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slovo primátorky

Úvodní píseň Okolo Frýd-
ku cestička v Nové scéně Vlast 
předznamenala, že na páteč-
ním předávání Cen Statutární-
ho města Frýdku-Místku bude 
tentokrát hrát prim hudba. Oce-
nění za loňský rok si vyslou-
žil hudební skladatel Evžen Zá-
mečník, Jaromír Václavík, di-
rigent Symfonického orchest-
ru Frýdek-Místek, choreografka 
a umělecká vedoucí dětského 
tanečního souboru Ostravička 
Marie Nováková, ale také fotba-
lový trenér Ivan Kopecký.

„V loňském roce to bylo popr-
vé, kdy jsme se rozhodli pro slav-
nostní udílení Cen Statutárního 
města Frýdku-Místku. Tyto ceny 
jsou z rozhodnutí zastupitelstva 
udělovány našim významným 

Ceny města Frýdku-Místku byly předányCeny města Frýdku-Místku byly předány

Vážení spoluobčané,
ve středu 11. března zastupitelé našeho měs-

ta využili možnosti navštívit nejmodernější auto-
mobilku v Evropě – závod Hyundai v Nošovicích, 
který zahájil sériovou výrobu 3. listopadu 2008.

Této možnosti využilo 23 zastupitelů města 
Frýdku-Místku, kteří byli seznámeni s postave-
ním automobilky Hyundai na světovém trhu, his-
torií výstavby závodu a prohlédli si lisovnu, sva-
řovnu a montážní halu. Asi nejvíce je zaujalo 300 robotů ve svařovně.

Zastupitelé se mimo jiné dozvěděli, že závod Hyundai v Nošovi-
cích má nyní 1719 zaměstnanců, z toho je 1636 Čechů (95 %), 45 
Slováků a 23 Korejců, jen 15 zaměstnanců je jiných národností. Pod-
le místa bydliště je 94 % zaměstnanců trvale bytem v Moravskoslez-
ském kraji, 31 zaměstnanců je ze zlínského kraje a 31 zaměstnan-
ců z kraje olomouckého, 23,5 % všech zaměstnanců jsou ženy, které 
pracují především v administrativě, finální montáži a v kontrole kva-
lity. Počet zaměstnanců se bude zvyšovat s náběhem druhé a ná-
sledně třetí směny. Velmi zajímavá byla také informace o tom, že 
při výstavbě bylo v průmyslové zóně zachráněno a přemístěno 1165 
vzrostlých stromů, z toho pouze šest stromů nepřežilo.

Zastupitele města při návštěvě doprovázel vrcholný management 
automobilky, kterému děkujeme za umožnění prohlídky závodu. Za 
všechny zastupitele děkujeme za velmi podrobný a zasvěcený výklad 
i za odpovědi na všechny položené dotazy.  Eva RichtrováPočetná delegace frýdecko-místeckých zastupitelů v nošovické automobilce.

Frýdecko-místečtí fotbalisté 
mají za sebou možná posled-
ní zimu, kdy museli za lepšími 
terény cestovat mimo svůj do-
movský areál. Ten se stal za-
čátkem letošního roku majet-
kem města Frýdek-Místek a 
radnice s ním má velké plány. 
Pilně připravuje pětašedesá-
timilionovou rekonstrukci, je-
jímž výsledkem by mělo být 
vybudování umělého trávníku, 
rekonstrukce přilehlých šaten 
pro mladé fotbalisty a další in-
vestiční akce, které promění 
vzhled fotbalového komplexu.

„Loni jsme přijali od společnos-
ti Arcelor Mittal dar v podobě fotba-
lového stadionu, čímž jsme vyjád-
řili podporu místnímu fotbalu, který 
získal záruku, že se ve Stovkách 

Město přebuduje areál ve Stovkách
do budoucna skutečně bude hrát 
kopaná,“ připomněl náměstek pri-
mátora Petr Cvik, který má sport 
ve městě na starosti. V minulých 
dnech se město dohodlo s občan-
ským sdružením Fotbal Frýdek-
-Místek na pronájmu celého areá-
lu. „Naplnila se tak vize, s níž jsme 
do záchrany sportoviště šli. Jsem 
rád, že funguje spolupráce mezi 
městem, soukromými podnika-
telskými subjekty a občanským 
sdružením, jejímž výsledkem snad 
bude další posun zejména mlá-
dežnického fotbalu kupředu,“ zdů-
raznil Cvik. Areál je tedy v majet-
ku města, správu bude vykonávat 
Fotbal Frýdek-Místek a následné 
investiční akce město prostřednic-
tvím příslušných odborů. „Se zá-
stupci Fotbalu Frýdek-Místek se 

pravidelně setkáváme a konzultu-
jeme další kroky. Kromě nezbyt-
ných opatření zajišťujících údržbu 
areálu jsme je přizvali i do pracov-
ní skupiny, která řeší další vzhled 
celého areálu. Dohodli jsme se na 
prioritách, které Stovky potřebu-
jí. Těmi hlavními jsou vybudování 
hřiště s umělým povrchem, rekon-
strukce šaten, dnes už nevyhovu-
jících sociálních zařízení a zřízení 
regeneračního prostředí pro mladé 
fotbalisty, některé zásahy na tribu-
ně a další,“ vyjmenoval Cvik.

„Na uvedené rekonstrukce 
jsme mysleli již při tvorbě Inte-
grovaného plánu rozvoje města, 
takže máme alokovány finanční 
prostředky v celkové výši šede-
sát pět milionů korun.

(Pokračování na straně 2)

spoluobčanům, kteří se zaslou-
žili o reprezentaci našeho měs-
ta nejen v České republice, ale 
také v Evropě a ve světě. Ti, kte-
ří dnes cenu převezmou, svým 
celoživotním dílem, osobním na-
sazením a nadšením šíří dobré 
jméno našeho města již řadu let 
a naše město opravdu proslavi-
li,“ řekla na úvod primátorka Eva 
Richtrová. Připomněla, že datum 
pro každoroční udělení cen bylo 
vybráno v návaznosti na 14. bře-
zen 1939, kdy se 3. prapor 8. pě-
šího pluku v Čajánkových kasár-
nách jako jediný postavil na od-
por německým okupantům. 

Jako první si pro cenu v po-
době keramické kachle a pro fi-
nanční částku 20 tisíc korun při-
šel hudební skladatel Evžen Zá-

mečník, frýdecko-místecký ro-
dák, který rád vzpomíná na dět-

ství v Místku, na léta studií v mís-
teckém gymnáziu i na kompo-
nování prvních skladeb. Začínal 
jako houslista brněnské opery 
a pokračoval v dalších umělec-
ky náročných povoláních – jako 
člen Státní filharmonie Brno, dra-
maturg brněnské opery nebo ře-
ditel konzervatoře. Evžen Zá-
mečník se stal uznávanou skla-
datelskou osobností i v zahrani-
čí. Složil čtyři opery – V kádi, Fer-
da Mravenec, Brouk Pytlík, Rych-
lé šípy – a desítky skladeb vokál-
ních a orchestrálních. „Často na-
lézá inspiraci v rodném kraji a v 
obdivu chovaném k Leoši Janáč-

kovi. Svou tvorbou se vrací k do-
movu, nezapomíná na kamará-
dy – muzikanty ze Symfonické-
ho orchestru Frýdek-Místek, na 
pěvecké sbory Smetana i Marti-
nů. Právě v jejich společném po-
dání zazněly premiéry dvou kan-
tát – Tam pod horami, pod vyso-
kými a Lašské jaro, obě věnoval 
nám, občanům Frýdecko-Místec-
ka. Muzikantům našeho kraje vě-
noval Hukvaldskou serenádu pro 
smyčce a jeho symfonická poé-
ma pro soprán, sólo a symfonic-
ký orchestr – Frýdecké zvony – je 
rovněž velice známá...

(Pokračování na straně 10)

CENA STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU: Ocenění se svými nejbližšími a primátorkou města 
Evou Richtrovou a jejím náměstkem Petrem Cvikem.    Foto: Petr Pavelka
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krátce Město přebuduje areál ve Stovkách
(Pokračování ze strany 1)

Z toho jenom na vybudová-
ní umělého trávníku je vyčleněno 
dvacet milionů korun,“ doplnil ná-
městek primátora Michal Pobuc-
ký, který se ve městě stará o zís-
kávání dotací. Upozorňuje však 
nedočkavce z řad fotbalových fa-
noušků, že samotný příslib peněz 
z Evropské unie je teprve počá-
tek dlouhé administrativní práce. 
Město v nejbližší době vypracu-
je studie proveditelnosti a projek-
tové dokumentace na rekonstruk-
ce těchto areálů. „Abychom mohli 
použít finance z EU, musíme nej-
prve předložit studie proveditel-
nosti, které jsou časově náročné 
a jejich zpracování bude vyžado-
vat několik měsíců. Tímto postu-
pem musí projít všechny subjekty, 
které žádají o peníze z Integrova-
ných plánů rozvoje měst, jejichž 
celková cena je vyšší než 10 mili-
onů korun,“ vysvětlil Pobucký. 

Radnice doufá, že rekonstruk-
ci trávníku stihne zahájit ještě le-
tos, zbylé úpravy se pak budou 
provádět až v příštím roce. Po le-
tech nejistoty se tak blýská na lep-
ší časy. „Fotbal ve Frýdku-Místku 
má dlouholetou tradici. Jsem rád, 
že jej nyní díky investicím posu-
neme zase o kousek výše. Priori-
tou je pro nás mládežnická kopa-
ná, vnímám ale také rostoucí zá-
jem o dospělý fotbal, což v loň-
ském roce dokazovaly rekordní 

návštěvy v ochozech,“ shrnul Petr 
Cvik. Areál ve Stovkách skuteč-
ně dozná výrazných změn, ale rý-
sují se i další zajímavé návaznos-
ti. „V našem integrovaném plánu 
je také výstavba trávníku s umě-
lou plochou u integrované střed-
ní školy. Pokud by se realizovala 
výstavba, vznikne tady centrum 
se dvěma plochami určenými pro 
kopanou,“ řekl Michal Pobucký. 
A aby toho nebylo málo, plánuje 
město výstavbu sportovního are-
álu také mezi 5. a 9. základní ško-
lou, tedy v bezprostřední blízkos-
ti Stovek. „Oběma školám areál 
dlužíme, ale nemohli jsme jej re-
alizovat dříve, protože jsme neby-
li vlastníky příslušných pozemků. 
Nyní se majetkově vše vyřešilo a 
my pracujeme ve spolupráci s ře-
diteli obou škol na projektové do-
kumentaci výstavby multifunkční-
ho sportoviště,“ nastínil Petr Cvik. 

Pokud tedy vše vyjde pod-
le plánu města, mohlo by být v 
blízké době ve Stovkách a okolí 
skutečně kvalitní sportovní záze-
mí. „Fotbalistům odpadne úmor-
né dojíždění během zimních mě-
síců za umělou trávou do okolí. 
Ba co víc, areál ve frýdeckých 
Stovkách by se mohl stát do bu-
doucna vyhledávanou baštou 
pro pořádání zimních turnajů re-
gionálního i nadregionálního vý-
znamu. To by byla paráda,“ za-
končil náměstek Petr Cvik.  (pp)

Radnice si spolu se zá-
stupci Českého svazu bojov-
níků za svobodu připomněla 
v pátek 13. března odpor 3. 
praporu 8. pěšího pluku proti 
německým okupantům vzpo-
mínkovou akcí u příležitos-
ti 70. výročí tohoto hrdinské-
ho činu.

V úterý 14. března 1939 ně-
mecká armáda začala obsazo-
vat Ostravsko a také k Místku 
se řítili příslušníci wehrmachtu a 
členové polního četnictva. Když 
před bránou někdejší Czajanko-
vy textilní továrny, kde byla ka-
sárna 3. praporu 8. pěšího plu-
ku, zastavili Němci, strážný ně-
kolikrát vystřelil a zalarmoval 
ostatní vojáky. Kapitán Pavlík, 
zastupující velitel, dal pokyn k 
obraně. Místecká posádka se 
tak tehdy jako jediná v Česko-
slovensku bránila německým 
vojskům. Historický moment si 
přišlo připomenout nad očeká-
vání mnoho lidí. Téměř stov-
ka občanů si tak vyslechla ex-
kurz do historie, který přednesl 
náměstek primátora Petr Cvik. 
„14. březen 1939 zůstává vý-
znamným dnem v historii čes-
kého národa z pohledu první-
ho a také jediného ozbrojené-
ho vystoupení československé 
armády proti hitlerovským oku-
pantům. Pochmurný den tehdej-
šího předjaří zůstává dosud ne-
zapomenutelný pro ty, kteří tře-
ba jako Milan Ivánek mají v mysli 
prožitek provázející je jako celo-
životní trauma i po těch 70 uply-
nulých letech,“ přiblížil násled-
ně jeden osud Petr Cvik. Tehdy 
třináctiletý Milan Ivánek vzpo-
míná na pohnutou událost tak-
to: „Ono úterý jsem byl v Kině 
Vlast. Asi o půl sedmé bylo pro-
mítání přerušeno. Někteří vyšli 
ven, já jsem ještě zůstal v pro-
skleném předsálí, protože venku 
bylo slyšet střelbu, pak výstřely 
z děla. Když jsem vyšel z kina, 
podél tehdejšího Německého 
domu stály u zdi bicykly němec-
kých vojáků. Všude kolem byla 
auta, i obrněná, sajdkáry, moto-
cykly. U Bezručova památníku 
před Německým domem mezi 

Město si připomnělo odpor proti okupantům

bludnými balvany si Němci udě-
lali kulometné hnízdo. Jejich po-
stavy v pelerínách splývaly s ka-
meny. Vyčnívala tam hlaveň ku-
lometu a já musel kolem ní projít. 
Byl to traumatický zážitek, pro-
tože nebylo kam uhnout. Cesta 
byla plná vojska. Též u každého 
domu stál německý voják,“ říká 
Milan Ivánek a uzavírá: „Předpo-
kládám, že je nás, účastníků, již 
málo, a tak považuji za jakousi 
morální povinnost přihlásit se k 
této historické události.“ 

„Přestože většina z nás už 
nepatří k přímým pamětníkům 
osudných okamžiků v Místku, cí-
tíme i my morální povinnost při-
pomenout pohnutou událost v 
životě tehdejšího města a as-
poň krátkým pietním setkáním 
u pomníčku někdejších kasá-
ren vzdát úctu hrdinům 8. pěší-
ho pluku slezského,“ vysvětluje 
přístup radnice Petr Cvik. (pp)

PŘI HYMNĚ: Za město se slavnostního aktu zúčastnil náměstek 
primátora Petr Cvik (vepředu) a radní Ivan Vrba (vzadu za ním).

Foto: Petr Pavelka

VLAJKA PRO TIBET: Měs-
to Frýdek-Místek se i letos za-
řadilo k těm, které vyvěšením 
vlajky připomínají smutné, le-
tos 50. výročí krvavého potla-
čení tibetského povstání proti 
čínské okupaci ve Lhase.

Foto: Petr Pavelka

Radnice brojí proti krizi
Rada města jmenovala pra-

covní skupinu pro posouzení do-
padu finanční krize na rozpočet 
statutárního města, která má toto 
složení: primátorka Eva Richtro-
vá, radní a poslanec Petr Rafaj, 
zastupitel Jaroslav Chýlek, Bože-
na Skotnicová a Pavla Homolko-
vá z finančního odboru a tajemník 
Petr Menšík. „Víme, že krize bude 
mít dopad i na městský rozpočet 
a že je třeba se na tuto situaci při-
pravit. V současnosti se ještě dů-
sledky neprojevují, ale je předpo-
klad, že už v letošním roce ovliv-
ní příjmy města. Příjmy mají kles-
nout asi o osm procent, proto-
že poklesne výběr daní z příjmů 
fyzických osob, projeví se i niž-
ší ekonomický výkon firem a po-
kles zaměstnanosti. Letos jsme 
ještě schopni výpadky kompen-
zovat běžnými úspornými opat-
řeními, ale pro rok 2010 už bude-
me nuceni přijmout komplex opat-
ření v provozní i personální oblas-
ti,“ nastiňuje Petr Rafaj.

Péče o blízké
Pečujete o osobu blízkou? Po-

třebujete poradit, získat nové in-
formace? Chcete si vyzkoušet po-
lohování, posazování, přemístění 
člověka z lůžka na židli, jak ošet-
řovat nepohyblivého člověka, aniž 
byste vy sami měli problémy s bo-
lestmi páteře? Pak můžete vyu-
žít jednorázová praktická škole-
ní v budově Střední zdravotnické 
školy ve Frýdku-Místku, na Třídě 
T. G. Masaryka 451. Nejbližší ter-
mín je 7. dubna od 15 hodin. Se-
tkání jsou zdarma, stejně tak ma-
teriály k domácímu pečovatelství.

Slavnostní koncert
Základní umělecká škola ve 

Frýdku-Místku srdečně zve na 
slavnostní koncert k 70. výročí 
školy, který se uskuteční v pon-
dělí 30. března v 18 hodin v Ná-
rodním domě v Místku. Koncert 
bude mít dvě části, v první vy-
stoupí jeden z nejúspěšnějších 
absolventů školy klavírista Ivo 
Kahánek – vítěz soutěže Praž-
ského jara v roce 2004. Ve dru-
hé části vystoupí studentský big-
-band z hudební školy z polské-
ho Konina.

Chystají akademii
Žáci a učitelé Základní ško-

ly Frýdek-Místek, Komenského, 
srdečně zvou na Školní akade-
mii, která se uskuteční 20. břez-
na od 16 do 18 hodin v Kině Pe-
tra Bezruče.

Ocenění učitelů
Deset pedagogů je navrženo 

k ocenění u příležitosti Dne učite-
lů. Slavnostní setkání s náměst-
kem primátora Petrem Cvikem 
a vedoucí odboru školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy Ilonou 
Nowakovou je naplánováno na 
čtvrtek 26. března od 13 hodin v 
salónku kavárny Radhošť.  (pp)

Město Frýdek-Místek, stej-
ně jako partnerská sloven-
ská Žilina, věnuje mimořád-
nou pozornost seniorům. Jak 
k této věkové kategorii přistu-
pují Žilinští, se koncem února 
byli podívat zástupci frýdec-
ko-místecké radnice.

„Cílem byla výměna zkuše-
ností při podpoře činnosti senio-
rů a návštěva žilinského Stacio-
náře pro seniory. Přijal nás primá-
tor města Žiliny Ivan Harman, zá-
stupci seniorských organizací, ře-
ditel stacionáře a pracovníci rad-
nice, od nichž jsme získali veške-
ré potřebné informace,“ rekapitu-
loval pracovní cestu Ivan Vrba.

Žilina má 86.500 obyvatel, z 
toho téměř třetinu tvoří důchod-
ci. Počet obyvatel nad 70 let čítá 
8.500, a i proto v největším sídliš-

Inspirace v péči o seniory ze Slovenska
ti v Žilině byl z objektu jedné škol-
ky zřízen Stacionář pro seniory. 
„Kuchyň v tomto objektu vaří 800 
obědů denně a  jídelna má oka-
mžitou kapacitu sto míst. Jídlo se 
rozváží a je uvažováno o zřízení 
nové jídelny přímo na náměstí v 
centru Žiliny. Ve stacionáři jsou 
společenské místnosti a klubov-
ny, internet, počítačová učebna, 
tělocvična,“ popsal Ivan Vrba.

Primátorka Eva Richtrová po-
tvrdila, že obě města pořádají pro 
seniory různé akce – den senio-
rů, karneval, zájezdy, podobným 
způsobem řeší pečovatelskou 
službu a podobně. „Byli jsme se-
známeni s činností organizací pro 
seniory a inspirativní byla přede-
vším návštěva zdejšího stacioná-
ře pro seniory,“ shrnula primátor-
ka Eva Richtrová.  (pp)

S PRIMÁTOREM ŽILINY: Za město na Slovensko vyrazili (zleva) za-
stupitel Oldřich Pospíšil, radní Ivan Vrba a primátorka Eva Richtrová.
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městská policie
Podezřelý muž

11. 2. městská policie zazna-
menala upozornění na podezře-
lého muže, který se měl pohybo-
vat v domě na ulici Sadová a vy-
dávat se za pracovníka staveb-
ního bytového družstva. Podle 
oznámení chtěl po občanech vy-
bírat zálohu 2000 korun na opra-
vu topení s tím, že ji zítra vrátí. 
Hlídka muže, podle popisu zava-
lité postavy, neobjevila.

Pohozená štěňata
12. 2. byl na městskou policii 

oznámen nález štěňat, které byly 
pohozeny v krabici na ulici K Lesu. 
Dvě černé kuličky byly tedy odve-
zeny na základnu, jednalo se o 
štěňata novofoundlandského psa.

Obavy o život
13. 2. se svěřil městské poli-

cii jistý pán, že má obavy o život a 
zdraví kolegy, s nímž se měl sejít, 
ale on nepřišel. Dotyčného strážní-
ci našli doma a přesvědčili se, že 
tentokrát nebyly obavy na místě.

Žebrota se nelíbí
13. 2. Přijal dispečink měst-

ské policie telefonické oznáme-
ní, že u Hypernovy jeden muž 
žebrá a obtěžuje lidi. Identifikací 
bylo zjištěno, že jde o pětapade-
sátiletého muže z Paskova, kte-
rý nebyl v pátrání, takže byl pou-
ze vykázán s domluvou. 

Skončil na interně
13. 2. strážníci řešili u ubyto-

vacího zařízení Bethel ležícího 
muže, který nebyl zraněný, ale 
pro těžkou opilost musel být pře-
vezen na internu.

Rozbil dveře
13. 2. v půl osmé večer na-

hlásila obsluha baru Nevada, 
že tři podnapilí hosté obtěžují 
ostatní a nechtějí odejít. Na mís-
tě bylo zjištěno, že jeden z nich 
dokonce rozbil dveře, takže na 
místě zaplatil čtyři sta korun a 
musí se postarat o nápravu.

Incident na Anenské
13. 2. volal muž z Anenské uli-

ce, že v jednom z domů na bal-
kóně někdo stojí a volá o pomoc. 
„Asi se perou, nevím, co se tam 
děje,“ upozorňoval telefonát. Na 
místě byl nalezen oznamovatel i 
poškozená žena, strážníci se pak 
zdrželi do příjezdu hlídky PČR, 
který si případ převzala.  (pp)

Město Frýdek-Místek získa-
lo stamiliony korun z Evrop-
ské unie na základě integrova-
ného plánu Přitažlivé město. 
Pět hlavních projektů jsme již 
představili, dnes začínáme s 
prezentací těch doplňkových.

Projekt Rekonstrukce a revita-
lizace horního úseku Třídy TGM s 
rozpočtem 70 milionů korun vy-
chází z toho, že ulice je místní ko-
munikace, která spojuje důležité 
objekty jako magistrát nebo vla-
kové nádraží. „Cílem je revitali-
zace a rekonstrukce horního úse-

Projekty za evropské miliony – rekonstrukce Tř. TGM a ČtyřlístkuProjekty za evropské miliony – rekonstrukce Tř. TGM a Čtyřlístku

HORNÍ ČÁST TŘÍDY TGM: Úprav se dočká i nepřehledná křižovatka 
u magistrátu, kde mají chodci málokdy „zelenou“. Foto: Petr Pavelka

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK: Potřebuje rekonstrukci. Foto: Petr Pavelka

ku Třídy TGM o délce zhruba čtyři 
sta metrů a úprava přilehlých ve-
řejných prostranství, která přispě-
je ke zklidnění dopravy ve městě 
a zvýší účelnost a přitažlivost ve-
řejných prostranství,“ vysvětlil ná-
městek primátora Petr Cvik, mají-
cí na starosti vnitřní dopravu. Kon-
krétně budou změny spočívat ve 
vybudování autobusových záli-
vů, v plánu je rekonstrukce ko-
munikace a chodníku, řešení ne-
přehledné křižovatky u magistrá-
tu, doplnění středových ostrůvků 
a přechodů pro chodce u vstupu 

do parku naproti budově ČSOB.
„Do integrovaného plánu se 

nám podařilo zařadit mezi doplň-
kové projekty i spoustu rekon-
strukcí kulturních objektů. Jedním 
z nich je i divadlo Čtyřlístek, jehož 
rekonstrukce si vyžádá dvacet mi-
lionů korun,“ sdělil Michal Pobuc-
ký, garant integrovaného plánu.

Technický stav divadla Čtyř-
lístek přes předchozí investice 
je havarijní a neodpovídá sou-
časným normám. Zároveň je ve 
špatném stavu i vnější část budo-
vy. Rekonstrukce proto bude ob-
sahovat odvodnění stěny ze stra-
ny parku, zaústění střešních svo-
dů a vyřešení odvodů do kaná-
lu, dokončení fasády na zateple-
ní části budovy, výměnu stávají-
cího kovového potrubí rozvodů 
vody za plastový, výměnu rozvo-
dů tepla po celé budově, vytápě-
ní sálu, výměnu podlahy v hlediš-
ti, obnovení akustického obložení 

stěn sálu, generální opravu stře-
chy hlavní budovy včetně opra-
vy podkrovních místností, výmě-
nu všech oken a opravu omítky 
na celé hlavní budově. „Projekt 
určitě přispěje ke zkvalitnění kul-
turního a společenského života 
ve městě. Divadlo bude mít vět-
ší využitelnost a vystupující uměl-
ci zde najdou kvalitní zázemí,“ 
uzavřel náměstek primátora Petr 
Cvik.  (pp)

V poslední době se rozvíři-
la debata, zda čipy, kterými se 
označují psi ve městě na ná-
klady radnice, jsou plnohod-
notné ve smyslu dohledání 
zvířat v rámci celé republiky. 
Správná odpověď zní – ano.

Ke konci loňského roku evi-
dovalo Statutární město Frý-
dek-Místek téměř čtyři a půl ti-
síce psů, ročně bývá načipová-
no v průměru 350 psů. Přísluš-
ná vyhláška o trvalém označe-
ní psů na území města, a to mi-
kročipem nebo tetováním, pla-
tí od roku 2006. Majitelé psů ne-
jsou při výběru mikročipů omezo-
váni, u veterinárního lékaře urče-
ného městem mohou nechat na-
čipovat psa kterýmkoliv z dostup-
ných mikročipů. Pouze čipy měs-
ta jsou ovšem radnicí propláce-
ny. „Čipy města jsou automaticky 
vedeny v Centrální evidenci zví-
řat a věcí ČR, www.identifikace.
cz. Pokud se pes zaběhne, lze 
pomocí čtecího zařízení čipu zjis-
tit jeho identifikaci. Na výše uve-
dené webové adrese stačí v sek-
ci vyhledávání zadat kód mikroči-
pu, ihned poté systém vyhodno-
tí, že majitelem čipu je Statutár-
ní město Frýdek-Místek a je zde 
uveden také kontakt na zaměst-
nance magistrátu, který dohle-
dá majitele psa. Pes trvale ozna-
čen městským čipem je tedy do-
hledatelný v rámci celé České 
republiky,“ potvrdila vedoucí od-
dělení místních daní a poplatků 
Marcela Pilařová. 

Samozřejmě existují i další re-
gistry, například Národní registr 

Mikročip pro psy je celorepublikový
majitelů zvířat, ale zde musí pro-
vést registraci v případě zájmu 
sám majitel na základě tiskopisu, 
který obdrží od veterinárního lé-
kaře. Pracovníci magistrátu upo-
zorňují na to, že v případě, že ob-
čan zvolí pro trvalé označení své-
ho psa jiné mikročipy než měst-
ské, není automaticky zapsán do 
žádného registru. „Má pouze po-
vinnost dostavit se na oddělení 
místních daní a poplatků magis-
trátu Frýdku-Místku s potvrzením, 
na kterém je vyznačeno regis-
trační číslo mikročipu, čímž spl-
ní povinnost místní vyhlášky – tr-
vale označit psa. Pokud ale chce, 
aby byl jeho pes veden v cent-
rální nebo národní evidenci, pak 
je nucen tuto registraci provést 
sám na vlastní náklady,“ upřes-
nila Marcela Pilařová s tím, že v 
současné době držitel psa nemá 
povinnost tetování nebo čipová-
ní hlásit ani do Centrální eviden-
ce zvířat a věcí ČR ani do Národ-
ního registru majitelů zvířat. Může 
tak učinit, ale nemusí, je to jen a 
jen jeho volba. Po jednotné evi-
denci se zatím jen volá, příslušný 
zákon prozatím neexistuje.

Město si každopádně zave-
dení čipování pochvaluje, pro-
tože se díky němu snižuje počet 
odchycených psů, kteří skon-
čí v útulku. Zatímco v roce 2004 
bylo do útulku odvezeno 309 od-
chycených psů, v loňském roce 
skončila v útulku zhruba jen po-
lovina, a to ještě statistiku zkres-
lují psi, kteří se zaběhli do měs-
ta z přilehlých obcí, kde čipování 
není povinné.  (pp)

Lokalita Panských Nových 
Dvorů se může těšit na svůj 
další rozvoj, který vychází z ak-
tuálního územního plánu. Smě-
rem na Dobrou se počítá s dal-
ší bytovou výstavbou, konkrét-
ní investoři už mají zpracova-
nou projektovou dokumentaci 
pro územní řízení, ale s ohle-
dem na hospodářskou a eko-
nomickou krizi nelze odhad-
nout čas realizace. Město Frý-
dek-Místek nicméně připravuje 
zasíťování této lokality jak vo-
dovodem, tak i kanalizací. 

„V loňském roce se podařilo v 
této okrajové části města zreali-
zovat chodník od čerpací stanice 
po restauraci, podařilo se položit 
asfaltový koberec na základě po-
žadavku osadního výboru, nepo-
dařilo se nám zrealizovat poža-
dovaná nová osvětlení a přechod 
pro chodce před Lesostavbami, 
ale obě tyto akce jsou plánová-
ny na letošní rok,“ informoval ve-
doucí odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství Miroslav Hro-
novský. V plánu jsou však i dal-
ší investice. Po vybudování kana-
lizace a dalších inženýrských sítí 

INVESTICE DO CHODNÍKU: Loni se podařilo na Panských Nových 
Dvorech zrealizovat úsek od čerpací stanice po restauraci.

Foto: Petr Pavelka

Rozvoj Panských Nových Dvorů
v lokalitě Řehánek je plánováno 
prodloužení vodovodního řadu a 
připravuje se dešťová kanalizace 
a část splaškové kanalizace v I. 
etapě od Intersparu po ulici Dob-
rovského.

„Do lokality Panské Nové Dvo-
ry bylo loni investováno 26,5 mi-
lionu korun, další proinvestované 
částky plynuly z dalších odborů. 
Při jednáních s dotčenými vlast-
níky jsou ale problémy, takže po-
tom jdeme cestou nejmenšího od-
poru. Kde dosáhneme souhlasu 
vlastníka pozemku, tam můžeme 
pokračovat v budování inženýr-
ských sítí. Lidé by si měli uvědo-
mit, že každá inženýrská síť, kte-
rá prochází nebo je v blízkosti je-
jich pozemků, tak tento pozemek 
zhodnocuje. Tento rok budeme 
připravovat další úseky. V přípa-
dě, že se s vlastníky nedohodne-
me, obrátíme se na osadní výbor 
s žádostí o pomoc. Pokud sou-
hlasu nedosáhneme, tak se další 
akce realizovat nebudou,“ konsta-
toval náměstek primátora Miro-
slav Dokoupil, který má na staros-
ti investice i okrajovou část Pan-
ských Nových Dvorů.  (pp)
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Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Československé armá-
dy 570 se znovu zapojila do 
dvouletého programu celo-
životního učení Comenius s 
názvem C.O.M.P.U.T.E.R. – 
Communicating with Others, 
Motivating Pupils to Unders-
tand Team work in European 
Relationship.

Jedná se o projekt partner-
ství mezi školami v České re-
publice, Turecku a Velké Britá-
nii. Jeho cílem je rozvíjet komu-
nikaci v mezinárodních týmech, 
která bude probíhat hlavně po-
mocí výpočetní techniky.

Žáci budou během dvou let 
vytvářet prezentace v programu 
Power-Point, v nichž představí 
své školy a dozví se víc o kultu-
ře partnerských zemí. Získané in-
formace si budou sdělovat pomo-
cí mailové pošty a blogů, které si 
zřídili na největším internetovém 
vyhledávači na světě. Dále budou 
vytvářet cvičení a elektronické 
pracovní listy v anglickém jazyce 
pomocí programu „Hot Potatoes“. 

První mezinárodní setkání 
učitelů se uskutečnilo ve Frýd-
ku-Místku v týdnu od 17. do
21. listopadu 2008. Byly dohod-
nuty hlavní úkoly a důležité ter-
míny vzájemné spolupráce, 
představili jsme našim hostům 
z Turecka a Velké Británie Os-
mičku a zajímavá místa ve Frýd-
ku-Místku i jeho okolí.

Druhá partnerská návštěva 

C.O.M.P.U.T.E.R. a „negramotnost“ na OsmičceC.O.M.P.U.T.E.R. a „negramotnost“ na Osmičce

Žáci 6. ročníku při práci s programem MOUNT BLUE.

v rámci projektu Comenius pro-
běhla v týdnu od 8. do 13. úno-
ra 2009 v tureckém Eskisehi-
ru. Měli jsme možnost navští-
vit tamější státní školu a zhléd-
nout velkolepé představení, kte-
ré pro nás připravilo téměř 600 
žáků. Během návštěvy v Turec-
ku jsme ve velmi přátelské a sr-
dečné atmosféře projednáva-
li podrobnosti průběhu projektu. 
Britské, české a turecké děti se 
mohou těšit na další hlubší po-
znávání kultur přátelských zemí.

Účast v projektu, kde převa-
ha komunikace probíhá pomocí 
výpočetní techniky, předpokládá 
dobrou znalost práce na počítači 
a také angličtiny.

Náš Školní vzdělávací program 
s názvem „Osmička – expres do 
stanice Svět“ má oba předměty, 
tedy Anglický jazyk a Informační 
a komunikační technologie (IKT), 
jako povinné předměty od první tří-
dy, což nám umožňuje zapojovat 
se do projektů tohoto typu. 

Zařazením IKT jako povinné-
ho předmětu jsme tak oficiálně 
zahájili již před třemi lety boj ne-
jen s alfabetickou, ale i s počí-
tačovou negramotností. V letoš-
ním školním roce jsme se roz-
hodli vypořádat i s posledním 
typem negramotnosti – negra-
motností klávesovou. Ve všech 
třídách druhého stupně jsme 
v rámci hodin IKT zavedli psa-
ní všemi deseti. Pomocí auto-
evaluačního programu MOUNT 

V únorových dnech zaví-
tala do naší Mateřské školy 
Mateřídouška na sídlišti Slez-
ská opravdu vzácná návště-
va. Přivítali jsme člena Mys-
liveckého sdružení Baška s 
jeho čtyřnohým kamarádem, 
loveckým psem Baronem. 

Pan Martin Mati, který v sou-
časné době studuje lesnickou fa-
kultu v Brně, dětem poutavě vy-
právěl o práci myslivců a zdů-
raznil hlavně jejich péči o zvěř v 
zimním období. Přinesl s sebou 
spoustu zajímavých věcí, napří-
klad zaječí vřeštidlo a myškovač-

Návštěva myslivce v Mateřídoušce

ku, které slouží k nalákání zvě-
ře. Děti měly možnost podívat 
se puškohledem a zalícit pravou 
mysliveckou brokovnicí, prohléd-
nout si srnčí parůžky a daleko-
hled. Všichni jsme museli obdivo-
vat velmi poslušného psího po-
mocníka – krátkosrstého ohaře. 
A protože máme moc rádi zvířa-
ta, poslali jsme jim po panu mys-
livci něco na přilepšenou – nasu-
šené kaštany, které jsme společ-
ně s rodiči na podzim nasbírali.

Věříme, že si zvířátka pochut-
nala a že jsme tak pomohli, aby 
přečkala dlouhou zimu.

Kaštany, které nasbíraly děti a rodiče z MŠ Mateřídouška.

Křížem krážem rodným 
městem/vesnicí. Tak se na-
zýval projekt a zároveň sou-
těž pro žáky základních škol 
z tohoto regionu. Vyhlásila ji 
místní soukromá střední ško-
la podnikatelská – PrimMat. 
Cílem soutěže bylo vypraco-
vat power-pointovou prezen-
taci na podporu cestovního 
ruchu v regionu. 

Téma tohoto projektu nás za-
ujalo natolik, že se žáci 9. B ze 
4. ZŠ F-M rozhodli do soutěže 
přihlásit. Výzvou bylo podívat se 
na Frýdek-Místek z pohledu ces-
tovní kanceláře, která chce uká-
zat všechny pozitivní a přitažlivé 
stránky, které tento region může 
turistům nabídnout. 

V hodinách občanské výcho-
vy jsme se pokusili rozebrat hlav-
ní aspekty cestovního ruchu a 
diskutovat o atraktivních místech 
Frýdku-Místku. Abychom si po-
tvrdili naše názory, rozhodli jsme 
položit podobné otázky i místním 
obyvatelům města formou anke-
ty. Žáci se s chutí pustili do tvorby 
prezentace a snažili se uspoko-
jit i ty nejnáročnější návštěvníky 
tohoto regionu. Snažili se doká-
zat, že Frýdecko-Místecko je ob-
last, která osloví nejen milovníky 
nádherné přírody, ale i sportov-
ní nadšence a kulturní fandy. Po-
radili, kam s mlsným jazýčkem, 
kde se ubytovat nebo jak a čím si 
zdejší pobyt zpříjemnit.

Projekt Frýdek-Místek našima očima
Snaha žáků se vyplatila a pre-

zentace 4. ZŠ F-M byla vybrá-
na mezi 10 nejlepších, které po-
stupovaly dál do finále, které se 
konalo 24. února již v prosto-
rách výše uvedené střední školy. 
Žáky teď čekala jiná výzva. Svo-
ji práci museli osobně prezen-
tovat. Tohoto úkolu se odvážně 
zhostily žákyně 9. třídy – Jana 
Jurošková, Klára Žídková a Mi-
chaela Pípová. Na porotu uděla-
ly dojem nejen svou dobře a ori-
ginálně zpracovanou prezenta-
cí, ale i vtipným a 
kultivovaným pro-
jevem. Tato pre-
zentace nazvaná 
„Frýdek-Místek na-
šima očima“ byla 
prohlášena nejlep-
ší prací a oceněna 
1. místem. Děvča-
ta z akce odcháze-
la nejen s pěknými 
věcnými cenami, 
ale i s novými zá-
žitky a především 
s cennými zkuše-
nostmi.

Hlavním patro-
nem této soutěže 
byl UNIHOST, or-
ganizace podpo-
rující rozvoj ces-
tovního ruchu. Pří-
tomný byl i zá-
stupce Beskyd-
ského informační-

ho centra. Prezentace by měly 
nadále sloužit k veřejné propa-
gaci našeho regionu. 

Žáci se v projektu učili přede-
vším fungovat jako tým, pracovat s 
informacemi – vyhledávat je, filtro-
vat i kriticky hodnotit. Rozvíjet kre-
ativní myšlení, názory a umět je i 
nejlépe prodat. Tuto formu prak-
tické výuky žáci vítají a je to pro 
ně významnou zkušeností do bu-
doucna. Těšíme se na další pro-
jekty a budeme našim žákům i na-
dále držet palce.

BLUE se všechny děti postup-
ně učí vlastním tempem zvlád-
nout 103 kláves PC klávesnice. 
Ohlas je mezi dětmi velmi příz-
nivý, protože většina z nich si je 
vědoma toho, že tato dovednost 
je opravdu důležitá pro jejich 
další studium i uplatnění v praxi.

V úterý 24. března od 10 do 
16 hodin bude na Osmičce Den 

otevřených dveří, na který zve-
me všechny příznivce i zájemce 
o bližší poznání prostředí a akti-
vit naší školy. 

Pro budoucí žáky 3. ročníku 
otevřeme také ve školním roce 
2009/2010 třídu s rozšířenou vý-
ukou cizích jazyků, pro žáky 6. 
ročníku pak třídu s rozšířenou vý-
ukou informačních a komunikač-

ních technologií. Pokud máte Vy 
a Vaše dítě o některou ze speci-
alizovaných tříd zájem, podívej-
te se na naše webové stránky 
www.osmicka.cz, kde jsou další 
podrobnosti k přijímacímu řízení, 
které proběhne 31. 3. 2009.

Mgr. Irena Nováková
a PaedDr. Jiří Rozehnal,

zástupci Osmičky
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70 let hudebního školství ve městě70 let hudebního školství ve městě
(pokračování z minulého čísla)
…1. října 1962 se stal ře-

ditelem školy Ivan Doležel, a 
protože škola trpěla stále ne-
dostatkem prostor, byla jí na-
bídnuta budova Místecké spo-
řitelny, kterou užívá dodnes.

Škola měla již 4 obory a cel-
kový počet žáků byl 807 (hudeb-
ní obor 723, výtvarný 45, literár-
ně-dramatický 11, taneční 28). 
V tu dobu škola navázala prv-
ní mezinárodní spolupráci s hu-
dební školou Bély Bartóka v ma-
ďarském Györu. 

V roce 1970 byl jmenován 
nový ředitel školy Zdeněk Kmo-
šťák a škola pracovala svým běž-
ným tempem – veřejné a interní 
koncerty, přehlídky, soutěže, vý-
stavy, taneční a dramatická před-
stavení atd. Školu vždy opouště-
li mladí talentovaní umělci, z nich 
se řada uplatnila v české kultu-
ře a mnozí z nich dodnes vyučují 

na naší škole popř. v jiných měs-
tech. Pořádaly se výměnné kon-
certy se školou v Györu a se ško-
lami v Polském Těšíně, Kremni-
ci a Praze. Probíhala výměna vý-
tvarných prací s uměleckou ško-
lou v Arménském Kafanu. Škola 
průběžně přibírala další místnosti 
naší historické budovy včetně ta-
nečního sálu. 3. září 1984 začala 
výuka v budově výtvarného obo-
ru na ulici Politických obětí, kte-
rou jsme získali po zvláštní ma-
teřské škole.

V roce 1986 byla novou ředitel-
kou jmenována Vlasta Derianová. 
Škola měla 850 žáků a 51 učite-
lů. Získali jsme přízemí hlavní bu-
dovy a od té doby již užíváme bu-
dovu celou. V tu dobu vznikla tra-
dice výuky hry na cimbál a začaly 
vznikat cimbálové muziky.

V roce 1990 se lidové školy 
umění přetransformovaly v zá-
kladní umělecké školy, čímž se 

upevnilo jejich postavení v na-
šem školském systému.

V roce 1991 proběhl vůbec 
první konkurz na ředitele školy, 
nejúspěšnější byl Josef Vojvodík, 
který provedl školu těžkým obdo-
bím vstupu do právní subjektivi-
ty, k čemuž došlo 1. ledna 1993.

3. ledna 1994 byl na základě 
konkurzu uveden do funkce ředi-
tele Ladislav Muroň, který vede 
školu dosud. Byla dokončena nej-
větší rekonstrukce hlavní historic-
ké budovy včetně instalace var-
han do koncertního sálu. Pokra-
čovala podpora souborové a or-
chestrální hry. Vznikl dětský pě-
vecký sbor Písnička, cimbálové 
muziky Graj, Rozmarýn a Šidla a 
s příchodem jazzových muzikantů 
se vytvořilo podhoubí pro vznik ta-
nečních a jazzových kapel (Šuba 
Duba Band, Junior quintet). Ško-
la měla 1262 žáků a 60 učitelů. 
Každoročně probíhaly výchovné 

koncerty pro děti z mateřských 
a základních škol, od roku 1995 
je škola pravidelně spolupořada-
telem mezinárodního folklorního 
festivalu. V roce 1998 škola vyda-
la první CD s nahrávkami školních 
souborů a sólistů pod názvem 
Děti*umění*škola. V následujících 
létech to byly další CD (Hudební 
menu 2002, Setkání múz 2007, 
cimbálová muzika Graj, jazzo-
vá kapela Junior quintet a kape-
la Šuba Duba Band). 

V posledním období se sou-
částí výchovně-vzdělávacího 
procesu stala spolupráce se dvě-
ma zahraničními školami (Konin 
– Polsko a Mikkeli – Finsko). De-
sítky našich studentů se předsta-
vily na koncertech v Polsku, Fin-
sku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku. 
Naopak ve Frýdku-Místku jsme 
měli možnost přivítat studenty ze 
zahraničních škol. 

Hlavním úkolem základní 

umělecké školy je především vy-
chovávat budoucí amatérské hu-
debníky, tanečníky, výtvarníky a 
dramatiky.

ZUŠ je však zároveň jediným 
zařízením soustavně připravu-
jícím vybrané studenty pro dal-
ší studium na konzervatořích a 
vysokých školách s uměleckým 
zaměřením. Je proto nepostra-
datelným základním článkem v 
posloupnosti ZUŠ – konzervato-
ře – vysoké umělecké školy.

ZUŠ Frýdek-Místek je cent-
rem uměleckého školství ve měs-
tě a okolí a výrazně se podílí na 
osobnostním formování mladých 
lidí vzhledem k estetickému cítění.

Cílem výchovně-vzdělávací 
práce školy je vzbudit u žáků zá-
jem o jednotlivé umělecké disci-
plíny a o kulturu vůbec. Učitelé 
rozvíjejí talent žáků a snaží se, 
aby dosáhli určitého stupně do-
konalosti ve zvoleném oboru.

Střední průmyslová škola 
ve Frýdku-Místku se připoji-
la k projektu „Podpora odbor-
ného vzdělávání na SŠ MSK“ 
v rámci operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost a zorganizovala 
pro žáky základní školy akci 
Den na škole. Tento projekt je 
spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a MŠMT. 

Ke klíčovým aktivitám projek-
tu patří posílit zájem žáků zá-
kladní školy o studium technic-
kých oborů a zároveň jim přiblí-
žit výuku na technických školách. 
Akce Den na škole proběhla ve 
dnech 16.-17. února. Při této pří-
ležitosti navštívilo SPŠ patnáct 
žáků 8. ročníků 4. ZŠ ve Frýdku-
-Místku. První den si prohlédli od-
bornou učebnu pro výuku CAD 
technologií a sami si vyzkouše-
li práci s AutoCADem a Invento-
rem. Program byl zakončen sou-
těží, ve které vytvořili vlastní jed-
noduché grafické práce. 

Následující den se žáci se-
známili ve školních dílnách s 
možnostmi práce na jednotlivých 
strojích a s ukázkami výrobků 

Žáci 4. ZŠ zavítali na střední školu
studentů SPŠ. Den na škole byl 
zakončen vědomostním dotazní-
kem a nejlepší z žáků byli odmě-
něni upomínkovými předměty.

Všichni účastníci si rovněž 
prohlédli stravovací zařízení a 
vyzkoušeli kvalitu zdejší kuchy-
ně v podobě chutného oběda. 

Během této akce jsme oslovi-
li některé zúčastněné žáky a ze-
ptali se na jejich dojmy a pocity 
z této akce: 

René Kašper: „Akce se mi 
líbí, zaujal mě obor TZB nebo 
Technické lyceum. Zajímavá je 
práce s AutoCADem, myslím si, 
že se to dá naučit.“ 

Filip Ulman: „Zaujal mě obor 
Technická zařízení budov. Zají-
má mě a připadá mi to praktic-
ké do života. Kromě oboru TZB 
se mi líbila práce s CADy, přede-
vším práce s Inventorem, hlav-
ně funkčnost, kterou mohu vidět 
dříve, než to vyrobím.“

Josef Fišer: „Nejvíc se mi na 
škole líbilo v dílnách, konkrétně 
CNC-stroje. Škola pořádá i zají-
mavé akce, například výjezdy 3. 
ročníků do zahraničí, praxe a ex-
kurze ve firmách.“

Pokud chceš zažít akční prázd-
niny, zcela netradičně si zlepšit 
své jazykové znalosti a mít ka-
marády v celé Evropě, tak si najdi 
na www.eurocamp.dobrodruh.net 
nabídku eurocampů v Anglii, Itálii, 
Švédsku, Německu a Španělsku. 

Pokud jsi vlastenec a máš ra-
ději teplo domova, tak je tady pro 
tebe eurocamp v České republi-
ce v oblasti Beskyd za účasti mla-
dých lidí z Belgie, Anglie, Švéd-
ska, Itálie, Německa, Španělska.

Letos pořádá OR AŠSK 
Frýdek-Místek již jubilejní de-
sátý ročník. 

Nabídka mezinárodních pobytů mládeže na letošní letní prázdniny

Tak neváhej a zkus to!

Sněhové království v MŠ Jiřího Trnky 
Velké množství sněhu nám 

umožnilo 25. února uskuteč-
nit dlouho očekávanou akci 
„Sněhové království“, která 
se každoročně koná na naší 
školní zahradě. Díky velmi ši-
kovným dětem a rodičům se 
během chvilky na zahradě 
objevila spousta sněhových 
staveb. 

Samozřejmě převládali sně-
huláci, ale objevily se i velmi 
krásné želvy, koně, iglú a dal-

ší. Děti měly k dispozici vodové 
barvy a uhlí, takže své sněhové 
výtvory mohly barevně dozdobit. 
Zahrada se díky tomu proměnila 
na to nejkrásnější sněhové krá-

lovství, které si dokážete před-
stavit. I slavní stavitelé ledových 
staveb na Pustevnách by nám 
mohli tak nádherné stavby závi-
dět. Všem našim rodičům děku-

jeme, že si udělali pro své děti 
čas a už nyní se těšíme na příš-
tí ročník. Doufáme, že se vydaří 
stejně jako ten letošní.

Pavla Kučová

Dění na 1. ZŠ v březnu
25. března od 8:00 do 17:00 

se uskuteční již druhý Den ote-
vřených dveří. Přijďte se podí-
vat, co všechno naše děti umí 
a jaké aktivity si pro Vás při-

pravily. Atraktivní pokusy ve fy-
zice a chemii, soutěže, hlavo-
lamy a hádanky v matematice, 
sportovní výkony v tělocvičně 
a samozřejmě výtvarné dílny.
31. března v 17:00 se koná

první třídní schůzka
s rodiči budoucích prvňáčků.

Těší se na Vás žáci a učitelé
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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 nezdr-
žuje 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. 3. 16:30 - 18:00 Veřejné bruslení
21. 3. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
22. 3. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
22. 3. 16:30 - 18:00 Veřejné bruslení

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

SO 4. 4. 11.00 h. – KH Kopřivnice, SO 2. 5. 16.00 h. – Dukla Praha
SO 16. 5. 16.00 h. – HC Město Lovosice

1. LIGA MLADŠÍ DOROSTENCI
SO 4. 4. 9.00 h. – KH Kopřivnice, SO 2. 5. 14.00 h. – HC Zlín

SO 16. 5. 14.00 h. – TJ Bystřice pod Hostýnem

Házená – dorostenci

21. 3. 10:15 Frýdek-Místek – Slovácko B

Kvalifikace o II. hokejovou ligu
25. 3. HC Frýdek-Místek – HC Moravské Budějovice

MSFL muži

V letošní hokejové sezóně 
si mužstvo HC Frýdek-Místek 
zahraje čtyři kvalifikační utká-
ní o postup do II. ligy. Soupe-
řem svěřenců Tomáše Špač-
ka budou hokejisté z Morav-
ských Budějovic a taky hráči 
Uherského Hradiště. 

Vítěze této tříčlenné skupiny 
čeká postup mezi druholigovou 
elitu. Hraje se dvoukolovým způ-
sobem každý s každým. Naše hrá-
če tak čekají dva zápasy na hřišti 
soupeře a dva domácí duely. Ve-
dení HC Frýdek-Místek společně s 
realizačním týmem a taky samotní 
hráči věří, že je přijdete povzbudit 
do hlediště Víceúčelové sportovní 
haly v co největším počtu a budete 
se podílet svými hlasivkami na po-
stupu do II. ligy skupina Východ. Z 
domácích zápasů bude možno sle-
dovat na adrese: www.onlajny.cz
online reportáž. 

A který zápas rozhodl o po-
stupu do baráže?

Kvalifikace o postup do II. ligy 
HC Frýdek-Místek – SK 

Karviná 6:3 (2:0, 0:0, 4:3)
V rozhodujícím zápase Kraj-

ské ligy „A“ mužstvo porazilo ce-
lek SK Karviná. Domácí borci byli 
od úvodních vteřin utkání lepším 
mužstvem na ledě. V 16. minu-
tě krásnou střelou otevřel skóre 
Ondřej Měkýš a v hledišti to popr-
vé vybuchlo „GÓL“. Naše úvod-
ní branka a skvělí diváci dodávali 
našim hráčům další sebevědomí. 
První dvacetiminutovka skonči-
la dvoubrankovým vedením díky 
trefě Ondřeje Čáry v oslabení. 

V průběhu druhé dvacetimi-
nutovky byla k vidění vyrovnaná 
hra, při které kralovali oba bran-
káři, a tak se nikdo z přítomných 
branky nedočkal. 

Na kontaktní branku Karvin-
ských odpověděl Martin Wla-
ka a pak i Michal Ledvoň a Da-
vid Trubka. Hosté ještě snížili na 
5:3, ale branka Martina Zapleta-
la už znamenala definitivu.

Pohár Euroregionu Besky-
dy se stal v posledních několi-
ka letech nejpopulárnější a nej-
navštěvovanější soutěží mla-
dých judistů na území Morav-
skoslezského kraje. Soutěž, 
které se před rokem zúčastnila 
i francouzská výprava, lze bez 
nadsázky možno považovat za 
otevřené mistrovství příhranič-
ního regionu Beskyd v žákov-
ských kategoriích. 

Letošní devátý ročník se 
uskutečnil za účasti necelých 
tří stovek soutěžících z Polska, 
Slovenska a České republiky, 
zastoupené zejména moravský-
mi kluby. Osobní účast primátor-
ky města Evy Richtrové jen pod-
trhla význam a prestiž celé akce.

Turnaj hraje nezastupitelnou 
roli v přípravě moravskoslezských 
klubů na regionální a republikové 
mistrovské soutěže, kde dosahu-
jí judisté z Frýdku-Místku a přileh-
lého regionu trvale velmi dobrých 
výsledků. Spojené družstvo juda 
Frýdek-Místek a juda Staříč do-
kázalo v letošním ročníku soutě-
že vybojovat prvenství před tradič-
ně nejsilnější konkurencí, ostrav-
skými Baníkem a TJ Mittal. Slabší 
účast Poláků byla letos vyvážena 

Pohár Euroregionu Beskydy v JUDOPohár Euroregionu Beskydy v JUDO

vysokým zájmem judistů ze Slo-
venska, z nichž družstvo Žiliny ob-
sadilo čtvrtou příčku. V individuál-
ní soutěži vynikli z domácích pře-
devším úřadující přeborník repub-
liky Vít Jerglík, Marie Dužíková, 
Radek Rypar, a Lukáš Janulek, 
svěřenci trenérky Prőllové, kteří v 
soutěži starších žáků nenašli pře-
možitele. Zlaté medaile v této ka-

tegorii vybojovala také nadějná 
starší žákyně Nikol Mikolášová a 
Martin Jašúrek pod vedením tre-
néra Černého. V kategorii benja-
mínků získala zlato Martina Mile-
vová (TJ Staříč). Stříbrné medai-
le vybojovali ve svých kategoriích 
Barbora Bacílková, Michal Gomo-
la, Karolína Kubíčková (Judo-FM) 
a Jiří Metzner (TJ Staříč). Medai-
lovou sbírku doplnili bronzoví Lu-
děk Kubíček, Petra Stachová, Na-
tálie Jeziorská Denisa Štěrbová, 
Filip Mrozek, Radim Pospěch a 
Lukáš Měchura (Judo FM), stejně 
jako Daniela Cmíralová a Daniela 
Metznerová (TJ Staříč). 

Úspěšné setkání judistic-
ké mládeže se letos uskutečni-
lo první březnovou neděli v hale 
Střední odborné školy strojíren-
ské a dopravní na Lískovec-
ké ulici ve Frýdku-Místku, pod 
patronací Regionu Beskydy a 
za finanční podpory firmy BAIL 
– SPORT Ostrava, významné-
ho českého výrobce sportovního 
vybavení.  Luděk Kubíček,

 předseda klubu

Zlatý (mistr republiky) Vít Jerglík v modrém.

Téměř tři stovky soutěžících.

16:15 Rozjížďka č. 1 - Terezie 
Šostá, Sandra Guňková, Barbora 
Dvořáková & Matěj Lipka, Vanda 
Horáková & Sabina Kandračová, 
Patrik Pastor, Markéta Grygaříko-
vá & Kristýna Řehová, Magdalé-
na Paseková & David Pastor
16:36 Rozjížďka č. 2 - Barbo-

Pátek 20. 3. v 16:15 Exhibice krasobruslařů BK Frýdek-Místek
ra Plašovská, Kristýna Šopko-
vá, Dominika Bártová, Marti-
na Zemková, Eliška Sýkorová, 
Damián Mück
16:58 Rozjížďka č. 3
Dominika Kraussová, Anna Ry-
kalová, Sandra Guňková, Terezie 
Šostá, Final Four - Fourteenstep

Frýdecko-místecký kraso-
bruslař Damián Mück obhájil 
vítězství v celoroční soutěži o 
Pohár Českého krasobruslař-
ského svazu. Byl tak jediným 
zástupcem Bruslařského klu-
bu Frýdek-Místek na Mistrov-
ství České republiky juniorů a 
žactva (6. – 8. března v Brně), 
kde se výsledky pohárů slav-
nostně vyhlašovaly. 

Mladší žačky Sandra Guň-
ková a Terezie Šostá se bohu-
žel mezi 24 nejlepších závod-
nic na mistrovství neprobojova-
ly, Sandra skončila na 27. a Te-
rezie na 34. místě žebříčku Čes-
kého poháru.

Damián tak po dvou sezó-
nách v kategoriích nováčků, 
kde nepoznal porážku, uspěl i 

Damián Mück obhájil prvenstvíDamián Mück obhájil prvenství

ve dvouleté kategorii nejmlad-
ších žáků. Z deseti závodů, ve 
kterých startoval, v pěti zvítězil. 
Jsme rádi, že Damián prošel se-
zónou opět vítězně, avšak po-
kud si chce pozici na čele žeb-

DAMIÁN MÜCK: Úspěšný závodník Bruslařského klubu Frýdek-Místek. 

říčku udržet, bude muset výraz-
ně zabrat, protože jeho konku-
renti se zlepšili a v příští sezóně 
kategorii nejmladšího žactva po-
sílí mladší ročník, kde jsou velmi 
kvalitní závodníci.
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halový fotbal mládeže

z atletiky

Házenkářské družstvo 
mužů nastoupilo v sobotu 28. 
února v Hustopečích proti do-
mácí Legatě. Jihomoravané 
na podzim slibovali odvetu a 
ta se jim doma povedla. 

Do Hustopečí přijel Frýdek-
-Místek v téměř kompletní se-
stavě s nadějí na dva body. Od 
úvodních minut jej ale domácí 
zavalili útočnými vlnami a do de-
sáté minuty vedli už 5:2. Veške-
ré střelecké snahy hostí konči-
ly na dobře chytajícím Štolcaro-
vi, který měl všechny naše střel-
ce přečtené. V průběhu prvního 
poločasu se našim hráčům po-
dařilo srovnat na 7:7, ale to bylo 

Mladší žáci „B“ se zúčastni-
li 22. února turnaje v Karviné. Z 
pěti zúčastněných družstev se 
umístili na konečném 3. místě.

Výsledky utkání:
SKP F-M - HCB Karviná „A“ 8:10 
SKP F-M - Meteor Orlová 17:7 
SKP F-M - KH Kopřivnice 10:9 
SKP F-M - HCB Karviná „B“ 7:12

Nejlepším hráčem turnaje byl 
vyhodnocen Martin Kocich.

Mladší žáci SKP ,,B“ se 28. 
února zúčastnili turnaje v Os-
travě O Pohár starosty v místní 
Čapkově sokolovně. V konku-
renci 10 družstev se neztratili a 
vybojovali 6. místo.

Výsledky utkání:
Sokol Ostrava „A“ - SKP F-M 18:7
Tatran Prešov „B“ - SKP F-M 12:13 

Házenkářská mládež na turnajích

Wieluň (Polsko) - SKP F-M 9:14 
HC Zubří „A“ - SKP F-M 15:11 
Polanka - SKP F-M (9:9) po 7m 
hodech 11:10 

Turnaj měl velmi dobrou úro-

veň. Nejlepšími střelci byli David 
Odstrčil s 20 brankami a Martin 
Kocich s 19 brankami. Nejlep-
ším brankářem turnaje byl vy-
hodnocen Marek Vlček.

Další body nedovezli
Hustopeče – SKP Frýdek-Místek 32:26

vše. Do konce poločasu narost-
lo skóre na 17:12 pro domácí 
Hustopeče. 

Druhý poločas začal dobře, 
pětibrankové manko hráči poma-
lu ukrajovali. Jejich snaha však 
vyšla naprázdno, soupeři se při-
blížili pouze na rozdíl tří branek. 
Domácí se zbytečně netlačili do 
útoku, v klidu dotáhli své utkání 
do vítězného konce, když porazili 
SKP Frýdek-Místek 32:26.

Hra hostí ukázala dva velké 
nedostatky – nemohoucnost na-
šich střelců prosadit se ze střed-
ní a bližší vzdálenosti a chabou 
obranu, která v každém utkání 
obdrží přes třicet branek.

Jana Koloničná, sedmnáctile-
tá členka Školy TaeKwon-Do ITF 
Frýdek-Místek, od roku 2005 ju-
niorská reprezentantka ČR, byla 
za své výkony v loňském roce 
oceněna v anketě Sportovec 
Moravskoslezského kraje roku 
2008, když byla vybrána mezi 
deseti vybranými nejúspěšnější-
mi juniory a juniorkami kraje. 

Cílevědomá Jana studuje šes-
tileté Gymnázium Petra Bezruče 
ve Frýdku-Místku. Slavnostní pře-
dání tohoto ocenění se uskutečnilo 
23. února v Divadle Jiřího Myrona 
v Ostravě. Na akci vystoupily vedle 
sportovních hvězd kraje také zpě-
vačky Ilona Csáková a Marie Rot-
trová, večer uváděl Petr Salava. 

Za rok 2008 se Janě Kolo-
ničné podařilo získat v týmu ju-
niorek ČR na mistrovství Evro-
py v Poreči (Chorvatsko) 2x stří-
bro a bronz. Na mistrovství světa 
v Taškentu (Uzbekistán) vybojo-
vala bronzovou medaili ve spor-
tovním boji do 64 kg. Na MČR 

Koloničná mezi oceněnými sportovci
2008 v Brně se umístila: 2. mís-
to ve sportovním boji do 64 kg, 3. 
místo v sestavách I. Dan a výše, 
1. místo v týmu juniorek F-M ve 
sportovním boji, 1. místo v týmu 
juniorek F-M v silovém přerážení. 
Na mistrovství Moravy a Slezska 
2008 ve Frýdku-Místku se umís-
tila: 1. místo v silovém přeráže-
ní, 3. místo ve sportovním boji 
nad 58 kg, 1. místo v týmu juni-
orek F-M ve sportovním boji a ve 
speciálních technikách, 3. místo 
v týmu juniorek F-M v sestavách.

DOROST
Fotbal Fulnek - starší dorost A 

3:7 (0:4)
Vokoun 3, Biolek, Ševčík,

Šigut, Němec
mladší dorost A - mladší dorost

B 4:3 (2:2)
Blažek 2, Trněný, Čotek

– Teplý, Šigut, Pruchnický
ŽÁCI

MFK Karviná - starší žáci A
3:0 (1:0)

„Po minulých přípravných utká-
ních jsme konečně narazili na sou-
peře s ligovými parametry, který 
prověřil naši sílu. I když je výsledek 
pro nás nepříznivý, musíme říci, že 
jsme měli v první půli dobré fotba-
lové momenty. Co však musíme 
zlepšit, je produktivita zakonče-

ní. Jsme schopni si připravit šan-
ce, ale nedokážeme je proměnit, 
ať už podceněním, pohotovostí, či 
důrazem v brankových situacích,“ 
zhodnotili zápas oba trenéři Rado-
mír Hlaváč a Lubomír Farský. 
MFK Karviná - mladší žáci A

3:1 (2:0)
Bujnoch

TJ Nový Jičín - mladší žáci B
1:1 (0:0) 

Vojkovský
Ve vyrovnaném průběhu šli 

naši žáci v závěru střetnutí do ve-
dení, když nová posila z Nového 
Jičína Macíček důrazem vybojo-
vala míč, předložila jej před prázd-
nou bránu Vojkovskému a ten ne-
zaváhal. O výhru naši žáci přišli v 
poslední minutě po rohovém kopu.

Skupina šestnácti běžců Atletického oddílu Slezan Frýdek-Mís-
tek využila jarní prázdniny a vyrazila na soustředění do Olomou-
ce. Příprava byla zaměřena na nárůst fyzické kondice před blížící 
se krosovou sezónou s vrcholem na Mistrovství České republiky v 
přespolním běhu v šumavské Kdyni. Množství kilometrů ve dvoufá-
zovém tréninku polykali běžci v olomouckých parcích a k regenera-
ci denně sloužil bazén a sauna.

Běžci v Olomouci

Rohálovská desítka
Výborně si vedla skupina běžců Slezanu Frýdek-Místek na 16. 

ročníku Rohálovské desítky v Prusinovicích. V závodech mládeže 
startovalo 157 dětí a slezanští vybojovali celkem 4 vítězství, jedno 
druhé a jedno třetí místo. Z vítězství se radovala Kristýna Škande-
rová v kategorii děvčat 1998/1999, mezi mladšími žákyněmi zvítě-
zila Kateřina Siebeltová, kde ji třetím místem doplnila její sestra Ve-
ronika. V mladších žácích zvítězil Vladimír Šmiřák a ve starších žá-
cích Ladislav Šútora. Jako poslední se z našich běžců prosadila Pe-
tra Čaganová na druhé místo mezi dorostenkami. V hlavním závodě 
na 10 km startovalo 351 závodníků a Peter Mikulenka doběhl v silné 
konkurenci na 6. místě. Zvítězil Ezekiel Ngimba z Tanzánie. Všem 
blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci.

Medailová žeň
Žeň medailí atletů Slezanu Frýdek-Místek z halových mistrovství 

České republiky nebrala konce. Další přidal na žákovském mistrov-
ství v Praze Jakub Zemaník. V běhu na 3000 m potvrdil své ambice, 
časem 9:49.87 minuty si výrazně vylepšil osobní rekord a v drama-
tickém závodě vybojoval bronzovou medaili. Výborně si vedla rovněž 
Kateřina Klepáčová. Ve svém rozběhu na 60 m doběhla na čtvrtém 
místě, což na postup do semifinále sice nestačilo, ale časem 8.26 s 
však vylepšila oddílový rekord.

FC Vsetín – mladší žáci B
2:0 (0:0)

Za vytrvalého deště sehráli 
naši nejmladší žáci další z příprav-
ných utkání na umělé trávě v Rož-
nově pod Radhoštěm. Soupeřem 
jim byli tentokráte žáci Vsetína, 
kteří jsou momentálně na čele ta-
bulky krajského přeboru.
„C“ mladší žáci (semifinále 

zimní ligy) – 1. místo
Naši C mladší žáci se zú-

častnili o víkendu semifinálové-
ho turnaje Zimní ligy v Brušper-
ku, kde proti nim nastoupili po-
stupně Vratimov, který kluci zdo-
lali 2:0 (Bujnoch 2), dále pak 
naše „céčko“ hrálo proti Staří-
či, kterého také porazili 2:0 (Ko-
nečný, Bujnoch). Dalším soupe-
řem byl MFK Karviná – 3:1 (Ko-
nečný, Bujnoch, Nytra), Brušperk 
2:1 (Bujnoch, Volný) a Frenštát 
1:1 (Rusina).

PŘÍPRAVKA
ročník 1998
halový turnaj

(Kysucké N. Mesto) – 1. místo
INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ: 

nejlepší hráč turnaje: Alexandr 
Wojčik, nejlepší střelec turnaje: 
Adam Šponiar 

Výsledky FM: - FK Dolný Ku-
bín 3:1 (branky: Šponiar, Wojčik, 
Hruška), - FK Belá 7:3 (Šponiar 
4, Wojčik 3), - MŠK Kysucké n. 
M. 5:1 (Urbiš 2, Šponiar, Peša, 
Otipka), - FC Gool Čadca 4:0 
(Šponiar 2, Wojčik 2). 

ročník 2000
Okresní liga baráž (Brušperk) 

– 1. místo
V neděli 8. března se zúčastnil 

barážové skupiny okresní ligy v 
sálové kopané v hale v Brušper-
ku místo ročníku 2001, který měl 
o den dříve velký turnaj na 6. ZŠ.
F-M – Staříč 4:0 (Pavelka 2, 

Song, Bystroň)
F-M – Fotbal Třinec r. 01 3:0 
(Sztefek, Pavelka, Song)
F-M – Staré Město 6:0 (Pavelka 
3, Sztefek, Daněk, Novák)
F-M – Fryčovice 5:1 (Pavelka, 
Bystroň, Novák, Song, Sztefek)

ročník 2001
halový turnaj Arcelor Mittal Cup 
2009 (Frýdek-Místek) – 3. místo

Na mladé začínající fotbalis-
ty se přijeli podívat ligoví fotba-
listé Baníku Ostrava Rudol Otep-
ka a Róbert Zeher. „Tento turnaj 
byl jedním z prvních turnajů, kte-
rý se hrál pod hlavičkou společ-
nosti Arcelor Mittal. Ta pro letoš-
ní rok navýšila svou finanční pod-
poru pro frýdecko-místecký fot-
bal částkou 250 tisíc korun, která 
bude určena pro týmy našich pří-
pravek a žáčků,“ sdělil po konci 
turnaje sportovní ředitel Fotbalu 
Frýdek-Místek Radomír Myška.

Horolezec Libor Uher, rodák 
z Frýdku-Místku, který byl oce-
něn Cenou Statutárního měs-
ta Frýdek-Místek za jeho vý-
stup na Horu hor K2, se rozho-
dl vydat na další osmitisícový 
vrchol, tentokrát nejvyšší hory 
světa Mount Everestu. Jeho 
záměr, který finančně podpo-
řila i radnice, mu momentálně 
komplikuje politická situace, 

Uher se chystá na expedici
ale podle posledních informa-
cí by 23. března měla expedice 
vyrazit, i když možná bude mu-
set změnit cíl své cesty.

Původním cílem expedice je 
zdolat bez použití umělého kys-
líku hned dva himalájské vrcholy, 
před výstupem na Mount Everest 
(8850 m n.m.) ještě další osmiti-
sícovku Cho Oyu (8201 m n.m.).

(Pokračování na straně 10)
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Kluby důchodců Statutárního města Frýdek-Místek
Radost ze života i jeho kva-

lita jsou závislé na vitalitě, ak-
tivitě, možnostech a způso-
bu jeho naplnění. Při zachová-
ní zdraví a postupném se při-
způsobení omezení, která s 
sebou postupně přináší život 
a přicházející stáří, se mohou 
i naši senioři stále účastnit 
mnoha akcí, a to jak z hlediska 
duševní, tak i tělesné činnosti. 
Podpora volnočasových akti-
vit starších a zdravotně posti-
žených občanů, prodloužení a 
podpora aktivního věku senio-
rů, vyplnění samoty a preven-
ce sociálního vyloučení je jed-
ním z cílů komunitního pláno-
vání sociálních služeb ve měs-
tě Frýdek-Místek.

Mezi pomocníky a prostřední-
ky v navazování společenských 
kontaktů a přátelských vztahů 
patří i kluby důchodců, které vy-
tvářejí místa, kde starší lidé tráví 
plnohodnotně a aktivně svůj vol-
ný čas. Místa, kam se rádi vrace-
jí a kde se cítí dobře. Kluby dů-
chodců se schází dobrovolně v 
dohodnutých termínech (např. 
1x měsíčně, 1x týdně nebo i ně-
kolikrát do týdne). 

Ve městě Frýdek-Místek jich 
pracuje (včetně okrajových částí 
města) celkem jedenáct.

V rámci činnosti klubů dů-
chodců Statutárního města Frý-
dek-Místek se v průběhu loňské-
ho roku pokračovalo v celoroč-
ním plavání důchodců v bazénu 
na Střední škole elektrostaveb-
ní a dřevozpracující, na ulici Pio-
nýrů ve Frýdku-Místku. Pokračo-
valo se v každotýdenním cviče-
ní zájemců z řad klubů důchod-
ců. Pro podporu sportovních ak-
tivit byly dokoupeny cvičební po-
můcky (míče ke zdravotnímu cvi-
čení). Rovněž za účelem rozší-
ření zábavy a možnosti si přimě-
řeně věku a svému zdravotnímu 
stavu protáhnout tělo a zahýbat 
se byly zakoupeny ruské gumo-

vé kuželky. Této hře se mohou 
zájemci věnovat jak venku, tak v 
místnosti, kde jsou běžně zvyklí 
cvičit. Za podobným účelem byla 
zakoupena i hra petanque.

Ostatní kluby důchodců byly v 
loňském roce vybavovány potřeb-
ným scházejícím zařízením, vyba-
vením a společenskými hrami.

V průběhu celého roku 2008 
pokračovaly v klubech důchod-
ců další nezbytné úpravy, rekon-
strukce, opravy a postupná ob-
nova vybavení. 

V roce 2008 byla i nadále běž-
ná činnost všech Klubů důchod-
ců obohacována o různé před-
nášky (např. přednášky lékařské, 
o historii frýdecko-místeckého 
kraje a blízkého okolí, přednášky 
o přírodním bohatství Beskyd, či 
nová cestopisná témata aj). 

Nabídka této aktivity byla rov-
něž rozšířena o nová témata a 
okruhy zájmů (např. přednášky 
o zdravém životním stylu, před-
nášky zaměřené na správnou ži-
votosprávu, přednášky o medu, 
včelích produktech a včelách). V 
průběhu celého roku 2008 se ve 
spolupráci s Policií České republi-
ky a Městskou policií Frýdek-Mís-
tek uskutečnily na všech klubech 
důchodců Statutárního města Frý-
dek-Místek v rámci poradenských 
dnů policejní přednášky zamě-
řené na prevenci (senioři si při-
pomněli, čeho se vyvarovat, na 
co si dávat pozor atd.). Všechny 
tyto provedené přednášky byly ze 
strany našich starších spoluobča-
nů velice kladně hodnoceny, se-
tkaly se s velkým ohlasem, byly 
pro ně přínosné a poučné.

V rámci klubové činnosti mají 
všechny kluby důchodců stá-
lou možnost využít zapůjčení k 
zhlédnutí 1. a 2. dílu videokazety: 
„Žít – nechat žít“, zaměřenou na 
prevenci násilí páchaného na se-
niorech, protože občané, zejmé-
na ve vyšším důchodovém věku, 
se velmi často stávají oběťmi nej-

různějších podvodníků. Pachate-
lé této trestné činnosti vymýšle-
jí různé finty, jak svou oběť obe-
lstít. Vytipované osoby kontaktují 
naprosto suverénně a sebejistě, 
takže je zmatou tak, že nakonec 
jejich smyšlené legendě uvěří. In-
struktážní film obsahuje scénky 
a modelové situace, kde na kon-
ci každého minipříběhu je vždy 
stručné shrnutí, čeho se mají sta-
ří lidé vyvarovat a jak se v tako-
vých situacích zachovat. Ve filmu 
vystupují v hlavních rolích ama-
térští herci – obyvatelé Domova 
pro seniory Frýdek-Místek a ob-
čané města Frýdku-Místku. 

Každý Klub důchodců obdržel 
pro své účely „druhý díl adresáře 
poskytovatelů sociálních služeb“ 
a „mapu poskytovatelů sociálních 
služeb ve městě Frýdek-Místek“. 
K zajištění co největší informova-
nosti byl vypracován informativní 
leták o klubech důchodců Statu-
tárního města Frýdek-Místek.

Kluby důchodců byly v roce 
2008 dovybaveny CD přehrá-
vači a DVD přehrávači, aby se 
mohly dle svého zájmu věnovat 

poslechu oblíbených písniček či 
zhlédnout zajímavé dokumenty.

Pro zájemce z řad všech klu-
bů důchodců byla v několika ter-
mínech zorganizována návštěva 
„Netradiční podzimní výstavy“ v 
nedaleké obci Vlčovice. Účastní-
ci mohli vidět skvosty našich pod-
zimních zahrádek, ovoce, zeleni-
nu, květiny, obdivovat dovednos-
ti našich rukou jako například vy-
řezávání ze dřeva, malované ob-
rázky, zdobení perníků, košíkář-
ské výrobky, vánoční baňky, ma-
lování na kámen, slaměné ozdo-
by, fotografie hvězdné oblohy, 
hvězdářské dalekohledy, vyšíva-
né ubrusy, paličkování, kovářské 
práce, aranžmá živých květin, 
ručně vázané knihy, vonné svíč-
ky či čaje aj. Mnozí senioři nevá-
hali, neodolali a využili této skvě-
lé příležitosti k nakoupení vánoč-
ních dárků pro své blízké, nebo 
se rozhodli udělat radost milou 
upomínkou sami sobě. 

Zájemci z řad klubů důchod-
ců se aktivně zúčastnili Her se-
niorů, které se opakovaně ko-
nají pro naše starší spoluobčany 
každým rokem. Ty minulé pořá-
dal Domov pro seniory Frýdek-
-Místek, příspěvková organizace.

V měsíci listopadu roku 2008 
se zájemci z Klubů důchodců 
zúčastnili 2. ročníku turnaje se-
niorů v bowlingu O Pohár pri-

NA BOWLINGU: Velký hit seniorů.      Foto: Petr Pavelka
mátorky města, který byl orga-
nizován SD ČR MO Frýdek-Mís-
tek ve spolupráci se Statutárním 
městem Frýdek-Místek – Magis-
trátem města Frýdku-Místku, od-
borem sociálních služeb.

Pod záštitou primátorky města 
Frýdek-Místek Evy Richtrové pro-
běhl v loňském roce v prostorách 
Národního domu ve Frýdku-Míst-
ku již pátý Den seniorů, který byl 
organizován Statutárním městem 
Frýdek-Místek – Magistrátem 
města Frýdku-Místku, odborem 
sociálních služeb, ve spolupráci s 
Oblastním spolkem Českého čer-
veného kříže Frýdek-Místek.

Krásně je tam, kde je člově-
ku dobře, a proto se pravidelně 
Kluby důchodců setkávají v do-
hodnutých termínech. Senioři 
tak prožívají spolu několik hodin 
a snaží se, aby byl takto naplněn 
pocit, že někam patří a že se mají 
všichni rádi. Společně strávený-
mi chvílemi rozšiřují svůj obzor a 
plánovanou aktivitou si prodlužují 
a zpestřují život. Tou největší mo-
tivací je skutečnost, že díky ak-
tivnímu životu člověk nepropadá 
pocitu osamění, získává přátele, 
kteří mu mohou podat pomocnou 
ruku, až to jednou bude nutné.

Ludmila Mertová, koordinátor 
aktivizačních programů pro se-
niory, odd. ekonomicko-správ-

ní, odbor sociálních služeb

TRADIČNÍ BESÍDKY: Důchodci mají bohatý program k různým příležitostem.  Foto: Petr Pavelka
DEN SENIORŮ: Senioři potřebují k zábavě „tu svou“ muziku.

Foto: Petr Pavelka
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V oblasti školství, kultury a sportu chceme:V oblasti školství, kultury a sportu chceme:
Připravit rekonstrukci Domu včelařů v ChlebovicíchPřipravit rekonstrukci Domu včelařů v Chlebovicích

FOJTSTVÍ: Rekonstruovaný Dům včelařů.    Foto: Petr Pavelka

Včelařská prodejna 
Otevřena každou sobotu

od 9 do 12 hodin.
• Prodej pravého českého medu
– květový, medovicový, smíšený, 
pastový (120 Kč, 130 Kč/950 g).

• Prodej včelích produktů
a výrobků z nich.

• Prodej včelařských potřeb.

Včelařské muzeum, muzeum obce ChleboviceVčelařské muzeum, muzeum obce Chlebovice
a Bezručova kraje, skanzena Bezručova kraje, skanzen

Otevřeno od dubna do října: pátek 9 - 17 hodin, sobota 9-12 hodin 
(prodej výrobků z včelích produktů)

Jiné hromadné návštěvy lze dohodnout na tel. 733 792 928
nebo 603 542 619 u Marie Knödlové.

Město Frýdek-Místek realizo-
valo v tomto roce investiční akci 
„Stavební úpravy objektu č.p. 1, 
k. ú. Chlebovice – II. etapa“ za 
téměř pět milionů korun. Prv-
ní popisné chlebovické číslo ne-
patří ničemu jinému než objek-
tu bývalého fojtství, který je dnes 
znám jako Dům včelařů.

Z rozpočtu města se podaři-
lo profinancovat rekonstrukce 
vnitřních rozvodů vody a kana-
lizace a napojení kanalizace do 
stávající žumpy, provedení pří-
pojky plynu pro kuchyni, výmě-
nu elektroinstalace, osazení no-
vých osvětlovacích těles a no-
vých akumulačních kamen, re-
konstrukce WC a kuchyně, vý-
měnu dřevěných podlah, opravu 
vnitřních omítek, výmalbu, ná-
těry oken a dveří, zřízení scho-
diště v půdním prostoru, celko-
vou opravu vnějších omítek, re-
alizace nové opěrné zdi a zpev-
něné parkovací plochy včetně 
rozšíření přilehlé komunikace. 
Nově vzniklých parkovacích míst 

je pět, z toho jedno pro osoby s 
omezenou schopností pohybu.

„Ty peníze jsme rádi uvolnili, 
protože objekt je pro chlebovic-
ké občany skutečně strategický 
a má široké využití, zejména pro 
spolkovou činnost,“ říká primá-
torka Eva Richtrová. Její náměs-
tek Petr Cvik doplňuje: „V těch-
to prostorách a s dnešním záze-
mím tady lze skutečně uspořá-
dat spoustu nejrůznějších akcí, 
byl jsem zde například i na za-
hájení školního roku, které bylo 
mimo tradiční školní prostředí 
velmi příjemné.“

Dům včelařů Fojtství v Chle-
bovicích je využíván k akcím 
osadního výboru, Základní or-
ganizací Českého svazu včela-
řů Frýdek-Místek, který čítá zhru-
ba padesátku členů, včelařským 
kroužkem, Klubem důchodců v 
Chlebovicích, spolkem Bezručův 
kraj a k organizaci různých spo-
lečenských akcí. Je zde umístě-
no jedinečné včelařské muzeum 
a skanzen, muzeum obce Chle-

VČELAŘSKÁ PRODEJNA: Samé zdravé přírodní produkty.
Foto: Petr Pavelka

MUZEUM: Na fojtství stále najdete kus historie.    Foto: Petr Pavelka

BLAHOPŘÁNÍ K JUBILEU: Prostory využívá i klub důchodců.
Foto: Petr Pavelka

Starobylé Fojtství je státem 
chráněný objekt. Historicky se 
připomíná v roce 1320 v listině 
biskupa Konráda. V roce 1986 
v akci „Z“ byl opraven včela-
ři a místními občany. Rozjela 
se zde muzejní činnost. V mu-
zeu jsou umístěny úly od nej-
starších slaměných úlů až po 
nejnovější úly z tvrzeného po-
lystyrenu. Uvidíte zde i řadu 

medometů včetně nejstaršího. 
Nechybí zde medaile, odzna-
ky a známky s včelařskou te-
matikou. Mezi exponáty je i de-
kret Marie Terezie o včelařství. 
Ve včelařském domě se prová-
dějí kurzy, přednášky, výsta-
vy, oslavy a přijímají zájezdy. 
V medovém sklípku zraje me-
dovina a proslulý medový likér 
Místecký Medák.  (pp)KUCHYŇKA: Senioři si pochvalují i vylepšené zázemí.  Foto: Petr Pavelka

bovice a Bezručova kraje, včelař-
ská prodejna a pro ZO a OV ČSV 
Frýdek-Místek je místem školicí-
ho střediska ekologické výchovy.
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(Pokračování ze strany 7)
Jenže čínské úřady opětovně 

uzavřely tibetské hranice a za-
bránily tak vstupu všem expedi-
cím z celého světa na toto oku-
pované území. Alternativou tak je 
8091m vysoká Annapurna, kte-
rá leží celá na území Nepálu asi 
320km západně od nejvyšší hory 
světa Everestu, kde 21 let neby-
la žadná československá noha.

Před odjezdem jsme se Libo-
ra Uhra zeptali:

Kde ladíte fyzickou formu? 
„Fyzičku honíme, kde se dá, 

nejlepší příprava je asi na Lysé 
hoře, vůbec v celých Besky-
dech jsou teď ideální podmínky, 
spousta sněhu. Trénovat se dá 
i bez něj, ale s ním to je lepší a 
tak nějak přirozenější. Ta zima k 
tomu prostě patří. K fyzické pří-
pravě patří mimo jiné vynášení 
vody v pet lahvích na Smrk a Ly-
sou horu, spining, skialp, leze-
ní na stěně i na skále venku, ale 
hlavně technické lezení přímo v 
ledových stěnách a ledopádech, 
převážně v Rakousku.“

Proč ledovec, nestačil by 
jen zasněžený alpský vrchol? 

„Pokud chceme lézt tříkilomet-

Uher se chystá na expediciUher se chystá na expedici

rovou cestou v ledu a firnu, je tře-
ba se v tomto terénu pohybovat 
naprosto přirozeně, ale hlavně 
rychle. Rychlost pohybu ve stě-
ně je klíčová, pro výstup máte jen 
několik, maximálně 5-7 dní a do 
toho termínu se musíte vejít, jinak 
hrozí nástup výškové nemoci a 
komplikací spojených s pobytem 
ve vysoké nadmořské výšce.“

Do odjezdu zbývá už jen 
pár dnů. Je před vámi balení, 
co všechno s sebou vezete? 

„Hladový horolezec – špatný 
horolezec, vezeme s sebou nejen 
spoustu horolezeckého materiá-
lu, goretexové oblečení a funkční 
prádlo, výškové péřové oblečení 
a spacáky, lehké a kvalitní cepíny 
a mačky, pohodlné trekové boty, 
stany Husky, ale hlavně dostatek 
kvalitních potravin, protože dob-
ré a chutné jídlo je základem kaž-
dého úspěchu. Samozřejmě nám 
nemůže chybět ani speciální výži-
va pro sportovce od Nutrendu. Je 
toho všeho asi 600 kilo, spous-
tu věcí přitom dokupujeme ještě 
těsně pod vrcholem hory, proto-
že ne vše můžete vzít s sebou do 
letadla, nehledě na to, že letecký 
transport je velmi drahý.“

Je vám mezi 6-100 lety? A 
máte chuť se naučit jezdit na in-
line bruslích s možností získat 
slevovou kartu na nákup inline 
zboží? Pak neváhejte, kurzy in-
line bruslení začínají ve Frýdku-
-Místku již od začátku dubna!

První kurz je naplánován na 
tři dny a uskuteční se začátkem 
dubna. V případě většího zájmu 
z řad veřejnosti je plánován další 
kurz na konec dubna 2009. Akce 
je určena jak pro začátečníky, 
mírně pokročilé, tak i zdatnější 

Kurzy inline bruslení již od dubna
bruslaře bez ohledu na věk, kteří 
si chtějí v jízdě zdokonalit a taky 
zažít spoustu zábavy. Pro zájem-
ce je připravena možnost zkon-
zultovat vhodné vybavení na ten-
to sport. Kdo nebude mít brusle, 
nevadí. Je připravená možnost si 
brusle či výstroj vypůjčit.

Kde se můžete přihlásit? 
Elektronicky emailem na lmisic-
kova@post.cz či na telefonním 
čísle 731 722 606. Bližší infor-
mace lze nalézt na www.inline-
sports.cz

(Pokračování ze strany 1)
...Zazněla ve slavné premiéře 

v Národním domě v květnu 2002 
u příležitosti koncertu ke 40. výročí 
Symfonického orchestru Frýdek-
Místek,“ prozradila tisková mluv-
čí radnice Jana Matějíková, která 
slavnostní odpoledne zdárně mo-
derovala. Evžen Zámečník se ne-
chal slyšet, že i jeho žena by si za-
sloužila nějakou cenu za to, že si 
jej vzala a jak se o něj stará, a za-
vzpomínal, jak chodil jako kluk do 
Kina Vlast, kde se ocitli dva jeho 
přátelé v památný den, kdy do 
města přijeli Němci a zrovna v kině 
dávali legendárního King-Konga.

Další cenu získal Jaromír Vác-
lavík, dirigent Symfonického or-
chestru Frýdek-Místek. Původ-
ním povoláním byl učitel, při kan-
tořině vystudoval ostravskou kon-
zervatoř a stal se profesionálním 
houslistou. V roce 1970 po one-
mocnění prvního dirigenta Symfo-
nického orchestru Frýdek-Místek 
Jana Vaška převzal dirigentskou 
taktovku. Držel ji v ruce až do ju-
bilejního koncertu v květnu 2002. 

Za významné události ve svém 
životě, ale i v životě symfonické-
ho orchestru považuje vznik na-
hrávek čtyř kompaktních disků. 
Velkou radost mu udělalo zejmé-
na natočení druhého kompaktní-
ho disku – Česká mše vánoční od 
Jana Jakuba Ryby pro projekt Klíč 
k nevidomým srdcím studia TERA-
SA. „Symfonický orchestr Frýdek-
-Místek zůstává nadále předním 
neprofesionálním tělesem svého 
druhu v České republice,“ těší Ja-
romíra Václavíka. 

Předávání cen zpestřily výstu-
py žáků základní umělecké ško-
ly a tanečního souboru Ostravič-
ka, které předznamenalo dalšího 
laureáta. Cenu Statutárního měs-
ta Frýdku-Místku získala také cho-
reografka a umělecká vedoucí dět-
ského tanečního souboru Ostra-
vička Marie Nováková, která už 
během studií na Pedagogické fa-
kultě pracovala ve středisku spor-
tovní gymnastiky jako trenérka 2. 
třídy. „Tančila v souboru Ostravica, 
kde padla do oka budoucímu man-
želovi. Pedagogickou dráhu zapo-
čala na tehdejší 4. základní ško-
le v Místku, kde také vznikl taneč-
ní kroužek dětí. Společně s jejich 
rodiči založili manželé Novákovi v 
roce 1982 Dětský folklorní soubor 
Ostravička, který později našel do-
movskou střechu v Základní škole 
na ul. 1. máje, kde byly soustředě-
ny třídy s rozšířenou výukou tance 
a hudby,“ připomněla Jana Matě-
jíková. Koncertní vystoupení Os-
travičky za spolupráce dalších od-
borníků se vyznačují precizností 
ve všech složkách dětského pro-
jevu. Pro každého folkloristu je vr-
cholem společného snažení účast 
na Folkloriádě. Za účinkování na 3. 
světové Folkloriádě v Maďarsku v 

roce 2004 obdržel Dětský folklor-
ní soubor Ostravička poděková-
ní České národní sekce. Píše se 
v něm, že Ostravička se stala jed-
ním z nejznámějších a nejoblíbe-
nějších ze všech 72 zúčastněných 
souborů z celého světa. V poděko-
vání dokonce zaznělo: „Bez nad-
sázky lze říci, že soubor Ostravič-
ka byl nejlepším vyslancem a pro-
pagátorem české lidové kultury.“ 

Píseň Zlatí hoši, kterou již před 
hezkou řádkou let pro radost složil 
jeden z oceněných Jaromír Václa-
vík, dirigent Symfonického orches-
tru Frýdek-Místek, navodila spor-
tovní atmosféru. V ní cenu pře-
vzal fotbalový trenér Ivan Kopec-
ký. „Ivan Kopecký hrál ve Frýd-
ku-Místku fotbal od roku 1972, 
kde také započal trenérskou ka-
riéru a působil jako trenér mláde-
že. Další profesní cesta jej zaved-
la do Baníku Ostrava, Bohemians 
Praha a TJ Vítkovice. S mužstvem 
Vítkovic získal dva tituly – titul mis-

Ceny města Frýdku-Místku byly předány

OCENÉNÍ IVANA KOPECKÉHO: Blahopřáli primátorka Eva Richtro-
vá a její náměstek Petr Cvik.   Foto: Petr Pavelka

tra Československa a v roce 1986 
titul nejlepšího československého 
trenéra. Pod jeho vedením vyrost-
li takoví hráči jako Nedvěd, Koler, 
Šmicer, Jankulovski a jiní. Já jsem 
velice rád, že Ivan v současnos-
ti znovu působí ve frýdecko-mís-
teckém fotbale,“ těší náměstka pri-
mátora Petra Cvika. Ivana Kopec-
kého znají v celé republice, proto-
že po Vítkovicích trénoval dva roky 
Slavii a v roce 1989 začal trénovat 
národní mužstvo do 21 let. Nyní 
nadále působí v různých komisích 
Českomoravského fotbalového 
svazu a na fakultě Univerzity Pa-
lackého školí nové trenéry UEFA. 
„Jsem kluk ze Žižkova, kterému 
přirostl k srdci beskydský kraj,“ vy-
znal se Ivan Kopecký.

Primátorka Eva Richtrová na 
závěr vyslovila přání, aby všichni 
ocenění mohli to, co dělají, a dě-
lají tak dobře, provozovat i nadá-
le. „Ceny jsou ve správných ru-
kou,“ uzavřela primátorka.  (pp)
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Akci vedle dalších sponzorů podporuje také Statutární město Frýdek-Místek a městská společnost TS a.s.

Po loňském úspěš-
ném koncertu se i le-
tos můžeme těšit na 
vystoupení gospelové-
ho souboru Marana-
tha Gospel Choir z Pra-
hy. Tento soubor má za 
sebou řadu úspěšných 
koncertů u nás i v za-
hraničí. Ačkoliv všichni 
jeho členové pochází z České republiky, přesto dokáží skvěle vy-
stihnout živou atmosféru černošských spirituálů.

Benefiční vystoupení, jehož výtěžek je určen na podporu Dob-
rovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku, se bude konat v so-
botu, dne 4. dubna v 18 hodin v Národním domě v Místku. 

Gospelový koncert pro Dobrovolnické centrum ADRA

V Galerii Pod Svícnem vy-
stavuje čtyřiadvacetiletá vý-
tvarnice Hana Mikulenková, 
pozoruhodná výčtem svých 
zahraničních studií, od Vysoké 
školy výtvarných umění Brati-
slava až k semestrům na Aris-
totle University of Thessaloni-
ki v Řecku a UFBA, Federální 
Univerzita – Bahia v Brazílii. 

Poměrně zcestovalá mladá 
žena našla ve světě dostatek in-
spirace a sebevědomí přemítat o 
životě s jasným přesvědčením, co 
je a není dobré. Při prohlídce jejich 
výtvorů je jasné, že si ráda hraje s 

Barevné vzkazy Hany Mikulenkové
barvami, většinou poměrně spre-
jerským stylem. Inspiraci poulič-
ními nápisy, častokrát nastříka-
nými neznámými lidmi, přiznává 
i samotná autorka, která podobně 
jako sprejeři zřejmě neuznává do-
konalost a čistotu, kterou jistý typ 
lidí bere jako fádní a nudnou. Její 
malby fádní nejsou, i když se v 
nich objevují opakované motivy a 
taky písmo, které bere jako rušivý 
element. Ale pestrost, která evo-
kuje živel a provokaci, stejně vra-
cí otázku, jestli malby Mikulenko-
vé mají větší hodnotu než některé 
výtvory sprejerů.  (pp)

POD SVÍCNEM: Jedna z maleb Hany Mikulenkové.
Foto: Petr Pavelka

Literární pořad o Elizabe-
th Barrett Browningové chys-
tá na pátek 20. března od 18 
hodin Místecká Viola. Slibu-
je poezii a příběh o anglické 
básnířce 19. století. Její po-
divný a zázračný životní pří-
běh tvoří s jejím dílem jediný 
souzvuk, plný vroucnosti a 
čistoty, utrpení a štěstí, že jej 
ani dnes, po 200 letech, nelze 
sledovat bez dojetí. 

„Je to taková Božena Něm-
cová anglické literatury.  Ve 
své zemi je ctěna nejenom 
jako básnířka, která se může 
směle měřit s velkými anglic-
kými básníky, ale též jako zo-
sobnění ušlechtilého krásného 
ženství, lidství a soucitu. Byla 
to žena v pravém slova smys-
lu emancipovaná, pravdivá a 
statečná. Dokázala, že žena 
může být právě tak velkou 
umělkyní jako muž. Neztratila 
přitom nic ze své ženskosti a 
líbeznosti, která obestírá celé 
její dílo. A nejsou právě krá-
sa, pravdivost a statečnost tím 
správným poselstvím pro naši i 
budoucí generaci?“ zvou otáz-
kou na akci, která se uskuteč-
ní v Modrém salonku místecké 
knihovny, pořadatelé. V pořa-
du účinkují: Marie Tylečková 
– hudební režie, klavír, Nela 
Chamrádová – moderace, vý-

Poezie – její život, její osud
tvarné a scénické zpracování, 
Vlasta Blizňáková – scénář, 
recitace.

„Elizabeth (Alžběta) Bar-
rett Browningová se narodi-
la v rodině bohatého obchod-
níka v roce 1806 v anglickém 
městě Ledbury. Malá Alžběta 
vyrůstala v krásném prostře-
dí na statku Hope End, kte-
rý otec zakoupil, pocházela z 
osmi dětí. I když byl otec des-
potický člověk, dostalo se jí 
v té době výjimečného vzdě-
lání. Při jedné vyjížďce spad-
la z koně a těžce se zranila. 
Dlouho byla upoutána na lůž-

ko. I když se zcela uzdravila, 
dlouhodobý pobyt v uzavřené 
místnosti u ní vyvolal plicní ne-
duh, který ji trápil po celý ži-
vot. Již ve 20 letech byla smí-
řena se životem v osamocení, 
bez manžela a dětí. Alžběta se 
upnula ke knihám a k vlastní 
tvorbě. Publikuje první básně 
a má úspěch,“ předestírá část 
životopisu Vlasta Blizňáková. 
Více se dozvíte v rámci pořa-
du, a pokud byste akci nestih-
li, reprízu pořadu máte šan-
ci zhlédnout v neděli 26. dub-
na v Rytířském sále frýdecké-
ho zámku v 15 hodin.  (pp)

Po loňském úspěchu vítěz-
ných filmů 6. ročníku Meziná-
rodního festivalu outdooro-
vých filmů se i frýdecko-mís-
tečtí diváci mohou těšit na fil-
mové projekce ECHA – pře-
hlídky vítězných filmů loň-
ského ročníku.

Filmové projekce proběhnou 
na 11 místech České republiky, 
ve Frýdku-Místku se uskuteční 
v kině Nová scéna Vlast v ter-
mínu 17. dubna. „Diváci se mo-
hou těšit na slovenský film Ne-
známá Antarktida (pěší expedi-
ce na nejvyšší vrchol Mount Vin-
son), který vyhrál hlavní cenu 
festivalu a režíroval ho Pavol 

Ve Vlasti se chystá outdoorové ECHO
Barabáš, na velmi oblíbený film 
20 sekund rozkoše, neboť nabí-
zí velmi citlivý pohled na base-
jumping a jeho možné násled-
ky, film, u kterého tuhne krev v 
žilách, když fandíte, aby horole-
zec Stefan Glowacz dolezl bez 
jištění až do cíle a zdolal skalní 
stěnu – The Race (Závod) nebo 
strhující netradiční cestopisný 
dokument z oblohy Jižní Afriky s 
názvem Coast to Coast (Od po-
břeží k pobřeží),“ sdělila atraktiv-
ní nabídku Eva Kadlecová.

Ve Frýdku-Místku proběhne 
ECHO ve dvou filmových blo-
cích, od 17.30 a 20.00 hodin. 

 (pp)

Beskydské in-
formační centrum 
nabízí novou pub-
likaci pod názvem 
,,Po stopách 
osobností Morav-
skoslezského kra-
je“, která je sou-
časně dalším zají-
mavým propagač-
ním materiálem.

Na pobočkách 
Beskydského in-
formačního cent-
ra je tato publikace 
k dostání zdarma, 
představuje pět 
nejvýznamnějších osobností, které pocházejí z Moravskoslezského kra-
je nebo jsou s krajem spjaty – Františka Palackého, Sigmunda Freuda, 
Jana Amose Komenského, Johana Gregora Mendla, Leoše Janáčka. 

„Tuto publikaci je možno získat i v jazykových mutacích, a to v ruš-
tině, angličtině, němčině a polštině. V nejbližší době se objeví i propa-
gační materiály „Kraj plný adrenalinu“, který bude určen pro vyznava-
če adrenalinových sportů,“ prozradila Lenka Kubicová z Beskydské-
ho informačního centra.   (pp)

Po stopách osobností
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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: skří-
ně, 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
U Kina P. Bezruče  31. 3. - 2. 4.
Park. u Kauflandu 17. 3. - 19. 3.
Parkoviště u Billy 24. 3. - 26. 3.
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.

Injekční stříkačky
Spousta z nás již zažila oka-

mžik, kdy na ulici, v trávě, v par-
ku nebo na jiném veřejně přístup-
ném místě spatřila ležet použi-
tou injekční stříkačku. Jedná se 
o nebezpečný jev, který ohrožuje 
naše občany, a to zejména děti. 
Jedná se o nebezpečný odpad. 

Při nálezu takovéto nebezpeč-
né věci platí zásada, že na nález 
nesaháme a nesnažíme se ho 
odkopnout stranou na méně vidi-
telné místo! Taktéž častá snaha 
dospělých, vyhodit injekční stří-
kačku do popelnice, koše na od-
padky nebo kontejneru, je sice 
chvályhodná, nicméně tento po-
stup není správný, ba dokonce 
může být i nebezpečný. Vezmě-
te si situaci, kdy jdete vysypat koš 
s odpadky a v ruce máte klíče od 
domu. Smetí vyhodíte do popel-
nice a z ruky vám vypadnou klí-
če. Určitě pro ně sáhnete. Pokud 
tam někdo injekční stříkačku vho-

dil, hrozí vám poranění a nákaza.
Proto je nutné volat na linku 

156 – městskou policii, na toto 
tísňové číslo nepotřebujete pení-
ze ani kredit – je zdarma. Měst-
ská policie je instruována, jak má 
postupovat a je pro takové přípa-
dy vybavena. Při oznámení uve-
deme místo nálezu, raději počká-
me na hlídku, aby byla tato věc 
bezpečně a rychle odstraněna.

Opatření, která byste měli 
udělat při poranění o pohozenou 
injekční jehlu:

(zdroj:Státní zdravotní ústav)

Bezprostředně po poranění 
nechte ranku co nejdéle volně 
krvácet. Krvácení sníží dávku 
viru. Ranku nemačkejte. Po za-
stavení krvácení ranku důklad-
ně vymyjte vodou a mýdlem a 
ošetřete desinfekčním roztokem 
– nejlépe Jodisolem nebo 0,2% 
Persterilem. Tyto léky mají an-
tiseptický a protivirový účinek. 
Co nejdříve vyhledejte praktic-
kého lékaře, lékaře hygienic-
ké stanice nebo se přímo obrať-
te na nejbližší infekční oddělení 
nemocnice s poliklinikou.

V našem městě probíhá řada re-
vitalizací domů. Je jasné, že při ta-
kové revitalizaci vzniká velké množ-
ství odpadů, a to zejména směs-
ných stavebních a demoličních od-
padů a objemných odpadů jako 
stará okna, starý nábytek, papírové 
kartony, zakrývací igelitové folie atd. 

Před každou revitalizací je nut-
né mít s realizační firmou dohod-
nuto, kdo bude odpad likvidovat, 
ať už se jedná o odpad stavební, 
velkoobjemový nebo ten, kterým 
si lidé chrání svůj majetek (zakrý-
vací folie, papírové kartony atd.)

Pokud dodavatelská firma není 
schopna zajistit likvidaci odpadů 
nebo nechce platit i za odpad ob-
čanů vznikající při revitalizaci, musí 
si občané zajistit likvidaci odpadu 
sami. Občané města mají mož-
nost odevzdat bezplatně (vlastními 
prostředky) odpad, mimo stavební 
sutě, ve sběrných dvorech (Místek: 
ul. Svazarmovská – za Lidlem v 
objektu společnosti Sběrné dvory, 
s.r.o., Frýdek: ul. Hlavní „pod esta-
kádou“ – u vjezdu do objektu závo-
du Slezan 09 a na PND v areálu 
Frýdecké skládky a.s.) nebo v mo-
bilní sběrně, která koluje na 4 par-
kovištích ve městě (u Kina P. Bez-
ruče, u krytého bazénu, u Kauflan-
du, u BILLY). Stavební odpad lze 
odevzdat pouze na skládce na 
PND. Odevzdání stavebního od-
padu je zpoplatněno.

Kontejnery na separovaný od-
pad, nebo kontejnery na komu-
nální odpad v době revitalizace 
domu nejsou schopny pojmout 
velké množství odpadů a občané 
pak odpad odkládají vedle nádob. 
Je důležité si uvědomit, že odklá-
dáním odpadu mimo vyhrazené 
místo, tj. mimo kontejnery, se ob-
čan dopouští přestupku dle záko-
na č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, za 
což mu může být udělena pokuta 
až do výše 50 000 Kč.

Navíc do vozidel, které jsou 
určeny ke svozu komunální-
ho odpadu z kontejnerů K 1100 
a P110, není možné dávat sta-
vební a objemný odpad, který je 

Jak nakládat s odpadem při revitalizaci domu
umístěn mimo kontejnery, a tudíž 
se musí sběr a svoz provést vo-
zidlem k tomu určeným a městu 
tak vznikají vícenáklady na svoz. 
Tyto vynaložené finanční pro-
středky by se mohly využít jinde.

Pokud se chystá ve vašem 
domě jakákoliv revitalizace, je nut-
né mít předem dohodnuto nejen to, 
kdo zajistí likvidaci odpadu staveb-
ního, ale i to, kdo zajistí likvidaci od-
padu ostatního, jenž vzniká obča-
nům, v souvislosti s touto revitaliza-
cí (papír, papírové kartony, igelitové 
folie), nebo odpadu vzniklého z re-
konstrukce bytu probíhajícího sou-
běžně s revitalizací (rozbité jádro, 
kuchyňská linka, nábytek, linoleum 
apod.). V této souvislosti lze také 
využít služeb Frýdecké skládky, 
a.s., objednání kontejneru – kdy vo-
lejte dispečera na tel.: 558 623 546.
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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

18. 3. - ATELIÉR DEA – 
UBROUSKOVÁ TECHNIKA 1
Program: Zhotovíte si krás-

ný obrázek pomocí ubrous-
kové techniky. Naučíte se 

lepení ubrousků na velkou plochu, vytvá-
ření popraskaného efektu na dřevěném 
rámu pomocí krakelovacího laku a taky 
3D techniku. Přineste si s sebou nůžky.
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

21. 3. - VÝLET DO KOTELNY
Program: Projdeme se po naučné stezce. 
Potom se budeme koupat a relaxovat v 
relaxačním centru Kotelna.
Místo a čas: Sraz v 9:00 hodin na vlako-
vém nádraží (před cukrárnou).
Cena: 90 Kč (doprava, vstupné, pojiště-
ní, doprovod)
Informace a přihlášky: Alena Fabíková, te-
lefon: 732 383 131, e-mail: alena@klicfm.cz
Přihlášku získáte osobně v SVČ Klíč FM 
nebo na www.klicfm.cz.
Přihlášku a poplatek odevzdejte do 18. 
března 2009.
28. 3. - TURNAJ V DESKOVÝCH HRÁCH
Program: Zahrajete si deskové hry (Solo, 
Bang, Trans Evropa, Koruna a Límec, 
Lobo 77, Altamira, 6 bere, Želví závody, 
Osadníci, Piráti, Eketorp). V každé hře dle 
umístění budou přiděleny body. Ze všech 
11 her se pak započtou body z nejlepších 
7 a ten, kdo bude mít nejvíce bodů, zvítě-
zí. Nejlepší budou odměněni.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pi-
onýrů 764, Místek (bývalá SMTu), 8:30 – 

18:00 hodin (prezence: 8:30 – 9:00 hodin)
S sebou: svačinu, pití, přezůvky, dobrou 
náladu a chuť si hrát Startovné: 30,- Kč
Přihlášky a informace: Jiří Šnapka, tele-
fon: 604 524 066, 558 435 067, e-mail: jir-
ka@klicfm.cz

31. 3. - ZNAKOVÁ ŘEČ PRO
BATOLATA – BABY SIGNS
(SEMINÁŘ PRO RODIČE)

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 důvě-
ry mezi batolaty a jejich rodiči.
Místo a čas: Rodinné centrum SVČ Klíč 
FM, budova C, Slezská 749, Frýdek, 17:00 
– 19:00 hodin. Cena: 499 Kč – obdržíte zá-
kladní materiály, 879 Kč – obdržíte kom-
pletní materiály. Za uvedené ceny se mo-
hou zúčastnit oba rodiče. Lektor: Mgr. Ra-
dana Hlisnikovská (Nezávislá certifikovaná 
instruktorka programu Baby Signs). Infor-
mace a přihlášky: Patrik Siegelstein, tele-
fon: 732 646 125, e-mail: patrik@klicfm.cz

ŠACHY
27. 3. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

– 12. 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, tele-
fon: 732 224 966

28. 3. - 1. TURNAJ O ŠACHOVÉ
KRÁLOVSTVÍ

Program: Šachový turnaj družstev
Místo a čas: Národní dům Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor 
životního prostředí a zemědělství, který má 
v kompetenci nakládání s komunálním od-
padem, připravil ve spolupráci s Frýdeckou 
skládkou, a. s., zajišťující svoz komunální-
ho odpadu na území města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu objemného odpadu v 
roce 2009, tzv. jarní úklid, a to formou při-
stavení velkoobjemových kontejnerů.

V letošním roce budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny na 55 svozových mís-
tech, jak je uvedeno v harmonogramu. Při-
staveny budou vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 11. h., a vyvezeny budou 

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
Frýdku-Místku a místních částech v roce 2009, tzv. jarní úklid

následující den opět dopoledne, nejpozději 
do 11. h. Upozorňujeme, že odpad smí být 
odkládán pouze do kontejnerů! Jakékoliv od-
kládání odpadu mimo kontejner bude pova-
žováno za odkládání odpadu mimo vyhraze-
né místo dle ust. § 47 odst. 1 písm. h) záko-
na č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, s možností udělení po-
kuty až do výše 50 000 Kč. V době koná-
ní svozu bude Městská policie Frýdek-Mís-
tek provádět pravidelné kontroly konkrétních 
stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, 
kteří se dopustí přestupku proti veřejnému 
pořádku, tj. odloží odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM SVOZU
30. 3. a 14. 4. - Frýdek - Panské Nové Dvo-
ry - u č. p. 2416 a u hasič. zbrojnice; ul. K Háj-
ku - u obchodu a u č. p. 2958; ul. Bruzovská - u 
vodárny; Místek - ul. Kollárova - u pečovatel-
ských domů; ul. Fibichova - poblíž gymnázia; 
ul. Pionýrů - u č. p. 803-805
31. 3. a 15. 4. - Frýdek - ul. K Lesu - na-
proti kříže; ul. Vršavec - u lesa; ul. Máneso-
va-Žižkova - u pivnice; Místek - ul. Beethove-
nova - na parkovišti; ul. Myslbekova - u roz-
vodny; ul. Ke Splavu - u nádob na separo-
vaný odpad
1. 4. a 16. 4. - Frýdek - ul. Slezská - na par-
kovišti; ul. Černá cesta - u obchodu; ul. Kři-
žíkova - autobusové stanoviště VP; ul. J. 
Hakena - u večerky „Maják“; ul. Tolstého - u 
telefonní budky; Lískovec - za výrobnou krů-
tích výrobků
2. 4. a 17. 4. - Frýdek - ul. I. P. Pavlova - 
vedle č. p. 284; ul. Nad Mostárnou - u láv-
ky; ul. J. Skupy - za kulturním domem; ul. Ci-
helní - u gymnázia a SOŠ (dříve 10. ZŠ); ul. 
Klicperova - u popelnic; ul. Slunečná - na-
proti č. p. 290
6. 4. a 20. 4. - Místek - ul. Hálkova-Březino-
va - u výměníku; ul. ČSA - u č. p. 1935 (na par-
kovišti); ul. Anenská - poblíž č. p. 632; ul. Zd. 
Štěpánka - za restaurantem; ul. Bezručova - u 
betonových zábran; ul. K Olešné - u č. p. 1332
7. 4. a 21. 4. - Místek - ul. J. Trnky - u re-
staurace Morava; ul. Dr. Vaculíka - parkoviš-
tě za 8. ZŠ; ul. Frýdlantská - u věžáků; Ly-
sůvky - u telefonní budky, naproti zahradnic-
tví; Zelinkovice - poblíž mateřské školy, u ná-
dob na separ. odpad; Chlebovice - u trans-
formátoru a u pošty

8. 4. a 22. 4. - Frýdek - ul. Novodvorská 
- Čapkova; ul. M. Chasáka - u domu č. p. 
3149; ul. Pekařská - naproti domu č. p. 3057; 
Místek - ul. Pavlíkova - u nádob na separo-
vaný odpad; ul. Lesní - za domem č. p. 505; 
ul. Palkovická - u podchodu
9. 4. a 23. 4. - Lískovec - u hasičské zbrojni-
ce a u hřbitova; Skalice - u kulturního domu; 
Skalice - u vrby (POUZE DNE 9. 4.!);  u 
žampionárny (POUZE DNE 23. 4.!); u kos-
tela; Místek - ul. Polní - u hřiště; ul. Kolaříko-
va - naproti domu č. p. 1589; ul. Spořilov - za 
domem č. p. 1612; ul. Čelakovského - bý-
valá prodejna

V době od 17. 4. do 20. 4. bude umístěn 
velkoobjemový kontejner také na ul. Míru, a 
to v místě u prádelny a u hřiště. Kontejner 
bude umístěn v pátek dne 17. 4. v dopoled-
ních hodinách, stažen bude v pondělí 20. 4. 
také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontejnerů neodklá-
dejte nebezpečný odpad, tj. mazací a moto-
rové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, lednice, mražáky, zbyt-
ky barev, laků a ředidel, použité obaly od po-
střiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a ne-
potřebné léky. Tyto odpady můžete odložit 
ve sběrném dvoře (na ul. Panské Nové Dvo-
ry, na ul. Hlavní - pod estakádou, nebo na ul. 
Svazarmovská - v objektu společnosti Sběrné 
dvory, s.r.o.) nebo v mobilní sběrně.

Změna umístění velkoobjemových kon-
tejnerů v rámci ulice vyhrazena. Pro infor-
mace se můžete obrátit na odbor životní-
ho prostředí a zemědělství, tel. 558 609 561 
nebo přímo na Frýdeckou skládku, a. s., tel. 
558 623 546.

Blíží se jaro a s ním je již tradičně spo-
jená výměna pneumatik na vozidlech. 
Pneumatiky patří mezi ty odpady (výrob-
ky), u nichž stanoví zákon č. 185/2001 
Sb., o odpadech a změně některých dal-
ších zákonů, ve změně pozdějších předpi-
sů, povinnost zpětného odběru. 

Tato povinnost je dána právnickým oso-
bám nebo fyzickým osobám oprávněným k 
podnikání (dále jen „povinné osoby“), které 
pneumatiky vyrábí nebo uvádí na trh. Po-
vinné osoby musí zajistit, aby byl spotřebi-
tel informován o způsobu zpětného odběru, 
tedy kde je možné použité pneumatiky bez-
platně odebrat. Frýdecká skládka, a.s. není 
povinnou osobou ve smyslu zákona o od-
padech a není povinna zajišťovat bezplatný 
zpětný odběr těchto výrobků. 

V našem městě a okolí jsou povinnými 
osobami ve smyslu zákona o odpadech au-
toservisy, pneuservisy a prodejny pneuma-
tik. Ukládání pneumatik na skládku je z dů-
vodů rizika požáru skládky zakázáno, a pro-
to je Frýdecká skládka, a.s. může odebírat 
jako odpad a následně předávat odborným 
firmám k dalšímu využití. V takovém přípa-
dě se však nejedná o bezplatný zpětný od-
běr, ale o službu, za kterou je nutno zaplatit.

Občan může rozhodnout, jak s pne-
umatikami naloží. Buď využije možnos-

Jak nakládat s pneumatikami?
ti bezplatného zpětného odběru u těch 
osob, kterým to ukládá zákon, nebo je 
odevzdá za peníze jako odpad na Frýdec-
kou skládku, a.s. přímo v areálu skládky 
na Panských Nových Dvorech. 

Na sběrných dvorech ani v mobilních 
sběrnách se pneumatiky nebudou přijímat. 

Pokud se týče dalšího využití opotře-
bených pneumatik – jsou využívány jed-
nak k energetickému využití v cementár-
nách, rozvíjí se také mechanicko-fyzikální 
zpracování starých pneumatik – regranu-
lát k nejrůznějšímu využití jako přísada do 
asfaltových směsí, drenážní prvky apod.

Až do konce března trvá splatnost místní-
ho poplatku za komunální odpad a místního 
poplatku ze psů. 

Místní poplatky je možno platit převodem 
z účtu, poštovní poukázkou prostřednictvím 
pošty, nebo v hotovosti na finančním odbo-
ru Magistrátu města Frýdku-Místku, Radnič-
ní 1148, kanc. č. 104-109. Při platbách v ho-
tovosti na oddělení místních daní a poplatků je 
nutno počítat s delší čekací dobou.

Úřední hodiny
PO, ST: 8 - 17 h., pokladní h. do 16,30 h.

Čtvrtek: 8.00 – 15.00 hod.

Poplatky plaťte do března
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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

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

Pátek 20. března v 19 hodin
5. koncert KPH 2008/2009

JARNÍ KONCERT SYMFONICKÉHO 
ORCHESTRU FRÝDEK-MÍSTEK

Účinkují: sólistka - Gabriela Beňačková
symfonický orchestr Frýdek Místek
dirigenti - Zdeněk Smolka, Jaromír Javůrek
Program: Bedřich Smetana – Hubička, 
předehra k opeře prodaná nevěsta
árie Mařenky „Ach jaký žal“, polka z 1. jednání
Antonín Dvořák - Rusalka, árie Rusalky 
„Vše marno to je…“, „Měsíčku na nebi vy-
sokém“, Čert a Káča, Pekelný tanec
Georgie Bizet - Carmen, předehra k opeře
Giuseppe Verdi – Il Trovatore, árie Leo-
nory, Nabucco
předehra k opeře Don Carlos, árie Alžběty
G.Rossini – Vilém Tell, předehra k opeře
vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Výstavy
18. března – 6. dubna (chodby ND)

Dostihy - výstava fotografií Zenona Kisze
Nabídka pohybových a tanečních

kurzů pro děti i dospělé 
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 zapůjčení 
míčů. Kurz bude probíhat každé úterý od 
19:30 do 20:30 h. nebo čtvrtek od 17:30 
do 18:30 h. 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 kaž-
dý čtvrtek od 18:30 do 19:30 h. 
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 
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 

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-

Dne 19. března v 19 hodin
Těšínské divadlo

Alexander Dumas ml.
DÁMA S KAMELIEMI

Jsou příběhy, které nestárnou, jenom 
na sebe berou v běhu let jinou podobu. 

Patří k nim určitě i osud pařížské kurtizá-
ny Margaret Gautierové, známé jako Dáma 
s kaméliemi. Tento romantický příběh je 
zdánlivě nemoderní, a přitom aktuální. Lás-
ka nepřináší jenom dny plné slunce, ale od-
povědnost za milovanou osobu může být 
spojená i s utrpením a přinést oběť ve jmé-
nu lásky, je čin hodný úcty a obdivu. 

A pokud jde o tu aktuálnost – nedá se 
říct, že by dnešní pragmatická doba zrov-
na oplývala morálními hodnotami.

pro skupinu FMA
vstupné 90 Kč, studenti 50 Kč.

Neděle 22. března v 15 hodin
Divadlo Malá scéna Zlín

MODREJ DRAHOKAMEN ANÓBRŽ
FIALOVÁ GIZELA A MRKVAJZNÍCI
Pohádka pro nejmenší a pro největ-

ší, ale můžou přijít i ti prostřední. O tom, 
kterak Velkej Jarda jde zachraňovat svého 
kamaráda Malýho Jardu ze spárů zlé Gi-
zeli, jako zelí kyselí. Veselá pohádka s her-
ci, písničkami i loutkami. Vstupné: 50 Kč

Čtvrtek 26. března v 19 hodin
Divadlo Ungelt
Sam Shepard

LÁSKOU POSEDLÍ
Sevřené komorní drama o vášních a ta-

jemstvích života. Vyprahlá pláň na pomezí 
Kalifornie, Utahu a Arizony, plná písku, skal 
a obřích kaktusů. Tady můžete strávit celý 
život, ačkoliv by stačilo ujet pár kilometrů 
správným směrem, aby všechno mohlo být 
jinak. Kdo z našich hrdinů ale tím správným 
směrem opravdu míří? Nevíme.

Hrají: Vilma Cibulková, Miroslav Etzler, 
Vilém Udatný a Ladislav Mrkvička

Režie: Janusz Klimsza
Česká premiéra
Mimo předplatné
vstupné: 400, 380 a 350 Kč

Pátek 27. března v 19 hodin
CELTIC ENERGY

– IRSKÁ TANEČNÍ SHOW
Irská hudba spojená s taneční virtuozitou 

slovenského souboru Merlin, strhující rytmus 
a údernost stepu, mnoho kostýmových pře-
vleků, energie mládí s pocity radosti i smut-
ku, to vše vytváří dokonalou taneční show.

vstupné: 280 a 250 Kč
Neděle 29. března v 15 hodin

Hravé divadlo Brno
PINOCCHIO

– NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Známý příběh oživlého dřevěného pa-

náčka, který prožívá různá dobrodružství.
vstupné: 50 Kč

VÝSTAVY:
2. března od 17 hodin – 31. března

USA – Národní parky
- výstava fotografií Mojmíra Klimka

KINO:
Pondělí 16. – úterý 17. 3. v 17.00 h. a 

středa 18. 3. v 18.00 a 20.00 h.
LÍBÁŠ JAKO BŮH/ČR

Nová česká komedie režisérky Marie Po-
ledňákové.

Pátek 20. a neděle 22. 3. v 19.00 h.,
sobota 21. 3. v 17.00 a 19.00 h.

OCAS JEŠTĚRKY/ČR
Film režiséra Ivo Trajkova je volně inspirova-
ný pohádkovým motivem z povídky Boženy 
Němcové Anděl strážce. Podle tvůrců zpra-
cováním zcela vybočuje ze současné kine-
matografie a nabízí tak originální podívanou.

Středa 25. 3. v 17.00 a 20.00 h.
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA 

BUTTONA/USA
Volná adaptace povídky F. Scotta Fitzge-
ralda s Bradem Pittem a Cate Blanchett 
v hlavních rolích. O muži, který stále jen 
mládl. 13 nominací na Oscara.

Sobota 28. 3. v 15.00 a 17.00 h.,
neděle 29. 3. v 17.00 h.
MADAGASKAR 2/USA

Další animované dobrodružství zvířat ze zoo 
v New Yorku se tentokrát odehrává v Africe. 

Sobota 28. – neděle 29. 3. v 19.00 h.
VÝMĚNA/USA

Kriminální melodrama o hledání cesty ke 
spravedlnosti. Angelina Jolie pro záchra-
nu syna udělala to, čeho se ostatní báli.

FILMOVÝ KLUB:
Úterý 17. 3. v 19.00 h.

Projekt 100 – NOSFERATU
– Fantom noci/Německo

Remake Upíra Nosferatu v režii Wer-
nera Herzoga s Klausem Kinski v hlav-
ní roli od originálu dělí 57 let. Ocenění: 
MFF Berlín - Stříbrný medvěd, FF Car-
tagena - Zlatý pelikán a další.

Pondělí 23. 3. v 19.00 h.
CHE GUEVARA – REVOLUCE/USA

První část životopisného filmu o kubán-
ském revolucionáři argentinského původu.

Úterý 24. 3. v 19.00 h.
PARANOID PARK/Francie

Tajemný příběh vraždy v oregonském 
skateparku může být portrétem jednoho 
dospívajícího kluka, ale i celé generace… 
Gus van Sant za film dostal výroční cenu 
na festivalu v Cannes 2007.
Miniprofil režiséra Christophera Nolana 

Pondělí 30. 3. v 19.00 h.
TEMNÝ RYTÍŘ/USA

Další dobrodružství muže s netopýří pláš-
těnkou, tentokrát Bruce Wayne soupeří 
hlavně s Jokerem.

Úterý 31. 3. v 19.00 h.
BATMAN ZAČÍNÁ/USA 

Zrození legendy o temném rytíři města 
Gotham. 

BIJÁSEK:
Pátek 20. 3. v 10.00 h.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ/ČR
Sobota 21. 3. ve 14.00 h.
KUNG FU PANDA/USA

Akční a vtipný příběh pro celou rodinu o 
pandím chlapíkovi, který zbožňuje Kung Fu. 

FILMY PRO SENIORY:

Středa 25. 3. v 10.00 h.
NESTYDA/ČR

Film Jana Hřebejka podle Vieweghovy 
knihy „Povídky o manželství a sexu“ s Ji-
řím Macháčkem v hlavní roli.

18. 3. „Vzpomínání na naše cestování“ – 
promítání videí z pobytů a výletů klubu
24. 3. Výtvarné odpoledne – malování na 
okna – jarní motivy
26. 3. 7 x 7 otázek – vědomostní skupi-
nová soutěž
Každý pátek od 15 do 16 hodin chodíme 

sportovat do tělocvičny na 4. ZŠ

Pro děti
vstupné 25 Kč

Sobota 21. března 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.

Pro mládež a dospělé
Sobota 21. března v 18 hodin

Norbert Závodský
Křehkosti

premiéra tragikomedie, ve které jed-
na autonehoda roztříští sedm příběhů, 
aby je nakonec spojila - hraje soubor 

21 gramů Frýdek-Místek
vstupné 60 Kč

Předprodej vstupenek vždy v úterý a 
čtvrtek od 15 do 17 hod na aktuální pá-

teční či sobotní představení!
Půjčování kostýmů v březnu:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin
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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

DOBRÁ ČAJOVNA
Hluboká 64, Frýdek-Místek

www.dobracajovnafm.cz, tel. 777 161 802

STOLÁRNA
Potoční 1228, Frýdek-Místek, 

tel.: 558 629 135,
www.klub-stolarna.cz

GALERIE POD SVÍCNEM

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, St: 14.00 - 16.00 h.

ta Frýdku po vybudování veřejných bu-
dov na třídě císaře Františka Josefa 
I., stavba mostu přes Ostravici, město 
na mapách, domovský katastr, dobové 
obecní vyhlášky a plakáty, stavba chla-
peckého gymnázia v Místku, první česká 
škola ve Frýdku, německé gymnázium 
korunního prince Rudolfa Habsburské-
ho, společenský život, procesí poutníků 
v uličkách města, podnikatelský ruch, to-
vární čtvrti, život kolem továren, jak vy-
padala dělnická domácnost, měšťan-
ský salón. Ve výstavě se můžete vyfoto-
grafovat v dobovém fotoateliéru fy. „Jo-
sef Jeitner Friedeck, Franz Joseph Kai-
serstraße“. V době konání výstavy probí-
hají doprovodné akce. Z výstavy můžete 
odeslat pohled s příležitostným razítkem.
Potrvá do 5. dubna 2009
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE,
VYCHÁZKY:
Čtvrtek 19. března v 16,30 h. - Zelený 
dům na Zámecké ulici

BESKYDY A POBESKYDÍ
– NÁŠ RODNÝ KRAJ

Čtvrtek 26. března v 16,30 h. - zámecký klub
FRÝDECKÉ A MÍSTECKÉ KOSTELY, 

KAPLE, KŘÍŽE A SOCHY
Sobota 28. března ve 14 h. - zámecký klub
SETKÁNÍ SBĚRATELŮ HISTORICKÝCH

A SOUČASNÝCH POHLEDNIC
S MOTIVY FRÝDKU-MÍSTKU

Od března vybíráme vstupné 30 Kč!
NOVINKA – MIMI KOUTEK !!!

Nabízíme setkávání maminek s dětmi do 
2 let vždy ve středu od 14.00 - 16.00 h.!
Program bude vytvářen dle zájmu maminek.

19. 3. - SLOVA NEJSOU DŮLEŽITÁ
Setkání rodičů a dětí různých národností.
Chceme maminkám a tatínkům jiných kultur 
pomoci při integraci do české společnosti, 
také při překonávání jazykové bariéry! 
Rodičům nabízíme besedu o výchově dětí 
v jiných zemích, dětem zajímavý program 
– zpívání, tanečky, cvičení.
Pokud z vašeho okolí znáte rodiny cizinců 
s malými dětmi – nabídněte jim náš pro-
gram! Začátek v 9.30 h.
20. 3. - Výtvarka – Postavičky ze škrobu
Vyrobíme si pomocí zajímavé techniky 
hezké postavičky.

26. 3. - Oslava – 10. NAROZENINY
KM BROUČCI!

Tento den vám nabídneme ukázku pra-
videlných programů. Možná se dočkáme 
i narozeninového dortu! Začátek v 9.30. 
Vstup zdarma!
27. 3. - Výtvarka – Vyškrabávaný obrázek
Vyzkoušíme si novou techniku při tvorbě 
zajímavého obrázku.

Pravidelný program:
Pondělí - maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý - dopoledne ZAVŔENO !!! Otevřeno 
14.30 - 17.00 h.
Středa - dopoledne cvičení maminek s 
dětmi,
MIMI koutek - od 14.00 – 16.00 h.
Čtvrtek - zpívánky
Pátek - výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 

asistentky je vždy ve středu v 10.00 h. Hlí-
dání dětí zajištěno. Cena 40 Kč/h. Možnost 
proplacení zdravotní pojišťovnou!
Angličtina pro nejmenší
Výuka angličtiny pro děti s rodiči probíhá 
vždy v úterý odpoledne. 

20. 3. Za hranicemi ti-
cha – hudebně-me-
ditativní improvizace 
(alikvótní zpěvy, tibetské mísy, bubny, di-
dgeridoo aj.) v 18 hodin
23. 3. Vladimír Václavek – koncert jedno-
ho z nejznámějších českých sólových ky-
taristů v 18 hodin
27. 3. Vlasta Marek – přednáška „Návod 
na použití člověka“ v 17 hodin
28. 3. Vlasta Marek – PROŽITKOVÝ SE-
MINÁŘ – Seminář pro ženy i muže, plný 
překvapivých informací a praktických a 
geniálních návodů, jak být (pomocí vlast-
ního hlasu nebo meditace) zdravý a šťast-
ný, nebo jak napravit předchozí chyby. Od 
9 do 17 hodin. 

Stranger
Výstava maleb Hany Mikulenkové

Potrvá do 10. dubna.

28. 3. - JIŘÍ KALOUS TRIO
11. 4. - ELENA SUCHÁNKOVÁ

Sonenshine & Jokose Jazz (první dáma 
českého jazzu) se skvělým doprovo-

dem – Vladimír Strnad, Mirek Linka, Petr 
Dvorský, Branko Křížek
3. 5. - LACO DECZI

& CELULA NEW YORK

Hlavní třída 109, Frýdek-Místek
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:
středa 18. 3. Od 17 hodin

Diagnostika z aury a léčení
přednáší pan Davídek

cena 50 Kč, po přednášce možnost 
osobních konzultací

březen: 21. 3. 
• 10 hodin: Dáša Varadyová: alternativní 

medicína v běžném životě

Klub a divadélko SOKOLÍK

Soboty v Divadélku Sokolík:
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

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. 3. středa STOUNDRUM
+ TURNAJ VE FOTBÁLKU
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRA FREE!!!
19. 3. čtvrtek MASKARON FESTIVAL TOUR!!!
SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY (2 
SOŠKY ANDĚLA ZAHARD´n´HEAVY), IN-
NOCENS ENDLESS (2 SOŠKY ANDĚLA 
ZAHARD´n´HEAVY), CALATHEA (SEVER-
SKÁ MELANCHOLIE)
20. 3. pátek HIP-HOP PARTY
HIP-HOP PARTY PO KRÁTKÉ ODMLCE S 
DJS: BURCHAKEM A BJALYM A S JEJICH 
NOVÝMI SETY!!! + NIKOLKA BIRTHDAY 
PARTY!!! + SPECIAL GUEST!!!
21. 3. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 

PRO VÁS VŠECHNY!!!
25. 3. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRA FREE!!!
26. 3. čtvrtek HANKA KOPŘIVOVÁ – LIVE!!!
OSOBITÁ PÍSNIČKÁŘKA A PIANISTKA NA 
SVÉM PRVNÍM SÓLOVÉM KONCERTU VE 
STOUNU
27. 3. pátek VYPSANÁ FIXA – LIVE!!!!
PO ROCE BESTIÁLNĚ ŠŤASTNÁ KAPELA O5 
VE STOUNU, SUPPORT: UHOL DOPADU (SK)
28. 3. sobota WHIZZ OLDSCHOOL!!!
YADEL, FLU (2. 3), DANCHEZ, MOODRIZ 
(YUPISASHI), SMARIO, OLI (MKTBROS), 
2 HOURS DUBSTEP SET!!!, VIDEOPRO-
JECTION, GREEN LASER, RETRO DNB 
PARTY < 2003

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

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

držitel 40 mezinárodních ocenění.

Grafika snů a skutečností

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

„44“ - Vít Adamus
Výstava obrazů – malý průřez autoro-

vou tvorbou.

• 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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Ivan Korč - Zážitky z cest

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

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

mobil: 737 518 840
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
Program od března:

AEROBIC PRO DĚTI OD 6 LET
ve čtvrtek od 17,00

45 Kč/hod, permanentka 450 Kč/10 lekcí
Chystáte se na dovolenou do Řecka?

Konverzační kurz s rodilou mluvčí
70 Kč/60 min

NĚMČINA - ZAČÁTEČNÍCI 
PÁTEK od 10,00 h. 70,- Kč/ 60 min
Angličtina pro věčné začátečníky

Od 10. 3. 16,00 hodin
80 Kč/h., zvýhodněné hlídání během ja-

zykových kurzů 45 Kč/hodinu
VÝTVARNÉ HRÁTKY
PRO DĚTI OD 3 LET

Děti do 4 let s maminkou, starší mohou 
samostatně, výtvarné řádění motivované 

pohádkami, říkankami, básničkami.
Úterý 16,30 h.

PILATES PRO DOSPĚLÉ
55 Kč/h. od 19. 3. každý čtvrtek od 18 h.
BLIŽŠÍ INFORMACE KE VŠEM KROUŽ-
KŮM A KURZŮM PODÁME RÁDI EMAI-

LEM, NEBO TELEFONICKY.
- Poradna pro maminky

laktační poradna, lekce kojení, kurzy pří-
pravy k porodu, manipulace s dítětem, 
masáže dětí, lekce šátkování po domluvě



16 Březen 2009Inzerce

Čtrnáctideník Zpravodaj Rady města Frýdku-Místku, vydává Statutární město Frýdek-Místek, ul. Radniční 1148, internet - http://www.frydekmistek.cz/zpravodaj
Obsahová náplň, včetně inzerce a grafického zpracování: Petr Pavelka, tel.: 603 249 743, fax: 558 633 055, e-mail: pavelka.petr@frydekmistek.cz

Zaevidováno u MK ČR pod reg. číslem E 12362, tisk Ringier Print s.r.o.
Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků. Datum vydání: 16. března 2009. Do všech schránek ve městě ZDARMA.

Velikonoční sbírka
organizace ADRA

31. března
a 1. dubna
pod heslem
„Pomáhat
je radost“


