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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
poslední zasedání zastupitelstva mimo 

jiné rozhodlo o prodeji tenisového areálu v 
Sadech Bedřicha Smetany nejvýhodnější 
nabídce, která vzešla z výběrového řízení. Do 
něj se nepřihlásil subjekt, který zde byl před-
chozí léta v nájmu – 1. ČTK, přesto zástupci 
1. Českého tenisového klubu na zastupitel-
stvu i v médiích kromě jiného zpochybňovali i cenu, za kterou město 
areál nakonec prodává. Nejvyšší nabídku jsme dostali na čtyři miliony 
korun, což odpovídá i znaleckému posudku. Kdyby měl areál vyšší 
hodnotu, určitě by někdo vyšší částku nabídl. 

Někdo ovšem rozhlašuje, že nový majitel tam stejně zanedlouho vysta-
ví hotel, že se mu to pod smluvní pokutou vyplatí. Je to nesmysl, ve smlou-
vě je jasně napsáno, že se zavazuje zajistit, že bude v následujících deseti 
letech areál využit jako sportoviště pro veřejnost, konkrétně tenisové kurty, 
jinak je město oprávněno odstoupit od smlouvy. My ale naopak věříme, že 
se podaří pro tenis vybudovat lepší podmínky. Nový majitel hodlá inves-
tovat dalších 12 milionů korun, například garantuje výstavbu haly, což při-
nese možnost hraní za nepříznivého počasí i mimo hlavní sezonu. Také 
bych chtěla znovu podotknout, že není pravdou, že nejsme ochotni se s 
1. ČTK majetkově vyrovnat. Stále ale platí, že k tomu musí předložit patřič-
né dostatečné doklady, což se dosud nestalo.  Eva Richtrová

Až do rána bílého…
Všichni zainteresovaní věděli, že se to může stát. Posunutí začátku zasedání zastupitelstva na 16. hodinu 

nabízelo otázku, kdy se jednání protáhne přes půlnoc do dalšího dne. Stalo se už na druhý pokus, v pondělí 
14. dubna. V půl dvanácté se sice objevil první návrh na přerušení, ale nenašel dostatečnou podporu. „Já 
bych jel až do rána, já jsem jako rybička. Objednal jsem si v Radhošti na ráno koblížky,“ povzbuzoval kolegy 
Jiří Velčovský. I další zastupitelé chtěli většinou pokračovat, protože časový skluz přičítali především opozič-
nímu „lovení dušiček“, které přiživovalo vystupování občanů. Pokročilý čas však možná způsobil, že zastu-
pitelé vylezli ze svých opozákopů a dokázali se konečně shodnout, že nepřítel je vlastně někde úplně jinde. 
„Nevím, proč se pořád osočujeme a hodiny dohadujeme o obchvatu, pojďme zablokovat průtah, jen tak se 
něco pohne,“ prohlásil Jiří Velčovský. Opozice souhlasila. Bylo právě 0:02 a jako by se Frýdek-Místek probu-
dil do nového dne a nových časů… Jenže už za pár minut se žabomyší války rozhořely znovu.             (pp)

Primátorka Eva Richtrová se 
nechala slyšet, že snad žádné-
mu materiálu nevěnovala tolik 
desítek hodin jako problemati-
ce dalšího prodeje městských 
bytů. Na zastupitelstvu pak 
přednesla kompromisní řeše-
ní, které vychází z ceny 5500 
korun za metr čtvereční oproti 
původním 6600 korunám.

„Jednala jsem i se zástupci 
finančních institucí, minimálně 
dvě umí nabídnout hypotéky i 
starším občanům,“ informova-
la primátorka, že prověřovala i 
argument lidí, že nejsou schopni 
vzhledem k svému věku dosáh-
nout na financování. „Současně 
jsme se rozhodli, že nebudeme 
prodávat vybrané byty na Bes-
kydské č.p. 335-8, protože jest-

Byty jsou nabídnuty za nižší cenu
liže je zde vyměněná střecha, 
okna, zateplený objekt, a přesto 
se lidem nabízená cena nezdála, 
raději si tyto kvalitně spravené 
byty ponecháme. Zdůrazňuji, 
že prodej nikomu nevnucuje-
me a v tomto volebním období 
nepůjdeme cestou dražby nebo 
prodeje jiným zájemcům, pokud 
se prodeje neuskuteční. „Když 
jsme si nechali spočítat vyhláš-
kovou cenu, byla i o půl milionu 
vyšší než námi nabízená. Podle 
sdělení realitních kanceláří se 
tržní ceny některých obdobných 
bytů pohybují okolo 1,5 milionu,“ 
obhajovala vyšší ceny primátorka 
Eva Richtrová. Protože i na toto 
zasedání ovšem přišlo poměrně 
dost lidí, kteří radnici navrhova-
nou cenu vyčítali, musela primá-

torka připomenout, že zdaleka 
ne všichni lidé ve městě mají to 
štěstí být v obecních bytech, aby 
dostali nabídku na tak výhodný 
odkup. „Co by jiní za takovou 
nabídku dali. Jsou však odkázáni 
na tržní ceny. Navíc my se jako 
město musíme chovat hospo-
dárně a nezbavovat se majetku 
města tak silně pod cenou. To 
bychom mohli mít problémy 
například s úřadem pro hospo-
dářskou soutěž. Odkazování 
na ceny, za které byly byty pro-
dávány v minulosti, nemůžeme 
přijmout, protože doba je dnes 
prostě jiná. Nikdo z nás nemůže 
za to, že ceny nemovitostí tak 
rapidně vzrostly. My z nich ale 
musíme vycházet,“ shrnula pri-
mátorka Eva Richtrová.  (pp)

Zejména lidé z oblasti
Riviéry si našli cestu na pon-
dělní zasedání městského 
zastupitelstva, kde se mimo 
jiné probíral materiál Pokyny 
pro zpracování návrhu územ-
ního plánu Frýdku-Místku, 
jenž se dotýkal i problematiky 
výstavby třetího mostu.

„Třetí most není zařazován 
do územního plánu nově, je tam 
ponechán z dřívější doby, aby 
bylo možné pracovat na dalších 
podkladech pro konečné roz-
hodnutí, zda jej zbudovat, či ne. 
Kdybychom jej vyřadili, nemohli 
bychom pracovat dále na pro-
jektu, protože nelze vynakládat 
prostředky na akce, které nejsou 
v souladu s územním plánem,“ 
vysvětlil náměstek primátora 
Miroslav Dokoupil. Na zasedání 
zastupitelstva mohli vystoupit se 
svou prezentací zástupci občan-
ského sdružení Mezi mosty, kteří 
zdůrazňovali ekologické, etické 
a ekonomické dopady výstavby 
a zhoršení životního prostředí 
v této lokalitě, zatížení obyva-

Zastupitelstvo se těšilo mimořádné pozornosti
tel hlukem nadměrné hodnoty, 
degradaci úrovně bydlení na 
Riviéře a narušení klidové zóny 
po obou březích řeky. Nenabídli 
ovšem alternativu, pouze pře-
svědčení, že řešením je obchvat 
města, který vyčlení z města 
tranzitní dopravu. Jenže právě 
jeho výstavba se neustále kom-
plikuje, a navíc není v kompeten-
ci města. „Zastupujeme 60 tisíc 
obyvatel města Frýdku-Místku, 
ne pouze ty na Riviéře. V návaz-
nosti na všechny informace o 
obchvatu, kdy může dojít k mno-
ha letům prodlení, neseme zod-
povědnost za přípravu řešení, 
které můžeme ovlivnit. Obchvat 
staví stát, my to neovlivníme. 
My můžeme postavit třetí most, i 
když bychom tyto investiční pro-
středky s radostí věnovali jinde,“ 
vysvětlil postoj radnice náměs-
tek primátora Miroslav Dokoupil. 

Protože opozice začala zno-
vu naznačovat zodpovědnost 
frýdecko-místecké radnice za 
prodlevy na obchvatu, rozpouta-
la se jako už mnohokrát debata 

„kdo za co může“. Náměstek 
primátorky Michal Pobucký podal 
rozsáhlý přehled nejvyšších 
úředníků, se kterými se kvůli 
problematice obchvatu schází, a 
oznámil, že vstupuje i do vyvlast-
ňovacích procesů. „Bohužel v 
tuto chvíli ekologičtí teroristé typu 
Beskydčan podávají proti všem 
rozhodnutím odvolání a snaží se 
neustále vybudovat pod městem 
tunel. Hází klacky pod nohy, já 
za to nemohu, každý v tomto 
státě má právo podat žalobu či 
trestní oznámení. Krajský soud 
vyhověl požadavku na odkladný 
účinek, takže nyní nemohou být 
prováděny na obchvatu žádné 
stavební práce. Kvůli této hrstce 
lidí, kteří ani nežijí ve Frýdku-
-Místku, se vše neustále oddalu-
je a my nemůžeme vstupovat do 
rozhodnutí nezávislého soudu. 
Město navíc ani není účastníkem 
řízení, můžeme jen připravit pod-
klady pro obhajobu, což děláme,“ 
sdělil Michal Pobucký. Primátor-
ka Eva Richtrová jej doplnila, že 
městu došla trpělivost, a proto i 

ono podalo oznámení o skuteč-
nostech nasvědčujících spáchá-
ní trestného činu na manžele 
Košťálovy, představitele sdružení 
Beskydčan, kteří svými právními 
úkony blokují výstavbu obchvatu. 
Poslanec Petr Rafaj prozradil, 
že interpeloval ministra financí 
kvůli nečinnosti v oblasti likvida-
ce ekologické zátěže v oblasti 
Skatulův Hliník, která rovněž 
výstavbu komplikuje. „Očekávám 
písemnou odpověď, v níž řekne, 
jak ta sanace proběhne,“ řekl 
Petr Rafaj. Ten také osvěžoval 
paměť, že právě opozice radnici 
vedla, když byl dokončen prů-
tah městem a Frýdek-Místek s 
čtyřproudovou silnicí přestal být 
bodovou závadou na trase, takže 
řešení obchvatu přestalo být 
pro vládu prioritní. „Na každém 
zastupitelstvu se podávají infor-

mace, jak výstavba obchvatu 
pokračuje. Opozice odpovědi 
na to, na co se neustále ptá, 
zná. Město Frýdek-Místek je to 
poslední, co může něco ovlivnit. 
Vy máte ministra dopravy, takže 
můžete interpelovat pana minist-
ra. Všichni, kdo tu žijí, všichni si 
nic jiného nepřejí než obchvat,“ 
reagoval také Miroslav Adam. 
Jakkoliv se zástupci sdružení 
Mezi mosty opakovaně vyjádři-
li, že jim jde o věcné apolitické 
řešení, debata byla politická vel-
mi. „Kdybychom přípravné práce 
pozastavili a pak by byl třetí most 
nutný, pak by nás všichni kritizo-
vali, že není připraveno řešení. 
Za třetí most mohu odpovídat, 
za obchvat ne,“ shrnul Miroslav 
Dokoupil a pozval na seminář k 
třetímu mostu, který je napláno-
ván na 12. května.  (pp)

PŘEPLNĚNÁ ZASEDACÍ SÍŇ: Jednání zastupitelstva navštívilo spoustu 
občanů, převážně kvůli problematice třetího mostu.  Foto: Petr Pavelka
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PENTLE POROZUMĚNÍ: Kdo se ztotožnil s myšlenkou chápavého vzájemného soužití, 
ozdobil větvičku v barvách romské vlajky.                                         Foto: Petr Pavelka

Zpravodajství

krátce

Město Frýdek-Místek si
8. dubna poprvé výrazněji 

Město si připomnělo Mezinárodní den RomůMěsto si připomnělo Mezinárodní den Romů
připomenulo 
Mezinárodní 
den Rómů. Na 
ulici Míru byl 
zasazen Strom 
porozumění a 
v Hudebním 
klubu Stoun se 
konala ochut-
návka rom-
ských jídel, ale 
taky bohatý 
hudební pro-
gram předsta-
vující romskou 
kulturu.

„V roce 1971 
se uskutečnil 
historicky první světový romský 
kongres a byly oficiálně položeny 

základy dnešní Mezinárodní rom-
ské unie. Avšak teprve v roce 
1990 byl 8. duben uznán meziná-
rodním svátkem a byla zpečetěna 
mezinárodní spolupráce Romů. V 
naší republice se začalo o tomto 
svátku hovořit až v druhé polovi-
ně 90. let. Dnes se tedy připojilo i 
naše město,“ přiblížila historii před 
slavnostní výsadbou primátorka 
Eva Richtrová a popsala spoluprá-
ci města a romských organizací 
v našem městě. „Možná se vám 
bude zdát, že se nic neděje, nic se 
nedělá. Ale dovolte mi malou reka-
pitulaci za období, kdy působím na 
radnici. Od roku 1998 jsem měla 
možnost se setkat s představiteli 
Demokratické unie Romů, Rom-
ské občanské iniciativy a Spole-
čenství Romů na Moravě. Pouze 
však Společenství Romů na Mora-
vě působí v našem městě několik 
let. Má zde sídlo své pobočky, 
čerpá neinvestiční dotace na svou 
činnost z různých fondů města, na 
městě je zřízena funkce romského 
poradce, ve volebním období 2002 
až 2006 byl členem zastupitelstva 
našeho města člen společenství p. 
Horváth, sociální odbor má terén-
ní pracovnice, minulý týden byla 
přímo zde na ulici Míru otevřena 
další klubovna, která bude zamě-

řena hlavně na práci s dětmi. Z 
konkrétních akcí připomenu také 
mikulášské nadílky, den dětí na uli-
ci Míru, několik ročníků „Romské-
ho slavíka“, návštěvu delegace z 
anglického Peterborough, kroužek 
pečení a vaření pro rodiče a děti, 
činnost kapely. Největší investiční 
akcí bylo vybudování dětského 
sportovního hřiště a zřízení koupe-
len a prádelny přímo v této lokalitě. 
V nejbližších dnech bude uprave-
no i dětské pískoviště. A mohla 
bych dále pokračovat,“ uvedla 
primátorka. Připomněla rovněž, že 
ačkoliv se někomu může zdát, že 
se dá pro romskou komunitu dělat 
víc, na druhé straně jsou jiná měs-
ta, která se takovým výčtem aktivit 
zdaleka pochlubit nemohou. 

„Spolupráce tedy existuje 
a jsem přesvědčena, že bude 
pokračovat dál. K tomu je však tře-
ba obou stran. Oslavme tedy dnes 
Mezinárodní den Romů poprvé s 
tím, že se tady u dnes vysazené-
ho Stromu porozumění sejdeme k 
oslavám každý rok a vždy budeme 
mít možnost konstatovat, že se 
nám podařilo spolupráci vylep-
šit,“ vyzvala primátorka. Účastníci 
oslav si vyslechli romskou hymnu 
a opentlili zasazený stromek v bar-
vách romské vlajky.  (pp)

VÝSADBA: Stromek pomohl 
vysadit i radní Ivan Vrba.

Foto: Petr Pavelka

Jarní úklid ve Frýdku-Míst-
ku je v plném proudu. Zaměst-
nanci TS a.s. upravují zelené 
plochy a začínají s úklidem 
komunikací i chodníků. Aby 
byla jejich práce co nejefektiv-
nější, přistupuje město znovu 
i k blokovému čištění ulic, což 
byla novinka v loňském roce. 

„Blokové čištění ulic zahrnu-
je komplexní strojní i ruční úklid 
komunikací, včetně kanálových 
vpustí. Často bývá spojeno s 
odtahem nepojízdných automo-
bilů. V době konání blokového 
čištění totiž nesmí stát v ulici 
žádné auto,“ vysvětlila tisková 
mluvčí radnice Jana Matějíková. 

Blokové čištění začíná v půl 
sedmé ráno a končí ve dvě hodiny 
odpoledne. V osm hodin přijede 
na místo odtahová služba, kte-
rá odtáhne vozy neukázněných 
řidičů a nepojízdné vraky, jejichž 
osud už je majitelům lhostejný. 
První blokové čištění se již ode-
hrálo v půli dubna na ulici Anen-
ská, v úseku od ulice Pionýrů po 
ulici J. Lohrera. 22. dubna zde 
bude blokové čištění pokračovat, 
tentokrát od ulice J. Lohrera po 
Malý Koloredov. 24. dubna při-
jde na řadu ulice Zahradní a 29. 
dubna ulice Františka Čejky. Další 
termíny blokového čištění ulic 
budou průběžně zveřejněny na 
webových stránkách města i ve 
zpravodaji.

„Žádáme řidiče, aby si pozor-

Blokové čištění ulic je opět tady

ně všímali dopravních značek, 
které na blokové čištění ulic 
upozorní. V daných lokalitách se 
objeví již sedm dní předem, opat-
řeny budou tabulkou s vyznače-
ným datem i časem, kdy bude v 
ulici platit dočasný zákaz parko-
vání. Na jeho dodržení dohléd-
nou strážníci městské policie,“ 
upozorňuje tisková mluvčí.

„Odtah vozu přijde řidiče na 
tisícovku, navíc uhradí poplatek za 
parkovné na odstavném parkoviš-
ti. Strážníkům pak budou muset 
zaplatit blokovou pokutu za pře-
stupek, která může činit na místě 
až 500 Kč, v případě předvolání 
na služebnu až 1.000 Kč. Infor-
mace o odtažených vozidlech, v 
souvislosti s blokovým čištěním, 
získají občané na bezplatné lince 
156,“ uvedl ředitel městské policie 
Václav Buček s tím, že v loňském 
roce bylo při blokovém čištění ulic 
odtaženo celkem 116 vozů. „Když 
si vezmeme kapacitní problémy 
s parkováním ve městě, byla to 
velice úspěšná akce,“ hodnotí 
stovku „nových“ parkovacích míst 
náměstek primátorky Petr Cvik.

„Vyzýváme občany k maxi-
mální shovívavosti a obezřetnosti, 
zejména pak ve spojení jarního 
úklidu s plánovaným omezením 
parkování. Vím, že je to problém, 
ale věřím, že ten jediný den, kdy 
bude v některých lokalitách par-
kování omezeno, občané vydrží,“ 
uzavřel ředitel TS a.s. Kohut.  (pp)

POZOR NA ODTAH!: Při blokovém čištění je třeba přeparkovat. V síti 
odtahové služby mají uvíznout jen nepojízdné vraky.  Foto: Petr Pavelka

NOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM: Na ulici Míru funguje od dubna 
nové komunitní centrum určené zejména dětem a mládeži. Dopo-
ledne je vyhrazeno dětem předškolního věku, odpoledne už ško-
lákům, kterým se pomáhá se zvládáním školních povinností. Akti-
vity jsou zaměřené rovněž na prevenci proti drogám či výchovu k 
rodičovství. Činnost zabezpečuje Společenství Romů na Moravě 
a terénní pracovnice magistrátu.                    Foto: Petr Pavelka

Fond reprezentace 
Z Fondu reprezentace a propa-

gace byly vyčleněny další finanční 
prostředky. Na tradiční přehlídku 
frýdecko-místecké hudební a 
divadelní scény Sweetsen Fest 
jde 100 tisíc korun, 15 tisíc získá 
na výroční koncert kapela RK 
130, 70 tisíc obdrží pokořitel K2 
Libor Uher na svou cestopisnou 
akci, ZUŠ se může těšit na příspě-
vek ve výši 80 tisíc na cestu Šuba 
Duba Bandu do Finska, 15 tisíc 
získají také foosbalisté na účast 
na mistrovství světa ve Francii.

Obnova parků
Statutární město Frýdek-Místek 

informuje občany, že bylo zahájeno 
zjišťovací řízení záměru „Obnova 
Zámeckého parku a nový park Již-
ní svahy ve Frýdku-Místku“ podle 
ustanovení zákona č. 100/2001 
Sb. o posuzování vlivu na životní 
prostředí. Úplné znění tohoto doku-
mentu naleznete na úřední desce 
Magistrátu města Fýdku-Místku.

Výzva Beskydčanu
Zastupitelstvo města rozhod-

lo o výzvě statutárního města 
občanskému sdružení Bes-
kydčan ke zpětvzetí žaloby, jež 
blokuje další postup výstavby 
obchvatu města.

Kontrola sbírky
31. března byla Krajským úřa-

dem Moravskoslezského kraje 
provedena kontrola a schválení 
celkového vyúčtování veřejné 
sbírky Vánoční strom, která se 
konala v prosinci na místeckém 
náměstí. Vybrané finanční pro-
středky ve výši 36 154,33 Kč byly 
využity pro Jesle Frýdek-Místek 
příspěvkovou organizaci, se síd-
lem Brožíkova č.p. 40, Frýdek-
-Místek na nákup čističek vzduchu 
a rehabilitačních pomůcek. Podě-
kování patří ještě jednou všem, 
kteří se na této sbírce podíleli.

Akustický koncert
Na zajímavý koncert můžete 

vyrazit v neděli 20. dubna, kdy 
se od 17:30 v Etno restauraci v 
Domě Pod Svícnem uskuteční 
unikátní akustické vystoupení 
Tomáše Kočka s orchestrem.

Jarní zpěvy
Jarní koncert Ženského pěvec-

kého sboru Bohuslava Martinů se 
chystá na 26. dubna od 18 hodin 
v evangelickém kostele ve Frýdku. 
Zazní skladby s církevní tematikou: 
Stabat mater od Pergolessiho s 
hudebním doprovodem studentů 
Janáčkovy konzervatoře v Ostra-
vě, dále díla Händla, Myslivečka a 
dalších autorů. Sbor diriguje Milan 
Báchorek. Vstupné je dobrovolné. 
Tento pěvecký sbor je pravidelně 
finančně podporován Statutárním 
městem Frýdek-Místek. 

Májová veselice
Lidový dům ve Frýdku-Místku 

srdečně zve na Májovou vese-
lici, která se uskuteční v sobotu 
3. května v sále Lidového domu 
od 19 hodin do jedné hodiny po 
půlnoci. K tanci a poslechu hra-
je oblíbená skupiny Marty-Par-
ty. Pořadatelé doufají v hojnou 
účast, obdobnou jako u předcho-
zí Velikonoční veselice.  (pp)
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městská policie

Další chodníky ve městě 
dostanou nový povrch. Vedení 
magistrátu vyčlenilo na jejich 
opravy téměř 25 milionů korun 
z městského rozpočtu. 

„Rada města rozhodla o 
zadání prvních oprav chodní-
ků, a to na ulici Smetanova, 
Mánesova a T. G. Masaryka ve 
Frýdku, ale také před restaurací 
Jadran v Místku. Náklady, spo-
jené s pokládkou nové zámkové 
dlažby, jsou vyčísleny na zhruba 
sedm milionů korun,“ uvedla tis-
ková mluvčí frýdecko-místecké 
radnice Jana Matějíková. 

Na ulici Smetanova bude 
nová zámková dlažba položena 
v úseku od ulice Jiráskova po 
ulici Husova. Oprava chodníku 
na ulici Mánesova včetně vstu-
pů je plánována v úseku od uli-
ce Husova po ulici Bruzovskou 
a v případě chodníku na Třídě

Opraví se další chodníkyOpraví se další chodníky

PŘED JADRANEM: Na Riviéře se rekonstruují chodníky.
Foto: Petr Pavelka

T. G. Masaryka půjde o oprave-
ný úsek od ulice Nádražní po ulici 
Těšínskou. Novou dlažbu dosta-
ne také chodník před samotnou 
restaurací Jadran v Místku a sou-
sedící chodník, který vede kolem 
domu čp. 1839 a 1840. Opravy 
těchto chodníků již byly zahájeny 
a o rekonstrukcích dalších bude-
me průběžně informovat.

„V poslední době se množí 
stížnosti občanů na stav chodní-
ků, ale je nutno zdůraznit, že ne 
všechny chodníky ve městě jsou 
v majetku a ve správě města,“ 
upozorňuje náměstek primátorky 
Petr Cvik. Nejvíce připomínek 
se týká stavu chodníku na tzv. 
Koloredovském mostě. Právě on 
je ovšem součástí silnice II/473, 
která je majetkem Moravskoslez-
ského kraje a ve správě Správy 
silnic Moravskoslezského kraje. 
Na špatný stav tohoto chodní-

ku byl její správce již několikrát 
upozorněn a na základě opa-
kovaných stížností občanů byl 
písemně požádán i náměstek 

hejtmana Moravskoslezského 
kraje, pan Pavol Lukša, do jehož 
kompetence krajské silnice spa-
dají, o zjednání nápravy.  (pp)

Zachránili život
16. 3. nad ránem ve tři hodi-

ny zachránili městští strážníci s 
největší pravděpodobností jeden 
mladý život. Bezvládné tělo 
nalezli po předchozím telefonním 
oznámení poblíž baru. Přivolaná 
rychlá záchranná služba mladíka 
převezla do místní nemocnice, 
kde skončil v péči lékařů. 

Použité jehly
16. 3. v půl deváté nalezl 

majitel zahrádky na své zahrád-
ce „podivné“ věci. Jednalo se o 
použité injekční stříkačky, které 
tam s největší pravděpodobností 
odhodili narkomani. Stříkačky 
skončily v kontejnercích, které 
má městská policie k dispozici.

Falešné pojišťovačky
20. 3. v pravé poledne navští-

vily staršího muže dvě ženy, které 
se vydávaly za pojišťovací agenty. 
Po odchodu obou dam byl muž o 
3400 Kč lehčí. Věc byla na místě 
předána Policií ČR k dořešení.

Neotvírali dveře
20. 3. po páté odpoledne bylo 

přijato telefonní oznámení, že na 
sídlišti někdo střílí plastovými kulič-
kami po lidech. Neznámý střelec 
byl vypátrán, ale neotevřel. Proto 
je celý případ stále v řešení. O tři 
dny později přijal dispečink měst-
ské policie oznámení, že soused 
dlouho neotevírá dveře. Po příjez-
du na místo nalezla hlídka muže 
bez známek života. Věc byla na 
místě předána Policii ČR. 

Nadávali kolemjdoucím
25. 3. okolo půl třetí odpo-

ledne svými vulgarismy často-
vala kolemjdoucí občany poblíž 
nejmenovaného supermarketu 
rozbujařelá skupinka mladíků. 
Hlídka městské policie učinila 
tomuto obtěžování přítrž, když 
odvezla za asistence republikové 
policie dva podnapilé mladíky na 
záchytku. Ostatní se pak rozešli.

Zabránili zlodějně
25. 3. v půl desáté večer městská 

policie po ověření oznámení jedno-
ho všímavého občana, který nahlásil 
rozbití výkladní skříně v obchodě s 
kabelkami, zabránila jeho vykradení. 
Případ byl předán k dalšímu prošet-
ření republikové policii.

Nebezpečná zábava
26. 3. okolo 18. hodiny rea-

lizovali poněkud nebezpečnou 
zábavu dva mladíci, kteří šplhali 
po sloupech veřejného osvětlení 
poblíž válcovenského hřiště. Jen 
díky včasnému příjezdu hlídky 
se nikomu nic nestalo. Mladíci 
byli poučeni a z místa vykázáni.

Vyhozené děti
27. 3. Půlhodinu po poledni 

řešila hlídka strážníků kuriózní 
případ, když bylo oznámeno, že 
silně podnapilá žena vyhodila ze 
svého bytu tři malé děti, málo 
oděné a promrzlé. Ve spolupráci 
se sociálním odborem byla věc 
ku prospěchu dětí vyřešena s 
příbuznými a dětem se dostalo 
patřičné péče.  (pp)

Vedení společnosti Hyun-
dai Motor Manufacturing 
Czech po třech měsících 
znovu pozvalo starosty obcí 
v okolí nošovické průmys-
lové zóny k návštěvě přímo 
na staveništi závodu, kde si 
prohlédli jednotlivé objekty 
a diskutovali nad aktuálními 
dalšími postupy firmy.

„Byli jsme mile překvapeni, jak 
stavba rychle postupuje a jak se 
stále kultivuje místní prostředí. 
Probírali jsme se zástupci inves-
tora především ekologické aspek-
ty, na které kladou zvláštní důraz. 
Bylo to vidět na každém kroku. 
Probíhají zde venkovní úpravy, 
výsadba stovek stromů. Podle 
sdělených údajů jich zde má být 

Starostové byli znovu v Nošovicích
až 1600 a okolo 5000 keřů. Za 
tři měsíce tu udělali obrovský 
pokrok, už jsme neviděli pouze 
prázdné haly, ale je v nich už i 
technologie, takže jsme si mohli 
udělat ucelenější obrázek,“ vypo-
věděla primátorka Eva Richtrová.

V Nošovicích se rozbíhá 
zkušební provoz, od října je 
plánována zkušební výroba. Ta 
sériová by měla naběhnout v 
březnu příštího roku. Co se týče 
současné skladby zaměstnan-
ců, v březnu zde pracovalo 760 
Čechů, 14 Slováků, 13 Korejců 
a jeden Angolan. Ještě letos se 
má počet zaměstnanců přiblížit 
dvěma tisícům, prozatím je drti-
vá většina pracovníků z Morav-
skoslezského kraje.  (pp)

Dětská hřiště v některých 
obcích kvůli zpřísněným nor-
mám Evropské unie mizí. Ve 
Frýdku-Místku ovšem jsou 
nevyhovující hrací prvky z 
dětských hřišť odstraňovány 
a postupně nahrazovány no-
vými. Každým rokem pak ve 
městě přibývají i hřiště zcela 
nová, i když se při nutnosti 
vyhovět veškerým legislativ-
ním požadavkům nejedná o 
lacinou záležitost.

„Hřiště vybudovaná dle evrop-
ských norem se nacházejí napří-
klad v parku na ulici Puškinova, v 
Janáčkově parku, v parku Svobo-
dy – u sokolovny, dále na sídlišti 
Slezská na ulici Dobrovského a 
Pekařská, na sídlišti Anenská na 
ulici J. Lohrera nebo v Sadech 
B. Smetany. Předloni bylo dět-
ské hřiště vybudováno na ulici 
Dobrovského a v loňském roce 
vzniklo zcela nové hřiště na ulici 
Dr. A. Vaculíka, poblíž restaurace 
Veranda,“ vyjmenovala tisková 
mluvčí Jana Matějíková.

„Naším cílem je, aby všechna 
hřiště ve Frýdku-Místku byla pro 
děti v co největší míře bezpeč-
ná a funkční. Nepolevujeme v 
naší snaze posunout standard 
dětských hřišť každý rok o něco 

Nová dětská hřiště ve městě
výše. To se týká i školních hřišť, 
které zatím vznikly na 7. a 8. ZŠ. 
A plánujeme další,“ uvedl náměs-
tek primátorky Petr Cvik.

V letošním roce projde radi-
kální změnou dětské hřiště na 
ulici Nad Lipinou, které získá 
zbrusu nové herní prvky. Menší 
hřiště vznikne také za nemocni-
cí, v místech, kde se kříží ulice 
J. Pešiny a I. P. Pavlova. Sou-
časně bude probíhat oprava 
a výměna poškozených nebo 
nevyhovujících herních prvků, 
nacházejících se na městských 
dětských hřištích. Například na 
hřišti na ulici J. Lohrera bude 
opět funkční tzv. lanová dráha, 
po které budou moci děti opět 
slaňovat. Samozřejmostí je také 
každoroční výměna písku v pís-
kovištích. „Na hřištích jsou všeo-
becně umísťovány herní prvky s 
větší pevností a stabilitou, čímž 
se následně snižují náklady 
na provoz a údržbu. Oblíbená 
jsou houpací zvířátka (pružiny), 
řetězové a vahadlové houpačky, 
sestavy v podobě domečků a 
hradů, kterým nechybí klouzač-
ky a šplhadla, ale také lanové 
kolotoče a točidla,“ vyjmenova-
la hlavní atrakce tisková mluvčí 
Jana Matějíková.  (pp)

ARANKA OBODOVÁ: Terénní pra-
covnice, která má přibližovat dva 
rozdílné světy. Foto: Petr Pavelka

Aranka Obodová, terénní 
pracovnice magistrátu, která 
má na starosti etnické men-
šiny, se u příležitosti Meziná-
rodního dne Romů zamyslela 
nad odlišnostmi, které brání 
lepšímu vzájemnému pocho-
pení a přijetí odlišností rom-
ského etnika. 

„Životní styl Romů je odlišný. 
Ale právě tato odlišnost nám 
umožňuje obohacovat a učit se 
dívat na věci z různých pohledů. 
Romská rodina, vztah matky a 
dítěte. Není asi silnějšího pouta 
než mezi romskou matkou a 
jejím dítětem. Romská rodina 
zachovává daná pravidla, žena 
představuje uvnitř rodiny morál-
ku, má v rukou budoucnost 
rodu, vychovává děti. Rom-
ské dívky už v dětském věku 
dokážou připravit jídlo pro celou 
rodinu, starat se o domácnost. 
Zvláštní postavení mají v rom-
ské komunitě staří lidé. Pro své 
životní zkušenosti a moudrost 
získanou věkem se těší velké 
vážnosti. Romské přísloví říká: 
Poslouchej staré lidi, protože 
snědli více chleba než ty.“ Podle 
Obodové jsou Romové odlišní i 
svou potřebou pospolitosti. „Člo-
věk sám nic neznamená, sílu 

V čem je romská komunita jiná
Rom nachází a čerpá z kolek-
tivu, ve kterém má své pevné 
místo. Rom nesoupeří, nebudu-
je kariéru na úkor ostatních, ví, 
že je součástí celku – ne jeho 
středem. A v různých pohledech 
se můžeme dostat ještě dále, 
například lehkomyslnost, která 
je nám Romům přisuzována, se 
v jiném světle projeví jako radost 
ze života, žití pro dnešek, a prud-
kost v jednání se přehoupne do 
přirozenosti, do projevení citů, 
kterými člověk uvolňuje psychic-
ké napětí,“ srovnávala Obodová 
před zasazením Stromu porozu-
mění na ulici Míru.  (pp)

KOLOREDOVSKÝ MOST: Nepatří městu, chodník musí opravit Kraj.
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19. března se obě tělocvič-
ny naší školy proměnily v 
pohádkové království. Všich-
ni, kdo přišli, byli od první-
ho okamžiku vtaženi do reje 
masek, soutěží a tanečků na 
oblíbené písničky. 

Během programu byli do 
karnevalového reje kašpárků, 
princezen, vodníků, čarodějnic, 
fotbalistek a fotbalistů, vojáků, 
různých zvířátek a jiných masek 

Dlouze očekávaný „pan“ KarnevalDlouze očekávaný „pan“ Karneval
pozváni i rodiče. Nechybělo ani 
malé posezení s občerstvením. 
Za hezký průběh tohoto odpo-
ledne patřil dík vychovatelkám 
ŠD, učitelkám 1. stupně, kuchař-
kám, školníkovi, děvčatům ze 
třídy 7.A. Zvláštní poděkování 
patří rodičům, kteří zásobili 
tombolu hezkými dárky, a vyni-
kajícímu moderátorovi Jaromí-
ru Riedlovi. Irena Drabinová, 
 vychovatelka ŠD

I naše školka praskala ve 
švech, když se nadšené děti 
s rodiči oddávali radovánkám 
karnevalového reje. 

Učitelky se ujaly nelehkého 
úkolu s organizací pestrých 
her, zábavy a tance. Kolo štěstí 
i tombola byla štědrá ke všem 
dětem, a to díky darům rodičů, 
kterým patří velký dík.

V březnu se naše děti a 
rodiče opět sešly v hojném 
počtu na tradičním Posezení s 
hlínou I., kde všichni popustili 
uzdu své fantazii a společně 
vytvořili neuvěřitelně kreativ-
ní keramická dílka. A už jsme 

V mateřské škole Lískovecká se nenudímeV mateřské škole Lískovecká se nenudíme

Střední škola a Základní 
škola na ulici Pionýrů 767, 
která se věnuje výchově a 
vzdělávání žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami, již 
čtvrtým rokem spolupracuje s 
knihkupectvím Librex na ulici 
Hlavní ve Frýdku-Místku. 

V průběhu naší spolupráce 
jsme pořádali v uvedené prodej-

Pozvánka na výstavu do knihkupectví Librex
ně několik výstav. Poslední velmi 
úspěšnou výstavu jsme ve spolu-
práci s knihkupectvím uspořádali 
v listopadu na téma „Andělé“.

V současné době můžete 
zhlédnout výstavu s názvem „Lib-
rex plný slunce“. Sluníčka, která 
vytvořili naši žáci, si budete moci 
prohlédnout po celý měsíc duben 
a zpříjemnit si tak dobu čekání na 
to pravé májové sluníčko, na které 
se jistě již všichni velmi těšíme.

Srdečně Vás ke zhlédnu-
tí výstavy zvou žáci a učitelé 
střední školy a základní školy.

zvládli další společnou akci 
naší MŠ – Velikonoční dílny 
aneb vejce stokrát jinak. 

V naší MŠ Lískovecká se 
opravdu nenudíme. Přijďte se 
přesvědčit!

Dne 2. 4. 2008 se naše SSOŠ 
Frýdek-Místek, s.r.o. zúčastnila 
soutěže ve znalostech jazyka 
anglického a německého pro 
střední odborné školy, kterou 
pořádala SŠSD ve Frýdku-Míst-
ku. V obou disciplínách naši 
studenti obsadili 1. místo. 

V anglickém jazyce soutěžila 
a vyhrála Daniela Šafaříková ze 
2. ročníku a v německém jazyce 
zvítězil Martin Sládeček ze 3. 
ročníku. Tento úspěch však nebyl 
jeho jediným, neboť v okresním 
kole konverzační soutěže obsa-
dil čtvrté místo, kde velmi dobře 
obstál v konkurenci s gymnázii. 

Dovolte mi proto touto cestou 
našim vítězům poblahopřát k 
cenným úspěchům a těm, kteří 
je vyučují, paní Gabriele Step-
kové a Mgr. Daně Zimčíkové, 
srdečně poděkovat za vzornou 
přípravu. Všem dohromady pak 
za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Miluše Pacíková,
ředitelka školy

SSOŠ Frýdek-
-Místek vyhrála

„Problém, který se týká 
mě, jste vy“ je jeden z názvů 
vystoupení účastníků v již 
13. ročníku soutěže v mlu-
veném projevu studentů prv-
ních ročníků středních škol 
a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií frýdec-
ko-místeckého regionu.

Soukromá střední škola pod-
nikatelská Frýdek-Místek, s. r. o., 
uvítala v úterý 1. dubna 2008 pro-
střednictvím moderátorky Roma-
ny Vaňkové, studentky 2. ročníku 
(vloni se v téže soutěži umístila 
na druhé příčce), 12 soutěžících, 
několik členů jejich pedagogic-
kého doprovodu, publikum, jež 
tvořily dvě třídy třetích ročníků, a 
také porotu, v níž byly učitelky ze 
základní i střední školy a pracov-
nice v oblasti kultury. Polovina při-
hlášených byla z gymnázií, ostatní 
ze středních odborných škol, kro-
mě místních tu byli z Frýdlantu i 
Třince. Nejčastěji zastoupenými 
tématy byly internet a vliv počíta-
čových her na mladého člověka a 
mezilidské vztahy (Děti potřebují 
pohladit, Eutanázie, Lenora, Osa-
mostatnění se od rodičů, Smrt – to 
jsou jen některé názvy).

Porota neměla věru lehkou 
práci. Většina přihlášených měla, 
jak se říká, dar řeči od boha, 
uměli se velmi dobře vyjadřovat, 

Problém, který se týká mě, jste vy
dovedli své názory jasně formu-
lovat a mnozí je dokázali i obhájit 
v diskuzi. Ale soutěž si již tra-
dičně klade přece jen vyšší cíle 
– je to přehlídka rétoriky. Někteří 
studenti však v zápalu boje nebo 
při odpovědích na dotazy velmi 
rychle opouštěli spisovný jazyk a 
sklouzávali do běžného vyjadřo-
vání, se kterým se setkáváme na 
každém kroku. 

A jak tedy porota nakonec roz-
hodla? Nejvýše byla ohodnocena 
Táňa Rulková ze Soukromé třinec-
ké obchodní akademie a hotelové 
školy s příspěvkem Vliv počítačo-
vých her a internetu na mládež, 
druhé místo obsadil domácí Lumír 
Kunz, jehož projev měl název 
Finanční vzdělání. O třetí pozici se 
podělily dvě dívky s diametrálně 
odlišnými tématy: Karina Vranayo-
vá z Gymnázia Frýdlant, hovořící 
na téma: Huyndai – Jak se náš 
život s ní změní, a Lucie Václavíko-
vá z „Podnikatelky“, která na sebe 
prozradila: Čtu. Cenu diváků získal 
bezkonkurenčně Lumír Kunz.

Všichni odcházeli spokojeni, 
dokonce i ti, kteří se neumístili 
na předních příčkách. Odnášeli 
si pamětní list a určitě pěkné 
vzpomínky na přátelskou atmo-
sféru a příjemně strávené dopo-
ledne. A my ostatní se už těšíme 
na příští, 14. ročník.  AP

Zdraví je hodnota, kterou 
si člověk uvědomuje spíše až 
ve zralejším věku, ale protože 
je opravdu k nezaplacení a je 
zapotřebí si jej šetřit, učitelé 
ZŠ na ulici Pionýrů připravili 
na 7. dubna zajímavou osvě-
tovou akci.

Zdraví se dá chránit různými 

Šestka pořádala tradiční Den zdraví
způsoby, proto byla náplň dopo-
ledne rozmanitá. Žáci 6. tříd napří-
klad besedovali s příslušníkem 
Městské policie ve Frýdku-Místku, 
o dospívání jim přednášku připra-
vila Lenka Diasová z Poradny pro 
ženy a dívky. Sedmáci navštívili 
požární stanici na ulici Pavlíkova 
v Místku, kde jim byla představe-

na moderní hasičská technika, a 
žáci byli seznámeni se zásadami 
likvidace požárů. „Nejvíce nás 
zaujalo vybavení hasičského auta 
a také se nám líbilo, že jsme si 
mohli obléct a tak vyzkoušet váhu 
celé hasičské zásahové výstroje,“ 
komentovali přínosnou exkurzi 
žáci 7.A Tomáš Michna a Radek 
Huštan. Nižší ročníky si také 
formou testů BESIP zopakovali 
pravidla silničního provozu. Ve 
spolupráci s Oblastním spolkem 
Českého červeného kříže Frý-
dek-Místek vyslechli žáci 8. a 9. 
tříd přednášky o AIDS, škodlivosti 
kouření a nebezpečí užívání psy-
chotropních látek. V praxi si pak 
zopakovali základní zásady při 
poskytování první pomoci. „Den 
zdraví na škole, která se jako 
první v okrese může pyšnit titulem 
Zdravá škola, se opět vydařil,“ 
zhodnotila úspěšnou celodenní 
akci ředitelka školy Libuše Záru-
bová.  Jaroslav Hrabec

Deváťáci čekají, až na ně přijde řada, aby si vyzkoušeli umělé 
dýchání.   Foto: Eva Kolářová

Mimořádného úspěchu dosáh-
la v mezinárodní soutěži Han-
ka Pletichová, žákyně 9. třídy 
6. ZŠ. V listopadu 2007 byla 
vyhlášena mezinárodní soutěž 
s názvem Lidé lidem připravili 
tento osud, jejímž cílem bylo 
uctění památky obětí holocaus-
tu. Dějepisné a výtvarné sou-
těže se zúčastnili žáci pěti států 

Úspěch 6. ZŠ v mezinárodní soutěži
Evropské unie a hodnoceno 
bylo přes 1000 prací, z toho 163 
z České republiky. Pět nejlep-
ších bylo nakonec oceněno. V 
tomto zlatém pásmu se umístila 
i žákyně 9.A ze Základní školy 
na ulici Pionýrů Hanka Pleti-
chová. Své ocenění převzala
31. března na slavnostním vyhod-
nocení v polských Tychách.
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SPRÁVNĚ A BEZPEČNĚ: Tento projekt má v naší mateřské 
škole J. Trnky velký úspěch. Proto jsme ve spolupráci s měst-
skou i českou policií pro naše děti připravili poučné a zajímavé 
dopoledne. Se zatajeným dechem zhlédly nejen děti, ale i paní 
učitelky výcvik policejního psa a potom zajímavé vyprávění stráž-
níka městské policie. Velkým zážitkem pro děti bylo držet v ruce 
opravdovou zbraň, vyzkoušet si opravdovou čepici strážníka a 
sednout do policejního auta. Tímto moc děkujeme za čas, který 
nám věnovali, a těšíme se na další úspěšnou spolupráci i v dal-
ších letech.                                                                   p. učitelky 

Již poněkolikáté si žáci ZŠ 
na ulici Pionýrů připomněli 
svátek všech učitelů netradič-
ním Dnem naruby, kdy žáci 
9. ročníku vyučují své mladší 
spolužáky z 1. až 8. tříd. 

Celé akci předcházela pečli-
vá příprava – žáci 9. ročníku byli 
pověřeni úkoly, které v běžné 
dny vykonávají učitelé a ostatní 
nepedagogičtí pracovníci. Na 
deváťácích tedy bylo, aby pro-
konzultovali s vyučujícími náplň 

Na Šestce slavili svátek učitelů Dnem naruby

Lucie Šebestová z 9.B pomáhá v hodině výtvarné výchovy prvňá-
kům.   Foto: Lucie Seidlerová

vyučovacích hodin, připravili si 
časový plán hodiny a materiály 
potřebné k výuce. Ti z žáků, kte-
ří byli pověřeni „vedením školy“ 
– tedy ředitel a jeho zástupce – si 
připravili úvodní řeč do rozhlasu 
a celé dopoledne sledovali chod 
školy. Dokonce si vyzkoušeli zve-
dat telefony i komunikovat s těmi 
„na druhé straně“. Inspektoři hos-
pitovali ve třídách, vedli záznamy o 
průběhu hodin. Žáci – učitelé vyu-
čovali, vyplňovali kolonky v třídních 

knihách a žákovských knížkách 
vytvořených speciálně pro tento 
den, o přestávkách dozorovali na 
chodbách. Někteří si vyzkoušeli, 
jaké to je být školníkem a starat 
se o pořádek ve škole. Nadšení 
z Dne naruby bylo takové, že se 
děvčata z 9. ročníku sama nabídla, 
že odpoledne pomohou kolegyním 
vychovatelkám ve školní družině. 
Ale nemají to „mladí učitelé“ mnoh-
dy jednoduché. Do třídy se může 
posadit skutečný učitel v roli žáka 
a být hodině přítomen. „Den naru-
by je mezi žáky velmi oblíbený. Je 
radost vidět „vyfešákované“ mladé 
učitele a učitelky – běžné denní 
oblečení vystřídá oblek, naleště-
né polobotky, kravata, děvčata 
září v šatech, sukních, halenkách 
a střevíčkách. Svátek Dne učitelů 
s připomenutím narození Učitele 
národů Jana Amose Komenského 
se v posledním období dostává do 
pozadí zájmu celé společnosti, na 
naší škole však tomu tak není,“ 
zhodnotila celou akci ředitelka 
školy Libuše Zárubová.

 Jaroslava Peterová

Oblíbenou tradicí se stalo na 
Základní škole Jiřího z Podě-
brad ve Frýdku-Místku pořádání 
velikonoční výstavky dětských 
výrobků a prací. Letos rozšířili 
pořadatelé výstavní činnost i o 
vystoupení žáků a přizvali opě-
tovně ke spolupráci mateřskou 
školu Mateřídouška.

V úterý a ve středu před Veli-
konocemi se vestibul Jedenáctky 
změnil ve výstavní plochu. Vysta-
vovat bylo opravdu co. Práce dětí 
prvního, druhého stupně a školní 
družiny hýřily barvami a nápady. 
Pozadu nezůstali ani ti nejmen-
ší z Mateřídoušky. Velikonoční 
pečivo, tématika vajec a jejich 
zdobení se opakovala v bezpočtu 
nejrůznějších nápadů a motivů. 
Zajímavé novinky – dekorační 
předměty, tašky a polštáře při-
pravily děti z výtvarného kroužku 
prvního stupně. Jarní tématiku 

Velikonoční výstavka s vítáním jara
přineslo i úterní vystoupení dětí 
z Jedenáctky a Mateřídoušky. 
„Čtvrťáci pod vedením učitelky 
Renaty Bohačíkové si připravi-
li pásmo o jaru, hudební čísla 
zazněla v podání flétnového sou-
boru Radost, Ivo Katzler dopro-
vodil na kytaru malé zpěváky a 
dokonce se předvedli sólisté na 
flétnu a housle,“ uvedla zástup-
kyně ředitele pro první stupeň 
Táňa Janošcová a pokračovala: 
„Pozadu nezůstali ani tanečníci. 
Kroužek latinsko-amerických 
tanců vedený Tomášem Hoškem 
a Simonou Švrčkovou vystřídali 
country tanečníci Martiny Pind-
lové a Evy Šebestové. Poetiku 
jara přiblížili nejmenší zpěváci z 
mateřské školy Mateřídouška.“ 
Závěr vystoupení patřil vyhod-
nocení výtvarné soutěže Moje 
oblíbená jarní písnička.

Renata Spustová

Spěšný vlak do Bradavic 
z nástupiště 9 a 3/4 nečeká, a 
tak honem odjíždíme! Budou-
cí kouzelníci 3. B se scházejí 
s rodiči kolem 17. hodiny, 
následuje uvítání a kontrola 
vybavení. A je to tady! 

Nejprve společné dílny s rodiči 
– malujeme na trička netopýry, 
zkrášlujeme lahvičky na magické 
lektvary a jako správní kouzelníci 
vyrábíme i své maskoty. Rodiče 
odcházejí a my za svitu baterek 
odlétáme vařit čarodějný guláš. 
Chutnal skvěle a tajuplně, stejně 
jako celá tato noc. Večer již pokro-
čil, a tak honem do nočních úborů 
– ještě pár lekcí z her na temné 
chodbě a film s Harry Potterem 
je tady.…čas duchů nastává… 
a adepti čarodějné školy ne a ne 

Harry Potter a tajemná noc na JedničceHarry Potter a tajemná noc na Jedničce

usnout. A tak byla Rada starších 
nucena použít zaklínadlo spánku. 
Konečně …vše spí!!! Ranní vstává-
ní nebylo sice příjemné, ale nedalo 
se nic dělat. Sladká snídaně, čaj a 
hurá do učení. Během vyučování 
jsme zdárně dokončili kurz čaro-
vání, předali výuční listy čarodějům 

1. stupně a vyzdobili třídu. 
Ministerstvo čar a kouzel potvr-

zuje, že všichni zúčastnění zdárně 
dokončili pobytový kurz pro mladé 
čaroděje „Tajemná noc“.

Ředitelka kurzu Katka Duš-
ková, vedoucí odboru kouzel 

Šárka Lepíková Děti z MŠ Mateřídouška 
reprezentovaly naši školič-
ku 27. března na 2. ročníku 
oblastního kola celostátního 
festivalu mateřských škol 
Ostravská Mateřinka. 

Tento festival je nesoutěžní a 
setkávají se na něm veselé děti, 
šikovné paní učitelky, nadšení 
rodiče a kamarádi. Našich 12 
kluků a holčiček předvedlo na 
pódiu kulturního domu K-Trio v 

Děti z Mateřídoušky na festivalu
Ostravě-Hrabůvce své vystou-
pení Nejmenší hasiči. Sál plný 
hostů, rodičů a dětí ani nedutal a 
ti naši, kteří nás přijeli podpořit, 
nám moc drželi palce.

Děti cvičily s chutí, radostí 
a úsměvem na tváři a za své 
vystoupení byly odměněny velkým 
potleskem. Všichni odjížděli domů 
z festivalu se sladkou odměnou a 
s pěknými zážitky a již nyní se těší 
na své další vystoupení.

Na základní škole na ulici 
Pionýrů se daří vychovávat 
mladé talentované sportovce. 
Po velkých úspěších v okres-
ních a krajských kolech fotba-

Talentovaní sportovci oslavili další úspěch
lových, florbalových a házen-
kářských soutěží se podařilo 
dosáhnout dalšího krásného 
výsledku také v basketbale. 

Žáci suverénně vyhráli své okrs-

kové kolo, v němž porazili Frýdlant 
nad Ostravicí, Ostravici, Brušperk 
a 7. ZŠ. Týden nato se hrálo 
okresní kolo. V základní skupině 
porazili žáci 6. ZŠ Hnojník 16:4, 
Jablunkov 17:0 a v semifinále 11. 
ZŠ 13:9. „Ve finále jsme se utkali 
se 7. ZŠ. Utkání mělo výbornou 
kvalitu, ale tentokrát byl soupeř 
lepší a zvítězil. Osu družstva tvo-
řili házenkáři SKP Frýdek-Místek, 
doplnění dalšími talentovanými 
sportovci. Na naší škole mají žáci 
od šesté třídy možnost navštěvo-
vat sportovní třídu, kde jsou jejich 
pohybové schopnosti komplexně 
rozvíjeny v pěti hodinách tělesné 
výchovy týdně. Mají vytvořeny 
výborné podmínky pro svůj pohy-
bový růst a reprezentaci ve svých 
oddílech,“ uzavřel trenér a učitel 
Jan Hrabec.  Martin Zapletal

ÚSPĚŠNÍ SPORTOVCI 6. ZŠ: Horní řada (zleva): Tomáš Horňák, 
David Kolář, David Anderka, Michal Vrubel, učitel Tv a trenér Jan 
Hrabec. Spodní řada (zleva): Martin Návrat, Tomáš Trunda, Ondřej 
Boráň, David Posolda, Patrik Hermann.  Foto: Archiv školy
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Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

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

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

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

Cena čipu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MSFL
19. 4., 10:15 - Fotbal Frýdek-Místek – FC Vysočina Jihlava B

Ve Frýdku-Místku se usku-
tečnil ve dnech 29.-30. března 
druhý kvalifikační turnaj pro 
Mistrovství České republiky v 
deskové hře GO. 

V prostorách Národního 
domu byly po oba dny k vidění 
úporné bitvy na hracích des-
kách, nejúspěšnějším hráčem 
se stal Vladimír Daněk z Prahy, 
další místa obsadili Jan Šima-
ra z Karlových Varů a Radek 
Nechanický z Nymburka, nejú-
spěšnějším hráčem domácího 
klubu se stal Ivan Kostka na 
šestém místě, který měl před 
zahájením turnaje určitě vyšší 
ambice, vždyť první tři hráči si 
automaticky zajistili postup na 
mistrovství republiky. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 54 hráčů z 

Výsledky II. kvalifikačního turnaje
na mistrovství republiky ve hře GO

ZAHÁJENÍ: Klání pro chytré hlavy zahájil náměstek primátorky Petr 
Cvik.   Foto: Petr Pavelka
ČR, Polska a Slovenska. Všich-
ni účastníci si pochvalovali 
podmínky, za kterých se turnaj 
uskutečnil. Na zdárném průbě-
hu turnaje se podíleli pracovníci 

střediska volného času Klíč, 
členové GO klubu Frýdek-Mís-
tek a finančně Statutární město 
Frýdek-Místek.

Ivo Pavlík, ředitel turnaje

Mladí fotbalisté Frýdku-Míst-
ku, narození r. 1999 a mladší, 
se v neděli 6. dubna zúčastnili 
mezinárodního halového turna-
je v Badíně u Banské Bystrice. 
V turnaji se utkali fotbalisté z 
fotbalových klubů GKS Katowi-
ce, ŠŠ JUPI Banská Bystrica, 
Tempus Rimavská Sobota, ŠK 
Badín, ŠK Podbrezová a Fotbal 
Frýdek-Místek.

Naši borci nastoupili k první-
mu zápasu proti silnému celku 
z Katowic, který nakonec zdolali 
srdnatým kolektivním nasazením 
3:1. V tomto zápase měl svůj den 
Matěj Sojka, který vsítil všechny tři 
góly. Přišel další zápas a opět per-
fektně připravený soupeř Banské 
Bystrice. Kluci se ale nenechali 
zaskočit a ukázněnou hrou došli k 
pěknému výsledku 5:1, když se jim 
podařilo soupeře dostat pod drtivý 
tlak. Do dalšího zápasu nastupo-
vali jako favorité proti domácímu 
Badínu, v jejich nádherné sportovní 
hale, která je součástí širšího spor-
tovního areálu. Hráči Badína jsou 
dobře urostlí fotbalisté, kteří naše 
hráče nenechali na pochybách, 
že svoji kůži nedají zadarmo. A tak 

Mezinárodní turnaj v Badíně
opět ve vyrov-
naném zápase 
svým soutěži-
vým duchem 
mladí fotbalisté 
vybojovali vítěz-
ství 3:1 a čekal 
je předposlední 
zápas s Pod-
brezovou. Ani 
v tomto zápase 
kluci nezaváhali 
a výsledek 4:1 
byl odrazem 
jejich ofenzivní 
hry. Nadešel 
čas posledního 
zápasu turnaje, 
ve kterém se 
utkali naši borci 
s kluky z Rimavské Soboty. I když 
doposud vyhráli vše, jedno zavá-
hání by je poslalo až na třetí příč-
ku. Kluci svého soupeře již znali z 
mezinárodního turnaje v Prešově, 
kde mu v osmifinále podlehli 0:1 a 
měli mu tedy co oplácet. V nervy 
drásajícím utkání nakonec zvítězili 
2:1 a mohli si na palubovce „projet 
vítězný vláček“. Kluci klubu Fotbal 
Frýdek-Místek r. 99 získali zlato! A 

je o to cennější, že se jim podařilo 
navázat na úspěch ze Žiliny, kde 
před 14 dny byli také zlatí! Hoši, 
děkujeme.

Poděkování za tento výkon 
patří zcela určitě našim malým, ale 
šikovným fotbalistům, každému 
jednomu, trenérské dvojici Josef 
Ostrák a Vladislav Carbol, sponzo-
rům a rodičům, kteří tradičně tvoří 
vynikající zápasovou kulisu.

ZASE ZLATO: Fotbalisté ročníku 1999 na Sloven-
sku vítězí.

Za účasti 252 závodníků z 
10 států Evropy a 30 oddílů se 
TAEKWON-DO ITF JOOMUK 
na CZECH OPEN umístil na 
6. místě.

V sestavách zlatou medaili zís-
kal Matulík Vojtěch a Fróhlichová 
Petra, stříbrnou medaili Majerová 
Monika. Bronzové medaile získa-
li: Kostura Radim, Prenqi Pjeter, 
Mokrosch Ondřej,Weizerová 
Kateřina a Válková Veronika. V 
Matsogi (sportovní boj) si zla-
tou medaili vybojovala Válková 
Veronika. Fróhlichová Petra, zis-
kem dvou zlatých medaili, se sta-

TAEKWON-DO ITF JOOMUK na CZECH OPEN
la nejlepší žákyni CZECH OPEN. 
Stříbrné medaile si vybojovali 
Prenqi Pjeter, Majerová Monika, 
Weizerová Kateřina a bronzovou 
medaili Mokrosch Ondřej.

ŠKOLA TAEKWON-DO 
ITF JOOMUK POŘÁDÁ
19. 4. 2008 NA 6. ZŠ

od 9.00 hod.
4. MEZINÁRODNÍ

ŠAMPIONÁT MLÁDEŽE 
O POHÁR FRÝDKU-
-MÍSTKU, NA KTERÝ 

VÁS SRDEČNĚ ZVEME.
VSTUP ZDARMA.

Počet zlatých, stříbrných 
a bronzových medailí, které 
výprava TAEKWONDO Frý-
dek-Místek získala na mezi-
národní soutěži v Třeboni, 
znamenala skvělý výsledek 
skupiny jako celku. 

Ze zlatých medailí se nejví-
ce třpytila ta od juniora A Filipa 
Gavlase II.Dan, který ji získal ve 
slavnostním finále proti reprezen-
tantovi Janu Vrchoveckému před 
zraky soustředěných diváků, ale 
také Prof. Chang Ung-a, prezi-
denta ITF a člena Mezinárodní-
ho olympijského výboru a také 
Mistra Hwang Ho Yong-a VIII.
Dan. Filip si vyskákal také bronz 
ve T-Ki juniorů A a šokující byla 
bronzová pozice ve Wiroku. V 
podobném velkém předvečerním 
finále byla i Jana Hoňková, ale 
musela se spokojit se stříbrem. 

Medailová bilance 5-7-6 = 4. místo
Další žlutavé kovy vytavil 

dobrým tahem na branku junior 
B Marek Mojžíšek, který získal 
hned dvě (vyhrál v Tulech - sesta-
vy a v Matsogi - sport. boj, kdy v 
obou případech ve finále porazil 
kamaráda z naší Školy TKDFM, 
Víťu Jurečku – člen STM, talent, 
ten tedy 2x stříbro a navíc přidal 
bronz ve T-Ki juniorů B. Žákyně 
Sára Barabášová si ziskem zla-
ta v Matsogi do 50 kg vysloužila 
pozvánku na tréninky s reprezen-
tací ČR. Také juniorka B Denisa 
Morysová si zde vybojovala 
medaile, zlato v Matsogi B do 58 
kg a stříbro v Tulech také zname-
ná pozvánku do reprezentace 
ČR. Juniorka A Kateřina Kolářová 
v boji A do 64 kg získala stříbro. 
Katka stanula na stupni vítězů 
ještě za Wirok – silové přerážení 
desek.  (Pokračování na straně 7)
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(Pokračování ze strany 6)
Junior B Jan Prokop obsadil 

finálové utkání B ve váze do 57 
kg v juniorech, zde jej přemohl 
slovenský soupeř. Medaili si 
domů vezl i David Kuděla, nová 
tvář závodního týmu naší školy, 
který bojoval v juniorské B váze 
+ 63 kg. Mezi seniory jsme měli 
Martina Kosíka, který vybojoval 
stříbro, jež má mezi seniory 
cenu zlata. Pěkně překvapila 

Medailová bilance 5-7-6 = 4. místo

bronzová medaile ve T-Ki, Bar-
bory Kološové mezi žákyněmi. 

Celkové umístění Školy 
TaeKwon-Do ITF Frýdek-Místek 
na 4. místě ze 30 subjektů mezi 
téměř 300 závodníky je skvělé. 
Další možnosti skvěle si zazávo-
dit budou v sobotu 19. dubna 
ve Frýdku-Místku na poháru 
Joomuk, dále v sobotu 3. květ-
na rovněž doma na Mistrovství 
Moravy v hale 6. ZŠ.

9. ZŠ, na ul. El. Krásno-
horské 139, ve Frýdku-Míst-
ku je školou, která nabízí 
svým žákům kvalitní vzdělá-
vací program „Otevřená ško-
la“, ale je charakteristická 
rovněž svými hokejovými a 
fotbalovými třídami. 

Již od roku 2000 spolupracuje 
s Fotbalem Frýdek-Místek, kdy 
se společně snaží, aby škola a 
fotbal byly dvě spojené nádoby 
ve výchově mladých fotbalistů. 
Snahou školy i klubu je přes 
fotbal vést a motivovat hráče k 
plnění školních povinností jak 
studijních, tak i kázeňských. 

V současné době je jednou 
z priorit Fotbalu Frýdek-Místek 
ještě zlepšit činnost sportovních 
tříd, kdy bude od nového školní-
ho roku zařazeno mnoho novi-
nek, které obohatí, zkvalitní výu-
ku, což přispěje k všestrannému 
rozvoji základních, pohybových 
schopností chlapců, případně 
děvčat. 9. ZŠ, ale i Fotbal F-M, 

„Devítka“ je líhní fotbalových talentů
chtějí dbát na výchovu a vzdě-
lávání svých fotbalových nadějí 
a začít psát novou, lepší, pro-
fesionální kapitolu sportovních 
tříd. Cílem 9. ZŠ a Fotbalu F-M 
bude rovněž snaha soustřeďo-
vat malé nadšence fotbalu na 9. 
ZŠ již od první třídy, aby později 
nedocházelo k problematické-
mu přestupu z jiných základních 
škol, jak je tomu nyní, kdy spor-
tovní třídy jsou na 9. ZŠ až od 
druhého stupně. V přípravách 
je také spolupráce s mateřský-
mi školami, které mohou sehrát 
důležitou roli ve vyhledávání fot-
balových talentů.

Fotbalové třídy mají jistě 
svou budoucnost a věříme, že 
je jen otázkou času, kdy začne 
být 9. ZŠ jednou z nejlepších 
sportovních fotbalových škol v 
kraji. Určitě existují i problémy, 
které je třeba odstranit – kupří-
kladu schází sportovní hřiště, 
avšak Magistrát města F-M se 
snaží dořešit majetkové vztahy, 

přičemž na posledním jednání 
Školské rady bylo náměstkem 
Petrem Cvikem přislíbeno, že 
s vybudováním nového školní-
ho hřiště radnice určitě počítá. 
Nyní došlo ze strany Fotbalu 
F-M a jeho sponzorů k uvolnění 
finančních prostředků, které byly 
použity na zatravnění škváro-
vého hřiště, jež budou moci od 
nového školního roku využívat 
také žáci 9. ZŠ. 

Co dodat na závěr? 9. ZŠ je 
pro sportovce určitě dobrou vol-
bou, protože je mladou školou 
se zdravým, čistým, kvalitním, 
moderním vyučovacím prostře-
dím, které žákům umožňuje 
prožít si své „dětství“ v pohodě, 
přičemž zde může začít svou 
budoucí kariéru nejedna fotbalo-
vá naděje, tak jako tomu bylo již 
v případě Lukáše Chlebka (Olo-
mouc), Dalibora Vašendy (Baník 
Ostrava), Filipa Kornety, Lukáše 
Farského, či Jiřího Peška (Vítko-
vice).  Renáta Hrušková

V sobotu 22. 3. se ve Sto-
navě uskutečnil další z řady 
fotbalových turnajů, který měl 
tentokrát velmi silné obsaze-
ní a přinesl krásný sportov-
ní výsledek i naší přípravce 
– ročník „98“.

Pod pořadatelskou hlavičkou 
FK Baník Albrechtice změřily své 
síly tyto týmy: Sigma Olomouc, 
Fotbal Frýdek-Místek, SFC Opa-
va, FK Baník Albrechtice, IRP 
Český Těšín, MFK Karviná, Baník 
Ostrava „99“, Fotbal Třinec, Slá-
via Orlová a MFK Havířov.

Naše družstvo se ve skupi-
ně postupně střetlo s týmem 
Třince (0:0), Baníkem Ostrava 
(2:0 – branky Vojkovský 2x), 
Českým Těšínem (2:1 – bran-
ky Peša a Garba) a nakonec s 
Karvinou (0:1). Ani porážka v 
posledním zápase nezabránila 
tomu, že náš tým postoupil do 
dalších bojů z prvního místa se 
ziskem 7 bodů (4:2).

Vývoj ve druhé skupině určil 

Další úspěch mládežnického fotbalu
jako semifinálového soupeře 
našich chlapců družstvo SFC 
Opava. V základní hrací době 
skončilo utkání výsledkem 1:1 
(branku vstřelil Vojkovský), a 
tak o postupujícím do finálového 
klání musely rozhodnout pokuto-
vé kopy. Štěstěna se přiklonila k 
našemu týmu a po proměněných 
penaltách Krištofa, Otipky, Gar-
by a Jana Hrušky jsme postoupi-
li do finále výsledkem 4:3.

Finále svedl dohromady celky 
Fotbalu Frýdek-Místek a Sigmy 
Olomouc. Krásné a napínavé 
utkání rozhodla jediná střela 
soupeře, která však znamena-
la branku. To, že naši chlapci 
neproměnili v průběhu dvě sto-
procentní šance, už, bohužel, 
nic nezměnilo na výsledku.

Celkově krásné 2. místo v tak 
silně obsazeném turnaji dává 
naději, že naše mládežnická 
družstva a jejich trenéři kráčejí 
správným směrem.

BLAHOPŘEJEME!!!

PO SKONČENÍ FINÁLE: Horní řada: J. Otipka, A. Vrubel, R. Pitr, P. 
Peša, R. Šafner, R. Krištof. Prostřední řada: D. Hruška, M. Garba, A. 
Vojkovský, J. Hruška. Dolní řada: B. Kaňok a T. Pitucha.

Nejmladší atleti
Zajímavý sportovní víkend při-

pravil pro skupinu mladšího žac-
tva atletický oddíl TJ Slezan Frý-
dek-Místek. V sobotu se vydali 
společně za turistikou na Ond-
řejník. V neděli proběhl nejprve 
zábavný orientační běh spous-
tou úkolů, jehož vítězem se stali 
Jakub Zemaník, před Danem 
Kovářem a Mirkem Benčem a 
mezi dívkami Verča Siebeltová, 
před Míšou Králíkovou a Katkou 
Siebeltovou. Následně nechyběl 
ani fotbálek a závěr sportovního 
víkendu proběhl v místeckém 
bazénu. Poděkování za zdařilou 
akci patří trenérkám Kláře Maš-
talířové a Tereze Droppové.

Běžci na Olešné 
Za chladného, ale sluneč-

ného počasí byla zahájena 

běžecká sezóna v našem 
městě. Atletický oddíl TJ Sle-
zan Frýdek-Místek připravil 3. 
ročník Běhu okolo Olešné. Do 
pěkného prostředí rekreační 
oblasti Olešná dorazilo 134 
běžců všech věkových katego-
rií, od čtyřletého Vojty Kovalčíka 
po osmdesátiletého Františka 
Zikeše. Závodům dospělých 
předcházely závody mládeže, 
kde na kilometrovém okruhu 
změřilo síly přes 80 dětí. V jed-
notlivých kategoriích zvítězili do 
9 let Karolína Hustá a Michal 
Kvasňák (oba Slezan), 10/11 
let - Eva Pištěková (Slezan) a 
Marek Chrastina (Jablunkov), 
12/13 let - Karolína Mrázková 
(Jablunkov) a Jakub Zema-
ník (Slezan), 14/15 let - Petra 
Čaganová a Tomáš Filipec (oba 

Slezan), dorost - Anežka Vrágo-
vá (Slezan) a Jakub Vacovský 
(Jablunkov). V závodě dospě-
lých startovalo 44 mužů a 9 žen. 
Mezi muži na trati 6 km podle 
očekávání zvítězil zcela jasně 
domácí Peter Mikulenka časem 
20:15 minut, před Tomaszem 
Klyszem z Polska 21:28 minut a 
dalším domácím borcem Miro-
slavem Lepíčkem 22:49 minut. 
Mezi ženami byla na tříkilome-
trové trati nejlepší Natálie Ps-
colka z Polska 13:29 minuty, 
před dvojicí slezanských děvčat 
Anežkou Vrágovou 13:31 minu-
ty a Erikou Mikulenkovou 14:35 
minut. V dalších kategoriích zví-
tězili Tomasz Wrobel z Polska 
(35-44 let), Zdeněk Velička z 
Ostravy (45-54 let) a Petr Jelí-
nek z Kopřivnice (nad 55 let).

Na tradičním šachovém festiva-
lu „29. ročník Turnaje šachových 
nadějí“ (20.-24. 3.) byla hodnoce-
na i soutěž čtyřčlenných družstev. 
Družstvo muselo být složeno hráči 
ze tří kategorií z šesti (H10, H12, 
H14, D10, D12, D14). Celkem se 
do soutěže zapojilo 23 družstev.

Beskydská šachová škola 
postavila do soutěže hned sedm 
svých týmů. Odborná veřejnost 
favorizovala „1“ tým Frýdku-Míst-
ku na zisk jedné z medailí. Nako-
nec se však Frýdek-Místek může 
radovat ze zisku dvou medailí 
– zlaté a bronzové. Gratulujeme!
BŠŠ „1“ Frýdek-Místek / 1. místo
1. Nováková Vendula D 6,0 b.
2. Nováková Veronika D 7,0 b.
3. Pavelek Tomáš H12 8,0 b.
4. Marek Matyáš H10 8,5 b.

Turnaj šachových nadějí 2008
BŠŠ „2“ Frýdek-Místek / 3. místo
1. Kula Dominik H10 5,5 b.
2. Pečinka Ondřej H10 6,0 b.
3. Kozel Jiří H12 8,5 b.
4. Walek Pavel H14 5,5 b.
BŠŠ „3“ Frýdek-Místek / 5. místo
1. Zemková Klára D 4,0 b.
2. Chromík Tomáš H12 6,0 b.
3. Kotrbatý Pavel H14 5,5 b.

4. Fiala Petr H14 5,0 b.
BŠŠ „4“ Frýdek-Místek / 6. místo
1. Rohovská Tereza D 5,0 b.
2. Čapcuch David H10 6,0 b.
3. Bok Ondřej H12 4,0 b.
4. Kubík Michael H12 5,5 b.
Děkujeme hráčům za vzornou 
reprezentaci Beskydské šacho-
vé školy a Frýdku-Místku!

Členka Beskydské šachové 
školy mezinárodní mistryně 
Jana Jacková reprezentova-
la Frýdek-Místek ve dnech
20. - 25. 3. ve Švédsku 
– Stockholm na mezinárodním 
šachovém turnaji žen „Stock-
holm 2008“. 

Startovní listina obsahovala 

Jacková ve Stockholmu
126 šachistek z 33 zemí světa, z 
toho 35 velmistryň a 43 meziná-
rodních mistryň. Jana Jacková 
byla se svým FIDE ELO 2375 
nasazena jako číslo 14.

Jana Jacková v devítikolovém 
turnaji získala celkem 6,5 bodů 
(4x výhra, 5x remíza) a obsadila 
výborné 7. místo.
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Nebojte se – nejde o test vědo-
mostí. Ráda bych jen využila nabíd-
nuté příležitosti a seznámila vás s 
nepříliš známou oblastí sociálních 
služeb. Možná, že právě z těchto 
řádků načerpáte informace, které 
pomohou někomu z vašeho okolí. 
Raná péče = služba pro rodiny

Určitě znáte (ať už ze zkuše-
nosti vlastní nebo cizí) radostné 
období očekávání přírůstku do 
rodiny. Každý se těší na mimin-
ko po svém a plánuje si, jaké to 
bude, až… Až se děťátko narodí, 
až si začne hrát, až začne chodit, 
až začne objevovat svět… Jenže 
někdy se stane, že je všechno 
trochu jinak – u miminka se pro-
jeví závažné zdravotní postižení. 
To je pro rodinu v prvních chví-
lích podobná rána, jako by se 
zeměkoule začala točit pozpátku. 
Starost o zdraví dítěte a únava z 
intenzivní péče o něj, obavy z toho, 
co bude, časté nepříznivé zprávy z 
úst lékařů, nevypočitatelné reakce 
lidí z okolí – to všechno je jen část 
faktorů, které rodině v podobné 
situaci mohou obrátit život naruby. 
Proto existují služby rané péče, 
které mohou rodinám pomoci se s 
podobnou situací vypořádat. 
Komu je raná péče určena? 

Rodinám vychovávajícím dítě 
(ve věku od narození do 7 let), 
u kterého bylo zjištěno závažné 
zdravotní postižení.

Víte co je sociální služba raná péče?
Co raná péče obsahuje?
Komplexní nabídku služeb a pro-

gramů, zaměřených na tři oblasti: 
1) na podporu vývoje dítěte s 

postižením, neboli „co můžeme 
dělat pro to, aby se dítě v rámci 
svých možností vyvíjelo co nejlépe“ 

2) na podporu rodiny jako 
fungujícího celku (jak zacházet s 
potřebami každého z členů rodiny, 
aby rodina zvládla nezvyklou zátěž 
spojenou s handicapem dítěte)

3) na budování vztahů dítěte 
a jeho rodiny s okolím, širší rodi-
nou, komunitou. 
Čím může být poradkyně 

rané péče rodině užitečná?
Je to odborník, který vyslech-

ne, co rodiče trápí i co je těší, 
nabídne radu, poskytne informa-
ce, zapůjčí hračky či pomůcky, 
které jsou pro podporu vývoje 
dítěte vhodné, pomáhá rodičům 
orientovat se v nezvyklé situaci. 
Zkrátka, je pro rodinu podporou i 
průvodkyní nelehkým obdobím.
Co není úkolem poradkyně 

rané péče? 
Hlídat děti, ošetřovat je, 

pomáhat rodičům s nákupy 
nebo s péčí o domácnost. Raná 
péče je terénní službou, která 
je poskytována přímo v bydlišti 
klienta – poradkyně v předem 
domluveném termínu navštíví 
rodinu doma, zde se pak odehrá-
vá konkrétní konzultace. Obsah 

a rozsah poskytovaných služeb 
vždy záleží na potřebě klientské 
rodiny – o tom, co se bude dít a k 
čemu to bude dobré, se poradky-
ně s rodiči vždy domlouvá. 
Je raná péče ve vašem městě 

či obci dostupná? 
V současné době jsou služby 

rané péče poskytovány v celé 
České republice (v každém 
městě a obci) rodinám s dětmi 
s těžkým zrakovým a kombi-
novaným postižením. Za těmi 
dojíždějí poradkyně ze Společ-
nosti pro ranou péči, která zřídila 
Střediska rané péče například i 
v Ostravě. Postupně však vzni-
kají v různých městech různá 
pracoviště, která se zaměřují 
na ranou péči pro rodiny dětí s 
jiným handicapem. Informace o 
dostupnosti rané péče ve vašem 
regionu získáte na příslušném 
sociálním odboru.
Kolik stojí služby rané péče?

Služby rané péče jsou finan-
covány z různých zdrojů. Klient-
ským rodinám jsou však posky-
továny bezplatně.

Komplexní informace o služ-
bách rané péče najdete na 
www.ranapece.cz 

Další důležité kontakty
a odkazy: 

Středisko rané péče SPRP 
Ostrava, na adrese Nádražní 80, 
702 00 Ostrava, tel. 596112473

policejní prevence

Občané okolo sebe slýchavají 
pojem domácí násilí, ale někteří 
neví, co si pod tímto pojmem mají 
představit nebo jak by se měli tváří 
v tvář domácímu násilí zachovat. 
Domácí násilí je fyzické, psychické 
anebo sexuální násilí mezi osoba-
mi blízkými, a to opakovaně v jejich 
soukromí, kdy intenzita násilných 
incidentů se zpravidla stupňuje a 
u oběti vede ke ztrátě schopností 
včas zastavit násilné incidenty a 
efektivně vyřešit narušený vztah. 
Oběti domácího násilí nebývají 
většinou sdílné a samy od sebe 
nesdělí informace o svém problé-
mu. Týrané oběti často trpí studem 
a mohou uvádět jiné důvody pro 
příznak svých posttraumatických 
projevů a reakcí. Mají tendenci 
minimalizovat, skutečnost je zpra-
vidla horší, než uvádějí. Obrátí-li se 
na vás kolegyně-kolega, soused-
ka-soused, kamarádka-kamarád 
se svým soukromým problémem, 
naslouchejte. I vy můžete pomoci. 

V lednu OOPČR Frýdek-Místek 
řešilo dva případy domácího násilí, 
kdy v obou případech byli agresoři 
vykázání ze společného obydlí na 
dobu 10 dnů, jakožto násilné oso-
by. V jednom případě oběť podala 
návrh na vydání předběžného 
opatření, aby soud vydal před-
běžné opatření, kterým by bylo 

agresorovi uloženo, aby se zdržel 
vstupu do společného bytu a jeho 
okolí. Na základě tohoto návrhu 
a dalších zjištěných skutečností 
soud agresorovi uložil, aby dočas-
ně opustil a zdržel se vstupu do 
společného obydlí a jeho bezpro-
středního okolí a zdržel se setkání 
s obětí a navazování kontaktů s ní, 
a to po dobu 1 měsíce.

Oběť domácího násilí potřebuje 
psychologickou a často taky práv-
ní pomoc, kterou nabízí Bílý kruh 
bezpečí – 251 511 313 a linka 
DONA 257 317 110. Stali jste se 
obětí nebo svědky domácího násilí, 
obraťte se o pomoc na lince 158 
nebo na telefonním čísle obvodní-
ho oddělení Policie České repub-
liky 974 732 651. Chtěli bychom 
občany upozornit na nové interne-
tové stránky Okresního ředitelství 
Policie ČR Frýdek-Místek – www.
pcrfm.cz, kde naleznete odkaz 
na internetové stránky našeho 
obvodního oddělení, které vytvořil 
a spravuje nprap. Košař Zdeněk 
– telefonní číslo 974 732 664. Své 
podněty a připomínky můžete zasí-
lat na e-mailovou schránku našeho 
oddělení: oopfm@mvcr.cz. Na 
spolupráci se těší kolektiv obvodní-
ho oddělení Policie ČR Frýdek-Mís-
tek. nprap. Vejrosta Radim, vrchní 
 inspektor, tel.: 974 732 666.

Domácí násilí není tabu

Soutěž vyhlašuje AniFest ve 
spolupráci se Spolkem přátel Frýd-
ku-Místku pro mládež do 15 let.

Komu je soutěž určena?
Pro žáky základních a základ-

ních uměleckých škol. Mohou se jí 
zúčastnit jednotlivci i celé třídy (pod 
vedením učitele). Jediným omeze-
ním pro účast je věk do 15 let. 

Co to je Flipbook?
Flipbook se vytváří pomocí jed-

noduché výtvarné „skoro-animač-
ní“ techniky. Příklad: do bločku se 
list po listu rozkreslí pohyb posta-
vy. Rychlým listováním v bločku 
se postava „rozpohybuje“. Pomocí 
Flipbooku se dá nakreslit libovolná 
akce – ať už v barvě či jen tužkou 
a jeho tvorba může zabrat od 10 
minut po 10 hodin (i dní). Nejdů-
ležitější je dobrý nápad, výtvarné 
cítění a trpělivost. Pokud projevíte 
zájem o účast v soutěži, rádi vám 
zašleme návod, ve kterém najdete 
některé techniky vytváření Flipboo-
ků i další užitečné informace. 

Jak se přihlásit:
Do soutěže se nemusíte nijak 

přihlašovat, stačí se zastavit do 
Sokolíku (Místek, hlavní třída 109) 
nejpozději však do 20. 4. 2008. 
Můžete si zde vyzvednout potřeb-
ný materiál, pastelky, tužky, atd. 
nebo flipbooky přímo udělat, a to 
buď sami, nebo s dobrovolníky, 
kteří vám rádi pomůžou. Otázky 
můžete klást pomocí e-mailu na 

AniFest Flipbook 2008
spolek@pratefm.org a nebo Pet-
ru Železníkovi, předsedovi spolku, 
na tel. 602 259 816. 

Témata flipbooků:
Pro tvorbu flipbooků si můžete 

vybrat námět z těchto kategorií: 
Čarodějná škola, Příběh robotů, 
Ti druzí z odvrácené strany Měsí-
ce, Když komiksové postavičky 
tančí, Vlk a zajíc v domově pro 
seniory a Nelehký život ledního 
medvěda na tající kře.

Výstava flipbooků a vítěz-
né flipbooky:

Flipbooky, které splní podmínky 
pro přijetí do soutěže, budou vysta-
veny v rámci festivalu AniFest. Ty 
nejlepší vybrané flipbooky budou k 
vidění na internetových stránkách 
AniFestu, www.anifest.cz. Tříčlen-
ná porota, složená ze zástupce 
festivalu, studentů VŠUP a zku-
šeného tvůrce, vybere tři vítězné 
Flipbooky, které budou převedeny 
do filmové podoby a využity k pro-
jekcím na festivalu AniFest. Autor 
oceněného flipbooku obdrží filmo-
vé zpracování na CD nebo DVD. 
Dále získá věcnou cenu a pozvání 
na AniFest 2008 včetně bezplatné 
akreditace.

Další informace:
Pavel Železník, za Spolek přátel 
Frýdku-Místku, o.s. 
Mobil: 776 259 816
pavel.zeleznik@pratelefm.org
http://www.pratelefm.org

JARMARK: Terapeutické dílny ŽIRAFA – Integrované centrum Frý-
dek-Místek, Janáčkova 310, se již tradičně zúčastnily velikonočního jar-
marku na frýdeckém zámku. K vidění a zakoupení byly výrobky našich 
klientů – ručně tkané koberce, keramika, proutěné koše, malovaná 
trička, vyšívané ubrusy apod. Vy, kteří jste neměli možnost velikonoční 
jarmark navštívit, můžete si uvedené výrobky prohlédnout a zakoupit v 
našem „Obchůdku“ v dílnách na ulici Janáčkova, každé pondělí od 9 do 
15 hodin.  Hana Holubová, vedoucí terapeutických dílen

BOWLINGOVÝ TURNAJ: Ve 
čtvrtek 20. března se klienti tera-
peutických dílen ŽIRAFA – Inte-
grovaného centra Frýdek-Místek 
zúčastnili bowlingového turnaje 
pro lidi s mentálním postižením, 
který pořádala organizace DS 
Škola života v Novém Jičíně. 
Účastníci turnaje byli z Nového 
Jičína, Ostravy, Brna, Otrokovic 
a také hráči z Polské republiky. 
I když naše družstvo nevyhrálo 
žádnou z prvních cen, byl pro ně 
tento turnaj velkým zážitkem a 
již teď se těší na další ročník. 

Hana Holubová,
vedoucí terapeutických dílen

Okresní myslivecký spolek 
Frýdek-Místek pořádá za spolu-
účasti statutárního města Frýd-
ku-Místku a dalších institucí 
chovatelskou přehlídku trofejí 
zvěře, ulovené v lovecké sezó-
ně 2007 v honitbách náležejí-
cích do Oblasti chovu jelení 
zvěře Beskydy a do územní 
působnosti Magistrátu města 
Frýdku-Místku a Městského 
úřadu Frýdlantu nad Ostravicí. 

Přehlídka loveckých trofe-
jí (výstava) se bude konat ve 

dnech 30. 5. až 8. 6. ve víceú-
čelovém sále Základní školy L. 
Janáčka na Hukvaldech. Pro 
veřejnost bude výstava otevře-
na ve dnech 31. 5. až 8. 6., a to 
o sobotách a v neděli 1. 6. od 9 
do 17 hodin (v neděli 8. 6. pouze 
do 12 hod.), v pracovní dny od 
13 do 17 hodin. Dne 1. 6. bude 
probíhat od 13 hodin doprovod-
ný program, který bude zahájen 
Svatohubertskou mší. Jsou při-
praveny ukázky vábení jelenů, 
ukázky plemen loveckých psů, 

troubení na lesní roh a ukázka 
dravců. Součástí výstavy bude 
výtvarná soutěž pro děti mateř-
ských a základních škol na téma 
„Naše příroda“, kde budou práce 
dětí oceněny a vystaveny. Rada 
okresního mysliveckého spol-
ku zve k účasti mysliveckou a 
ostatní veřejnost. 

Chovatelská přehlídka trofejí
za loveckou sezónu roku 2007
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Bazilika minor Navštívení 
Panny Marie zve od soboty 5. 
dubna hlasem nových zvonů k 
návštěvě mariánské svatyně. 

Před zraky několika stovek 
věřících zvony posvětil biskup Ost-
ravsko-opavské diecéze Msgre. 
František Lobkowicz. Mezi hosty 
byla i primátorka statutárního měs-
ta Frýdek-Místek Eva Richtrová, 
která podobně jako světicí biskup 
a farář frýdecké farnosti P. Mgr. 
Miroslaw Jesel ještě před vlastním 
zavěšením zvonů do levé věže 
kladívkem symbolicky ověřila zvuk 
farního média. Bude ohlašovat 
bohoslužbu půl hodiny před jejím 
začátkem (denně 7.30 a 17.30 
hod., v neděli též v 9.30 hod.). 
Oznámí také poledne a páteční 
hodinu umučení Krista (v 15 hod.). 

Dva zvony – větší se jménem 
Panna Maria Frýdecká o hmotnosti 
850 kg a menší Josef o hmotnosti 
490 kg – byly odlity v roce 2007 ve 
zvonařské dílně Marie Tomáško-
vé-Dytrychové v Brodku u Přerova 
za 618 000 Kč. Celkový náklad 
dosáhl téměř jednoho milionu, 
neboť dalších asi 350 000 Kč bylo 
třeba na opravu zvonové stolice, 
elektroniku a mechaniku pohonu. 
Pomohly finanční dary sponzorů, 
jednotlivců, ale i poutníků, kteří při-
spěli na mistrovské dílo, abychom 
se po více než 60 letech mohli ve 
Frýdku zaposlouchat do nádher-
ného zvuku kvalitních zvonů. 

Nové zvony v bazilice minorNové zvony v bazilice minor

Historie frýdeckých zvonů byla 
velmi pohnutá. Potvrzuje to his-
torik PhDr. David Pindur. Říká: 
„Bazilika minor Navštívení P. Marie 
měla dosud dva zvony. Menší z 
nich, tzv. sanktusník, je zavěšen 
ve věžičce nad presbytářem a 
příležitostně se na něj zvoní ručně. 
V pravé věži baziliky je zavěšen 
obrovský železný zvon z roku 
1942. Jeho hmotnost přesahuje 
povolený váhový limit, a proto se 
na něj z bezpečnostních důvodů 
v poslední době nezvonilo. Tento 
zvon podřadné kvality a nekvalitní-
ho zvuku byl zakoupen po druhé 
světové válce Farním úřadem ve 
Frýdku jako provizorium ze sklád-
ky Vítkovických železáren. Původ-
ní snahu pořídit nové kvalitní zvony 
zmařilo období navazující na úno-
rové události 1948.“ 

První zvony zavěšené do 
impozantních věží byly rekvíro-

vány pro válečné účely rakous-
ko-uherské armády. V roce 
1916 přišel chrám o oba menší 
zvony, utichl též nejstarší zvon 
ulitý roku 1795. Za účasti vojska 
byl shozen z pravé věže poutní-
ho chrámu. Před uslzenými zra-
ky frýdeckých farníků a poutníků 
16. listopadu 1917 se zabořil do 
dlažby před svatyní. I tři bronzo-
vé zvony slavnostně posvěcené 
pro mariánský chrám 18. srpna 
1929 se staly obětí druhé světo-
vé války. „Quod caritas obtulit, 
Mars abstulit. – Co láska dala, 
válka vzala,“ dodává Dr. Pindur. 

Věřme, že hlahol nových 
zvonů bude důstojně reprezen-
tovat jedinou papežskou baziliku 
minor v naší diecézi a jejich hlas 
laděný do tóniny F 1 a do tóni-
ny A 1 nikdy nezanikne hlukem 
světa, ani válečným tažením. 

Anna Nováková

SVĚCENÍ ZVONŮ: Slavnostního okamžiku se kromě biskupa Lobkowic-
ze zúčastnila také primátorka města Eva Richtrová.  Foto: Petr Pavelka

Muzikálem Ondráš se před-
stavily děti a třídní učitelé 
čtvrtých ročníků 8. základní 
školy ve Frýdku-Místku v Kině 
Petra Bezruče 19. března stov-
kám diváků. Akce byla vyvr-
cholením celoročního projek-
tu Beskydy, který žáky provází 
během celého školního roku.

Hodinové vystoupení zpraco-
vali třídní učitelé Zuzana Žáková, 
Gabriela Ptáčníková a David 
Březovják podle námětů Oldři-
cha Šuleře, frýdecko-místeckých 
patriotů a znalců historie manželů 
Jiřiny a Jaromíra Poláškových 
a muzikanta Tomáše Kočka. 
Děti provedly diváky příběhem 
beskydského zbojníka Ondráše 
od narození až po jeho násilnou 
smrt z rukou jeho druha Juráše.

Zpěvem dětské herce dopro-
vázel dětský sbor I. stupně pod 
vedením Moniky Švantnerové 
a Ivany Petkovové a cimbálová 
muzika Háj.

„Počátky vzniku muzikálu byly 
hektické, představení se mělo 
původně odehrát ve školní jídel-
ně, jen pro úzký okruh rodičů a 
příbuzných žáků,“ řekla třídní uči-
telka Zuzana Žáková. „Zájem o 
představení nejen z řad rodičů nás 
však překvapil a díky vstřícnosti 

Děti zakončily projekt muzikálem

Sdružení rodičů, vedení školy a 
sponzorům se rozhodlo o proná-
jmu prostor Kina Petra Bezruče.“

Muzikál nakonec sledoval 
zcela zaplněný sál kina, který 
úsilí dětí mnohokrát aplaudoval.

Po ukončení představení se 
diváci přesunuli do prostor školy, 
kde akce pokračovala Beskyd-
ským jarmarkem, vernisáží výtvar-
ných prací dětí na téma Beskydy a 
veselicí u cimbálu. Přesun do ško-
ly sice krátce ochromil dopravu v 
centrální části Místku, nakonec se 
však všichni bez problémů dostali 
do školy, která dosud tak počet-
nou návštěvu rodičů a dalších 
zvědavců nezažila. Návštěvníci 
měli možnost koupit si výrobky dětí 
a přispět na další výdaje spojené s 
projektovou výukou. Do akce Bes-
kydský jarmark se zapojili i ostatní 
pedagogové školy, kteří v krojích 
nabízeli místní speciality a zajišťo-
vali program a dohled nad dětmi.

„Velmi oceňuji nasazení peda-
gogů čtvrtých ročníků a jejich kole-
gů, kteří zajistili celou tuto akci,“ 
řekla ředitelka 8. základní školy 
Marie Rojková. „Rodiče žáků i další 
příchozí mohli vidět, s jakou maxi-
mální péčí se naši učitelé věnují 
dětem nejen v době školní výuky, 
ale také ve svém volném čase.“

4. dubna byla slavnostně 
otevřena nová Galerie pod 
zámkem, za účasti pozva-
ných hostů i některých auto-
rů, jejichž obrazy nabízí. Lidé 
pohybující se v oblasti kultury 
ocenili umístění galerie, která v 
sousedství frýdeckého zámku 
a dalších kulturních podniků 
na frýdeckém náměstí vytváří 
jakýsi koncentrovaný „gale-
rijní vršek“, kde si milovníci 
umění mohou přijít na své.

„Máme další možnost, jak obo-
hatit svůj život o svět plný nových 
zážitků a příběhů, o novou inter-

Slavnostní otevření galerie pod zámkemSlavnostní otevření galerie pod zámkem

pretaci světa očima výtvarných 
umělců. Můžeme s umělci sdílet 
jejich radosti i zklamání, vítězství 
i prohry, milovat a nenávidět, 
hrát si v dospělém věku,“ shrnul 
za všechny Karel Bogar, který 
pochválil galerii za promyšlenou 
koncepci a popřál jí, aby byla 
pomyslnou štikou v rybníku, kte-
rá rozčeří stojaté vody. Současně 
upozornil, že doba výtvarnému 
umění zrovna nenahrává. „Zvět-
šují se sociální propasti ve spo-
lečnosti, setkáváme se se stále 
omezenějším rozhledem lidí a 
neznalostí základních informací 
ve výtvarné oblasti. Obecný vkus 
je podřízen médiím a nezkuše-

V NOVÉ GALERII: O příjemnou atmosféru se postaral také klarine-
tový soubor Prestige kvartet..   Foto: Petr Pavelka

ný návštěvník je jimi ovlivněn a 
doslova oblbován. Na druhou 
stranu se stává umění jakousi 
bankovní jistotou pro určité typy 
lidí, což převrací hodnotový sys-
tém, na který jsme byli zvyklí,“ 
prohlásil Karel Bogar. 

Všichni zúčastnění dali svou 
přítomností na zahájení najevo, 
že zřejmě patří do kategorie 
těch, kteří mají potřebu obklo-
pit se doma alespoň několika 
díly, která osloví a zprostředkují 
magický kontakt s umělcem. 
Galerii nezbývá než popřát, aby 
takoví návštěvníci do galerie 
zavítali i v dalších dnech a měsí-
cích.  (pp)

Tak jako minulý rok je tady 
zase to jaro a s ním Čerstvé 
na prkýnku. Letošní ročník 
bude zahájen 1. května a 
bude nabízet až do 4. května 
bohatý program tvůrců nejen 
z celé České republiky, ale i z 
Polska a Slovenska. 

„Čerstvé na prkýnku je festival 
amatérské divadelní tvorby, kde 
se setkáte jak s tradičním poje-
tím divadla, tak i s jeho hraniční-
mi přesahy. Čerstvé na prkýnku 
skýtá také možnosti aktivního 
vyžití, a to jak v několika tvůrčích 
dílnách, tak v bohatém dopro-
vodném programu. Přijít se 
podívat na Prkýnko může každý 
se zájmem o čerstvou kulturu,“ 
přiblížil Pavel Železník ze Spol-
ku přátel Frýdku-Místku, který 
odkazuje na aktuální program 
na http://prkynko.sokolikfm.cz.

„První májový den rozjedeme 
už od rána v balkánských ryt-
mech, při kterých budete moci 
ze dřeva řezat a vyřezávat lout-
ky. Dokonce čtyři metry vysokou 

Čerstvé na prkýnku letos mezinárodní
loutku přijedou vyřezat sochaři z 
Uherského Hradiště. A ty, co mají 
rádi maso, určitě potěší balkán-
ské pochoutky, které se budou 
připravovat přímo na ohni. Lásku 
i boj, vášeň i zradu v podvečer 
pro nás přichystalo Autorské 
divadlo Jiříkovo vidění z Ostravy 
ve své hře Svázané ruce. Páteční 
večer s divadelním představením 
Čerstvé na nevěsty, výstavou a 
kakofonním koncertem připra-
vili studenti uměleckých škol z 
Ostravy, Brna a Prahy. To, co 
zde bude k zhlédnutí, je plodem 
značné experimentality hledají-
cí se v mezních existenciálních 
možnostech lidského bytí,“ nav-
nadil Pavel Železník. Prozradil 
i zajímavou možnost pro děti i 
dospělé, kterou skýtá sobotní 
dílna vyrábění loutek z keramiky. 
V keltské keramické peci loutky 
pomohou vypálit studenti ZUŠ, 
odpoledne se budou promítat 
multimediální projekce studen-
tů AVU. „Velmi nás potěšilo, 
že pozvání přijalo i slovenské 

divadlo Lunetrdlo z Partizánské 
Ľupče, které představí svou hru 
Z rozprávky do rozprávky. Na 
otázky vztahu východu a západu 
bude hledat odpovědi, po promí-
tání animací z AniFestu, polské 
Cieszyńskie Studio Teatralné s 
přestavením plným energie „Kav-
kazkij Priviet“. Divadlo V Soukolí, 
završí festival divadelní improvi-
zací, jež je nejtěžším divadelním 
žánrem, představením, o kterém 
zatím nikdo nic neví,“ zůstává 
nakonec i lehce tajemný Pavel 
Železník.  (pp)
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Info z odborů

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 60,57 m2 (III.NP)
3) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
5) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

+ WC 1,9 m2 směr Ostravská 
6) objekt bez čp./če. (ul.Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21,56 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)

u Kina P. Bezruče  22. 4. - 24. 4.
u krytého bazénu 29. 4. - 30. 4.
u Billy 15. 4. - 17. 4.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Provozní doba mobilní sběrny je 

vždy úterý, středa, čtvrtek od 10:00 
do 18:00 h. (dle harmonogramu).

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kom-
petenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolu-
práci s Frýdeckou skládkou, a. 
s., zajišťující svoz komunálního 
odpadu na území města Frýd-
ku-Místku, harmonogram svozu 
objemného odpadu v roce 2008, 
tzv. jarní úklid, a to formou při-
stavení velkoobjemových kon-
tejnerů. V letošním roce na jaře 
budou velkoobjemové kontejne-
ry přistaveny na 54 svozových 
místech, jak je uvedeno v har-
monogramu. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 11. hod., a vyve-
zeny budou následující den opět 
dopoledne, nejpozději do 11. 
hod. Upozorňujeme, že odpad 
smí být odkládán pouze do 
kontejnerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner bude 
považováno za odkládání odpa-
du mimo vyhrazené místo dle 
ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, s 
možností udělení pokuty až do 
výše 50 000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská policie Frý-
dek-Místek 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
15. 4. - Frýdek, ul. K Lesu 

- naproti kříže; ul. Vršavec - u 
lesa; ul. Mánesova-Žižkova - u 
pivnice; Místek, ul. Beethoveno-
va - na parkovišti; ul. Myslbeko-
va - u rozvodny; ul. Ke Splavu 
- u nádob na separovaný odpad

16. 4. - Frýdek, ul. Slezská - 
na parkovišti; ul. Černá cesta - u 
obchodu; ul. Křižíkova - autobu-
sové stanoviště VP; Lískovec - za 
výrobnou krůtích výrobků; Frýdek, 
ul. J Hakena - u večerky „Maják“; 
ul. Tolstého - u telefonní budky

17. 4. - Frýdek, ul. I. P. Pav-
lova - vedle č. p. 284; ul. Nad 
Mostárnou - u lávky; ul. J. Skupy 
- za kulturním domem; ul. Cihelní 
- u gymnázia a SOŠ (dříve 10. 
ZŠ); ul. Klicperova - u popelnic;  
ul. Slunečná - naproti č. p. 290

21. 4. - Místek, ul. Hálkova-
Březinova - u výměníku; ul. ČSA 
- u č. p. 1935 (na parkovišti);  ul. 
Anenská - poblíž č. p. 632; ul. Zd. 
Štěpánka - za restaurantem; ul. 
Bezručova - u betonových zábran; 
ul. K Olešné - u č. p. 1332

22. 4. - Místek, ul. J. Trn-
ky - u Restaurace Morava; ul. 
Dr. Vaculíka - parkoviště za 8. 
ZŠ; ul. Frýdlantská - u věžáků; 
Lysůvky - u telefonní budky, 
naproti zahradnictví; Zelinkovice 
- poblíž mateřské školy, u nádob 
na separ. odpad; Chlebovice - u 
transformátoru a u pošty

Harmonogram svozu objemného odpadu 
ve městě Frýdku-Místku a přilehlých obcí

23. 4. - Frýdek, ul. Novodvor-
ská - Čapkova; ul. M. Chasáka 
- u domu č. p. 3149; ul. Pekařská - 
naproti domu č. p. 3057; Místek, ul. 
Pavlíkova - u nádob na separovaný 
odpad; ul. Lesní - za domem č. p. 
505; ul. Palkovická - u podchodu

24. 4. - Lískovec - u hasičské 
zbrojnice a u hřbitova; Skalice 
- u kulturního domu; u vrby (POU-
ZE DNE 10.4.!); u žampionárny 
(POUZE DNE 24.4.!); u kostela; 
Místek, ul. Polní - u hřiště; ul. Kola-
říkova - naproti domu č. p. 1589; ul. 
Spořilov - za domem č. p. 1612; ul. 
Čelakovského - bývalá prodejna

V době od 18. 4. do 21. 4. 
bude umístěn velkoobjemový 
kontejner také na ul. Míru, a to v 
místě u prádelny a u hřiště. Kon-
tejner bude umístěn v pátek dne 
18. 4. v dopoledních hodinách, 
stažen bude v pondělí 21. 4. 
také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontej-
nerů neodkládejte nebezpečný 
odpad, tj. mazací a motorové ole-
je, olejové filtry, televizory, moni-
tory, počítače, obrazovky, lednice, 
mrazáky, zbytky barev, laků a 
ředidel, použité obaly od postřiků, 
autobaterie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky. Tyto odpady 
můžete odložit ve sběrném dvoře 
(na ul. Panské Nové Dvory, na 
ul. Hlavní - pod estakádou, nebo 
na ul. Svazarmovská - v objektu 
společnosti Sběrné dvory, s.r.o.) 
nebo v mobilní sběrně. 

Změna umístění velkoobje-
mových kontejnerů v rámci ulice 
vyhrazena. Pro informace se 
můžete obrátit na odbor život-
ního prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 489 nebo přímo 
na Frýdeckou skládku, a. s.,
tel. 558 623 546.

o celkové výměře 116,02 m2 
nacházející se v I.NP objektu 
čp. 1146, tř. T.G.Masaryka, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (v 
současné době je zde v provozu 
prodejna kol). Smlouva o nájmu 
na dobu neurčitou, doporučená 
výše nájemného 2.280 Kč/m2/
rok. Prostory nebudou pronají-
mány za účelem provozování 
herny, restaurace apod.

Žádosti o pronájem s nabí-

zenou výší nájmu (zvlášť v 
zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat“ – čp. 1146, velký 
prostor) a informací, za jakým 
účelem budou nebytové prostory 
využívány, doručte na podatelnu 
Magistrátu města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148 maximálně do 30. 
4. 2008, 17.00 hodin.

Případné dotazy na tele-
fonním čísle 558 609 174.

o celkové výměře 13 m2 
nacházející se v I.NP objektu 
čp. 1146, tř. T.G.Masaryka, 
k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Mís-
tek (byla zde v provozu prodej-
na pečiva). Smlouva o nájmu 
na dobu neurčitou, doporučená 
výše nájemného 2.280 Kč/m2/
rok. Prostory nebudou prona-
jímány za účelem provozování 
herny, restaurace apod.

Žádosti o pronájem s nabí-

zenou výší nájmu (zvlášť v 
zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat“ – čp. 1146, malý 
prostor) a informací, za jakým 
účelem budou nebytové prostory 
využívány, doručte na podatelnu 
Magistrátu města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148 maximálně do 16. 
5. 2008 17.00 hodin.

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

Metan
– součást skládkových plynů není odpad, ale zdroj energie

Metan Pojmem skládkový plyn 
(označován také LFG z anglické-
ho Landfil Gas) je označován plyn 
vznikající samovolně ve sklád-
kách anaerobním rozkladem (za 
nepřístupu vzduchu). Tento plyn 
vzniká naprosto shodným způ-
sobem jako bioplyn v bioreakto-
rech, tedy postupnou přeměnou 
biologicky rozložitelného odpadu 
působením acidogenních a met-
hanogenních bakterií.

Množství a složení, potažmo 
kvalita skládkového plynu závisí 
na množství skládkovaného odpa-
du, složení ukládaného odpadu 
(druh ukládaného odpadu, pH, 
poměr zastoupení jednotlivých 
složek odpadu), stupni jeho roz-
kladu, teplotě a především vlhkos-
ti, která je limitujícím faktorem pro 
tvorbu skládkového plynu.

Složkami skládkového plynu 
jsou metan a oxid uhličitý dopl-
něné stopovými příměsmi. Sklád-
kové plyny se vzájemně neliší 
pouze druhem a množstvím sto-
pových příměsí, ale hlavně vari-
abilitou poměru CH4 : CO2, a to 
ne jen mezi různými skládkami, 
ale i na jedné skládce v čase. Ze 
stopových složek je třeba jmeno-

vat kyslík, sulfan, 
argon, halogenvo-
díky, oxid dusný, 
amoniak, vodík, 
organické látky 
(uhlovodíky, alko-
holy, aldehydy, 
ketony) a organo-
chlorové a křemí-
katé sloučeniny. 
Obsah stopových 
složek je vzhledem 
k množství metha-
nu a oxidu uhliči-
tého zanedbatelný 
(maximálně v 
jednotkách ppm), 
ale jejich hladinu 
je třeba sledovat pro jejich nega-
tivní vlivy na životní prostředí a 
na případná zařízení používaná 
při likvidaci nebo dalším využití 
skládkového plynu. 

Současná legislativa ukládá 
povinnost vypracovat projekt 
odplynění skládky jako nedílnou 
a odborně zpracovanou součást 
projektu skládky a její rekultivace, 
případně rekultivace starých eko-
logických zátěží.

Odplynění skládky má zabrá-
nit hromadění LFG, které by 
mohlo mít za následek porušení 
izolační bariéry skládky (foliové 
nebo jílové), a předejít jeho úni-
ku či případné příčině výbuchu a 
v neposlední řadě patří methan 
ke skleníkovým plynům, které 
vyvolávají tzv. skleníkový efekt.

Systémy odplynění skládek 
jsou v zásadě dvojího druhu: 

A. PASIVNÍ SYSTÉMY – Plyn 
vychází ze skládky samovolně, 
vlastním přetlakem. 

B. AKTIVNÍ SYSTÉMY – Plyn 
je ze skládky odsáván pomocí 
odsávacího zařízení, většinou 
dmychadla (viz. obr.). Podtlak ve 
skládce však musí být udržen na 
hladině, která zaručuje, že sklád-
ka nebude aerobizována (nebu-
de přisávat okolní vzduch). 

Součástmi odplyňovacích sys-
témů jsou sběrná potrubí, tvořená 
drenážemi, které jsou většinou 
realizovány perforovanými trub-
kami z tvrzeného polyethylenu. 
Drenáže jsou ve skládce vedeny 
vodorovně nebo svisle. Potrubí 
drenáže je obsypáno vrstvou 
štěrku (kačírku), aby byla zajiš-

těna poréznost okolí a nedochá-
zelo k ucpávání trub odpadem. 
Svislé vedení je navíc vloženo do 
pevné, většinou kovové trubky, 
která zabrání přerušení vedení 
v případě horizontálního posuvu 
vrstvy odpadu.

Vzhledem k faktu, že oxid uhli-
čitý a metan, tedy hlavní složky 
skládkového plynu, mají řadu 
negativních vlastností (například 
jsou nejvýznamnějšími emisními 
antropogenními vlivy působícími 
na celkové oteplování atmosféry 
– skleníkový efekt), nelze akcep-
tovat volné unikání LFG do okol-
ní atmosféry.

Podle množství a složení 
plynu produkovaného skládkou 
je aplikována metoda přemě-
ny skládkového plynu na látky, 
které jsou pro životní prostředí 
přijatelnější. 

V případech, kdy je produkce 
tak nízká, nebo kvalita plynu tak 
špatná, že nelze stávající pro-
dukci smysluplně využít, je plyn, 
jakožto odpad, pouze zneškod-
ňován. Jako jeden ze způsobů 
se v současné době jeví využití 
biofiltrů. Tento způsob spočívá 
ve filtrování skládkového ply-
nu přes vrstvu kompostu nebo 
rašeliny, ve které se za působe-
ní methanotrofů a methylotrofů 
účinně odbourá methan i někte-
ré stopové prvky. Smysluplnější 
je ale samozřejmě, pokud je to 
jen trochu možné a efektivní, 
produkovaný skládkový plyn 
využít energeticky v kogenerační 
jednotce, kde se vyrobí elektric-
ká energie a teplo. 

Čerpací stanice skládkového plynu (dmychadlo)

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory
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Soukromá  střední  odborná  
škola Frýdek-Místek, s. r. o.
T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek

Nabízíme studijní obory:
Sociální činnost

Veřejnosprávní činnost
Forma studia: DENNÍ

DÁLKOVÉ - výuka 1x týdně 
odpoledne

(možnost zkráceného studia)
Všechny obory i formy studia 
zakončeny maturitou.
Dosažené vzdělání: úplné střed-
ní odborné, profesního typu.

558 433 636
www.ssosfm.cz

miluse.pacikova@ssosfm.cz

Frýdecká skládka, a.s. oznamuje,

že ve dnech 1. a 8. května

proběhne

svoz komunálního odpadu

jako v každý jiný pracovní den

608 975 813
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Pro inzerci ve 
zpravodaji

volejte
603 249 743

STOLÁRNA

26. 4. OLAH SZABOLCS 
QUARTET

27. 4. LACO DECZI
& CELULA NEW YORK

LACO DECZI SLAVÍ 70 LET

Potoční 1228, Frýdek-Místek, 
telefon: 558 629 135
www.klub-stolarna.cz

I letos na jaře uspořádala 
Frýdecká skládka, a.s. popu-
lární akci „Úklid lesa se sto-
nožkou“. Cílem akce bylo 
pomoct přírodě, která se pro-
bouzí ze zimního spánku. 

Akce proběhla v sobotu 5. 
dubna v areálu střediska Dopra-
vy Frýdecké skládky, a.s. na 
Panských Nových Dvorech. Cel-
kem se zúčastnilo přes 60 dětí i 
dospělých (oddíl Nezbeda, děti 
a mládež z Dětského domova 
z Bruzovské, děti z nízkopraho-
vého klubu Ú-kryt). Bylo velmi 
potěšující a povzbudivé, že úkli-
du se zúčastnily i rodiny s malý-
mi dětmi. Úklid byl rozdělen do 
několika oblastí, z nichž každá 
skupina dostala svůj rajón, který 
měla uklidit. Jako vždy se uklízel 
Frýdecký les v okolí příjezdových 
cest, naučná stezka a louky u 
skládky komunálního odpadu. 
Během sobotního dopoledne 
děti nasbíraly v lese a okolí 160 
pytlů s odpadem a jiný odpad, 
který nezodpovědní lidé odložili 
v lese a u cesty, což ve výsledku 
ukázalo na úctyhodných 710 kg 
odpadů. Vesměs se jednalo o 
plasty a papír, ale našli se zde 
i pneumatiky, autobaterie i stará 
televize. Je velice zarážející, že 
občané si pletou neustále okolní 
přírodu se skládkou. I to však 
svědčí o mentalitě našich spo-
luobčanů.

Po náročné práci připravila 
Frýdecká skládka, a.s. pro malé 
i velké občerstvení v podobě 
grilování klobásek na stylovém 

IV. ročník akce Úklid lesa se stonožkou
grilu z popelnice. 
Po dobrém jídle 
byly z účastníků 
akce vylosovány 
výherci pěkných 
a hodnotných 
cen a na závěr 
si každá skupina 
odnesla certifi-
kát o účasti na 
této akci.

Na závěr bych rád poděkoval 
všem zúčastněným, a to i jak 
jednotlivcům, tak i organizacím, 

Úřad práce ve Frýdku-Místku ve spolupráci s 
Hospodářskou komorou ČR pořádá dne 18. dubna 
2008 ve Víceúčelové sportovní hale ve Frýdku-
Místku „Trh pracovních příležitostí“. Akce, která 
se zde nekonala již několik let, je určena široké 
veřejnosti, zejména však nezaměstnaným, lidem 
hledajícím nové zaměstnání a studentům středních 
škol a učilišť, kteří ukončí v následujících měsících 
své studium. Vstup je pro všechny bezplatný.

„V době od 10,00 – 17,00 hod. se budou ve 
sportovní hale prezentovat firmy nejrůznějších oborů a zaměření se svou nabídkou aktuálně volných pra-
covních míst či výhledově obsazovaných pracovních pozic. Očekáváme účast několika desítek zaměst-
navatelů okresu i blízkého okolí. Pro zúčastněné zaměstnavatele to bude příležitost nejen k propagaci 
firmy, ale především jedinečná možnost oslovit velké množství zájemců a najít nové zaměstnance,“ uvedla 
Markéta Uhrová, vedoucí Institutu trhu práce při ÚP ve Frýdku-Místku.

Osloveny budou střední školy okresu s požadavkem, aby na trh uvolnily studenty 4. resp. 3. ročníků a 
informace bude předávána také nezaměstnaným osobám evidovaným úřadem práce. Propagace „Trhu 
pracovních příležitostí“ bude probíhat ve spolupráci s firmou Sportplex Frýdek-Místek, s. r. o., která je 
provozovatelem Víceúčelové sportovní haly.

Organizaci „Trhu pracovních příležitostí“ si vzali na starost pracovníci Úřadu práce ve Frýdku-Místku 
a Hospodářské komory ČR, kteří realizují projekt Evropského sociálního fondu s názvem „Institut trhu 
práce – podpůrný systém služeb zaměstnanosti“ (ITP). Tento projekt má přispět k rozšíření služeb 
zaměstnanosti, svou činnost zaměřuje zejména na nezaměstnané osoby a zaměstnavatele, dále na 
vzdělávací instituce, školy a další subjekty na trhu práce.

Kontakty:
- Ing. Markéta Uhrová, ved. odd. ITP, Úřad práce ve Frýdku-Místku
Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek, tel.: +420 950 113 589, 724 779 848,
marketa.uhrova@fm.mpsv.cz
- Ing. Tomáš Hrubiš, vedoucí pracoviště ITP HK ve Frýdku-Místku, Hospodářská komora ČR
Antonínovo náměstí 92, 738 01 Frýdek-Místek, tel.: 724 613 105, hrubis@komora.cz
Pilotní systémový projekt ITP realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spolu s dalšími partne-

ry, kterými jsou Hospodářská komora ČR, Národní vzdělávací fond a úřady práce v pěti krajích. Hlavním 
cílem projektu je zkvalitnění, rozšíření a modernizace služeb zaměstnanosti.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008.

Firmy budou ve Frýdku-Místku nabízet 
místa na Trhu pracovních příležitostí

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450,

738 02 Frýdek-Místek
Tel.: 558 435 401, 558 437 336

e-mail:
lidovydum.fm@centrum.cz

www.lidovydum-mistek.wz.cz

Přednáška prof. PhDr. Jaro Kři-
vohlavého na téma: O cestě k 
dobrému manželství
ve čtvrtek 17. dubna v 17.30 h 
– velký sál Lidového domu

které se do jarního kola úklidu 
lesa se stonožkou zapojili.

 Ing. Lubomír Tararík
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

Palackého 134
Tel.: 558 433 431-2
www.kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083, www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8,00 - 12,00      12,30 - 16,00
čt 8,00 - 12,00      12,30 - 17,00
so, ne                       13,00 - 17,00
Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz 
o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historic-
ko-etnografická část prezentuje nyní na 800 
sbírkových předmětů, dokumentujících tradič-
ní zemědělství, řemesla, obchod, železářství 
a další. Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-
nin a přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. Nabízí 
Rytířský sál, s erbovními obrazy slezské šlech-
ty, zámecké interiéry instalované v reprezen-
tačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, 
kapli sv. Barbory a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. 
Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nej-
známějším a k nejnavštěvovanějším marián-
ským poutním místům ve Slezsku. Expozice je 
obohacena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána 
Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, 
které byly přestěhovány z poutního kostela 
Navštívení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jed-
nomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „šumivá, divoká 
Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a 
zároveň moderní byla a jsou města Frýdek 
a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
Výstavy:

S VŮNÍ TABÁKU
Výstava ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč a 
Muzea Beskyd seznamuje s historii dýmek, 
kuřáckých potřeb a tabáku u nás a ve světě. 
Dýmka je sama o sobě krásná věc, dovede 
okouzlit i ty, kteří nikdy nekouřili. Dýmky jsou 
něco, co jejich sběratelé už po staletí obdivují. 
Potrvá do 20. dubna 2008.

FM SALON 
Několik desítek autorů profesionálů i 

Středa 16. dubna v 19.00 h. - Národní dům 
CAMERATA JANÁČEK & MICHAL 

BÁRTA - klavír 
Tvoří jej 13 hudebníků, převážně předních 
hráčů Janáčkovy filharmonie Ostrava.
Předplatitelé KPH 2007/ 
vstupné: 150 a 80 Kč (studenti, důchodci)

Středa 23. dubna v 19.00 h. - frýdecký zámek 
VIVAT CAROLUS QUARTUS

ŠTĚPÁN RAK - kytara & ALFRÉD 
STREJČEK - bicí, flétna a přednes
Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV. 
Nastudováno k připomenutí 690. výročí 
narození Karla IV. 
Předplatitelé Zámeckých koncertů 2007/ 
vstupné: 150 a 80 Kč (studenti, důchodci)
Čtvrtek 24. dubna v 19.00 h. - Národní dům

SCREAMERS tisíce a jedné noci
Premiérový pořad pražské travesti skupiny.
vstupné: 200, 180 a 150 Kč
Výstavy:
1. dubna - 31. května - chodby Nár. domu 
Fotoklub Český Těšín - výstava fotografií

Pohybové kurzy: březen - duben 
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - začátečníci 

září - prosinec 
Národní dům pořádá taneční kurzy pro 
mládež. V tanečních kurzech jsou vyučo-
vány standardní a latinskoamerické tance. 
Naučíte se taneční kroky, např. polka, 
valčík, waltz, tango, foxtrot, sambu, rum-
bu, cha-cha, jive.  Přihlášky do tanečních 
kurzů přijímáme osobně v kanceláři - útvar 
kultury v Národním domě. 
Termíny: středa 16.45 a 19.30, čtvrtek 
16.45 a 19.30 a neděle 15.45 a 18.30.
Info na tel. čísle 558 432 011, Hana Janáčková, 
e mail: hana.janackova@kulturafm.cz

amatérů prezentuje svá díla na výstavě 
V-klubu výtvarníků Frýdecko-Místecka. 
Na výstavě se představí umělci různých 
výtvarných oborů a rozličných stylů. 
Vernisáž ve čtvrtek 4. dubna v 17 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.
Potrvá do 25. května 
PROGRAMY, KONCERTY
Úterý 15. dubna 17,00 h. – zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mate-
riálů, doplněné výměnou poznatků a mate-
riálu, poradenská služba, videoprojekce
Středa 23. dubna 19,00 hodin – Rytířský 
sál frýdeckého zámku
6. zámecký koncert

VIVAT CAROLUS QUARTUS
Štěpán Rak – kytara
Alfréd Strejček – přednes
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY
Čtvrtek 17. dubna
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
v 17.00 hodin
BESKYDSKÉ PŘEHRADY A NÁDRŽE
Přednáška přiblíží historii známých i 
méně známých vodních nádrží, např. 
Maxova nádrž, Čurábka, Blato, Ćerný 
klauz, jak se měla stavět údolní nádrž na 
Podolánkách, amatérský filmový záznam 
o výstavbě vodní nádrže Baška, letadlem 
nad beskydskými přehradami a další.
Čtvrtek 24. dubna 
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
v 17.00 hodin
STAŘÍČ, JEDNA Z NEJSTARŠÍCH 
OBCÍ POBESKYDÍ
Přednáška přiblíží historii nejstarší písemně 
doložené obce na Frýdecko-Místecku. Sta-
říč na nejstarších mapách, archeologické 
nálezy na území obce, filiální kostel Pový-
šení sv. Kříže, opuštěné lomy na vápenec 
na Kamenné, lidová architektura a další.

Čtvrtek 17. dubna v 19.00 hodin
Těšínské divadlo
Eugene O´Neil

MĚSÍC PRO SMOLAŘE
Předplatitelská skupina FMA
vstupné: 90 a 50 Kč (studenti, důchodci)
Předprodej vstupenek hodinu před začát-
kem představení.
Neděle 20. dubna v 15.00 hodin
Divadlo V batohu

AFRICKÁ POHÁDKA
Dobrodružný a humorný příběh o lovci 
Hoďflintudožitovi.
Pohádka je plná afrických rytmů a pohy-
bem, hrou i písněmi zapojuje děti do děje.

vstupné: 30 Kč
Středa 23. dubna v 19.00 hodin
Radošinské naivné divadlo
Stanislav Štepka

STVORENIE SVETA
Další část volné trilogie je poetickou insce-
nací, která je žánrově nejblíže muzikálu, 
chce divákům přiblížit „hvězdné hodiny 
lidstva“. Stvoření vesmíru a prvních lidí, 
slasti rajského života, první hřích, úsilí 
Adama a Evy i jejich dětí Ábela a Kaina.
Hrají: Stanislav Štepka, Soňa Norisová/
Lenka Bariliková, Mojmír Caban, Maruš-
ka Nedomová…
Režie: Ondrej Spišák
Předplatitelská skupina B
vstupné: 350 Kč 
Pátek 25. dubna v 19.00 hodin

VLASTA REDL
Recitál známého písničkáře.
vstupné: 200 Kč 
Divadelní představení skupiny B „PŮL-
DRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ“ původně 
plánované na březen se uskuteční 31. 
května v 19.00 hodin v Nové scéně Vlast.

FILMOVÝ KLUB
Úterý 15. 4. v 19.00 hod.

ZUŘÍCÍ BÝK/USA
Robert De Niro ve své životní roli boxera 
střední váhy.
Pondělí 21. 4. v 19.00 hod.

LOVEC DRAKŮ/USA
Působivé drama o jedné dětské zradě, na 
jejíž vykoupení čekají její oběť a viník, dva 
afgánští přátelé, více než dvacet let.
Úterý 22. 4. v 19.00 hod.

PLECHOVÝ BUBÍNEK/Německo
Film je sugestivní výpovědí o tomto sto-
letí. Dominujícím prvkem kromě grotesk-
ního protagonisty je génius loci města 
Gdaňska, kde se po staletí setkával živel 
Kašubů, Poláků, Němců a Židů. Ceny: 
1979 – Oscar za nejlepší cizojazyčný film
Pondělí 28. 4. v 19.00 hod.

VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY/VB
Viggo Mortensen jako ruský mafián v 
novém thrilleru Davida Cronenberga.
Úterý 29. 4. v 19.00 hod.

PŘÍBĚH O UPLAKANÉM
VELBLOUDOVI/Německo

Unikátní hraný dokument z pouště Gobi, 
kde lidé dosud žijí v souladu s přírodou a 
pokoušejí se zachránit velbloudího albína, 
jehož matka zavrhla.

SOBOTNÍ BIJÁSEK
26. 4. v 15.00 h. - SHREK TŘETÍ/USA

Ve třetím filmu o pohádkovém království Za 
sedmero horami se Shrek a Fiona pokusí pře-
nést starosti s vládnutím na synovce Artieho.

FILMY PRO SENIORY
Středa 23. 4. v 10.00 hod.

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: Zlatý věk/VB
Postavila se nejmocnější armádě světa. 
Nechala popravit příbuznou. Svou lásku 
obětovala kvůli vyšším cílům. Cate Blanchett 
ve volném pokračování „Královny Alžběty“.

Výstava
3. března - 30. dubna
COUNTRY CROSS 

– fotovýstava Arnošta Čaply

Středa 16. – čtvrtek 17. 4. v 19.00 h.
O ŽIVOT/ČR

Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou 
Kotkem v hlavní roli.

Pátek 18. – neděle 20. 4. v 16.30 h.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY/Fr

Asterix a Obelix jsou zpět! Příběh plný 
sportovního zápolení mezi Galy a jejich 
soupeři z celého světa. 

Pátek 18. – neděle 20. 4. v 19.00 h.
SOUKROMÁ VÁLKA
PANA WILSONA/USA

Neuvěřitelný (leč skutečný) příběh o kongre-
smanovi (Tom Hanks), který dokázal obsta-
rat půl miliardy dolarů na vyzbrojení afgán-
ských mudžáhedů a rozhodl tak válku.

Středa 23. – čtvrtek 24. 4. v 19.00 h.
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ/USA

Texaský thriller od bratrů Coenů o násled-
cích jednoho drogového nedorozumění, 
jemuž vévodí výkon Javiera Bardema. 
Film získal čtyři Oscary za rok 2007.

Pátek 25. – neděle 27.4. v 19.00 h.
LET´S DANCE 2: STREET DANCE/USA
Další taneční film o mladých lidech, kteří 

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Info: www.vcelaricifm.wz.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích
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KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

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

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

Pobeskydský klub přátel 
výtvarného umění ve FM
V. Talicha 1863, tel.: 558 432 952

GALERIE POD SVÍCNEM

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

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

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

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

KLUB NEZBEDA

podlehnou jak kouzlu tance, tak i kouzlu 
toho druhého.

Středa 30. 4. v 19.00 h.
ONCE/IR

Potkali se v ulicích Dublinu. On muzikant, 
ona imigrantka. Muzikál Johna Carneyho 
s hudbou Glena Hansarda.

16. 4. středa STOUNDRUM 
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ 
DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝDNE + 
LOCAL DJS, FREE ENTRY !!!
17. 4. čtvrtek MLETÝ STRANDARD + HOSTÉ
PŘIJĎTE NA 3 KONCERTY ZADARMO, TEN-
TOKRÁT V PUNKROCKOVÉM STYLU 
18. 4. pátek METALOVÁ VICHŘICE
JIŽ TRADIČNÍ METALOVKA V PODÁNÍ DJS 
RAVYHO A ESTETA
19.4. sobota MUSIC SESSION NO.5
BEHIND THE DOOR, PARKINSON, NO EDUCA-
TION, TABASKOVA PARTYJA NA JIŽ 5. POKRA-
ČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉHO MINIFESTIVÁLKU
21. 4. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE DJ 
PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ , VSTUP 
ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
23. 4. středa STOUNDRUM + TURNAJ FOT-
BÁLEK
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ 
DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝDNE 
+ LOCAL DJS, ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE 
FOTBÁLKU
24. 4. čtvrtek ALTERNATIV MUSIC
DJ KASMIR, HUDBA V NETRADIČNÍM POD-
DÁNÍ, FREE ENTRY!!! 
25. 4. pátek NAA:SH:UP – MKTBROS ANNI-
VERSARY!!!
MKTBROS CREW: SMARIO, OLI, MALLAY, 
MC COREHARD, VJ RDO + PIXIE (T2B /PRA-
HA) + X.MORPH (REDRUM / BRNO) – LASER / 
LIGHTS / STROBO SHOW – 2X BAR – VIDEO-
PROJECTION – WELCOME DRINK ;)
26. 4. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL
DJ BARUCHA S HITY DOBY NEDÁVNO MINU-
LÉ A SPOUSTA DOBRÉ ZÁBAVY
28. 4. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE DJ 
PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, VSTUP 

ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
29. 4. úterý PARTYA MOVIES + KAPELA 
LÍHEŇ 
NA ÚVOD PROMÍTANÍ FILMU „MOJE NAŠE 
HOLKA“ A DEBATA S AUTORY, NÁSLEDUJE 
NATÁČENÍ SCÉN DO NOVÉ FILMOVÉ KOME-
DIE „BEZ SEBE“. ZAVRŠENO KONCERTEM 
KAPELY „LÍHEŇ“ + HUDEBNÍ PŘEKVAPENÍ. 
ZAČÁTEK V 18.00 HOD. VSTUP ZDARMA!!!
30. 4. středa STOUNDRUM – SPECIÁL
ZÍTŘEJŠÍ PRÁZDNINY VE ZNAMENÍ ZLO-
MENÝCH BEATŮ, RESIDENT DJS + SPECI-
AL GUESTS, VIDEOPROJECTION, LIGHTS 
/ STROBO SHOW, OTEVŘENO DO 04.00 
HODIN
1. 5. čtvrtek TANKER-KŘEST
KŘEST NOVÉHO CD MÍSTNÍ METALOVÉ 
PARTY + HOSTÉ
2. 5. pátek JURASSIC 5 (NY / USA) + HIP-
HOP PÁRTY 
MC AKIL + OTHER REPREZENT JURAS-
SIC 5 (NEW YORK / USA)!!!!!!!! DJS: LOWA, 
BURCHAK – FREE BREAKZ AND DANCING 
ZONE, ENTRY CCA 130,-
3. 5. sobota XAVIER BAUMAXA – KON-
CERT
MUZIKANT, SÓLOVÝ PERFORMER, ZPĚVÁK 
A NETRADIČNÍ HRÁČ NA KYTARU V JED-
NÉ OSOBĚ, SVÉRÁZNÝ TALENT HODNÝ 
POZORNOSTI! JEHO PÍSNĚ SI Z MOZKO-
VÝCH ZÁVITŮ JEN TAK NEVYŠROUBUJETE! 
VYZKOUŠENO

PŘIPRAVUJEME:
SOBOTA - 17. 5. - DAVID KRAUS - KONCERT
ČTVRTEK - 29. 5. – NA STOJÁKA - LIVE 
VYSTOUPENÍ ZNÁMÉ SHOW NA HBO (Čtvrt-
níček, Hanák, E. Kočičková)
MS SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI 2008 (VYBRA-
NÉ ZÁPASY ČESKÉ REPREZENTACE)

14. - 18. duben Týden nezbednické kuchy-
ně – pečeme, vaříme, smažíme a jíme
21. duben „Pohybový PĚTIBOJ“ – sou-
těže v netradičních disciplínách 
24. duben Křížem krážem po okolí – ori-
entační hra
30. duben Slet čarodějníků a čarodějnic
8. a 15. dubna ZAVŘENO! (z důvodů 
školení pracovnic)

Dne 17. dubna od 18 hodin v Klubu a gale-
rie U ČERNÉHO KOCOURA PROBĚHNE 
VERNISÁŽ K VÝSTAVĚ FOTOGRAFII 
Jindřicha Štreita pod názvem Cesta ke 
svobodě. Výstava potrvá do 15. 5. 2008.

DOBRÁ ČAJOVNA

25. 4. v 18:00 h. - koncert a přednáška Sri 
Chimnoy, seminář o hledání a nalézání 
skutečné podstaty člověka. Vstup volný. 
Info: 732 266 011

Plzeňský Prazdroj, a.s., Pivovar RADEGAST, Nošovice pořádá 1. května 2008,
 jako již tradičně, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v době od 8:00 do 16:00 hodin. 

Exkurze je možno rezervovat v termínu od 21. 4. do 30. 4. 2008, do 14:00 
hodin, na telefonním čísle 558 602 566, nebo emailové adrese:

exkurze.radegast@pilsner.sabmiller.com. Vstup je zdarma, exkurze se mohou 
zúčastnit děti od šesti let pouze v doprovodu dospělé osoby. 

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

Festival frýdecko-místeckých
divadelních souborů

„DNES VÁM HRAJE“ pokračuje
Pro děti

- vstupné 25 Kč
V sobotu 26. dubna nehrajeme.

Sobota 19. dubna v 15 hodin
Iva Peřinová

Popelka
klasická činoherní pohádka, hraje DUO 
– Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek, 

Junior studio
Pro mládež a dospělé

- vstupné 60 Kč
Pátek 25. dubna v 19 hodin

Jaromír Břehový
Otylka

činoherní komedie, hraje DS Čtyřlístek 
Frýdek-Místek.

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

představení!
Půjčování kostýmů v dubnu:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

Výstava kreseb a soch Zuzany Čadové
Potrvá do 12. května 2008.

Do 30. 4. - Librex plný slunce
Střední škola a Základní škola na ulici 

Pionýrů 767
30. 4. od 17 hodin

vernisáž fotografií Lukáše Horkého 

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

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

15. 4. - Burza kočárků, dětských kol 
a odrážedel

Příjem věcí od 9.00 hod., prodej během 
dopoledne.

18. 4. - Kamarádi z papíru
Vyrobíme si kočičku – technika trhání a 
lepení. Veškerý materiál u nás.
22. 4. - Přednáška „Hyperaktivní děti“
Mgr. Šigutová z Pedagog. psycholog. 
poradny ve F-M nám přiblíží problém výcho-
vy hyperaktivních dětí. Zodpoví také případ-
né konkrétní dotazy. Začátek v 10.00 hod.

25. 4. - Barevné krabičky
Vyrobíme si jednoduché krabičky nejen 
na malé poklady.

29. 4. - Olympiáda Broučků
Čeká nás opět sportovní olympiáda na 
zahradě! Připraveny budou sportovní 
soutěže, medaile a také sladké odměny 
pro děti. Začátek v 10.00 hod.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabi-
litačních míčích pod vedením zkušené 
porodní asistentky je vždy ve středu v 
10.00 h. Hlídání dětí zajištěno.
Cena 40 Kč/h. 

23. dubna v 16 hodin
přednáškový sál VOŠ Goodwill ve F- M

pokračování přednášky s názvem
EGYPT OČIMA JANA SEDLÁČKA

vstup volný

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

15., 22., 29.4 - PILATES
Program: Cvičení, které zvyšuje 

svalovou sílu, zeštíhluje svaly, 
pomáhá odstranit bolesti zad. 
Zmírňuje únavu a stres.

Program vede zkušená cvičitelka.
Cena: 350,- Kč / 12 lekcí nebo 40,- Kč / 1 
lekce. Místo a čas: Nerest, J. Kavky, Frý-
dek, každé úterý, 18:00 – 19:00 hodin
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz
18. 4. - S Harrym Potterem do Bradavic
Program: Vypravte se s námi již potřetí do 
Bradavic. Úskalími čarodějnické říše vás 
bude tentokrát provázet vlkodlak Lupin. 
Pokusíte se nerozzlobit školníka Filce, 
setkáte se s vysloužilým bystrozorem 
Pošukem Moodym, utěšíte Ufňukanou 
Uršulu a z bylinek vás vyzkouší profesor-
ka Prýtová. Odměníme všechny odvážliv-
ce – skupiny, rodiče s dětmi i jednotlivce.
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany, Mís-
tek, 16:30 – 18:30 hodin. Cena: zdarma
Info a přihlášky: Ivana Sošková, telefon 558 
434 154, 731 167 010, e-mail: iva@klicfm.cz
19. 4. - OTEVÍRÁNÍ ONDŘEJNICKÝCH 

STUDÁNEK
Program: Tradiční turistický výlet s pro-
gramem pro děti i rodiče s dětmi.
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz
19. 4. - DOPOLEDNE S POČÍTAČEM

Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu.
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00 hodin
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon 558 434 154, 732 646 125, e-mail: 
patrik@klicfm.cz

19. – 20. 4. - PŘESPÁNÍ V KLÍČI
Program: Srdečně vás zveme do Klíče, kde 
si užijeme společně víkend. Budeme tvořit, 
navštívíme bazén, uděláme si táborák, zahra-
jeme si hry, zasoutěžíme si i zatancujeme.
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 19. 4., 9:00 hodin – 20. 4., 14:00 
hodin. Cena: 220,- Kč. Informace a při-
hlášky: Ivana Sošková, telefon 558 434 
154, 731 167 010, e-mail: iva@klicfm.cz

26. 4. - TOMCAT TROPHY 2008
Program: Veřejná soutěž plastikových 
modelů letadel a bojové techniky
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 8:00 - 14:00 hodin

ŠACHY
25. 4. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

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

26. 4. - O ŠACHOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Program: šachový turnaj pro děti naroze-
né 2001 a mladší
Místo a čas: Národní dům, Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56, přímo pod

frýdeckým zámkem
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Výtvarná díla předních 
současných malířů a grafiků
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