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slovo primátorky

Statutární město Frýdek-
-Místek, okresní soud, okresní 
státní zastupitelství, středisko 
probační a mediační služby i 
Policie České republiky měli 
své zastoupení při podpisu 
společného prohlášení o spo-
lupráci v rámci Systému včas-
né intervence, který si má po-
svítit na delikventní mládež.

„Systém včasné interven-
ce představuje systémové pro-
pojení mezi subjekty, které řeší 
problematiku delikventní mláde-
že. Slouží k rychlému předává-
ní informací prostřednictvím in-
formačních technologií. Základ-
ním posláním tohoto systému je 
pozitivní změna situace v cho-
vání klienta pomocí efektivní re-
akce a spolupráce všech institu-
cí, do jejichž působnosti spadá 
péče o rizikové, ohrožené a de-
likventní děti. Tato změna smě-
řuje k nápravě nežádoucího sta-
vu, tedy delikventního jednání dí-
těte, odstranění rizik ohrožení dí-
těte a podobně,“ přiblížil systém 
náměstek primátora Michal Po-
bucký. Ten poděkoval všem, kte-
ří se na frýdecko-místecké radni-
ci u této příležitosti sešli. „Podpis 
je pouze začátek, začátek těž-
ké práce, ale věřím, že vy všich-
ni jste tady zárukou toho, že to 
fungovat bude a že dětem oprav-
du pomůžeme,“ oslovil přítom-
né Michal Pobucký. Město je ga-
rantem projektu, který spolupra-
cuje s dalšími subjekty. Minister-

Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo města na svém 17. zasedání v 

pondělí 9. února mimo jiné rozhodlo i o udělení 
Ceny Statutárního města Frýdku-Místku za rok 
2008 pro významné osobnosti našeho města.

Do konce ledna 2009 bylo podáno osm ná-
vrhů – osm kandidátů na udělení Ceny města. 
Všechny návrhy byly projednány radou měs-
ta, předsedové politických klubů následně za-
stupitelstvu doporučili čtyři kandidáty na udělení Ceny města za rok 
2008. Po jednomyslném hlasování všech zastupitelů Cena Statutár-
ního města Frýdku-Místku za loňský rok bude udělena:

• panu Jaromíru Václavíkovi, prezidentovi Společnosti pro 
symfonickou a komorní hudbu ve Frýdku-Místku, za jeho dlou-
holetou činnost v hudebních a společenských aktivitách Symfo-
nického orchestru Frýdek-Místek

• panu Evženu Zámečníkovi, hudebnímu skladateli, za dlouho-
letou tvůrčí činnost v hudební oblasti

• panu Ivanu Kopeckému, fotbalovému trenérovi, za dlouho-
letou propagaci kopané a práci s mladými sportovními talenty

• paní Marii Novákové, vedoucí dětského tanečního souboru 
Ostravička, za práci v oblasti kulturního života, výchovy a vzdě-
lávání mládeže k lásce a tradicím kraje

Slavnostní předání Ceny města za rok 2008 se uskuteční v Nové 
scéně Vlast v pátek 13. března 2009.

Všem oceněným osobnostem města blahopřeji jménem všech za-
stupitelů našeho města.   Eva Richtrová

Město pomůže s problémovou mládežíMěsto pomůže s problémovou mládeží

UJEDNÁNO: Podpisem svou účast za město stvrdili primátorka Eva Richtrová se svým náměstkem Mi-
chalem Pobuckým, na snímku také Tomáš Václavík za Policii České republiky.    Foto: Petr Pavelka

stvo vnitra by mělo město vyba-
vit příslušnou technikou a do kon-
ce prvního pololetí letošního roku 
by se měl rozjet zkušební pro-
voz. Zúčastnění věří, že systém 
včasné intervence určitě pomů-
že, protože dnes spousta infor-
mací o problémových dětech zů-
stane na úrovni škol a nedostane 
se dál. Do případů se pak často 
vstupuje, až když je pozdě. „Jde 
taky o to, přestat se tohoto systé-
mu bát, informace o dětech sku-
tečně vkládat a vzájemně využí-
vat. Je v tom i prvek vzájemné 
kontroly, kdy se lze bavit o tom, 
proč něco uteklo školám nebo 
sociálním orgánům,“ vysvětlil Mi-
chal Pobucký.

I když statisticky trestná čin-
nost nezletilců stagnuje, riziko 
„uklouznutí vůči paragrafům“ se 
stěhuje do věkových kategorií, 
kde by to před pár lety nikdo ne-
čekal. Stále mladší děti mají zku-
šenosti nejen s alkoholem, ale 
drogami, což potvrzují i lékaři. 

V České republice existu-
je řada institucí, zařízení a or-
ganizací, které se z nejrůzněj-
ších stran zabývají kriminálně ri-
zikovými skupinami dětí. Systém 
včasné intervence má přinést do 
jejich práce více koordinovanosti 
a systémovosti, aby opatření byla 
přijímána v širších souvislostech 
a zohledňovala potřeby dítěte. 
„Jde o to, že každá instituce dnes 
plní své úkoly, ale pracovníci jsou 
často přetíženi, jejich systém je 

administrativně složitý a neope-
rativní. Systém včasné interven-
ce si přitom klade za cíl rychlou a 
účinnou pomoc klientovi, pomo-
cí systémové, účinné a koordino-
vané spolupráce institucí účast-
ných na péči o rizikové nebo de-
likventní děti a mládež. Propojení 
institucí je v informacích i v prá-
ci s klientem, jeho rodinou a ko-
munitou,“ vysvětlil Michal Pobuc-
ký. Na důležitost rodiny upozorni-
li při setkání na radnici policisté, 
kteří se svěřili s čerstvými zkuše-
nostmi ze zásahu v terénu po po-
loletních vysvědčeních. To nača-
pali spoustu mladistvých pod vli-
vem alkoholu a v praxi viděli, že 
jejich rodiče to ani příliš nevzru-

šuje. Policie věří, že díky zapoje-
ní města do systému budou moci 
lépe cílit nejrůznější preventivní 
akce. Systém totiž vytvoří určitou 
„sociální mapu“, která odhalí lo-
kality vhodné k intervenci. 

Trest dětí, uložený soudem, 
je až to poslední. Čím méně dětí 
se dostane až před soud, tím 
větší efektivitu systém vlastně 
vykáže. „Soud potřebuje co nej-
více informací pro rozhodnutí, 
jaké opatření v konkrétních pří-
padech přijmout. Víme, že ně-

kterým pomoci prostě není. Taky 
víme, že už na prvním stupni zá-
kladní školy učitelé dokážou od-
hadnout asociální typy, kde ro-
dina nefunguje. Prostě dosta-
nou najíst, mají kde přespat, 
ale tím to končí. Také jsou rodi-
ny, kde jsou matky ke svým dě-
tem velice nekritické, což na-
konec nezřídka končí domácím 
násilím právě proti nim,“ sděli-
la zkušenosti z praxe předsed-
kyně Okresního soudu ve Frýd-
ku-Místku Jiřina Jalůvková.  (pp)

Nemocnice na zastupitelstvu
Frýdecko-místečtí zastupi-

telé nepřestávají sledovat dal-
ší osud frýdecké nemocnice, 
informace z první ruky jim při-
tom dodává jejich kolega Mi-
roslav Přádka. Zastupitelé 
vzali informace o rekonstrukci 
nemocnice na vědomí a shodli 
se, že je zapotřebí v tomto té-
matu táhnout za jeden provaz 
i na krajské úrovni.

Zřizovatel nemocnice Morav-
skoslezský kraj vyčlenil prozatím 
na tuto akci v souhrnu téměř 40 
milionů korun, které jsou určeny 
jak na zpracování projektové do-
kumentace a inženýrskou činnost, 
tak na financování bourání hava-
rijních pavilonů, přípravu území a 
přeložek. „Celkové výdaje na akci 
Pavilon chirurgických oborů včet-
ně projektové dokumentace jsou 

předpokládány ve výši zhruba 766 
milionů, včetně nákladů na tech-
nický dozor a zdravotnickou tech-
nologii,“ sdělil radnici náměstek 
hejtmana Karel Konečný. „Nemoc-
nice je zásadní téma, které sledu-
ji i z pozice krajského zastupitele,“ 
ujistil, že vedení města se touto 
problematikou zabývá, náměstek 
primátora Petr Cvik. 

Ředitel nemocnice Miroslav 
Přádka informoval zastupitele o 
dalším vývoji, který počítá s pro-
vedením nového vjezdu do ne-
mocnice, ze strany ulice E. Krás-
nohorské naproti vyústění ulice 
Tolstého. „Dnes uzavřený vjezd 
bude přebudován, po dobu de-
molice bude stávající vjezd uza-
vřen,“ vysvětlil Miroslav Přádka 
s tím, že zde vznikne i odstav-
né parkoviště v areálu s kapaci-

tou přes sto míst. „Jsme na za-
čátku řešení celé situace, připra-
vujeme se na demolici projektu, 
aby mohl proběhnout co nejdří-
ve. Více financí bychom letos ne-
dokázali proinvestovat, přeložky 
a demolice zaberou určitý čas,“ 
doplnil. To vedlo radního Mirosla-
va Adama ke skeptickému odha-
du, že tímto tempem a vzhledem 
k téměř miliardové investici bude 
frýdecká nemocnice přebudová-
na někde v roce 2020. Svato-
mír Recman, náměstek hejtma-
na a frýdecko-místecký zastupi-
tel, proto zrekapituloval: „Nava-
zujeme na předchozí krajské za-
stupitelstvo, v prosinci se schvá-
lily finanční prostředky pro rok 
2009, jsou vyčleněny tak, aby do 
36 měsíců byla rekonstrukce pro-
vedena.“  (pp)
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krátce

Frýdecko-místecké zastupi-
telstvo na svém zasedání de-
batovalo o avizované možnos-
ti prodeje Kina Petra Bezru-
če. Nakonec uložilo příspěvko-
vé organizaci Národní dům vy-
pracovat v alternativách využití 
Kina Petra Bezruče a projednat 
v jednotlivých komisích města 
možnosti dalšího fungování ob-
jektu. Prodej formou nabídko-
vého licitačního řízení s nejniž-
ší nabídkovou cenou 18 milio-
nů korun zůstává přitom ve hře.

„K prodeji kina proběhlo něko-
lik jednání, přitom ani ředitel orga-
nizace Národní dům nezaujal jed-
noznačný postoj. Musíme si uvě-
domit, že od 1. července se zde 
nepromítá, kino se přesunulo do 
Nové scény Vlast, kde se na-
šel alternativní a velmi dobrý pro-
stor, kam bude přenesena i zvu-
ková technika. Jediným problé-
mem prodeje je ztráta jeho sálu, 
který potřebujeme na 10-15 akcí. 
Proto byl navržen prodej za jas-
ných podmínek, i s povinností na 
tři roky zachovat sál pro naše po-
třeby. To by znamenalo, že do tří 
let musíme najít alternativu, jak 
nahradit tyto prostory. Řešení je v 
rekonstruované víceúčelové spor-
tovní hale případně v jiném objek-
tu, který upravíme, aby těmto úče-
lům vyhovoval. Někdo musel roz-
pochodovat debatu o prodeji, pro-
tože argumenty jsou na obou 
stranách,“ uvedl téma prodeje ná-
městek primátora Petr Cvik.

Zdeněk Stolař, zastupitel a ře-
ditel Národního domu, pod který 

kino spadá, musel přiznat, že 35 
let stará budova, poplatná době, 
je v poměrně špatném technickém 
stavu. „Problematická je elektro-
instalace a vytápění, revize zatím 
procházejí, ale nepůjde to doneko-
nečna, takže výrazná rekonstruk-
ce by tu určitě musela být,“ připus-
til Stolař. Město tyto náklady odha-
duje na 50-60 milionů korun, proto 
tlačí na zásadní rozhodnutí. 

„Zavření kina si vynutila nízká 
návštěvnost, lidé utíkají do mul-
tikin a ani ta se všechna neudr-
ží. Kino tam zpátky prostě ne-
vrátíme, navíc Nová scéna už je 
dneska i s parkovištěm,“ reagoval 
Petr Cvik na hlasy směřující k za-
chování kina. „Kdyby šlo jenom o 
ekonomické hledisko, je to straš-
ně jednoduché. Dneska je tam 
patnáct akcí do roka, kino jsme 
odtud přenesli. Rekonstruovat 
budovu bez náplně nedává taky 
žádný smysl. Manažer se musí k 
jedné alternativě přiklonit. Je důle-
žité stanovisko člověka, který tím 
dennodenně žije,“ vybídl Zdeňka 
Stolaře k aktivitě Jaroslav Chýlek. 
Ředitel Národního domu se ná-
sledně nechal slyšet, že z tech-
nického hlediska by objekt prodal 
okamžitě. „Mám-li mluvit za kultu-
ru, jsem rozpolcen,“ dodal. 

Svůj názor přidal i náměstek 
primátora Miroslav Dokoupil: „Já 
jsem pro prodej, protože náměstí 
Evropy nikdy nežilo. Na všechno 
nemáme. Je pěkné všechno pod-
porovat, ale město se bude muset 
soustředit na činnosti, které musí 
zajišťovat ze zákona.“  (pp)

Zastupitelstvo projednalo další osud kina

Město Frýdek-Místek se ve 
spolupráci s Euroregionem 
Beskydy prezentuje na vele-
trzích cestovního ruchu, na 
tom pražském pod názvem 
Holiday World navíc s podpo-
rou Evropské unie.

„Celkové náklady na proná-
jem plochy a realizaci výstav-
ní expozice se blížily 19 tisícům 
EUR, dotace činila téměř 16 ti-
síc,“ sdělil Pavel Osina, vedoucí 
oddělení ekonomického rozvoje.

Holiday World byl v pořadí třetí 
akcí v letošním roce, na které se 
prezentovaly turistické příležitosti 
Statutárního města Frýdku-Míst-
ku a regionu Beskydy. Pražský 
veletrh se každoročně stává mís-
tem, kde je soustředěna aktuální 
a kompletní nabídka nadcházejí-
cí hlavní turistické sezóny jak pro 
domácí, tak i zahraniční návštěv-

Město se prezentuje s podporou EUMěsto se prezentuje s podporou EU

MĚSTO NA HOLIDAY WORLD: Zleva tajemník Petr Menšík, náměstci primátora Michal Pobucký a Miro-
slav Dokoupil, vpravo radní Ivan Vrba. 

níky. Již poosmnácté se zde se-
šli odborníci z oblasti cestovního 
ruchu i laičtí milovníci cestování. 
Veletrh se uskutečnil ve dnech 
5. – 8. února a Frýdek-Místek 
zde měl bohaté zastoupení v 
osobách reprezentujících město. 
„První dva dny veletrhu byly tra-
dičně věnovány odborné veřej-
nosti, oba víkendové dny patři-

ly veřejnosti laické. Naším cílem 
bylo představit nejzajímavější pří-
ležitosti k návštěvě našeho regi-
onu v oblasti turistiky, cykloturis-
tiky a lyžování, přičemž jsme se 
zaměřovali na klíčové cílové sku-
piny návštěvníků, kterými jsou ro-
diny s dětmi a zájemci o aktivní 
dovolenou. Novým propagačním 

materiálem „Tipy na výlety pro 
seniory“ jsme chtěli oslovit i tuto 
cílovou skupinu,“ vysvětlila nová 
ředitelka Beskydského informač-
ního centra Monika Konvičná.

Nabídka propagačních materi-
álů expozice Euroregionu Besky-
dy měla mezi návštěvníky ohlas. 

(Pokračování na straně 11)

Radnice a krize
Na návrh primátorky rada 

města na svém jednání 
16.2.2009 schválila vznik porad-
ní skupiny, která by měla posou-
dit možné dopady dnešní krize 
na rozpočet města Frýdku-Míst-
ku v letošním roce i v r. 2010. 
Tato skupina by měla také při-
pravit návrh na úsporná opatře-
ní nejen provozních výdajů ma-
gistrátu, ale i jeho příspěvkových 
organizací.

Navštíví automobilku
Město má přislíbenou mož-

nost exkurze v nošovické au-
tomobilce Hyundai pro frýdec-
ko-místecké zastupitele. Ti bu-
dou mít brzy možnost prohlídky 
areálu společnosti, která se jako 
všechny v oboru potýká s dů-
sledky hospodářské krize.

Podněty k dopravě
Na zasedání zastupitel-

stva zazněly i některé podněty 
k městské hromadné dopravě. 
Zastupitelka Drahomíra Jurtíko-
vá upozornila mimo jiné i na ne-
urvalé chování řidičů, kteří jezdí 
dříve, než mají. „Zpoždění se dá 
omluvit, ale dřívější odjezdy ni-
koliv,“ je přesvědčena zastupi-
telka, které vadí také častá pří-
tomnost bezdomovců v budo-
vě čekárny na novém autobu-
sovém stanovišti. „Z těchto pro-
stor je pravidelně vykazujeme, 
ale aby se tam neobjevovali vů-
bec, to bychom tam museli být 
pořád. Teď v zimě je těžké je při-
nutit, aby se zde nevraceli,“ vy-
světlil za městskou policii Vác-
lav Buček. 

Kulturní fond
Z kulturního fondu bylo roz-

děleno téměř 750 tisíc korun, v 
rezervě zůstává už jen 16 tisíc 
korun. Největší finanční příspě-
vek pro sebe získalo Frýdec-
ko-místecké umělecké sdruže-
ní (FAMUS) – 150 tisíc korun, 
mimo jiné i na Muzikantské 
žně, 50 tisíc Ostravička, Ostra-
vica a Klub angažovaných mu-
zikantů.

Hlavatý pod zámkem
V Galerii pod zámkem bude 

od 23. února do 20. března vy-
stavovat Pavel Hlavatý, držitel 
40 mezinárodních ocenění. Vý-
stavu pod názvem Grafika snů 
a skutečností můžete zhlédnout 
ve všední dny kromě pondělí od 
13 do 17 hodin, v sobotu, ale 
také v úterý a čtvrtek také dopo-
ledne od 9 do 12 hodin.

Výstava o kultuře
Do konce února máte mož-

nost zhlédnout ve foyer Nové 
scény Vlast výstavu pod ná-
zvem Z kultury Frýdku-Místku. 
Že má zdejší kulturní dění co 
nabídnout, barvitě dokumentu-
jí reportážní fotografie trojlíst-
ku fotografů – Radka Klímka, 
Luďka Krulikovského a Mirosla-
va Lyska.

(Další zprávy na straně 11)

Stavba pod hlavní doprav-
ní křižovatkou ve městě se 
znovu dostala na přetřes na 
zasedání městského zastupi-
telstva. Zastupitelstvo měs-
ta rozhodovalo o výši smluv-
ní pokuty, kterou bude město 
požadovat po zhotoviteli díla 
za zpoždění výstavby. 

V návrhu rady města bylo 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 
padesáti procent a druhou půlku 
odpustit z důvodu, že zdržení sub-
dodávky nemohl realizátor díla 
příliš ovlivnit. Město navíc vzhle-
dem ke značné ceně subdodá-
vek – prosklených konstrukcí z hli-
níkových profilů s izolačním bez-
pečnostním dvojsklem – vstoupilo 
do výběru subdodavatele za úče-
lem ověření ceny dodávky. Tu se 
nakonec podařilo přes technickou 
náročnost této subdodávky a ne-
dostatek specializovaných firem 
přece jen snížit o zhruba 300 ti-
síc korun, takže město i s uplat-

Služebna už začne sloužit

V KŘÍŽOVÉM PODCHODU: Objekt už brzy začne sloužit jako slu-
žebna městské policie.   Foto: Petr Pavelka

něním pokuty získá zhruba půl mi-
lionu korun oproti původní vysou-
těžené ceně. „Pokládáme za ob-
jektivní a poctivé padesát procent 
smluvní pokuty neúčtovat. Co se 
týče kritizovaných podhledů, kte-
ré jsou neustále ničeny, jsou i jin-
de v republice a jediná jiná mož-
nost je dát tam drátěné podhledy, 
které jsou přichyceny napevno. 
Samozřejmě estetika je pak jiná, 
a kdybychom všechno měli dělat 
s pohledem, že to někdo zničí, tak 
by město vypadalo úplně jinak,“ 
řekl náměstek primátora Miroslav 
Dokoupil, který věří, že situace v 
podchodu se přece jen zprovoz-
něním služebny městské policie 
zklidní. Také připomněl, že ve II. 
etapě rekonstrukce by v podcho-
du opětovně měly vzniknout ob-
chůdky, které zmenší problema-
tickou stropní plochu a postarají 
se i o větší frekvenci lidí v podcho-
du, která vandalům nahrávat ne-
bude.  (pp)
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AREÁL STOVKY: Zápisem na katastrálním úřadě se již majitelem konečně stalo Statutární město Frý-
dek-Místek, připravené zde výrazně investovat.      Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek získa-
lo stamiliony korun z Evrop-
ské unie na základě integrova-
ného plánu Přitažlivé město. 
Mezi pěticí hlavních projektů, 
z nichž dva jsme už představili 
v minulých číslech, je i dvojice 
projektů úzce souvisejících s 
frýdecko-místeckým fotbalem.

Statutární město se již defini-
tivně stalo majitelem fotbalové-
ho areálu Stovky, který hodlá re-
konstruovat. Rozpočet rekon-
strukce pro léta 2010-2012 po-
čítá se sumou 65 milionů korun, 
kdy 20 milionů spolkne vybudo-
vání nové hřiště s umělou trávou. 
„Areál už je zapsán do katastru 
nemovitostí, město se tedy defini-
tivně stalo majitelem a mohli jsme 
tak ihned navázat jednání s fot-
balovým klubem nad dalším fun-
gováním. Vznikla pracovní skupi-
na se zástupci města i klubu, kte-
rá se bude dalším osudem areá-
lu zabývat. Na investičním odboru 
města bude vyčleněn jeden pra-

covník, který bude mít tuto proble-
matiku na starosti. Chceme areál 
vyspravit a vyšperkovat, přičemž 
jasnou prioritou je umělá tráva, a 
také chceme především pro mlá-

dež spravit zázemí, jako jsou šat-
ny a oblast regenerace. Cílem je 
letos nastartovat přípravné pro-
jekční práce, až budeme znát 
přesnější časovou osu, bude-
me veřejnost informovat. Je tře-
ba mít ovšem na zřeteli, že se jed-
ná o evropské projekty, které jsou 
časově náročnější s ohledem na 
dodržení potřebné administrati-
vy,“ řekl náměstek primátora Petr 
Cvik. Podotkl, že tato rozsáhlá in-
vestice rozhodně neznamená, že 
by město na ostatní sporty zane-
vřelo. „Podporu ostatním sportům 
rozhodně omezovat nebudeme,“ 
zdůraznil Petr Cvik.

Město v integrovaném plánu 
vyšlo z toho, že současný areál 
má dvě travnatá a jedno škváro-
vé fotbalové hřiště, včetně okol-
ních tribun a budov souvisejí-
cích s areálem, a nevyhovuje 
již dnešním požadavkům. Pře-
devším škváru je nutno nahra-
dit hřištěm s umělým povrchem.

Projekt před vlastním vybu-
dováním hřiště s umělým povr-
chem počítá také s vybudová-
ním přečerpávací stanice a ka-
nalizační přípojky v délce zhruba 
600 metrů a vybudováním čistič-
ky odpadních vod. 

(Pokračování na straně 11)

Neoblomný spáč
14. 1. si strážníci připomněli rče-

ní o těch, co když nemohou dveřmi, 
vlezou dovnitř oknem. V půl osmé 
byli voláni na ulici M. Majerové ke 
spícímu bezdomovci, kterého pro-
budili a vykázali ven. Jenže ani ne 
za dvě hodiny volala další tamější 
obyvatelka, že si onen muž ustlal 
tentokrát o tři patra níže. Strážníci 
tak museli už uložit pokutu za ne-
uposlechnutí výzvy.

Řidič nafoukal
14. 1. dostala městská policie 

horký tip na řidiče pod vlivem al-
koholu, který se pokoušel odjet 
z parkoviště u Billy. Podle sděle-
ní vypadal podnapilý a narazil do 
patníku. Muži ze Skalice bylo při 
dechové zkoušce naměřeno 2,74 
promile alkoholu v krvi, a proto byl 
předán Policii České republiky.

Sousedé si všímají
14. 1. hodinu před půlno-

cí projevila jedna paní strach 
o souseda, když slyšela hlasi-
té sténání, které náhle utich-
lo. Hlídka městské policie se na 
udanou adresu vydala a zjistila, 
že je vše v pořádku a onen muž 
je jen v lehce podnapilém stavu.

Napadení rodinou
15. 1. se po půlnoci městským 

policistům ozvala žena s tím, že 
byla napadena přítelem. V bytě na 
ulici Tolstého strážníci zjistili, že se 
vše obešlo bez zranění, ale proto-
že se zde nacházely i tři děti, dopo-
ručily muži, aby v podnapilém stavu 
raději odešel z bytu. Další případ ro-
dinných neshod se pak odehrál na 
Malém Koloredově, kde byla napa-
dena žena svou dcerou pod vlivem 
omamných látek. Ani tady napade-
ná nechtěla převézt k ošetření.

Koulovačka na střeše
16. 1. po třetí hodině odpoledne 

oznámila žena dispečerce měst-
ské policie, že na ulici V. Talicha 
jsou na střeše domu kluci a kou-
lují se. Žádné hazardéry se však 
už strážníkům po příjezdu na mís-
to nepodařilo objevit, třeba už kraj-
ně nebezpečné zábavy zanechali.

Pozor na led
16. 1. musela hlídka městské 

policie kolem 16. hodiny na řece 
u Víceúčelové sportovní haly vy-
světlovat třem malým chlapcům, 
že skákat na ledě může být za jis-
tých okolností značně nebezpeč-
né. „Osoba v telefonátu se obá-
vala, ať se neproboří, tak jsme tam 
vyrazili a na břehu je poučili, co jim 
hrozí,“ uvedl Václav Buček, pově-
řený vedením městské policie.

Konflikt ve Sklepě
16. 1. krátce před půlnocí na-

hlásil městské policii muž, že byl 
spolu s kamarádkou napaden v 
baru Sklep Ukrajinci, kteří po nich 
chtěli peníze. Cizinci byli násled-
ně prověřeni cizineckou policií, 
ale nakonec incident neměl žád-
né řešení, protože nikdo nechtěl 
nic oficiálně nahlásit.  (pp)

Zastupitelé města na svém 
únorovém zasedání rozhod-
li o poskytnutí neinvestičních 
dotací z Fondu reprezenta-
ce a propagace města. Deset 
subjektů si mezi sebe rozdělí 
412 tisíc korun. Finance jsou 
určeny na úhradu části ná-
kladů spojených s materiálo-
vým, technickým a organizač-
ním zabezpečením akcí nebo 
na úhradu výdajů spojených 
s cestovními náklady (benzín, 
nafta) a ubytováním.

Nejvyšší částka, sto tisíc ko-
run, byla přidělena Tělovýchov-
né jednotě Slezan Frýdek-Mís-
tek na pořádání sportovní akce 
Hornická desítka. Sedmdesát ti-
síc korun získala Nemocnice ve 
Frýdku-Místku na akci „II. Bes-
kydské pediatrické dny“ a po pa-
desáti tisících dostanou další tři 
subjekty – Okresní rada Asocia-
ce školních sportovních klubů Frý-
dek-Místek, na úhradu části výda-
jů spojených s dopravou, ubyto-
váním, stravováním, pronájmem 
sportovišť a pořízením propagač-
ních předmětů s logem Statutár-
ního města Frýdku-Místku pro 
účastníky mezinárodního setkání 
mládeže Evropa – prostor pro ži-

Zastupitelé dělili z Fondu reprezentace 
a propagace města statisíce korun

vot a hry, Sportovní klub Racing 
Olešná Frýdek-Místek na úhra-
du části výdajů spojených s ma-
teriálovým, technickým a organi-
začním zabezpečením akce Mis-
trovství České republiky amatér-
ských cyklistů a Sportovní klub 
SK K2 o.s. na úhradu výdajů čás-
ti nákladů spojených s materiálo-
vým, technickým a organizačním 
zabezpečením horolezecké expe-
dice Libora Uhra „K&K Everest – 
Cho-Oyu 2009“, která se uskuteč-
ní v předpokládaném termínu 22. 
března – 5. června 2009. 

Další finance získala Škola 
TaekWon-Do ITF JOOMUK Frý-
dek-Místek, Mgr. Robin Javorek, 
Foosballový sportovní klub Frý-
dek-Místek o.s., Pobeskydský 
aviatický klub a také 6. ZŠ, kte-
rá z poskytnutých financí uhradí 
výdaje spojené s konáním Eko-
logické konference a mezinárod-
ního setkání žáků pěti států (Pol-
sko, Německo, Portugalsko, Vel-
ká Británie, Česká republika). 

Zastupitelé naopak nepodpo-
řili dostatečným počtem hlasů 
uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace s občanským sdružením 
„Pod Svícnem“ na pořádání kul-
turní akce Sweetsen fest.  (pp)

Téma zrušení místecké trž-
nice se diskutovalo také na po-
sledním jednání zastupitelstva, 
kde byly zopakovány argumen-
ty pro její útlum. Někteří zastu-
pitelé chtěli především blíže při-
blížit ekonomické důvody akci-
ové společnosti TS, které hrály 
při tomto kroku rozhodující roli.

„Akciová společnost se musí 
chovat tržně a ekonomicky, určitě 
není jejím cílem ztrátové hospoda-
ření. Rada města vzala na vědo-
mí rozhodnutí městské společnosti 
z ekonomických důvodů tržnici ve 
stávající formě již neprovozovat,“ 
říká náměstek primátora Petr Cvik.

Ředitel technických služeb TS 
a.s. Jaromír Kohut zastupitelům 
připomněl, že tržnice byla zbudo-
vána na konci 90. let celkovým ná-
kladem 7,5 milionu korun, kdy kro-
mě budov a stánků byly vytvoře-
ny další zpevněné plochy. Obrat 
ve vývoji nastal v roce 2001. „Od 
tohoto roku, kdy byly tržby nejvyš-
ší, jsme zaznamenávali v každém 
dalším roce pokles, výrazný odliv 
trhovců zejména vietnamské ko-
munity do kamenných obchodů a 
můžu říct, že za rok 2008, když ne-

Zastupitelé debatovali o tržniciZastupitelé debatovali o tržnici
počítám tržby, ale obsazení stán-
ků, tak jsme byli jen na 15 procen-
tech původního záměru s kapaci-
tou sta mobilních stánků. Provoz 
byl skutečně nerentabilní, už od 
roku 2005 se tím zabýváme a ve 
dvou etapách jsme ubírali množ-
ství mobilních stánků. V září loň-
ského roku pak bylo rozhodnuto, 
že se provoz tržnice ukončí,“ přiblí-
žil Jaromír Kohut. Potvrdil, že spo-
lečnost jednala s majitelkou vedlej-
ších pozemků, která zde také pro-
vozuje stánkařský prodej, se zjiš-
těním, že má nějaké volné kapa-
city. „Doporučili jsme trhovcům, ať 
se na ni obrátí. V současné době 
probíhá vyhodnocování, jak s trž-
nicí nakládat dál. Dohodli jsme 
se, že na únorovém jednání pad-
ne definitivní rozhodnutí, co s těmi-
to prostory bude,“ uzavřel Kohut.

Vedení města na jednání za-
stupitelstva odmítlo, že by se za-
stupitelstvo mělo podobnými roz-
hodnutími zabývat více. V tech-
nických službách TS a.s. má totiž 
své zastoupení i opozice, takže jí 
přístup k informacím o strategic-
kých rozhodnutích této městské 
společnosti nechybí.  (pp)

VEDENÍ MĚSTA: Na zasedání zastupitelstva se objevilo i téma zru-
šené tržnice.   Foto: Petr Pavelka
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První školní dovednosti si 
při zápisu do první třídy v úterý 
2. a ve středu 3. února přišli vy-
zkoušet malí předškoláci na Zá-
kladní školu Jiřího z Poděbrad.

Frýdecko-místecká Jedenáct-
ka je v okolí známá svými vynika-
jícími sportovními výsledky, kvalitní 
péčí o mladé sportovce a dobrým 
sportovním zázemím. To zaujalo i 
maminku Kristýnky Gažové: „Kris-
týnka je velký fanda do gymnasti-
ky, navíc má na Jedenáctce sou-
rozence, takže jsme příliš neváha-
li.“ Na Kristýnku čekala při zápisu 
řada úkolů: počítala do deseti, hle-
dala rozdíly mezi obrázky, pozná-
vala barvy, tvary, prošla i testem 
prostorové orientace a správné vý-
slovnosti. Nejvíce se těší na anglič-
tinu, která se na Jedenáctce vyu-
čuje již v prvním ročníku.

Kuba Vantuch se sice do ško-
ly zatím moc netěší, ale pečlivě 

Zápis prvňáčků na JedenáctceZápis prvňáčků na Jedenáctce

U zápisu na Jedenáctce byla přítomna i primátorka Eva Richtrová.
se na zápis přichystal. Zazpíval 
písničku Mrazík neposeda. Pod-
le slov Kubovy maminky hrálo 
při rozhodování, do které školy 
Kuba nastoupí, svou roli i to, že 
kromě sportu nabízí Jedenáct-
ka i výtvarné zaměření. „Samo-
zřejmě jsem dala i na doporuče-
ní svých známých,“ doplnila ma-
minka Kuby Vantucha.

Se zápisem je spokojeno i 
vedení školy Jiřího z Poděbrad. 
„Podařilo se nám letos naplnit 
dvě první třídy,“ uvedla zástup-
kyně ředitele školy Táňa Ja-
nošcová a uzavřela: „Myslím si, 
že rodiče si už zvykli na kvalit-
ní vzdělávací i sportovní zázemí, 
které Jedenáctka svým žákům 
poskytuje.“  Renata Spustová

V rámci našeho Školního 
vzdělávacího programu – roz-
voje sociálních a personál-
ních kompetencí a plnění prů-
řezového tématu „osobnostní 
a sociální výchova“ jsme se 
rozhodli v prosinci 2008 zú-
častnit se výtvarné soutěže 
vyhlášené Střediskem volné-
ho času Klíč ve Frýdku-Míst-
ku pro druhý stupeň ZŠ na 
téma „Můj idol“. Šlo o zpra-
cování portrétu svobodně vo-
litelnou výtvarnou technikou.

Do soutěže jsme k hodnoce-
ní poslali pouze tři práce a dočka-
li se překvapivě toho nejvyššího 
ocenění. V kategorii 12-14 let zís-
kala 1. místo Veronika Benedikto-
vá s portrétem „Lulu Lewe“ a v ka-
tegorii 14-16 let získaly Kristýna 

Devítka pomáhá odhalovat talent
Müllerová s prací „Jonathan Da-
vis“ 1. místo a Barbora Hladná 2. 
místo za portrét „Phere Willson“.

Všem děvčatům blahopře-
jeme a přejeme hodně dalších 
úspěchů nejen ve výtvarné tvor-
bě, ale i v dalších činnostech, 
které budou rozvíjet jejich osob-
nost, kreativitu a originalitu.

Poděkování patří taktéž Stře-
disku volného času Klíč ve Frýd-
ku-Místku za realizaci soutěže a 
výbornou spolupráci s naší ško-
lou. Tímto vás také zveme k slav-
nostnímu otevření pobočky Stře-
diska volného času Klíč Slezská 
749 ve Frýdku-Místku, které se 
koná 17. 2. 2009 v 16 hodin a kde 
dojde také k oficiálnímu vyhlášení 
vítězů a předání cen této výtvarné 
soutěže.  Jarmila Vondráková

Zleva Veronika Benediktová, Kristýna Mülerová a Barbora Hladná. 
Foto: J. Vondráková

Po zdařilém tažení Okres-
ním přeborem žáků, který 
proběhl v polovině ledna, za-
bodovali žáci 6. ZŠ i v Kraj-
ském přeboru. 

Ten se konal ve Středisku 
volného času Klíč na ulici Pioný-
rů ve Frýdku-Místku 3. a 4. úno-
ra. Mladší žáci 1. až 5. ročníku 
vybojovali druhé místo, o den 
později se jejich starší spolužáci 
z 2. stupně umístili na páté příč-

Úspěchy šachistů ze 6. ZŠ pokračují
ce. „Bohužel nám v týmu chyběl 
jeden z klíčových hráčů Ondřej 
Boráň,“ komentoval páté místo 
zástupce starších šachistů žák 
6. třídy Tomáš Chromík.

Mladší žáci se tak kvalifiko-
vali do celorepublikového kola, 
které pořádá SVČ Klíč ve spo-
lupráci s Beskydskou šachovou 
školou ve dnech 24. a 25. břez-
na v hotelu Petr Bezruč v Male-
novicích.

ÚSPĚŠNÉ ŠACHOVÉ DRUŽSTVO MLADŠÍCH ŽÁKŮ: Vepředu 
stojí Filip Tomáš a Matěj Kuchař, za nimi Filip Valošek, Dominik Kula 
a Rostislav Berezjuk.   Foto: Libuše Zárubová

Ve dnech 3. a 4. února pro-
běhl na 7. ZŠ zápis budoucích 
prvňáčků. Zpočátku se téměř 
všichni drželi máminy sukně, 
ale postupně budoucí školáci 
ztráceli ostych i obavy. To ze-
jména proto, že se jich po vstu-
pu do první místnosti ve ško-
le ujali zkušení a ostřílení prů-
vodci z řad páťáků a šesťáků, 
kteří budoucí spolužáky i jejich 
rodiče dovedli až do cíle.

Tím byl domeček oblíbené Pipi 
Dlouhé Punčochy. Všichni museli 
uznat, že se dívenka s rusými vla-
sy a pihovatým nosíkem své role 
bezstarostné, hravé a trošku zlo-
bivé Pipi zhostila výborně. Tato 
žákyně teprve čtvrté třídy byla 
prostě skvělá. Dokázala zaujmout 
nejen budoucí prvňáčky, ale i je-
jich mladší sourozence. Všichni, 
kteří si s Pipi hráli, povídali, zpí-
vali nebo přednášeli básničky, si 
na památku odnášeli nejen plno 

Sukně se drželi jen zpočátkuSukně se drželi jen zpočátku

drobných dárečků, ale i hezkých 
dojmů. Však se sami podívejte. 
Více uvidíte na webových strán-
kách naší školy – www.7zsfm.cz.

Všichni zkušení pedagogové 
naší školy si uvědomují důležitost 
prvního kroku a příjemných pro-
žitků dětí zejména v prvních tří-
dách, proto 
hodláme ote-
vřít první tří-

dy s počtem cca 20 žáků ve třídě.
Děkujeme všem rodičům, 

kteří zapsáním svého dítěte do 
naší školy nám vyjádřili důvěru. 
Přejeme všem budoucím prv-
ňáčkům, aby stejně radostně 
přišli k nám i v září a už se na ně 
všichni těšíme.
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V Galerii Pod Sovou byla 
ke Dni otevřených dveří 20. 

Výstava projektů v Galerii Pod Sovou

ledna zahájena výstava pro-
jektů žáků naší školy. 

Projekty navazují na výuku a 
rozšiřují znalostí dětí zábavnou for-
mou. Mezi nejzajímavější projek-
ty patří Horniny a nerosty, Ves-
mír, Moje tělo, Savci, Naše město, 
Starověký Egypt, Mandaly, Zima a 
sněhulák. V projektu Sova se děti 
zajímají o historii naší školy a pou-
tavě vysvětlují, jak se před 120 lety 
sova dostala na její střechu. Pro-
jekt Tak šel čas... formou kroniky 
zachycuje školní rok očima dětí.

Dne 25. března se bude ko-
nat další Den otevřených dveří a 
tímto zveme rodiče, žáky i širší 
veřejnost k návštěvě školy a ga-
lerie. Těší se na Vás žáci a uči-
telé.  Mgr. Libuše Stachurová

Počátkem února proběh-
ly zápisy dětí do prvních tříd 
škol zřizovaných Statutárním 
městem Frýdek-Místek. Jak 
jednotlivé pedagogické sbo-
ry ke dni, který je pro větši-
nu dětí zážitkem na celý život, 
přistoupily, monitoroval ná-
městek primátora Petr Cvik.

„Jsem velice rád, že většina 
škol nepolevuje ve snaze ten-
to den nejrůznějšími způsoby 
co nejvíce zpestřit, za což bych 
jim chtěl poděkovat. Zápisy jsou 
pro školy důležitou součástí ko-
munikace s veřejností a odráže-
jí atmosféru, která v nich panuje. 
S některými jsem byl velmi spo-
kojený, viděl jsem však u někte-
rých i rezervy. Školy samozřej-
mě mohou k zápisům přistupo-
vat různě, hlavní ale je, aby v 
budoucích prvňáčcích vzbudily 
zájem a ti aby se do první třídy 

K zápisům přišlo šest stovek dětí, školy si prošel i náměstek Petr Cvik

BARVY, TVARY, ČÍSLA: Počínání budoucích prvňáčků sledoval i náměstek primátora Petr Cvik.
Foto: Petr Pavelka

opravdu těšili,“ hodnotil náměs-
tek primátora Petr Cvik. 

Děti u zápisů prokazovaly zá-
kladní dovednosti, často jim v 
tom pomáhaly pohádkové by-
tosti nebo postavičky z večer-
níčků. Některé už zvládly daleko 
víc než jen pojmenovat své prs-
ty, rozlišit barvy, či nakreslit jed-
noduchou postavu.  

Magistrát podle statistických 
údajů očekával u zápisů ve měs-
tě okolo šesti set nových školáků. 
„Údaj se v podstatě potvrdil, po-
něvadž k zápisu se dostavilo 593 
dětí. O rok dříve to bylo 586 dětí. 
Pro nový školní rok však o odklad 
školní docházky požádalo 70 zá-
konných zástupců dětí, zatímco 
vloni jen 53. Prvního září by se 
školy měly tudíž otevřít pro 523 
prvňáčků. Uvedené číslo ale není 
konečným, poněvadž do prvního 
září je ještě daleko a do města 
se mohou přistěhovat mladé ro-
diny s dětmi, které byly nyní u zá-

pisu v jiném městě, nebo se na-
opak mohou někteří občané od-
stěhovat,“ sdělila vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy Ilona Nowaková.

Z údajů o stávajících počtech 
žáků ve školách, o počtu dětí za-
psaných do 1. tříd vyplývá, že v 
novém školním roce oproti škol-
nímu roku předcházejícímu ubu-
de ve městě více než 150 žáků. 
„Je to dáno demografickým vý-
vojem, s tím nemůžeme nic dě-
lat, jsme na tuto skutečnost při-
praveni. Uvidíme, jaký bude vý-
voj v dalších letech,“ říká náměs-
tek Petr Cvik.  (pp)

V chladných únorových 
dnech, kdy nám Paní Zima 
dává znát, že její kralová-
ní ještě zdaleka neskončilo, 
jsme si připomněli krásné, 
avšak mrazivé období pová-
noční. Když jsme se v novém 
roce vrátili do naší mateřské 
školy Mateřídoušky na sídliš-
ti Slezská, byla všude spous-
ta sněhu a mrzlo a my se tě-
šili, až budeme společně při-
pravovat hostinu pro ptáčky. 

Napadlo nás, že bychom 
mohli nakrmit nejen ptáčky, ale i 
zvířátka v blízkém okolí. S dětmi 
jsme připravili ptačí pudink (vyro-
bili ho ze semínek, suchého peči-
va a tuku), ale také šišky obalené 
tukem se slunečnicovými semín-

Zimní putování za zvířátky
ky k zavěšení na větve stromů a 
keřů. Odpoledne společně s ro-
diči pak pokračovala příprava bo-
haté hostiny pro zvířátka – navlé-
kali jsme různé pochoutky na ře-
tězy – suché pečivo, rozinky, kří-
žaly, buráky ve slupkách.

Takto připraveni jsme se vydali 
na školní zahradu nasypat semín-
ka do krmítek a vyvěsit několik 
ptačích pudinků a pak jsme vyra-
zili směrem k řece Morávce, kde 
v lesíku byly zavěšeny všechny 
dárky pro zvířátka i ptáčky.

Venku sice mrzlo, ale nás hřá-
lo pomyšlení, že jsme něco udě-
lali i pro tu malou drobotinu, která 
se nám na jaře odmění krásným 
ptačím zpěvem. Děti, rodiče a 
zaměstnanci MŠ Mateřídouška

Řetězy dobrot pro zvířátka jsou připraveny...
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TANEČKY VE VÁPNĚ: Fotbalisté mají za sebou ples, kde vyhlásili nejlepší borce 
všech kategorií.                                                                                Foto: Petr Pavelka

Sport

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

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

Cena čipu

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
- žádné fronty (abonent se nezdržu-
je na recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket)

- 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

Cena čipového náramku 150,00 Kč Min. výše prvního nabití 300,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

pondělí, úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pá, so, ne a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

Bruslení ve VSH – únor

Provozní doba saun na krytém aquaparku

18. 2. 16:30-18:00 Veřejné bruslení
21. 2. 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
22. 2. 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
22. 2. 16:30-18:00 Veřejné bruslení
25. 2. 16:30-18:00 Veřejné bruslení
28. 2. 16:30-18:00 Veřejné bruslení

22. 2. - 17:00 - SKP Frýdek-Místek x TJ Bystřice pod Hostýnem
8. 3. - 17:00 - SKP Frýdek-Místek x DUKLA Praha
19. 3. - 10:30 (TV utkání) - SKP Frýdek-Místek x A.S.A. Město Lovosice

Házená – extraliga mužů
(6. ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400)

(Utkání se hrají ve sport. hale SŠED, Pionýrů 2069, Místek – bazén)
1. LIGA STARŠÍ DOROSTENCI

Sobota 28. 2. 12.00 hod. – Jiskra Třeboň
Sobota 14. 3. 12.00 hod. – Tatran Bohunice

Sobota 4. 4. 11.00 hod – KH Kopřivnice 
Sobota 2. 5. 16.00 hod. – Dukla Praha

Sobota 16. 5. 16.00 hod. – HC Město Lovosice
1. LIGA MLADŠÍ DOROSTENCI

Sobota 28. 2. 10.00 hod. – Sokol Prostějov
Sobota 14. 3. 10.00 hod. – HC KP Brno
Sobota 4. 4. 9.00 hod. – KH Kopřivnice

Sobota 2. 5. 14.00 hod. – HC Zlín
Sobota 16. 5. 14.00 hod. – TJ Bystřice pod Hostýnem

Házená – dorostenci

MEZINÁRODNÍ HALOVÝ TURNAJ
fotbalových přípravek – ročník 2000

AGEL CUP 2009 - 21. 2. 2009 od 8:00
Sportovní hala 6. ZŠ, ulice Pionýrů 767

Fotbal Frýdek-Místek A, Fotbal Frýdek-Místek B, Fotbal Třinec, 
SK Sigma Olomouc, SFC Opava, Mosir Jastrzebie (PL), MFK Kar-
viná, Slimáčik Ajax Žilina (SVK), Gool Čadca (SVK), 1. FC Valašský.

Sokolky prohrály i se sestupujícímSokolky prohrály i se sestupujícím
Prostějov - Frýdek-Místek 3:0 (10, 9, 10); Střešovice - Frýdek-Místek 3:2 (23, -23, -22, 23, 12)Prostějov - Frýdek-Místek 3:0 (10, 9, 10); Střešovice - Frýdek-Místek 3:2 (23, -23, -22, 23, 12)

ROZPAČITÁ SEZONA: Sokolkám to letos prostě nešlo a tým nutně 
čekají hráčské změny.   Foto: Petr Pavelka

Volejbalistky Sokola Frý-
dek-Místek se ke konci soutě-
že střetly s týmy z obou pólů 
tabulky, neuspěly však ani v 
jednom zápase. Zatímco pro-
hra v Prostějově se čekala, 
byť nemusela mít příchuť de-
baklu, utkání se Střešovicemi, 
které vyhrály vůbec poprvé v 
ročníku, jen dokumentovalo 
nepovedenou sezonu.

Ani ne za hodinku bylo v Pro-
stějově po zápase, i když začá-
tek tomu nenasvědčoval. Stav 
7:7 v prvním setu byl však po-
sledním důstojným skóre, pak 
už účastnice Ligy mistrů vza-
ly režii pevně do svých rukou 
a sokolky byly odsouzeny ke 
komparsu, když v žádném setu 
nedokázaly uhrát více než de-
set bodů. To znamenalo defi-
nitivní rozplynutí teorie o účas-

ti v play-off a další zápas se 
Střešovicemi, které v dosavad-
ním průběhu soutěže neuhrály 
žádnou výhru, jen potvrdil, že 
pro Sokol Frýdek-Místek sezo-
na spravedlivě končí. Ani po-
slední utkání s Olomoucí už ne-
mohlo na postavení v tabulce 

nic změnit. „Pro nás je neúčast 
v dalších bojích v danou chví-
li asi lepší, stejně bychom na-
razili na někoho z čela tabulky. 
Máme tak více času zaměřit se 
na změny v kádru již s ohledem 
na příští sezonu,“ řekl předseda 
oddílu Jiří Zaoral.  (pp)

Na 2. fotbalovém 
plese Fotbalu Frý-
dek-Místek byli za 
rok 2008 vyhláše-
ni nejlepší fotbalis-
té. Z družstva mužů 
získal toto ocenění 
po zásluze Stanislav 
Cabák. V mládežnic-
kých kategoriích byli 
vyhlášeni vítězové 
jednotlivých ročníků 
následovně:

DOROST
ročník 1990 - Ra-

domír Chýlek, na dal-
ších příčkách pak byli 
Ondřej Junga a Martin Vokoun

ročník 1991 - Matěj Biolek - 
Hynek Martynek, Jaromír Ondra

ročník 1992 - Jakub Trněný - 
Petr Tesarčík, Michael Vojkovský

ročník 1993 - Jakub Teplý - 
Jaroslav Juříček, Tibor Kovalík 

ŽÁCI
ročník 1994 - David Javorek 

- Michal Gurňák, Kamil Střálka
ročník 1995 - Pavel Štěrba - 

Josef Celba, Daniel Papaj
ročník 1996 - Jan Lacina - Je-

ník Le Dinh, Adam Střálka
ročník 1997 - Rostislav Janík 

- Aleš Skokan, Dominik Vojvodík
PŘÍPRAVKA

Vyhlášení nejlepších fotbalistů roku 2008Vyhlášení nejlepších fotbalistů roku 2008

ročník 1998 - Radim Šafner - 
Michal Garba, Adam Šponiar

ročník 1999 - Rostislav Baďu-
ra - Adam Mrkvička, Erik Smítal

ročník 2000 - Adam Dryák - 
Jan Kubala, David Zima

ročník 2001 - Oliver Snášel - 
Daniel Packo, Tomáš Vavříček

Na plese se rovněž zvolila 
osobnost Fotbalu Frýdek-Místek. 
Letos byl osobností našeho fot-
balu vyhlášen pan Ladislav Ku-
balák (12. května 1944), který s 
fotbalem začal ve svých osmi le-
tech ve Frýdku-Místku, kde prošel 
všechny žákovské i dorostenecké 
kategorie. V roce 1965 nastoupil 

poprvé za A mužstvo, které ten-
krát hrálo v I. B třídě. Od té doby 
s mužstvem Frýdku-Místku zažil 
postupně 6 postupů až do 1. ce-
lostátní ligy, což je historický zá-
pis, který nemá v celé České re-
publice a možná i na světě obdo-
by. Po ukončení fotbalové karié-
ry pak Kubalák trénoval dva roky 
žáčky ve Válcovnách plechu Frý-
dek-Místek a od roku 1979 začal 
pracovat jako správce stadionu 
ve Stovkách, kde působí dodnes. 
Touto cestou tedy fotbalový klub 
Fotbal Frýdek-Místek ocenil na 
plese největšího srdcaře frýdec-
ko-místecké kopané všech dob.

Mnoho fanoušků s nadějí 
očekávalo zlepšení výkonů své-
ho týmu po zimní přestávce. To 
se však nekoná. Frýdek-Místek 
zavítal na hřiště Cementu Hrani-
ce, kde prohrál o pět branek, a i 
doma stejným rozdílem prohrál.

V 19. kole, které se hrálo v ne-
děli 1. února, se zázraky nekona-
ly. KH Kopřivnice přijel do Frýd-
ku-Místku s nožem na krku. Pou-
ze body zajistí Kopřivnici účast v 
play off, a tak Kopřivničtí, vědomi 

si těžkého úkolu, v úvodu utkání 
kupili chyby. Bohužel je náš tým 
nebyl schopen potrestat. Skvě-
le chytající Petr Pohludka (53%), 
který nastoupil od úvodních minut, 
měl spoustu práce. Časté herní 
výpadky našich hráčů nahrály po-
malu se rozjíždějící Kopřivnici. Ta, 
i přes slabý výkon, si došla pro tří-
brankové vedení v prvním poloča-
se. Snaha trenérského dua strh-
nout vedení na stranu domácích 
vyšla naprázdno. 

Herní krize pokračuje
SKP F-M 28:33 KH Kopřivnice

Dorostenecké družstvo Bes-
kydské šachové školy v „Ext-
ralize dorostu“ obhajuje z loň-
ského ročníku mistrovský titul. 
Hlavní cíl pro letošní sezonu 
byl stanoven – získat opět titul. 

Po odehrané základní části 
můžeme říci, že do splnění cíle 
je ještě cesta daleká. Ano, vý-
chozí pozice není pro náš tým 
špatná, ale nutno přiznat, že pro 
Lokomotivu Brno je lepší. Brno 

Extraliga družstev dorostu 
je velkým překvapením dosa-
vadního průběhu soutěže a drží 
všechny triumfy ve svých rukou. 
Dorostenci Frýdku-Místku musí 
věřit v zakolísání svého hlavní-
ho soupeře a především nesmí 
sami klopýtnout. Nezbývá než 
poctivým přístupem ke hře a vel-
kou bojovností se pokusit vyhrát 
všechna zbývající extraligová 
utkání! A pak se uvidí, jaké umís-
tění to přinese.

Tabulka
„Extraligy družstev
dorostu“ 2008/2009

Finálová část 
1. ŠK Lokomotiva Brno 7 b. / 10,5
2. BŠŠ Frýdek-Místek  6 b. / 12,0
3. ŠK Most 6 b. / 9,5
4. Šachklub Sokol Klatovy 4 b. / 9,0
5. TJ Jiskra Hořice 4 b. / 8,5 
6. SK Slavia Orlová  4 b. / 7,5
7. SK OAZA Praha 3 b. / 9,0
4. TJ Slovan Havířov 0 b. / 6,0
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halový fotbal mládeže

z atletiky

DOROST
TJ Nový Jičín muži - starší do-

rost A 3:1 (2:1) 
Pešek
TJ Nový Jičín - starší dorost B 

1:2 (1:0)
Kolář, Kocián
TJ Nový Jičín - mladší dorost B 

1:4 (0:3)
Blažek 3, Teplý
mladší dorost A - halový turnaj v 

Opavě - 3. místo
ŽÁCI

1. FC Valašský (ml. dorost) - 
Fotbal Frýdek-Místek „A“ 0:5 

(0:3)
Koloničný 2, Zahradníček 2, 
Bracháček

1.FC Valašský - Fotbal
Frýdek-Místek „B“ 2:6

Petroš, Burda, Kučák 2, vlastní, 
Neumann

TJ Nový Jičín - starší žáci A 
0:2 (0:1) 

Koloničný, O. Boráň
Frenštát p. R. - mladší žáci C 

3:3 (0:2) - neděle 8. 2. (13.45 h) 
- umělá tráva v Rožnově p. R.

Mašlonka, Bogdan, Němec 
ročník 1996 

Říká se „Závěr patří mistrům“ 
a s patřičnou nadsázkou to lze 
říct o posledním halovém turnaji 
ligových mladších žáků, kteří se 
zúčastnili prestižního „Elev tour 
96“ v Bílovci. 

Áčko zde začalo tradičně 
ospale a s Baníkem hned v prv-
ním zápase prohrálo 0:4, v dal-
ších utkáních si však poradi-
li se Vsetínem 5:1, Poličnou 8:0 
a nakonec remizovalo s Havířo-
vem 1:1. 

Béčko porazilo Juřinku 4:2, 

prohrálo s Dostou Bystrc 1:2, 
ale stejným výsledkem zvítězi-
li nad Opavou a Bílovcem a vy-
hrálo tak druhou skupinu. Semi-
finálový bratrovražedný souboj 
zakončil penaltový rozstřel po 
remíze 2:2, který pro sebe roz-
hodlo trochu šťastně áčko. V boji 
o třetí místo pak béčko nestačilo 
na Bystrc a ve finále nastoupilo 
áčko proti MFK Havířov. I když 
už vedlo 2:0, po remíze 2:2 při-
šly opět na řadu penalty. V těch 
byli naši fotbalisté lepší, a tak si, 
trochu nečekaně, odvezli metr 
vysoký putovní pohár pro vítěze. 
Třešničkou na dortu bylo vyhod-
nocení nejlepšího brankáře tur-
naje, kterým se stal Jan Lacina.

ročník 1997 
halový turnaj v Čadci - 4. místo

Výsledky FM: - Slimáčik Žili-
na 2:2 (Vojkovský 2), - Pováž-
ská Bystrica 4:1 (Vojkovský, Ši-
mek, Krischke, Vokoun), - Ska-
lité 2:1 (Krischke, Vojkovský), 
- Kys. Nové Mesto 0:2, - Gool 
Čadca 1:2 (Vokoun), - Jablun-
kov 0:0. Nejlepším hráčem ce-
lého turnaje byl vyhlášen frýdec-
ko-místecký Adam Vojkovský. 
halový turnaj v Bílovci - 3. místo
Výsledky FM: - Opava 1:4 (Sko-
kan), - Rajhrad 8:1 (Hruška 3, 
Janík 2, Skokan 2, Vojvodík), - 
Nový Jičín 2:0 (Garba, Skokan), 
- Baník Ostrava 2:2 (Janošec, 
Janík). Souboj o semifinále: FM 
- Hlučín 7:3 (Skokan 5, Vojvodík, 
Janošec). Semifinále: FM - Ba-
ník Ostrava 0:2. Zápas o 3. mís-
to: FM - Bystrc 4:2 (Janík 4 - v 
zápase vedli již Bystrčtí 0:2, ale 
famózní závěr unaveného týmu 

dokázal obrátit průběh zápasu). 
Nejlepším střelcem celého tur-
naje se stal frýdecko-místecký 
Aleš Skokan (9 branek).

PŘÍPRAVKA
ročník 1999

halový turnaj v Žilině – 1. místo
Fotbal FM - Bánská Bystrica 1:0, 
- FC Vítkovice 2:1, Slovan Bra-
tislava 1:1, - Povážská Bystrica 
5:0, - Dubnica n. V. 1:1, - MŠK 
Žilina 2:0, - AS Trenčín 4:1.

ročník 2000
halový turnaj v Žilině – 5. místo
Fotbal F-M – Sigma Olomouc 
1:9 (Pavelka)
Fotbal F-M – FC Ajax Slimáčik 
Žilina 1:3 (Pavelka)
Fotbal F-M – FC GOOL Čadca 
2:7 (Kubala 2)
Fotbal F-M – Mosir Jastrzebie 
9:2 (Kubala 4, Bystroň 2, Dryák, 
Srostlík H., Pavelka)
Fotbal F-M – FK Raven Považ-
ská Bystrica 13:0 (Dryák 4, Pa-
velka 4, Bystroň 2, Lasák, Kuba-
la, Zima)

Jelikož měly tři týmy po šes-
ti bodech a shodně po jednom 
vítězství ve vzájemných zápa-
sech, musely o umístění na tře-
tím až pátém místě rozhodnout 
pokutové kopy. Penaltové sou-
boje se našim nevyvedly, takže 
se umístili v turnaji na celkově 
pátém místě.

ročník 2001 
halový turnaj v Karviné – 8. místo
FM - Polanka 1:1 (Tomáš Mí-
šek), FM - Dětmarovice 0:2, FM 
- Vítkovice 0:0, FM - Třinec 1:1 
(Patrik Lučan), FM - Karviná A 
0:4, FM - Baník Ostrava 1:2 (To-
máš Míšek), FM - Karviná B 0:0.

Ve 22. kole Krajské ligy 
mužů přivítalo naše „A“ muž-
stvo na domácím ledě sou-
peře z Kopřivnice. Oba týmy 
chtěly bodovat, ale našim 
hráčům se zápas povedl mno-
hem lépe a znovu vyhrál dvoj-
ciferným skóre.

Branky: 6. Zapletal, 8. Za-
pletal (Kopáč), 17. Merta (Za-

Hokejisté rozstříleli soupeře
HC F-M - HC Kopřivnice 12:4  (4:1, 4:1, 4:2) 

pletal), 19. Sztefek (Křivák), 
26. Křivák (Ružbašan, Szte-
fek), 30. Kameník, 31. Merta 
(Zapletal), 34. Zapletal (Trub-
ka), 41. Křivák (Kameník), 53. 
Zapletal (Kopáč), 59. Szte-
fek (Křivák), 59. Bojda (Wlaka, 
Čára) - 16. Pokorný (Alina), 40. 
Třeštík, 52. Ševčík (Alina), 57. 
Palacký (Štěpják) 

V pražské hale na Strahově se 
konalo Mistrovství České republi-
ky v chůzi mládežnických katego-
rií. Mezi chodeckou republikovou 
elitou startovala rovněž šestice 
chodců ze Slezanu Frýdek-Mís-
tek. Hlavním želízkem v ohni byl 
junior Roman Říha na trati 5000 
m, který obhajoval loňský titul. Po-
tvrdil jak roli favorita, tak výbornou 
formu, když zvítězil v novém od-
dílovém rekordu 21:55.62 minu-
ty. Překvapivou bronzovou me-
daili vybojovala na trati 3000 m po 

MČR V CHŮZI: Start závodu starších žaček, naše děvčata nejmen-
ší hned na kraji.

Mladí chodci Slezanu mezi elitou
výborném výkonu v novém osob-
ním rekordu dorostenka Vendu-
la Radová časem 18:22.24 min. 
Mezi staršími žačkami sbíraly 
zkušenosti slezanské mladší žač-
ky a vedly si výborně. Seřadily se 
od sedmého do desátého místa v 
pořadí Blanka Hünerová 20:22.15 
min., za ní Veronika Siebeltová 
20:28.56 min., Katka Siebeltová 
20:43.06 min. a Natálie Závorko-
vá 21:00.56 minuty. Poslední tři 
si vylepšily osobní rekordy. Všem 
blahopřejeme.

Devět medailí atletů z Bratislavy  
V bratislavské hale Elán se ko-

nalo Mistrovství Moravy a Slez-
ska a atleti Slezanu Frýdek-Mís-
tek byli řádně vidět. Vybojova-
li 4 zlaté, 4 stříbrné a 1 bronzo-
vou medaili. O dvě zlaté se posta-
ral nejlepší frýdecký atlet součas-
nosti Peter Mikulenka. V běhu na 
3000 m mu sice nevyšel útok na 
limit na halové mistrovství Evro-
py, ale časem 8:25.56 minuty jas-
ně zvítězil. Vše si vynahradil o dvě 
hodiny později v běhu na 1500 m, 
kde v sólozávodě opět zvítězil, vy-
lepšil oddílový rekord a dosáhl vý-
borného času 3:52.17 min. Dal-

ší zlato přidal žák Jakub Zema-
ník v běhu na 3000 m 10:07.26 
min. a dorostenec Martin Trybula 
v troskoku za 12.66 m. Ten vybo-
joval ještě stříbro ve výšce v no-
vém oddílovém dorosteneckém 
rekordu 1.91 m. Další stříbro při-
dal mezi muži Miroslav Lepíček v 
běhu na 800 m a dorostenky Pe-
tra Čaganová na 1500 m a Niko-
la Horňáčková v dálce velice dob-
rým výkonem 5.20 m. Bronzovou 
medaili do sbírky přidala ve sko-
ku o tyči dorostenka Veronika Mo-
škořová. Všem děkujeme za vý-
bornou reprezentaci.

Bronzová medaile ve víceboji
V Praze na Strahově se ko-

nalo halové Mistrovství Čes-
ké republiky ve vícebojích. Ju-
nior Michal Štefek z atletické-
ho oddílu Slezan Frýdek-Místek 
vybojoval v dramatickém sou-
boji v novém osobním a oddí-
lovém rekordu bronzovou me-

daili v sedmiboji ziskem 5.243 
bodů. V průběhu dvou dnů pře-
konal v pěti ze sedmi disciplín 
svůj osobní rekord: 60 m - 7.25 
s, výška - 1.93 m, dálka - 6.85 
m, koule 6 kg - 12.73 m, 60 m 
př. - 8.40 s, tyč - 3.90 m,  1000 
m - 2:46.38 min. Blahopřejeme.

Členové Beskydské šacho-
vé školy se v minulých dnech 
opět představili v mistrov-
ských soutěžích šachových 
družstev, ale ne v družstvech 
BŠŠ Frýdek-Místek, ale u ji-
ných, ve kterých hostují. V 
mistrovských soutěžích je 
povolen určitý počet hostů a 
členové BŠŠ hostují v sezó-
ně 2008/2009 v řadách ligo-
vých týmů v ČR, Slovesnka, 
Německa a Rakouska.

Jak se členům Beskydské ša-
chové školy daří?!

ČR
Jasný Stanislav
- 1. liga - MITTAL Ostrava 
4 partie = 1,5 bodu
Rojíček Vojtěch
- 1. liga - MITTAL Ostrava 
4 partie = 3,0 body
Lahner Jakub
- 1. liga - DURAS Brno 
3 partie = 1,5 bodu
Dvořák Tomáš 
- 1. liga - TJ Pankrác Praha
6 partií = 3,5 bodu

Šachisté úspěšně hostují
Holušová Táňa
- 2. liga - DURAS Brno 
4 partie = 0,5 bodu
Holeksa Zdeněk 
- 2. liga - TJ Mořkov
5 partií = 3,0 body
Štukner Šimon 
- 2. liga - TJ Sokol Dobrá
6 partií = 5,0 bodu
Vysoglad Petr 
- Krajský přebor - ŠK Šenov
3 partie = 1,5 bodu
Miturová Magdaléna 
- Krajská soutěž - TŽ Třinec 
4 partie = 3,5 bodu
Mitura Karel 
- Krajská soutěž - TŽ Třinec 
1 partie = 0,0 bodu
Langner Jakub - Krajská sou-

těž - Slavia Havířov 
6 partií = 5,0 bodu
Langnerová Karolína - Kraj-

ská soutěž- Slavia Havířov 
5 partií = 3,5 bodu
Vaníček Michal - Krajská sou-

těž- TJ Sokol Dobrá
3 partie = 0,5 bodu
Marek Matyáš - Okresní pře-

bor - TJ Frenštát p.R.
4 partie = 3,0 body
Bok Ondřej - Okresní přebor - 

TJ Sokol Dobrá
2 partie = 1,0 bod
SVK
Berezjuk Sergej 
- Extraliga - ŠK Caisa Čadca 
5 partií = 2,0 body
Lahner Jakub 
- Extraliga - ŠK Modra 
7 partií = 3,0 body
AUT
Rausis Igors - 1.Bundesliga - 

SK Advisory Invest Baden 
3 partie = 1,5 bodu
GER
Jacková Jana - 1.Frauenbun-

desliga - USV TU Dresden 
3 partie = 3,0 body
Němcová Kateřina - 

1.Frauenbundesliga - SC Bad 
Koenigshofen 1957

2 partie = 0,5 bodu
(Výsledky z mistrovských sou-

těží družstev můžete najít na we-
bových stránkách Beskydské ša-
chové školy – www.chessfm.cz)
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Dvanáctiletá Tereza Sim-
perová a čtrnáctiletý Václav 
Uher se v loňském roce popr-
vé nominovali na Mistrovství 
České republiky v latinsko-
-amerických tancích, letos kon-
cem ledna už jako nasazený 
pár vybojovali 5. místo, čímž se 
stali nejlepším juniorským ta-
nečním párem na Moravě.

V jejich věkové kategorii soutě-
ží mládež do 16 let, takže svěřen-
ci mistrů republiky v latinsko-ame-
rických tancích – Renaty Dohnan-
ské a Marka Swětíka – mají před 
sebou velkou perspektivu. Pravi-
delně se účastní národních i mezi-
národních soutěžích doma i v za-
hraničí (Slovensko, Polsko, Ra-
kousko), kromě soutěží pár sa-
mozřejmě také vystupuje na spo-
lečenských a dobročinných ak-
cích v Moravskoslezském kraji.

Tereza Simperová trvale bydlí 
ve Frýdku-Místku, kde studuje ve 
druhém ročníku na Soukromém 
osmiletém gymnáziu. Škola svým 
postojem výrazně podporuje její 
sportovní činnost a účast v časo-
vě náročném tréninkovém progra-
mu. Tanci se věnuje již od čtyř let. 

Nejlepší taneční junioři na MoravěNejlepší taneční junioři na Moravě

TANEČNÍ PÁR: Tereza Simperová (12 let) a Václav Uher (14 let). 
Začínala baletními kurzy na ZUŠ 
v Místku, následně pak navštěvo-
vala taneční a dramatický obor na 
ZUŠ ve Frýdku. Latině se začala 

věnovat v taneční škole Palas. Od 
roku 2006 tančí s partnerem Vác-
lavem Uhrem, studentem Spor-
tovního gymnázia v Ostravě.

Hudební klub Stoun ve Frýd-
ku-Místku bude zase jednou 
hostitelem kvalitní hudební 
události, když zde 28. února vy-
stoupí skupina DESMOD. Více 
než hodinový koncert odehraje 
kapela v rámci akce pořádající 
agentury Kiss Production a Rá-
dia Kiss Morava nazvané KisS-
Ko. Na té nebudou chybět ani 
dj´s a moderátoři rádia.

Psal se rok 1996. Právě v 
této době vznikla ve městě Nit-
ra na Slovensku rocková skupi-
na DESMOD. Na tom by nebylo 
nic zvláštního, nebýt toho, že se 
z ní postupem času stala jedna 
z nejúspěšnějších kapel vůbec.

Ačkoli je název skupiny inspi-
rovaný latinským jménem Upíra 
obecného Desmodus rotundus a 
naznačuje tak metalovou historii 

Desmod vystoupí ve Stounu
kapely, dnes už je všechno jinak. 
DESMOD se dostali od metalu 
přes crossover a punk až k melo-
dickému rocku. V současnosti je 
skupina na Slovensku několika-
násobným držitelem Zlatého sla-
víka a zároveň má na svědomí 
vydání už šesté úspěšné řadov-
ky „Kyvadlo“. Z té se poslucha-
či dočkali hned pěti singlů. Mimo 
jiné úvodního hitu „Čierna diera“ 
nebo duetu s populární zlatou 
slavicí Zuzanou Smatanovou. 

Předprodej vstupenek již byl 
zahájen. Rezervaci je možno 
provést na: vstupenky@kissmo-
rava.cz. Předprodejní místa jsou: 
BIC Frýdek-Místek, Frýdlant nad 
Ostravicí, Hudební klub Stoun, 
Recepce rádia Kiss Morava.

Cena vstupného v předpro-
deji: 120 Kč, na místě 150 Kč. 

Příznivci folkové, irské, blu-
egrassové a veškeré muziky 
mohou přijmout pozvání na 
multižánrovou akci Čajfolk 14, 
který se tradičně koná v sa-
lonku nad Dobrou Čajovnou 
na ulici Hluboká ve Frýdku. 

Hudební salónek už přivítal na-
příklad muzikanty, jako je Tomáš 
Kočko se svým Orchestrem, Vse-
tínské ŽAMBOCHY, A.M.Úlet z 
Moravičan a taky kapelu I.C.Q., 
která bude od podzimu spolupra-
covat s pořádáním ČAJFOLKU. 
Lubomír „Vlnka“ Vaňka, si pro vás 

7. března v Dobré Čajovně zazní 
tóny hudebního ČAJFOLKU

i tentokrát přichystal pořádnou por-
ci muziky, a to na první sobotu v 
měsíci březnu od 19.00. Pozvání 
na tento večer přijala v současné 
době nejlepší bluegrassová kape-
la GOODWILL z Ostravy, domácí 
David „Dave“ Vysloužil se svou ka-
pelou AKUSTIC IRISH a Opavské 
dívčí kvarteto VOCAL ABSOLUT.

Přijďte si odpočinout od každo-
denních starostí a zaposlouchat 
se do krásných písní a tónů tohoto 
již tradičního hudebního večera.

Další informace na
www.cajfolk.unas.cz

Kapela I.C.Q. z Ostravy na ČAJFOLKU 12.

Dámy Daniela Kulhánková a 
Jana Gavlasová se vydaly na 
Kubu a v atraktivním prostře-
dí nenechaly zahálet fotoapa-
rát. Výsledky byly natolik zda-
řilé, že se jimi na doporučení 
fotografa Ivana Korče mohly 
pochlubit veřejně. Až do konce 
měsíce máte unikátní snímky 
možnost vidět v místecké gale-
rii knihkupectví Librex.

Na Kubě je nádherně, zdej-
ší lidé a příroda jsou fotogenické 
objekty a jako by se zde v mnoha 
směrech zastavil čas. Cestova-
telky například vzpomínají na jíz-
du autobusem, který by i na na-
šich šrotištích vypadal jako chu-
dý příbuzný, ale na druhou stra-
nu ujely za korunu 45 kilomet-
rů. Chudému kubánskému lidu 
ovšem prý není 
co závidět, pro-
tože cestuje hla-
va na hlavě, na 
stojáka, často 
málem na jedné 
noze, prostě fo-
tografie byly tvrdě 
vykoupené. Ale 
navždy budou při-
pomínat nevšední 
zážitky.

„Kubánci jsou 
strašně milí a sr-
deční lidé, nikdo 
se nás nepokusil 
okrást, nikdo nás 
neobtěžoval, kro-
mě neustálých vy-
znání lásky a ji-

Kuba Libre v LibrexuKuba Libre v Librexu

S DOUTNÍKEM: Typický obrázek z Kuby.  Foto: Petr Pavelka
ných lichotek – a je úplně jedno, 
jestli je těm Kubácnům 15 nebo 
70 let, jestli to byl nažehlený úřed-
níček nebo dědek o holi, který byl 
bez oka. Jen řadovým Kubáncům 
není opravdu co závidět, půlku ži-
vota tráví ve frontách nebo různou 
směnou čehokoli za cokoli. Neu-

stále vás někdo hlídá, pořád se le-
gitimujete. Zažít tohle na dovolené 
je sranda, ale žít takto denně není 
žádný med,“ shodují se autorky vy-
stavovaných fotografií. 

V březnu zde své cestovatelské 
zážitky vystaví i Ivan Korč, dvorní 
fotograf galerie v Librexu.  (pp)

PRAZDROJ LIDEM: Šek na 70 tisíc korun z ojedinělého grantového programu zís-
kala i Ostravička.                                                    Foto: Petr Pavelka

SOBOTA 28. 2. 2009, FRÝDEK-MÍSTEK, Kino Nová scéna Vlast
10:00 – 11:15 Josef Honz – „Karpaty“  

11:30 – 12:45 Jirka Bošek & Jaroslav Balatka
– „Kuba na všechny způsoby“  

13:00 – 14:15 Jiří Pouč – „Hory a roviny švýcarské krajiny“
15:30 – 16:45 Martin Vejmělka & Josef Honz – „Na kole přes Andy“

17:00 – 18:15 Martin Stiller -  „Korsika ze sedla kola“
18:45 – 20:00 Slávka Chrpová – „Dvě baby mezi baobaby“

20:15 – 21:30 Dalibor Kupka – „Simpson Desert Cycle Challenge“
NEDĚLE 1. 3. 2009, FRÝDEK-MÍSTEK, Kino Nová scéna Vlast

09:00 – 10:15 Pavel Matějka – „Na kole za polární kruh“ 
10:30 – 11:45 Roman Šinkovský – „Čtyřiapůl za pětapůl

– Laos a Thajsko!“
12:00 – 13:15 Radoslav Zlý – „Až tam dole na kole“

13:45 – 15:00 Robert Šamonil – „Kolmo na Damávand“
15:15 – 16:30 Honza Vlasák

– „Island proti směru hodinových ručiček“
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V sociální oblasti chceme:V sociální oblasti chceme: zřídit centrum integrované  zřídit centrum integrované 
geriatrické péčegeriatrické péče

PŘESTŘIŽENÍ PÁSKY: Slavnostní akt tentokrát obstarali (zleva) uvolněný radní Ivan Vrba, primátorka 
Eva Richtrová a radní Miroslav Adam.    Foto: Petr Pavelka

Rada města ve svém programovém prohlášení deklarovala v sociální oblasti vě-
novat pozornost starším lidem. Při péči o ně významně pomůže rekonstrukce ob-
jektu pod Zámeckým náměstím, kde vzniklo nové Centrum pečovatelské služ-
by. Objekt, který byl slavnostně otevřen 3. února, jsme v tomto seriálu o na-
plněných slibech frýdecko-místecké radnice již představili v díle věnova-
ném půjčovně kompenzačních pomůcek, ovšem v budově našla své 
zázemí kompletní pečovatelská služba včetně sociálního poradenství.

Budova pečovatelské služby 
(bývalé obvodní oddělení Poli-
cie České republiky) prošla roz-
sáhlou rekonstrukcí, která si vy-
žádala z rozpočtu města bezmá-
la šest milionů korun. V budově 
byla vyměněna okna, rozvody 
vody, topení a elektřiny. Náročná 
byla i úprava sklepních skladova-
cích prostor, které slouží právě 
pro již prezentovanou půjčovnu 
kompenzačních pomůcek.

„Byla to shoda náhod, pod-
pořená naším úsilím, že měs-
to mohlo získat budovu v tom-
to strategickém místě, v centru, 
kde je parkoviště i dojezd auto-
busů. Proto jsme vymysleli pro-
jekt, který rada města vzala za 
svůj a který se podařilo naplnit. 
Jsem tomu velice rád, protože 
lidé z pečovatelské služby vyko-
návají náročnou práci, ke které 
musí mít i odpovídající podmín-

ky. Ty zde rozhodně nyní mají a 
jejich spokojenost se určitě pro-
mítne do dalšího zkvalitnění je-
jich záslužné práce,“ věří radní 
Miroslav Adam. 

Pro Pečovatelskou službu 
Frýdek-Místek je zásadní, že její 
činnost je nyní koncentrovaná v 
jedné budově a lidé již nemu-
sí v záležitostech s touto oblastí 
spojených běhat po celém měs-
tě z jedné budovy do druhé. Díl-
čí pracoviště byla totiž na obou 
stranách řeky Ostravice. „Splnil 
se nám sen být se všemi 56 za-
městnanci pod jednou střechou, 
kde tedy lidé najdou pečovatel-
skou službu, sociální poraden-
ství i půjčovnu kompenzačních 
pomůcek,“ řekla ředitelka Pe-
čovatelské služby Frýdek-Mís-
tek Jaroslava Najmanová. Rad-
ní Ivan Vrba všem pracovníkům 
pečovatelské služby po slav-

nostním pře-
střižení pásky 
popřál, aby v 
novém prostře-
dí zažívali jen 
samé příjemné 
věci a radost z 
práce.

Centrum pe-
čovatelských 
služeb pro se-
niory a zdra-
votně postiže-
né má šanci se 
dále rozvíjet, k 
dispozici jsou 
ještě zajímavé 
půdní prostory. 
Radnice uva-
žuje, že na ob-
jektu ještě le-

NA PŮDĚ: I podkrovní prostory plánuje město v budoucnu využít.    Foto: Petr Pavelka
PARKOVIŠTĚ U OBJEKTU: Jednou z výhod centra je jeho umístění a přístupnost. 

Foto: Petr Pavelka

tos vyspraví fasádu, aby odpo-
vídala rekonstruovaným vnitřním 
prostorám.

„Zřízení centra pečovatelské 
služby pro seniory a zdravot-
ně postižené občany patří mezi 
priority a cíle schváleného Ko-
munitního plánu rozvoje sociál-
ních služeb, Strategického plá-
nu rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku a rovněž plní vize 
Programového prohlášení Rady 
města Frýdku-Místku v sociální 
oblasti. Radnice tak reaguje na 
nárůst počtu seniorů ve městě 
a rostoucí potřebu sociální péče 
a služeb, které umožní senio-
rům setrvat v přirozeném domá-
cím prostředí co možná nejdé-
le a současně pomůže rodinám, 
které o seniory pečují,“ vysvětlu-
je Jarmila Kozlová, vedoucí od-
boru sociálních služeb.

Nové prostory poskytly od-
povídající zázemí 40 terénních 
pracovníků pečovatelské služ-
by, kteří nabízí seniorům a zdra-
votně postiženým osobám po-
moc při zvládání běžných úko-

nů péče o vlastní osobu, pomoc 
při osobní hygieně, poskytnu-
tí stravy nebo pomoc při zajiš-
tění stravy, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, zprostředko-
vání kontaktu se společenským 
prostředím atd. Součástí centra 
je také sociálně-právní poradna 
a půjčovna kompenzačních po-
můcek, která zabezpečuje po-
ptávku občanů města hlavně po 
polohovacích postelích nebo in-
validních vozících. 

„V zájmu města je rozvoj slu-
žeb a péče o seniory, které re-
flektují na různost sociální situ-
ace seniorů, podpoří jejich so-
běstačnost a aktivity, zajistí dů-
stojný a kvalitní život ve stáří. 
Věříme, že Centrum pečovatel-
ské služby Frýdek-Místek svým 
posláním přispěje ke zkvalitně-
ní služeb pro stárnoucí popula-
ci na území města Frýdku-Míst-
ku,“ je přesvědčený radní Ivan 
Vrba.  (pp)
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Jste unavení, zničení z part-
nerských neshod, rozladění z prá-
ce nebo prostě jen cítíte, že si za-
sloužíte konečně myslet na sebe 
a plnit si sny? Začněte kreslit! Vů-
bec to není tak šílený nápad, jak 
to na první pohled vypadá. Exis-
tuje totiž tzv. kreslení pravou moz-
kovou hemisférou, s nímž už za 
pouhé dva dny zjistíte, že „zázra-
ky“ se dějí, vy kreslit umíte (všich-
ni!) a ve svém životě můžete do-
kázat cokoliv. Jak to funguje a 
proč s vámi pouhé kreslení to-
lik „zamává“? Jak ukázaly vědec-
ké výzkumy posledních čtyř desí-
tek let, jsme zvyklí používat pře-
vážně levou mozkovou hemi-
sféru. Ta nám organizuje život, 
plní diáře neodkladnými termíny 
a drží nás ve všem zpátky. Prá-
vě ona nám našeptává, že neu-
míme kreslit, neměli bychom ská-
kat padákem nebo odejít z práce, 
ve které se nám nelíbí. Má jedno-
duše strach a bojí se všeho nové-
ho. A pak je tu pravá mozková he-
misféra plná snů, představ, fanta-
zie a kreativity. Jenže my ji neumí-
me používat! Takže si možná sem 
tam posteskneme, že bychom 
chtěli… třeba umět kreslit, ale 
vzápětí sami sebe okřikneme, že 
je to přece nesmysl, vždyť nemá-
me talent. Ano, talent možná ne, 
ale schopnost kreslit, stejně jako 
mluvit, psát, zpívat, máme danou 
všichni, jen ji z nějakého důvodu 
vytěsňujeme jako nepotřebnou! 
Přitom stačí pouhé dva dny, a uvi-

Vykreslete si život podle svých představ!Vykreslete si život podle svých představ!

Rozdíly v kreslení před a po kurzu jsou obrovské, a co teprve, 
jak se vaše nové schopnosti projeví třeba v zaměstnání nebo 
vás konečně naučí relaxovat!

díte, že všechno jde. A když zvlád-
nete kreslit, proč byste se pak měli 
bát jít do čehokoliv nového, o čem 
si v koutku duše myslíte, že třeba 
jednou…? Jestli máte nějaké přá-
ní, splňte si ho. Kreslením pravou 
mozkovou hemisférou získáte da-
leko víc než jen schopnost přenést 
tužkou (pastelkami, uhlem, paste-
ly či akvarelem) na papír, cokoliv 
budete chtít. Získáte tak schop-
nost pracovat na sobě, svém se-
bevědomí, zlepšit spoustu věcí, s 
nimiž nejste spokojení. A kde ve 
vás probudí zatím netušené mož-
nosti? Již před pěti lety vznikla 
Vzdělávací instituce KK SERA-
FIN s.r.o., která se kreslení pravou 
mozkovou hemisférou věnuje na 
profesionální úrovni. Jako jediná 
instituce působící v tomto oboru je 
akreditovaná Ministerstvem škol-

ství, mládeže a tělovýchovy ČR a 
po absolvování kurzu vám vystaví 
osvědčení, které pak může sloužit 
jako platný doklad o vašem vzdě-
lávání, až například půjdete na po-
hovor do vysněného zaměstná-
ní nebo se rozhodnete jít studo-
vat i přesto, že už na to „dávno ne-
máte věk“. Je jen na vás, chcete-li 
něco ve svém životě změnit. Kaž-
dopádně nikdy není pozdě začít – 
třeba tím, že se podíváte na strán-
ky www.konecnekreslim.com.

7. ročník
Hokejového turnaje

amatérských družstev
Od 10 hodin

ve VSH Frýdek-Místek
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Aktuální možnosti získání dotací EU pro podnikatele

Č
ís

lo

Název programu Popis Kdo může žádat Omezení výše fin. podpory
Ukončení

příjmů
žádostí

1
Resortní program
Výzkumu a vývoje - TIP

zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků výzkumu a 
vývoje pro průmyslovou výrobu, udržitelného rozvo-

je ve všech jeho dimenzích, tj. ekonomické, sociální a 
environmentální

malý a střední podnik Maximální příspěvek na projekt: 50% 27. 2. 2009

2 ICT v podnicích II
Rozšíření nebo zavedení informačních

a komunikačních technologií

malý a střední podnik, alespoň 2 
uzavřené po sobě jdoucí zdaň. ob-
dobí; ekonom. činnost musí směřo-
vat do zpracovatelského průmyslu – 
CZ-NACE C10- C33 (vyjma 12 a 19)

Minimální výše: 0,5 mil. Kč
Maximální výše:  20 mil. Kč

28. 2. 2009

3 Eko-energie II
Všechny typy energetických úspor, zvyšování energe-
tické účinnosti, využití obnovitelných zdrojů energie, 

pro podporu výroby briket a pelet
malý a střední podnik

Minimální výše: 0,5 mil. Kč
Maximální výše: 100 mil. Kč

28. 2. 2009

4
Modernizace
zemědělských podniků

investice do zemědělských staveb a technologií včet-
ně nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a 

rostlinnou výrobu.

zemědělští podnikatelé a podnika-
telské subjekty

Minimální výše: 60 tis. Kč 
Maximální výše:18 mil. Kč

2. 3. 2009

5
Podpora zakládání
podniků a jejich rozvoje

vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodář-
ské struktury nezemědělských aktivit

fyzická nebo právnická osoba, která 
splňuje podmínky pro zařazení do 
kategorie mikropodniků, maximální 
obrat: 53 mil. Kč

Minimální výše: 30 tis. Kč
Maximální výše: 45 mil Kč

Max. příspěvek na projekt: 60%
2. 3. 2009

6
Projekty na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví

podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmot-
ných statků v podobě patentů, užitných vzorů, prů-

myslových vzorů a ochranných známek
malé a střední podniky Maximální výše: 1 mil. Kč 30. 4. 2009

7 Rozvoj
napomáhá dotacemi do technologického vybavení 

urychlit rozvoj malých a středních podniků

malý a střední podnik, alespoň 2 uza-
vřena po sobě jdoucí zdaň. období; eko-
nom. činnost musí směřovat do zpra-
covatelského průmyslu - CZ - NACE 
10- 35 (mimo 12, 19, 33, 34); aktivity 
průřezových odvětví (např. bio- a nano-
technologie, optoelektronika, atd.)

Minimální výše: 1 mil. Kč
Maximální výše: 20 mil. Kč

40,50,60 % ze způsobilých výdajů
15. 7. 2009

8 Potenciál II
Investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra za-
měřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií

Podnik. bez ohledu na velikost
Min. investice 5 mil. Kč;

velké společnosti 10 mil. Kč;
max. výše dotace: 100 mil. Kč

30. 9. 2009

9 ICT a strategické služby II rozvoj informační a znalostní 
všechny podnikatelské subjekty bez 
ohledu na jejich velikost

Minimální výše: 1,5 mil. Kč
Maximální výše: 80 mil. Kč

40,50,60 % ze způsobilých výdajů
2. 11. 2009

Více informací pro program: 1: http://www.mpo.cz; telefon: +420 224 853 200; e-mail: faltus@mpo.cz; 4: http://www.mze.cz; telefon: +420 221 812 798; e-mail:ivana.hola@mze.cz;
5: http://www.mze.cz; telefon +420 221 812 357; e-mail: anna.hrdlickova@mze.cz; 2,3,6,7,8,9: http://www.czechinvest.org; telefon: 595 198 480-4; e-mail: ostrava@czechinvest.org

(Pokračování ze strany 3)
Dojde na opravu a moderni-

zaci stavebně technického stavu 
tribuny a budov a odstranění ha-
varijního stavu jednotlivých čás-
tí sportovního zařízení. „Chceme 
prostě optimalizovat a zlepšit 
podmínky pro fotbal, k čemuž by 
měl pomoci i další projekt, kte-
rý jsme do integrovaného plá-

Projekty za evropské miliony – investice do sportu
nu zanesli, a sice Víceúčelová 
sportoviště v areálu Střední ško-
ly strojírenské a dopravní,“ řekl 
náměstek Petr Cvik.

V areálu střední školy se 
nachází sportoviště s antuko-
vým povrchem, které je použí-
váno pro tenis. V těsné blízkos-
ti sportoviště se nachází nevy-
užitý prostor, vhodný k zástav-

(Pokračování ze strany 2)
Pracovnice Beskydského in-

formačního centra Frýdek-Mís-
tek odpovídaly na časté dota-
zy, kam na výlet po regionu. 
„To dokazuje naše přesvědče-
ní o tom, že vydané propagač-
ní materiály nestačí k informa-
ci návštěvníka při rozhodová-
ní o místě návštěvy, ale je dů-
ležité tištěné materiály doplnit 
i o ústní prezentaci. Proto pre-
zentaci na veletrzích považuje-
me za důležitou součást propa-
gace regionu, ale i města Frýd-
ku-Místku,“ řekl Petr Rafaj, frý-
decko-místecký radní a předse-
da sdružení Region Beskydy.

Účast na veletrzích také 
umožňuje městu sledovat, s čím 
přichází konkurence, a zjišťovat 
další potřeby a zájem návštěvní-
ků. Letos například bylo zazna-
menáno mnoho dotazů o mož-
nostech agroturistiky v regionu a 
služby s ní spojené. „Do budouc-
na připravíme i nabídku těchto 
služeb, protože i takové příleži-

Město se prezentuje s podporou EU
tosti náš region nabízí. Tím by-
chom chtěli podchytit i tento po-
tenciál návštěvníků,“ slibuje Mo-
nika Konvičná.

I pro seriál veletrhů v roce 
2010 hodlá Beskydské infor-
mační centrum připravit novou, 
ucelenou turistickou nabídku 
Statutárního města Frýdku-Míst-
ku a regionu Beskydy. „Prezen-
tační materiály budou mít jednot-
ný grafický styl, který zpřehlední 
orientaci návštěvníka v turistic-
ké nabídce. Nebudou chybět ja-
zykové mutace dle zemí, odkud 
k nám do regionu přijíždí nejví-
ce návštěvníků. Na tomto pro-
jektu chceme spolupracovat i s 
ostatními partnery z řad podni-
katelských subjektů, provozova-
telů turistických atraktivit i obcí v 
regionu,“ uvedl Petr Rafaj.

Projekt „Propagace Frýdku-
-Místku a Euroregionu Beskydy 
na veletrhu Holiday World 2009“ 
byl spolufinancován z prostřed-
ků Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj (ERDF).  (pp)

bě v podobě rozšíření sportov-
ního areálu. Tady by mělo vy-
růst další fotbalové hřiště vy-
budované technologií „trávník 
3. generace“, který lze využí-
vat ve všech ročních obdobích. 
Bude také vybudována plocha 
s umělým povrchem pro míčo-
vé sporty. „Realizací moderního 
víceúčelového sportovního are-
álu získá škola, ale počítáme s 
tím, že i fotbalový klub, který tak 
může mít k dispozici hned dvě 
plochy s umělým povrchem,“ 
uvedl Petr Cvik.  (pp)

Zastupitelé na svém 17. 
zasedání, konaném 9. úno-
ra, schválili návrh 1. změny 
rozpočtu Statutárního měs-
ta Frýdek-Místek pro rok 
2009 prováděné formou roz-
počtových opatření.

„Návrh 1. změny rozpoč-
tu pro rok 2009 řeší zejména 
přesun účelového zůstatku z 
roku 2008, poskytnutí transfe-
ru Centru pečovatelské služby 
Frýdek-Místek z výtěžku veřej-
né sbírky Vánoční strom 2008, 
rozpuštění rezerv jednotlivých 

Zastupitelé jednali o rozpočtu
fondů, poskytnutí příspěvků z 
Fondu pomoci občanům do-
tčeným výstavbou komunikace 
R/48, ale také zvýšení výdajů 
na kulturní akce či změnu for-
my daru Policii ČR na vybavení 
speciální výslechové místnosti, 
a to z finančního daru na věc-
ný dar,“ uvedl předkladatel ná-
vrhu radní a předseda finanční-
ho výboru Petr Rafaj.

Návrh 1. změny rozpočtu Sta-
tutárního města Frýdek-Místek 
pro rok 2009 podpořilo 24 zastu-
pitelů.  (pp)

Zajímavá přednáška
Lidový dům v Místku a Mo-

ravskoslezská křesťanská 
akademie zvou na přednášku 
P. Ing. Pavla Kopečka „Ver-
bální a neverbální stránka li-
turgického slavení – posto-
je a gesta při liturgii“, která se 
uskuteční v úterý 24. února v 
17.30 hodin v malém sále Li-
dového domu.  (pp)

krátce
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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. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 29,55 m2 (IV. NP)
- nebytové prostory o výměře 15,66 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) objekt bez čp./če. (ul. Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2

4) objekt čp. 6 (náměstí Svobody) 
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
5) objekt bez čp./če. – křížový podchod 
- nebyt. prostor o výměře 24,90 m2 (směr Ostravská)

6) objekt čp. 811 (ul. Malý Koloredov) 
- nebytový prostor o výměře 41,36 m2 (V.NP)
k. ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)
3) objekt čp. 549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP) 

k. ú. Skalice u FM
1) Objekt čp. 177 – bývalá pošta
- nebytový prostor o výměře 56,60 m2 (I.NP)

Na vybraná parkoviště ve měs-
tě, kde pravidelně zajíždí mobilní 
sběrna, a na sběrné dvory může 
občan města Frýdek-Místek bez-
platně přinést tyto nebezpečné 
odpady, velkoobjemové odpady 
a elektrozařízení: - nebezpečné 
odpady a ostatní odpady: maza-
cí a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, televi-
zory, obrazovky, monitory, počíta-
če, autobaterie a monočlánky, po-
užité obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, prošlé a nepotřebné léky, 
lednice, mražáky, zářivky, výboj-
ky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané!!!

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
lednice, mrazničky, sporáky, 

pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, tele-
fony a ostatní domácí spotřebiče

Mobilní sběrna
Park. u Kauflandu 17. 2. - 19.2.
Parkoviště u Billy 24. 2. - 26. 2.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

Sběrné dvory:
Svazarmovská, Pod estakádou
Provoz:  Po-Pá 8.00-18.00,
 So 8.00-14.00

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu v našem 
městě provádí Frýdecká skládka 
a.s., tel. 558 627 047, 558 438 
330, 558 636 251.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tel_seznam.php
Na tomto odkaze naleznete praktický přehledný seznam úřadu s telefonickými

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tiskopisy/index.php
Na tomto odkaze naleznete tzv. životní situace, které je Magistrát města

Frýdku-Místku kompetentní řešit, s návody, jak v daných záležitostech postupovat.

Hodnocení odpadů
Odpady se hodnotí především 

dle nebezpečnosti. Pokud obsa-
hují jednu či více nebezpečných 
vlastností, řadí se mezi odpady 
nebezpečné (NO). Mezi nebez-
pečné vlastnosti patří například 
hořlavost, výbušnost, ekotoxicita, 
žíravost či infekčnost. Dle zákona 
o odpadech přílohy č. 2 existuje 
15 vlastností odpadů, které činí 
odpad nebezpečným. Tyto vlast-
nosti jsou pak označeny písmeny 
H1 až H14. Nejčastěji se setká-

váme s odpady, které jsou hořla-
vé (oleje, zbytky barev, obaly ob-
sahující zbytky nebezpečných lá-
tek aj.).  Většiny nebezpečných 
odpadů se mohou občané Frýd-
ku-Místku zbavit ve sběrných 
dvorech a mobilní sběrně, které 
provozuje Frýdecká skládka, a.s. 
Seznam odpadů, které lze ode-
vzdat, je uveřejněný na jednotli-
vých stanovištích a na internetu 
společnosti. Samozřejmě se lze 
zeptat obsluhy, která je proško-

lená a ví, co může přijmout. Po-
kud by nešlo NO odevzdat, určitě 
poradí, kde se dá odpadu zbavit.

Odpady, které nemají žád-
nou nebezpečnou vlastnost, se 
nazývají Ostatní (OO). Jedná se 
většinou o velkoobjemové nebo 
biologicky rozložitelné (listí, trá-
va) odpady. 

Tyto odpady můžou občané 
Frýdku-Místku odevzdat ve sběr-
ných dvorech, mobilní sběrně ane-
bo přímo na Frýdecké skládce. 

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

- bytová jednotka č. 232/1 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včetně 
podílu o velikosti 3357/33540 na 
společných částech budovy č.p. 
232 a pozemku p.č. 403 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Havlíčkova) za celko-
vou vyvolávací cenu 500.000,- Kč

- bytová jednotka č. 232/2 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včetně 
podílu o velikosti 3357/33540 na 
společných částech budovy č.p. 
232 a pozemku p.č. 403 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Havlíčkova) za celko-
vou vyvolávací cenu 500.000,- Kč

- bytová jednotka č. 232/6 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včetně 
podílu o velikosti 3357/33540 na 
společných částech budovy č.p. 
232 a pozemku p.č. 403 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Havlíčkova) za celko-
vou vyvolávací cenu 500.000,- Kč

- bytová jednotka č. 232/8 v bu-
dově č.p. 232 na pozemku p.č. 403 
zastavěná plocha a nádvoří včetně 
podílu o velikosti 3408/33540 na 
společných částech budovy č.p. 
232 a pozemku p.č. 403 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Havlíčkova) za celko-
vou vyvolávací cenu 500.000,- Kč

- jednotka (nebytový prostor) č. 
1752/12 v budově č.p. 1751, 1752, 
1753 na pozemcích p.č. 3482/26, 
3482/27, 3482/28, vše zastavě-
ná plocha a nádvoří včetně podí-
lu o velikosti 1242/234879 na spo-
lečných částech budovy č.p. 1751, 
1752, 1753 a pozemcích p.č. 
3482/26, 3482/27, 3482/28 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Josefa Suka) za celko-
vou vyvolávací cenu 125.805,- Kč

- jednotka (nebytový prostor) 
č. 1753/4 v budově č.p. 1751, 
1752, 1753 na pozemcích p.č. 

Nabídkové licitační řízení
3482/26, 3482/27, 3482/28, vše 
zastavěná plocha a nádvoří včet-
ně podílu o velikosti 6914/234879 
na společných částech budo-
vy č.p. 1751, 1752, 1753 a po-
zemcích p.č. 3482/26, 3482/27, 
3482/28 zast.pl. a nádv., k.ú. 
-Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Josefa Suka) za celkovou vyvo-
lávací cenu 787.527,- Kč

- jednotka (nebytový prostor) 
č. 1753/12 v budově č.p. 1751, 
1752, 1753 na pozemcích p.č. 
3482/26, 3482/27, 3482/28, vše 
zastavěná plocha a nádvoří včet-
ně podílu o velikosti 7155/234879 
na společných částech budo-
vy č.p. 1751, 1752, 1753 a po-
zemcích p.č. 3482/26, 3482/27, 
3482/28 zast.pl. a nádv., k.ú. 
-Místek, obec Frýdek-Místek (ul. 
Josefa Suka) za celkovou vyvo-
lávací cenu 811.738,- Kč

- jednotka (nebytový prostor) č. 
1753/14 v budově č.p. 1751, 1752, 
1753 na pozemcích p.č. 3482/26, 
3482/27, 3482/28, vše zastavě-
ná plocha a nádvoří včetně po-
dílu o velikosti 5146/234879 na 
společných částech budovy č.p. 
1751,1752,1753 a pozemcích p.č. 
3482/26, 3482/27, 3482/28 zast.pl. 
a nádv., k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Josefa Suka) za celko-
vou vyvolávací cenu 586.946,- Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 25. 3. 2009 ve 13.00 
hod. (bytové jednotky) a ve 13.30 
hod. (jednotky – nebytové prosto-
ry) v zasedací síni odboru správy 
obecního majetku Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, ul. Radniční 10. 
Výše jistoty je stanovena na 10% 
z vyvolávací ceny a je splatná nej-
později dne 20. 3. 2009 na účet 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek, č.ú. 6015-928781/0100, var.
symbol 31121111. Prohlídka se 
uskuteční dne 19. 3. 2009 (v 8.30 
hod. sraz před domem č.p. 1753 
ul. J. Suka, v 9.15 hod. sraz před 
domem č.p. 232 ul. Havlíčkova). 
Bližší informace na odboru správy 
obecního majetku MMFM, tel. 558 
609 172, 558 609 171.

Pokud nahradíte v rodinném 
domě nebo bytě kotel nebo kam-
na na fosilní palivo za moderní ko-
tel na biomasu, tepelné čerpadlo, 

Podpora pro fyzické osoby na úsporné zdroje energie
ze Státního fondu životního prostředí České republiky

nebo si pořídíte solární systém, 
můžete požádat o dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí Čes-
ké republiky (dále jen „SFŽP“). Žá-
dosti se předkládají SFŽP do 31. 
března 2009. Podle podmínek 
platných od 15. 1. 2009 lze nově 
žádat na úsporné zdroje energie 
instalované v novostavbách. Pod-
mínkou pro získání dotace na ko-
tel na biomasu a na tepelné čer-
padlo v novostavbách je, že budo-
va bude splňovat energetický stan-
dard a není ji možné napojit na roz-
vod zemního plynu nebo na cent-
rální zdroj tepla. Podpora se po-
skytuje na již ukončené akce, a to 
maximálně do 18 měsíců po uve-
dení zařízení do trvalého provozu. 
Výše finanční podpory u kotle na 
biomasu činí 50 % uznatelných ná-
kladů, maximálně však 50 tis. Kč, 

u solárních systémů 50 % uznatel-
ných nákladů, maximálně však 65 
tis. Kč a u tepelného čerpadla 30 
% uznatelných nákladů, maximál-
ně 75 tis. Kč. Další informace na-
leznete na internetových stránkách 
www.sfzp.cz, nebo se obraťte pří-
mo na krajské pracoviště. 

Kontaktní adresa:
Státní fond životního prostředí 

České republiky
Krajské pracoviště

v Moravskoslezském kraji
Českobratrská 7
702 00 Ostrava 2
Kontaktní osoby:

RNDr. Martina Breuerová,
tel. 596 138 314

Ing. Alena Matyášková,
tel. 596 110 713

Odbor životního prostředí
a zemědělství

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

- garáž bez č.p./č.e. na pozem-
ku p.č. st. 252 a pozemek p.č. st. 
252 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 98 m2, k.ú. Skalice u Frýd-
ku-Místku, obec Frýdek-Místek. 
Vyvolávací cena činí 245.000 Kč.

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 18. 2. 2009 ve 13.00 
hod. v zasedací síni v budově Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 10, Frýdek-Místek.

Účastník nabídkového licitační-
ho řízení se před jeho konáním pro-
káže platným OP a dokladem o za-
placení jistiny. Jistina je stanovena 
ve výši 24.500 Kč. Jistinu je nutno 
uhradit na účet Statutárního města 
Frýdek-Místek vedený u KB, a.s., a 
to na číslo účtu 6015-928781/0100, 
VS 36133112, nejpozději v den na-
bídkového licitačního řízení. 

Bližší info na odboru správy 
obecního majetku MMFM, tel. 558 
609 174, kde je možno domluvit 
prohlídku.  Ing. Hana Kalužová

vedoucí odboru SOM

Nabídkové licitační řízení

Až do konce března trvá splat-
nost místního poplatku za komu-
nální odpad a místního poplatku ze 
psů. Magistrát v těchto dnech tisk-
ne a rozesílá poštovní poukázky. 

Místní poplatky je možno pla-
tit převodem z účtu, poštovní pou-
kázkou prostřednictvím pošty, nebo 
v hotovosti na finančním odboru 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, kanc. č. 104-109. 
Při platbách v hotovosti na odděle-
ní místních daní a poplatků je nutno 
počítat s delší čekací dobou.

Místní poplatek za komunální 
odpad na celý rok 2009 činí 492 Kč, 
osoby starší sedmdesáti let ročně 
platí jen 252 Kč. Dle obecně závaz-
ných vyhlášek je možno od místní-
ho poplatku za komunální odpad a 
místního poplatku ze psů osvobodit 
různé okruhy poplatníků. Oproti loň-
skému roku se osvobození nemění.

Obecně závazné vyhlášky je 
možno nalézt na internetových 
stránkách města: www.frydekmis-
tek.cz a bližší informace vám po-
dají správci místních poplatků na 
tel. číslech 558 609 160-163.

Úřední hodiny na oddělení 
místních daní a poplatků:
Pondělí, středa: 8.00 - 17.00 h., 
pokladní hodiny do 16,30 h.

Čtvrtek: 8.00 – 15.00 hod.

Poplatky plaťte do března
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Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

RODINNÉ CENTRUM
SVČ KLÍČ FM NA SLEZSKÉ

Od února 2009 najdete v nabídce akti-
vit SVČ Klíč FM nově kroužky a akce v 
naší nové budově na ulici Slezská 749 ve 
Frýdku.

20. – 22. 2. SEMINÁŘ – TRADIČNÍ 
COUNTRY TANCE – 1. DÍL 

Program: Seminář pro vedoucí kroužků či 
skupin country tanců. Pro úplné začátečníky 
i pro ty, co už něco umí. Naučíme se choreo-
grafii, jak udělat tance zajímavější, další nové 
figury a formace. Lektor: Míra Procházka
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek. Začátek v pátek v 17:00 
hodin, ukončení v neděli v 11:30 hodin.
Cena: 570 Kč
Info: Renata Bortlíčková, telefon: 731 080 
964, 558 435 067, e-mail: renata@klicfm.cz

22. 2. ZÁJEZ DO LOUTKOVÉHO
DIVADLA OSTRAVA

Program: Zájezd do Ostravy na předsta-
vení loutkového divadla pro děti od 4 let. 
Pojeďte s námi zhlédnout pohádku „Čtyři 
pohádky s vlky za vrátky“.
Místo a čas: Sraz v 8:15 hodin na nádra-
ží ČD (u cukrárny). Návrat v 14:20 hodin 
na místo srazu.
S sebou: svačinu a pití, průkazku zdra-
votní pojišťovny (stačí kopie)
Cena: 150 Kč (doprava, vstupné, pojiště-
ní, pedagogický doprovod)
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 736 150 088, e-mail: maruska@
klicfm.cz Přihlášku a poplatek odevzdejte 
do 16. 2. 2008 v SVČ Klíč FM.
25. 2. ATELIÉR DEA – SMALTOVÁNÍ 

BEZ PÍCKY
Program: Vyzkoušíte si techniku výroby 
šperků – smaltování. Tato technika je svou 
fixací dostupná všem – barvy se zapékají 
na elektrickém vařiči. Můžete si vyrobit spo-
nu, náušnice, přívěsek aj. Přijďte si vyzkou-
šet tuto techniku a získáte originální šperky.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 752, Místek, 17:00 – 20:00 hodin.
Cena: 270 Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz

ŠACHY
20. 2. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

– 10. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur,
telefon: 732 224 966

AKITIVITY V RODINNÉM CENTRU 
SVČ KLÍČ FM NA SLEZSKÉ

16. – 27. 2. - VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRA-
CÍ „MOJE PRINCEZNA“, „MŮJ IDOL“

Program: Přijďte se podívat na výstavu 
prací, které tvořily děti z mateřských a zá-
kladních škol.
Místo a čas: Rodinné centrum SVČ Klíč 
FM, budova C, Slezská 749, Frýdek, 9:00 
– 12:00 hodin a 13:00 – 16:00 hodin

Cena: zdarma. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz

17. 2. - TVOŘENÍ S KLÍČEM
– KORÁLKOVÁNÍ

Program: V úterním odpoledni budeme 
tvořit z korálků. Využijeme je při tvorbě li-
bovolných zvířat z korálků a ozdobíme si 
jimi svícen. 
Místo a čas: Rodinné centrum SVČ Klíč 
FM, budova C, Slezská 749, Frýdek, 
15:00 – 17:00 hodin. Cena: 50 Kč.
Informace a přihlášky: Ivana Kulhánko-
vá, telefon: 731 167 010, 558 434 154, e-
mail: iva@klicfm.cz

26. 2. - ZNAKOVÁ ŘEČ PRO
BATOLATA – BABY SIGNS

Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám 
chce vaše nemluvně říci nebo proč pláče?
Program: Přirozený způsob jak se doro-
zumět s vaším dítětem ještě předtím, než 
dokáže mluvit. Rodiče si užívají větší po-
hody, která zavládne, když se dozví, co 
jejich ratolest chce, bez slziček a nářku. 
Snížení frustrace a vytvoření větší důvěry 
mezi batolaty a jejich rodiči.
Místo a čas: Rodinné centrum SVČ 
Klíč FM, budova C, Slezská 749, Frý-
dek, 17:00 – 19:00 hodin. Cena: 799 Kč 
– včetně Kompletní sady pro začátečníky 
(kniha, 4 leporela, 2 DVD atd.) Za uvede-
nou cenu se mohou zúčastnit oba rodiče.
Lektor: Mgr. Radana Hlisnikovská (Ne-
závislá certifikovaná instruktorka progra-
mu Baby Signs). Informace a přihlášky: 
Patrik Siegelstein, telefon: 732 646 125, 
e-mail: patrik@klicfm.cz

KROUŽKY A KURZY
KLUB DESKOVÝCH HER

Zveme tě do našeho nově otevřené-
ho herního klubu! Můžeš si tady zahrát 
mnoho netradičních deskových, karetních 
nebo kostkových her – od jednoduchých 
až po náročné strategie.

Přijď si vyzkoušet nové i starší hry, přijď 
se stát slavným vojevůdcem, zlatokopem, pi-
rátem, osadníkem, králem, stavitelem apod.

Klub je určen všem věkovým kategoriím. 
Čekají vás i celodenní turnaje a další akce.
Termín: každá středa, 15:00 – 19.00 h.
První schůzka: 11. 2. 2009
Cena: 250 Kč
Přihlášky a informace: Jiří Šnapka
telefon: 604 524 066, 558 435 067,
e-mail: jirka@klicfm.cz

BABY HIP HOP
taneční kroužek pro děti od 4 do 7 let
Termín: každé pondělí, 16:00 – 17:30 h.
První schůzka: 9. 2. 2009
Cena: 350 Kč

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
cvičení pro rodiče a děti ve věku 2 – 4 let
Termín: každá středa, 9:30 – 10.30 hodin
První schůzka: 18. 2. 2009 (zkušební, zdarma)
Cena: 350 Kč / 12 lekcí
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 736 150 088, e-mail: maruska@
klicfm.cz

AEROMIX – CVIČENÍ ŽEN S HLÍDÁ-
NÍM DĚTÍ - aerobik, stepaerobik, posi-

lování, kalanetika, strečink…
Termín: každý čtvrtek, 9:30 – 10.30 hodin
První schůzka: 19. 2. 2009
Hlídání dětí: od 2 let
Cena: 400 Kč / 12 lekcí
Hlídání dítěte: 20,- Kč
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, tele-
fon: 736 150 088, e-mail: maruska@klicfm.cz

Pro zlepšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení úrovně a zajištění Vaší spokoje-
nosti s našimi službami Vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníkového lístku. 

Po zaslání dotazníku budete zahrnuti do losování o tyto ceny:
PRVNÍ CENA: výherci a třem členům rodiny žijícím ve stejné domácnosti bude pro-

placen poplatek za odpady na rok 2009 
DRUHÁ CENA: výherci + jednomu členu domácnosti bude proplacen poplatek za 

odpady na rok 2009 
TŘETÍ CENA: výherci bude proplacen jeden poplatek za odpady na rok 2009.

1. Jak jste spokojen(a) se službami, spojenými se svozem odpadů?
Velmi spokojen(a) Spokojen(a) Nespokojen(a) Velmi nespokojen(a)

2. Je dle Vašeho názoru dostatek kontejnerů na separovaný odpad?
Ano Ne

3. Které druhy odpadů třídíte ve Vaší domácnosti, netřídíte-li, uveďte důvod.
Plast Papír Sklo Jiné Netřídím, z důvodu ..................................

.....................................................................................................................................
4. Jak jste spokojen(a) s čistotou kolem kontejnerů?

Velmi spokojen(a) Spokojen(a) Nespokojen(a) Velmi nespokojen(a)
5. Máte dostatek informací o tom, kam jednotlivé odpady předávat?

Ano Ne
6. Uvítali byste ve Vašem okolí sběrný dvůr, kde byste mohli kdykoliv legálně 
odevzdat odpad?

Ano Ne
7. Sledujete informace o odpadech v informačních materiálech své obce?

Ano Ne
Jméno, adresa, kontaktní telefon nebo email: ..................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Uzávěrka pro zařazení do slosování je 2. 11. 2009. Dotazníky můžete odevzdat na kterémkoliv 
středisku Frýdecké skládky, a. s., zaslat poštou na adresu Frýdecká skládka, a.s., Zámecké náměs-
tí 26, 73801, zaslat faxem na číslo 558 636 291 nebo vyplnit na webových stránkách společnosti: 
www.fmskladka.cz, kde najdete i výsledky losování. Do losování v listopadu 2009 budou zahrnuty 
všechny dotazníky, jejichž respondenti mají trvalé bydliště v oblasti, kde nakládá s odpady Frýdecká 
skládka, a.s. Vylosovaní výherci budou vyrozuměni. 

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI
– FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.

Odbor sociálních služeb Magistrátu 
města Frýdku-Místku sděluje zájemcům o 
finanční dotaci ze zdravotního fondu, že 
nové formuláře žádosti spolu se Statutem 
zdravotního fondu naleznou v hlavní bu-
dově Magistrátu města Frýdku-Místku, uli-
ce Radniční 1148, ve stojanu u informač-
ního kiosku, na webových stránkách měs-
ta, a to: www.frydekmistek.cz/radnice/tis-
kopisy,pokyny.

Zdravotní fond je určen na realizaci 
zdravotních opatření a programů na pod-
poru zdraví a k řešení vzniklých mimořád-
ně obtížných poměrů zdravotně postiže-
ných osob. 

Zejména na:
• zmírnění vzniklé nepříznivé životní situ-
ace
• podporu sociálního začleňování

Neinvestiční dotace (ve výjimečných 
případech investiční dotace) z fondu jsou 
poskytovány fyzickým a právnickým oso-
bám s trvalým bydlištěm, nebo sídlem na 
území města Frýdku-Místku.

Prostředky z dotace jsou přesněji ur-
čeny na:

a) výchovu ke zdraví a zdravé-
mu způsobu života rodin a populač-
ních, sociálních nebo chronicky nemoc-
ných skupin obyvatelstva města Frýd-
ku-Místku,

b) podporu materiálně-technického 
zabezpečení preventivních programů 
neinvestičního charakteru vedoucích 
ke zlepšení zdravotního stavu obyva-
telstva ve městě, které se snaží zabrá-
nit zhoršování zdravotního stavu ohro-

žených skupin, zejména seniorů, osob 
s mentálním, smyslovým či tělesným 
postižením a dětí,

c) podporu odborných kongresů a se-
minářů, které jsou uskutečňovány pod 
záštitou města v součinnosti s Nemocni-
cí ve Frýdku-Místku, event. Střední zdra-
votnickou školou či jinými zdravotními in-
stitucemi města,

d) zdravotnický materiál (např. speci-
ální chirurgické nářadí, pomůcky apod.).

Podkladem je řádně vyplněná písemná 
žádost žadatele, která obsahuje:

a) stručný popis programu, akce nebo 
projektu ve městě Frýdku-Místku,

b) předpokládaný rozpočet,
c) zhodnocení zdravotního a ekono-

mického dopadu,
d) platný doklad dokazující právní sub-

jektivitu a doklady opravňující subjekt 
jednat za žadatele o finanční prostřed-
ky – veškeré doklady, které je nutné před-
ložit k žádosti, jsou na formuláři žádosti 
uvedeny.

Je nutné se řídit instrukcemi ve Statutu 
zdravotního fondu tak, aby byly řádně spl-
něny podmínky.

Bližší informace vám budou poskytnu-
ty na Odboru sociálních služeb Magistrá-
tu města Frýdku-Místku, Radniční 1149, 
1. pos., dv. č. 210., u sl. Venduly Pavičo-
vé, e-mail: pavicova.vendula@frydekmis-
tek.cz, tel.: 558 609 315. 

Upozornění:
Žádosti bude možno podávat v průbě-

hu celého roku 2009 podle stávající výše 
zůstatku finančních prostředků ve fondu. 

DOTACE ZE ZDRAVOTNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA 
FRÝDEK-MÍSTEK NA ROK 2009
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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, vlast@kulturafm.cz MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12 12,30 - 16,00
čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne    13,00 - 17,00

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - Mariánské poutní místo
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
FRÝDEK A MÍSTEK PŘED STO LETY
Výstava přiblíží život ve Frýdku a v Míst-
ku okolo roku 1909. Např. proměny měs-
ta Frýdku po vybudování veřejných budov 
na třídě císaře Františka Josefa I., stavba 
mostu přes Ostravici, město na mapách, 
domovský katastr, dobové obecní vyhláš-
ky a plakáty, stavba chlapeckého gymná-
zia v Místku, první česká škola ve Frýd-
ku, německé gymnázium korunního prin-
ce Rudolfa Habsburského, společenský 
život, procesí poutníků v uličkách města, 
podnikatelský ruch, tovární čtvrti, život ko-
lem továren, jak vypadala dělnická domác-
nost, měšťanský salón. Ve výstavě se mů-
žete vyfotografovat v dobovém fotoateliéru 
fy. „Josef Jeitner Friedeck, Franz Joseph 
Kaiserstraße“. V době konání výstavy pro-
bíhají doprovodné akce. Z výstavy můžete 
odeslat pohled s příležitostným razítkem.
Potrvá do 5. dubna 2009
PROGRAMY, KONCERTY DALŠÍ AKCE
Úterý 17. února 17,00 h. - zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mi-
nerálů, doplněné výměnou poznatků a ma-
teriálu, poradenská služba, videoprojekce.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE,
VYCHÁZKY

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA
Výtvarně estetická přehlídka

ČERNÝ KOCOUR A INÉ KOČKY 
Vystavuji: Pokluda, Popieluch, Delič, děti 
VO ZUŠ, Fonioková, Korč, Malchar, Pus-

tějovský, Fidzinská, Klímek a další. 

Pátek 27. února v 19 hodin
4. koncert KPH 2008/2009

a 3. koncert Cyklu pro mládež
Kateřina Englichová – harfa

Martin Kasík – klavír
Program: L. Janáček, B. Smetana,

B. Martinů, J. L. Dusík a španělští autoři
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Sobota 28. února v 15 hodin
Divadélko Mrak Havlíčkův Brod

Pirátský karneval
Jedinečnou šanci strávit odpoledne v pirát-

ském světě! Masky pirátů nejsou podmínkou! 
V jednotlivých soutěžích si děti vyzkouší ob-
jevovat ostrovy, shazovat kokosy a spoustu 
dalších pirátských úkolů, nebude chybět pra-

vá pirátská diskotéka. Vstupné: 40 Kč
Sobota 28. února ve 20 hodin

Swingový ples
Hrají: Evergreen Party – Ivan Obračaj a 
Pavel Ondráček, WS Kvartet Waldemara 
Svatoše s hosty. Vstupné: 150 Kč

Nabídka pohybových a tanečních
kurzů pro děti i dospělé 

KICK BOX AEROBIK – ZAČÁTEČNÍCI
Zahájení: začátečníci - úterý 24. 2. 2009 
od 18:15 do 19:15 hodin; 12 lekcí/480 Kč

KICK BOX AEROBIK – POKROČILÍ
Zahájení: pokročilí - středa 25. 2. 2009 od 
19:00 do 20:00 hodin; 12 lekcí/480 Kč

STEPOVÝ TANEC
Zahájení: středa 18. 2. od 16:00 do 17:30, 10 
lekcí/500 Kč - začátečníci, 600 Kč - pokročilí
Přihlášky obdržíte v recepci Národní-
ho domu nebo na našich internetových 
stránkách. Další podrobné informace ob-
držíte na www.kulturafm.cz nebo na tel. 
čísle 558 432 011 - Kateřina Kubalová

FIT BALL
Aerobně méně náročné kondiční cvičení 
na velkých míčích. Jedná se o balanční, 
dynamické cvičení, které protahuje i zpev-
ňuje svaly celého těla, procvičuje stabili-
zaci páteře a preventivně předchází bo-
lesti zad. Cviky známé z aerobiku se liší 
pouze tím, že se při nich sedí na míči. Po-
malejší tempo cvičení je vhodné i pro je-
dince trpící nadváhou. Možnost zapůjče-
ní míčů. Kurz bude probíhat každé úterý 
od 19:30 do 20:30 hod. nebo čtvrtek od 
17:30 do 18:30 hod.
Zahájení: 2. 4. a 7. 4. 2009
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
Výuka latinskoamerických tanců, Salsy, 
Merenge, Samby, Flamenga, Swingu, 
Rock & Rollu… Kurz bude probíhat každý 
čtvrtek od 18:30 do 19:30 hod. 
Zahájení: čtvrtek 2. 4. 2009

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
– začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí

Odpradávna je orientální tanec určen 
všem ženám bez omezení věku, posta-
vy, fyzických schopností, talentu či stavu. 
Uvolňuje napětí celého těla, odbourává 

Středa 18. února v 19 hodin
Divadlo Bez Zábradlí 

Alan Ayckbourn
Kdes to byl/a/ dnes v noci

Situační komedie současného britského dra-
matika o tom, že odpověď na otázku „kdes to 
byl(a) dnes v noci?“ může být za jistých okol-

ností v manželství jedna z nejtěžších.
Hrají: Veronika Freimanová, Ljuba Kr-
bová/Jana Švandová, Rudolf Hrušín-

ský,Zdeněk Žák, Josef Carda, Marcela 
Rojíčková/Barbora Leichnerová

Režie: Jiří Menzel
Předplatitelská skupina B

Vstupné: 400 a 380 Kč
Neděle 22. února v 15 hodin

Umělecká agentura Alena Bastlová Opava
Čert Všudybyl a princezna Zlobilka
Činoherní rozmarná pohádka na motivy 

českých klasických pohádek.
Vstupné: 40 Kč

Neděle 22. února v 19 hodin
Szidi Tobias a Band

Speciální host: Ivana Chýlková
Koncertní vystoupení nazvané podle

3. alba Pod obojím, slovenské herečky a 
šansoniérky S. Tobias, které je krásným 
příkladem, jak to dopadne, panuje-li mezi 
všemi tvůrci a interprety nebývalé poro-
zumění. Rovněž se pěvecky podílela na 
albech M. Horáčka Strážce plamene a 

Ohrožený druh.
Band: Martin Zajko – akustická kytara, 

Martin Kašpar – kontrabas, Ajdži Sabo – 
bicí, Stanislav Palúch – housle, Andrej Gal 
– violoncello, Marcel Comendant – cimbál 

Vstupné: 300 a 250 Kč
Dne 26. února v 19 hodin

Alexander Dumas ml.
Dáma s kaméliemi

Jsou příběhy, které nestárnou, jenom na 
sebe berou v běhu let jinou podobu. Patří 
k nim určitě i osud pařížské kurtizány Mar-
garet Gautierové, známé jako Dáma s ka-

méliemi. Tento romantický příběh je zdán-
livě nemoderní, a přitom aktuální. Lás-

ka nepřináší jenom dny plné slunce, ale 
odpovědnost za milovanou osobu může 
být spojená i s utrpením a přinést oběť ve 
jménu lásky je čin hodný úcty a obdivu. A 
pokud jde o tu aktuálnost – nedá se říct, 
že by dnešní pragmatická doba zrovna 

oplývala morálními hodnotami.
Pro skupinu FMA

Vstupné: 90 Kč, studenti 50 Kč
Pátek 27. února v 19 hodin

Královny noci – travesti show Ostrava
Nový celovečerní zábavný program, ve 

kterém se vám představí madam Dafné a 
slečny Nikol, Jenifer a Lea.

Vstupné:180 a 150 Kč
VÝSTAVA:

do 28. 2. – Nová scéna Vlast
Z kultury F-M – výstava fotografií:

Miroslav Lysek, Radek Klímek, Luděk 
Krulikovský a Arnošt Čapla

KINO:
16. – 17. 2. v 17.00 hod.

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1
– EPILOG/Francie

Druhá část francouzského velkofilmu, je-
hož hrdinou je gangster Jacques Mesri-
ne. O konci jeho gangsterské kariéry.

19. 2. v 19.00 hod.
AUSTRÁLIE/USA

Nicole Kidman a Hugh Jackman v epic-
kém, romantickém dramatu.

20. – 21. 2. v 17.00 a 19.00 hod.
SNĚŽENKY A MACHŘI

PO 25 LETECH/ČR
Profesora Cardu, Vikiho Cabadaje a další 

svedla dohromady náhoda a oni se rozhod-
li zavzpomínat na staré časy a svolali starou 
partu na tutéž horskou chatu – po 25 letech.

25. 2. v 19.00 hod.
KRÁLOVA PŘÍZEŇ/USA

Strhující příběh plný lásky, touhy a intrik vy-
práví o vztahu dvou sester (Natalie Port-
man a Scarlett Johansson), které bojují o 
přízeň krále Jindřicha VIII. (Eric Bana).

28. 2. – 1. 3.
FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ 

– 3. ročník – Besedy a promítání, zajíma-
vý doprovodný program s cyklocestova-
telskou tématikou (Honza Vlasák, Josef 
Honz, Martin Stiller, Jirka Bošek, Slávka 
Chrpová a další zajímaví hosté). Více in-

formací na www.cyklocestovani.cz.
FILMOVÝ KLUB

16. 2. v 19.30 hod.
TOKIO!/Fr., Jap

Tři krátké fantastické filmy, tři režisé-
ři – Michel Gondry, Leos Carax, Joon-ho 

Bong, jediné téma – metropole Tokio.
17. 2. 19.30 hod.

Projekt 100 – PSYCHO/USA
Nejslavnější film mistra hrůzy

Alfreda Hitchcocka.
23. 2. v 19.00 hod.

PROSÍME PŘETOČTE/USA
Bláznivá komedie Michela Gondryho vy-
práví o dvojici smolařů, kteří musí napra-

vit náhodnou zkázu ve videopůjčovně 
tím, že její tituly svépomocí natočí znovu. 

Co na to zákazníci?
24. 2. v 19.00 hod.

Projekt 100 – ANTÉNA/Argentina
Surrealistický příběh s okázalou

inspirací v němých filmech.
BIJÁSEK:

20. 2. v 10.00 hod.
PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – 

Pohádkové tajemství II./ČR
21. 2. ve 14.00 hod.

WINX CLUB – Výprava do ztraceného 
Království/Itálie

Italská animovaná fantasy pohádka před-
staví šestici přítelkyň z vílí akademie, kte-
ré se vydávají na nebezpečnou výpravu

FILMY PRO SENIORY:
25. 2. v 10.00 hod.

KRÁLOVA PŘÍZEŇ/USA
Výpravný historický film o sesterské ri-
valitě mezi Mary a Anne Boleynovými. 
Ta první byla milenkou Jindřicha VIII., 

kvůli té druhé se anglický panovník roz-
žehnal s katolickou církví.

stres, léčí bolesti zad a krční páteře. Je-
likož je orientální tanec zaměřen na lad-
né koordinované pohyby, šetří klouby ce-
lého těla, odpadá svalové napětí i křeče…
Kurz bude probíhat každé pondělí a úterý.
Zahájení: 6. 4. a 7. 4. 2009

Kurzy s jednorázovými vstupy
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Kurz probíhá každou středu od 17:15 do 
18:45 hodin, 50 Kč/1 lekce

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Kurz probíhá každé pondělí od 17:30 do 
19:00 hodin, 50 Kč/1 lekce
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY PILATES
Kurz probíhá každé úterý od 15:45 do 
16:45 hodin, 45 Kč/1 lekce

CVIČENÍ PRO SENIORY
Kurz probíhá každé čtvrtek od 9:00 do 
10:00 hodin, 45 Kč/1 lekce
Další informace na tel. čísle 558 432 011 

K. Kubalová nebo www.kulturafm.cz 
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Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

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

Heydukova 2330, 738 01 F-M
558 647 067, 602 586 925,

e-mail: kulturnidumfm@seznam.cz
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

KOUZELNÝ KOUTEK
J. V. Sládka 37 (1. patro), Místek

www.kouzelnykoutek.cz
e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz

mobil: 737 518 840

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 přes školní rok je 13 - 17 h

KLUB NEZBEDA

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 595 170 040, http://ctyrlistek.webz.cz

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Kuba Libre v Librexu

autorky Jana Gavlasová
a Daniela Kulhánková

(foto z Kuby z prosince 2008)

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ
OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 04:00

ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

18. 2. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRA FREE!!!
19. 2. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKOTÉ-
KA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NEUSLYŠÍ-
TE, VSTUP ZDARMA!!!
20. 2. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY!!! SOUTĚŽE
21. 2. sobota PUNKROCK NIGHT!!!!
THE CORNFLAKES, SLEPÍ KŘOVÁCI, LÍ-
HEŇ A DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ STOUŇÁC-
KÉHO PUNKROCK MINIFESTIVÁLKU, 
MÍSTNÍ KAPELY A ZAHRANIČNÍ HOST.
25. 2. středa STOUNDRUM

PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRA FREE!!!
26. 2. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKOTÉ-
KA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NEUSLYŠÍ-
TE, VSTUP ZDARMA!!!
27. 2. pátek NA:SH:UP – SPECIÁL!!!
DEADLY VIPERZ (ANAKIN B2B AKIRA)/
SHADOWBOX,PHA, DANKO/PHA, DRA-
KO/CYBERFIRE, OVA LO-FI/F-M, HOLA-
RIO/REDRUM VS MKTBROS, BRNO-PHA
28. 2. sobota DESMOD & KISS PARTY!!!!
NĚKOLIKANÁSOBNÍ SLOVENŠTÍ SLA-
VÍCI PREMIÉROVĚ VE STOUNU A PÁR-
TY RÁDIA KISS MORAVA, KISS MORA-
VA DJS

Středa 18. února
KARNEVAL MŠ BERUŠKA

– UL. OLBRACHTOVA
Neděle 22. února

VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÉHO RY-
BÁŘSKÉHO SVAZU

Pátek 27. února 
SPOLEČENSKÝ PLES ČTYŘ A OSMILE-
TÉHO GYMNÁZIA VE FRÝDKU-MÍSTKU

PRO DĚTI
Sobota 21. února v 15 hodin

M. Domkář - Líný Honza
hra s loutkami na motivy pohádky Jose-

fa Lady, hraje DUO – Divadlo u Ostravice 
Frýdek-Místek, loutková scéna.

- vstupné 25 Kč
PŮJČOVÁNÍ KOSTÝMŮ V ÚNORU:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

18. 2. - Výtvarné odpoledne
- hrádky s krepovým papírem

23. – 25. 2. - Výroba masek a převleků
26. 2. - Nezbednický karneval

Úterý 19. února 16,30 h. – Zelený dům na 
Zámecké ulici ve Frýdku 
KOZLOVICE – VESNICE VALAŠSKÝCH 
VOJVODŮ
Čtvrtek 26. února 16,30 h. – zámecký klub 
JAK SE ŽILO VE FRÝDKU A MÍSTKU 
PŘED STO LETY

Dětský koutek sloužící k hlídání dětí 
a k volnočasovým aktivitám rodičů s 
dětmi v Místku na náměstí, poslední 

vchod v podloubí před drogerií
Stále nabízíme:

- Hlídání dětí každého věku jednorázově 
i dlouhodobě 

Potřebujete si odpočinout?

Potřebujete se vrátit do práce?
Potřebujete si zařídit záležitosti na úřadech?
Jsme Vám k dospozici dle Vašich potřeb 
dopoledne i odpoledne bez ztráty mateř-

ského příspěvku
- Programy a cvičení rodičů s dětmi od 

půl roku věku
stále volná místa v kurzech, na cvičení 
přispívají některé zdravotní pojišťovny

- Program Předškolkové zvykání aneb Já 
to zvládnu bez maminky

pátky pro děti od 2 let 
- Volná herna 

přijďte si pohrát odpoledne od 14.00-17.00 h. 
stačí se telefonicky nebo emailem objed-

nat alespoň 1 den předem
vstup 50 Kč/dospělý, 30 Kč/dítě, každá 

pátá návštěva herny zdarma
OD BŘEZNA:

AEROBIC PRO DĚTI OD 6 LET
VE ČTVRTEK OD 17,00

45 Kč/hod, PERMANENTKA 450,-/10 
LEKCÍ

CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU
DO ŘECKA?

KONVERZAČNÍ KURZ S RODILOU 
MLUVČÍ

ÚTERÝ OD 17,00
70 Kč/60 min.

NĚMČINA - ZAČÁTEČNÍCI 
PONDĚLÍ OD 17,00

PÁTEK od 9,00
70 Kč/60 min.

Hledáme lektora angličtiny. Info v Kou-
zelném koutku.

- Poradna pro maminky 
laktační poradna, lekce kojení, kurzy pří-
pravy k porodu, manipulace s dítětem, 

masáže dětí
 lekce šátkování po domluvě

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

Mobil: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00 h.

Út pouze 14.30 – 17.00!!! 
19. 2. Karneval Broučků

Tradiční karnevalová show bude opět v jí-
delně obchodní akademie. Na děti čekají 
tanečky, jednoduché soutěže a pěkné od-
měny! Začneme v 16.00 h.
20. 2. - Kreslíme roztíratelnými pastelkami

Jednoduchá práce pro děti a jejich maminky.
23. 2. - Zvládnou naše děti vstup do školy?
Mgr. Brandová z Pedagogicko-psycholo-
gické poradny nás seznámí s tím, co by 
měli naši předškoláci zvládnout v oblasti 
řeči a grafomotoriky.

27. 2. - Loutky z papíru 
Vyrobíme si loutky z papíru na špejli.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŔENO !!! Otevře-
no 14.30 – 17.00 h.
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Cvičení těhotných maminek
na rehabilitačních míčích pod vede-

ním zkušené porodní asistentky je vždy 
ve středu v 10.00 h. Hlídání dětí zajiště-

no. Cena 40 Kč/hod. Možnost proplacení 
zdravotní pojišťovnou!

Angličtina pro nejmenší
Od září probíhá výuka angličtiny pro děti 

s rodiči vždy v úterý odpoledne. 
Orientální tance pro maminky

Zájemkyně o výuku břišního tance se 
mohou hlásit u hospodyňky. 

Tance budou zahájeny po přihlášení min. 
10 zájemkyň. Proto neváhejte a zapojte se!

Dlouhá 109, Frýdek-Místek
7. 3. - koncert punkrockových kapel

ZNOUZECTNOST (Plzeň)
AQVA SILENTIA (Frýdek-Místek)

THE PERDITION (ex ŘEV ULICE, Ostrava)
Start: 19:30. Vstupné:100 Kč

ALTERNATIVA
Nový ročník přednášek v SOKOLÍKU
Spolek přátel Frýdku Místku o.s. vás zve 

k návštěvě celoročního cyklu přednášek o 
zdraví a zdravém životním stylu v roce 2009.

Termíny přednášek:
únor: 21. 2. 

• 10 hodin: Ing. Milan Plchot: zdravý ži-
votní styl – naučte se rozumět svému tělu 

a psychice
• 14 hodin: Paul Baptie: osobní rozvoj: 

Klub a divadélko SOKOLÍK

Soboty v Divadélku Sokolík:
21. 2. 

od 10 a14 hodin ALTERNATIVA
 – přednášky o zdraví

od 19 hodin FOLKPASO
– folkový akustický koncert – vystoupí J. 
Hurych, M. Holiš a M. Chovanec – jen 

tak při svíčkách...
28. 2.

od 19 hodin Punkový koncert skupin The 
Snopi, Gangster Kanalovy a další

7. 3. 
od 19 hodin vystoupení rockových skupin 

Znouzectnost a Aqa Silentia, vstupné 100 Kč
21. 3.

od 10 a 14 hodin ALTERNATIVA
– přednášky o zdraví
od 19 hodin Folkpaso

– koncert skupin Galerie, Kosmonaut + 
Nevermore + Láďa Zítka

28. 3. 
od 18 hodin Metalový koncert

amatérských kapel

1. Stimulace mozku a nervového systému 
vedoucí k větší organizovanosti a efektivitě
2. pozitivní perspektiva, pomocí níž může 

být člověk šťastnější a úspěšnější
březen: 21. 3. 

• 10 hodin: Dáša Varadyová: alternativní 
medicína v běžném životě

• 14 hodin: MUDr. Zbyněk Luňáček: Jóga 
v denním životě, vegetariánství

duben: 25. 4. 
• 10 hodin: MUDr Jana Alešová: Ajurvéda
• 14 hodin: Josef Bystřičan: antioxidan-

ty – ukazatele obranyschopnosti organis-
mu,  měření úrovně antioxidantů v těle

květen: 23. 5. 
• 10 hodin: Martina Martínková: možnosti 
alternativního přístupu k léčbě onkologic-

kých onemocnění
• 14 hodin: Milan Romsy: léčebné účinky 

konopí, přírodní kosmetika
Zajištěno občerstvení a strava.

Jednotlivé přednášky 50 Kč, celý den 70 Kč.
Za Spolek přátel Frýdku Místku o. s. vás 
srdečně zve předseda Ing. Petr Železník 

a koordinátor akcí Jiří Metelka
tel. 608 224 560

V Galerii pod zámkem bude od 23. února 
do 20. března vystavovat Pavel Hlavatý, 

držitel 40 mezinárodních ocenění.

Grafika snů a skutečností
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