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slovo primátorky

Město Frýdek-Místek je mi-
mořádně úspěšné ve získává-
ní finančních zdrojů z Evrop-
ské unie do oblasti školství. 
Po zateplovacím projektu 
Základní a mateřské školy 
na ulici Jana Čapka tento-
krát z evropských peněz těží 
všechny školy díky společné-
mu projektu, v rámci kterého 
obdržely výpočetní a prezen-
tační techniku v hodnotě 11 
milionů korun.

V září se slavnostně oteví-
ral školní rok na 2. ZŠ, kde se 
podařilo realizovat rekordní in-
vestice ve výši okolo 38 milionů 
korun, které vedly ke snížení 
energetické náročnosti komple-
xu školních budov. V pololetí se 
podařil další výrazný úspěch v 
podobě dovybavení všech škol 
ve městě nejmodernější techni-
kou. Ukázalo se jako prozíravé, 
že radnice školy přiměla ke spo-
lupráci, aby si jejich projekty na-
vzájem nekonkurovaly a zvýšily 
se šance na získání evropských 
peněz. Společný postup, který 
koordinovali úředníci z magis-
trátu, se vyplatil. Právě spolu-
práce všech městských škol 
byla velmi vysoce hodnocena 
a přinesla úspěch. Získávání 
dotací na frýdecko-místecké 
radnici řídí náměstek primáto-

Vážení spoluobčané,
rada města se na své schůzi 25. led-

na 2010 zabývala změnou dvou obec-
ně závazných vyhlášek – o místním po-
platku ze psů a o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů.

Důvodem návrhu změny obou vyhlá-
šek je naše snaha o snížení administra-
tivních nákladů spojených s vybíráním 
poplatků, nákladem na tisk poštovních poukázek a jejich rozesíláním. 
Například úspory v řádech statisíců korun můžeme docílit změnou splat-
nosti poplatku za „odpad“ u fyzických osob, které mají v našem městě 
trvalý pobyt, a to tak, že poplatek bude splatný jednorázově nejpozději 
do 31. 5. každého roku, oproti dnešním dvěma splátkám k 31. 3. a k 
30. 9. každého roku. V případě, že poplatek je odváděn prostřednictvím 
správce nebo vlastníka domu, splatnost ve čtyřech splátkách zůstane 
zachována. Úspory v řádech desítek tisíc korun můžeme dosáhnout jed-
norázovou platbou poplatku ze psů také do 31. 5. každého roku.

Obě vyhlášky rada města doporučila zastupitelstvu schválit. Po-
kud zastupitelstvo bude návrh rady akceptovat, obě vyhlášky v plném 
znění budou ve zpravodaji zveřejněny.

V letošním roce předpokládáme v příjmech města výpadek 100 
milionů korun, proto nemáme jinou možnost než mimo jiné snižovat 
náklady na vlastní činnost magistrátu.

A já budu doufat, že naši snahu o úspory pochopíte. Eva Richtrová

Město sehnalo evropské miliony pro školyMěsto sehnalo evropské miliony pro školy

První v letošním roce, ale 
celkově 24. zasedání Zastupi-
telstva města Frýdku-Místku 
se uskuteční v pondělí 8. února 
ve velké zasedací síni frýdec-
ko-místecké radnice od osmi 
hodin. Stanoviska občanů jsou 
zařazena na 14. hodinu.

Po nezbytných úvodních pro-
cedurách zastupitelé proberou 
městské finance, v ekonomicky 
složitém roce je pod výdajovým 
drobnohledem každá koruna. 

Zasedání zastupitelstva města
Zastupitelé ovšem jako každo-
ročně rozhodnou o mnoha návr-
zích na uzavření smluv o poskyt-
nutí neinvestičních dotací, ať už 
ze sportovního či kulturního fon-
du, z fondu výchovy, vzdělávání 
a zájmových aktivit, podpořen 
bude rovněž rozvoj sociálních 
služeb a další aktivity. Po bo-
dech souvisejících s hospodaře-
ním s majetkem města si přítom-
ní vyslechnou další pravidelnou 
zprávu o postupu přípravy a 

výstavby silnice I/48, projedna-
jí se některé obecně závazné 
vyhlášky (viz slovo primátorky) 
i návrhy na udělení „Ceny sta-
tutárního města Frýdku-Místku“ 
osobnostem města za rok 2009. 
Zastupitelé i občané budou jistě 
netrpělivě čekat také na další in-
formace o rekonstrukci Nemoc-
nice ve Frýdku-Místku, téma, 
které radnice pozorně sleduje, 
i když zřizovatelem tohoto zdra-
votnického zařízení je kraj.  (pp)

ra Michal Pobucký, který řekl: 
„Jsem rád, že se nám podařilo 
získat další dotace z Evropské 
unie na modernizaci všech škol 
ve Frýdku-Místku. Projekt by 
měl zkvalitnit a zatraktivnit výu-
ku žákům i učitelům a rozvinout 
používání nových moderních 
metod ve výuce.“

Žáci 13 základních škol zři-
zovaných Statutárním městem 
Frýdek-Místek se díky úspěchu 
v projektech FM-Education a 
Učíme obrazem mohou těšit na 
interaktivní tabule, notebooky, 
PC sestavy. Celkem realizující 
firma provedla přes stovku insta-
lací techniky, která představuje 
nejvyspělejší moduly, s nad-
standardním výkonem i záruční-
mi podmínkami. Nová výpočetní 
technika byla již slavnostně pře-
dána ředitelům základních škol. 
„Poděkování patří všem koor-
dinátorům a pedagogům, kteří 
se aktivně zapojili do realizace 
projektů, kteří již k dnešnímu dni 
odvedli veliký kus práce, a pře-
sto je ještě mnoho práce čeká, 
poněvadž FM-Education bude 
ukončen až v roce 2011. Projekt 
je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním roz-
počtem ČR,“ přiblížila vedoucí 
odboru školství Ilona Nowaková 
na slavnostním předání. Přítom-

ní zhlédli i malou ukázku výuky 
na interaktivní tabuli a přesvěd-
čili se, že se jedná o skutečnou 
školu hrou, která děti nesmírně 
baví, protože je vytrhuje z kla-
sické výuky. Děti dnes mají k 
technice velmi blízko. Platí to už 
o těch nejmenších, takže není 
divu, že je výuka tímto způso-
bem oslovuje.

Projekt FM-Education pro-
bíhá na základních školách ve 
Frýdku-Místku již od roku 2008 
a jeho cílem je zejména tvorba 

nových výukových materiá-
lů pro žáky, inovace školních 
vzdělávacích programů, rozvoj 
partnerství a výměna zkušeností 
mezi školami ve městě. Součás-
tí realizace projektu FM-Educati-
on je právě i pořízení výpočetní a 
prezentační techniky pro tvorbu 
a užití nových výukových mate-
riálů. Školy obdržely nové počí-
tače a notebooky pro pedagogy 
a interaktivní tabule v celkové 

hodnotě 2,3 milionů korun. Tato 
částka je hrazena z Operační-
ho programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Učíme 
obrazem navazuje na projekt 
FM-Education a má za cíl zlepšit 
didaktické vybavení škol a rozši-
řuje tak možnosti využití nových 
výukových materiálů ve všech 
třídách druhého stupně základ-
ních škol. 

(Pokračování na straně 2)

PŘEDÁNÍ TECHNIKY: Náměstek primátora Michal Pobucký (uprostřed) a ředitel 11. ZŠ Jiří Adámek s 
„bezpečnostními“ klíči od realizovaného projektu.     Foto: Petr Pavelka
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Město sehnalo evropské miliony pro školy
Z projektu Učíme obrazem 

bylo vybaveno celkem 106 
tříd druhého stupně na zá-
kladních školách novou pre-
zentační technikou, skláda-
jící se z počítačové sestavy, 
projekčního plátna, datapro-
jektoru a ozvučení v celkové 
hodnotě 8,7 milionů korun, 
přičemž 92,5% z této částky 
bude uhrazeno z Regionální-
ho operačního programu Mo-

ravskoslezsko.
Moderní technika činí vyu-

čování zábavnějším, jak pro 
žáky, tak pro učitele. Například 
interaktivní tabule typu Smart 
Board je v podstatě velkoploš-
ná dotyková tabule, ke které je 
připojeno ozvučení, počítač a 
datový projektor. Počítač promí-
tá obraz na tabuli přes projekci. 
Pomocí prstu nebo speciálního 
ukazovátka pak mohou žáci, ale 

také kantoři přímo z tabule ovlá-
dat aplikace, označovat objekty, 
případně pomocí magnetických 
per psát výpisky a zvýrazňovat. 
Interaktivní tabule napomáhá 
ke zvýšení pozornosti při výuce, 
ale také k rozvoji kreativity žáků. 
Oblíbené jsou také dataprojek-
tory, které se používají k pro-
mítání souborů z počítače nebo 
notebooku na plátno. Pokud je 
počítač připojen do sítě, lze přes 

dataprojektor promítnout i data z 
internetu. Využíván je k prezen-
taci informací pro celou třídu.

„Statutární město Frýdek-
-Místek se stalo jedním z mála 
měst v České republice, kde 
všechny základní školy spojily 
své síly a s pomocí pracovníků 
magistrátu v těchto projektech 
financovaných z fondů Evrop-
ské unie uspěly,“ uzavřel Michal 
Pobucký.  (pp) 

Poslední rok volebního 
období spadl do finančně nej-
těžších časů, kdy se zhoršená 
ekonomická situace projevuje 
ve všech obecních pokladnách, 
přesto město Frýdek-Místek 
bude v letošním roce realizovat 
několik významných investic.

Město myslí i na budoucnost, 
proto je v rozpočtu roku 2010 
vyčleněno pět milionů korun na 
projektovou přípravu dalších 
akcí. „Největší investiční polož-
kou letošního roku je Centrum 
zdravotních a sociálních služeb 
a Revitalizace obvodové ko-
munikace Městské památkové 
zóny Místek – 8. pěšího pluku, 
na kterou bude jen letos použito 
bezmála 54 milionů ze získaných 
dotačních peněz. Ty se snažíme 
získat i na zokruhování cyklos-
tezky kolem Olešné, kde zatím 
byla realizována první etapa. 
Výstavba hospice i proměna uli-
ce 8. pěšího pluku už započaly 
v loňském roce, stejně jako ně-
kolik dalších investičních akcí,“ 
rekapituluje náměstek primátora 

Nosnou investicí roku je hospicNosnou investicí roku je hospic

VÝSTAVBA HOSPICE: Stavební práce probíhají i v mrazivém lednu.     Foto: Petr Pavelka
Miroslav Dokoupil.

Ve výčtu investic nechybí 
kanalizace místní části Panské 
Nové Dvory a ve stejné lokalitě 
i rozšíření ulice Dobrovského. 
Na rekonstrukci chodníku za ne-
mocnicí je vyčleněno sedm mi-
lionů korun, transformace části 
penzionu pro seniory na odleh-
čovací služby si vyžádá téměř 
pět milionů a půjdou zde i další 
peníze na zařízení sociálních 

Pomoc Haiti
Rada města uvolnila 20 tisíc 

korun na pomoc Haiti, zemětře-
sením postižené zemi v Karibiku. 
Peníze budou převedeny na kon-
to humanitární organizace ADRA. 
„Jedná se o nejvyšší možnou 
částku, kterou mohou radní uvol-
nit z rozpočtu města bez nutnosti 
dalšího souhlasu zastupitelů,“ 
uvedla primátorka Eva Richtrová. 

Ve prospěch seniorů
Rada města rozhodla o uza-

vření smlouvy o odvodu části vý-
těžku na veřejně prospěšný účel 
mezi městem a společností Ki-
mex Casino a.s. Celkem čtvrt mi-
lionu korun bude rozděleno mezi 
Domov pro seniory na zakoupení 
sprchovacího pojízdného vozíku 
a chodítek, Penzion pro seniory 
– ten finance použuje na pečova-
telská lůžka – a Centrum pečo-
vatelské služby, které doplní půj-
čovnu kompenzačních pomůcek 
o elektronicky polohovací postele 
a antidekubitní matrace.

Finance do sportu
Rada města doporučuje zastu-

pitelstvu rozhodnout o uzavření 
smluv o poskytnutí neinvestičních 
dotací ze sportovního fondu na le-
tošní rok v celkové výši 1,137 mili-
onu korun. Jedná se o 39 položek 
nejrůznějších subjektů, které byly 
projednány nejdříve ve sportovní 
komisi města.

Nabídka táborů
Středisko volného času Klíč 

již připravilo nabídku letních po-
bytových táborů na letošní rok. 
S Klíčem budete moci i k moři do 
Chorvatska, ale i na klasické do-
mácí pobytové tábory v blízkém 
i vzdálenějším okolí. Názvy akcí 
jako Mušketýři, The West aneb 
horké léto v divočině, Letní tábor 
Ferdy mravence, Tajemná kronika 
či Podivuhodné patálie Sherlocka 
Holmese naznačují, že vybrat si 
mohou všechny věkové kategorie. 
S komplexní nabídkou vás sezna-
mujeme v programové nabídce.
Obnovte žádosti o přidělení bytu

Odbor správy obecního majet-
ku Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku vyzývá občany, kteří mají po-
danou žádost o přidělení obecního 
bytu, aby tuto žádost obnovili. Uči-
nit tak musejí do 31. března 2010. 
V opačném případě budou ze 
seznamu žadatelů vyřazeni. Ob-
novení žádosti o přidělení obecní-
ho bytu lze učinit pouze písemně. 
Formuláře jsou k dispozici na infor-
macích v budovách magistrátu na 
ulici Radniční 1148 a Palackého 
115. Další vedení žádosti o přidě-
lení obecního bytu má jako pod-
mínku zaplacení veškerých dluhů, 
které město eviduje k 31. 12. 2009 
nejen na jméno žadatele o byt, ale 
i jeho manžela (manželky). Dluhy 
musí být uhrazeny nejpozději do 
31. března 2010. Žadatel musí mít 
trvalý pobyt na území statutárního 
města Frýdek-Místek a nesmí být 
vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
bytu či obytné nemovitosti.  (pp)

Vážení spoluobčané,
od 1. února jsou spuštěny zcela nové 
internetové stránky města, na stávající 
adrese www.frydekmistek.cz. Jsou mo-
derní, odpovídají požadavkům nynější 
doby a uživatelům nabídnou lepší orien-
taci a rychlejší vyhledávání potřebných 
informací. Po 9 letech jsme se rozhodli 
vytvořit zcela nové webové stránky, kte-
ré nabídnou spoustu novinek. Zájemci si 
například budou moci objednat dnes již 
docela běžnou službu, a to zasílání zpráv na e-mail. Nechybí fulltextové 
vyhledávání, a to nejen v databázi města. Na obsahu webových stránek 
města se budou moci podílet tak jako dosud i zájemci z řad místních 
organizací, spolků a center. Z hlediska provozu magistrátu je důležité, že 
nové webové stránky města budou mít také základní ochranu proti spam 
robotům, která je zajištěna neuváděním znaku @. Nový web města dále 
nabídne novou grafiku odpovídající současným trendům a jeho součástí 
budou i virtuální prohlídky vybraných míst ve městě. Umístěny zde bu-
dou také ankety na různá témata, která do jisté míry naznačí, co místní 
občany zajímá nebo jaký mají na určité věci názor. 
Hlavní webová stránka obsahuje pět různobarevných kategorií – O 
městě, Občan, Podnikatel, Student a Návštěvník, které uživatele 
stránek navedou k požadované informaci, a to pomocí následné a 
přehledné stromové struktury. Snadnou orientaci na nových strán-
kách nabízí také strukturovaná mapa stránek, která nabízí rychlý pře-
hled neboli menu webové stránky. Na hlavní webové stránce měs-
ta jsou zařazeny také aktuality, zprávy z magistrátu, kalendář akcí, 
glosa vedení města, počasí a odkazy nejen na městské společnosti. 
Doufáme, že nové moderní internetové stránky města se vám budou 
líbit a budete s nimi spokojeni.   Michal Pobucký

Obyvatelé okrajové části 
města Panských Nových Dvo-
rů měli jako první v letošním 
roce příležitost probrat své 
problémy s vedením města a 
vedoucími odborů frýdecko-
-místeckého magistrátu. V re-
stauraci U Hučky se sešli 22. 
ledna v hojném počtu.

Náměstek primátora Miroslav 
Dokoupil, který je garantem za 
tuto místní část, informoval o in-
vestičních akcích města na rok 
2010, týkajících se místní části 
Panských Nových Dvorů. Sou-
časně upozornil občany, že se 
mohou individuálně informovat 
o situaci s územním plánem a 
nahlédnout do dokumentace i po 
ukončení veřejné schůze. Lidé 
dostali informace o výstavbě 
dětských hřišť i o zateplování s 
dotačním programem Slezská. „V 
místní části Panské Nové Dvory 
je realizována výstavba I. etapy 
splaškové kanalizace. Akce je 
rozdělena na etapy z důvodu 
finanční náročnosti a z důvo-
du nesouhlasu některých dot-
čených vlastníků pozemků. Pro-
jektant hledá trasy, které by bylo 
možné realizovat. V letošním 
roce bude rovněž rozšířena ulice 
Dobrovského včetně chodníku,“ 

potěšil občany vedoucí investič-
ního odboru Jan Kaspřík. Doplnil 
jej také vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství Miroslav 
Hronovský: „V letošním roce jsou 
plánovány opravy komunikací na 
základě šetření po zimním obdo-
bí a upřesnění osadním výborem 
místní části Panské Nové Dvory. 
Odbor eviduje asi 20 požadavků 
na veřejné osvětlení, které jsou 
zapracovány do zásobníku akcí.“ 

I zdejší občané kvitovali zří-
zení strážníků-okrskářů, pro tuto 
místní část byl určen Martin Vol-
ný, který bude úzce spolupraco-
vat i s osadním výborem. 

V diskuzi padalo nejvíce do-
tazů ohledně kanalizace. Bylo 
konstatováno, že v I. etapě se v 
současné době již pracuje na ka-
nalizaci tak, že ulice Slavíčkova 
by se měla dokončit celá přibližně 
v červenci tohoto roku. Občané 
upozorňovali i na dopravní hluk. 
„Tuto otázku musíte položit Ře-
ditelství silnic a dálnic. Pokud se 
domníváte, že hluk přesahuje 
povolenou hranici, máte možnost 
požádat Krajskou hygienickou 
stanici v Ostravě o provedení 
měření hladiny hluku. Tato služba 
je pro občany zdarma,“ reagoval 
Miroslav Hronovský.  (pp)

Hovory s občany Nových Dvorů

služeb, úpravy asfaltových po-
vrchů v Baranovicích přijdou na 
téměř tři miliony. Loni už začala 
rekonstrukce dětského hřiště na 
ulici Komenského, nové hřiště 
se připravuje také na ulici Ro-
kycanova-Škarabelova a 2,6 
milionu bude stát rekonstrukce 
sportovního areálu u ZŠ Lísko-
vec. Finance se budou hledat i 
na rekonstrukci sportovního are-

álu Slezská u 2. ZŠ. Dva miliony 
vlastních prostředků letos spolk-
ne obnova Zámeckého parku a 
nový park Jižní svahy (i s dotací 
celkem 23 mil.), na výstavbu 
chodníku u Kauflandu se počítá 
s částkou 1,5 milionu, pokračo-
vat se bude rovněž v rekonstruk-
ci fotbalového areálu Stovky a v 
Lískovci by se měli dočkat zříze-
ní chodníku ke hřbitovu.  (pp)
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městská policie
Problémy se psy

V roce 2010 během čtrnácti 
dnů městská policie odchytla 12 
psů, kteří neměli čipování, nebo 
měli, ale majitel se odstěhoval a 
nebyl k nalezení. Všichni pejs-
kové skončili v kotci u základny 
městské policie, a když se nepo-
daří zjistit majitele, budou odve-
zeni do útulku v Sedlištích. Znovu 
se tak zřejmě ukázaly některé 
„nevhodné“ vánoční dárky. 

Kamery pomohly
Obsluha městského kamero-

vého systému ve Frýdku-Místku 
si v sobotu v ranních hodinách 
všimla, že na ulici T. G. Masaryka 
pod Rubikovou křižovatkou jdou 
mladíci, kteří vysypávají odpadko-
vé koše do křoví. „Strážníci svým 
kolegou byli o této situaci infor-
mováni, a tak se vydali na místo 
přestupků, kde mladíkům udělili 
blokovou pokutu,“ uvedla policejní 
preventistka Lenka Biolková.  

Pomáhali se sněhem
V předminulém týdnu byl ve 

Frýdku-Místku ve spolupráci s 
technickými službami TS a.s. od-
straněn blokově sníh z ulic. Měst-
ská policie v součinnosti se státní 
policií lustrovala během týdne 
215 vozidel, aby řidiči uvolnili vy-
brané ulice, které byly následně 
vyklizeny od sněhové nadílky. 

Podnapilá s dítětem
Ve středu odpoledne ve dvě 

hodiny bylo přijato oznámení, že 
v baru se nachází podnapilá žena 
s malým dítětem. Hlídka na místě 
zjistila, že se oznámení zakládá na 
pravdě. Žena byla v rozrušeném 
a opilém stavu, kdy jí při dechové 
zkoušce bylo naměřeno 2,9 promi-
le alkoholu. Telefonicky byla kon-
taktována pracovnice z oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí, která 
dítě převezla k jeho babičce. „Mat-
ka bude dále řešena na sociálním 
odboru,“ ujistila, že případ bude mít 
dohru, Lenka Biolková.

Mráz alarmoval
V neděli ráno o půl páté zažili 

někteří obyvatelé Beethovenovy 
ulice nepříjemný budíček, proto-
že byl zpuštěn alarm na osobním 
vozidle, který probudil celou ulici. 
Hlídka městské policie přijela na 
místo, kde zjistila majitele a infor-
movala ho o této situaci. Majitel 
alarm vypnul a zkontroloval auto, 
zda není poškozené. Nejspíš se 
alarm zpustil při silném mrazu.

Zmatek s ohněm
V neděli odpoledne po čtvrté ho-

dině bylo oznámeno městské poli-
cii, že na ulici Nad Rybníkem jde od 
sousedů kouř. „Na zvonění a bou-
chání na dveře nikdo nereagoval. 
Strážníci s mužem komunikovali 
přes okno. Manželka ho údajně 
uzamkla v bytě a on prý nemůže 
ven. Přitom mu chytla matrace od 
cigarety a nadýchal se zplodin. 
Muž komunikoval velmi nesouvis-
le a zmateně. Z důvodu ohrožení 
života a zdraví vstoupil strážník do 
bytu oknem, uhasil oheň a poskytl 
první pomoc. Na místo byli přivolá-
ni hasiči, kteří otevřeli dveře bytu, 
a rychlá záchranná služba, která 
si muže odvezla do nemocnice s 
podezřením na otravu,“ referovala 
Lenka Biolková z frýdecko-místec-
ké městské policie.  (pp)

Při nástupu do funkce ře-
ditel městské policie Milan 
Sněhota avizoval, že se bude 
snažit vzkřísit kynologické 
aktivity jeho podřízených. 
Nyní už je kynologická jed-
notka, kterou tvoří tři muži, 
jedna žena a čtyři psi rasy 
Německý ovčák realitou.

„Ve službě jsou od poloviny 
ledna. Psovodi mají odbornou 
způsobilost strážníka psovoda a 
psi mají osvědčení o způsobilosti 
k použití u obecní policie, které 
musejí co dva roky obhajovat,“ 
uvedl náměstek primátora a veli-

Strážníkům pomáhají služební psiStrážníkům pomáhají služební psi

ČTYŘI ČTYŘNOZÍ POMOCNÍCI: Psi mohou být užiteční při zákrocích v terénu.    Foto: Petr Pavelka

tel městské policie Michal Pobuc- ký, který se byl spolu se zástupci 
republikové policie podívat na 
předváděcí akci, která ozřejmila, 
co tato skupina dovede. V zasně-
ženém terénu bylo jasně vidět, 
že psům „nechybí chuť do práce“ 
a že budou vítanou pomocí. Na 
místě se také dojednávaly mož-
nosti spolupráce s Policií České 
republiky. „Psovodi budou prová-
dět běžný výkon služby jen s tím 
rozdílem, že doprovod jim bude 
dělat pes. Samozřejmě budou 
dohlížet na dodržování veřejného 
pořádku, například při různých 
sportovních utkáních nebo vět-
ších kulturních akcích a budou 
také navštěvovat mateřské a 
základní školy, kde v rámci pre-
vence kriminality seznámí děti a 
mládež se svou prací,“ řekl ředi-
tel městské policie Milan Sněho-
ta. Policisté potvrdili, že přítom-
nost psa po boku značně zvyšuje 
jejich autoritu. Psi jsou v tomto 
smyslu velkou psychologickou 

zbraní. Však městští strážníci 
zrežírovali i jeden typický zákrok 
v restauračním zařízení. Zúčast-
nění byli figuranti, kteří předvá-
děli bujarou zábavu i s typickými 
reakcemi směrem k zasahujícím 
policistům, psi si ale i v této situa-
ci dokázali velmi dobře poradit. A 
dá se předpokládat, že výtečníci, 
nevybavení ochrannými pomůc-
kami, by projevili odvahy mno-
hem méně.

„Psi jsou v péči psovodů, a 
to i mimo službu, což znamená, 
že psi budou trávit volné chvíle 
s psovody a jejich rodinami. 
Nebudou zavřeni v kotcích u slu-
žebny. Městská policie přispívá 
psovodům na pravidelné očko-
vání psů  a krmení, navíc vyjed-
nala pro psovody osvobození od 
poplatku za psa,“ uzavřel ředitel 
Milan Sněhota, který je rád, že 
jeden z jeho cílů, které si vytýčil 
ihned po svém nástupu do funk-
ce, je splněn.  (pp)

ZÁŠKODNÍCI, TŘESTE SE!: Strážníci se psy mají ihned zvýšenou 
autoritu.   Foto: Petr Pavelka

Město Frýdek-Místek jako 
jedno z mála přistoupilo k 
blokovému čištění ulic od 
mimořádné sněhové nadílky. 
S odstupem několika dnů lze 
vyhodnotit tuto nárazovou a 
výjimečnou akci pozitivně, 
technické služby TS a.s. za-
znamenaly v drtivé většině 
kladné ohlasy.

„Pokud se ozvala kritika, tak 
samozřejmě na výběr lokalit, kde 
jsme úklid provedli, ale je jasné, 
že nemůžeme takto ošetřit kaž-
dou lokalitu ve městě. Při výběru 
jsme brali v úvahu místa, kde je 
členitější terén nebo opravdu sví-
zelné manévrovací prostory jak 
pro naši techniku, tak pro samot-
né řidiče automobilů. Převažova-
ly přitom frýdecké ulice, protože 
Místek je přece jen rovinatější,“ 
vysvětlil ředitel technických slu-
žeb TS a.s. Jaromír Kohut. Jeho 
lidé v následném období mrazů 

Blokový úklid sněhu se osvědčil
ošetřovali především zledova-
tělé plochy, většinou inertními 
posypy. Pozornost se věnuje 
autobusovým zastávkám a mís-
tům s velkou frekvencí pěších. „V 
tom počasí to není jednoduché, 
musíme sypat opakovaně a neu-
stále, protože po posypu se terén 
rozchodí a znovu zledovatí,“ říká 
Jaromír Kohut. 

Blokový úklid sněhu hodno-
tí občané kladně, ve městě se 
opravdu odvedla v tomto směru 
spousta práce. Jednalo o vý-
jimečné opatření, které může 
město sice uplatnit znovu, ale 
pouze ve skutečně kalamitních 
stavech, kdy například v krátkém 
časovém intervalu napadne třicet 
centimetrů sněhu. 

Při premiérové akci se upravi-
lo 15 kilometrů komunikací, po-
dobná výměra chodníků a okolo 
3500 metrů čtverečních parkova-
cích míst.  (pp)

ÚKLID SNĚHU NA RIVIÉŘE: Jedna z upravovaných místeckých lo-
kalit, většinu práce ale odvedly technické služby TS a.s. v kopcovitém 
Frýdku.   Foto: Petr Pavelka

Ano, byly i štědřejší roky, 
ale i tak je výtěžek sbírky Vá-
noční strom ve výši 35 tisíc 
korun ve složitých časech 
dobrou vizitkou místních ob-
čanů, kteří znovu přispěli na 
dobrou věc. 

V předchozích letech vybra-
né peníze pomohly například 
Sjednocené organizaci nevido-
mých a slabozrakých ČR, Ne-
mocnici Frýdek-Místek, Domu 
pokojného stáří Charity Frý-
dek-Místek, Azylovému domu v 
Místku, Mateřské škole se zdra-
votnickou péčí, předloni peníze 
užily Jesle Frýdek-Místek na 
pořízení čističek vzduchu a re-
habilitačních pomůcek a v loň-
ském roce Pečovatelská služba 
Frýdek-Místek na zakoupení 
kompenzačních pomůcek pro 
zdravotně postižené občany, 
kdy se nakoupily například ser-
vírovací stolky, invalidní vozíky, 
chodítka a další potřeby.

Nejvíce peněz se vybralo v 
roce 2000 – 122.490 Kč, roku 
2008 úctyhodných 86.723 Kč, 
Veřejná sbírka Vánoční strom 
roku 2009 vynesla 35.127 ko-
run. Konala se tradičně v době 

Občané města přispěli na charitu
vánočního adventu za účelem 
získání peněžitých prostředků, 
tentokrát znovu pro Jesle Frý-
dek-Místek. „Z vybraných peněz 
budou zakoupeny tělovýchovné 
potřeby a herní pomůcky k roz-
voji pohybových aktivit a moto-
riky dětí,“ uvedl radní Ivan Vrba.

K 31. 12. 2009 bylo na účtu 
Vánoční strom celkem 35.127 
korun. Téměř 9 tisíc z této 
částky vybrali do mobilních po-
kladniček dobrovolníci Adry, 
kteří se v době konání sbírky 
pohybovali mezi lidmi a s nimiž 
město spolupracovalo v rámci 
této sbírky vůbec poprvé. Jeden 
tisíc korun poslal na účet sbírky 
Pozemkový fond ČR s územním 
pracovištěm ve Frýdku-Míst-
ku. Ostatní finanční prostředky 
byly vhozeny do kasičky pod 
Vánočním stromem na náměstí 
Svobody v Místku. „Chtěla bych 
poděkovat vám všem, kteří jste 
sbírkou přispěli na nákup tělo-
výchovných potřeb a herních 
pomůcek pro děti v jediných 
městských jeslích, a poděkovat 
i dobrovolníkům Adry, kteří vás 
v době sbírky oslovili,“ uvedla 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)
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Dne 2. a 3. února 2010 od 13 do 17 hodin proběhne na 
ZŠ 1. máje 1700 F–M „Sedmičce“

Zápis do 1. tříd.
Zápis proběhne již tradičně formou pohádkového 

putování. Na prvňáčky ale nečeká princezna! Kdo to 
bude? Nechte se překvapit.

V příštím školním roce čeká na Vaše děti informatika 

Rodičům budoucích prvňáčků

 Pro nové prvňáčky nabízíme:
• všestranný rozvoj žáků dle 

jejich nadání a vlastních potřeb
• moderní výukové metody v 

rámci projektu Začít spolu v pro-
jektových třídách 

• aktivní výuku anglického ja-

Základní škola národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku

120letá tradice vzdělávání v našem městě
zyka od první třídy

• systematické využití moder-
ních mediálních technologií až 
do 9. ročníku

• možnost zapojit se do pro-
žitkového učení

• individuální plánování a 

hodnocení (rodič-učitel-žák) na 
základě osobnostní pedagogiky

• otevřenou školu rodičům a 
příznivcům školy

Více informací naleznete na 
www.1zsfm.cz, popř. na tel. čís-
le 558 445 330.

Školní vzdělávací program: 
Cesta abecedou života

Zaměření školy: výuka ci-
zích jazyků, výuka informatiky, 
zdravý životní styl

Vybavenost školy: moderní 
PC učebny, interaktivní tabule, 
internet zdarma, multimediální 
učebna cizích jazyků, specia-
lizované pracoviště EEG-Bio-
feedback, odborné učebny

Rekonstrukce školy: škola 
je nově po kompletní rekonstruk-
ci a modernizaci

Přednosti školy: využití in-
formačních technologií pro I. a 
II. stupeň, speciální pedagog, 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

„DVOJKA“

široký výběr zájmových krouž-
ků, zaměření na florbal a tanec, 
sportovní areál, rodinné prostře-
dí, přátelská atmosféra, kvalitní 
stravování v moderní školní jídel-

ně, pěkně vybavená školní druži-
na, zvýšená péče o prvňáčky, 
moderní třídy pro prvňáčky
Info: www.2zsfm.cz, skola@2z-
sfm.cz, 558 631 831, 774 402 555

Pro naše děti jsme připravili:
Angličtinu od 1. třídy, dra-

matickou výchovu, širokou na-
bídku kroužků, výuku informa-
tiky od 5. třídy, výuku 2. cizího 
jazyka od 6. třídy, osobnostní 
výhovu od 6. ročníku

Co můžete očekávat:
Tvořivé činnostní učení, 

přátelské klima, zajímavé 

Proč si vybrat právě
naši školu 4. ZŠ?

projekty, exkurze, výlety, 
nadstandardní vybavení po-
můckami, logopedickou péči, 
dlouhodobé zkušenosti v ob-
lasti péče o děti se specifický-
mi poruchami učení, tvořivou a 
aktivní školní družinu, pomoc 
školního psychologa a speci-
álních pedagogů, elektronic-
kou žákovskou knížku

Jsme školou otevřenou, která 
svým žákům nabízí široké spekt-
rum činností. 

V rámci projektu Předško-
láček se budoucí prvňáčci se 
svými rodiči sejdou na čtyřech 
schůzkách, seznámí se se spo-
lužáky i třídní učitelkou, s prací 
ve třídě, učebně informatiky, 
družině i tělocvičně. První den 
školy se už nemusejí obávat, 
naopak jsou mile překvapeni, 
když  jsou uvítáni kytičkou a 
šerpou připomínající po celý ži-

Nabízíme:
• výuku s využitím interakt. 

tabulí a výukových programů 
na PC

• výuku Aj od 1. roč., Nj, a Rj, 
spojenou se zahraničními zájez-
dy do Anglie a Rakouska

• projektové vyučování
• pestrou nabídku zájmových 

a sportovních kroužků (kerami-
ka, aerobik, sborový zpěv, flor-
bal, volejbal…)

• kulturní a vzdělávací progra-
my, divadelní představení, be-
sídky a akce pro rodiče s dětmi

• výuk. programy ve spolu-
práci s městskou knihovnou, 
Muzeem Beskyd

• příprava budoucích prvňáčků 
v projektu „Moje první školička“

• sportovní vyžití ve školní 
družině  na novém školním hřišti

• podnětné prostředí pro žáky 
a příjemné klima školy  

Základní škola a mateřská škola
Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254

ZŠ FM, Pionýrů 400, známější jako „Šestka“
vot tento významný den.

Stabilní a kvalitní pedago-
gický sbor i moderní vybavení 
učeben zaručuje efektivní vý-
uku se zapojením dostupných 
moderních vyučovacích metod 
a prostředků. (Škola jako jediná 
ve F-M získala 10 mil. Kč na své 
vybavení z evropských fondů). 

Žákům je od první třídy nabí-
zena výuka anglického jazyka, 
od třetí třídy rozšířená výuka 
matematiky a od šesté třídy 
rozšířená výuka tělesné výcho-

vy se zaměřením na atletiku, 
volejbal dívek i chlapců a háze-
nou chlapců.

Zapojení do řady projektových 
dnů, včetně mezinárodního pro-
jektu Comenius, je samozřejmostí.

Z nabízených kroužků jsou 
nejnavštěvovanější sportovní 
kroužky, ale také kroužek ke-
ramiky, canisterapie, zájem je o 
výuku hry na klavír, flétnu, sbo-
rový zpěv.

Mnohem více informací po-
skytne www.sestka-fm.cz

s Baltíkem, zábavnou formou vedená výuka anglické-
ho jazyka, pro zájemce hokejová přípravka HC F-M, 
kroužky – sportovní, baseballový (pod vedením zkuše-
ných trenérů), keramický, anglického jazyka, počítačo-
vý, dramatický a další. 

Na Vás i na Vaše děti se již těší všichni zaměstnanci Sed-
mičky.                                                   http://7zsfm.cz/
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* Škola na úrovni, připraví na další 
vzdělávání * Není nic, na co bych si po 
8 letech stěžoval * Plně využívá naše 
možnosti * Tělocvičny, hřiště jsou su-
per, i běžkování kolem školy * Hezcí 
kluci a hodně kamarádů * Zajímavé 
projekty a skvělé mimoškolní akce * 
Sami zdobíme školu * V pěkných tří-
dách jsme jako doma * Orientujeme 
se podle barevných chodeb * Učíme 
se ČJ, FJ, NJ, RJ * Z šatních klecí ke 

Osmička – nejen zub moudrosti
skříňkám * Pestrá nabídka volitelných 
předmětů * Hodně se tady naučím a o 
tom škola je * Jsem nadšena z daťáků 
a PC ve třídách * Náš psycholog pomá-
há radou i hudbou * Uklízečky dávno 
nelétají na košťatech * Úžasní učitelé, 
hodiny zábavné i poučné * Školu si 
užívám, není nudná * Zvonek jsme po-
slali do důchodu * Bezva učebny, např. 
Kameny U Vody, Literov, PeCkovy * 
Platí tu řád a nesmí se porušovat * Nad-

standardní vztahy s učiteli * Hladové a 
žíznivé zachraňuje Bufítek a automat * 
S čipem vyberu ze 2 gastrozázraků * 
Co by bylo 7 trpaslíků bez Sněhurky? 
Banda kopáčů. Až ta 8. je proslavila! * 
Dala mě tu mamka. A udělala dobře * 
Kde jinde bych měla být než tady? * 
Osmička - moje výhra! (Lucka, Eli, Pe-
tra 6. r., Markéta, Matěj 7. r., Kuba 8. 
r., Radka, Anežka, Bára, Kája, Monča, 
Vendy, Honza, Lukáš, Pepa 9. r.)

Základní škola F-M, El. Krásnohorské 139 nabízí svým žákům:Základní škola F-M, El. Krásnohorské 139 nabízí svým žákům:
• kvalitní školní vzdělávací program „Otevřená škola“
• nové sportovní hřiště
• zajímavé projekty ve výuce a učení se spolupráci v týmových 

aktivitách
• citlivý přístup pedagogických pracovníků a příjemné estetické 

pracovní prostředí
• angličtinu pro nejmenší v kroužcích anglického jazyka
• práce s výukovými programy na PC a interaktivní tabulí
• rozvoj dramatických dovedností ve školním divadélku 
• výtvarné výstavy dětských prací v galerii DUHA
• bohatý program ve školní družině a výběr zájmových kroužků
• více informací na webových stránkách školy www.devata

Školní vzdělávací program 11. ZŠ „Zelená do života“Školní vzdělávací program 11. ZŠ „Zelená do života“
• Prioritní výuka cizích jazyků 
- Anglický jazyk v posílené dotaci 
2 hodiny týdně již od 1. ročníku
- další cizí jazyky: německý, 
francouzský, ruský, španělský
• Počítačová a informační gra-
motnost, intenzivně rozvíjená po 
celou školní docházku

• Specializace výuky od 1. ročníku:
– sportovní gymnastika – závod-
ní plavání – výtvarná výchova
• Sportovní třídy od 6. ročníku 
spolupracující se sportovními 
centry
– volejbal dívek – házená chlap-
ců – sportovní gymnastika

• Výběr z pestré nabídky voli-
telných předmětů a zájmových 
kroužků
• Odborná péče o žáky se spe-
cifickými potřebami a tělesným 
handicapem 
• Realizace vlastních projektů z 
fondů Evropské unie

- kvalifikovanou výuku učiteli s 
VŠ vzděláním
- kvalifikovanou výuku AJ (jsme 
jedna z mála ZŠ, která na 1. 
stupni ZŠ odborně učí AJ)
- povinný předmět AJ od 1. ročníku
- výuka probíhá s využitím inter-
aktivních pomůcek
- výuku lyžování, bruslení, plavání
- rodinnou atmosféru 
- pěkné a bezpečné školní pro-

Základní škola Chlebovice 
nabízí Vašim dětem:

středí bez výskytu sociopatolo-
gických jevů
- zapojení do soutěží a projektů
- školní družina
- zájmové kroužky
- zajišťujeme pitný režim, svačin-
ky a obědy
- bezpečný příjezd až ke škole i zpět
- veřejná vystoupení a akce pro 
děti ve spolupráci se SRPŠ
- více na www.zschlebovice.cz

Prvňáčci, chcete chodit do 
skalické školy? Přijďte se 2. úno-
ra zapsat! Můžete si pak s námi 
zpívat školní hymnu: „Na kopci u 
cesty školička stojí, kdo se nerad 
učí, ten se jí bojí. Neplač a nena-
říkej, uč se a bude ti hej!“

Zápis pro vás připraví skaličtí 
Indiáni. Čeká na vás tým zku-
šených učitelek a parta dobrých 
kamarádů! Dětem i jejich rodičům 
nabízíme školu téměř rodinného 
typu, dobře vybavenou, s pěkný-
mi mezilidskými vztahy. Školním 
rokem provází děti spousta škol-
ních i mimoškolních projektů a 
aktivit. Okolí školy a nové hřiště 

Skalická škola městu ostudu nedělá!Skalická škola městu ostudu nedělá!

s tartanovým povrchem se přímo 
nabízejí ke sportování a rekreaci 
během přestávek, pobytu dětí 
ze školní družiny a kroužků. Děti 
mají možnost rozvíjet své nadání 

v celé řadě kroužků: angličtina (od 
MŠ), keramický kroužek, výtvar-
ný, turistický, zdravotní tělesné 
výchovy, břišních tanců a aerobi-
cu, hry na klavír, kytaru a flétnu.

Škola v Lískovci má vytvoře-
ný vlastní školní vzdělávací pro-
gram s názvem Dělejme spolu 
lepší školu. Má zájem na tom, 
aby výuka vycházela z potřeb a 
zájmu našich žáků. Proto věnuje 
velkou pozornost volitelným a 
nepovinným předmětům na naší 
škole. Žákům všech tříd nabízí-
me jako nepovinný předmět vý-
uku náboženství. Žákům 9. roč-
níku, kteří se chtějí lépe připravit 
na přijímací zkoušky, nabízíme 

nepovinné předměty matema-
tika a český jazyk. Pro žáky 4. 
a 5. ročníku nabízíme nepovinný 
předmět informatika.

Velký důraz se zde klade na 
kvalitní výuku informačních do-
vedností. S výukou informatiky 
začínáme ve 4. třídě. Škola se 
dlouhodobě věnuje problematice 
ekologické výchovy, je držitelem 
titulu Ekoškola, od poloviny de-
vadesátých let se účastní mezi-
národního projektu Globe, v jehož 

rámci žáci měří údaje o životním 
prostředí v okolí školy a ty násled-
ně zasílají do celosvětové inter-
netové databáze. Profesionální 
zpracování dat garantuje organi-
zace NASA. Škola je zapojena i 
do tříletého evropského projektu 
Active Learning, který je zaměřen 
na udržitelnou spotřebu energie. 
Od září se účastní projektu zamě-
řeného na tříděný sběr odpadů s 
názvem Recyklohraní.

Více na www.zs.liskovec.cz

Lískovecká škola se zaměřuje na ekologiiLískovecká škola se zaměřuje na ekologii
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Veřejné bruslení – VSH
3. 2. 16:15 - 17:45 Veřejné bruslení
6. 2. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
7. 2. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
7. 2. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení
13. 2. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
14. 2. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
14. 2. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení
20. 2. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
21. 2. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
21. 2. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení
27. 2. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
28. 2. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
28. 2. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení

Plavání na 11. základní škole
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku

Plavání pro veřejnost:
Termín platnosti plavenek: 1.10.2009 – 28.6.2010

Cena plavenky: 500 Kč čtvrtletní – 12 vstupů
Otevírací doba:

Pondělí: 19,00 – 20,00,
Úterý: 16,00 – 17,00 18,00 – 19,00,

Čtvrtek: 19,00 – 20,00,
Pátek: 19,00 – 20,00

Možnost pronájmu bazénu pro veřejnost: Cena pronájmu: 850,- Kč / 
hodina. Maximální počet osob v bazénu: 45

Informace na tel.č. 558 425 538, 558 425520, 777 561 522

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

V 17. kole čekal hráčky 
Sokola Frýdek-Místek tým VK 
TU Liberec, aktuálně posled-
ní celek extraligové tabulky, 
takže sokolky do Liberce od-
jížděly s odhodláním odčinit 
nevydařený závěr zápasu z 
minulého kola proti Olomouci 
a navázat na předchozí vý-
borné výkony, díky kterým se 
stále drží na špici soutěže. 

Úlohu favorita nakonec potvr-
dily, domácí hráčky s nimi hrály 
rovnocennou partii pouze v prvním 
setu, pak se naplno projevily větší 
zkušenosti i herní kvality sokolek.

Následný domácí zápas pak 
přinesl klasické derby s Ostravou, 
a to se vším všudy. Frýdek-Mís-

Klasické derby s OstravouKlasické derby s Ostravou
Liberec – Frýdek-Místek 0:3 (-22, -16, -17)

Frýdek-Místek – Ostrava 3:2 (-22, 24, 13, -21, 11)
tek se s Ostravankami většinou 
trápí, zápas, v němž proti sobě 
nastupují hráčky, které mívají zku-
šenosti s oběma dresy, je prostě 
specifický. Houpačku prvního děj-
ství domácí volejbalistky nakonec 
nezvládly a v tom druhém utekly 
hrobníkovi z lopaty. Když ve tře-
tím excelovaly a povolily soupeř-
kám jen 13 bodíků, vypadalo to, 
že soupeře definitivně zlomily. Ale 
Ostravanky, které nabídly přede-
vším bojovnost, dovedly zápas 
až do zkráceného setu. V něm 
naštěstí sokolky potvrdily své po-
stavení v tabulce, takže stále dr-
žely druhé místo před dotírajícím 
Olympem Praha, s nímž měřily 
síly poslední lednovou sobotu.

DERBY: Sokolky se doma střetly s Ostravou.      Foto: Petr Pavelka

Poprvé v roce 2010 se sešli 
a sehráli 4. kolo zimní ligy v 
nohejbale frýdecko-místečtí 
nohejbalisté. Turnaj se ode-
hrál v sobotu 16. ledna v tělo-
cvičně TJ Sviadnov za účasti 
již tradičních osmi mužstev, 
rozlosovaných do dvou sku-
pin po čtyřech.

Po bojovných utkáních ve 
skupinách se do semifinále pro-
bojovala mužstva Seniors a pře-
kvapivě Požárníci (skupina A), 
Hasiči a Štandl (skupina B). V 
prvním semifinále porazil Štan-
dl tým Seniors 2:0 na sety a v 
„ohnivém“ derby se ve druhém 
semifinále utkaly týmy Hasiči a 

Zimní liga v nohejbale
Požárníci. Tým Hasičů potvrdil 
roli favorita a zvítězil 2:0 na sety. 
Finálové utkání tedy sehrály pro-
ti sobě týmy Hasiči a Štandlu a 
bylo rovněž malou odvetou z mi-
nulého kola, kdy nepustili Hasiči 
tým Štandlu do finále.

Odveta se Štandlu opravdu 
podařila a po vítězství 2:0 se 
tento tým radoval z vítězství ve 
4. kole zimní ligy.

V utkání o třetí místo potvrdil 
své kvality tým Seniors a porazil 
příjemné překvapení turnaje tým 
Požárníků po boji 2:1 na sety, 
nejtěsnějším možným rozdílem 
10:9 na body ve třetím setu.

Další turnaj 20. února

V Národním domě proběhla 
Výroční členská schůze oddílu 
aletiky TJ Slezan Frýdek-Mís-
tek. Na programu bylo jednak 
hodnocení činnosti a vyhlášení 
nejlepších atletů za rok 2009, 
ale také vyhodnocení nejlep-
ších v Běžecké ceně mládeže. 

Sešlo se na 150 členů a hostů a 
předsedkyně oddílu Klára Maštalí-
řová se měla opravdu čím pochlu-
bit. Vždyť atleti Slezanu vybojovali 
v loňském roce 19 medailí z Mis-
trovství České republiky, z toho 9 
zlatých. Na mistrovstvích Moravy a 
Slezska to bylo medailí 41, z toho 
15 zlatých. Dva atleti – Peter Miku-
lenka a Roman Říha si vybojovali 
nominaci na Mistrovství Evropy! 
Na běžeckých závodech po celé 
republice i v zahraničí se slezan-
ští běžci postavili celkem 527x na 
stupně vítězů, z toho 177x na ten 
nejvyšší. Rovněž nepolevilo orga-
nizování desítek akcí pro širokou 
veřejnost, z nichž je nejznámější 
Hornická desítka. Jak zaznělo ve 
zprávě, která byla zpestřena pro-
jekcí fotografií a tabulek, výsledky 

Atleti hodnotili loňskou sezónu
i bohatá činnost oddílu je možná 
hlavně díky zařazení atletiky do 
Centra sportu a významné pod-
poře Statutárního města Frýdek-
-Místek. Atleti svými vynikajícími 
výsledky dokazují, že si tuto pod-
poru plně zaslouží a skvělým způ-
sobem reprezentují naše město. 

Nejlepším atletem Slezanu za 
rok 2009 byl vyhlášen popáté v 
řadě a celkově posedmé Peter 
Mikulenka (3x Mistr ČR – 3000 m, 
3000 m přek, kros). Druhé místo 
patří junioru Romanu Říhovi (2x 
mistr ČR na 5 a 10 km chůze) a na 
třetí místo byl zařazen dorostenec 
Petr Lukeš (mistr ČR na 3000 m). 

Další pořadí: 4. Martin Trybula 
(dorost, mistr ČR výška), 5. Mi-
chal Štefek (junior, 3x 3. místo M 
ČR desetiboj, sedmiboj, dálka), 6. 
Jakub Zemaník (starší žák, mistr 
ČR 1500 m), 7. Vladimír Šmiřák 
(ml. žák, mistr ČR kros), 8. To-
máš Filipec (dorost 3. místo M 
ČR 800 m), 9. Petra Čaganová 
(dorostenka, 4. místo M ČR 1500 
m přek.), 10. místo Pavel Michna 
(muž, 7. místo M ČR 10000 m). 
Všem blahopřejeme a děkujeme 
za skvělou reprezentaci oddílu 
i města. Přejeme pevné zdraví 
a v letošním roce minimálně tak 
úspěšnou sezónu jako tu loňskou.

Ve Frýdku-Místku se usku-
teční 3. ročník Slavností bojo-
vých umění. Konat se budou v 
sobotu 6. 2. od 15 hodin v tě-
locvičně 6. ZŠ na ulici Pionýrů 
v Místku. Přehlídku oddílů pů-
sobících ve městě a jeho okolí 
okoření vystoupení zahraniční-
ho mistra Sensei Michele Qua-
ranta, učitele bojového umění 
aikido a nositele 6. danu aikikai. 

„Bude to vůbec poprvé, co 
na Slavnostech bojových umění 
vystoupí hvězda takového formá-
tu. Michele Quaranta je jedním z 
mála „nejaponců“, který má po-

Na slavnostech bojových umění 
vystoupí v hale 6. ZŠ mistr v aikido

věření k výuce AIKIDA od Japon-
ské asociace. V roce 1977 se se-
tkal s japonským učitelem aikida 
Masatomi Ikedou a v roce 1985 
se stal jeho přímým žákem. Jako 
asistent a osobní uke s ním ces-
toval na stáže, které Ikeda vedl 
prakticky po celé Evropě: v Rus-
ku, Německu, Itálii, Španělsku, 
Francii a Anglii. Začátkem 90. let 
Ikeda sensei svěřil M. Quaran-
tovi zodpovědnost za technický 
rozvoj systému vyučovaní Aikido 
v dalších zemích, kam už sám 
nemohl cestovat osobně. Jed-
nalo se hlavně o země střední a 

východní Evropy. K jeho povin-
nostem tak přibylo Slovensko, 
Chorvatsko, krajiny bývalé Ju-
goslávie – Srbsko a Černá Hora 
a později i Polsko,“ řekl Radek 
Novotný, zástupce pořadatelské 
organizace CBU Satori, a dodal, 
že Michele Quaranta se narodil 
v roce 1953 v Itálii, ale již delší 
dobu žije ve Švýcarsku.

Program letošních slavnostní 
tedy bude obohacen o vystou-
pení mistra v aikido, ale nabídne 
také další novinku – tou budou 
ukázky sportovních zápasů.

(Pokračování na straně 7)
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z šachu

fotbal mládeže

Kdo chtěl vidět v mrazivém 
sobotním dopoledni góly, mu-
sel se na hřiště s umělým po-
vrchem ve Stovkách vydat už 
na ligové Baníkovce, kteří zde 
zdolali 1. HFK Olomouc 5:0. 
Následný zápas domácích 
proti druholigovému Hlučínu 
branky nepřinesl.

Třetí přátelský zápas pro-
bíhající zimní přípravy skončil 
bezbrankovou plichtou. Úvod 
prvního poločasu byl v režii Hlu-
čína. Hosté měli mírně navrch a 
především ze začátku utkání se 
prosazovali rychlými akcemi po 
levé straně. Až v 17. minutě se 
osmělili i domácí „valcíři“. Koří-
nek krásnou kolmou přihrávkou 
do ulice vybídl Chýlka, ale ten 
vyslal bohužel na brankáře hostí 
slabou střelu, s jejímž zneškod-
něním neměl gólman sebemenší 

V mrazu se hrálo bez gólůV mrazu se hrálo bez gólů
FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK – FC HLUČÍN 0:0

problém. Ve 20. minutě vydolo-
val míč ve vápně soupeře domá-
cí Kubišta, přihrál Chýlkovi a ten 
poté propasíroval míč na volné-
ho Fromeliuse. Jeho střela však 
zamířila mimo tyče. To ve 37. 
minutě už měli Frýdečtí ke gólu 
mnohem blíže. Chýlek vybojoval 
míč pro Kořínka a ten chytrou 
střelou orazítkoval břevno. 

Ve druhém poločase se hra o 
něco zrychlila, ale tolik branko-
vých příležitostí již k vidění nebylo. 
V úvodních dvou minutách druhé 
půle se do šancí dvakrát dostali 
hosté, ale ani jednu nedokázali 
proměnit. V 74. minutě se do vel-
ké šance dostali domácí, kdy po 
pasu za obranu zůstala hostující 
obrana stát v domnění, že se jed-
ná o ofsajd. Ten ovšem odmáván 
nebyl, a tak se hned tři domácí 
hráči ocitli sami před bránou. Ni-

DOROST
starší dorost A – Real Lísko-

vec muži 4:5 (2:4)
9´ a 89´ Ostrák, 25´ a 77´ Somr

Naše dorostenecká áčka měla 
na turnaji Vlastimila Marečka vol-
no, a tak si starší dorostenci s chutí 
zahráli a zastříleli s podzimním ví-
tězem KP. Do utkání lépe vstoupili 
hosté a hned ve 4. minutě šli z pe-
nalty do vedení. Branka naše klu-
ky probudila a během čtvrt hodiny 
góly Ostráka a Somra otočily vý-
sledek. Závěr poločasu patřil opět 
hostům, kteří v rozmezí 40. a 45. 
minuty potrestali naše chyby třemi 
góly a strhli vedení opět na svoji 
stranu. Druhá půle byla jako přes 
kopírák. V 70. minutě šli Lískovečtí 
již do tříbrankového vedení. Naši 
hráči se ale nevzdávali a v závěru 
se znova prosadili střelci z první 
půle. To stačilo pouze ke zkori-
gování výsledku, na víc už naši 
neměli proti zkušenému a dobře 
hrajícímu soupeři síly ani čas.
starší dorost B - TJ Janovice 

muži 3:9 (0:5) 
Roháček 2, Matějka

Poslední zápas sobotních 
přáteláků na naší umělé trávě 
ve Stovkách sehrála naše osm-
náctka proti nováčkovi I. A třídy. 
Absence až devíti hráčů byla na 
výkonu našich dorostenců znát. 
Soupeř byl tentokrát nad naše 
síly a přehrával nás ve všech fot-
balových činnostech. Vzhledem 
k silnému mrazu předvedla obě 
mužstva dobrý a útočný fotbal. 

ŽÁCI
mladší žáci A – Wodzislaw 

2:6 (0:5)
Holeksa, Krischke

V utkání s technicky i fyzicky 
vyspělým soupeřem se kluci dlou-
ho hledali a s jeho hrou se vyrov-

BANÍK – 1. HFK OLOMOUC: Diváci mohli vidět na Stovkách v akci ligový Baník, po němž na umělku 
nastoupili domácí hráči proti druholigovému Hlučínu.      Foto: Petr Pavelka

nali až ve druhém poločase.
PŘÍPRAVKA

ročník 2000 – halový turnaj v 
Zubří (2. místo)

Výsledky Fotbalu FM: - Valaš-
ský FC 1:0 (Buchlovský), - Zlín 
4:0 (Dryák 2, Buchlovský, Kuba-
la), - Přerov 2:1 (Kubala, Dryák), 
- Trenčín 1:0 (Kubala), - Olomouc 
2:0 (Kubala, Zima), - Brumov 0:0, 
- Slovácko 7:1 (Buchlovský 3, 
Dryák 3, Kubala).

Výborné výkony všech hráčů, 
kdy o celkovém pořadí po neroz-
hodném výsledku s Brumovem 
rozhodovalo konečné skóre. A 
právě s tímto týmem nám v souč-
tu chybělo vstřelit dva góly. Lukáš 
Čulák byl vyhlášen nejlepším bran-
kářem turnaje a Jan Kubala nejuži-
tečnějším hráčem našeho týmu.
ročník 2000 – halový turnaj v 

Zašové (1. místo)
Výsledky Fotbalu FM: - FK 

Slavia Opava 2:0 (Křižák 2), - SK 
Zlín-Paseky 0:0, - FC Hustopeče 
3:0 (Lasák, Křižák, Kamenišťák), 
- TJ Juřinka 1:1 (Kamenišťák).

Finále: Fotbal F-M - TJ Sokol 
Čechovice 2:2 (Želazko, Křižák), 
na pen. 2:0 (proměnili Gavlas, 
Křižák). Nejlepší hráč turnaje: 
Lukáš Gavlas.
ročník 2001 – halový turnaj v 
Hranicích n. Mor. (7. místo)

Výsledky Fotbalu FM: - 1. FC 
Valašský 1:5 (Nezhoda), - Lipník n. 
B. 1:2 (Nezhoda), - FC Hlučín 1:2 
(Kautský), - Přerov 2:2 (Daněk, Bo-
cián), - Hranice n. M. 3:2 (Nezhoda, 
Daněk, Snášel), - FC Baník Ostra-
va 0:2, - SFC Opava 1:2 (Daněk).

Konečné pořadí turnaje: 1. FC 
Hlučín, 2. SFC Opava, 3. 1. FC 
Valašský, 4. Hranice n. M., 5. FC 
Baník Ostrava, 6. Přerov, 7. Fot-
bal Frýdek-Místek, 8. Lipník n. B.

kdo však nedokázal dopravit míč 
za brankovou čáru a celá skru-
máž tak nakonec skončila pouze 
rohem, ze kterého se nepodařilo 

vytěžit nic. V 84. minutě se míč 
konečně dostal do sítě, kdy Hlu-
čínští dokázali překonat našeho 
Prepsla, gól však nebyl pro ofsajd 

uznán. Frýdek-Místek si tak po 
zápase s Opavou připsal další 
remízu s druholigovým týmem, 
tentokráte s Hlučínem 0:0.

Na slavnostech bojových umění 
vystoupí v hale 6. ZŠ mistr v aikido

(Pokračování ze strany 6)
Diváci se mohou těšit na vy-

stoupení dětí a dospělých z od-
dílů působících ve městě a jeho 
okolí. Přítomným předvedou 
aikido, judo, ju-jitsu, kendo, chan 
shaolin si kung fu, taekwon-do 
ITF i WTF, sambo, grappling, 
thajský box, ale také jógu. 

Akci pořádá nezisková or-
ganizace CBU Satori o.s., ve 
spolupráci s oddílem Aikido SKP 
Ostrava, Teakwon-do ITF Frý-
dek-Místek a Statutárním měs-
tem Frýdek-Místek. 

Cena vstupenky pro děti a 
držitele průkazu ZTP činí 50 ko-
run, dospělí 100 korun.

Na přelomu ledna a úno-
ra se uskutečnil v hale SPŠ 
Frýdek-Místek již druhý oddí-
lový kemp ŠSK Beskydy pro 
volejbalovou mládež. Školní 
sportovní klub Beskydy jej 
pořádá ve spolupráci s Vo-
lejbalovou akademií Zdeňka 
Haníka, někdejšího reprezen-
tačního kouče. A oddíl chce 
vzbudit zájem o míč už u těch 
nejmenších.

Ve spolupráci s volejbalovým 
oddílem TJ Sokol Frýdek-Místek 
a základními školami na úze-
mí města Frýdku-Místku bude 
Školní sportovní klub Beskydy 

Volejbal už od prvňáčkůVolejbal už od prvňáčků
o.s. od počátku školního roku 
2010/2011 organizovat otevírání 
skupin tzv. „Beskyďáčku“. Hlavní 
náplní bude pohybová průprava 
s míčem a cílem pak připravit 
děti na zvládnutí minivolejbalu v 
průběhu dalších let na I. stupni 
ZŠ. Skupiny budou otevřeny pro 
chlapce i děvčata. Metodickým 
garantem akce je pan Ivan Pe-
likán (dnes trenér extraligového 
družstva mužů Slávie Havířov), 
který podobný projekt realizoval 

za svého dlouholetého pobytu v 
Belgii. Ve školách, které budou v 
projektu spolupracovat, vzniknou 
přibližně dvacetičlenné skupiny, 
které budou mít v tělocvičně vy-
hrazen prostor přibližně dvakrát 
v týdnu po čtyřiceti pěti minu-
tách. Cvičení povedou vyškolení 
erudovaní trenéři, samozřejmostí 
pak bude používání míčů a dal-
ších tréninkových podmínek, 
které respektují věk dětí. Více na 
www.sskbeskydy.cz. 

Slovenská Extraliga
Tři členové BŠŠ v sezóně 

2009/10 startují ve slovenské Ext-
ralize družstev. V týmu Caisa Čad-
ca hraje na 1. šachovnici velmistr 
Viacheslav Dydyshko a na 4. ša-
chovnici mezinárodní mistr Sergej 
Berezjuk. V týmu INBEST Duna-
jov hájí 5. šachovnici mezinárodní 
mistr Rafal Antoniewski. O víken-
du 23.-24. 1. naši hráči nastoupili k 
5. a 6. kolu a dosáhli těchto výsled-
ků: Rafal Antoniewski 2,0 b., Ser-
gej Berezjuk 1,5 b. a Viacheslav 
Dydyshko 1,0 b.

Městská liga mládeže
Ve Středisku volného času 

Klíč se v pátek 22. ledna usku-
tečnilo 8. kolo Městské ligy mlá-
deže v šachu. Na startu jsme 
přivítali 50 hráčů, kteří hráli v 
sedmi ligových turnajích.

Vítězové jednotlivých lig: Ext-
raliga – Jan Chlebek, 1. liga – Ro-
man Walica, 2. liga – Dominik Hor-
ňák, 3. liga – David Vojnar, 4. liga 
– Patrik Vašica, 5. liga – Vojtěch 
Kubů, 6. liga – Michaela Morysová

Do Frýdku-Místku zavítal 
v rámci 33. kola II. ligy mužů 
lídr soutěže HC Zubr Přerov. 
Souboj dvou týmů z opač-
ných pozic druholigové tabul-
ky vyzněl podle papírových 
předpokladů. 

Hned první střela, která míři-
la na Šrámka, skončila za jeho 
zády a Přerov se ujal již ve dru-
hé minutě zásluhou Pavla Ha-
náka vedení 1:0, čímž jako by 
určil ráz utkání. Domácí borce 
vychytával skvělý Kašík, a když 
platilo tvrzení „nedáš-dostaneš“, 
bylo skóre 3:0 po prvních dvace-
ti minutách. 

Debakl s lídrem tabulky
HC F-M – HC Zubr Přerov 1:10 (0:3, 1:2, 0:5)

Do druhé třetiny nastoupil v 
brance domácích Radim Vaší-
ček, který se měl taky co ohá-
nět. I on však inkasoval záhy, 
když jeho „čisté konto“ mu vy-
drželo pouhých 61 vteřin hry. 
O nulu nakonec v této části hry 
přišel i jeho protějšek, když se 
ve 39. minutě hry trefil Ondřej 
Martiník. Už po 15 vteřinách 
však hosté z následného proti-
útoku opět zvýšili na rozdíl čtyř 
branek. Druhá třetina ovšem 
byla nejvyrovnanější.

V té poslední už si hosté ote-
vřeli střelnici a zápas skončil 
dvouciferným skóre.
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Spádová škola:
- Základní škola národního 
umělce Petra Bezruče, Frý-

dek-Místek, tř. T. G. Masaryka 
454 www.1zsfm.cz

Zápis do 1. ročníku základního vzděláváníZápis do 1. ročníku základního vzdělávání
Vážení rodiče (zákonní zástupci) budoucích prvňáčků,
zápis do 1. ročníku základních škol zřizovaných Statutár-

ním městem Frýdek-Místek proběhne
ve dnech 2. února a 3. února 2010 (úterý, středa).
V Základní škole a mateřské škole Frýdek-Místek – Chlebo-

vice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace a v Základní 
škole a mateřské škole Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvko-
vá organizace pouze 2. února 2010. Bližší informace oznámí ře-
ditelé dotčených základních škol způsobem v místě obvyklým.

Podle školského zákona je 
zákonný zástupce povinen při-
hlásit dítě k zápisu k povinné 
školní docházce. Povinná škol-
ní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šes-
tého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Dítě, které 
dosáhne šestého roku věku  v 
době od září do konce června 
příslušného školního roku, může 
být přijato k plnění povinné škol-
ní docházky již v tomto školním 
roce, je-li přiměřeně tělesně i 
duševně vyspělé a požádá-li o 
to jeho zákonný zástupce. Pod-
mínkou přijetí dítěte narozeného 
v období od září do konce pro-
since k plnění povinné školní 
docházky podle věty třetí je také 
doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení, podmín-

kou přijetí dítěte narozeného od 
ledna do konce června doporu-
čující vyjádření školského pora-
denského zařízení a odborného 
lékaře, která k žádosti přiloží 
zákonný zástupce.

Obec stanoví podle škol-
ského zákona školské obvody 
spádových škol. Do spádové 
školy jsou přednostně přijímáni 
žáci s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu, 
a to do výše povoleného počtu 
žáků uvedeného ve školském 
rejstříku. Zákonný zástupce 
může pro žáka zvolit jinou než 
spádovou školu. V tomto přípa-
dě však nemusí být žák vždy 
přijat, důvodem nepřijetí je 
především naplnění nejvyššího 
povoleného počtu žáků školy 
zapsaného v rejstříku škol a 
školských zařízení. 

Školský obvod: Akátová, 
Bruzovská, Cihelní, Dolní, Dr. 
Vančury, Farní, Hasičská, Hlu-
boká, Horymírova, Husova, 
Jana Švermy, Jeronýmova, 

Jiráskova, Josefa Hory, Joži 
Uprky, Karolíny Světlé, Klicpe-
rova, Mánesova, Na Půstkách, 
Podlesní, Prokopa Holého, 
Radniční, Řeznická, Smetano-
va, Střelniční, Těšínská, tř. T. 
G. Masaryka, Třanovského, Zá-
mecké nám., Žižkova.

Spádové školy:
- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Jana 
Čapka 2555 www.2zsfm.cz

- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Jiřího z Poděbrad 3109 

www.11zsfm.cz
Školský obvod: Bavlnář-

ská, Bedřicha Václavka, Čer-
ná cesta, Dobrovského, Dr. 
M. Tyrše, Dr. Petra, Dvorská, 
Hlavní třída, J. Božana, Jana 
Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z 
Poděbrad, Josefa Kavky, Kos-
tikovo náměstí, Kpt. Nálepky, 
Krátká, Lipová, M. Chasáka, 
Malá, Mikoláše Alše, Na Po-
říčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, 
Na Výsluní, Nádražní, Národ-
ních mučedníků, Nové Dvory-
Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, 
Nové Dvory-Podhůří, Nové 
Dvory-Vršavec, Novodvorská, 
Ó. Łysohorského, Okružní, 
Panské Nové Dvory, Pekař-
ská, Pod Zámečkem, Potoční, 
Přemyslovců, Příkrá, Růžová, 
Sadová, Slavíčkova, Slez-
ská, Sokola Tůmy, Spojovací, 
Staroměstská, Svatoplukova, 
Šeříková, Těšínská, Tř. T. G. 
Masaryka, Třešňová, V Zahra-
dách, Viléma Závady. 

Spádové školy:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 2254 www.5zsfm.cz 
- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, El. Krásnohorské 139  

www.devata.cz 
Školský obvod: 2. května, 

Antala Staška, Bruzovská, 
Čs. červeného kříže, Divišo-
va, Dlouhá, Dr. Jánského, El. 
Krásnohorské, Fügnerova, 
Gajdošova, Gogolova, H. Sa-
lichové, Habrová, Heyduko-
va, Horní, Hutní, I. J. Pešiny, 
I. P. Pavlova, J. E. Purkyně, 
J. Kaluse, Jabloňová, Jaro-
slava Haška, Javorová, Jiří-
ho Hakena, Josefa Kajetána 
Tyla, Josefa Skupy, K Hájku, 
K Lesu, Křižíkova, Lískovec-
ká, Lubojackého, Mariánské 
náměstí, Maryčky Magdonové, 
Maxe Švabinského, Míru, Na 
Aleji, Na Bažinách, Na Kopci, 
Na Podlesí, Na Stráni, Nad 
Lipinou, Nad Mostárnou, Nad 
Rybníkem, Nad Stadionem, 
Olbrachtova, P. Jilemnické-
ho, Petra Cingra, Pod Školou, 
Pod Vodojemem, Puškinova, 
Resslova, Revoluční, Rokyca-
nova, Růžový pahorek, Ryb-

nická, Skautská, Slunečná, 
Sokolská, Stanislava Kostky 
Neumana, Střelniční, Škara-
belova, Tichá, Tolstého, Topo-
lová, U Nemocnice, U Zavadil-
ky, V. Vantucha, Zátiší.

Spádová škola: 
- Základní škola Frýdek-

-Místek, Komenského 402 
www.4zsfm.cz

Školský obvod: 4. května, 
Beskydská, Bezručova, Bo-
huslava Martinů, Družstev-
ní, Emy Destinové, F. Čejky, 
Františka Linharta, Frýdlant-
ská, Havlíčkova, J. Jabůrko-
vé, Janáčkova, Josefa Lady, 
Jungmannova, K Olešné, Ko-
menského, Kvapilova, Květná, 
Lesní, Luční, Malé náměstí, 
Maxima Gorkého, Nad Poto-
kem, Nad Přehradou, Neru-
dova, Nová, Palkovická, Pavlí-
kova, Pod Letištěm, Podpuklí, 
Polní, Příborská, Rudolfa Vaš-
ka, Svazarmovská, Školská, U 
Náhonu, Vojtěcha Martínka, 
Zborovská, Zdeňka Štěpánka, 
Zelená.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek,

Pionýrů 400
www.sestka-fm.cz

Školský obvod: 8. pěšího 
pluku, Anenská, Antonínovo 
náměstí, Dvořákova, Erbeno-
va, Farní náměstí, Hálkova, 
Hlavní třída, J. Opletala, Jaro-
slava Lohrera, Josefa Václava 
Sládka, Karla Hynka Máchy, 
Libušina, Malé náměstí, Malý 
Koloredov, Na Příkopě, náměs-
tí Svobody, Ostravská, Pioný-
rů, Pivovarská, Riegrova, Spo-
řilov, Stará cesta, Štursova, 
Tržní, U Staré pošty, Vojanova, 
Wolkerova, Zahradní.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek,
1. máje 1700 www.7zsfm.cz 

Školský obvod: 1. máje, 28. 
října, Bahno-Hlíny, Bahno-Pří-
kopy, Bahno-Rovňa, Beethove-
nova, Bezručova, Březová, Če-
lakovského, Družstevní, Fráni 

Šrámka, Frýdlantská, Gaga-
rinova, Josefa Myslivečka, 
Josefa Suka, Ke Splavu, Kříž-
kovského, Mozartova, Myslbe-
kova, Na Konečné, Palackého, 
Politických obětí, Říční, Stará 
Riviera, Svatopluka Čecha, 
Třebízského, U Ostravice, Vác-
lava Talicha.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Československé armády 

570 www.osmicka.cz
Školský obvod: 17. listopa-

du, Bahno-Štandl, Beskydská, 
Boženy Němcové, Brožíkova, 
Březinova, Čajkovského, Čes-
koslovenské armády, Dr. Anto-
nína Vaculíka, Fibichova, Foer-
strova, Foglarova, Jiřího Trnky, 
Kolaříkova, Kollárova, Lidická, 
Marie Majerové, Marie Pujma-
nové, Ondrášova, Ostravská, 
Piskořova, Pod Štandlem, Pří-
borská, Raisova, Vítězslava 
Nezvala, Vrchlického.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek,
Lískovec, K Sedlištím 320

www.zs.liskovec.cz
Školský obvod tvoří místní část 

Lískovec.
Spádová škola:

- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek – Skalice 
192, příspěvková organizace

www.skolaskalice.cz
Školský obvod tvoří místní část 

Skalice.
Spádová škola:

- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek

Chlebovice, Pod Kabáticí 107, 
příspěvková organizace
www.zschlebovice.cz

Školský obvod tvoří místní 
části Chlebovice, Lysůvky a 
Zelinkovice.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 
škola Naděje, Frýdek-Mís-
tek, Škarabelova 562 www.

specskolynadeje.cz
Školský obvod není stanoven. 

ZŠ Frýdek-Místek, Chlebovice, Pod Kabáticí 107, www.zschlebovice.cz

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, www.zs.liskovec.cz

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Skalice 192, www.skolaskalice.cz
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MODERNÍ STÁNEK: Zprava primátorka Eva Richtrová, její náměstek Michal Pobucký a Dagmar Valáš-
ková z Regionu Beskydy na veletrhu cestovního ruchu v Brně.

V oblasti územního rozvoje chceme nadále spolupracovat s okolními obcemi a městy V oblasti územního rozvoje chceme nadále spolupracovat s okolními obcemi a městy 
ve sdružení obcí Region Beskydy a rozvíjet aktivity v rámci Euroregionu Beskydyve sdružení obcí Region Beskydy a rozvíjet aktivity v rámci Euroregionu Beskydy

Dne 21. dubna 2000 se 
sešli na Okresním úřadě ve 
Frýdku-Místku zástupci sedmi 
sdružení obcí a měst tehdej-
šího okresu, aby i za účasti 
místostarosty města Frýdku-
-Místku Petra Rafaje završili 
svá předchozí přípravná jed-
nání aktem založení sdruže-
ní Region Beskydy, který se 
stal partnerem pro obdobná 
sdružení na slovenské a pol-
ské straně, čímž vstoupil do 
mezinárodního společenství 
Euroregion Beskydy. Letos 
tomu bude deset let a Frýdek-
-Místek po celou dobu plní roli 
tahouna ve veškerých aktivi-
tách, které směřují především 
k podpoře cestovního ruchu. 

„K desátému výročí založení 
jsou připravovány veškeré akti-
vity. Kromě těch výstavních se 
chystá několik akcí pro starosty 
s cílem utužovat dobře fungující 
spolupráci. Vyvrcholením bude ve 
dnech 15. a 16. dubna konferen-
ce ve Velkých Karlovicích, která 
je koncipována právě u příleži-
tosti 10. výročí založení Regionu 
Beskydy a Euroregionu Beskydy,“ 
uvedla Dagmar Valášková, sekre-
tář sdružení Region Beskydy.

V polovině ledna se město 
Frýdek-Místek prezentovalo na 
největším veletrhu cestovního ru-
chu u nás GO – REGIONTOUR 
2010 v Brně. „Jezdívám na po-
dobné akce roky, a tak letošní 
účast mohu hodnotit jako jednu z 
nejúspěšnějších. Návštěvníci se 
v našem moderním stánku cítili 

dobře, vnímali jsme velký zájem 
o naši oblast i povedené propa-
gační materiály,“ zhodnotila pri-
mátorka Eva Richtrová, která je 
nyní předsedkyní Regionu Bes-
kydy po Petrovi Rafajovi, který se 
této funkce jako nový předseda 
Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže musel vzdát. Iniciátorem 
nové expozice je Statutární měs-
to Frýdek-Místek, které si na ni 
požádalo o dotaci z Fondu mik-
roprojektů Euroregionu Beskydy. 
Projekt, který město předložilo, 
řeší jednak návrh nové expozi-
ce v moderním provedení, i její 
zhotovení v rámci obou hlavních 
veletrhů pořádaných v České 
republice – Brno a Praha, stejně 
jako pronájem výstavní plochy. 
Celková dotace, o kterou si měs-
to požádalo, činí 23 854 EUR. 
„Nová výstavní expozice byla 
motivována potřebou sdružení 
prezentovat se v rámci veletrhů, 
především potřebou zviditelnit 
Euroregion Beskydy, dostat jej 
do povědomí veřejnosti, k če-
muž moderní vzhled stánku jistě 
přispěl,“ je přesvědčena Dagmar 
Valášková.

V letošním jubilejním roce 
spolupráce se uskuteční řada 
společných akcí ve všech 
třech zúčastněných zemích. Za 
všechny jmenujme například 
dubnové závody Euroregionu 
Beskydy v bezmotorovém létání 
či zářijové Mezinárodní lehkoat-
letické závody dětí a mládeže. 
Velkou akcí na české straně 
bude v polovině června řezbář-

ské sympozium ve Frýdku-Míst-
ku s názvem Kouzlo pohádky 
ve dřevě zakleté, které přinese 
i doprovodné soutěže pro děti 
mateřinek a prvního stupně zá-
kladních škol. „Sochy pořízené v 
rámci sympozia budou umístěny 
do některého z městských parků 
nebo školních zahrad,“ přiblížila 
primátorka Eva Richtrová. 

Frýdek-Místek ze své aktivity v 
Regionu Beskydy těží. Toto sdru-

žení je například spolupořadate-
lem oblíbeného Veseléta, které 
přináší do města zábavu v rozmě-
rech, které by si město samotné, 
bez dotačních titulů, nemohlo 
dovolit. Region Beskydy je zku-
šeným a úspěšným žadatelem 
o finanční podporu z programů 
zaměřených na příhraniční spolu-
práci. „Vzhledem k neformálnímu 
partnerství jsou projekty Regionu 
Beskydy vysoce bodově hodno-

ceny, a proto mají větší úspěšnost 
než obdobné projekty subjektů, 
jejichž partnerství je jednorázové 
a účelové,“ vysvětlila primátorka 
Eva Richtrová.

Po veletrzích v Brně a Bra-
tislavě je nejbližší společnou 
aktivitou veletrh Holiday World 
2010, který se uskuteční ve 
dnech 4.-7. února v Praze. I tam 
dá Frýdek-Místek o sobě znovu 
výrazně vědět.  (pp)

V BRATISLAVĚ: Monika Konvičná, ředitelka Beskydského infor-
mačního centra, s novými propagačními materiály. 

BESKYDSKÉ REKORDY: Na této akci nechyběli slovenští partneři, kteří byli inspirací pro novinku v 
kalendáři loňského Veseléta.       Foto: Petr Pavelka
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Zajímavá přednáška
Na 27. února se připravuje další pravidelné setkání s 

biotronikem Tomášem Pfeifferem. Přednáška bývá spo-
lečným zamyšlením nad otázkami a záhadami života. 
Témata přednášek určují vlastně návštěvníci sami, a to 
svými dotazy z velmi rozmanitých oblastí života. Před-
náška začne ve 14 hodin v Základní umělecké škole.

InzerceInzerce
603 249 743603 249 743
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Pokud bychom známý frýdec-
ko-místecký hudební klub Stoun 
personifikovali, měl by nárok na 
občanský průkaz. Ale srovnání s 
životem člověka je složité, neboť 
patnáctiletý občan je osobnost 
povětšinou značně nejistá až roz-
háraná, která v životě víceméně 
tápe jako nevidomý v bludišti. Za-
tímco Stoun je klub prošlý mnoha 
„životními“ peripetiemi, zkouška-
mi a vším, co takovou instituci v 
době, kdy kultura není na předním 
místě zájmu mocných tohoto svě-
ta, nutně musí potkávat. Je třeba 
říci, že v života běhu obstál na vý-
bornou a ví, „vo čom to je“.

Klub se netěšil vždy jednoznač-
né podpoře radnice, předchozí 
vedení města dokonce uvažovalo 
o jiném využití těchto městských 
prostor. Stávající vedení města 
ovšem klub podporuje, což potvr-
zuje i provozovatel klubu Kamil 
Rudolf: „Děkuji vedení města, 
zvláště náměstkovi primátora Pe-
trovi Civkovi, který má na starosti 
kulturu ve městě, za vstřícný pří-
stup ke všemu dění ve Stounu.“

Od ledna 1995, kdy klub za-
hájil činnost v prostorách krytu 
civilní ochrany (mimochodem 
stále připravených plnit původní 

Stoun oslavil patnáctinyStoun oslavil patnáctiny
účel), tudy prošly stovky účinku-
jících zpěváků a muzikantů, a to 
nejen domácích. Jen v posled-
ních několika letech to byla na-
příklad Aneta Langerová, skupiny 
Kryštof, Vypsaná Fixa, J.A.R., 
Monkey Business a další. Již té-
měř zdomácnělé kapely Mňága 
a Žďorp nebo Horkýže Slíže tu 
koncertují každý rok. Ze zahranič-
ních do Stounu zavítali například 
Dog Eat Dog, Delinquent Habits, 
raper Afu-ra nebo kytarista le-
gendárních Faith No More Billy 
Gould. Kromě těchto špičkových 
interpretů dává klub prostor nejen 
místním začínajícím umělcům, ale 
i ostříleným matadorům, z nichž 
mnozí právě ve Stounu před 
lety začínali a do Stounu se rádi 
vracejí. Hudební produkce „naži-
vo“ byly a jsou stále doplňovány 
večery reprodukované hudby, 
a to pořady plné rocku, oldies, 
drum’n’bassu nebo hip-hopu. 

Klub není však jen místem se-
tkávání hudebních fanoušků se 
svými oblíbenci (střízlivý odhad 
hovoří o přibližně 400 000 ná-
vštěvnících, kteří za 15 let Stoun 
navštívili). Byla zde uspořádána 
řada výstav fotografií a obrazů, 
desítky výchovných koncertů, 

přednášek a besed s protidrogo-
vou a protikriminální tématikou 
hojně navštívených žáky a stu-
denty nejen frýdecko-místeckých 
škol. V rámci sbližování s rom-
ským etnikem dal klub již dva roky 
po sobě k dispozici svoje prostory 
k uspořádání oslavy Mezinárodní-
ho dne Romů – Romipenu.

Nezanedbatelná je též pod-
pora již tradičního letního festi-
valu Sweetsenfest, která v po-
sledních letech „povýšila“ až na 
úroveň spolupořadatelství toho-
to svátku místní hudební tvorby.

Stručně řečeno – Hudební 
klub Stoun zaujímá pevné a 
nezastupitelné místo v kontextu 
kulturního života města Frýdku-
-Místku, když oslovuje zejména 
populaci ve věku 15-40 let.

Jak známo, po bilancování je 
třeba takto významné jubileum 
oslavit, což se také stalo. V pátek 
15. ledna se na pódiu klubu vy-
střídala místní diskžokejská elita 
(DJka Barucha, DJové Burcho, 
Bjaly, Shupsta, Drum-it a Woj-
tishek) se svými hudebními sety 
různých žánrů, při nichž nadšení 
návštěvníci vypotili litry potu. Toto 
nadšení bylo podpořeno i vstu-
pem zdarma, což se opakovalo i v 

sobotu 16. ledna, kdy svoje umění 
prezentovaly místí partičky Mletý 
Standard, MadFalls, Najzar, Coin 
a do poslední chvíle utajované 
překvapení večera – pražská 
formace Sunflower Caravan. Po 
koncertních vystoupeních hřměla 
až do brzkých ranních hodin rock-
otéka, která uzavřela dva večery 
plné energie a tance, věnované 
významnému životnímu jubileu 
našeho „oslavence“. 

Tomu nezbývá než do dalších 
let popřát dostatek optimismu, ne-
utuchající energie a dobrých ná-
padů, které budou jistě proměně-
ny ve spokojenost dalších mnoha 
tisíců návštěvníků klubu. Posledním výstavním pro-

jektem frýdecké Galerie Lan-
gův dům je dialog prací dvou 
šperkařek Bety K. Majerní-
kové a Kristýny Španihelové 
pod názvem Kosti a zbraně.

„Výstavní projekt Kosti a 
zbraně představuje dialog prací 
dvou autorek, které ve svých 
kolekcích pracují se ženskou té-
matikou. Šperk vnímají jako kon-
venční symbol krásy, přes který 
reflektují své postřehy a komen-
táře, vizuálně pěkné a estetické 
šperky se stávají exponenty 
vážných témat,“ přibližuje jejich 
tvorbu Mária Nepšinská. Podle 
ní Majerníková reflektuje neustá-
lou válku současné ženy se svě-
tem, který ji obklopuje. Kritizuje 
přitom to, že dnešní společnost 
na základě zkreslených kritérií 
živených médii a reklamou oče-

Dialog prací dvou šperkařek
kává od žen nereálné výsledky, 
ale i ženy, že se tomuto trendu 
podvolují. Její tvary šperků vy-
cházejí z kontur zbraní, granátů, 
ale i srdce či květiny.

Kristýna Španihelová předsta-
vuje kolekci kostěných šperků, 
ve své sérii se primárně zabývá 
růstem a vývojem ženské pod-
staty a principů – je v ní emoci-
onální otevřenost, spiritualita, 
intuice, kreativita a senzitivita. 
„Šperky jsou zhotoveny z vyběle-
ných kostí, které doplňují stříbrné 
krajky, syntetické perly, plátkové 
zlato, pyrity, korál a korálky,“ po-
psala Mária Nepšinská.

U příležitosti poslední výstavy 
roku 2009, která potrvá až do 5. 
března, poděkovala galeristka 
Libuše Olšáková za celoroční 
podporu mimo jiné i Statutární-
mu městu Frýdek-Místek.

Tradiční specializovaná pře-
hlídka cestopisných besed a 
promítání o „cyklocestování“ a 
cykloturistice je určena nejen pro 
všechny „cyklocestovatele“, kteří 
vyrážejí na své cesty po světě s 
kolem, ale i pro všechny příznivce 
nenáročné cykloturistiky, cestová-
ní a pohybu v přírodě. Letos opět 
ve třech městech, Frýdek-Místek 
(6.-7. 2.) nevyjímaje.

V programu je plno nových 
tváří, a tak se můžeme těšit na 
další dobrodružství, sportovní 

Cyklocestovatelský festival CYKLOCESTOVÁNÍ
výkony a spoustu krásných foto-
grafií. Samozřejmostí je fajn nála-
da a jako vždy bohatá tombola a 
další doprovodné programy.

Novinkou a zpestřením progra-
mu bude křest fotografických knih 
česko-rakouské dvojice Motani. 
Kmotry knih budou horolezec 
Libor Uher, pokořitel legendární 
hory K2, a cyklocestovatelé Hon-
za Galla a Martin Stiller. 

Promítat nám letos přijedou 
například svérázný cyklotremp 
Honza Vlasák, biker Ruda Rů-

žička, cyklocestovatel Martin 
Stiller, koloběžkáři Olda Kostka 
a Broňa Nagel či cestovatelská 
rodinka Podivínských, kteří jeli 
s dětmi na kolech až do Afriky. 
Specialitou v letošním progra-
mu je unikátní audiovizuální 
diashow manželů Motani z Du-
hové Afriky. Ti všichni a mnozí 
další se budou starat o výbornou 
atmosféru již ověřené tradiční 
akce. Neváhejte a přijeďte.

Podrobnější informace nalez-
nete na www.cyklocestovani.cz

Provozní doba knihovny
platná od 1. ledna 2010
(oddělení pro dospělé, studovna 

a oddělení naučné literatury)

Po 8:00 – 19:00
t 8:00 – 18:00

St 12:00 – 16:00
Čt 8:00 – 19:00
Pá 8:00 – 18:00

So 8:00 – 14:00 ústředí
Frýdek, ul. Jiráskova

So  8:00 – 12:00 pobočka 
Místek, ul. Hlavní

V hudebním oddělení, v od-
děleních pro děti a mládež 
a v ostatních pobočkách 

provoz nezměněn.

y)

SPIRITUÁL KVINTET: V Národním domě se uskutečnil Novoroč-
ní koncert Charity. Jedinečné folkové seskupení dokázalo pobavit 
přítomné hudbou i mluveným slovem, kdy si bralo na paškál přede-
vším svou vlastní už padesátiletou existenci. Foto: Petr Pavelka

DVA NA JEDNO TÉMA: Strážnický dub je pro fotografy feno-
mén. Je to tak nádherný strom, že jej nadšeně fotí amatéři a 
profesionálové zkoušejí přinést co nejoriginálnější pohled. Na 
tomto tématu se sešli i Vítězslav Jurečka a Ivan Korč, kteří se 
také nejprve navzájem podezírali z plagiátorství, než pochopili, 
že onen strom není pouze jejich. Fotografie letitého dubu můžete 
zhlédnout v místecké galerii Librex.                 Foto: Petr Pavelka
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k. ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 15,34 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 19,97 m2 (IV.NP)
4) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky
- nebytové prostory o výměře 43,31 m2 (II.NP)

5) Křížový podchod, směr Ostravská
- nebytový prostor o výměře 24,70 m2

k. ú. Frýdek
1) objekt čp.549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VII.NP a VIII.NP)
3) Objekt čp. 606, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (II. NP, VII.NP)

Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 

Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.

Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-

Sběr nebezpečných a 
velkoobjemových odpadů

tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.
Mobilní sběrna:
U Kina P. Bezruče 16. 2. - 18. 2.
U krytého bazénu 23. 2. - 25. 2.
Park. u Kauflandu 2. 2. - 4. 2.
Parkoviště u Billy 9. 2. - 11. 2.
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00
Sběrné dvory:
Collo louky, Pod estakádou
Provoz: 
Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00
Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel.: 558 627 047, 
558 438 330, 558 636 251.

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

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

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

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

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

Státní fond životního prostředí 
(SFŽP) jako významný zdroj na 
podporu ochrany a zlepšování 
životního prostředí umožňuje v 
rámci programu „Podpora sys-
tému pro nakládání s autovraky“ 
od 1. 1. 2010 čerpání finančních 
prostředků na podporu systému 
pro nakládání s autovraky. 

Kdo může čerpat dotaci?
- obce a kraje

- státní příspěvkové organizace
- příspěvkové organizace územ-

ních samosprávných celků
- právnické osoby

- FO oprávněné k podnikání
- státní podniky 

- družstva
Podpora je časově omezena 

v období od 1. ledna 2010 do 31. 
prosince 2010. Podpora je vy-
plácena pouze na autovrak pře-
vzatý bezplatně do zařízení pro 
zpracování autovraků a zanese-

Informace o čerpání dotace
pro podporu likvidace autovraků

ný v MA ISOH a na likvidaci tzv. 
„starých zátěží“, což jsou zejmé-
na opuštěná vozidla, u kterých 
nelze identifikovat posledního 
vlastníka a které poškozují život-
ní prostředí nebo narušují vzhled 
obce, popř. krajiny.

Žádosti o čerpání dotace se 
podávají čtvrtletně v písemné 
formě na podatelnu SFŽP, ad-
resa SFŽP ČR, Olbrachtova 
2006/9, 140 00 Praha 4 a elek-
tronicky na adresu autovraky@
sfzp.cz. 

Žádost musí být podána na 
předepsaných formulářích. Vzory 
formulářů a žádostí budou umís-
těny na stránkách MŽP a SFŽP 
a vybrané formuláře naleznete 
také na www.frydekmistek.cz 

V případě dotazů a nejasností 
zašlete dotaz na adresu auto-
vraky@sfzp.cz nebo telefonicky 
na tel. 800 260 500.

pronajmout nebytový prostor 
– garáž nacházející se v suterénu 
domu č. p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek na základě výsledku 
„dražby výše nájemného“ (dále jen 
„Dražba“) v souladu s „Postupem 
při pronájmu garáží nacházejících 
se v objektech ve vlastnictví Sta-
tutárního města Frýdek-Místek“, 
který byl schválen Radou města 
Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.
Den konání „Dražby“: 24. 2. 2010
Místo konání „Dražby“: Magistrát 
města Frýdek-Místek, ul. Radnič-
ní 10, III. NP (zasedací místnost)
Hodina konání „Dražby“: 13:00 h

Nebytový prostor – garáž
Garáž je umístěna v suterénu 

domu č. p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 25 m2.

Vyvolávací cena je stanovena 
ve výši minimálního ročního ná-
jemného na 1 m2 plochy garáže 
a činí 700 Kč/m2/rok + DPH

Prohlídku garáže je možno 
domluvit na tel. č. 558 609 174.

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
Účastníkem dražby může 

být fyzická osoba starší 18 let s 
trvalým bydlištěm na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Při zápisu účastníka k dražbě je 
účastník povinen předložit prů-
kaz totožnosti, malý technický 
průkaz vozidla, se kterým hodlá 
v garáži parkovat, popř. smlouvu 
o užívání služebního vozidla k 
soukromým účelům.

Účastníkem dražby nemůže 
být fyzická osoba, která v před-
cházejících třech letech přede 
dnem konání dražby užívala byt 
nebo nebytový prostor ve vlast-
nictví statutárního města Frýdek-
-Místek bez právního důvodu nebo 
byla dlužníkem vůči Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. Splnění této 
podmínky potvrdí účastník dražby 
podpisem čestného prohlášení při 
zápisu k dražbě.

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení zá-
pisu účastníků k dražbě uhradila 

zálohu na úhradu nákladů dražby 
na účet města ve výši 5.000 Kč a 
která nejpozději při zápisu účast-
níka k dražbě předložila doklad o 
zaplacení zálohy na úhradu ná-
kladů dražby (kauce), přičemž za-
placení kauce se vyžaduje ke ga-
ráži – nebytovému prostoru, který 
je předmětem dražby (č.ú.: 6015-
928781/0100, VS 325980005).

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později při zápisu účastníků k 
dražbě podepíše dohodu o úhra-
dě nákladů dražby.

Další informace je možné zís-
kat na tel. č. 558 609 174 nebo 
osobně na Magistrátu města 
Frýdek-Místek, odboru správy 
obecního majetku, ul. Radniční 
10, III. NP, dveře č. 315.

„Postup při pronajímání gará-
ží nacházejících se v objektech 
ve vlastnictví města Frýdek-Mís-
tek“ je zveřejněn na úřední des-
ce umístěné v budově Magistrá-
tu města Frýdek-Místek.

Zákonem č. 362/2009 Sb., 
kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s návrhem zákona 
o státním rozpočtu České repub-
liky na rok 2010, se s účinností 
od 1. 1. 2010 mění také ustano-
vení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z 
nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o dani 
z nemovitostí“), jimiž jsou upra-
veny sazby daně z nemovitostí.
SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ

PLATNÉ K 1. LEDNU 2010
1. Sazby daně z pozemků podle § 
6 odst. 1 zák. o dani z nemovitostí:
A – orná půda, chmelnice, vini-
ce, zahrada, ovocný sad 0,75%
B – trvalý travní porost 0,25%
C – hospodářský les 0,25%
D – rybník s intenzívním a prů-
myslovým chovem ryb 0,25%
2. Sazby daně z pozemků podle § 
6 odst. 2 zák. o dani z nemovitostí:
E – zastavěná plocha a nádvoří 
0,20 Kč/m2

F – stavební pozemek 2,00 Kč/m2

G – ostatní plocha 0,20 Kč/m2

3. Základní sazby daně ze sta-
veb podle § 11 odst. 1 zákona o 
dani z nemovitostí:

Změny sazeb daně z nemovitostí od 1. 1. 2010
Stavby:

H – obytný dům 2 Kč/m2

I – ostatní stavba tvořící příslušen-
ství k obytnému domu 2 Kč/m2

J – stavba pro individuální rekre-
aci, rodinný dům využívaný pro 
individuální rekreaci 6 Kč/m2

K – stavba plnící doplňkovou 
funkci ke stavbě pro individuální 
rekreaci 2 Kč/m2

L – garáž vystavěná odděleně 
od obytného domu 8 Kč/m2

M – zemědělská prvovýroba, les-
ní a vodní hospodářství 2 Kč/m2

N – průmysl, stavebnictví, do-
prava, energetika, ostatní země-
dělská výroba 10 Kč/m2

O – ostatní podnikatelská čin-
nost 10 Kč/m2

P – ostatní stavba 6 Kč/m2

Jednotky:
R – byt 2 Kč/m2

Samostatný nebytový prostor:
S – zemědělská prvovýroba, les-
ní a vodní hospodářství 2 Kč/m2

T – průmysl, stavebnictví, dopra-
va, energetika, ostatní zeměděl-
ská výroba10 Kč/m2

U – ostatní podnik. činnost 10 Kč/m2

V – samostatný nebytový pro-
stor užívaný jako garáž 8 Kč/m2

Z – ostatní samostatný nebytový 
prostor 2 Kč/m2

Podle ustanovení § 13a odst. 
2 zákona o dani z nemovitostí, 
dojde-li ve srovnání s předcho-
zím zdaňovacím obdobím pouze

a) ke změně sazeb daně,
b) ke změně průměrné ceny 

půdy přiřazené ke stávajícím 
jednotlivým katastrálním úze-
mím podle § 5 odst. 1,

c) ke stanovení nebo ke změně 
koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 
odst. 3 a 4 nebo podle § 12, anebo

d) k zániku osvobození od 
daně, jestliže tak obec stano-
ví obecně závaznou vyhláškou 
podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo 
uplynutím zákonem stanovené 
lhůty a předmět daně není ani 
částečně osvobozen od daně z 
jiného důvodu, poplatník není po-
vinen podat daňové přiznání nebo 
dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto 
změny. Daň se vyměří ve výši po-
slední známé daňové povinnosti 
upravené o změny podle písmen 
a) až d) a výsledek vyměření se 
poplatníkovi sdělí platebním vý-
měrem nebo hromadným před-
pisným seznamem.
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SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

MaMiCentrum
Zdravotnické zařízení MaMiCentrum

Služby pro maminky a miminka
Aquapark Olešná, Místek

tel.: 608 575 384
e-mail: info@mamicentrum.eu
Web: www.mamicentrum.eu

Služby:
- Návštěvní služba sestry

- Aromaterapeutické masáže těhotných (v 
ceně je možné využít i sprchu a infrasaunu)
- Půjčovna pomůcek (kojenecké váhy, kojící 

polštáře, odsávačky mateřského mléka, 
šátky na nošení dětí…)

- Laktační poradna (v pohodlí Vašeho 
domova nebo v MaMiCentru)

- Výživová poradna - Jak po dětech hubnout 
zdravě

- Prodej produktů určených k aromaterapii 
v bio kvalitě

- Nastřelování náušnic
Termíny kurzů:

TĚHOTENSKÝ KURZ – lekce I: 
13. 2. v 9.30

TĚHOTENSKÝ KURZ – lekce II: 
20. 2. v 9.30

TĚHOTENSKÝ KURZ – lekce III: 
27. 2. v 9.30

Před jednotlivými lekcemi těhotenského 
kurzu, který zahrnuje přípravu k porodu 

a přípravu na kojení, můžete využít 
hodin aquatěhobiku – cvičení ve vodě pro 

nastávající maminky. Vše pod vedením 
zdravotníků.

KURZ PÉČE O NOVOROZENCE A 
KOJENCE:

6. 2. v 9.30 (vhodné absolvovat ještě v 
těhotenství)

KURZ SPRÁVNÉ MANIPULACE S NOVO-
ROZENCEM A KOJENCEM – lekce I: 

16. 2. v 9.30
KURZ SPRÁVNÉ MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM A KOJENCEM – lekce II:
23. 2. v 9.30 (je možné jej absolvovat už v 

těhotenství nebo s miminkem)
KURZ ŠÁTKOVÁNÍ – NOŠENÍ DĚŤÁTKA 

V ŠÁTKU: 
27. 2. v 15.00 (je možné jej absolvovat už v 

těhotenství nebo s miminkem)
KURZ SPRÁVNÉ VÝŽIVY KOJENCE A 

BATOLETE: 
9. 2. v 9.30 (vhodné absolvovat po 3. měsíci 

věku dítěte)
Již nyní přijímáme objednávky na velikonoč-

ní rodinný tábor (rodiče + děti):
KOUZELNICKÁ ŠKOLA – 2.-5. 4. 2010

Chata Sachova studánka – Horní Bečva je 
to správné místo pro strávení Vašeho poby-
tu v každém ročním období, ať už si budete 
chtít v klidu odpočinout nebo naopak zvýšit 

hladinu adrenalinu a tepovou frekvenci. 
Řádění z Bradavické tvrze plné kouzel, čar 
a smíchu. Rodiče si odpočinou od denních 
starostí a děti se vyřádí. Pokud chcete zažít 
víkend plný pohody a klídečku, neváhejte – 
kytara, zábava, legrace, relaxace, pro děti 
program a hry. Maminky si večer mohou 

zacvičit. Kontakt a další informace: (adriana.
adamovska@seznam.cz; 737 518 840; 

http://kouzelny.koutek.sweb.cz)

8. – 12. 3. - TÁBOR FERDY 
MRAVENCE – TRADIČNÍ JAR-
NÍ TÁBOR NA VIŠŇOVCE
Program: I letošní jarní 
prázdniny spolu můžeme 
prožít v krásném prostře-
dí Beskyd, kde strávíme pět dní her, soutěží, 
relaxace a zimních radovánek.
Místo a čas: Turistická základna Višňovka, 
Vyšní Lhoty, 8. – 12. 3. 2010
Cena: 1 400 Kč (5x denně strava, pitný re-
žim, doprava, ubytování, pedagogický do-
provod, režie, materiál, pojištění)
Přihlášky a informace: Renata Bortlíčková, 

telefon: 731 080 964, 558 435 067, e-mail: 
renata@klicfm.cz

9. 2. - VÝROBA KARNEVALOVÝCH
MASEK

Program: Neváhejte a přijďte se kreativně vyřá-
dit při výrobě své vlastní, zcela originální masky.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, Pioný-
rů 752, Místek, 15:00 - 17:00 hodin
Cena: 50 Kč
Přihlášky a informace: Karolína Lepíková, 
telefon: 731 167 010, 558 434 154, e-mail: 
karolina@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

13. 2. - MÁME SE RÁDI
Program: Veselé odpoledne zaměřené na 
oslavu Valentýna. Vyrobíme si malý dárek 
k této příležitosti, zahrajeme hry a hlavně si 
připravíme valentýnskou dobrotu.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 15:00 - 18:00 hodin
Cena: 60 Kč (materiál, režie, pojištění)
Přihlášky a informace: Pavla Kozáková, te-
lefon: 732 646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz
16. 2. - VÝTVARNÝ ATELIÉR DEA – DE-
COUPAGE (UBROUSKOVÁ TECHNIKA)
Program: Tématem únorového kurzu bude 
ubrousková technika – Decoupage. Přijďte 
se přesvědčit, že užití této techniky se ne-
vztahuje pouze na dekorování květináčů. 
Budete příjemně překvapeni.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, Pioný-
rů 752, Místek, 17:00 - 20:00 hodin
Cena: 250 Kč (lektor, materiál, režie, pojištění)
Přihlášky a informace: Karolína Lepíková, 
telefon: 731 167 010, 558 434 154, e-mail: 
karolina@klicfm.cz
Na akci se přihlaste e-mailem nebo telefo-
nicky do 12. 2. 2010.

21. 2. - KARNEVAL – ODPOLEDNE
S CHYTROLÍNEM A LENIVCEM

Program: Zveme všechny děti na maškarní 
karneval. Celým programem vás provedou 
Klauni z Balónkova Chytrolín a Lenivec. 
Čeká vás balónková show, sněhulák Fran-
tišek, kouzelnická škola, spousta písniček a 
tanců, soutěže, tombola a mnoho dalšího.
Místo a čas: ZŠ Pionýrů 400, Místek (6. ZŠ, 
tělocvična), 14:00 - 17:00 hodin
Vstupné: 50 Kč
S sebou: Přezůvky.
Informace: Eva Otýpková, telefon: 736 150 
088, 558 434 154, e-mail: eva@klicfm.cz
Prodej vstupenek bude zahájen 8. února ve 
všech budovách SVČ Klíč FM.
23. 2. - ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA 

– BABY SIGNS - DOPOLEDNE
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce 
vaše nemluvně říci nebo proč pláče?
Program: Přirozený způsob, jak se dorozumět 
s vaším dítětem ještě předtím, než dokáže 
mluvit. Rodiče si užívají větší pohody, která za-
vládne, když se dozví, co jejich ratolest chce, 
bez slziček a nářku. Snížení frustrace a vytvo-
ření větší důvěry mezi batolaty a jejich rodiči.
Místo a čas: Rodinné centrum SVČ Klíč 
FM, budova C, Slezská 749, Frýdek, 10:00 
- 12:00 hodin.
Cena: 499 Kč – obdržíte základní materiály, 
879 Kč – obdržíte kompletní materiály. Za 
uvedené ceny se mohou zúčastnit oba rodiče.
Lektor: Lenka Paseková (Nezávislá certifi-
kovaná instruktorka programu Baby Signs)
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, te-
lefon: 732 646 125, e-mail: patrik@klicfm.cz, 
www.klicfm.cz/znakovani
24. 2. - ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA 

– BABY SIGNS - ODPOLEDNE
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce 
vaše nemluvně říci nebo proč pláče?
Program: Přirozený způsob, jak se doro-
zumět s vaším dítětem ještě předtím, než 
dokáže mluvit. Rodiče si užívají větší poho-
dy, která zavládne, když se dozví, co jejich 

ratolest chce, bez slziček a nářku. Snížení 
frustrace a vytvoření větší důvěry mezi bato-
laty a jejich rodiči.
Místo a čas: Rodinné centrum SVČ Klíč FM, 
budova C, Slezská 749, Frýdek, 17:00 – 
19:00 hodin.
Cena: 499 Kč – obdržíte základní materiály, 
879 Kč – obdržíte kompletní materiály. Za 
uvedené ceny se mohou zúčastnit oba rodiče.
Lektor: Lenka Paseková (Nezávislá certifi-
kovaná instruktorka programu Baby Signs)
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, te-
lefon: 732 646 125, e-mail: patrik@klicfm.cz, 
www.klicfm.cz/znakovani

27. 2. - VÝLET ZA KOŇMI
Program: Pojeďte s námi na Ranch Geochin 
za koňmi. Prohlédneme si jízdárnu, zajezdí-
me si na koni, zahrajeme si tematickou hru.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 752, Místek, sraz před budovou v 9:00 
hodin. Předpokládaný návrat: v 12:00 hodin.
Vstupné: 50 Kč (doprovod, jízdárna, režie, 
pojištění)
S sebou: Vhodné obutí a oblečení, svačinu.
Informace: Eva Otýpková, telefon: 736 150 
088, 558 434 154, e-mail: eva@klicfm.cz
Na akci se přihlaste e-mailem nebo telefo-
nicky do 24. 2. 2010.
27. 2. - TURNAJ V ČLOVĚČE, NEZLOB 

SE – O POHÁR FRÝDKU-MÍSTKU
Stručná pravidla: Každý hráč odehraje 3-5 
her. Nejlepší postoupí do finálového kola. 
Každé kolo se hodnotí body od 4 do 1. Sou-
těží jednotlivci bez věkového omezení (dítěti 
do 7 let může pomáhat rodič). Nejlepší hráči 
budou odměněni.
Startovné: 20 Kč
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, 8:30 - 16:00 hodin
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 
066, e-mail: jirka@klicfm.cz
Na akci se přihlaste e-mailem nebo telefo-
nicky do 25. 2. 2010.

ŠACHY
5. 2. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

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

19. 2. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
– 9. KOLO

Program: Šachový turnaj pro děti a mládež 
4-18 let

Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Místek, 
15:30 - 18:00 hodin

Informace a přihlášky: Martin Kocur, telefon: 
732 224 966

KROUŽKY A KURZY NA 2. POLOLETÍ 
2009/2010

V ÚNORU OTEVŘEME NOVÉ KROUŽKY
EXOTICKÉ TANCE - Věk: od 10 let

DRAMATICKÝ KROUŽEK - Věk: 9 - 15 let
CAPOEIRA - Věk: od 13 let

RUSKÝ JAZYK - Věk: od 12 let, dospělí
NĚMECKÝ JAZYK – začátečníci, pokročilí

Věk: od 12 let, dospělí
MÍČOVÉ A POHYBOVÉ HRY

Věk: 9 - 15 let
VÝTVARNÝ KROUŽEK – INDIGO

Věk: od 10 let
VÝTVARNÝ KROUŽEK – KREATIV

Věk: 6 - 10 let
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI S ANDREOU

Věk: 3 - 6 let
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK – BADATEL

Věk: 6 - 15 let
Více informací najdete na webových

stránkách www.klicfm.cz.
Hlásit se můžete i do ostatních

kroužků a kurzů.

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 
TÁBORŮ 2010 - K MOŘI S NÁMI

28. 5. – 6. 6. 2010
LÉTO U MOŘE – RODIČE S DĚTMI
Místo: Chorvatsko – Biograd na Moru - 

Camp Maslene (k moři 50 m)
Ubytování: Bungalovy, zděná budova (pokoje)
Během pobytu budou zajištěny jednorázové 

programy pro děti bez rodičů.
Cena: Bližší informace na www.klicfm.cz

13. – 22. 8. 2010
LÉTNÍ TÁBOR U MOŘE

Místo: Chorvatsko – Pakoštane – Vila Eva
Ubytování: Zděná budova (pokoje)

Věk: 9 – 15 let
Cena: Bližší informace na www.klicfm.cz

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 2010
1. – 10. 7. 2010

ZTRACENÉ POHÁDKY
Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty, okres 

Frýdek-Místek
Ubytování: Zděná budova, stany s pod-

sadou
Věk: 6 - 12 let

Cena: 3 500 Kč
1. – 10. 7. 2010

ŠACHOVÝ TÁBOR
Místo: Chata Teplárna, Ostravice, okres 

Frýdek-Místek
Ubytování: Zděná budova

Věk: 6 - 13 let
Cena: 3 400 Kč
1. – 13. 7. 2010

CESTA ZA POZNÁNÍM
Místo: TZ Vigantice, okres Vsetín

Ubytování: Stany s podsadou
Věk: 8 - 14 let

Cena: 3 800 Kč
11. – 20. 7. 2010

TAJEMNÁ KRONIKA
Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty, okres 

Frýdek-Místek
Ubytování: Zděná budova, stany s pod-

sadou
Věk: 6 - 12 let

Cena: 3 500 Kč
25. 7. – 7. 8. 2010
HRY BEZ HRANIC

Místo: TZ Vigantice, okres Vsetín
Ubytování: Stany s podsadou

Věk: 8 - 14 let
Cena: 3 800 Kč

30. 7. – 8. 8. 2010
LETNÍ TÁBOR FERDY MRAVENCE
Místo: Krásná, okres Frýdek-Místek

Ubytování: Stany s podsadou
Věk: 8 - 14 let

Cena: 3 500 Kč
21. – 31. 7. 2010

THE WEST ANEB HORKÉ LÉTO
V DIVOČINĚ

Místo: Třemešek u Oskavy, okres Šumperk
Ubytování: Chatky

Věk: 8 - 16 let; Cena: 3 900 Kč
31. 7. – 8. 8. 2010

CESTOU NECESTOU
Místo: Třemešek u Oskavy, okres Šumperk

Ubytování: Chatky
Věk: 8 - 15 let; Cena: 4 000 Kč

1. – 21. 8. 2010
MUŠKETÝŘI

Místo: Rosoly u Moravice, okres Opava
Věk: 7 - 13 let

Ubytování: Stany s podsadou
Cena: 3 200 Kč

13. – 22. 8. 2010
PODIVUHODNÉ PATÁLIE
SHERLOCKA HOLMESE

Místo: Chata Teplárna, Ostravice, okres 
Frýdek-Místek
Věk: 9 - 15 let

Ubytování: Zděná budova
Cena: 3 700 Kč
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NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,
Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040, 

www.divadloctyrlistek.cz

KAVÁRNA RADHOŠŤ

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

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

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

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

Novinky Ivy Hüttnerové, Karla Beneše a 
Daniely Benešové.

Sobota 13. února v 15 hodin
Divadlo Zlatý Klíč Dolní Benešov 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Zábavný dětský pořad s maskami a písnič-
kami, soutěžemi, cenami a tancem, který 

doprovází slovem a zpěvem Honza Stuchlík.
Vstupné: 50 Kč

Sobota 13. února ve 20 hodin
SWINGOVÝ PLES

Hrají: WS kvartet Waldemara Svatoše s 
hosty – velký sál 

Evergreen Party – Ivan Obračaj a Pavel 
Ondráček – restaurace Švejk

Vstupné: 150 Kč
Pátek 19. února v 16:30 a 19 hodin

KARNEVAL MÓDY
Velká módní přehlídka Střední oděvní a 

obchodně podnikatelské ve Frýdku-Místku 
na ulici Potoční 1094.

Vstupné 150 Kč, předprodej Národní dům, 
sekretariát školy – tel.: 558 633 368
KURZY – ZAHÁJENÍ ÚNOR 2010

STREET DANCE
Zahrnuje všechny „pouliční tance“. V tom-
to volném stylu patří mezi nejznámější Hip 
Hop, Break Dance, New Style…
Kurz bude probíhat každý pátek od 17.30 do 
18:30 hodin. Zahájení: 12. 2. 2010

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Cvičení pro zdraví je fyzicky nenáročnou 
formou péče o svou kondici a zdraví. Má 
uklidňující efekt, zbavuje každodenního stre-
su, zlepšuje koordinaci, posiluje, protahuje 
a zároveň uvolňuje svaly celého těla. Kurz 
bude probíhat každou středu od 17.30 do 
19.30 hodin. Zahájení: 10. 2. 2010

KURZY S JEDNORÁZOVÝMI VSTUPY
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Každou středu od 17.30 do 19.00 hodin,
50 Kč/1 lekce

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Každé pondělí od 17.30 do 19.00 hodin,

50 Kč/1 lekce
POWERJÓGA

Každé úterý od 17:15 do 18:15 hodin,
50 Kč/1 lekce

Každý čtvrtek od 18.45 do 20:00 hodin,
60 Kč/1 lekce

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY PILATES
Kurz probíhá každé úterý od 16:00 do 17:00 

hodin, 45 Kč/1 lekce
CVIČENÍ PRO SENIORY

Kurz probíhá každý čtvrtek od 9:00 do 10:00 
hodin, 45 Kč/1 lekce

Další podrobné informace na tel. čísle 558 
432 011 K. Kubalová nebo www.kulturafm.cz

Středa 3. února v 19 hodin
Komorní scéna Aréna Ostrava 

Sean O´Casey – Jiří Krejčík
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY

Původně „penziónová“ fraška Bedtime Sto-

ry, kterou Jiří Krejčík osobitě upravil a široko 
daleko proslavil, hlavně díky filmové adapta-
ci a inscenaci Činoherního klubu, která se 

zde hrála neuvěřitelných šestnáct let.
Hrají: Michal Čapka, Lucie Finková, Dana 

Fialková, Josef Kaluža, Tereza Dočkalová, 
Albert Čuba, Michal Moučka, René Šmotek.

Vstupné: 400 a 380 Kč
Předplatitelská skupina B

Středa 10. února v 19 hodin
Florimond Hervé

MAMZELLE NITOUCHE
„Svatá Nitouche, ó má patronko, zachráníš-li 
mne, má madonko, pak za to ráda slíbím já, 

že se už polepším, když Pán Bůh dá…“ zpívá 
hlavní hrdinka operety, která zdomácněla 

snad na všech světových scénách. U nás je 
spojována především se jménem nezapome-
nutelného Oldřicha Nového. Rozpustilá scho-
vanka dívčího ústavu „U vlaštoviček“ slečna 
„Nituška“ má být provdaná a varhaník ústavu 
pan Celestin ji má odvézt k jinému ženichovi. 
Shodou okolností má být ten večer premiéra 
operety, jejímž autorem je pan Floridor – což 
není nikdo jiný než pan Celestin. Ztřeštěné 
zápletky, nepředvídané situace a krásná 

hudba jsou hlavní devízou této nestárnoucí 
operety. Pro skupinu FRC (prodej vstupenek 

hodinu před začátkem představení)
Pátek 12. února v 19 hodin

Divadlo Sem Tam Fór Slavičín
Ray Cooney

1+1=3 – JEDEN A JEDNA JSOU TŘI
John Brown je taxíkář, který léta utajuje 

skutečnost, že má dvě manželky. Vše klape 
dle přísně dodržovaného harmonogramu, který 
jednoho dne poruší a tím roztočí kolotoč lží, do 
kterých se stále více zamotává. V okamžiku, 
kdy je celá situace neúnosná, se ke všemu 

přizná a poprvé říká pravdu – nikdo mu nevěří.
Hrají: Jan Julínek, Pavel Studeník, Milan 
Janček, Lea Koncerová Jana Źáčková aj.

Vstupné: 400 a 380 Kč
Předplatitelská skupina A

Neděle 14. února v 15 hodin
Umělecká agentura Mumraj
OBUŠKU, Z PYTLE VEN

Klasická pohádka bratří Grimmů Obušku, 
z pytle ven! je zpracována v loutkovou hru 
s živou hudbou a zpěvy na motivy české a 

moravské lidové písně. 
Vstupné: 50 Kč

Středa 17. února v 19 hodin
Divadlo Kalich Praha

Noel Coward
ZAMILOVAT SE 

I sen, který nesníš, se ti může splnit. Člověk 
ani neví, jak přijde k lásce – nečekaně! Dva 

lidé na nástupišti. Každé ráno cestují do 
práce a z práce. Ranní únavy, podvečerní 

letargie, mlčící hlavy plné problémů a 
otázek. Peníze a manželství. A přece – dva 

páry očí se setkají. Znovu a znovu se na 
sebe dívají. A stane se ta nejkrásnější věc 

na světě – zamilují se do sebe.
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček

Vstupné: 400, 380 a 350 Kč 
Mimo předplatné

Neděle 21. února v 15 hodin
Divadlo Tramtárie Olomouc

POLÍZANICE TRAMTÁRIE OLOMOUC
Veselá pohádka pro malé i velké o jedné ne-
posedné kouzelnické holce, létajícím koštěti, 
mluvícím havranovi a přetlusté knize kouzel. 

Vstupné: 50 Kč
Neděle 28. února v 15 hodin

Umělecká agentura Křesadlo Třinec
POHÁDKY Z TISÍCE A JEDNÉ NOCI

Příběh z pohádkové orientální říše, ve které 
žijí dvě exotické postavy. Pohádka plná 

soutěží a písniček.
Vstupné: 50 Kč

KINO
4.-5. 2. v 19.00 hod.

LOVE AND DANCE/Polsko
Film o tanci, o lásce a o tom, že v životě 

musíme po něčem toužit, o něco usilovat…
5. 2. v 17.00 hod.

AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI/ČR
Dobrodružná komedie pro celou rodinu 

zasazená do „středověku“.
6.-7. 2.

Cyklocestovatelský festival

CYKLOCESTOVÁNÍ 
Tradiční specializovaná přehlídka cestopis-
ných besed a promítání o „cyklocestování“ 
a cykloturistice. (Honza Vlasák, Ruda Rů-
žička, Olda Kostka a Brońa Nagel, Motani, 
Martin Stiller a další zajímaví hosté). Více 

informací na www.cyklocestování.cz.
11. 2. v 19.00 hod.

HANEBNÝ PANCHARTI/USA
Quentin Tarantino rozehrál herecký koncert v 

okupované Paříži r. 1944. V hlavní roli Brad Pitt.
13. 2. v 16.30 hod. a 14. 2. v 17.00 hod.

MIKULÁŠOVY PATÁLIE/Fr
Mikuláš, Vendelín a další hrdinové senzač-
ních příběhů dětských knížek o Mikulášovi v 

rodinné komedii.
13.-14. 2. v 19.00 hod.
TRABLE V RÁJI/USA

Čtyři páry, čtyři rozpadající se vztahy a 
jedna neobvyklá terapie v tichomořském 

ostrovním ráji. 
18.-21. 2. v 19.00 hod.

KAWASAKIHO RŮŽE/ČR
Drama Jana Hřebečka podle Cenou sazky 
oceněného scénáře Petra Jarchovského.

19.-20. 2. v 16.30 hod., 21. 2. v 17.00 hod.
ASTRO BOY/Hong Kong

Mechanický kluk – Astro Boy byl stvořen pro 
napínavá dobrodružství, které může prožít 

jenom on. Animovaný film pro celou rodinu.
24. 2. v 19.00 hod.

DOKONALÝ ÚNIK/USA
Dovolená na Havaji se může pro Milu Jovovich 
a Steva Zahna snadno změnit v boj o přežití, 
aniž by vlastně věděli, kdo jim jde po krku.

25.-28. 2. v 19.00 hod..
SHERLOCK HOLMES/USA

Nové dynamické zpracování nejznámějšího 
díla Sira Artura Conana Doyla „Sherlock 

Holmes“ v režii Guye Ritchieho.
26.-28. 2. v 17.00 hod.

FAME – CESTA ZA SLÁVOU/USA
Inspirováno filmovým hitem roku 1980. 

Fame sleduje výjimečnou skupinu taneční-
ků, zpěváků, herců 

a umělců po dobu 4 let na střední umělecké 
škole v New Yorku.
FILMOVÝ KLUB

Před každou projekcí bude lektorský úvod.
1. 2. v 19.00 hod.
ZOUFALCI/ČR

Realistická komedie o šestici bilancujících 
třicátníků režisérky Jitky Rudolfové.

2. 2. v 19.00 hod.
Projekt 100 – VTÁČKOVIA, SIROTY A 

BLÁZNI/Slovensko, Francie
Nekonvenční příběh tří přátel režiséra Juraje 

Jakubiska. 
8. 2. v 19.00 hod.
PROROK/Francie 

Snímek líčí osudy mladého arabského vězně, 
který přežívá a postupně získává vlastní posta-

vení v žaláři ovládaném korsickým gangem.
9. 2. v 19.00 hod.

Projekt 100 – HLUBOKÝ SPÁNEK/USA 
Vynikající detektivka se skvělým hereckým 
obsazením – Humprey Bogart jako soukro-

mé očko Phill Marlowe.
15. 2. v 19.00 hod.

AŤ VEJDE TEN PRAVÝ/Švédsko
Švédský upírský HIT minulého roku oceně-

ný na řadě festivalů.
16. 2. v 19.00 hod.

Projekt 100 – ZAHRAJ TO ZNOVU, 
SAME/USA

Adaptace výtečné divadelní hry Woodyho 
Allena v režii Herberta Rosse.

22. 2. v 19.00 hod.
NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ/Izrael, Německo, 

Francie 
Sportovní komedie na téma láska, smích 
a sumo, jejíž hrdinové se prostřednictvím 

tohoto netradičního sportu pokoušejí zlepšit 
svoji společenskou situaci.

23. 2. v 19.00 hod.
Projekt 100 – MUŽ Z LONDÝNA/Maďar-

sko, Francie, Německo
Existenciální drama o touze po svobodě ve 
světě plném zla s Miroslavem Krobotem v 

hlavní roli.
BIJÁSEK

26. 2. v 10.00 hod.
PÁSMO FILMOVÝCH POHÁDEK PRO 

NEJMENŠÍ – SOBECKÝ OBR/ČR
27. 2. ve 14.00 hod.

VZHŮRU DO OBLAK/USA
Animovaný film od PIXARU o cestě za 

dobrodružstvím do Jižní Ameriky. 
FILMY PRO SENIORY

3. 2. v 10.00 hod.
JULIE A JULIA/USA 

Meryl Streep a Amy Adams v komedii 
inspirované americkou kuchařskou hvězdou 

Julií Child.
24. 2. v 10.00 hod.

ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED/ČR
Všední a přitom nevšední osud pohledné, 
životaschopné ženy (Vilma Cibulková) a 

jejích dvou dospívajících dcer (Dana Marko-
vá, Tereza Voříšková) a jejich „tatínků“ (Jiří 

Dvořák, Miroslav Etzler, Jan Zadražil).
Výstava

1.-28. února
Říše středu – z Pekingu do Hongkongu, 

Korsika – fotoreportáž Karla Fryše

hudební produkce 19 – 23 hodin
5. 2. Evergreen Party

– Pavel Ondráček a Ivan Obračaj
12. 2. Oldies Disco Party 

– Tommy a Johny
19. 2. Oldies Disco Party 

– Tommy & Johny
26. 2. Evergreen Party 

– Pavel Ondráček & Ivan Obračaj

Pro děti
Sobota 6. února v 15 hodin

Zdeňka Horynová
Zkoušky čerta Belínka

Činoherní pohádka o tom, jak čertovský 
tovaryš shání černé duše do pekla – hraje 
DUO – Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek

Vstupné 20 Kč
Sobota 20. února v 15 hodin

Čertice Makrela
Veselá hudební pohádka o dětech, čertech a 
pirátech – hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek

Vstupné 20 Kč
Pro mládež a dospělé

Sobota 6. února v 18 hodin
Fotr

Mafiánský epos plný napětí, odhodlání a touhy 
po pomstě – hraje ING Kolektiv Frýdek-Místek

Vstupné 80 Kč
Sobota 20. února v 18 hodin

Norbert Závodský
Perfect Day

Může jeden (ne)obyčejný den změnit váš ži-
vot? Hraje soubor 21 gramů Frýdek-Místek

Vstupné 80 Kč
Půjčování kostýmů v únoru:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin
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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

KLUB NEZBEDA

Hudební hospůdka U Arnošta

Ústřední knihovna
Jiráskova 506
tel. 558 630 218,
558 113 410, e-mail: info@mkfrydek.cz

Jiráskova 506
www.mkmistek.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
FRÝDEK-MÍSTEK

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Výstava portrétů ostravského fotografa 
Romana Poláška s názvem Bezdomovci. 

Riegrova ulice, Místek

GALERIE POD SVÍCNEM

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

3. 2. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
4. 2. čtvrtek FM CITY PARTY
DJ SHUPSTA A VEČER PLNÝ KVALIT-
NÍCH BEATŮ
5. 2. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY
6. 2. sobota SOUKROMÁ AKCE – PLES
SOUKROMÝ PLES, VSTUP JEN PRO ZVANÉ 
9. 2. úterý ELEKTROBEAT THEATRE
NOVÁ POSLECHOVKA! BREAKBEAT, 
ACID, TEKNO – DJS:LOFI, VENCA, DZAN-
DRA, FLOU-TEK, FOTBALKY, OPEN BAR, 
VSTUP ZDARMA!!!
10. 2. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
11. 2. čtvrtek BALKÁNSKÁ DISKOTÉKA
DJ HONZA A VEČER V RYTMU BALKÁN-
SKÝCH RYTMŮ
12. 2. pátek STOUN-PUNK-FEST
DEGRADACE, PARKINSON, LÍHEŇ, JAKUB 
TICHÝ, THE SNOPL A DALŠÍ MINIFESTIVÁ-
LEK FRÝDECKO-MÍSTECKÝCH KAPEL 
13. 2. sobota VEC & ZVERINA & HIP-HOP 
PARTY
PO LETECH OPĚT VE STOUNU DVAJA 
BRATI A ZARUČENĚ SKVĚLÁ SHOW, 
DVOJKONCERT – ZÁBAVA ZARUČE-
NA!!DJS: BURCHO, BJALY, SHUPSTA
17. 2. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-

CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
18. 2. čtvrtek SUNSHINE – LIVE!!!
NÁHRADNÍ TERMÍN KONCERTU SKVĚLÉ 
KAPELY ZNÁMÉ PŘEDEVŠÍM ZA HRANI-
CEMI, PŘEDKAPELA: DOWNBELOW
19. 2. pátek NA:SH:UP 
DNB PARTY, SPECIAL GUST, LUXUS 
SOUND, 3XFOTBALL
20. 2. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – 18 PLUS 
SKVĚLÉ HITY A OPRAVDU DOSPĚLÁ 
AKCE PRO OPRAVDU DOSPĚLÉ LIDI! 
VSTUP OD 18 LET!
23. 2. úterý ELEKTROBEAT THEATRE
NOVÁ POSLECHOVKA! BREAKBEAT, 
ACID, TEKNO – DJS:LOFI, VENCA, DZAN-
DRA, FLOU-TEK, FOTBÁLKY, OPEN BAR, 
VSTUP ZDARMA!!!
24. 2. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
25. 2. čtvrtek FM CITY PARTY
DJ SHUPSTA A VEČER PLNÝ KVALIT-
NÍCH BEATŮ
26. 2. pátek HITY - VIDEOPÁRTY!!
NEJEN SKVELA HUDBY, ALE I TY NEJ-
LEPŠÍ VIDEOKLIPY HUDEBNÍ HISTORIE 
80. A 90. LET, DJ X
27. 2. sobota MŇÁGA & ŽĎORP –LIVE!!!
SKVĚLÝ KONCERT MŇÁGY PO ROCE OPĚT 
VE STOUNU A TURNÉ K NOVÉ DESCE
PŘIPRAVUJEME:
19. 3. VYPSANÁ FIXA
25. 3. 100°C
9. 4. ŠVIHADLO

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

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

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

2. 2. - Kimové hry
10. 2. - Preventivní program

– „PŘÁTELSTVÍ“
18. 2. - Výtvarné odpoledne hrátky s 

krepovým papírem
22. - 25. 2. - Výroba masek a převleků

26. 2. - Nezbednický karneval
Každý pátek od 15 do 16 hodin chodíme 

sportovat do tělocvičny.

1. 2. - Schůzka členek
Přivítáme na ní také všechny aktivní mamin-
ky, které se chtějí podílet na vytváření pro-
gramů pro děti. Začátek v 10.00 hod.
5. 2. - Výtvarka – Lepení sněhuláka
Vyrobíme s dětmi jednouchého sněhuláčka 
pomocí vaty nalepené na papír. Materiál k 
dostání u nás.
8. 2. - Proměny života – Imunitní systém 
a jeho ochrana
Další přednáška paní Věry Křížové o zdra-
vém životním stylu. Začátek v 10.00 hod.
10. 2. - Karneval Broučků
Tradiční karnevalová šou malých Broučků 
proběhne v jídelně Obchodní akademie. Za-
čneme v 16.00 hod. Čeká nás přehlídka ma-
sek, diskotéka, jednoduché soutěže pro děti 
a hraná pohádka! Bude možnost zakoupení 
malého občerstvení. Vstupné 50 Kč.
12. 2. - Výtvarka – Výroba náhrdelníku z 
těstovin
Přijďte si s dětmi vyrobit netradiční náhrdel-
ník! Materiál k dostání u nás.
15. 2. - Přednáška – Rodinné právo
Jestli se potřebujete poučit v oblasti rodinné-
ho práva, přijďte na přednášku JUDr. Mikulí-
ka Hamele spojenou s besedou (připravte si 
dotazy předem).
Začátek v 10.00 hod.
19. 2. - Výtvarka – Modelujeme z plastelíny
Děti si mohou vyrobit zajímavé postavičky nebo 
zvířátka z plastelíny. Materiál k dostání u nás.
22. 2. - Barevné hraní a cvičení – pro 
malé děti
Navštíví nás paní Macečková, která sezná-
mí maminky s problematikou Rané péče. 
Pro děti bude připraveno mnoho hraček 
podporujících jejich psychomotorický vývoj. 
Přijďte si pohrát! Určeno pro děti od miminek 
do věku cca 2 let. Začátek v 10.00 hod. Pro 
starší děti plánujeme podobnou akci na 1.3. !
26. 2. - Výtvarka – Vystřihujeme strome-
ček a panáčka
Jednoduchá práce pro děti a jejich maminky. 
Materiál k dostání u nás.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŘENO !!! Otevřeno 
14.30 – 17.00 hod.
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – dopoledne zpívánky + 15.00 – 
17.00 MIMI koutek
Pátek – výtvarka

MIMI koutek
Každý čtvrtek 15.00-17.00 hod. 
Zveme všechny maminky s miminky a dětmi 
do 1,5 roku. Batolátka si mohou hrát v herně 
bez přítomnosti starších dětí a jejich pobyt 
zde je proto bezpečnější. Děti čeká cvičení 
na rehabilitačních míčích s veselými říkadly.
Cvičení těhotných maminek na rehabili-
tačních míčích pod vedením zkušené fyziote-
rapeutky je vždy ve středu v 9.30 hod. Starší 
děti si mohou hrát v herně Broučků. Cena 50 
Kč/hod. Možnost proplacení zdravotní pojiš-
ťovnou! Při zakoupení permanentky sleva!

Konverzace v anglickém jazyce pro 

mírně pokročilé
Přidat se můžete kdykoliv. Ještě máme ně-
kolik volných míst! 
Cena 60 Kč/hod. Nabízíme hlídání dětí v 
době výuky. 
Každý pátek 9.00-10.00 hod. 

Masáže pro maminky
Maminkám nabízíme příjemnou relaxační 
masáž spojenou s hlídáním dětí. Doporuču-
jeme hlavně kojícím maminkám! Bližší infor-
mace u hospodyňky.

sobota 6. 2. - TRADIČNÍ LAŠSKÝ BÁL
pátek 12. 2. - SPOLEČENSKÝ PLES – 

SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI 8. ZŠ
neděle 14. 2. - VÝROČNÍ SCHŮZE ČRS 
úterý 23. 2. - Karneval MŠ Beruška – 

Nová Osada
pátek 26. 2. - SPOLEČENSKÝ PLES – 

SOUKROMÉ ČTYŘ A OSMILETÉ
GYMNÁZIUM ve F-M

LIDOVÝ DŮM
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

9.února – 17.30 h 
Přednáška prof. Jana Sokola, Ph.D., CSc. 

na téma: Svoboda – a co s ní?

Péče o matku a dítě POMAD,
J. Čapka 721, Frýdek-Místek

tel.: 558 680 281, info@pomadfm.cz,
www.budumaminka.cz 

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (porod-

ních asistentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní centrum

Naše centrum má jako jediné těhotenské 
centrum ve F-M uzavřené smlouvy se 

zdravotními pojišťovnami, čímž garantujeme 
nejvyšší kvalitu nabízených služeb!

SLUŽBY:
- Návštěvní služba porodní asistentky 

(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
- Masáže těhotných (klasické i aroma)

- Poradna pro kojení
- Prodej aromaterapeutických produktů v 

bio kvalitě
- Poradna stravování pro maminky aneb 

„Jak po dětech zdravě hubnout“
TERMÍNY TĚHOTENKSÝCH KURZŮ:

0. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetřujícího 

gynekologa
4. 2. v 10:00 

18. 2. v 10:00
I. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

2. 2. v 16:00
16. 2. v 16:00

II. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
 9. 2. v 16:00

III. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

10. 2. v 16:00
DALŠÍ KURZY:

ŠÁTKOVÁNÍ MIMINEK (Základní kurz)
24. 2. v 10:00

ŠÁTKOVÁNÍ MIMINEK (Úvazy na záda)
24. 2. v 13:30

BESEDA: MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENY 
24. 2. ve 14:30

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 8:45, 10:00, 15:45
Čtvrtek – 8:45, 10:00, 15:45

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ - TANEC
Úterý – 11:30 

POPORODNÍ CVIČENÍ
Úterý – 17:00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI
!aneb jak dítěti dopomoci správně růst“

(obsahová náplň: praktické nácviky manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0 - 6 měsíců
12. 2., 19. 2., 5. 3. – 9:30

II. BLOK PRO DĚTI od 7 - 12 měsíců
12. 2., 19. 2., 5. 3. – 11:00

3. 2., 17. 2. 9.00-11.00 hodin
minivýuky práce na PC 

nutno předem tel. nebo osobně domluvit

6. 2. - 12. 3. 
Tamara Blažková, pastely

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

tel.: 603 145 217 603 145 217
email: john@kajkery.cz

web: www.Arnost.f-m.cz, www.uArnosta.cz
5. 2.

Elvis Presley Show
Radek Zicha po dlouhé době zazpívá 

Elvisovy šlágry ve Frýdku-Místku. Začátek 
ve 20h.
20. 2.

Legendární písničkář
Jarda SAMSON Lenk

Začátek ve 20h.
Aktuální výstava:

Nina Mathijsen (Nizozemí)
Poezie všedních věcí – malby, kresby koláže.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

výstava fotografií

STRÁŽNICKÝ DUB
Vítězslava Jurečky a Ivana Korče
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Nechal Vás Váš poradce na holičkách?
Pomůžeme Vám dát vše popořádku. Bezplatné rodinné 
finanční poradenství prestižní společnosti na trhu ZFP

Akademie od analýzy až po realizaci „Kancelář:
Tř. T.G.Masaryka 1108, Frýdek-Místek 73801,

budova „Frýdečanka“ Tel: 604916811


