby zhruba polovina nákladů 
byla kryta přímo jízdným. A to je 
ve městě nejnižší v republice,“ 
podotkl Vladimír Návrat. Podle 
něj je současná vlna nevole 

Zastupitelé se sešli na semináři k MHDZastupitelé se sešli na semináři k MHD
nižší než při poslední optima-
lizaci MHD v roce 1995.  „V té 
době cestující také tvrdili, že 
nové jízdní řády jsou špatné a ty 
staré byly dobré. Při takovýchto 
rozsáhlých změnách je první 
reakcí odmítání změn, stížnosti, 
vztek. Toto období zásadního 
odmítání provedených změn 
trvá zhruba měsíc. Za tu dobu 
si na změny cestující zvyknou, 
najdou si nové spojení. V dalším 
období se již objevují zejména 
stížnosti na jevy, které cestují-
cí není schopen řešit změnou 
svých zvyklostí. Toto období trvá 
zpravidla zhruba tři měsíce. V 
této době se připomínky shro-
mažďují a třídí a po půl roce po 
zavedení změn by se na zákla-

SEMINÁŘ K MHD: Zastupitelům problémy a možnosti řešení v MHD 
přibližovali vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav 
Hronovský a náměstek primátorky Petr Cvik.  Foto: Petr Pavelka
dě zkušeností, zapracovaných 
připomínek cestujících, měly 
provést rozsáhlejší úpravy jízd-
ních řádů,“ sdělil obecné zkuše-

nosti Miroslav Hronovský. Měs-
to ovšem k vyladění přistoupilo 
razantněji a již v březnu by měli 
být cestující spokojenější.  (pp)

Za schody dar
Město Frýdek-Místek se posta-

ralo o rekonstrukci „Lipinských 
schodů“ a v intencích předběžné 
dohody na ni Válcovny plechu 
přispějí částkou 650 tisíc korun. 
Představenstvo akciové společ-
nosti schválilo v této výši městu 
dar. Vzájemnou dobrou spolupráci 
bude potvrzovat i pamětní deska.

Praktický rádce
Město Frýdek-Místek vyda-

lo brožurku Praktický rádce, 
jak chránit životní prostředí ve 
Frýdku-Místku. Jejím účelem 
je seznámit širokou veřejnost 
s častými problémy, otázkami 
v oblasti životního prostředí a 
příslušností kompetentních insti-
tucí k jejich řešení. Občanům má 
poskytnout dostatek informací, 
aby se se zjištěným problémem 
obrátili na správné místo.

Fond reprezentace
Pro letošní rok mělo město roz-

dělit z Fondu reprezentace a pro-
pagace milion korun. Požadavky 
na něj ovšem vyčleněné finance 
násobně převyšovaly, a proto bylo 
rozhodnuto o jeho navýšení o dal-
ších 500 tisíc. Radní prozatím roz-
hodli o patnácti položkách (zveřej-
níme v příštím čísle), v rezervě jim 
zůstává přes 300 tisíc.

Podpora sportu
Město dává stále více financí 

do sportu. Například ze sportovní-
ho fondu bylo rozhodnuto o použití 
zhruba 1,2 milionu korun, zůstává 
rezerva do 1,5 milionu. V Centru 
sportu je připraveno 13 milionů na 
podporu mládežnického sportu. V 
kategorii dospělých radnice pod-
poruje nejvyšší soutěže, mužská 
házená a ženský volejbal dispo-
nuje milionovou podporou, polo-
viční suma je určena Beskydské 
šachové škole a nově také Fot-
balu Frýdek-Místek pro vzestup 
diváckého zájmu.  (pp)

Ples ČSSD
Česká strana sociálně 

demokratická ve Frýdku-Míst-
ku si Vás dovoluje pozvat na 
13. reprezentační ples ČSSD, 
který se bude konat v pátek 
dne 29. 2. 2008 v restauraci 
Ondráš ve Sviadnově. Začá-
tek plesu je v 19:00. K tanci 
i poslechu hraje kapela ŠAJ-
TAR. Vstupenky ve výši 200 
Kč včetně večeře, přípitku a 
programu je možno zakoupit 
na sekretariátu OVV ČSSD 
Frýdek-Místek v budově 
Komerčního centra nebo u 
obsluhy restaurace Ondráš 
ve Sviadnově.

Večírek KSČM
Okresní organizace KSČM 

ve spolupráci s Krajskou 
organizací KSČM pořádají v 
Národním domě 23. února od 
19 hodin Přátelský večírek. 
Hraje Fatamorgána, občerst-
vení zajištěno.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek se stalo vlastníkem domu 
na Zámecké ulici č.p. 1266. 
Vznikne v něm Centrum pečo-
vatelských služeb s půjčovnou 
kompenzačních pomůcek. 

„Dům pod frýdeckým zámkem, 
ve kterém se v minulosti nachá-
zelo obvodní oddělení Policie 
České republiky, město získalo na 
základě směnné smlouvy s minis-
terstvem vnitra, a to za pozemky v 
areálu policejních kasáren v Míst-
ku a v lokalitě okresního ředitelství 
Policie ČR na ulici Beskydská,“ 
přiblížila nabytí objektu na sklonku 

Ve městě vznikne centrum pečovatelských služeb
loňského roku tisková mluvčí Jana 
Matějíková. V nejbližší době bude 
rekonstruován a přeměněn na 
Centrum pečovatelských služeb. 

„Ve městě takové centrum 
chybí, pracovníci Pečovatelské 
služby Frýdek-Místek jsou roztříš-
těni po městě, působí v domech s 
pečovatelskou službou v Místku a 
také ve Frýdku. Cílem je, aby byli 
koncentrováni do jednoho místa, 
kde si občané města budou moci 
objednat pečovatelské služby, ale 
také například zapůjčit kompen-
zační pomůcky. Výhodu pro zřízení 
centra právě v tomto domě spatřuji 

také v jeho umístění. Nachází se 
nejen poblíž autobusových zastá-
vek, ale také poblíž prostorného 
parkoviště. To jistě ocení klienti, 
kteří si například přijedou zapůjčit 
polohovací postel a podobně,“ řekl 
uvolněný radní Ivan Vrba. Podle 
něj rekonstrukce domu na Zámec-
ké ulici začne v nejbližší době. V 
první etapě budou vyměněna okna 
a upraveny vnitřní prostory tak, 
aby v nich mohli již letos fungovat 
pracovníci pečovatelské služby. V 
další etapě budou práce zaměře-
ny na výměnu sociálního zařízení 

a na úpravu dalších pater domu i 
jeho podkrovní části. 

„Pečovatelská služba Frý-
dek-Místek poskytuje pomoc 
seniorům a těžce zdravotně 
postiženým občanům v jejich 
domácnosti, v domech s pečo-
vatelskou službou a v zařízeních 
pečovatelské služby. Nabízí jim 
práci v domácnosti, pomoc při 
osobní hygieně, zajištění náku-
pů, dodávku obědů, doprovod při 
vyřizování osobních záležitostí a 
podobně,“ přiblížila tuto činnost 
Jana Matějíková.  (pp)

BÝVALÝ OBJEKT POLICIE: Bude sloužit jako Centrum pečovatel-
ských služeb.   Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek bylo 
negativně propíráno v médiích v 
souvislosti s případem nezletilé-
ho Dalibora Gusziho, který coby 
čtyřletý neměl řádnou střechu nad 
hlavou a pohyboval se v prostředí, 

Magistrát podle ombudsmanaMagistrát podle ombudsmana
v „kauze“ Guszi nepochybilv „kauze“ Guszi nepochybil

které mu nezajišťovalo potřebné 
podmínky pro jeho další sociální i 
zdravotní vývoj. Případ se dostal 
až k ombudsmanovi, podle kte-
rého ovšem magistrát nijak nepo-
chybil.  (Pokračování na straně 8)
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Na posledním zasedání 
zastupitelstva bylo dohodnu-
to, že vzhledem k významu, 
který pro město Frýdek-Místek 
představuje zdejší nemocnice, 
bude na každém jednání sděle-
na shrnující informace o tomto 
zařízení, které se v závěru loň-
ského roku ocitlo v provozních 
potížích kvůli havarijnímu sta-
vu chirurgického pavilonu.

Informace o zařízení, jehož 
zřizovatelem je „Kraj“, už budou 
mít i frýdecko-místečtí zastupite-
lé doslova z první ruky, protože 
ředitelem frýdecké nemocnice se 
mezitím stal zastupitel Miroslav 
Přádka. „Řešení situace v nemoc-
nici si vyžádalo dislokační změny 
v rámci nemocnice a letos budou 
učiněny co nejefektivnější kroky, 

Zastupitelé si vyslechli zprávu 
o situaci ve frýdecké nemocnici

aby provoz nemocnice nebyl 
dotčen. Pokud dnes navštívíte 
nemocnici, naleznete uzavřený 
pavilon. Došlo ke snížení lůžkové 
kapacity o 18 procent, ale to se 
nepromítlo do struktury odbor-
ností, které nemocnice poskytuje. 
Lékařská péče je poskytována v 
celé škále, jen je k dispozici méně 
akutních lůžek. Nepříjemnou věcí 
je, že část očního oddělení muse-
la být přemístěna do Nového 
Jičína. Zájmem je navrátit oční 
oddělení do Frýdku a uskutečnit 
další investice, které napomohou 
nemocnici v provozu,“ referoval 
Miroslav Přádka. Podle něj se 
intenzivně připravuje investiční 
akce většího rozsahu směřující k 
rekonstrukci nebo stavbě zcela 
nového pavilonu. „Nemocnice 

už se ale nebude vracet na 517 
lůžek, kapacita bude zřejmě 
snížena, ale nepromítne se to do 
objemu výkonů. Přirozená spá-
dová oblast pro nemocnici je 150 
tisíc obyvatel, v některých oblas-
tech přesahuje okresní charakter, 
například oční oddělení, gastro-
centrum. Za havarijní stav ve frý-
decké nemocnici nikdo nemůže, 
došlo k vyčerpání technologie. 
Máme tedy akutní úkol situaci 
řešit a úsilí směřuje k tomu, aby-
chom byli stabilními poskytovateli 
zdravotní péče na území regio-
nu,“ prohlásil Miroslav Přádka. 
Zastupitele dále ujistil, že pokles 
lůžek se bude pohybovat okolo 
čísla 450 s tím, že jejich struktu-
ra bude teprve upřesněna, ale 
drtivá většina z nich bude určena 

NA ZASTUPITELSTVU: Miroslav Přádka, ředitel nemocnice, sezna-
moval kolegy se současným stavem.  Foto: Petr Pavelka
na akutní péči. K otázce určitého 
vymezování vůči jiným zařízením 
připustil, že konečné slovo, v jaké 
struktuře odborností bude nemoc-
nice fungovat, bude mít zřizovatel. 
„Nechceme ale jít cestou snižová-
ní spektra výkonů,“ zdůraznil.

Nový ředitel nemocnice 
Miroslav Přádka již před zase-
dáním zastupitelstva seznámil 
se situací v nemocnici radu 
města, aby na obou stranách 

byla dobrá informovanost. 
Spolupráce nemocnice s měs-
tem může být do budoucna i 
širší. „Přestože je zřizovatelem 
nemocnice kraj, nemocnice 
stojí ve Frýdku-Místku, takže 
by se mohla obnovit předcho-
zí praxe, například příspěvek 
na nákup přístrojů. Dalo by se 
využít některých fondů města, 
které chce být vstřícné,“ řekl 
radní Miroslav Adam.  (pp)

Tak jako zástupci Frýdku-
-Místku před časem absolvo-
vali návštěvu Kolína a Žiliny, 
kde získali cenné zkušenosti 
ze soužití měst s automobilo-
vým závodem, tak tentokrát 
přijela na frýdecko-místeckou 
radnici delegace z Holešova s 
podobným záměrem.

„Požádali nás o zkušenosti 
se vznikem průmyslové zóny a 
s důsledky příchodu investorů, 
protože i u nich se začíná připra-
vovat velká zóna, na níž se podílí 
kraj. Desetičlenná výprava byla 
tvořena vedením města a vedou-
cími jednotlivých odborů, širší 
zastoupení mělo životní prostředí. 
V Holešově zatím neví konkrétně, 
kdo do zóny přijde, ale myslím, že 
od nás odcházeli spokojeni. Na 
úvod jsme si jasně řekli, že nemá 
cenu papouškovat, co se lze 
dozvědět v novinách, takže jsme 

Delegaci z Holešova zajímalo soužití se zónouDelegaci z Holešova zajímalo soužití se zónou

NÁVŠTĚVA Z HOLEŠOVA: Role se otočily. Pro zkušenosti, co 
obnáší sousedství s velkou průmyslovou zónou, se již jezdí do Frýd-
ku-Místku.   Foto: Petr Pavelka
sdělovali internější záležitosti. 
Zeptali se nás například, co by-
chom udělali jinak, kdybychom 
mohli vrátit čas, a při té příležitosti 
jsem byla ráda, že jsme vlastně 
neměli co vyjmenovat. Každo-
pádně jsme je upozornili, jak se 
nám podařilo ošetřit opravy cest 
v souvislosti se skrývkou zeminy, 

protože spoustu obcí doplatilo 
na to, že s krajem neuzavřely 
příslušnou smlouvu,“ přiblížila 
jednání se zástupci pravicové 
radnice primátorka Eva Rich-
trová. „V takových případech to 
nehraje roli. Města si musí pomá-
hat. Napříč politickým spektrem,“ 
uzavřela primátorka.  (pp)

Na popud opozice byla do 
programu zasedání zastupi-
telstva zařazena problematika 
výstavby třetího mostu ve 
městě. Náměstek primátorky 
Miroslav Dokoupil, který má na 
starosti investice, ovšem deba-
tu považoval za předčasnou.

„Chci podat komplexní infor-
maci, což v tuto chvíli není 
možné. Nejsme vlastníci všech 
potřebných pozemků, probíhají 
jednání. Lhůty jsou dlouhé, a 
jestli i tady nastanou problémy, 
dosažení stavebního povolení se 
bude počítat ne na měsíce, ale na 
léta. Předpokládám, že po vydání 
územního rozhodnutí je možno 
jako obvykle připravit k této pro-
blematice seminář,“ žádal o klid 
na přípravu investice Miroslav 
Dokoupil. Opozice ovšem chtě-

Třetí most je v plánu od r. 1996
la vést diskuzi, zda je třetí most 
nezbytný. Bylo jí tedy připome-
nuto, že třetí most byl do územ-
ního plánu zařazen již v roce 
1996. „Tak jak se situace vyvíjí, 
dospěli jsme v koalici k názoru, 
že zahájíme práce na projektové 
dokumentaci pro územní řízení. 
Byla uzavřena smlouva o dílo 
a zpracována projektová doku-
mentace. Zajišťuje se inženýrská 
činnost směřující k vydání územ-
ního rozhodnutí,“ přiblížil Dokou-
pil. Jeho kolegy iritovaly narážky 
na to, proč město o třetím mostu 
vůbec uvažuje. „Jako byste nežili 
v tomto městě. Blížíme se 50 
tisícům projetých aut po jednom 
mostě v našem městě. Kdyby 
se na něm cokoliv stalo, máme 
velký problém. Je tu nová situace 
s nádražím, s Hyundai, otázka 

třetího mostu je na řadě a musí 
se řešit,“ pravil rezolutně Oldřich 
Pospíšil. „Ten, kdo chce vědět, 
proč se staví, samozřejmě ví. 
Nevím, proč se z toho zase dělá 
kauza. Proč se ptá paní inženýrka 
Konečná, když na radnici seděla, 
musí to vědět, proč se má třetí 
most stavět,“ doplnil jej Jiří Vel-
čovský. Radní Petr Rafaj se pak 
ještě zastal náměstka Dokoupila, 
že jej chápe, když se do debaty 
nechce pouštět. „Máme zku-
šenost, že uspokojit vás, tedy 
informačně, není jednoduché. 
Náměstek Dokoupil chce k tomu 
přistoupit jako vždy s maximální 
odpovědností, ale já bych na 
jeho místě asi jen odpověděl, že 
vy jste měli ten plán v roce 96 a 
buďte rádi, že jej chceme nyní 
realizovat.“  (pp)

Na každém zasedání zastu-
pitelstva je předkládána zpráva 
o postupu přípravy a výstavby 
silnice I/48. Diskuze o ní se 
často zvrhne v přestřelku, 
zda město vůbec může v této 
problematice vyvíjet nějakou 
smysluplnou aktivitu, která by 
měla vliv na další průběh.

„Máme veškerá územní roz-
hodnutí pro výstavbu obchvatu 
Frýdku-Místku,“ mohl zastupite-
lům oznámit náměstek primátorky 
Michal Pobucký. Od opozičních 
zastupitelů si však vysloužil jen 
dotazy ve smyslu, zda umí do 
ministerských kanceláří vlézt 
oknem, když jej vyrazí dveřmi, a 
zda je město připraveno pomoci 
s problematickým vykupováním 
pozemků. „Předně – smlouvu o 
výkupu pozemků uzavírá Ředitel-
ství silnic a dálnic. Já jsem ale se 
spoustou občanů jednal, několik 

Tradiční přestřelka o obchvatu
problémových si ovšem klade 
nesplnitelné požadavky. Jsme s 
ředitelstvím v kontaktu, jakmile 
bude potřebovat, město je připra-
veno pomoci. Čemu ale rozumět 
přestávám, je postup ministerstva 
financí, kde mě ujišťovali, že mají 
veškeré podklady a že výstavba 
obchvatu nebude zpožděna sana-
cí Skatulův Hliník. Nyní si ale po 
Válcovnách plechu vyžádali další 
informace. Neváhal jsem, psal 
jsem, čekám na odpověď,“ popiso-
val aktivitu města Michal Pobucký. 
Radní Miroslav Adam pak opozici 
vyzval, aby konkrétně řekla, co 
město může udělat více. Poslanec 
Petr Rafaj byl ještě příkřejší: „Chtěl 
bych poděkovat opozici za zájem, 
ale apelujte na ty, co na to mají 
vliv. Na vašeho ministra dopravy, 
ministra financí, jich se to dotýká. 
Ne tady, kde nemají kompetence 
s tím pohnout.“  (pp)

Přes osmdesát občanů 
dorazilo první únorový den 
na setkání zástupců frýdec-
ko-místecké radnice, v čele s 
náměstkem primátorky Miro-
slavem Dokoupilem, s lidmi 
z okrajové části Panské Nové 
Dvory, které se tradičně kona-
lo v Restauraci U Hučky.

Petr Šabrňák, vedoucí odbo-
ru územního a ekonomického 
rozvoje, podal informace k tvor-
bě nového územního plánu, kte-
rý by měl být schválen na pře-
lomu roku a do něhož lze ještě 
zasahovat. Vedoucí investičního 
odboru Jan Kaspřík pro změ-
nu seznámil s trasou budoucí 
splaškové kanalizace, dešťové 
kanalizace a plynofikací zóny 
Kamenec-střed a ulice Na Pod-
volání. Občané probírali mož-
nosti dalšího rozvoje ulice Dob-
rovského, kde bude vylepšeno 
veřejné osvětlení, ptali se i na 

Hovory s občany Nových Dvorů
městskou hromadnou dopravu 
a poukázali na ignorování někte-
rých dopravních značek a něko-
lik míst, které by si zasloužily 
vybudování chodníků.

Náměstek primátorky Miroslav 
Dokoupil občany rovněž informo-
val o dalších investicích v rámci 
celého města. „S velkými akce-
mi se již nepočítá, pouze máme 
před sebou výstavbu hospice, 
což je investice zhruba za 100 
milionů korun. Podařilo se nám 
získat všechny pozemky, které 
jsme potřebovali za nemocnicí. V 
současné době probíhá územní 
řízení, do konce roku bychom 
chtěli získat stavební povolení. 
Ostatní záležitosti se snažíme řešit 
etapovitě, do inženýrských sítí jde 
více peněz než v minulosti,“ sdělil 
Miroslav Dokoupil. Občany zajímal 
i obchvat, informace, že nebude 
dříve než v roce 2011, spíše poz-
ději, je příliš nepotěšila.  (pp)
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Přestože stále rádi vzpomí-
náme na návštěvu Sněhové krá-
lovny, Dědy Mráze a Meluzíny, 
ani teď se nenudíme a pořád se 
u nás něco děje.

Třeba v úterý 5. února se 
celá naše budova proměnila v 
barevnou, veselou a pro všech-
ny děti novou školku. Karneval 
u nás má již svou tradici, přesto 
je každý rok jiný. Hemžilo se to 
tu zvířátky, Spidermany, Karkul-
kami, rytíři, princeznami a jinými 

Karneval v MŠ J. TrnkyKarneval v MŠ J. Trnky
bytostmi a všichni měli dobrou 
náladu. Ve třídách se tančilo, 
dělaly se „módní přehlídky“, sou-
těžilo se a hrálo. Překvapením 
úterního dopoledne byl kouzel-
ník, který mnoha dětem svými 
kouzly zamotal hlavičky.

Den se skvěle vydařil a děti 
s dobrou náladou odcházely 
odpoledne domů a některé k 
zápisu do 1. třídy, kde jsme se 
před několika dny byli podívat.

p. uč. MŠ J. Trnky

DĚTSKÝ KARNEVAL NA JEDNIČCE: Již tradičně na naší škole osla-
vily děti pololetní vysvědčení veselým karnevalem. Všichni přítomní se 
výborně bavili při hudbě a tanci, zajímavých soutěžích a bohaté tombo-
le. Nechyběla ani vystoupení Taneční školy Dance Palace, vystoupení 
Jany Šimičkové se svou skupinou a Country školní družiny.

Dne 5. a 6. února proběhl i na 
Sedmičce zápis do prvních tříd. 
Letos budoucí prvňáčky neče-
kala princezna, ale veselá Pipi 
Dlouhá punčocha a její kamarádi. 
S dětmi si zazpívala, ukázala jim 
svůj poklad a rozdělila se s nimi o 
dukátky – samozřejmě z čokolá-
dy. Děti odcházely zvesela domů. 

Rodiče se mohli informovat, 
jak probíhá výuka informatiky s 
Baltíkem či anglického jazyka již 
v prvním ročníku. Dále se mohli 

Na Sedmičce přijímala prvňáky Pipi
seznámit prostřednictvím Dne 
otevřených dveří na škole anebo 
formou propagačních materiálů 
o možnostech zapojení dětí do 
různých zájmových a sportovních 
kroužků (informatika, florbal, base-
ball, volejbal, košíková, vybíjená 
apod.). Protože si všichni zkušení 
pedagogové naší školy uvědomují 
důležitost prvního kroku a příjem-
ných prožitků dětí zejména v prv-
ních třídách, budou se první třídy 
naplňovat maximálně do počtu 

20 žáků v jedné třídě. Třídní uči-
telé tak budou mít více možností 
se našim prvňáčkům věnovat 
individuálně a budou jim tak mno-
hem lépe nápomocni překonávat 
prvotní obtíže, které jsou běžným 
jevem u některých žáčků.

Děkujeme všem rodičům, 
kteří nám zapsáním svého dítěte 
do naší školy vyjádřili důvěru, a 
věříme, že spoluprací se nám 
podaří naplnit očekávání všech. 

Iveta Zechová

Na Dvojce – ZŠ a MŠ Frý-
dek-Místek, J. Čapka – je už 
od roku 2001 pracoviště EEG-
Biofeedbacku, kde mohou děti 
trénovat pozornost a koncen-
traci. Tato metoda je určena 
především dětem se specific-
kými poruchami učení (ADHD, 
hyperaktivita, dysgrafie apod.). 

Jde o tzv. sebeučení mozku. 
Provádí se pomocí speciálních 
počítačových programů for-
mou hry. Důležitá je pravidel-
ná docházka dvakrát týdně (v 
odpoledních hodinách – termíny 
dle dohody) ve dvou cyklech. 
Dítě trénuje soustředěnost, učí 
se zklidnit při práci. Poskytuje-
me tak dětem tolik potřebnou 
individuální péči. Nabízíme také 
rodičům konzultace se speciál-
ním pedagogem.

V únoru 2008 jsme zahájili 
nový cyklus tréninků, který probí-

Na Dvojce trénujeme 
pozornost a koncentraci

há až do června. Další otevíráme 
opět v září. Během pravidelných 
dvou cyklů ročně se za necelých 
7 let činnosti pracoviště vystří-
dala téměř stovka dětí, většina 
absolvovala dva cykly tréninků, 
někteří na žádost rodičů i více. V 
rámci jednoho cyklu dítě zvládne 
20-30 hodinových tréninků. Tuto 
pro rodiče finančně výhodnou 
individuální péči o děti s poru-
chami učení můžeme nabízet 
díky podpoře Magistrátu Frýdku-
-Místku, kterému tímto děkuje-
me. Zvláště v dnešní době, kdy 
počet dětí s ADHD, hyperakti-
vitou a s poruchami pozornosti 
narůstá, je pomoc dětem už v 
raném věku velmi důležitá pro 
dobré uplatnění v dospělosti. 
Bližší informace o činnosti pra-
coviště EEG-Biofeedback se 
dozvíte na webové stránce naší 
školy: www.2zsfm.cz.

V pátek 25. ledna přišli na 
Devítku budoucí předškoláci z 
mateřské školy Gogolova a z 
mateřské školy Třanovského.

Každý z nás, co již absolvoval 
školní docházku, ví, jak je těžké 
přejít ze školičky rovnou do škol-
ních lavic. Nové prostředí, nová 
paní učitelka, k tomu spousta 
nových věcí a pojmů, které 
budoucí prvňáček musí zvlád-
nout. Proto naši žáci z prvního 
stupně společně s učiteli uspo-
řádali sportovní dopoledne pro 
budoucí prvňáčky. Něco po devá-
té hodině jsme uslyšeli tichounké 

Sportovní dopoledne a hrátky s angličtinou
švitoření a cupitání předškoláčků 
po schodech do tělocvičny. Byli 
tichouncí jako myšky a v někte-
rých jejich očičkách jsme mohli 
zahlédnout jiskřičky nadšení, 
zatímco v některých zase naopak 
obavy z toho, co asi přijde. Ale 
během chvilky byly obavy ty tam 
a už se mohlo sportovat. Před-
školáčci si vyzkoušeli, jaké je to 
projít strachovým pytlem, válet 
sudy, kutálet míčem mezi kužely, 
ale taky udržet rovnováhu s ringo 
kroužkem na hlavě či chůzi po 
žebřinách. Samozřejmě nechy-
bělo razítko za každou vykona-

nou disciplínu. Po troše sporto-
vání se děti odebraly do druhé 
tělocvičny, kde se učily novým 
anglickým slovíčkům. Na přivítání 
si zazpívaly anglickou písničku 
„Hello“. Pohybově si vyzkoušely 
různé anglické pokyny, taktéž si 
pojmenovaly některá zvířátka a 
zazpívaly si písničku na rozlou-
čenou „Good bye“. A na závěr? 
Nesmíme opomenout sladkou 
odměnu a diplom za skvěle 
odvedené disciplíny. Nechybělo 
rozloučení a popřání, aby se jim 
ve škole líbilo a dařilo. 

Mgr. Eva Šopková



5 Únor 2008Školství

Letošní zima je ve městě 
na sníh skoupá. Nám dospě-
lákům to tolik nevadí, zato 
děti každé ráno znovu a zno-
vu s nadějí běží k oknu.

Proto se paní učitelky v MŠ 
Anenská rozhodly uspořádat 
„Eskymácký týden“. Vždyť 
koulovat se dá i papírovými 
koulemi, ledové iglú nahradí 
stan pod bílou peřinou. Čepice, 
šály, rukavice a spoustu nápadů 
máme, tak: „Hurá na to!“

Od pondělka 21. 1. to ve 
školce opravdu vypadalo jako 
v Grónsku. Děti se dověděly, 
kde a jak Eskymáci žijí, jakou 
mají vlajku, naučily se písnič-
ku o grónské zemi, zdolávaly 
eskymáckou překážkovou 
dráhu, lovily ryby, stavěly iglú 

Malí Eskymáci přivolali sníhMalí Eskymáci přivolali sníh
z kostek cukru, mlsaly polární 
dobroty – bonbóny Sněhulky, 
kokosové kuličky, smažené 
ryby. Všude se to hemžilo 
Eskymáky malovanými, lepe-
nými, skládanými, připojily se 
i některé maminky a nakreslily 
je dětem na trička. Předško-
láci si zahráli na eskymáckou 
školu, a dokonce je čekalo 
eskymácké vysvědčení. Však 
si ho zasloužili, vždyť už toho 
tolik znají a tolik nového se 
zase naučili! Zkrátka všichni si 
netradiční týden pěkně užívali.

A pak se stal zázrak. Ve 
středu ráno čekalo děti překva-
pení, opravdová sněhová nadíl-
ka. Ještě před obědem stáli na 
školní zahradě dva sněhuláci.

Koncem týdne už sice zase 

svítilo sluníčko a venku to vypa-
dalo jako na jaře.

Možná to byla jenom náho-

da, možná se však opravdu 
mohou přání plnit. Jen se asi 
musíme sami snažit. A děti si ten 

jednodenní návrat zimy určitě 
zasloužily. 

p. učitelky MŠ Anenská

Dobrovolní hasiči z Frýdku-
-Místku a následně technické 
služby TS a.s. museli zaříznout 
pily do topolů na ulici Elišky 
Krásnohorské za budovami 
zdejších dvou základních škol. 
Ohrožovaly totiž bezpečnost 
žáků a dalších osob, které se 
v areálu hřiště pohybovaly. 

„O pokácení 30 vzrostlých 
topolů jsme požádali na základě 
skutečnosti z minulých týdnů, 
kdy silný vítr jeden ze stromů 
vyvrátil. Ten dopadl na asfaltové 
hřiště školy, poškodil jeho plot. Ve 
spolupráci s odborem životního 
prostředí, který na místě provedl 
šetření, se dospělo k závěru, že i 
další stromy v lokalitě hřiště jsou 
zdrojem nebezpečí. Proto jsme 
postoupili žádost o pokácení,“ 
uvedla vedoucí odboru školství 
Ilona Nowaková. „Vzrostlé topoly, 
staré několik desítek let, měly uv-
nitř kmenů houbové infekce, byly 
již značně poškozené a vyhnilé, s 

Topoly na školním pozemku ohrožovaly dětiTopoly na školním pozemku ohrožovaly děti

narušenou stabilitou. Jejich este-
tický význam byl nepatrný, z hle-
diska možného hnízdění ptáků až 
podprůměrný. Nelze předpoklá-
dat zlepšení jejich kvality a exis-
tuje reálné nebezpečí ohrožení 
bezpečnosti lidí, budovy nebo 
okolních dřevin,“ okomentoval 
povolení kácení dřevin Jiří Lederer 
z odboru životního prostředí. 

„Stromy musí být pokáceny 
v období „klidu“. Ředitelé obou 

škol dostali za úkol upozornit 
žáky a rodiče, aby školním areá-
lem neprocházeli. V lokalitě jsou 
také umístěny cedule pro infor-
mování ostatních občanů, kteří, 
třebaže nemají, používají prosto-
ry školního areálu k průchodu a 
venčení svých mazlíčků,“ dodala 
Ilona Nowaková. 

Na větrem zlomený strom 
radnici upozornil občan, za což 
mu tímto děkujeme.

KÁCENÍ U ŠKOLY: Dobrovolní hasiči v rámci své přípravy pomohli 
s nebezpečnými stromy.   Foto: Petr Pavelka

586 dětí jistě nemohlo 
dospat před letošním zápisem 
do 1. ročníku základního vzdě-
lávání. Loni s rodiči do škol 
vyrazilo o sedm dětí méně. 
Počínání některých z nich si 
nenechal ujít ani náměstek 
primátorky Petr Cvik.

Příští školní rok by mělo do lavic zasednout 533 prvňáčkůPříští školní rok by mělo do lavic zasednout 533 prvňáčků

TAK JAK JE TO SPRÁVNĚ?: Budoucí prvňáčci si občas museli 
trošku lámat hlavičky.   Foto: Petr Pavelka

„Chtěl bych poděkovat všem 
učitelům, kteří se na zápisech 
podíleli a snažili se vytvořit tako-
vou atmosféru, aby je děti mohly 
absolvovat v pohodě beze stra-
chu a odnesly si na tento den 
hezkou vzpomínku,“ hodnotil 
letošní zápisy Petr Cvik. 

O odklad povinné školní 
docházky, kterou musí nastou-
pit šestileté děti, požádalo 53 
zákonných zástupců dětí. „Dá 
se předpokládat, že v následu-
jícím školním roce usedne do 
školních lavic 533 prvňáčků, v 
současné době se v 1. třídách 
vzdělává 545 žáků. Naopak z 
devátých tříd vyjde letos přes 
700 žáků. V konečném důsledku 
tedy v nastávajícím školním roce 
2008/2009 celkově ve školách 
ubude přes 200 žáků,“ rekapitu-
lovala vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy 
Ilona Nowaková.

Co se týče atmosféry, jed-
notlivé školy dbaly na to, aby 
byly zápisy uskutečněny hravou 
formou a při jednotlivých úkolech 
se to jen hemžilo pohádkovými 
bytostmi nebo rovnou navozením 

iluze té nejzajímavější školy, co 
děti znají, tedy z kouzelných Bra-
davic. V Chlebovicích pro změnu 
vsadili na cirkusové kulisy, v Lís-

kovci si dítka prošla čtvero ročním 
obdobím. Samozřejmostí u všech 
škol byla i nějaká ta pozornost na 
památku.  (pp)

A jak vypadají výsledky zápisu v číslech?
Školní rok 2008/2009

přišlo k zápisu/předp. počet žáků v 1. r./počet 1. tříd
ZŠ El. Krásnohorské 139 Frýdek-Místek  42/37/2
ZŠ a MŠ El. Krásnohorské 2254 Frýdek-Místek  68/61/3
ZŠ a MŠ Jana Čapka 2555 Frýdek-Místek  48/45/2
ZŠ Komenského 402 Frýdek-Místek  39/35/2
ZŠ 1. máje 1700 Frýdek-Místek   57/55/3
ZŠ a MŠ K Sedlištím 320 Lískovec  27/25/1
ZŠ a MŠ Pod Kabáticí 107 Frýdek-Místek, Chlebovice  9/9/1
ZŠ a MŠ 192 Skalice   8/8/1
ZŠ tř. T. G. Masaryka 454 Frýdek-Místek  88/77/3
ZŠ Pionýrů 400 Frýdek-Místek  37/33/1
ZŠ Československé armády 570 Frýdek-Místek  96/89/4
ZŠ Jiřího z Poděbrad 3109 Frýdek-Místek  51/46/2
ZŠ a MŠ Škarabelova 562 Frýdek-Místek  16/13/3
Celkem:   586/533/28

I na základní škole Jiřího z 
Poděbrad se od 5. do 6. úno-
ra konal pro budoucí prvňáky 
zápis do prvních tříd. Přes 
padesát dětí si společně se 
svými rodiči přišlo vyzkoušet 
své první školní dovednosti.

„Zaměřili jsme se na pozná-
vání barev, číslic, jednoduché 
počítání, základy abecedy a 
zjišťování úrovně znalostí u jed-
notlivých dětí,“ uvedla výchovná 
poradkyně pro první stupeň, spe-
ciální pedagožka, Martina Brunc-
líková a pokračovala: „Součástí 
testování bylo i kreslení postavy, 
poznávání geometrických tvarů, 
prostorová orientace, srovnávání 
velikostí. Děti by také měly vědět, 
jak se jmenují a kde bydlí.“

Honzík se do školy už trochu 
těší. „Mám pět roků a nejvíc mě 
bude asi bavit čtení,“ řekl Honzík 
nesměle a pokračoval ve svých 
úkolech. Určoval bezpečně, kte-
rý obrázek do skupinky nepatří, 
vyznal se v geometrických tvarech 
a měl bezchybnou výslovnost.

Škola se otevřela budoucím prvňákům
Výsledky zápisu zhodnotil i ředi-

tel školy Jiří Adámek. „Vzhledem k 
tomu, že naše škola nemá pod 
sebou žádnou mateřskou školu, 
což je pro nás v dané oblasti jis-
tou nevýhodou, jsem s výsledkem 
zápisu spokojen,“ konstatoval ředi-
tel školy a uzavřel: „Opět se potvr-
dilo, že naše škola má u veřejnosti 
dobrý zvuk a zapisují k nám své 
děti i rodiče z jiných částí města.“  
 Renata Spustová

NA 11. ZŠ U ZÁPISU: Jednu z 
adeptek do školních škamen pozor-
ně sledoval i náměstek primátorky 
Petr Cvik.  Foto: Petr Pavelka
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

Platnost ceníku od 1. 9. 2007
HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

Ceník abonentní vstupenky – krytý
Kategorie Po-Pá So-Ne, svátky
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti do 15 let, stud., os. od 65 let, ZTP 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Ceník abonentní vstupenky – letní
Kategorie Celodenní “Odpolední od 16 h.”
dospělí + mládež nad 10 let 70,00 Kč 55,00 Kč
děti 4-10 let, od 65 let, ZTP + ZTP/P 45,00 Kč 35,00 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma

Cena čipu

Plavání veřejnosti
Středa 17.00 - 21.00
 v hodinových intervalech
Čtvrtek 20.00 - 21.00
Pátek  19.00 - 20.00 

Ceny:
Dospělí 30 Kč,
Děti do 10 let 20 Kč,
Záloha na klíč 20 Kč
Telefon - bazén: 558 425 538

Plavenky:
Pondělí 20.00 - 21.00 
Úterý 20.00 - 21.00
Středa 19.00 - 20.00

Bazén na 11. ZŠ
Čtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek  17.00 - 18.00
cena plavenky:
20 vstupů - 500 Kč pro dospělé
Platnost plavenky je omezena 
do 27. 6. 2008. Plavenky (per-
manentní vstupenky) proplácejí 
zájemcům zdravotní pojišťovny.

Plavecký kroužek:
Úterý 16:00 - 17:00
Pátek 15:00 - 19:00
v hodinových intervalech
(Poslední hodina pro dospělé 
neplavce)

Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte 
na email: pavelka.petr@frydekmistek.cz

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné 
na abonentku je levnější než 
jednorázové vstupné)
- žádné fronty (abonent se 
nezdržuje ne recepci platbou 
za vstup a rovnou vstupuje přes 

turniket, až do naplnění kapaci-
ty bazénu)
- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro 
vstup 1 osoby do prostoru bazé-
nu i wellnes, nebo letního areálu

neděle 17.2. 16:00-17:30 bruslení veřejnosti 
středa 20.2. 16:00-17:30 bruslení veřejnosti 
sobota 23.2. 08:30-09:30 bruslení rodičů s dětmi 
neděle 24.2. 16:00-17:30 bruslení veřejnosti 
středa 27.2. 16:00-17:30 bruslení veřejnosti 

Děti do 4 let zdarma
Děti a mládež (4-18 let) 25,- 
Doprovod bez bruslí 25,- 

Dospělí 35,- 
Broušení bruslí 30,- 
Půjčování bruslařských bot 35,- 

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – LEDEN 2008

Utkání hraná v únoru 2008 ve VSH Frýdek-Místek

Cena čipového náramku 150,00 Kč Min. výše prvního nabití 500,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

neděle 17.2. Junioři Prostějov 10:15:00 12:30:00
neděle 17.2. Dorost Znojmo 13:30:00 15:45:00
úterý 19.2. 8+9 Orlová 15:00:00 18:45:00
středa 20.2. 3 Nový Jičín 14:30:00 15:45:00
pátek 22.2. Dorost Žďár n. Sáz. 18:30:00 20:45:00
sobota 23.2. 2 Turnaj 10:00:00 16:00:00
sobota 23.2. 4+5 Kopřivnice 16:15:00 19:15:00
neděle 24.2. Junioři Nový Jičín 10:15:00 12:30:00
neděle 24.2. Dorost Brno 13:30:00 15:45:00
pátek 29.2. Dorost Prostějov 15:30:00 17:45:00
pátek 29.2. Junioři Kroměříž 18:30:00 20:45:00

Volejbalová extraliga žen
Hala 6. ZŠ, ul. Pionýrů

18. kolo - 28. února, 17.00 - Frýdek-Místek - Přerov

Ceník bruslení veřejnosti a služeb

Provozní doba saun na krytém aquaparku
Pondělí smíšená 14:00:00 21:00:00
úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pátek smíšená 14:00:00 21:00:00
sobota smíšená 14:00:00 21:00:00
neděle a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

Slovo chlapa drží trenér 
mužského týmu Radoslav 
Látal, který odmítl další lukrativ-
ní nabídku, protože vedení fot-
balového klubu slíbil, že svou 
práci ve Stovkách dokončí. 

O trenéra mužského týmu 
Radoslava Látala je stále v 
okolí velký zájem. Mezi plejádu 
zájemců se zařadili také zástup-
ci nejmenovaného slovenského 
prvoligového oddílu. Představite-
lé frýdecko-místeckého klubu si 
postoje trenéra váží: „Práce tre-
néra Látala si nesmírně vážíme. 
Jeho rozhodnutí je podepřeno 
velice dobrým vztahem s vedením 

Dolní řada zleva: Míša Křibíková, Iveta Pohludková, Veronika 
Štěrbová, Iva Vašinová, uprostřed Anička Kurečková, zleva sto-
jící: Katka Vašinová, Kristýna Kozelská, Klára Bartková, Nikola 
Madejová, Andrea Sarkoziová, Denisa Valasová.

Starší žákyně TJ Sokola 
Frýdek-Místek si vedou více 
než úspěšně v Českém pohá-
ru ve volejbale. Kvalifikace 
ČP, která proběhla v říjnu v 
Ústí nad Labem a v Bílovci, 
se zúčastnilo 25 družstev z 
Čech a 20 družstev z Moravy. 

Děvčata z Frýdku-Místku si 
zajistila účast v první osmičce 
Moravy bez ztráty jediného 
utkání. Celkem postoupilo z kva-
lifikace do dalších bojů 32 týmů. 
V listopadu pak děvčata získala 
3. místo v Přerově a v lednu 4. 
místo v Bílovci.

Po těchto dvou kolech, která 
se hrají v Čechách a na Mora-
vě, se soutěž spojuje. První čtyři 
družstva z Čech a první čtyři z 
Moravy tvoří první osmičku ČP. 
Mladé volejbalistky z Frýdku-
-Místku se dokázaly probojovat 
mezi elitní osmičku nejlepších 
týmů v republice.

V prvním kole, které se konalo 
o víkendu 8.-9. 2. v Příbrami, si 
nepočínaly starší žačky Sokola 
Frýdek-Místek vůbec špatně. 
Dokázaly porazit pražský Olymp, 
VK Rokycany, PVK Přerov. Při-
vezly tak z Čech pěkné 4. místo. 

Úspěch mladých volejbalistek v Českém poháru

Mladé volejbalistky zdobila bojov-
nost i touha uspět. I když mají ještě 
co dohánět, nakoukly tak trochu 
do „vyšších volejbalových pater“.

Závěrečné kolo ČP se bude 
konat v březnu v Přerově. „Vzhle-
dem k tomu, že děvčata posílí 
nejlepší smečařka celorepubli-

kové srovnávací soutěže kraj-
ských center mládeže Alžběta 
Folwarczná, která v době konání 
3. kola ČP dostala pozvánku do 
předkadetské reprezentace ČR, 
věřím, že jejich šance na zisk 
medaile budou reálné,“ doufá 
trenérka Dana Górecká.

Hráči přicházejí, Látal zůstává
klubu. I proto je to již několikátá 
odmítnutá nabídka,” řekl sportovní 
ředitel klubu Radomír Myška.

Pokračuje i posilování týmu. 
7. února se podařilo získat na 
hostování Vladimíra Mišinského 
z Baníku Ostrava a domluvilo se 
půlroční hostování obránce Iva 
Krajčoviče z Dukly Praha. Oba 
mají ligové zkušenosti. 

Již dříve kádr doznal několika 
změn: Z Břidličné (hrající I. A třídu 
MSKFS) přestoupil dvacetiletý 
záložník Stanislav Cabák, který 
v našem oddíle na podzim již 
hostoval. Z druholigového Třince 
se do Stovek po několika letech 

vrátil útočník Kamil Kořínek, který 
rovněž do Frýdku přichází na pře-
stup. S ligovou Tescomou Zlín se 
klubové vedení domluvilo na půl-
ročním hostování obránců Marka 
Vavruši a Marka Čelůstky. Do 
zdárného konce se rovněž poda-
řilo dotáhnout přestup nadějného 
útočníka Radomíra Chýlka z 
Kozlovic, který je pro klub velkým 
příslibem do budoucna. O syna 
bývalého prvoligového fotbalisty 
Baníku Ostrava měli eminentní 
zájem ve Slovácku či Baníku 
Ostrava. Jistotou dále je, že bra-
zilský mladíček Fidelis Luan ve 
Stovkách působit nebude.

Nejmladší fotbalisté Fotbalu 
Frýdek-Místek, ročník 2000, 
přivezli první únorovou neděli z 
Olomouce svou první turnajovou 
trofej. Svěřenci trenérského tan-
demu Kamil Raška-Radek Šmíd 
získali bronzový pohár a jen pár 
gólů je dělilo od ještě třpytivější 
příčky. Na stříbro nedosáhli jen 
díky horšímu skóre. A to přitom 
poslední zápas vyhráli 7:0.

V Olomouci se sešlo osm týmů 
a hrálo se tím nejspravedlivějším 
způsobem – každý s každým. Klu-
ci se chytili prvním zápasem, když 
vyhráli 4:0 nad Razovou, a v prů-
běhu turnaje si připsali ještě další 
čtyři výhry. Nestačili jen na suve-
rénní Vítkovice a smírně se rozešli 
s Brnem. To mělo štěstí, že hrálo 
poslední zápas, a vědělo tak, kolik 
gólů musí vstřelit, a navíc brankář 
Razové hrál na závěr turnaje v 

Přípravce r. 2000 jen o skóre uniklo stříbro
poli, takže Brněnští měli kanonádu 
hodně usnadněnou. Trenéry moh-
lo těšit, že kluci jako vždy bojovali a 
snažili se už více kombinovat.
FM – Razová 4:0 (Kubala, 
Pavelka, J. Srostlík, Zima)
FM – Vítkovice 0:3
FM – Prostějov 5:1 (Kubala 2, 

Lasák, Pavelka, J. Srostlík)
FM – Kojetín 3:1 (Lasák, Pavel-
ka, J. Srostlík)
FM – Brno-Bohunice 1:1 (Kubala)
FM – Juventus 3:0 (Kubala, 
Lasák, J. Srostlík)
FM – Chropyně 7:0 (Kubala 3, 
Lasák, Pavelka, J. Srostlík 2)

NEJMLADŠÍ VALCÍŘI: Úspěšní svěřenci trenérů Radka Šmída a 
Kamila Rašky.   Foto: Petr Pavelka
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Z ATLETIKY
Roman Říha mistrem ČR
Výborně si vedli atleti Sleza-

nu Frýdek-Místek na halovém 
mistrovství České republiky 
v chůzi. Konalo se v Praze v 
hale na Strahově. Roman Říha 
potvrdil svou roli favorita a na 
trati 5000 m vybojoval titul juni-
orského mistra České republiky 
v novém oddílovém rekordu 
22:59.09 min. Mezi dorostenka-
mi vybojovala stříbrnou medaili 
Petra Kubačáková v osobním 
rekordu 19:17.84 min. V žáky-
ních měl Frýdek-Místek dvě 
želízka v ohni. Vendula Radová 
si zašla osobní rekord 19:24.55 
min, což stačilo na osmé mís-
to, a Simona Dresslerová byla 
časem 20:16.56 devátá. Všem 
blahopřejeme k předvedeným 
výkonům a výborné reprezenta-
ci oddílu i města.

Fantazie na MČR
Přímo fantasticky si vedli atleti 

Slezanu Frýdek-Místek na halo-
vém Mistroství Moravy a Slezska 
v Bratislavě. Přivezli 6 zlatých, 5 
stříbrných a 3 bronzové medaile 
a překonali 8 oddílových rekordů. 
Jasnou jedničkou se stal Peter 
Mikulenka. Ten vybojoval mezi 
muži dvě zlaté medaile a překo-
nal dva oddílové rekordy. V běhu 
na 3000 m v sólo závodě posu-
nul rekordní hranici na 8:19.65 
minuty. Za dvě hodiny nastoupil 
k běhu na 1500 m a opět systé-
mem start-cíl zaběhl vynikajících 
3:53.90 minuty, čímž překonal 
historický rekord legendární Jana 
Řeháka. Prokázal tak v první fázi 
výbornou připravenost na boj o 
limit na olympijské hry. Další dvě 

medaile mezi dospělými doplnil 
Miroslav Lepíček. Ten vybojoval 
suverénně zlato na 800 m časem 
1:57.90 a přidal stříbro na polo-
viční trati v oddílovém rekordu 
50.37 s. Oběma blahopřejeme.

Atleti výborně
Velice dobře si na atletickém 

halovém Mistrovství Moravy a 
Slezska v Bratislavě vedl dorost 
a junioři Slezanu Frýdek-Místek. 
Dorostenec Petr Lukeš zvítězil 
suverénně na 1500 m a vytvo-
řil nový oddílový rekord časem 
4:12.02 min. Michal Štefek přidal 
medaile dvě, zlato v trojskoku za 
osobní rekord 13.17 m a bronz na 
60 m překážek v oddílovém rekor-
du 8.47 s. Juniorka Jana Kučerová 
získala zlato v trojskoku za osobní 
rekord 10.53 m a přidala stříbro ve 
výšce za 157 cm. Dorostenka Iva-
na Matušková vybojovala bronz v 
běhu na 1500 m časem 5:27.27 
minuty. Tomáš Franta sice odjel 
bez medaile, ale opět vyrovnal 
oddílový rekord časem 7.29 s.

Atletické žactvo 
s medailemi i rekordy

Za svými dospělejšími kolegy 
nechtěli zaostat nejmladší adepti 
královny sportu ze Slezanu Frý-
dek-Místek a medailovou sbírku 
obohatili o čtyři medaile. A to 
přesto, že žactvo mělo v brati-
slavské hale Elán pouze některé 
z disciplín, další díl jejich Mistrov-
ství Moravy a Slezska proběhne 
totiž ve vítkovickém tunelu za tři 
týdny. Stříbro a oddílový rekord 
2:05.00 minuty přivezl Tomáš 
Filipec v běhu na 800 m. Rov-
něž stříbro vybojovala v běhu na 
1500 m Petra Čaganová v osob-
ním rekordu 5:25.61 min. Dvě 
medaile přidala děvčata ve sko-
ku o tyči. Beáta Marková vyrov-
nala oddílový rekord 2.42 m
a přivezla stříbro a Anna Šmí-
dová ji doplnila bronzem. Nový 
oddílový rekord vytvořila na 
150 m Nikola Horňáčková časem 
20.26 s a skončila těsně na 
nepopulárním 4. místě.

Velice úspěšná minivýprava našich atletů. Zleva stříbrná dorostenka 
Petra Kubačáková, juniorský mistr ČR Roman Říha a obě žákyně 
Simona Dresslerová a Vendula Radová.

V sobotu 2. 2. 2008 se v Zašo-
vé u Val. Meziříčí uskutečnil fot-
balový turnaj přípravek – ročník 
1998. Turnaje se zúčastnilo 10 
družstev – mimo jiné i družstvo 
z Katowic. Družstva byla roz-
dělena do dvou skupin. Naši 
chlapci – pod vedením trenéra 
Šponiara a jeho asistenta Garby 
– se postupně ve skupině utkali 
s těmito týmy a výsledky:

F-M - Ústí u Hranic 6:0 (Šaf-
ner 3, Otipka 2, Peša)

F-M - Bělotín 5:0 (Šponiar 2, 

Skvělý úspěch přípravky „98“
Šafner, Peša, Jan Hruška)

F-M - Juřinka 2:0 (Šponiar 2)
F-M - Katowice 4:0 (Otipka, 

Peša, Šafner a vlastní)
Z prvního místa postoupili 

do finále, kde se utkali s týmem 
Valašského Meziříčí. Po velmi 
tuhém boji skončil zápas v 
základním hracím čase remí-
zou 2:2 (Peša, Šafner). Roz-
hodovaly tedy pokutové kopy 
– a na ty byli šťastnější naši 
chlapci, když zvítězili 4:3.

Blahopřejeme.

Ve Frýdku-Místku se usku-
teční nultý ročník „Frýdecko-mís-
tecké hokejbalové superligy“. 
Zúčastnit se jí mohou chlapci i 
dívky ve věku od 6 do 15 let. 

Úvodní utkání se odehrají již v 
březnu, a to na hřišti u Víceúčelo-
vé sportovní haly. Každý účastník 
získá věcné ceny a vítězné týmy 
navíc postoupí do soutěže, ve 
které změří síly s extraligovými 
celky z jiných měst a obcí. 

Přihlášky do „Hokejbalové 
extraligy“ jsou v těchto dnech, 
prostřednictvím odboru školství 
magistrátu města, distribuovány 
do všech základních škol ve měs-
tě, včetně škol ve Skalici, Lískov-
ci a Chlebovicích. Pro zájemce 
z okolních obcí budou přihlášky 

Hokejová superliga žáků základních škol
k dispozici v sídle společnosti 
Sportplex, ulice Na Příkopě. 

„Cílem této akce je vytvořit 
nejen kvalitní a organizovanou 
zábavu pro děti ve věku od 6 do 15 
let z našeho města a okolí, ale také 
přivést její účastníky k hokejbalu. 
Máme ve městě skvělý mužský 
hokejbalový tým, chybí nám ale 
mládež. Díky hokejbalové superli-
ze, kterou pořádá Čekomoravský 
svaz hokejbalu, snad najdeme 
nové hráče. Podmínky pro tento 
sport jsou ve Frýdku-Místku příz-
nivé, hráči mají k dispozici hřiště 
mezinárodních parametrů, a to 
u Víceúčelové sportovní haly. V 
budoucnu by se mohl hrát extrali-
gový hokejbal i u nás,“ řekl vedoucí 
mužstva Miroslav Slezák.

V sobotu 2. února se usku-
tečnil již 5. ročník turnaje 
amatérských družstev pod 
názvem Sportplex Cup, kte-
rého se ve Víceúčelové spor-
tovní hale ve Frýdku-Místku 
zúčastnilo pět družstev. Mezi 

Sportplex Cup vyhrál HC Bruzovice

SPORTPLEX CUP: Ceny předával náměstek primátorky Michal Pobucký. 

nimi byli obhájci z minulého 
ročníku HC Bruzovice, jejich 
velký rival HC Meteor Vrati-
mov, dále hráči HC Promile a 
nováčci turnaje družstva HC 
Jewa a HC Fontána.

K prvnímu utkání se proti 
obhájci z Bruzovic postavili hrá-
či HC Promile, ale jejich výkon 
nebyl nijak slavný a ze zápasu si 
odnesli debakl 0:10. Ve druhém 
zápase bylo k vidění celkem 14 
branek, když hráči Vratimova pře-
hráli soupeře HC Fontána 9:5. Do 
třetího turnajového klání nastou-
pil nováček HC Jewa a suverén 
soutěže Bruzovice. Zápas vyzněl 
lépe pro hráče z Bruzovic, kteří 
zvítězili hladce 7:0. V pořadí čtvrtý 
zápas turnaje a první překvapení 

turnaje bylo na světě. Rival z Vra-
timova nedokázal porazit celek 
HC Promile, pouze remizoval 2:2 
a ztratil tak první bod. Duel nováč-
ků lépe vyzněl pro HC Fontána, 
který dokázal porazit HC Jewa 
těsně 6:5.

V prvním utkání druhé poloviny 
tohoto turnaje proti sobě nastoupi-
li HC Vratimov a HC Bruzovice. V 
tomto zápase o čelo si své vedení 
upevnili hráči z Bruzovic, kteří od 
začátku dotahovali, ale nakonec 
zvítězili 3:2. V dalším utkání, které 
začalo s časovým posunem, se 
utkali hráči Fontány a Promile, 
vítězem se stali hokejisté Promile, 
kteří zvítězili 6:2. Kluci z Vratimova 
doháněli soupeře z Bruzovic, ve 
svém posledním zápase zvítězili 

8:3 a s napětím očekávali posled-
ní výsledek soupeře z Bruzovic. 
Bruzovičtí se však nenechali nijak 
zaskočit a v závěrečném svém 
utkání přestříleli fontánské hráče 
vysoko 11:0.

Ceny na 5. ročníku Sportplex 
Cupu přišel společně s ředite-
lem společnosti Sportplex Pet-
rem Slunským předat náměstek 
primátorky Statutárního města 
Frýdku-Místku a zároveň také 
jednatel společnosti Sportplex 
Michal Pobucký. Nejlepším 

brankářem turnaje se stal Jakub 
Kielar z HC Bruzovice. Jeho spo-
luhráč Lukáš Fojtík se stal nejlep-
ším střelcem Sportplex Cupu a 
nejlepším útočníkem byl zvolen 
Jaroslav Štěpán z HC Promile. 

Páté místo obsadil nová-
ček turnaje celek HC Jewa, 
na čtvrtém se umístil celek HC 
Fontána. Bronzovou příčku zís-
kali hokejisté HC Promile, stříbro 
vratimovští hráči, kteří na celém 
turnaji nestačili pouze na vítěze 
turnaje HC Bruzovice.

Skvělou vizitku předložil celek 
starších žáků SKP Arcimpex 
Frýdek-Místek na dobře obsaze-
ném turnaji v Ostravě. 

V prvním letošním testu v 
mezinárodní konkurenci kluci 
nenašli přemožitele ve všech 
sedmi odehraných duelech a se 
stoprocentním bodovým ziskem 
vybojovali nejcennější trofej! 
Trenér Miloš Oulehla byl s výko-
ny všech svěřenců maximálně 
spokojen, v superlativech se pak 

Házenkářští žáci vykročili parádně
vyjádřil ke hře Martina Návrata.

Výsledky našeho celku: SKP 
FM – Prostějov 13:9, – Wieluň 
(POL) 18:11, – Ostrava 21:19, 
– Zlín 17:9, – Kys. N. Město 
(SVK) 27:18, – Rožnov 23:10, 
– Polanka 15:14.

3. třída 
SK Karviná „A“ – HC F-M „A“ 2:3 
(0:1,1:1,0:1,1:0)
HC F-M „A“ – HC Oceláři Třinec 
„A“ 6:3 (0:0,3:1,1:0,2:2)
HC Slezan Opava „A“ – HC F-M 
„A“ 6:2 (2:1,2:0,2:1,0:0)
HC F-M „A“ – HC Bohumín „A“ 
13:4 (3:1,4:1,3:2,3:0)

7. třída
HC Frýdek-Místek – HC Kopřiv-
nice 1:3 (1:1,0:1,0:1)
20. Alina (Fojtík, Volný)

Dorost
HC F-M – HC Kopřivnice 7:0 
(0:0,3:0,4:0)
31. Čahoj, 32. Mičulka (Vacula), 
37. Dubčák, 44. Sovadník (Slí-
pek), 45. Kurovský (Herman), 
45. Mičulka, 49. Herman (Kimla)
HC Žďár nad Sázavou – HC F-M 
2:1 (0:1,0:0,2:0)
20. Kurajský (Bartek)

Junioři
HC F-M - HC Minor 2000 Přerov 
1:2 (0:1,1:1,0:0)
33. Jakub Barčák (Čára)

městská policie
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Magistrát podle ombudsmanaMagistrát podle ombudsmana
v „kauze“ Guszi nepochybilv „kauze“ Guszi nepochybil

(Pokračování ze strany 2)
„Ukončil jsem šetření vede-

né vůči orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí Magistrátu města 
Frýdek-Místek při výkonu soci-
álně-právní ochrany nezletilého 
Dalibora Gusziho. Po zhodnocení 

podnětu, vyjádření pracovníků a 
prostudování postoupené spisové 
dokumentace konstatuji, že jsem 
na straně vašeho úřadu neshle-
dal ve věci pochybení,“ informo-
val magistrát veřejný ochránce 
práv Otakar Motejl.  (pp)

Nejen k městské hromad-
né dopravě připravila radni-

Pro hospic už má město potřebné pozemky
ce seminář pro zastupitele. 
Dalším tématem byla otázka 

výstavby hospice, zařízení 
pro péči o pacienty v termi-
nální fázi onemocnění. Pro-
jekt už má konkrétní obrysy, 
město už získalo i potřebné 
pozemky v klidné lokalitě za 
frýdeckou nemocnicí.

„V letošním roce dokončí-
me projektovou dokumentaci, 
možná vše dovedeme až ke 
stavebnímu povolení. S realizací 
počítáme v letech 2009-2010, 
každopádně stavbu chceme 
dokončit v tomto volebním obdo-
bí. V kraji je zapotřebí devade-
sát hospicových lůžek, Ostrava 
jich má třicet. V novém zařízení 
počítáme s variabilním využitím 
lůžek, to znamená, že nemusí 
být všechny využity pro hospi-
covou péči,“ řekl na semináři 
náměstek primátorky Miroslav 
Dokoupil. 

Zastupitelé se mohli dozvě-
dět, že plánovaný hospic bude 
mít pokojovou a obslužnou část. 
„Pokoje klientů budou vzhledem 
ke konfiguraci terénu natočeny 
na jihozápadní stranu, aby z nich 
byl výhled do krajiny a současně 
byly co nejvíce prosluněny. Pří-
zemní pokoje jsou koncipovány 
tak, že je z nich možné vyjet do 
tzv. vnitřní zahrady. Pokoje klien-
tů jsou převážně jednolůžkové s 
přistýlkou pro příbuzné. Pamato-
váno je ale také na klienty, kteří 
nechtějí být na pokoji sami, a 
proto budou v hospici dva dvou-
lůžkové pokoje. Do obslužné 
části je zakomponována ošet-
řovna, zázemí pro zdravotnický 
personál a sociální pracovnice, 
dále kaple, atrium, místnost 
pro duchovního, i pokoje pro 
rodinné příslušníky klientů. Své 
místo tam bude mít také jídelna 
a bufet. Zda bude mít hospic 
vlastní kuchyň, zatím není jasné. 
Odpověď na tuto otázku zůstává 

otevřená. Uvažujeme totiž o spo-
lupráci s nedalekou nemocnicí. 
Její ředitel Miroslav Přádka, kte-
rý je rovněž zastupitelem města, 
se jednáním na toto téma nebrá-
ní a naopak sám řekl, že by pro 
město byla spolupráce výhodná. 
V nemocniční kuchyni se podle 
něj denně připravuje až 40 dru-
hů dietních jídel, která by byla 
pro klienty hospice jistě vhodná,“ 
dodal náměstek Dokoupil. 

Časté otázky ohledně hospice 
se točí kolem nákladů a zajištění 
specifického personálu, pro který 
musí být práce posláním. „Provo-
zovatelem hospice by mělo být 
město. Investice jsou odhadová-
ny na 100 miliónů korun, přičemž 
financování z jiných peněz než 
z městského rozpočtu prozatím 
není zajištěno,“ odpovídá tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radni-
ce Jana Matějíková.  (pp) 

Dárci krve byli po zásluze oceněni

Už v pořadí 28. Společenský 
večírek na podporu bezpří-
spěvkového dárcovství krve a 
humanitární činnosti uspořádal 
v Národním domě Český červe-
ný kříž. Záslužnou činnost svou 
účastí podpořila také trojice frý-
decko-místeckých radních.

Většina z nás se při představě 
odběru krve otřepe nad nepříjem-
ným zážitkem, jsou však mezi 
námi tací, kteří mnohem namá-
havější proceduru opakují v mno-
hem větším počtu a ke všemu 
dobrovolně. „Patří jim náš obdiv. 
Darují vlastně kousek sebe a 
zachraňují životy,“ chválila dárce 

krve, kteří byli na večírku oceňo-
vání za jubilejní odběry, primátor-
ka Eva Richtrová. S předáváním 
plaket jí pomáhal také náměstek 
primátorky Petr Cvik a radní Miro-
slav Adam. Za rok 2007 si bron-
zovou plaketu za 10 odběrů krve 
vysloužilo 500 dárců, stříbrnou za 
20 odběrů 330 dárců a zlatou za 
40 odběrů 170 dárců. Zlatý kříž 
III. třídy za těžko představitelných 
80 odběrů krve patří 27 dárcům. 
V Národním domě si odměnu 
osobně převzala samozřejmě jen 
část z nich. Všichni zúčastnění se 
však při následném plesání skvě-
le bavili.  (pp)

OCENÉNÍ DÁRCI KRVE: Za záslužnou činnost přišli za radnici 
poděkovat primátorka Eva Richtrová, její náměstek Petr Cvik a radní 
Miroslav Adam.   Foto: Petr Pavelka

Až do konce března trvá 
splatnost místního poplatku za 
komunální odpad a místního 
poplatku ze psů. Magistrát v 
těchto dnech tiskne a rozesílá 
poštovní poukázky. 

Místní poplatky je možno 
platit převodem z účtu, poštovní 
poukázkou prostřednictvím poš-
ty, nebo v hotovosti na finančním 
odboru Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, Radniční 1148, kanc. 
č. 107 – 109 – místní poplatek 
za komunální odpad; kanc. č. 
104 – místní poplatek ze psů. Při 
platbách v hotovosti na oddělení 
místních daní a poplatků je nut-
no počítat s delší čekací dobou.

Místní poplatek za komunál-
ní odpad na celý rok 2008 činí 
492,- Kč, osoby starší sedmde-
sáti let ročně platí jen 252,- Kč. 
Od místního poplatku za komu-

Poplatky zaplaťte do konce března
nální odpad je možno, mimo 
jiné, osvobodit:

- rodiny s více než třemi dětmi 
(za čtvrté a další dítě se neplatí),

- poplatníky, kteří se déle než 
9 měsíců v kalendářním roce 
zdržují v zahraničí,

- poplatníky, kteří studují a jsou 
ubytovaní mimo své trvalé bydliště

Případné nesrovnalosti v 
evidenci je možné reklamovat 

před platbou přímo na finančním 
odboru Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, oddělení místních 
daní a poplatků.

Úřední hodiny na oddělení 
místních daní a poplatků:
Pondělí, středa : 8.00 - 17.00 h.
Čtvrtek: 8.00 - 15.00 h.

Marcela Pilařová, vedoucí 
oddělení místních daní a 

poplatků

Odbor územního a ekonomického rozvoje Magistrátu města Frýd-
ku-Místku informuje vlastníky kulturních památek, kteří jsou přihlášeni 
do Programu regenerace MPZ pro rok 2008, že termín podání komplet-
ních žádostí (souhrnný přehled + přílohy) je nejpozději 2. dubna 2008. 

Informace žadatelům poskytne Ing. Marta Axmanová, OÚER, 
památková péče; MM F-M, telefon 558 609 111, linka 280, e-mail: 
axmanova.marta@frydekmistek.cz. Podrobnější informace přinese-
me v následujícím vydání zpravodaje.
Poskytnutí příspěvků se bude schvalovat dne 7. 4. 2008 na jednání komi-
se investiční, územního plánování a životního prostředí rady města F-M. 

DOTACE NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK
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policejní prevence

Přes devadesát členů čítá 
frýdecko-místecká poboč-
ka Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých. 
Základ místnímu sdružení a 
také Středisku integračních 
aktivit položila dnes již jed-
našedesátiletá Vlasta Kopun-
cová, sama zrakově handica-
povaná. 

Její elán a životní optimismus 
jí nedovolil nikdy propadnout 
chmurám a skepsi, ba naopak 
přiměl ji podat pomocnou ruku 
podobně postiženým lidem 
a popostrčit je v překonávání 
životních překážek. „Ve Frýd-
ku-Místku je nevidomých a sla-
bozrakých lidí mnoho, pouze 
nejsou tak říkajíc vidět. Nepohy-
bují se na vozíčku a někteří ani 
nepoužívají bílou hůl. Přesto je 
to početně nezanedbatelná sku-
pina obyvatel, která vyžaduje ze 
strany ostatní veřejnosti mno-
ho ohledů,“ vysvětluje Vlasta 
Kopuncová. Sama proto aktivně 
spolupracuje s městem, kde jako 
členka zvláštní pracovní skupiny 
pro dopravu pomáhá soustře-
ďovat podněty a připomínky ze 
strany nevidomých občanů. „S 
magistrátem je dobrá komuni-
kace, jsme rádi, že je na nás 
brán zřetel. I když chápeme, 
že ne všechno lze splnit, a to i 
z finančního hlediska. Město se 
musí přizpůsobit všem. A napří-
klad to, co vyhovuje vozíčkářům, 
nevyhovuje nám. Dokážeme 

Nevidomých je mezi námi Nevidomých je mezi námi 
mnoho, jen o nich nevímemnoho, jen o nich nevíme

se ale dohodnout,“ říká Vlasta 
Kopuncová a oceňuje snahu 
města vyjít nevidomým vstříc a 
postupně ozvučit všechny auto-
busy MHD. 

Středisko integračních aktivit 
nabízí slabozrakým, nevidomým 
a jejich příbuzným či přátelům 
především poradenské služ-
by. Zájemci si zde dále mohou 
pořídit některé kompenzač-
ní pomůcky nebo vyzkoušet 
digitální čtecí zařízení. Vlasta 
Kopuncová, coby předsedky-
ně střediska, dokonce před 
časem organizovala pravidelné 
rekondiční pobyty v Beskydech, 
podílela se na školení samot-
ných postižených, ale také jejich 
průvodců, a dokonce pomáhala 
ostatním nevidomým navzdo-
ry vlastnímu handicapu zajistit 
základní potřeby. Pro dlouho-
dobou nemocenskou musela 
některé aktivity omezit. „Mno-
ho věcí si umíme udělat sami, 
ale přesto v určitých oblastech 
pomoc potřebujeme. Někdo víc, 
někdo je soběstačnější. Velice 
bychom proto uvítali pomoc dob-
rovolníků, kteří by bez nároku na 
finanční odměnu občas vypo-
mohli některým našim lidem se 
základními věcmi,“ vysvětluje 
Vlasta Kopuncová a upřesňu-
je: „Jednalo by se například o 
občasný nákup, přečtení úřed-
ního dopisu a nebo prostě jen o 
doprovod při procházce.“ Dodá-
vá, že by stačili alespoň dva lidé, 

kteří by si dokázali jednou týdně 
najít trochu času. „Každý sná-
šíme ten svůj úděl jinak. Někdo 
je zcela nebo téměř úplně 
samostatný, jiný člověk potře-
buje více času, aby zpět získal 
dovednosti, které před ztrátou 
zraku měl. Je pravda, že jsem 
se jednou sama přistihla, jak 
si říkám, že už jsem stará a za 
chvíli budu slepá. Kladla jsem si 
otázku – bude to pak mít cenu?  
Ale ano, bude. Vždyť, člověk, 
když chce, může toho tolik dělat! 
Třeba i uplést šálu. Když to šlo 
dříve, může to jít i teď. Je to jen 
o cviku,“ usmívá se.

Zájemci, popřípadě laskaví 
sponzoři, kteří by chtěli nebo 
potřebovali Středisko integrač-
ních aktivit, které se nachází 
na ulici J. Suka, kontaktovat, 
mohou telefonovat na číslo 558 
437 377, nebo sem přijít v pon-
dělí a středu od 8 do 16.30 hod., 
ve čtvrtek pak pouze do 12 hodin 
(po dohodě kdykoliv). „Podnika-
telům a všem, kteří nám na naši 
činnost přispěli, jsme vděční. 
Díky nim jsme mohli nakoupit 
řadu pomůcek, které jsou pro 
nás nezbytné a nesmírně nám 
ulehčují život,“ vzkazuje na 
závěr Vlasta Kopuncová.

Vaše auto opravdu není trezor

V prvních čtyřech týdnech 
roku 2008 bylo na území Frýdku-
-Místku provedeno 31 vloupání do 
motorových vozidel a krádeží z 
nezajištěných motorových vozidel. 
Pachatelé využívají neopatrnosti 
občanů, kteří nedbají upozornění 
PČR, že motorové vozidlo není 
trezor, a nadále ponechávají v 
zaparkovaných motorových vozi-
dlech své věci, a to nejen kabelky 
s osobními doklady (občanské 
průkazy, platební karty apod.), 
ale taky elektroniku (notebooky, 
autorádia, mobilní telefony, fotoa-
paráty, navigace). 

Uvedenými skutky pachatelé 
způsobili celkovou škodu ve výši 
385.000 Kč, kdy odcizením způ-
sobili škodu ve výši 295.000 Kč. 
Nejvíce krádeží kabelek z moto-
rových vozidel je pácháno na 
parkovištích u hypermaketů, kde 
pachatelé využívají neopatrnosti 
občanů, kteří nakládají zakoupe-
né zboží do kufru motorového 
vozidla a ponechávají své kabel-
ky volně odložené na sedadlech 
motorového vozidla.

Drzost zlodějů je někdy 
zarážející. Ke krádežím v polo-
vině případů dochází v denní 
době jako například dne 15. 1. 
okolo 13,40 hodin, kdy ve Frýdku 

neznámý pachatel rozbil okno 
předních dveří motorového vozi-
dla a následně z vozidla odcizil 
zde volně na sedadle doloženou 
příruční tašku s osobními doklady, 
digitálním fotoaparátem, mobilním 
telefonem, čímž způsobil škodu 
odcizením ve výši 17.500 Kč a 
škodu poškozením ve výši 1.300 
Kč. Pachatel nedbal skutečnosti, 
že jej pozorují opodál stojící obča-
né a vloupání do motorového 
vozidla se dopustil na rušné ulici 
za bílého dne. Smutné na uvede-
né věci je, že nikdo z přihlížejících 
ihned nezavolal na bezplatnou 
linku 158, takže se PČR o skut-
ku dozvěděla až za dvě hodiny 
po jeho spáchání a provedeným 
šetřením se již nepodařilo zjistit 
přímé svědky události ani popis 
pachatele.

Chtěli bychom upozornit 
občany Frýdku-Místku na nové 
internetové stránky OO PČR Frý-
dek-Místek - www.oopfm.estran-
ky.cz. a na e-mailovou schránku 
našeho OO PČR Frýdek-Místek 
- oopfm@mvcr.cz, kde můžete 
zasílat své podněty a připomínky. 
Na spolupráci se těší kolektiv OO 
PČR Frýdek-Místek. prap. Radim 
Vejrosta, inspektor, telefonní čís-
lo 974 732 666.

Pro seniory je od února ve 
studovně místecké pobočky 
Městské knihovny ve Frýdku-
-Místku vyhrazen počítač, který 
byl darován Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek Nadačním fon-
dem manželů Livie a Václava 
Klausových. 

„Dar počítače navazuje na 
projekt s názvem Senioři komu-
nikují, jehož cílem byla podpora 
vzdělávání seniorů v oblasti 
ovládání a užívání osobních 
počítačů. Svaz důchodců ČR, 
městská organizace Frýdek-
Místek, se loni podílel za podpo-
ry nadace na uskutečněné kurzů 
pro seniory, které proběhly na 6. 
ZŠ a 8. ZŠ.,“ připomněl Martin 
Sysala, který má na radnici na 
starosti neziskové organizace.

V návaznosti na realizova-
né kurzy se nadace darováním 
počítače rozhodla jeho účast-
níkům a zejména těm, kteří 
nevlastní osobní počítač, dát 
možnost procvičování a prohlu-
bování znalosti v jeho ovládání.

I v letošním roce chce frýdec-
ko-místecký Svaz důchodců ČR 
pokračovat v úspěšných základ-
ních kurzech obsluhy PC, a pro-
to podal další projekty.

Senioři 
komunikují

Ve dnech 13.-22. 2. se v 
Havlíčkovém Brodě uskuteční 
„MČR juniorů do 20 a 18 let 
v šachu 2008“. V dvanácti-
členném uzavřeném turnaji 
má Beskydská šachová škola 
zastoupení hned čtyřmi hráči. 
Beskydskou šachovou školu 
budou reprezentovat: 

1. Vojtěch Rojíček 
2. Jiří Kočiščák 
3. Šimon Štukner 
4. Jan Krejčí 
Jan Krejčí (Litovel) není sice 

členem BŠŠ Frýdek-Místek, 
ale již od svých dvanácti let je 
trenérsky a organizačně veden 
naší šachovou školou, a tak jeho 
úspěchy jsou i úspěchy Beskyd-
ské šachové školy. 

MČR juniorů do 20 a 18 let v šachu
Na samotné mistrovství se 

mohli kvalifikovat hráči na zákla-
dě výsledků z minulého mis-
trovství nebo z „Polofinále MČR 
juniorů“. Trojnásobné zastoupe-
ní Frýdku-Místku opět dokazuje, 
že Beskydská šachová škola se 
může pochlubit propracovaným 
tréninkovým systémem výcho-
vy mládeže. Odborníci předpo-
kládají, že členové Beskydské 
šachové školy by bez medaile 
odjet neměli. Budeme tedy věřit 
nejen odborníkům, ale přede-
vším našim šachistům, ať se jim 
splní i ta nejtajnější sportovní 
přání a přivezou medaili! 

Přejeme našim reprezentan-
tům „čerstvou mysl, pevnou ruku 
a mnoho vítězných bodů“!

frýdecko-místecký šach
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ABIVIA s.r.o.
Nabízíme spolupráci s nebankovním sektorem při nabídce 

úvěru. Schvalovací místo online ihned. Provize 5,4% až 9 % 
z výše úvěru, prostupnost až 50 %. Tel: + 420 608 50 21 21 

Pro inzerci volejte
603 249 743
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174, p. Prihodová

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 47,87 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
6) objekt křížového podchodu

- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

  + WC 1,9 m2 směr Ostravská 
7) objekt bez čp./če. (ul.Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21,56 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 37,30 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (II.NP)

u Kina Petra Bezruče 26. 2. - 28. 2.
u Billy  19. 2. - 21. 2.
Provozní doba mobilní sběrny 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
je vždy úterý, středa, čtvrtek 
od 10:00 do 18:00 h. (dle har-
monogramu).

o celkové výměře 24,7 m2 
(prodejna – 22,8 m2 a WC – 1,9 
m2) nacházející se v I.NP objek-
tu křížový podchod ve směru 
náměstí Svobody, k.ú Místek, 
obec Frýdek-Místek. Nebytové 
prostory byly kolaudovány jako 
prodejna, soc. zařízení. Žádos-
ti o pronájem s nabízenou výší 
nájmu (zvlášť v zapečetěné 
obálce s nápisem „Neotvírat-
pronájem NP křížový podchod“) 

a informací, za jakým účelem 
budou neb. prostory užívány, 
zasílejte na adresu Magistrát 
města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Rad-
niční 1148 maximálně do 29. 
2. 2008 14.00 hodin. Prostory 
nebudou pronajímány za úče-
lem provozování herny, restau-
race apod.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

CH-chemikálie
Řada chemikálií se může stát po 
ukončení své životnosti nebez-
pečným odpadem. Jsou to 
například: čistící prostředky – pro 
toalety, na leštění nábytku, prací 
a bělící prostředky, chemikálie 
pro údržbu bazénů; automobilové 
prostředky – motorové oleje, brz-
dové kapaliny, nemrznoucí směsi; 
zahradnické potřeby – herbicidy, 
insekticidy, fungicidy, mořidla; 
domácí pesticidy – prostředky 
pro deratizaci, protimolové spreje, 
repelenty; domácí dílny – lepidla a 
tmely, barvy a laky, ředidla a roz-
pouštědla, fotochemikálie, odstra-
ňovače barev a laků; ostatní – rtuť 
z teploměrů, freony z chladniček, 
kyseliny, zásady a další.
Občané mají možnost odnést tyto 
odpady do některého sběrného 

dvora: Místek – Svazarmovská, 
Frýdek – Pod estakádou.
Provozní doba denně od 8.00 
do 18.00 hod, sobota od 8.00 

do14.00, Frýdek – Panské Nové 
Dvory denně od 6.00 do 14.00, 
nebo do mobilní sběrny (viz pra-
videlné info ve zpravodaji).

Poslední informační panel, 
který odbor životního prostře-
dí a zemědělství frýdecko-mís-
tecké radnice osadil na nauč-
né stezce ve Frýdeckém lese, 
nepočítaje opravy, které se 
musely provést kvůli vandalis-
mu, se týká bludných balvanů. 
Více o nich JUDr. Aleš Uhlíř:

„V roce 2006 došlo k nálezu 
bludných balvanů ve Frýdec-
kém lese. Literatura tuto lokali-
tu jako místo výskytu bludných 
balvanů neuváděla a je možné, 
že bludné balvany se dostaly 
na povrch odplavením zemi-
ny při povodních v roce 1997. 
S bludnými neboli eratickými 
balvany se na severu Moravy 
a ve Slezsku můžeme setkat 
na mnoha místech. Nálezy, 
k nimž došlo ve štěrkovnách 
nebo při stavební činnosti, se 
staly památníky nebo dekorací 
v městské zástavbě. Pochá-
zejí z jižního Švédka, Finska a 
dalších oblastí kolem Baltické-
ho moře a k nám se dostaly s 
ledovcem. Jsou svědky předpo-
slední velké doby ledové před 
250 000 lety. Jejich význam je 
především v tom, že dokládají, 

Naučná stezka Frýdecký lesNaučná stezka Frýdecký les
hovoří i o bludných balvanechhovoří i o bludných balvanech

kam až sahala hranice konti-
nentálního ledovce a slouží ke 
studiu procesů souvisejících se 
zaledněním. 

Bludné balvany ve Frýdec-
kém lese jsou pozoruhodné pře-
devším tím, že jsou dnes na Ost-
ravsku pravděpodobně poslední 
známou velkou skupinou volně 
ležící v původním místě, kde je 
zanechal ledovec.“

Informační tabuli, která je 
věnována bludným balvanům 
ve Frýdeckém lese, návštěvníci 
najdou hned na začátku naučné 
stezky v Zátiší. Foto: JUDr. Aleš Uhlíř
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výběrové řízení na prodej 
objektu č.p. 2236 na pozemku 
p.č. 3487/2 a objektu bez č.p./
č.e. na pozemku p.č. 3489 a 
pozemků p.č. 3487/2 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 309 
m2, p.č. 3487/3 ostatní plocha-
sportoviště a rekreační plocha 
o výměře 2808 m2, p.č. 3489 
zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 60 m2 a p.č. 3490 ostatní 
plocha – sportoviště a rekreační 
plocha o výměře 4544 m2, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek, 
tenisový areál v Sadech B. Sme-
tany (dále jen tenisový areál). 

Při výběru uchazeče budou 
zohledněna tato kritéria:

1. výše kupní ceny nabídnuté 
uchazečem,

2. podnikatelský záměr uchaze-
če, specifikovaný věcně, finančně 
a časově.

Prodej bude realizován na 
základě těchto podmínek:

a) minimální výše kupní ceny 
za soubor nemovitostí (tenisový 
areál) je 3 020 000,- Kč, splat-
nost kupní ceny před podpisem 
kupní smlouvy

b) závazek kupujícího pro-
vést podstatné zhodnocení 
tenisového areálu v souladu s 
předloženým podnikatelským 
záměrem, pod sankcí smluvní 
pokuty v případě jeho nesplnění 
a s oprávněním prodávajícího 
odstoupit od kupní smlouvy

c) závazek kupujícího zajistit 
využívání tenisového areálu po 
dobu 10 let od uzavření kupní 
smlouvy k účelu – sportoviště 
pro veřejnost, pod sankcí smluv-
ní pokuty v případě jeho nespl-
nění a oprávněním prodávajícího 
odstoupit od kupní smlouvy

Účast ve výběrovém řízení 
je podmíněna:

- zaplacením kauce ve výši 
100 000,- Kč (kauce bude uhra-
zena do 7. 3. 2008 do 12:00 hod. 
na účet statutárního města Frýd-
ku-Místku, č.ú. 6015-928781, VS 
315222236).

- předložením nabídky výše 
kupní ceny

- předložením podnikatel-
ského záměru specifikovaného 

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek
Rada města Frýdku-Místku vyhlašuje

věcně, finančně a časově s 
uvedením a doložením způsobu 
financování investice

- podpisem prohlášení o souhla-
su s podmínkami výběrového řízení

Účastníci výběrového řízení
Účastníkem výběrového řízení 

mohou být fyzické osoby starší 18 
let způsobilé k právním úkonům 
nebo právnické osoby. Účastní-
kem výběrového řízení mohou 
být pouze ty osoby, které mohou 
nabývat nemovitý majetek na 
území České republiky v soula-
du se zákonem č. 219/1995 Sb., 
devizový zákon, v platném znění. 

Účastníkem výběrového řízení 
se stává ten, kdo předloží vyhla-
šovateli písemnou nabídku, a to 
za předpokladu splnění všech 
tímto vyhlášených podmínek, a 
to bez výhrady. 

Povinný obsah nabídky 
učiněné uchazečem:

- u fyzických osob jméno a 
příjmení, rodné číslo, adresa trva-
lého pobytu, závazná adresa pro 
doručování (pouze v případě, že 
není shodná s adresou trvalého 
pobytu), popř. telefon nebo fax; u 
právnických osob přesný název, 
sídlo, IČ, jméno a funkce statu-
tárního orgánu a závazná adresa 
pro doručování včetně telefonu a 
případně faxu. U právnických osob 
jako příloha výpis z obchodního 
rejstříku (originál nebo ověřená 
kopie ne starší tří měsíců), u práv-
nické osoby, která se nezapisuje 
do obchodního rejstříku, doloží tato 
osoba platný výpis z jiného záko-
nem určeného rejstříku, v němž 
zapsána je, případně písemnou 
smlouvu nebo zakládací listinu, 
která prokazuje vznik právnické 
osoby, způsob podepisování a pří-
padné změny těchto údajů, nebo 
odkaz na zvláštní zákon, kterým 
právnická osoba vzniká.

- nabídka výše kupní ceny. 
Nabízená výše kupní ceny musí 
být uvedena číselně i slovně v 
Kč, přičemž v případě rozdílu 
mezi číselnou a slovní hodnotou 
má přednost slovní hodnota. 
Nabídka, která obsahuje nižší 
nabízenou výši kupní ceny než 
je minimální kupní cena, nebude 

zařazena do výběrového řízení.
- podnikatelský záměr spe-

cifikovaný věcně, finančně a 
časově s uvedením a doložením 
způsobu financování investice

- prohlášení o souhlasu s 
podmínkami výběrového řízení 
a s připraveným návrhem kupní 
smlouvy na prodej předmětných 
nemovitostí. Prohlášení musí být 
podepsáno uchazečem (u práv-
nických osob v souladu se zápi-
sem v Obchodním rejstříku nebo 
v obdobném rejstříku). 

- doklad o zaplacení kauce ve 
výši 100.000,- Kč 

- nabídka musí být předložena 
v českém jazyce a podepsána 
uchazečem (u právnických osob 
v souladu se zápisem v Obchod-
ním rejstříku nebo v obdobném 
rejstříku).

Prohlídka nemovitostí
Prohlídku nemovitostí lze 

domluvit na tel. č. 558 609 179 
(Ing. Strnadel), nebo na tel. 558 
609 361 (paní Blašková).

Zájemci o účast ve výběro-
vém řízení obdrží návrh kupní 
smlouvy a podmínky výběro-
vého řízení včetně podklado-
vých materiálů na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, 
Radniční 10, kancelář 324 (p. 
Kovářová), popř. 321 (Ing. 
Kalužová). Zde rovněž získa-
jí případné další informace a 
mohou nahlédnout do znalecké-
ho posudku o ceně nemovitostí. 

Předání nabídek
Nabídky budou přijímány do

7. 3. 2008 do 12:00 hod. Na 
nabídky přijaté po tomto termínu 
nebude brán zřetel. Požadovaný 
způsob doručení nabídky – osob-
ně nebo poštou na níže uvedenou 
adresu v zalepené obálce označe-
né v levém horním rohu nápisem 

„Výběrové řízení – tenisový 
areál – NEOTVÍRAT!!!“.

U nabídek podaných poštou roz-
hoduje datum poštovního razítka.

Adresa pro doručení nabí-
dek: Magistrát města Frýdku-
-Místku, Odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek

Zastupitelstvo města schvá-
lilo pravidla pro udělování Cen 
statutárního města Frýdku-
Místku. V jejich duchu radnice 
zaznamenala osm návrhů a z 
jednání primátorky Evy Rich-
trové s předsedy politických 
klubů vzešel návrh na udě-
lení ceny třem osobnostem. 
S jejich jmény se ztotožnilo i 
zastupitelstvo města.

Eliška Servátková – za celo-
životní dílo zasvěcené našemu 
městu a Pobeskydí

Narozená 18. 7. 1915, bytem 
tř. TGM 1118, Frýdek-Místek

Malířka, která celou svou 
životní tvorbu zasvětila našemu 

Cenu města získají Servátková, Kocych a Uher

LIBOR UHER: Pokořitel K2 (v čepičce) umí o drsných zážitcích vyklá-
dat s humorem. Přesvědčili se o tom nedávno na besedě i lidé v 
Lískovci.   Foto: Petr Pavelka

městu, celý její život je spjat s 
Pobeskydím. Již v pěti letech 
začala s malováním, později 
začala i s modelováním kerami-
ky. Byla spoluzakladatelkou Lido-
vé školy umění, vyučovala malbu 
i základy keramiky. Její obrazy 
zachycují historii našeho města, 
každoročně pořádá výstavy ve 
Frýdku-Místku a v okolí. 

Vilém Kocych – in memoriam 
za celoživotní přínos v oboru 
výtvarné umění a architektura

Autor osobitých sochařských 
a jiných výtvarných děl, restau-
roval také historické památky. 
Zemřel v roce 2007. Je tvůrcem 
současné podoby znaku statu-
tárního města Frýdek-Místek, 
z dalších děl realizovaných ve 
městě lze například uvést:

Mramorový Květ na stěně 
jídelny Gymnázia P. Bezruče

Menhir na bývalém místec-
kém hřbitově

Pamětní deska obětem komu-

nismu na magistrátu
Restaurátorská činnost bron-

zové busty T. G. Masaryka a P. 
Bezruče a mnohé další

Libor Uher – za mimořádný 
sportovní výkon, zdolání 2. nej-
vyšší hory světa K2 (8611 m)

Byl jedním z devíti členů České 
horolezecké expedice K2 Ostrava 
2007, která 22. května 2007 pod 
vedením Leopolda Sulovského 
vyrazila k druhému pokusu o 
zdolání druhé nejvyšší hory světa. 
Dvouměsíční práce při budování 
výškových táborů a aklimatizač-
ních výstupů měla úspěšný závěr, 
kdy se výpravě podařilo dosáh-
nout plánovaných vrcholů. Libor 
Uher jako jediný člen výpravy
20. 7. 2007 v 16.44 hodin pákistán-
ského času stanul na vrcholu K2 
ve výšce 8611 metrů nad mořem.

Podle názorů odborné veřej-
nosti se jednalo o největší 
úspěch československého horo-
lezectví za posledních 21 let.

ELIŠKA SERVÁTKOVÁ: Dílo svérázné autorky, i s jejím autoportré-
tem.   Foto: Petr Pavelka

MP V MŠ: Bezpečnost děti z MŠ J. Trnky nám není lhostejná. Po 
loňské velmi dobré spolupráci s městskou policií jsme se i letos do 
tohoto úspěšného programu opět přihlásili. Jednou měsíčně k nám 
do mateřinky přijde strážník, který naše děti učí, jak se bezpečně 
chovat na ulici, cestách, na kolech a při jiných činnostech, které 
jsou pro dospělé samozřejmostí.                     Učitelky MŠ Trnky
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týdně, ale předpokládáme, že 
talentovaným dětem se bude-
me věnovat třikrát týdně. Tanec 
totiž všestranně rozvíjí lidské 
tělo a připravuje ho pro další 
sporty. Podporuje především 
pružnost, ohebnost a namáhá 
všechny svalové partie. Pro děti 
je to ideální sport. A večer máme 
další trénink nebo profesionálně 
tančíme. Časem bych si ještě 
chtěla doplnit vzdělání, protože 
mým přáním je učit děti v mateř-
ské škole.“

Kterým jiným sportům se 
aktivně věnujete?

„Mám ráda veškerý sport, ale v 
zimě asi nejvíce lyžování a v létě 
volejbal. Také bruslíme a sáňkuje-
me. Během pravidelné dovolené v 
Chorvatsku, na které představuje-
me naši taneční show, se potápí-
me a hodně plaveme. Jsme oba 
dva všestranní sportovci.“

Jak jste se cítila v šatech, 

které připravovala ČT pro 
soutěž Star Dance? Mohla 
jste si je po skončení natáčení 
ponechat? 

„V šatech jsem se cítila dobře. 
Bohužel jsou majetkem České 
televize. Vše vymýšlela kostým-
ní výtvarnice Hana Kopecká. 
Měla nás všechny přesně otipo-
vané. Zkoušelo se hned v neděli 
na jednu zkoušku, v sobotu při 
generálce se udělaly jen ty nej-
nutnější úpravy. Do vzhledu šatů 
jsme téměř nemohli mluvit. Šila 
je však firma, která má s tímto 
typem šatů zkušenosti. Stejné to 
bylo i s účesem a make-upem.“

Zažila jste i „veselé příhody 
z natáčení“?

„Já jsem ve Star Dance zažila 
jen veselé příhody. Všichni si ze 
všech dělali legraci, narážka stří-
dala narážku. Byly to nejzábav-
nější čtyři měsíce v mém životě.“ 

Renata Spustová, 11. ZŠ

Přátelé výtvarného umění 
vyrazili za kulturou tentokrát 
do Olomouce. Pro členy Pobe-
skydského klubu přátel výtvar-
ného umění ve Frýdku-Místku 
se stala hanácká metrople 
cílem z několika důvodů. 

Jedním z nich byla prohlídka 
Arcidiecézního muzea. Vzniklo 
v roce 1998 za společného úsi-
lí církve a státu a představuje u 
nás ojedinělou instituci prezen-
tující duchovní výtvarnou kulturu 
Moravy. 

Každý z milovníků umění měl 
možnost procházet muzejními 
interiéry s audioprůvodcem. Stači-
lo jen zvolit číslo trasy, poslouchat 
a dívat se. A bylo opravdu nač. 
Citlivost, s jakou se architektům 
projektu podařilo skloubit pestrou 
škálu historických slohů s moder-
ními konstrukcemi, je hodna obdi-

Za výtvarným uměním do Olomouce
vu. Nezbývalo než v kapli sv. Bar-
bory za doprovodu barokní hudby 
všem, kdož se o to zasloužili, tiše 
poděkovat. Jistě ne náhodou zvolili 
odborníci toto olomoucké muzeum 
na Svatováclavském návrší jednou 
z pěti Staveb roku 2007.

A kam za novodobým umě-
ním? Hned několik expozic nabízí 
nedaleké Muzeum moderního 
umění. V posledních měsících se 
stal nejen pro nás nejlákavějším 
barevný i černobílý svět op-artu 
Victora Vasarelyho. Bylo zajímavé 
sledovat, jak mistrně dosahoval na 
svých plátnech pomocí geometric-
ké abstrakce trojrozměrného efek-
tu. Všichni návštěvníci s nadšením 
přijali, že dveře sálu s právě kon-
čící výstavou děl tohoto velkého 
umělce moderní doby zůstaly ještě 
otevřeny pro potěchu jejich oka i 
srdce.  Miroslava Žembová

V lednu se dětská hip hopo-
vá taneční skupina Funky 
Beat TJVP zúčastnila Pohá-
rové soutěže v improvizaci 
„O novoroční cenu TŠ Palas 
a 2.ZŠ“ ve Frýdku-Místku. Na 
soutěži doslova zazářila.

Skupina se této soutěže účast-
nila poprvé, ale protože předvedla 
maximální výkon, všichni tanečníci 
se probojovali do finále a obsadili 
první příčky jak v mini kategorii, tak 
v kategorii junioři a hlavní věkové 
kategorii. V nejmladší kategorii 
mini do 8 let se na 1. místě umís-
til Tomáš Kuna, který je nadějnou 
hvězdou skupiny, v kategorii děti 
jsme také získali umístění, a to 5. 
místo Aneta Brožová a 4. místo 
Tomáš Brož. Nejnáročnější kate-
gorií byla kategorie juniorů, kde 
bylo nejvíce účastníků, přesto si 
zde Kristýna Ičová vytančila 6. 

Funky Beat TJVP má velké úspěchy
místo a Bar-
bora Blahu-
tová místo 
páté, nejlepší 
výkon před-
vedla Barbo-
ra Budinská 
a získala 
tak 1. místo. 
Hlavní kate-
gorii tanečníci 
skoro „roz-
drtili“, když 
obsadili první 
tři místa. 5. 
místo – Klára 
Suchoňová, 
3. místo – 
Denisa Raganová, 2. místo Ivana 
Nováková a svůj zatím nejlepší 
výkon, kterým ohromil nejen poro-
tu, ale také svou trenérku, předvedl 
Jakub Farkaš – 1. místo. V katego-

rii duo junioři se na 2. místě umís-
tily Barbora Blahutová a Barbora 
Budinská. Umístění potěšilo nejen 
tanečníky, ale také trenérku Kristý-
nu Blahutovou.

první řada zleva: Barbora Blahutová (5. místo), Barbo-
ra Budinská (1. místo), Tomáš Kuna (1. místo); druhá 
řada zleva: Ivanka Nováková (2. místo), Aneta Brožo-
vá (5. místo), Tomáš Brož (4. místo); třetí řada zleva: 
Krista Ičová (6. místo), Klára Suchoňová (5. místo), 
Denisa Raganová (3. místo); čtvrtá řada: Filip Vludar-
čik a Jakub Farkaš (1. místo)

Čtyřiadvacetiletá profesio-
nální tanečnice z Ostravska 
Simona Švrčková vstoupila do 
povědomí veřejnosti ve druhém 
kole taneční soutěže České 
televize Star Dance. Od finále 
ji a jejího televizního partnera 
Jiřího Schmitzera dělil jen malý 
krůček. Kromě profesionální 
kariéry však se svým partne-
rem započala i pedagogickou 
dráhu a věnuje se na základ-
ní škole Jiřího z Poděbrad ve 
Frýdku-Místku výchově mla-
dých tanečních nadějí.

Kdy jste začala se závod-
ním tancem a v jakém klubu? 
Odkdy závodíte?

„S latinsko-americkými tanci 
jsem začala ve dvanácti letech 
v tanečním klubu Trend v Nové 
Bělé. Zpočátku to bylo jednodu-
ché, začínalo nás deset děvčat 
a tancovaly jsme pro zábavu. O 
rok později jsem dostala svého 
prvního tanečního partnera. Byl to 
ten největší frajer z celého klubu a 
všechny dívky s ním chtěly tančit. 
Od té doby se věnuji latinsko-ame-
rickým tancům závodně. Nejprve 
to bylo na mládežnické a juniorské 
úrovni, dnes s mým současným 
partnerem Tomášem Hoškem 
tancujeme profesionálně.“

Jak jste skloubila závodění 
se školními povinnostmi?

„Na základní škole jsem měla 
samé jedničky, takže s učením 
problém nebyl a vše se dalo 
stihnout. Na gymnáziu už to 
bylo horší. Tancovala jsem na 
vysoké úrovni, což znamenalo 
tréninky do noci, před velkou 
soutěží taneční soustředění, o 
víkendech na soutěži a k tomu 
učení. Ale když se chce, jde 
vše, a paní profesorky mě pod-
porovaly. Tancování se stalo i 
finančně náročnější. Zpočátku 
mi stačily jedny šaty a dvoje boty 

na rok, později už byly potřeba 
šaty desatery. Jezdili jsme nejen 
po republice, ale byli jsme třeba 
i v USA v Orlandu, ve Francii, 
Itálii, Rakousku, na Tchaiwanu 
nebo v Holandsku.“

Jak jste se dostala do Star 
Dance? Pan Schmitzer vám 
byl přidělen nebo jste si ho 
vybrala sama?

„Přihlásili jsme se s partnerem 
na konkurz. Věděli jsme však, 
že má vždy šanci pouze jeden z 
páru. A Tomáš vzal moje vítěz-
ství v pohodě. Pan Schmitzer mi 
byl televizí přidělen.“

Který tanec jste zvládla s 
panem Schmitzrem nejlépe, 
který se vám naopak nedařil?

„Já myslím, že pan Schmitzer 
zvládl všechny tance na výbor-
nou. Je to velmi přizpůsobivý, 
ctižádostivý a sebevědomý 
člověk. Dělá všechno naplno s 
čistou hlavou a nic pro něj není 
problém. Když mu nějaký taneč-
ní prvek nešel, museli jsme ho 
nahradit jiným. Vždycky jsme 
se dokázali domluvit. Zpočátku 
jsme trénovali tak dvě hodiny, 
pak pět a nakonec v závěru 
deset hodin denně. Na nácvik 
tance jsme měli čtyři dny, tři dny 
probíhala samotná generálka.“

S jakými zajímavými osob-
nostmi jste se během natá-
čení setkala? Kdo z nich vás 
nejvíce ovlivnil?

„Setkala jsem se s osmi skvě-
lými osobnostmi (Schmitzer, 
Valenta, Vilhelmová, Dlouhý, 
Záruba, Žídková, Filipová, 
Hilgertová), které nám taneč-
níkům zpříjemňovaly chvíle ve 
Star Dance. Nejvíce mě ovlivnil 
samozřejmě pan Schmitzer. Je 
to skvělý člověk, který srší humo-
rem a je stále pozitivně naladěn. 
Soutěži dodávali tu správnou 
atmosféru i moderátoři Marek 

Eben a Tereza Kostková. Všich-
ni byli velmi skromní, rádi se 
bavili a nezdálo se mi, že by žili 
jiným životem než my. Měli jsme 
v tu chvíli stejné starosti. Kromě 
tancování navíc ještě vystupova-
li ve svých představeních, jezdili 
po zájezdech. Bylo vidět, že jsou 
velmi pracovití a popularitu si 
zaslouží, protože se za ní skrývá 
množství práce.“

Byly se soutěží spojeny i 
společenské povinnosti?

„Ve smlouvě jsme měli zakot-
venu jednu povinnou společen-
skou akci. Byl to ples České tele-
vize na Žofíně a musím říci, že 
celá akce měla vysokou úroveň.“ 

Vadil vám rozdíl výšek mezi 
vámi a panem Schmitzerem?

„Pro závodní tancování by byl 
tento výškový rozdíl překážkou, ale 
v této soutěži mi vůbec nevadil.“

Jak jste odpověděla na 
nabídku k sňatku vašemu pří-
teli, kterou vám učinil na závěr 
soutěže? Kdy bude svatba?

„V nejbližší době svatbu 
neplánuji. Žijeme spolu s Tomá-
šem sedm let, společně hos-
podaříme a nebude to pro nás 
žádná změna. Po sedmi letech 
mi ale připadá normální, že si 
mě chce partner vzít. Počkáme 
ale na tu správnou chvíli.“

Jaké máte další profesio-
nální plány? Uvažujete o tom, 
že byste učila tělesnou výcho-
vu na základní škole?

„Chceme s Tomášem dále 
závodně tančit, takže dopoled-
ne pilně trénuji, protože jsem 
toho během Star Dance hodně 
zameškala a blíží se spousta 
soutěží. Začali jsme také s pří-
pravou školních dětí v tanečních 
kroužcích. V taneční třídě na 
základní škole Jiřího z Poděbrad 
připravujeme odpoledne přes tři-
cet dětí. Zatím trénujeme jednou 
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083
www.kinovlast.cz

MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

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                       13,00 - 17,00

F.Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)

tel.: 558 435 449, mobil: 732 628 731,
klubnezbeda.f-m@caritas.cz

Cílová skupina: 6-18 let
provozní doba od 13. do 17. hodiny

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz 
o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historic-
ko-etnografická část prezentuje nyní na 800 
sbírkových předmětů, dokumentujících tradič-
ní zemědělství, řemesla, obchod, železářství 
a další. Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-
nin a přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. Nabízí 
Rytířský sál, s erbovními obrazy slezské šlech-
ty, zámecké interiéry instalované v reprezen-
tačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, 
kapli sv. Barbory a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. 
Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nej-
známějším a k nejnavštěvovanějším marián-
ským poutním místům ve Slezsku. Expozice je 
obohacena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána 
Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, 
které byly přestěhovány z poutního kostela 
Navštívení Panny Marie – Baziliky minor.

Sobota 16. února ve 14.00 hodin
Zemanovo dřevěné divadlo

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Hravý pořad plný dětských soutěží, rej 
masek, povídání si s jednotlivými maskami 
přímo na pódiu, tanečky s dětmi, ukázka 
tanečního vystoupení velkých marionet, 
to vše doplněno dětskými písničkami.

Sobota 16. února ve 20.00 hodin
REPREZENTAČNÍ SWINGOVÝ PLES

K tanci i poslechu hrají: LR Cosmetic Big Band 
Edy Šurmana, WS kvartet, Evergreen party

Čtvrtek 28. února v 19.00 hodin
TRIO CONCERTINO

Ivo Kahánek – klavír, Jan Fišer – housle, 
Tomáš Jamník – violoncello 
Vzniklo v roce 1999 na Pražské konzerva-
toři. Vítěz soutěže Bohuslava Martinů 2004. 
Repertoár Tria Concertino zahrnuje díla nej-
významnějších českých hudebních skladate-
lů, díla světového klasicismu a romantismu.
Předplatitelé KPH 2007/2008

Pohybové kurzy
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Nedostatek pohybu, sedavý způsob života, 
špatná životospráva – to vše způsobuje, 
že páteř je nesprávně zatěžována a sval-
stvo, které má rozhodující vliv na udržování 
jejího správného postavení, ochabuje. Při 
klidné hudbě se naučíme soubory cviků na 
protažení, posílení i uvolnění svalů celého 
těla. Kurz bude probíhat pod vedením lek-
torky Ivany Oramové každou středu 17:30-
19:00 hod. Kurzovné na 12 lekcí činí 480 
Kč, s omezeným počtem jednorázových 
vstupů 50 Kč/1 lekce. 

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Lekce jsou zaměřeny na zpevňování a for-
mování svalových skupin. Kurz bude probí-
hat pod vedením lektorky Jany Bretové kaž-
dé pondělí 17:30-19:00 hod. Kurzovné na 
18 lekcí činí 720 Kč, s omezeným počtem 
jednorázových vstupů 50 Kč/1 lekce. 

CVIČENÍ PRO SENIORY
Nemusíte se bát pohybu ani v nevyšším 
věku. Čeká vás zdravotní cvičení s over-
balovými balóny. Cvičení s prvky jógy, kte-
ré pomáhá překonat bolesti zad, ztuhlost 
svalů, kloubů. Vše v pomalém tempu. Kurz 
bude probíhat pod vedením lektorky Věry 
Řehové každý čtvrtek 9:30-10:30 hod. 
Kurzovné na 10 lekcí činí 350 Kč, s ome-
zeným počtem jednorázových vstupů 45 
Kč/1 lekce. Zahájení: čtvrtek 21. 2. 2008. 
Platba kurzu proběhne ve čtvrtek 14. 2. v 
Národním domě 9:00-12:00 a 13:00-17:00 
hod. Přihlášky obdržíte v recepci Národní-
ho domu, odevzdejte do 12. 2.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY 
PILATES

Cvičení v poklidném tempu, zaměřené 
na zlepšení držení těla, nápravu nerov-
nováhy pohybového systému, ovlivňuje i 
ty nejhlubší svalové vrstvy, mírně tvaruje 
a zlepšuje koncentraci. Kurz bude probí-
hat pod vedením lektorky Věry Řehové 
každé úterý 16:00-17:00 hod. Kurzovné 
na 12 lekcí činí 420 Kč, s omezeným 
počtem jednorázových vstupů 45 Kč/1 
lekce. Zahájení: úterý 19. 2. 2008. Platba 

kurzu proběhne ve čtvrtek 14. 2. v Národ-
ním domě 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hod. 
Přihlášky obdržíte v recepci Národního 
domu, odevzdejte do 12. 2.
Informace o kurzech na tel. čísle 775 222 
709 Kateřina Kubalová, e-mail: katerina.
kubalova@kulturafm.cz

Neděle 17. února v 15.00 hodin
Divadelní agentura Aleny Bastlové

ČERT VŠUDYBYL A PRINCEZNA 
ZLOBILKA

Rozmarná, činoherní pohádka.
Středa 20. února v 19.00 hodin
Těšínské divadlo
V. Renčín, J Brabec, H. Čiháková

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
Předplatitelská skupina FMA
Pátek 22. února v 19.00 hodin 

KRÁLOVNY NOCI
SUPER GRAND TRAVESTI SHOW

Sindy, Miriam, Elen, Paloma, Dafné v 
novém celovečerním zábavném pořadu.
Sobota 23. a neděle 24. února od 9.00 h
FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ 2008

Besedy, promítání a zajímavý doprovodný 
program.
Pátek 29. února v 19.00 hodin

KRÁLOVNY NOCI
Super grand travesti show

Sindy, Miriam, Elen, Paloma, Dafné v 
novém celovečerním zábavném pořadu.

Výstavy:
1. 2. - 29. 2.

Svět hledačů – výstava fotografií
Radek Klímek a Luděk Krulikovský

Vernisáž – 1. 2. v 16 hodin
Připravujeme:

Úterý 11. března v 19.00 hodin
Naivní divadlo Liberec
Frans Gunnar Bengtsson

Zrzavý Orm
Poutavý děj i atraktivní prostředí v časech, 
kdy na pohanský sever začalo pronikat 
křesťanství, jsou hlavními atributy této 
loutkové, vtipné a peprné vikingské bur-
lesky. Představení je kombinaci malého 
rockového koncertu a iluzivních (ryze mari-
onetových) výjevů z vikingských výprav za 
zlatem, dobrodružstvím a někdy i láskou.
Hrají: Markéta Sýkorová, Jana Vyšohlído-
vá, Tomáš Bělohlávek, Filip Homola, Jan 
Hrubec, Zdeněk Peřina a Marek Sýkora
Režie: Petr Vodička
Předplatitelská skupina C

FILMOVÝ KLUB
Pondělí 18. 2. v 19.00 hod.

PERSEPOLIS
Jeden z nejúspěšnějších komiksových 
románů a vůbec první íránský autobiogra-
fický komiks přichází na filmová plátna. 
Úterý 19. 2. v 19.00 hod.

Projekt 100/ZABRISKIE POINT
Slavný provokativní Antonioniho film před-
stavující ideály volného života a lásky a 
jedno období z americké bouřlivé historie.
Pondělí 25. 2. v 19.00 hod.

NEZNÁMÁ
Příběh mladé Ukrajinky, která se snaží získat 
v Itálii práci za každou cenu a nechat minu-
lost minulostí, ale ta si ji jednoho dne najde. 
Úterý 26. 2. v 19.00 hod.

Projekt 100/ TY, KTERÝ ŽIJEŠ 
Příběh lidské existence, dobrodružství 

života, mezilidských vztahů, přání, obav, 
příběh lásky a touhy po seberealizaci. 
Další film režiséra Písní z druhého patra.

FILM PRO SENIORY
Středa 20. 2. v 10.00 hod.

PÝCHA A PŘEDSUDEK
Příběh sleduje osudy pěti sester, jimž 
zcela změní život setkání se dvěma boha-
tými a pohlednými mladíky.

BIJÁSEK
Pátek 15. 2. v 10.00 hod.
PÁSMO POHÁDEK: DOBRODRUŽSTVÍ 

NA PASECE
Sobota 16. 2. v 15.00 hod.

ARTHUR A MINIMOJOVÉ
Na zahradě jedné rodinky existuje říše 
malých lidiček, kteří si říkají Minimojové. 
Desetiletý chlapec se vydá do této říše hle-
dat tajný poklad. Film je hraný i animovaný.
FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ 2008

Termín: 23. - 24.2. 
Besedy a promítání, zajímavý doprovodný 
program s cyklocestovatelskou tématikou. 
Hosté festivalu: Lucie & Michal, Josef 
Zimovčák, Martin Stiller, Jan Vlasák, Jozef 
Trabalka, Libor Hnyk, Jan Galla, Josef 
Kozák, Motani, Manželé Sztulovi, J. Honz 
& M. Vejmělka, J. Bošek & K. Hejnová. 
Více informací na www.cyklocestovani.cz

KLUB NEZBEDA

19. 2. Výtvarné odpoledne – dlaňové obrázky
25. - 29. 2. Velká prázdninová hra o 
„nezbedníkovníky“ (etapové hry, soutěže, 
turnaje – závěrečné vyhodnocení a odmě-
nění drobnými cenami, výlet do Beskyd)

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jed-
nomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „šumivá, divoká 
Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a 
zároveň moderní byla a jsou města Frýdek 
a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
Výstavy:
S VŮNÍ TABÁKU
Výstava ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč a 
Muzea Beskyd seznamuje s historii dýmek, 
kuřáckých potřeb a tabáku u nás a ve světě. 
Dýmka je sama o sobě krásná věc, dovede 
okouzlit i ty, kteří nikdy nekouřili. Dýmky jsou 
něco, co jejich sběratelé už po staletí obdivují. 
Potrvá do 20. dubna 2008.
HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ FOTOGRAFA 
ZDEŇKA STUCHLÍKA
Představujeme fotografickou tvorbu astro-
fyzika a relativistického fyzika prof. RNDr. 
Zdeňka Stuchlíka, CSc., prorektora Slez-
ské university v Opavě.
Potrvá do 16. března 2008.
PROGRAMY, KONCERTY
Úterý 19. února 17.00 h - zámecký klub

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-
álu, poradenská služba, videoprojekce
Připravujeme:
Pátek 7. března 18.30 - 23.00 h - frýdecký 
zámek

VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámku při světle svíček
Začátek předprodeje vstupenek ve středu 
5. března v 8.00 h v pokladně zámku.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY
Čtvrtek 21. února v 17.00 hodin
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku

FRYČOVICE – JEDNA Z NEJSTAR-
ŠÍCH OBCÍ V POBESKYDÍ

Podnět k založení této osady patrně dal 
kolem roku 1255 olomoucký biskup Bruno 
ze Schaumburka. Nejstarší minulostí Fryčo-
vic a moravského severovýchodu, možnou 
existencí šlechtického sídla a také historií far-
ního kostela Nanebevzetí P. Marie se bude 
zabývat přednáška, doplněná promítáním.
Pátek 22. února 17.00 h - frýdecký zámek

HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ
přednáška fotografa Zdeňka Stuchlíka
Kolokvium nad fotografiemi, které si 
účastníci přinesou s sebou.
Spojeno s prohlídkou výstavy „Hledání 
souvislostí fotografa Zdeňka Stuchlíka“
Čtvrtek 28. února v 17.00 hodin
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 

LEDNICE A VALTICE
Přednáška přiblíží unikátní Lednicko-valtický 
areál, např. výstup na minaret, na Janově hra-
dě, projížďka po kanálech a ramenech Dyje, 
na návštěvě v zámeckém skleníku, sokolnic-
ká expozice, procházka lužním lesem a další. 
Doplněno video a data projekcí.
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 558 631 145, 723 021 622

Pobeskydský klub přátel 
výtvarného umění ve FM

GALERIE LIBREX

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 558 633 717, http://ctyrlistek.webz.cz

út-pá 13-18 hodin
mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 558 631 145, 723 021 622

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ WWW.STOUN.CZ

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Heydukova 2330,
558 647 067, 602 586 925,

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Tel.: 558 647 366, Mobil: 739 511 380
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

Minuty Euroregionu Beskydy - každý čtvrtek, 17:45 TV Prima

15. - 17. 2. v 16.30 h.
KOUZELNÁ ROMANCE

Klasická disneyovka, ve které byla prin-
cezna zlou královnou uvržena do skuteč-
ného, nepohádkového New Yorku. Jak si 
poradí v moderním světě? 

15. - 16. 2. v 19.00 h.
KAUZA CIA

Režisér Robert De Niro odhaluje pozadí 
vzniku CIA ve filmu inspirovaném skuteč-
nými událostmi. Matt Damon a Angelina 
Jolie v hlavních rolích.

17. 2. v 19.00 h.
SAW IV.

Další pokračování kultovní série filmů 
SAW o krutých zkouškách přežití je tady!

20. - 21. 2. v 19.00 h.
GYMPL

Komedie o studentech, učitelích, rodičích 
a grafitti od režiséra Tomáše Vorla. 

22. - 24. 2. v 16.30 h.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ

Realizační tým, který stvořil filmy s Garfi-
eldem, přichází opět s kombinací animo-
vaných a hraných postav. Na scéně se 
tentokrát objeví neobyčejné veverky, které 
nejen že umí mluvit, umí i výborně zpívat.

22. - 24. 2. v 19.00 h. - HITMAN
Mrazivý akční thriller na motivy počítačo-
vé hry. V hlavní roli Timothy Olyphant.

27. 2. v 19.00 h. - VÁCLAV
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve kte-
ré Ivan Trojan vyvádí jeden průšvih za dru-
hým... Na motivy prezidentských milostí.

28. – 29. 2. v 19.00 h.
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Vzrušující souboj s divokým přírodním ži-
vlem, samozvanými strážci zákona i hra-
nicemi vlastních možností v novém filmu 
Filipa Renče.

15. 2. pátek BREAKING no.13 - WARM 
UP THERAPY SESSION
NEUROKYME CREW: MYSTIF, EDDRUM, 
TERQUA, ELECTROM, SMARIO, PIC-
KFICK - SPECIAL SOUND A LIGHTS, 
LASER, ENTRY 70,- + akce BAV SE
16. 2. sobota MUSIC SESSION VOL. 4
Mild Coffee (PRAHA), Líheň (F-M) Bubli 
Funk (Behind The Door) JIŽ VE ČTVR-
TÉM POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉHO 
MINIFESTIVÁLKU 
18. 2. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
NEJEN HITY MINULÉHO STOLETÍ HRA-
JE DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁ-
NÍ, VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
20. 2. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE + LOCAL DJS
ENTRY FREE!!! 
21. 2. čtvrtek LÍHEŇ 2008 
JIŽ 7. ROČNÍK SOUTĚŽE AMATÉR-
SKÝCH HUDEBNÍKŮ, HARD ROCK 
– Pather Konyash (Ostrava), No Trip 
(Ostrava, Nový Jičín), Chaos in Head 
(Uherský Brod)
22. 2. pátek GAIA MESIAH
POPRVÉ VE STOUNU ANEB WELCO-
ME TO THE OCEAN

23. 2. sobota ŠVIHADLO
KLASIKA ČESKÉ REGGAE SCÉNY + 
LION MOVEMENTS DJS
25. 2. pondělí HITY ZE ZÁHROBÍ 
– SPECIÁL
JARNÍ PRÁZDNINY JDOU TĚŽKO TRÁVIT 
JINAK NEŽ VE STOUNU, ENTRY FREE
26. 2. úterý PRÁZNINOVÁ ROCKOTÉKA
KLASICKÁ ROCKOŠKA, DJ STOUN
27. 2. středa STOUN DRUM SPECIAL + 
TURNAJ FOTBÁLEK 
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČ-
NÁ DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED 
TÝDNE + LOCAL DJS; ENTRY FREE!!! 
+ TURNAJ VE FOTBÁLKU
28. 2. čtvrtek LÍHEŇ 2008 
JIŽ 7. ROČNÍK SOUTĚŽE AMATÉR-
SKÝCH HUDEBNÍKŮ, HARD ROCK 
– Cent-rock (Ostrava), aFurt (Ostrava), 
Alkaline (Zlín)
29. 2. pátek IDEA FATTE + HOSTÉ 
ODJINUD
HIP-HOPOVÝ VEČER IN DA STOUN, 
POPRVÉ IDEA FATTE + OGAŘI Z OVY, 
DJS:BURCHAK, FATTE, ČESKI+PARTY
1. 3. sobota METALHEY WINTER 
STORM 
HYPERION, VIDOCK, INNOCENS A 
VEČER PLNÝ TVRDÉ MUZIKY

Neděle 17. 2. - Výroční schůze České-
ho rybářského svazu

Pátek 22. 2. - Karneval – MŠ Beruška 
– ul. Nad Lipinou

15. 2. - Netopýři z korkových zátek
Budeme s dětmi vyrábět jednoduché posta-
vičky netopýrů. Doneste si korkovou zátku!

19. 2. - Zvířátkový den
Pro děti budou připraveny pohybové hry 
ze světa zvířátek. Za splněné úkoly dosta-
nou odměny! Začátek v 10.00 hod.

22. 2. - Barevný had 
Děti mohou s maminkami vyrobit hada z vrš-
ků z PET lahví. Doneste si 10 a více vršků!

26. 2. - Zelené potraviny
Zajímavou besedu o zdravé výživě povede 

paní Jana Kocichová. Začátek v 10.00 hod. 
29. 2. - Sluníčko z tácku

Děti mohou vyrobit sluníčko a obarvit tem-
perami. Materiál k dostání u nás.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Cvičení těhotných maminek
na rehabilitačních míčích 

ANGLIČTINA HROU – pro děti od 3 let
Kurzy probíhají každé úterý v odpoledních 
hodinách. Cena 25 Kč/vyuč.hod. Bližší 
informace u p. Martinové - tel. 608 888 630

16. února – Za architektonickými 
památkami Opavy
autobusový zájezd

21. února – Barvy egyptských pouští
přednáška J. Sedláčka

VOŠ Goodwill, pavilon B, 16 hod.

V. Talicha 1863, tel.: 558 432 952

Festival frýdecko-místeckých divadelních 
souborů

„DNES VÁM HRAJE“
Pro děti

- vstupné 25,- Kč
Sobota 23. února v 15 hodin

Iva Peřinová
Popelka

premiéra činoherní pohádky, hraje DUO 
– Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek, 

Junior studio
Pro mládež a dospělé

- vstupné 60,- Kč
Sobota 23. února v 18 hodin

Norbert Závodský
Příběh z Montmartru

divadelní ztvárnění filmu Amélie z 
Montmartru, hraje soubor 21 gramů 

Frýdek-Místek
Změna programu vyhrazena!

Předprodej vstupenek vždy ve st., čt. a 
pá. od 15 do 17 hod na aktuální sobotní 

představení!
Půjčování kostýmů v únoru:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

Petr Vogel
Starý pecky – naposled

Autorský šperk
do 7. března

Jana Walachová
Divadlo ING
Fotografie

Od 28. 2. (vernisáž v 17 hodin)

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

Telefon: 558 434 154, 558 434 525,
www.klicfm.cz, e-mail: info@klicfm.cz

Nabídku kroužků a kurzů na 
2. pololetí najdete na www.

klicfm.cz
25., 26., 27. 2. - PRÁZD-
NINOVÉ JEDNODENNÍ 

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY
Program: Lyžování a výuka lyžování
Místo: Morávka – Ski areál Sviňorky
Cena: Lyžaři: 250,- Kč, Nelyžaři: 300,- Kč 
(doprava, celodenní permanentka, vlek, 
výuka lyžování, pedagogický dozor)
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz
25. 2. - PRÁZDNINY S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00 hodin
27. 2. - PRÁZDNINY S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00 hodin
28. 2. - DOPOLEDNE PRO DOVEDNÉ 
RUCE + BAZÉN
Program: Společně si užijeme tvořivého 
dopoledne a pro snadnější probuzení ze 
zimního spánku navštívíme bazén.
Cena: 50,- Kč (materiál, vstup na bazén, 
pojištění)
S sebou: Svačinu, plavky, ručník
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 9:00 – 14:00 hodin
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon 558 434 154, 731 167 010, e-mail: 
iva@klicfm.cz

29. 2. - PO STOPÁCH YETTIHO
Program: Vydáme se po stopách sněž-
ného tvora, který byl zastižen v okolí 
přehrady v Bašce. Výpravou vás bude 
provázet náš význačný yetolog ing. Krá-
lík. Tentokrát si Yetti nese lup z moskev-
ského muzea, děkujeme za pomoc všem 
odvážlivcům.
Cena: 80,- Kč (jízdné, oběd, pedagogický 
doprovod, pojištění)
Místo a čas: SVČ Klíč, Sraz v 9:00 hodin
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon 558 434 154, 731 167 010, e-mail: 
iva@klicfm.cz. Přihlaste se do 20. 2.

ŠACHY
22. 2. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let
Info: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 15:30 – 18:00 hodin

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.wz.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

GALERIE POD SVÍCNEM
Obrazy a odrazy Markéty Vlčkové

a Natálie Pěrkové Knotkové 
Nenechte si ujít výstavu „Přítelkyně“, 

která představuje obrazy a odrazy Mar-
kéty Vlčkové a Natálie Pěrkové Knotkové.  
Obrazy jsou jiskrné a barevné, s arabsko-
africkým leitmotivem.

Výstava potrvá do 7. března.

Pro inzerci volejte
603 249 743
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