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slovo primátorky

TĚŽKÝ ÚKOL: Náměstek primátora Petr Cvik byl postaven před těžkou 
zkoušku. A uspěl.   Foto: Petr Pavelka

Osmička slavila 35. výročí
Základní škola ve Frýdku-

-Místku na ulici Českosloven-
ské armády oslavila 35 let od 
svého založení. Při této příle-
žitosti se konal i Den otevře-
ných dveří, jenž byl určen pří-
znivcům Osmičky i bývalým 
žákům. Školu však navštívili i 
zástupci vedení města.

Náměstek primátora Petr 
Cvik, který má ve městě na sta-

rosti školství, vyrazil do veřej-
nosti otevřené školní budovy s 
náměstkem primátora Michalem 
Pobuckým. A odnesli si několik 
zážitků, protože na Osmičce se 
vždycky starají o to, aby se dělo 
něco mimořádného. Na tom, aby 
se návštěvy nenudily, se podíle-
lo množství žáků, z nichž každý 
„tahal hosty za rukáv“, aby se 
mohl předvést. A tak náměstci 

Vážení spoluobčané,
jedním z méně známých, ale velmi dů-

ležitých útvarů našeho magistrátu města je 
útvar kvality a interního auditu, který v roce 
2009 provedl 58 kontrol. Z celkového počtu 
bylo 29 kontrol provedeno u příspěvkových 
organizací zřízených Statutárním městem 
Frýdek-Místek – 14 kontrol u základních škol, 
6 kontrol u mateřských škol, 5 kontrol v soci-
álních zařízeních a dále u Národního domu, 
Městské knihovny, Beskydského informační-
ho centra a Střediska volného času KLÍČ. Byla tak provedena kontrola 
hospodaření s veřejnými prostředky za rok 2008 u všech 29 příspěvko-
vých organizací města (v roce 2009 byla zřízena jedna nová příspěvková 
organizace – Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek). 

Dalších 29 kontrol bylo provedeno u příjemců neinvestičních dota-
cí. Celkový finanční objem kontrolovaných dotací byl 6 473 600 Kč a 
kontroly se týkaly především toho, zda použití finančních prostředků 
odpovídalo účelu a dalším podmínkám stanoveným ve smlouvách.

V roce 2009 bylo také provedeno 14 auditů kvality řízení, kterými 
byly prověřeny všechny procesy činností na našem magistrátu města 
(například v oblasti investic, dopravy, správy majetku města i životní-
ho prostředí). Při nich nebyly zjištěny žádné neshody dle mezinárod-
ně uznávané normy ČSN EN ISO 9001:2009. 

V loňském roce magistrát města také prošel úspěšně recertifikač-
ním auditem dle výše uvedené normy.  Eva Richtrová

Statutární město Frýdek-
-Místek výrazně investuje do 
rozvoje sociálních služeb. 
Koncem měsíce byly završe-
ny hned dvě investiční akce v 
této oblasti – v Penzionu pro 
seniory byla zprovozněna od-
lehčovací služba, pro kterou 
je nyní místo i v Žirafě – In-
tegrovaném centru Frýdek-
-Místek. V tomto denním sta-
cionáři pro mentálně postiže-
né navíc vznikl prostor pro 
chráněné bydlení.

„Budova Žirafy – Integrova-
ného centra Frýdek-Místek na 
ulici Fibichova prošla v půdní 
části stavebními úpravami za 
téměř 15 milionů korun,“ sdělil 
výši investice náměstek primá-
tora Miroslav Dokoupil. „Chrá-
něné bydlení umožňuje lidem 
s postižením žít život podobný 
životu zdravých vrstevníků. V 
našem centru vznikla touto ve-
stavbou domácnost podobná 
běžné domácnosti. Je zde osm 
jednolůžkových pokojů s běž-
ným vybavením, přičemž dva 
klienti mají společnou koupelnu 
a sociální zařízení. Dále je zde 
kuchyň, jídelna, společenská 

Město myslí na zdravotně postiženéMěsto myslí na zdravotně postižené
místnost s televizí a různá zá-
koutí s křesílky k individuálnímu 
posezení. Klienti chráněného 
bydlení si tyto prostory, které 
jsou klimatizovány, dotvořili a 
vyzdobili podle vlastních potřeb, 
přičemž k výrobě doplňků využili 
dílny denního stacionáře,“ řekla 
ředitelka centra Dana Šťastníko-
vá s tím, že cílem je naučit oso-
by s mentálním postižením co 
největší samostatnosti, aby žily 
pokud možno běžným životem 
svých zdravých vrstevníků.

V další části půdní vestavby je 
také jeden dvoulůžkový pokoj ur-
čený pro odlehčovací službu. Je 
uspořádán tak, aby mohl sloužit 
i imobilním klientům, jsou v něm 
mimo jiné dvě elektricky poloho-
vatelné postele a jeho součástí 
je také velká koupelna s vanou. 
„Tato služba může pomoci lidem, 
kteří se o mentálně postižené 
starají. Je to pro ně velmi těž-
ký úděl a nyní mají možnost si 
od této velmi náročné činnosti 
krátkodobě odpočinout, získat 
prostor pro své další záležitosti,“ 
vysvětlil radní Ivan Vrba.

„Odlehčovací služba je krát-
kodobá pobytová služba pro 

osoby, které mají sníženou so-
běstačnost z důvodu zdravot-
ního postižení, o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí – doma. 
Cílem této služby je umožnit 
pečujícím fyzickým osobám 
nezbytný odpočinek od nepře-
tržité denní péče. Po ukončení 
poskytování odlehčovací služ-
by, která může být poskytována 
opakovaně, se klienti vrací do 
domácího prostředí,“ doplnila 
vedoucí odboru sociálních slu-
žeb Jarmila Kozlová.

„Jsem ráda, že v našem cen-
tru byly rozšířeny služby o chrá-
něné bydlení a odlehčovací služ-
by, o které byl ze strany klientů 
a jejich rodičů nebývalý zájem,“ 
dodala ředitelka centra Dana 
Šťastníková, která poděkovala 
zřizovateli, tedy městu, za pod-
poru rozvoje sociálních služeb.

ŽIRAFA – Integrované cen-
trum Frýdek-Místek zajišťuje 
vzdělávání a komplexní péči 
osobám od tří let věku s různým 
stupněm mentálního postižení. 

O odlehčovací službě v Penzi-
onu pro seniory Frýdek-Místek si 
můžete přečíst na straně 11. (pp)

SLAVNOSTNÍ PÁSKA: Symbolické nůžky vzali do rukou radní Ivan 
Vrba s náměstkem primátora Miroslavem Dokoupilem, přihlížejí kole-
gové Petr Cvik a Michal Pobucký.                           Foto: Petr Pavelka

byli zataženi do několika che-
mických a fyzikálních pokusů, 
při nichž „to hořelo a bouchalo 
ostrými“, ale nejtěžší to nakonec 
měli ve sportovním koutku, kde 
náměstek primátora Petr Cvik 
musel zkusit zlomit cvičnou des-
ku o koleno. Nemohl odmítnout, 
protože kolega Michal Pobucký 
se pro změnu nebál slepé map-
ky republiky, kde hádal, a to po-
měrně úspěšně, polohu několika 
měst. I Petr Cvik si k všeobec-
nému veselí musel poradit. „To 
je prostě Osmička. Vždycky se 
snaží být mezi prvními a něčím 
překvapit. Chtěl bych poděkovat 
všem těm, kteří mají zásluhu na 
tom, že škola patří mezi ty vůbec 
nejlepší ve městě. Snažíme se 
mít na tom svůj podíl a jako zři-
zovatel k tomu nabídnout co nej-
lepší podmínky. Ale samozřejmě 
bez kvalitní práce zdejších kan-
torů by to nestačilo,“ pochválil 
zdejší pedagogický sbor na čele 
s paní ředitelkou Marií Rojkovou 
náměstek Petr Cvik.  (pp)
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krátce

Kamerový systém ve měs-
tě je často skloňován v poli-
cejních hlášeních městské 
policie, protože významně po-
máhá při zjišťování přestupků 
i trestní činnosti. Již brzy si 
však městští strážníci budou 
pomáhat i mnohem méně ná-
kladnějšími kamerkami upev-
něnými na jejich uniformě.

„Rozšířit kamerový systém ve 
městě, to je otázka statisíců ko-
run, ovšem jedna malá kamerka, 
kterými hodláme vybavit naše 
strážníky, přijde jen na dva a půl 
tisíce korun. S úspěchem už je 
využívají jinde, takže jsme se ne-
chali inspirovat, zařízení jsme vy-
zkoušeli a věříme, že nám jejich 

Strážníkům pomohou kamerkyStrážníkům pomohou kamerky

KAMERKY NA UNIFORMĚ: Strážníkům bude pomáhat další tech-
nika.   Foto: Petr Pavelka

zavedení přinese užitek,“ řekl ře-
ditel městské policie Milan Sně-
hota. Náměstek primátora Michal 
Pobucký, velitel policie, vidí jako 
užitečné přejímat osvědčené po-
stupy odjinud. „Je to stejné jako 
zavedení okrsků. Městské policii 
to jistě pomůže, jsme přesvěd-
čeni, že monitorování postupu 
strážníků bude mít i preventivní 
charakter, kdy se některé situa-
ce, když budou snímány, nebu-
dou vyhrocovat,“ je přesvědčený 
Michal Pobucký. Podle něj au-
torita strážníků se záznamovým 
zařízením stoupne podobně jako 
když zasahují se psy. 

Strážníci budou mít kamer-
ky připevněny na uniformách a 

vzhledem ke kapacitě jejich pa-
měti je nebudou mít zapnuty per-
manentně, ale pouze, pokud bu-
dou v akci. Podobně je využívána 
také větší záznamová kamera 

umístěná v jednom ze služebních 
vozidel, která doplňuje dvě desít-
ky kamer napevno instalovaných 
ve frekventovaných lokalitách.

(Pokračování na straně 3) 

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 11. března 
schváleno přidělení dotace z 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost na projekt 
„Vzdělávání v eGon Centru ORP 
Frýdek-Místek“. Celkové náklady 
na projekt činí 2,471 milionu, zís-
kaná dotace 2,1 milionu korun.

Setkání s občany
Vedení statutárního města 

Frýdku-Místku ve spolupráci s 
Osadním výborem Zelinkovice-
-Lysůvky pořádá setkání s obča-
ny Zelinkovic a Lysůvek, které se 
uskuteční ve středu 28. dubna v 
17:30 hodin v Minimotorestu „U 
Fojtíků“. Na dotazy týkající se ži-
vota v našem městě a samotné 
městské části bude odpovídat ná-
městek primátora Michal Pobuc-
ký, zástupci odborů magistrátu 
města technických služeb TS a.s.

Stejná akce v Lískovci pro-
běhne už ve středu 14. dubna, 
v 17.30 hodin v sále kulturního 
domu Lískovec, kde bude s po-
dobnou sestavou reagovat na 
podněty radní Ivan Vrba.

Voličské průkazy
Volby do Poslanecké sněmov-

ny Parlamentu České republiky 
se uskuteční 28. a 29. května. 
Voliči, kteří nebudou moci volit ve 
volebním  okrsku v místě svého 
trvalého bydliště, mohou již nyní 
zažádat o voličský průkaz.

Den s průvodcem
Beskydské informační cen-

trum připravuje ve spolupráci s 
Vyšší odbornou školou Goodwill 
pro veřejnost další ročník Dne 
s průvodcem. Prohlídka histo-
rické části Frýdku se uskuteční 
24. dubna (v Místku až koncem 
května) v 10:30 a ve 13 hodin.

Větší průtok
O víkendu 3. a 4. dubna pro-

teče korytem řeky Ostravice více 
vody než obvykle. V sobotu i v 
neděli v době od 11 do 14 hodin 
bude mít řeka zvýšený průtok, a 
to 22 kubíků za sekundu. Důvod? 
Vodácký sjezd Ostravice, který 
startuje tradičně pod přehradou 
Šance a končí pod Harcovským 
silničním mostem ve Frýdlantu 
nad Ostravicí. Žádáme občany, 
aby v sobotu a v neděli počítali se 
zvýšeným průtokem vody v řece 
Ostravici, zejména by měli dbát 
na bezpečnost dětí a zvířecích 
mazlíčků v blízkosti vodního toku.

Setkání s biotronikem
Další ze setkání s biotronikem 

Tomášem Pfeifferem se uskuteční 
17. dubna ve 14 hodin v budově 
Základní umělecké školy ve Frýd-
ku-Místku. Jste zváni na společné 
zamyšlení nad otázkami a záhada-
mi života. Témata přednášek určují 
návštěvníci sami, a to svými dotazy. 
Tyto se mohou týkat velmi rozma-
nitých oblastí života, jako je biotro-
nická prevence, filozofie a jiné. (pp)

Primátorka města Eva 
Richtrová přivítala 30. března 
ve velké zasedací síni ma-
gistrátu vzácnou návštěvu. 
Generální konzul Ruské fede-
race Valerij Děrgačev zde pře-
dával medaile válečným vete-
ránům, mezi nimiž nechyběli 
ani frýdecko-místečtí občané. 

„Stejně jako celý český ná-
rod, tak i občané našeho města 
prožili v období let 1939 až 1945 
za Protektorátu Čechy a Mora-
va největší utrpení a ponižová-
ní, které v dějinách do té doby 
nebylo zaznamenáno. Na léta 
války nezapomenete vy, kteří 
jste je na vlastní kůži poznali, 
a nechceme zapomenout ani 
my, kteří jsme tuto válku sami 
neprožili. Někdo ze současníků 
možná namítne – vždyť nás od 
jejího skončení dělí doba téměř 
jednoho lidského života – 65 
let. A naše děti nebo vnoučata 

Vyznamenaní váleční veterániVyznamenaní váleční veteráni

řeknou, že přece válka byla už 
v minulém století. Ano, žijeme v 
dalším století a žijeme zároveň 
v té šťastnější části světa, kde 
válečné dění připomíná jen dáv-
ná historie. Moc a moc bychom 
si přáli, aby tomu tak bylo po 

MEDAILE PRO VETERÁNY: Ocenění z rukou generálního konzula.    Foto: Petr Pavelka

celé toto století,“ promluvila ke 
zúčastněným primátorka Eva 
Richtrová.

Vyznamenání českých ve-
teránů ruskou jubilejní medailí 
„65 let Vítězství ve Velké vlaste-
necké válce“ posvětil prezident 

Stav místních komunikací 
je po mimořádně tuhé zimě 
a díky tomu, že většina ko-
munikací ve městě již pře-
kročila dobu své životnosti, 
v letošním roce nejhorší za 
posledních dvacet let. Město 

se chystá po zmapování škod 
reagovat rozpočtovými změ-
nami, které přinesou další fi-
nance na nutné opravy.

„Musíme se přizpůsobit vznik-
lé situaci a potřebné finanční 
prostředky najít. Pouze náklady 

na odstranění poruch na  auto-
busových trasách se odhadují 
na 5 až 7 milionů korun, což je 
částka rovnající se za normál-
ních okolností celoročním výda-
jům na opravu výtluků ve měs-
tě,“ přiblížil mimořádnost situace 
náměstek primátora Petr Cvik, 
který má na starosti vnitřní do-
pravu ve městě.

Už nyní je jasné, že na mno-
ha místech lokální poruchy, 
tzv. výtluky, v letošním roce 
zasahují až do spodních kon-
strukčních vrstev vozovky, což 
znamená nutnost celoplošných 
oprav povrchu, když ne letos, 
tak maximálně do dvou let. U 
autobusových tras byla nutnost 
celoplošných oprav stanovena 
pro ulici Míru, Resslova, Lísko-
vec k Sedlištím a autobusové 
stanoviště Válcoven plechu. 
Výčet lokálních oprav komuni-

kací, po nichž jezdí autobusy, je 
velmi dlouhý a také další páteřní 
a ostatní místní komunikace vy-
žadují značné opravy.

„Situaci neustále mapujeme, 
zpřesňujeme odhady oprav a 
při druhé změně rozpočtu vše 
zohledníme,“ slibuje náměstek 
primátora Petr Cvik. Ten před-
pokládá, že nakonec bude letos 
na úpravu komunikací vydána 
dvojnásobná částka než obvyk-
le, tedy okolo 35 milionů korun.

Do konce března se podařilo 
opravit výtluky na Třídě T. G. Ma-
saryka, na starém autobusovém 
stanovišti u vlakového nádraží, 
na ulici Míru a Olbrachtova na 
Nové Osadě. Na Podpuklí, Ne-
rudova ulice a spojka ve Skalici 
směrem na Raškovice jsou lo-
kality, kde už se napevno počítá 
nikoliv s provizorní opravou, ale 
novými asfaltovými koberci.  (pp)

HUSOVA ULICE: Město zahájilo opravy komunikací, které pozna-
menala drsná zima.   Foto: Petr Pavelka

Nová priorita: opravy komunikací

Ruské federace Dmitrij Medve-
děv. „Spolu s ruským generál-
ním konzulem jsme vyjádřili úctu 
a vděčnost lidem, kteří statečně 
bojovali za osvobození naší 
vlasti od fašismu,“ řekla primá-
torka.  (pp)
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městská policie

Statutární město Frýdek-
-Místek ve snaze hledat 
úsporná opatření v ekono-
micky nelehké době přichází 
s dalším řešením, které by 
mělo ulevit městské poklad-
ně. S využitím elektronické 
aukce na dodavatele elektřiny 
pro příspěvkové organizace 
města, obchodní společnosti 
města, ale také pro budovy ve 
vlastnictví města, vyjma obyt-
ných domů, by mohla radnice 
nakoupit elektrickou energii 
výrazně levněji.

„Díky nákupu energie pro-
střednictvím elektronické aukce 
by mohlo město ušetřit až 25 
procent z celkových nákladů, což 
představuje zhruba šest milionů 
korun,“ přišla s odhadem primá-
torka města Eva Richtrová. Ta v 
uplynulých dnech převzala z ru-
kou zástupců společnosti eCEN-
TRE, a.s., která zajišťuje profesi-
onální management výběrových 
řízení na dodavatele elektrické 
energie, zpracovaný energetický 
audit, jenž může být podkladem 
pro vyhlášení veřejné soutěže. 
Společnost již shromáždila data 
o všech vybraných odběrných 
místech a ocenila nejrychlejší 
podklady. Za příspěvkové orga-

Město využije elektronické aukceMěsto využije elektronické aukce

PŘEDÁNÍ AUDITU: Primátorka Eva Richtrová převzala knižní dokumentaci z rukou obchodního ředitele 
eCENTRE Lubora Alexe.       Foto: Petr Pavelka

nizace si ocenění vysloužila MŠ 
Beruška a mezi obchodními spo-
lečnostmi Distep a.s. „Tady šlo 
o skutečně rekordní čas pro tak 
velký objem míst, protože těch 
má Distep kolem 170 a vše dodal 
ve velmi krátké době a vysoké 
kvalitě,“ pochválil městskou spo-
lečnost Lubor Alex, obchodní ře-
ditel eCENTRE. Ten přiblížil další 
postup, který bude po vyhlášení 
veřejné zakázky dvoukolový. V 

tom druhém už budou vybra-
né subjekty soutěžit o zakázku 
elektronicky v jednom čase na 
jednom místě. 

„Chtěla bych poděkovat 
všem, kteří se podíleli na shro-
máždění potřebných podkladů, a 
jsem přesvědčena, že naše roz-
hodnutí jít touto cestou bylo roz-
hodnutím správným. Věříme ve 
finanční efekt, snažíme se ušetřit 
finanční prostředky, jak jen to 
lze. A další komoditou může být 
plyn,“ naznačila primátorka, že 
v případě úspěchu elektronické 

aukce město bude chtít tímto 
způsobem pokračovat.

Audit současného stavu od-
běru elektrické energie byl vypra-
cován pro 34 subjektů města. Byl 
nutným podkladem pro zpraco-
vání zadávací dokumentace pro 
výběrové řízení formou elektro-
nické aukce, spočíval v setřídění a 
vyhodnocení odběrů silové elek-
třiny v odběrných místech. Určil, 
jaké množství elektřiny město 
poptává. O tento objem se nyní 
poperou licencovaní obchodníci s 
elektrickou energií.  (pp)

Na ulici Frýdlantská v úte-
rý 30. března začalo blokové 
čištění ulic, které zahrnuje 
komplexní strojní i ruční úklid 
komunikací. Do vyklizených 
ploch se pustily stroje i lidé, 
bohužel hned na startu byla v 
permanenci i městská policie 
a odtahová služba.

Účelem je při této příležitosti 
odstranit z vozovek nepojízdné 
automobily, které zbytečně za-
bírají parkovací místa, ale kom-
plikace si zbytečně  způsobují i 
majitelé fungujících vozů, když 
ignorují dopravní značení osa-
zované s týdenním předstihem.

„Žádáme řidiče, aby si pozorně 
všímali dopravních značek, které 
na blokové čištění ulic upozorní. 
Je na nich vyznačeno datum i 
čas, kdy bude v ulici platit dočasný 
zákaz parkování. V době konání 

Blokové čištění ulic začalo 
blokového čištění nesmí stát v ulici 
žádné auto, v opačném případě 
bude odtaženo,“ potvrzuje ředitel 
TS a.s. Jaromír Kohut s tím, že 
blokové čištění začíná v půl sedmé 
ráno a končí ve dvě hodiny odpo-
ledne. V osm hodin přijíždí na mís-
to odtahová služba, která odtáhne 
vozy neukázněných řidičů.

„Neukáznění řidiči budou mu-
set zaplatit odtah vozidla, popla-
tek za parkovné na odstavném 
parkovišti a blokovou pokutu 
za přestupek. Nepřeparkování 
vozu v době blokového čištění se 
opravdu nevyplatí. Informace o 
odtažených vozidlech, v souvis-
losti s blokovým čištěním, získají 
občané na bezplatné lince tísňo-
vého volání 156,“ dodal ředitel 
městské policie Milan Sněhota. 

Termíny blokového čištění 
najdete na stránce 13.  (pp)

UŽ TO ZAČALO: Blokové čištění na ul. Frýdlantská. Foto: Petr Pavelka

Po předchozích úspěšných 
ročnících programu Prázdni-
ny ve městě připravuje Sta-
tutární město Frýdek-Místek 
a Středisko volného času Klíč 
další ročník série akcí, které 
mohou rodičům ulehčit zajiš-
tění vhodné náplně pro prázd-
ninové dny. 

„Jedná se o osvědčenou záleži-
tost určenou pro všechny děti, které 
tráví letní prázdniny nebo jejich část 
ve městě. Opět se chystá soubor 
programů, které mládež zabaví 
a současně seznámí s různými 
volnočasovými aktivitami, v nichž 
mohou děti pokračovat po prázd-
ninách, pokud je zaujmou,“ vysvětlil 
náměstek primátora Petr Cvik.

Prázdninový program bude 
znovu obsahovat různé volně pří-
stupné aktivity, nabízející pestré 
využití volného času. „Například 
pohybové aktivity, výtvarné dílny, 
hry, soutěže, turnaje, deskové 
hry, ukázky tábornických doved-

I letos se chystají 
Prázdniny ve městě

ností, výlety, exkurze a další. Na 
akci budou spolupracovat vedle 
našeho Střediska volného času 
Klíč další subjekty, které se zabý-
vají volným časem dětí a mládeže 
ve Frýdku-Místku,“ sdělil Patrik 
Siegelstein, zástupce ředitele 
SVČ Klíč. Ten vyzývá subjekty, 
které mají zájem se do progra-
mu „Prázdniny ve městě“ zapojit 
a spolupodílet se tak na tvorbě 
prázdninového programu pro děti 
a mládež, aby již nyní kontaktovali 
Středisko volného času Klíč.

Během měsíce června bude 
zveřejněn harmonogram všech 
akcí programu, kterému bude-
me dávat prostor i ve zpravodaji. 
Každý zájemce získá zdarma 
hrací plán s přesným rozpisem 
jednotlivých programů. Program 
„Prázdniny ve městě“ bude za-
hájen na konci června zábavnou 
akcí „Ahoj prázdniny!“ a totéž v 
září bude znamenat pro změnu 
rozloučení.  (pp)

Strážníkům pomohou kamerky
(Pokračování ze strany 2)

Testovaná kamerka před-
stavuje minimální zátěž, je le-
hounká a schopna zaznamenat 

široký úhel záběru. Obsah pa-
měťových karet bude dále archi-
vován v počítačích jako důkazní 
materiál k případům.  (pp)

Proud hrozil
1. 3. v půl osmé ráno bylo 

oznámeno na městskou policii, že 
u bývalého železničního přejezdu 
na hranici Frýdku-Místku a Staré-
ho Města spadl do vozovky drát 
elektrického vedení a pořád je pod 
proudem. Městská policie oznámila 
vzniklou situaci a místo zajistila do 
příjezdu poruchové služby ČEZ.

Kamerový úlovek
5. 3. v půl druhé ráno si strážník 

obsluhující kamerový systém všiml 
tmavého vozidla, které zaparkova-
lo mezi nákladní vozidla na parko-
višti. Kamerou zaměřil pozornost 
na dva muže, kteří z vozidla vy-
stoupili a obcházeli zaparkovaná 
vozidla. Asi po pěti minutách muži 
nasedli do svého vozidla a odjeli z 
parkoviště. Strážníci byli informo-
váni svým kolegou o situaci a roz-
hodli se vozidlo zastavit a provést 
kontrolu osob jedoucích ve vozidle. 
Pro podezření ze spáchání trestné 
činnosti byla na místo přivolána 
hlídka Policie ČR, která zjistila, že 
se ve vozidle nachází souprava 
kanystrů a hadic na rychlé odčer-
pávání pohonných hmot.

Vykrádali automat
6. 3. v půl deváté večer byla 

městská policie požádána Policií 
ČR o výpomoc kvůli hlášenému po-
plachu na veřejném telefonním au-
tomatu. Strážníci tedy vyrazili na uli-
ci Bruzovská, kde uviděli dvě osoby 
s páčidlem a telefonní automat, 
jenž byl zjevně poškozen v části 
určené na mince. „Hlídka muže 
vyzvala k prokázání totožnosti a na 
místo následně dorazila PČR, která 
si celou věc převzala k dořešení,“ 
informovala Lenka Biolková.

Utíkal a utíkal
7. 3. v osm hodin večer bylo 

oznámeno městské policii, že byl 
ve vchodě přistižen mladík, kte-
rý rozbil skleněnou výplň dveří. 
Oznamovatelka čekala na hlídku, 
která dorazila na místo a viděla, jak 
mladík utíká z uvedeného vchodu. 
Strážník jej pronásledoval, mla-
dík se snažil schovat za auta, ale 
strážník jej stále měl v dohledu. 
„Mladíka vyzval, aby zpod auta vy-
lezl, což uposlechl, ale při prokazo-
vání totožnosti se znova pokusil o 
útěk. Nebyl důvěryhodně schopen 
prokázat svou totožnost, a protože 
neustále kladl odpor, strážníci pou-
žili donucovací prostředky i s cílem 
přesvědčit se, zda mladík nemá 
u sebe žádnou zbraň. Následně 
byl převezen na PČR k dořešení,“ 
sdělila Lenka Biolková. 

Vrak v ulicích
11. 3. ve dvě hodiny ráno si 

hlídka městské policie všimla, že 
po sídlišti Slezská jezdí podezře-
lé vozidlo s otevřenými dveřmi a 
upadlým výfukem. Proto se stráž-
níci rozhodli při zastavení vozidla 
na parkovišti zkontrolovat řidiče a 
příslušné doklady. Přitom zjistili, 
že vozidlo nesplňuje technické 
podmínky stanovené zvláštním 
právním předpisem. Celá věc byla 
sepsána a oznámena správnímu 
orgánu, kde vše bude s řidičem 
vozidla projednáno.   (pp)
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Škola SCHÄFER SCHOOL
pořádala netradiční výlet do 
ZOO v zimním období pro 
děti od 5 do 13 let. Tento výlet 
jsme zahájili v hojném počtu v 
prostorách školy, kde jsme se 
přivítali a seznámili. Poté děti 
měly za úkol vybrat si zvířátko, 
které si naše škola adoptuje. 
Zvířátko, které se jim nejvíce lí-
bilo, musely napsat na papírek 
anglicky. Po napínavém hlaso-
vání vyhrála opička.

Přijel autobus a už se jelo 
do ZOO. Aby nám cesta utíka-
la, naučili jsme se anglickou 
básničku o zvířátkách. Dorazili 
jsme do ZOO, kde bylo mnoho 
k vidění. Ve výukovém centru 

Zimní návštěva ZOOZimní návštěva ZOO
nám paní lektorka pověděla 
spoustu zajímavostí a nejen to, 
děti si dokonce mohly pohladit 
živého hada. Závěr výkladu se 
odehrál v pavilonu opic, kde se 
nacházelo šimpanzí mládě jmé-
nem Beira, které se naše škola 
rozhodla adoptovat. Děti bedlivě 
poslouchaly pěkný výklad o celé 
opičí rodině a velice si to užívaly.

Při zpáteční cestě autobusem 
nám některé děti usnuly únavou, 
ale hned po obědě načerpaly 
další síly a vůbec se jim nechtě-
lo domů. Těšíme se s dětmi opět 
na další, třeba už velikonoční 
akci, která tentokrát bude i s be-
sídkou pro rodiče.

Ing. Silvie Schäferová

My, děti z Pohádky, slibuje-
me, že budeme soutěžit čest-
ně, podle pravidel a pro slávu 
sportu. Tato slova zazněla 
z úst pětiletého Jonáše na 
nádvoří Mateřské školy Po-
hádka na ulici Třanovského 
u příležitosti zahájení Dětské 
zimní olympiády.

Následoval slib všech malých 
sportovců, který byl součástí 
zahajovacího ceremoniálu, kdy 
za zvuků olympijské znělky byla 
vztyčena olympijská vlajka a za-

Pohádka jako ve Vancouveru
pálen olympijský oheň. Masko-
tem se stal malý lední medvídek 
Míša, který svou pohádkou pro 
děti otevřel téma zimních olym-
pijských her.

Spolu s ním děti prožívaly 
průběh ZOH ve Vancouveru. 
Kromě fandění našim sportov-
cům si samy zkoušely různé 
zimní sporty na sněhu i ledu a 
tím se stejně jako malý medví-
dek připravily na velké závodění.

Změřily své síly v různých 
disciplínách. I když teplé počasí 

Vítání jarního sluníčka si 
děti v naší školce ozvláštnily 
netradičně – zdánlivě nepo-
pulárním odpadem. Nevěříte?

Při procházkách městem si 
děti všimly spousty odpadků po 
dlouhé zimě. To je vedlo k za-
myšlení, jak by se daly využít. 
Víme o důležitosti třídění odpa-
du, ale děti s p. učitelkami hleda-

Jarní recyklohrátky v MŠ Lískovecká
ly ještě jiné způsoby jeho využití. 
Například z tetrapakových kra-
bic dokázaly vytvořit originální 
stříbrné dekorativní rybičky, PET 
láhve jsme využívali k cvičení, 
rytmickému štěrkání, vyvolávání 
deště aj., PET vršky k procvičo-
vání početních představ, k roz-
voji fantazie – vytváření nejrůz-
nějších obrazců, korálů, květin 

nebo společného slunce. Také 
z odpadu při strouhání pastelek 
vytvářely děti úžasné květy v jar-
ní papírové trávě. 

Takto hravě si vyzkoušely 
recyklaci i separaci a kdo ví, 
možná za pár let, v dospělosti, 
pomůžou našemu životnímu 
prostředí dalšími užitečnými ná-
pady.  Renáta Zahradníková

Zápis do MŠ 
logopedické
Zápis do Mateřské 

školy logopedické spoje-
ný se Dnem otevřených 
dveří proběhne dne 20. 
dubna od 8 do 16 hodin 
v budově Mateřské ško-
ly logopedické, na ulici 
8. pěšího pluku 821 ve 
Frýdku-Místku. Přijďte 
se poradit a informovat, 
jsme tady pro Vás a 
Vaše děti. 

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, 
Lískovec získala v rámci Pro-
gramu na podporu školních 
projektů v oblasti environmen-
tálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty ve školách školských 
zařízeních pro školní rok 2009-
-2010 dotaci z rozpočtu Mo-
ravskoslezského kraje na pod-
poru projektu Projektové dny.

Tato dotace umožňuje větší 

Ekologické projekty 
mají další podporu

uloupilo část sněhové pokrývky, 
zůstalo dostatek sněhu na lyžo-
vání slalomem, bobování, stří-
lení gólů hokejkou do branky, 
tanec ve dvojicích na ledu podle 
hudby, střílení na terč a týmo-
vý závod v běhu se štafetou. 
V celé soutěži se utkalo 107 
malých sportovců. Žádnému z 
nich nechybělo nadšení, fandili 
a povzbuzovali své kamarády a 
podle slibu sportovali v duchu 
fair play. Skvělé výkony a úsilí 
dětí bylo oceněno medailemi 

a sladkou odměnou. Po slav-
nostním ukončení zábavného 
dopoledne se všichni, příjemně 
unaveni a s dobrým pocitem, 
rozešli do svých tříd, kde je če-
kal chutný oběd a zasloužený 
odpočinek.

Tato dětská zimní olympiáda, 
která probíhá každoročně stejně 
jako lyžařský kurz Lyžování se 
Sluníčkem na Bílé, se stala již 
tradiční oblíbenou zimní sportov-
ní aktivitou dětí Mateřské školy 
Pohádka.  Lenka Šnajderová

účast žáků na odborných lek-
cích, výstavách a besedách s 
odborníky. V posledních měsí-
cích to byla účast žáků na vý-
stavě Rostliny kolem nás a ve 
stálé expozici Beskydy – příroda 
a lidé v Muzeu Beskyd. 

Další velice poutavou akcí 
pro žáky byla beseda o pla-
zech s jejich chovatelem Ri-
chardem Valkem.
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Zápis dětí do mateřských škol
Vážení rodiče (zákonní zástupci), zápis dětí k 

předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zři-
zovaných Statutárním městem Frýdek-Místek pro 
celý následující školní rok 2010/2011 proběhne v 

úterý 20. dubna a ve středu 21. dubna 2010 od 8:00 
do 16:00 hodin. Mateřská škola Chlebovice a Skali-
ce využijí pouze termín 20. dubna 2010.
Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční: 

V souladu se školským 
zákonem se předškolní vzdě-
lávání organizuje pro děti ve 
věku zpravidla od tří do šes-
ti let. Ředitel mateřské školy 
rozhoduje ve správním řízení o 
přijetí dítěte do mateřské školy, 
popřípadě o stanovení zkušeb-
ního pobytu dítěte, jehož délka 
nesmí přesáhnout tři měsíce. 
K předškolnímu vzdělávání se 

přednostně přijímají děti v po-
sledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. Před-
školní zařízení mohou přijmout 
pouze dítě, které se podrobilo 
stanoveným pravidelným očko-
váním, má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. O přijetí dítěte 
se zdravotním postižením roz-

hodne ředitel mateřské školy 
na základě písemného vyjád-
ření školského poradenského 
zařízení, popřípadě také regis-
trujícího praktického lékaře pro 
děti a dorost. Dítě může být při-
jato k předškolnímu vzdělávání 
i v průběhu školního roku. Bližší 
informace zveřejní ředitelé do-
tčených mateřských škol způ-
sobem v místě obvyklým.

ve školách na těchto místech
ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555
www.2zsfm.cz

F-M, Slezská 770
F-M, Slezská 2011

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, www.5zsfm.cz F-M, Lískovecká 2850
ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
www.zs.liskovec.cz

Lískovec, K Sedlištím 182

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, p. o.
www.zschlebovice.cz

Chlebovice, Pod Kabáticí 193

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace
www.skolaskalice.cz

Skalice 192

MŠ Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404
www.mspohadkafm.cz

F-M, Třanovského 404

MŠ Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318
www.msberuska.cz

F-M, Nad Lipinou 2318
F-M, Olbrachtova 1421

MŠ Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790
www.mssnezenka.cz

F-M, Josefa Lady 1790
F-M, 8. pěšího pluku 821
F-M, Svatopluka Čecha 170

MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141
www.msmateridouska.cz

F-M, J. Božana 3141

MŠ Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883
www.jmyslivecka.cz

F-M, Josefa Myslivečka 1883
F-M, F. Čejky 420
Lysůvky, Příborská 37

MŠ Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace
www.msanenska.cz

F-M, Anenská 656
F-M, Jiřího Trnky 63

ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562
www.specskolynadeje.cz

F-M, K Hájku 2972

Posledních pět všedních 
únorových dnů bylo pro 25 
cestovatelů z 9. základní ško-
ly velmi nevšedních. Místo s 
obvyklým batohem do školy 
jsme v pondělí 22. února za-
mířili s objemnými taškami k 
vysokému modrému autobu-
su a těšili se, jak nám školní 
budova na týden zmizí z očí. 
Pusa, poslední zamávání ro-
dičům a někde v převeliké 
dálce už tušíme otevřenou 
náruč Velké Británie.

Pět únorových dnů nám dalo 
tolik, že bychom sdělováním na-
šich zážitků, postřehů a dojmů 
z přátelské ostrovní země do-
kázali vytvořit příruční učebnici 
anglických reálií. První kapitolu 
by mohlo tvořit třeba pojednání 
o mořských vlnách typických pro 
English Channel neboli pro ka-
nál La Manche. Houpali jsme se 
ještě večer po ulehnutí u našich 
hostitelských rodin. (Zpáteční 
plavba nás však přesvědčila o 
tom, jak rychle člověk uvykne 
všemu novému – kinedrylu jsme 
se už ani nedotkli.)

Devítka ve Velké Británii
Lehké šimrání v žaludeční 

oblasti přišlo znenadání znovu 
a čekalo na nás spolu s našimi 
hostiteli v městečku Steyning na 
jihu Anglie. Ke komu budeme 
patřit my? Kdo odveze do své-
ho upraveného domu z červe-
ných cihel nás? Starší bělovlasý 
džentlmen, paní s hůlkou, spor-
tovně vyhlížející muž středního 
věku, elegán s kravatou nebo 
paní s dítětem? Za okamžik si 
podáváme ruce, osmělujeme se 
vyslovit pozdrav a první zdvoři-
lostní frázi, odvážně necháváme 
za sebou naši učitelku angličti-
ny a samostatně kráčíme vstříc 
okamžikům, které nás přesvědčí 
o tom, jak je úžasné umět se do-
rozumět v cizí řeči. 

Za chvíli si opravdu připa-
dáme jako doma. Po večeři se 
pije horká čokoláda nebo čaj. 
Posloucháme a snažíme se 
všemu porozumět – povídání o 
dětech, zvířátkách, vnoučatech, 
o televizi. Občas se docela na-
smějeme, to když si paní domu 
usmyslí, že bude mluvit česky a 
podle slovníku se pokouší vyslo-

V Canterburském parku.
vit „čtvrtek“ nebo zápasí s naším 
krkolomným příjmením. Dny nám 
přinesou další inspirativní a neza-
pomenutelné chvíle. Naše pěti-
denní poznávání nás přesvědčilo 
o tom, že nejvíc se toho naučíme 
z vlastní vůle. Učení nám šlo 
vlastně úplně samo. A bylo to 
rozhodně lepší než z učebnic!

Dne 16. března se na SŠED 
ve Frýdku-Místku uskutečnilo 
krajské kolo ve šplhu o tyči. Do 
této soutěže se probojovali i 
žáci ze 4. ZŠ ve Frýdku-Místku, 
kteří byli v okresním kole za své 
výborné výkony oceněni 2. mís-
tem. Také mezi jednotlivci patřili 
mezi nejlepší. Filip Ulman obsa-
dil 2. a Lukáš Štěpánek 3. místo.

V krajském kole se naši re-
prezentanti utkali s nejlepšími 
týmy z celého Moravskoslez-

Úspěšní sportovci 
ze ZŠ Komenského

ského kraje. V konkurenci 7 
družstev se opět neztratili a vy-
nikajícími výkony ve všech třech 
kolech si nakonec vybojovali 
krásné 2. místo. Úspěch našich 
„šplhounů“ (F. Ulman, L. Štěpá-
nek, L. Kala a T. Novotný) byl 
podtržen medailovým umístěním 
mezi jednotlivci, kdy si L. Štěpá-
nek vyšplhal 3. příčku. 

Za úspěšnou reprezentaci jim 
moc děkujeme a blahopřejeme. 

Mgr. Zdeněk Kunčar
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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

Naši fotbaloví „A“ muži již znají konečnou skladbu jarních odvet. 
V prvních pěti kolech hrají svěřenci trenéra Oldřicha Machaly čtyři-

krát v domácím prostředí.
20. kolo (sobota 3. dubna) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – MSK Břeclav
21. kolo (sobota 10. dubna) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – FK Mutěnice
23. kolo (sobota 24. dubna) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – SK Sulko Zábřeh
25. kolo (sobota 8. května) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – Fotbal Fulnek
27. kolo (sobota 22. května) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – 1. HFK Olomouc a.s.
29. kolo (sobota 5. června) - stadion Stovky - v 10.15 h

Fotbal Frýdek-Místek – SK Sigma Olomouc B

Jarní rozlosování MSFL

OKRESNÍ FOTBALOVÝ PŘEBOR - jaro 2010
16. kolo (sobota - 3. dubna) - Chlebovice - v 15.30 h

Fotbal Frýdek-Místek B – Sokol Hukvaldy
18. kolo (neděle - 18. dubna) - Chlebovice - v 16.00 h

Fotbal Frýdek-Místek B – Sokol Palkovice
20. kolo (sobota - 1. května) - Chlebovice - v 16.30 h

Fotbal Frýdek-Místek B – Comfort Dobratice
22. kolo (sobota - 15. května) - Chlebovice - v 16.30 h

Fotbal Frýdek-Místek B – Sokol Václavovice
24. kolo (neděle - 30. května) - Chlebovice - v 17.00 h

Fotbal Frýdek-Místek B – TJ Řepiště
25. kolo (sobota - 5. června) - Chlebovice - v 17.00 h

Fotbal Frýdek-Místek B – SK Metylovice
14. kolo (sobota - 19. června) - Chlebovice - v 17.00 h

Fotbal Frýdek-Místek B – SK Návsí

ROZLOSOVÁNÍ PLAY-OUT EXTRALIGY HÁZENÉ
Jiskra Lázně Třeboň vstupuje do této nadstavby se čtyřmi body, So-
kol HC Přerov se dvěma body, SKP Frýdek-Místek s jedním bodem 

a 1. HK Dvůr Králové s nula body.
3. kolo

11. 4. 17:00 SKP Frýdek-Místek - Jiskra Třeboň 
4. kolo

25. 4. 17:00 SKP Frýdek-Místek - Sokol HC Přerov 
5. kolo

2. 5. 17:00 SKP Frýdek-Místek - I. HK Dvůr Králové n. L. 
(může nastat změna při kolizi s play-off volejbalu!)

SPORTOVNÍ KLUB CAPP FM
tel. +420 608 741 124, +420 777 709 500,

e-mail: rafty@sport-klub.cz, www.sport-klub.cz

VELKÝ LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR
13. - 24. 8. 2010 na řece Hron.

16. ročník vodáckého putování, her a posezení u táborového ohně.
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE: WWW.SPORT-KLUB.CZ

Bruslařský klub Frýdek-Místek, který se věnuje výuce brus-
lení na ledě a výkonnostnímu krasobruslení, pořádá ve čtvrtek 
8. 4. 2010 nábor dětí předškolního věku, přesněji 4 a 5 let. Sraz 
pro zájemce je u vstupu základní školy na ulici Komenského 
v Místku v 16 hodin.

Vezměte, prosím, dětem cvičební oděv a obutí do tělocvičny. 
Těšíme se na setkání!             Bruslařský klub Frýdek-Místek

AQUAUNITED 2010: Štafetová hodinovka byla jednou z akcí Vod-
ního týdne na Krytém aquaparku Olešná. Výkon 2712,5 metrů na 
nejlepší nestačil, ale všichni zúčastnění si v bazénu, který je kon-
cipován spíše jako relaxační, zaplavali rádi.     Foto: Petr Pavelka

Ve dnech 10.-14. března se 
ve městě Barletta v Itálii konalo 
již 16. juniorské, 25. seniorské 
a 2. veteránské mistrovství Ev-
ropy v Taekwon-do ITF, které-
ho se zúčastnilo i pět taekwon-
distů z oddílu Taekwon-do ITF 
Frýdek-Místek.

Za juniory to byl Jan Kaděra 
(-57 kg, tým) a za juniorky Sára 
Barabášová (-64 kg, tým). Pro 
oba to bylo jejich první mistrov-
ství Evropy. Dále pak zkušenější 
senioři Martin Kosík (-71 kg, tým), 
Lumír Kunz (sebeobrana muži) a 
seniorka Kateřina Kolářová (tech-
nické sestavy I.DAN, -75 kg, tým). 

První úspěch přinesly týmové 
sestavy, kde se týmy seniorek 
(Kateřina Kolářová) a juniorů 
(Jan Kaděra) dokázaly probojo-
vat až do finále, kde sice pod-
lehly ruským týmům, ale získaly 
velmi cennou stříbrnou medaili.

V další kategorii – sebeobrana 
senioři – vybojoval tým České re-
publiky (včetně našeho závodní-
ka Lumíra Kunze), po předvede-
ní vysoce kvalitního technického 
výkonu a velmi reálné sebeobra-
ny 3 proti 1, medaili nejcennější a 
stal se tak mistry Evropy!!! 

Další medaili, a to stříbrnou, do 
ČR (také do Frýdku-Místku) „vy-

Taekwon-do ITF F-M na mistrovství EvropyTaekwon-do ITF F-M na mistrovství Evropy

Lumír Kunz
skákal“ tým juniorek včetně Sáry 
Barabášové ve speciálních tech-
nikách. Třetí den patřil seniorské-
mu sportovnímu boji. Martin Kosík 
vybojoval 3. místo za boj v kate-
gorii do 71 kg. Kateřina Kolářová 
se rovněž umístila na 3. místě. 

Tým juniorek (Sára Barabá-
šová) se probojoval ve sportov-
ním boji do finále, kde podlehl 
Ukrajině. Tým seniorek (Kateřina 
Kolářová) ve finále prohrál s bul-
harským týmem a vybojoval tak 
další stříbrnou medaili. Seniorský 
tým (Martin Kosík) prošel do fi-
nále a přes Rusy jim mohla být 
na krk zavěšena zlatá medaile a 
přidělen titul mistrů Evropy!

Kateřina Kolářová ještě no-
minovala seniorský tým žen do 
bojů o medaile a ten nakonec 
získal 2. místo. 

Medailová bilance našich 
frýdecko-místeckých závodníků 
včetně týmových umístění: Sára 
Barabášová (0-2-0), Jan Kaděra 
(0-1-0), Martin Kosík (1-0-1), Lu-
mír Kunz (1-0-0), Kateřina Kolá-
řová (0-3-1). Celkem tedy za 
Školu Taekwon-do ITF Frýdek-
-Místek 2 zlaté, 6 stříbrných a 
2 bronzové medaile. Děkujeme 
národnímu týmu za úspěšnou 
reprezentaci na mistrovství Ev-
ropy a gratulujeme k dosaženým 
výsledkům!!!

Úvodní minuty nepřinesly 
stovce diváků nic podstatné-
ho, až ve 14. minutě utekl po 
levé straně Švrčkovi aktivní 
Zelenka a Franěk nezadrži-
telně skóroval – 1:0. V těchto 
chvílích byli domácí fotbalo-
vější, hosté se spíše bránili.

Po změně stran se však si-
tuace na hřišti totálně změnila, 
kdy hosté začali mít více ze hry. 
V 50. minutě měl první šanci na 

FC Vysočina JIHLAVA „B“ – Fotbal F-M 1:1 (1:0)
srovnání stavu mladík Gruss-
mann, jenže v nadějné pozici 
nedal. O chvíli později přelstil 
svou dravostí domácí zadáky Li-
terák a po jeho centru se doká-
zal prosadit Hynek Prokeš – 1:1. 
Vzápětí to byl opět Prokeš, který 
mohl hosty dostat do vedení, 
jenže jeho pokus skončil pouze 
na rohu. Největší příležitost ke 
skórování zahodili valcíři v 65. 
minutě, kdy po Cabákově roho-

vém kopu mířil Staněk hlavou 
pouze do tyče. Domácí byli v 
závěrečných minutách bezrad-
ní, ale naši toužebný druhý gól 
již nevstřelili. „Zápas byl v polo-
časech hodně rozdílný. My jsme 
začali hrát až po změně stran. 
Sám domácí kouč označil naši 
hru za velice kvalitní, škoda, že 
odsud nevezeme tři body,“ řekl 
po utkání asistent hostujícího 
trenéra Tomáš Chlebek.

V těchto dnech skončila 
dlouhodobá krajská soutěž 
mladých volejbalistek. Od 
září bojovalo 20 dívčích žá-
kovských družstev o titul pře-

Volejbalové žákyně nejlepší v kraji
borníka Moravskoslezského 
kraje. V sázce byla také dvě 
postupová místa do 1. kola 
Přeboru České republiky. 
Děvčata Sokola Frýdek-Mís-

tek neponechala nic náhodě 
a nastřádala za 8 turnajových 
kol největší počet bodů. Do-
kázala tak soutěž vyhrát s 
náskokem 9 bodů před Opa-
vou a na třetí Bílovec získala 
dokonce 34 bodů.

První  místo a titul Přeborníka 
Moravskoslezského kraje oprav-
ňuje mladé frýdecko-místecké 
volejbalistky k účasti na kvali-
fikaci o postup na Mistrovství 
republiky. Kvalifikační skupiny 
jsou 4 na různých místech Čes-
ké republiky. Celkem se tedy po-
stupového klání na Mistrovství 
republiky zúčastní 32 družstev, 
která si vybojovala tuto možnost 
tak, že ve svých krajích získala 
první nebo druhá místa. Pouze 
16 družstev pak získá postup do 
závěrečných bojů o titul Přebor-
níka České republiky.

(Pokračování na straně 7)
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z šachu

fotbal mládeže

z atletiky

Volejbalistky Sokola Frý-
dek-Místek si poměrně libují v 
pětisetových zápasech. V tom 

posledním před play off na 
domácí palubovce předvedly 
skutečné drama, navíc s velmi 

šťastným koncem. Prohrávat v 
tie-breaku 14:12, a ještě vyhrát, 
to se zase tak často nevidí.

První set získal pro sebe do-
mácí tým hlavně lepší hrou na 
bloku a v dalším dějství si sokolky 
udržovaly několikabodový náskok 
až do koncovky a po zásluze zví-
tězily. „Po dvou vyhraných setech, 
kdy jsme Olymp zaskočily kvalitní 
hrou, jsme zbytečně polevily a 
zdramatizovaly zápas,“ přiznala 
kapitánka Frýdku-Místku Šárka 
Malá. Třetí set tedy vyhrál po 
zlepšeném výkonu hostující tým a 
ve čtvrtém pak jasně dominoval. 
Zkrácený set měly dlouho v režii 
hráčky Omypu, ale poslední krok 
neudělaly. Zasekly se na stavu 
14:12, neproměnily dva mečboly 
a sokolky ztracený zápas otočily. 
„Výborná práce celého kolektivu. 
Obrovská pochvala a dík,“ hodno-
tila trenérka Alexandra Dedková.

Ve vyrovnané tabulce za jasným 
lídrem z Prostějova to znamená, že 
ze třetího místa půjdou sokolky do 
play off na pražskou Slavii.

DOROST
starší dorost A - SFC Opava 

2:0 (1:0) 
Preči 2x z pk

Po neúspěšném jarním vstupu v 
minulém kole v Jihlavě se naši nej-
starší dorostenci tentokrát vytáhli 
na lídra soutěže a po dlouhé době 
se opět radovali z vítězství. „Dnes 
jsme podali velice disciplinovaný, 
obětavý a kolektivní výkon. Jsem 
rád, že jsme si vytvořili více branko-
vých příležitostí než soupeř. Opava 
je favorit soutěže a jeden z kandi-
dátů na postup, o to víc je naše ví-
tězství cennější,“ radoval se z výhry 
trenér Miroslav Onufer. 
mladší dorost A - SFC Opava 

1:2 (1:2)
ŽÁCI

FC Baník Ostrava - starší 
žáci A 3:1 (2:0)

Neumann (Celba)
FC Baník Ostrava - mladší 

žáci A 11:1 (6:0) 

Krischke
starší žáci B - Slavia Orlová 

3:0 (1:0) 
Krus 2, Bogdan

Soupeř proti nám postavil 
kompletně ročník 95 (o rok starší 
kluci). Naši hráči se však fyzicky 
vyspělejšího soupeře nezalekli a 
fotbalovostí jej jednoznačně pře-
hráli. Klukům patří za nasazení a 
předvedený výkon poděkování.
mladší žáci B - Slavia Orlová 

9:0 (5:0) 
Šnyta 1:0 (Cebula), D. Hruška 
(Šafner), J. Hruška 3:0,  Urbiš (D. 
Hruška), Vojkovský (Šnyta), Voj-
kovský (Šnyta), Cebula (Šnyta), 
Chovanec (J. Hruška), Šafner.
starší žáci C - Frenštát p. R. 

2:3 (1:1) 
Červeňák, Pánek

PŘÍPRAVKA
r. 1999 - Fotbal Třinec 3:1 
r. 2000 - Fotbal Třinec 3:4

Pajurek, Kubala, Novák

Chodec Říha vítězí
Skvělým způsobem vstoupil do 

letošní sezóny a mezi muže loňský 
junior Roman Říha. Atlet Slezanu 
Frýdek-Místek hostuje v extralize 
družstev za Vítkovice a šel svou 
první chodeckou dvacítku v životě. 
A nikomu z třicítky soupeřů, včetně 
olympioniků Miloše Holuši a Jiřího 
Malysy, nedal šanci. Hned při své 
premiéře se zapsal mezi vítěze tra-
diční Olomoucké dvacítky a dvacet 
kilometrů chůze zvládl za 1:32.40 
hodiny. Tím výrazně vylepšil od-
dílový rekord, důrazně si řekl o 
nominaci na mezistátní utkání v 
Poděbradech a stal se favoritem 
Mistrovství ČR mužů v chůzi na 
20 km, které proběhne za 14 dní 
právě v Poděbradech. 

Přespolní běh
V jižních Čechách se konalo 

Mistrovství ČR v přespolním běhu 
všech kategorií. Jakub Zemaník 
získal titul mezi staršími žáky a 
Peter Mikulenka si doběhl pro dal-
ší medaili mezi muži mílaři, tento-
krát stříbrnou. Neztratili se však 
ani další slezanští běžci. Solidní 
výkon odvedly mladší žákyně a 
jsou příslibem pro příští rok, proto-
že patřily k nejmladším. Patnáctá 
doběhla Helena Benčová a hned 
za ní šestnáctá Eva Pišteková. Ve 
starších žákyních doběhla Veroni-
ka Siebeltová na 21. místě. Roli 
jasného favorita potvrdil suverén-

ním vítězstvím starší žák Jakub 
Zemaník a po dvojnásobném 
triumfu v hale vybojoval svůj le-
tošní třetí titul. Solidním třináctým 
místem ho doplnil loňský mistr ČR 
mladších žáků Vladimír Šmiřák. 
Rovněž na třinácté pozici doběhla 
mezi dorostenkami Petra Čaga-
nová. Dorostenec Tomáš Filipec 
pro zranění nedoběhl a další z 
našich aspirantů na medaili junior 
Petr Lukeš nemohl bohužel kvůli 
horečkám vůbec nastoupit.

Stovka běžců 
na Slezanském krosu

Za chladného počasí proběhl v 
areálu TJ Slezan ve Frýdku jubi-
lejní 10. ročník běžeckého závodu 
Slezanský kros. Na rozbahněném 
kilometrovém okruhu se postupně 
představila stovka běžců všech 
věkových kategorií. Závodem 
byl zahájen další ročník Běžecké 
Velké ceny dospělých i Běžecké 
ceny mládeže. V nejsilnější kate-
gorii mužů nad 45 let zvítězil Ro-
man Baláž z Ostravy před domá-
cím Danielem Šindelkem. Nejlépe 
si mezi nejmladšími běžci (2001 
a mladší) vedli slezanští Eliška 
Kopcová a Lukáš Skotnica. V dal-
ší kategorii zvítězila opět domácí 
Kristýna Škanderová, ve starším 
žactvu zvítězil domácí Jakub Ze-
maník. V dorostu vládli opět běžci 
Slezanu zásluhou Tomáše Filipce 
a Petry Čaganové.

Turnaj šachových nadějí
Beskydská šachová škola a 

SVČ Klíč pořádají ve dnech 1.-5.
dubna již 31. ročník Turnajů ša-
chových nadějí. V rámci Turnaje 
šachových nadějí proběhne osm 
šachových turnajů pro všechny vě-
kové a výkonnostní kategorie ša-
chistů. Na startu očekáváme zhru-
ba 300 hráčů z CZE, SVK, POL, 
BLR, LTU, UKR, LAT a ENG.

Šachové království
V sobotu 27.  března se usku-

tečnil 1. šachový turnaj určený 
dětem narozeným v roce 2003 
a mladším – „O šachové králov-
ství“. Turnaj uspořádali pracov-
níci Střediska volného času Klíč 
a Beskydské šachové školy. 
Organizátoři a všichni zúčastnění 
byli svědky absolutního rekordu 
v počtu zúčastněných dětí. Pou-
ze čtyři hráči chyběli k dosažení 
magického čísla 100! Rodičům 
bychom rádi poděkovali zejména  
za trpělivost, neboť té bylo třeba 
nejvíce. Dětem za bojovného du-
cha a ukázněnost. Gratulujeme 
nejlepším – v kategorii chlapců 
se stal vítězem Matouš Matloch 
(MŠ Slezská) a v kategorii dívek 
Kristýna Laurincová (1. ZŠ).

Extraliga družstev
V 9. kole Extraligy družstev 

se náš tým utkal s družstvem ŠK 
GEOFIN Ostrava na domácích 
šachovnicích v Kongresovém sále 
Hotelu Centrum. Utkání to bylo ne-
smírně napínavé až do posledních 
tahů, nakonec však skončilo remí-
zou 4,0 - 4,0. Náš extraligový tým 
se tak dvě kola před koncem sou-
těže usadil na pěkném 4. místě!

(Pokračování ze strany 6)
Děvčata z Frýdku-Místku zajíž-

dějí do Prostějova ke své kvalifikaci, 
která proběhne ve dnech 9. - 11. 4.

„Z titulu Přeborníka kraje máme 
velkou radost, protože naše ambi-
ce na Mistrovství republiky nejsou 
neskromné. V každém případě 
bychom chtěli navázat na loňský 
úspěch v podobě bronzové me-
daile a pokusit se získat cennější 
kov,“ vysvětluje trenérka starších 
žaček Danuše Górecká.

Přebornice kraje jsou kromě 
dvou dívek všechny ze Základní 
školy Jiřího z Poděbrad ve Frýd-
ku-Místku, se kterou volejbalový 
oddíl TJ Sokola Frýdek-Místek pří-
kladně spolupracuje. Sportovní tří-

dy se zaměřením na dívčí volejbal 
zde mají dlouholetou tradici a mo-
hou se pochlubit řadou úspěchů. 
Všechna děvčata zaslouží větší 
či menší pochvalu, ale největší 
bezesporu „benjamínek týmu“ 
Kristýna Závodná, věkem mladší 
žákyně. „Je to velmi talentovaná 
volejbalistka, která letos odehrála 
nejvíce zápasů jak za starší žáky-
ně, tak i za mladší. Velmi mi při-
pomíná její starší sestru Veroniku, 
která je úspěšná v extraligových 
juniorkách a v příštím roce zřejmě 
nakoukne mezi extraligové ženy. 
Přála bych jim oběma, aby se jed-
nou dokázaly potkat na palubovce 
extraligových žen v jednom týmu,“ 
říká Gorecká.

Volejbalové žákyně nejlepší v kraji

Hokejisté „A“ mužstva 
Frýdku-Místku mají za sebou 
druholigovou premiéru v ho-
kejové sezóně 2009/2010.

Frýdečtí hráči odehráli celkem 
44 zápasů. Z plného tříbodového 
zisku se radovali Frýdečtí devět-
krát, dvakrát slavili naši hokejisté 
vítězství v prodloužení. Rovněž 
dvakrát odcházeli naši muži po-
raženi v prodloužení a jednatři-
cetkrát se radoval soupeř.

Nejproduktivnější hráč: 
1. Martiník Ondřej 30 (12+18) 

2. Sluštík Jan 28 (8+20) 
3. Mocek Ivo 23 (15+8) 

4. Gebauer Robin 32 (15+6)
5. Kopáč Jaroslav 20 (7+13) 

Nejlepší střelec: 
1. Mocek Ivo 15 

2. Gebauer Robin 15 
3. Martiník Ondřej 12
4. Sztefek Michal 8

5. Sluštík Jan 8 
Nejlepší nahrávač: 

1. Sluštík Jan 20 
2. Martiník Ondřej 18
3. Kopáč Jaroslav 13
4. Pavlas Robin 12 
5. Maruna Jan 11

Statistiky našich hokejistů
Nejproduktivnější obránce:

1. Kudláček Jan 15 (7+8)
2. Krutil Michal 11 (4+7) 

3. Machálek Robert 8 (3+5)
4. Vajda David 4 (3+1)
5. Slavík Marek 4 (2+2)
Nejtrestanější hráč:

1. Krutil Michal 75 min. 
2. Kudláček Jan 68 min. 

3. Pelikovský Valdemar 66 min.
4. Martiník Ondřej 64 min. 
5. Gelačák Libor 49 min. 

Nejlepší hráč v +/-:
1. Krutil Michal +29
2. Babic Peter +25 

3. Kudláček Jan +24 
4. Vajda David +16
5. Slavík Marek +15
Nejhorší hráč v +/-:
1. Kudláček Jan -48
2. Krutil Michal -45

3. Martiník Ondřej -45 
4. Mocek Ivo -38 

5. Maruna Jan -37 
Brankáři:

1. Polonyi Dalibor 18 zápasů – 661 
minut – úspěšnost 90,05% - 3,72 g/z 

2. Šrámek Lukáš 26 zápa-
sů – 1271 minut – úspěšnost 

89,57% - 3,82 g/z 

Drama na závěr nadstavby
Frýdek-Místek – Olymp Praha 3:2 (19, 22, -21, -12, 14)

Oddíl bojových umění MARTIAL GYM Frýdek-Místek 
působí ve městě již pět let a 6. března uspořádal
MG CUP 4 za účasti celkem 91 závodníků z 18 týmů.

Cílem oddílu je v první řadě rozvoj a výchova mládeže skr-
ze bojová umění, která mimo jiné vedou k vytváření vlastních 
postojů a názorů a především i uvědomění si sebe sama, jak 
z hlediska fyzického, tak psychického i duševního. K bojovým 
uměním neodmyslitelně patří také stránka filozofická, která nutí 
člověka přemýšlet a hledat svoje místo v životě.

Z výsledků:
NO GI GRAPPLING

– 83 (17 týmů)
LIGHTWEIGHT do 70 kg

2. Jan BĚHÁLEK Martial Gym
HEAVYWEIGHT do 93 kg

2. Ondřej FOLDYNA Elvis Gym 
4. Radim PROCHÁZKA

Martial Gym 
ELITE OPEN

2. Petr SLÁMA Elvis Gym 

COMBAT SAMBO
– 17 (7 týmů)

WELTERWEIGHT do 77 kg
3. Pavel JAROŠ Elvis Gym

TÝMY
1. COMBAT SAMBO Prostějov
2. JAYMAN MMA FIGHTING 

SYSTEMS Havířov
3. PRETORIAN GYM Pardubice

5. ELVIS GYM Frýdek-Místek
10. MARTIAL GYM Frýdek-Místek
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V aquaparku Olešná se v 
týdnu od pondělí 22. března 
konal vodní týden (Aquaunited 
2010), který byl zahájen Světo-
vým dnem vody. Během tohoto 
dne byly pro frýdecko-místecké 
školy připraveny prohlídky zá-
zemí aquaparku, obohaceny o 

Vodní týden na aquaparku

přednášku o místních tocích, 
kterou ve své režii přednesly žá-
kyně lískovecké základní školy. 
V duchu oslav krásné a vzácné 
tekutiny pokračovaly i další dny, 
ve kterých měli návštěvníci mož-
nost, kromě zmíněných prohlí-
dek zázemí, zažít rovněž úspěš-

né saunové 
ceremoniály.

Od páteční-
ho odpoledne 
až do neděle 
večer rezo-
noval celým 
aquaparkem 
dětský smích. 
Byly zde při-
praveny atrak-
ce a soutěže 
pro děti a mlá-
dež o atraktiv-
ní ceny. Týden 
oslav vody 
vyvrcholil bě-
hem sobotní-
ho dopoledne. 
V jedenáct 
hodin byla 
odstartována 
celorepubliko-
vá hodinová 
vodní štafeta. 
Soutěžilo se 
v délce upla-

vaného úseku během časového 
limitu jedné hodiny, a to o ven-
kovní zahradní bazén, který by 
po případné výhře putoval do dět-
ského domova ve Frýdku-Místku. 
Účastnit štafety se mohl kterýkoliv 
návštěvník aquaparku a podpořit 
tak dobrou věc. Po hodince sna-
žení za podpory zkušeného mo-
derátora byl nakonec v aquaparku 
na Olešné zaplaván úsek o délce 
2712,5m, který dohromady odpla-
valo několik desítek návštěvníků. 

Přesto, že cenu získal jiný 
aquapark, náladu návštěvníků to 
v žádném případě nepokazilo a 
zábava volně pokračovala. Lidé 
si během víkendu mohli zdarma 
vyzkoušet masáže u bazénu, 
podvodní aquabiky, aqua-aerobic, 
atrakci „gladiátor“, aquazorbing 
nebo se přiučit ve scénkách o zá-
chraně lidského života, které pro-
fesionálně odvedli členové Čes-
kého Červeného kříže. Koupání 
v sobotní večer se protáhlo až do 
půlnoci, kdy návštěvníci plavali při 
svíčkách a měli možnost vychut-
nat si intimní atmosféru relaxace.

Dobrou náladu podpořilo i hez-
ké počasí. V podobném rozsahu 
se oslava Světového dne vody 
ještě v České republice nekonala 
a za všechny organizátory akce se 
těšíme, že vzniká pěkná tradice.

Pár smutných dětských očí 
čekajících na rozveselení a útě-
chu. I tak může vypadat první 
kontakt pro ty, kteří se rozhod-
nou vyplnit volné chvíle dětským 
pacientům v Nemocnici ve Frýd-
ku-Místku. Jestli máte chvilku 
volného času a chuť udělat s ní 
něco smysluplného, tak je tu pří-
ležitost pro vás.

Dobrovolnické centrum ADRA 
nabízí jednodenní školení právě 
pro tyto dobrovolníky. Hledáme 
někoho, kdo si s dětskými paci-
enty bude jednou týdně dvě ho-
diny hrát, kreslit, zpívat, nebo si s 
nimi jen tak popovídá. Děti ocení 
vaše nápady a kreativitu, které 
jim zkrátí a zpříjemní chvíle strá-
vené bez mámy a táty.

Adra hledá dobrovolníky 
pro dětské pacienty

Školení pro dobrovolníky se 
uskuteční v neděli 11. dubna 
od 14 do 18:30 hod. v jídelně 
Nemocnice ve Frýdku-Místku. 
Všem pak Dobrovolnické cen-
trum ADRA zajišťuje dohled a 
zpětnou vazbu, pojištění i pro-
plácení cestovného. 

„Dobrovolnictví je něco, co 
má smysl,“ říká Michal Čančík, 
vedoucí dobrovolnického cent-
ra ADRA ve Frýdku-Místku. „Je 
to konkrétní pomoc konkrétní-
mu člověku. Každý z nás může 
něco nabídnout, své zkušenosti, 
schopnosti nebo talent.“

Více informací na tel. č. 558 
436 261, 604 663 799 nebo pro-
střednictvím e-mailu: dobrovol-
nik@adra.cz

Volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České re-
publiky se uskuteční 28. a 29. 
května 2010. Voliči, kteří ne-
budou moci volit ve volebním  
okrsku v místě svého trvalého 
bydliště, mohou již nyní zažádat 
o voličský průkaz. 

Voličský průkaz umožňuje 
voliči hlasovat v jakémkoliv stá-
lém volebním okrsku na území 
České republiky nebo ve zvlášt-
ním volebním okrsku v zahraničí. 

VOLBY 2010 – žádost o voličský průkaz již nyní
Voličský průkaz se vydává na 
žádost voliče, kterou je možno 
podat osobně nebo písemně.  

osobně 
- do středy 26. května 2010, a 

to na Magistrátu města Frýdku-
-Místku v budově Palackého 115 
– kancelář č. 251 (paní Vladi-
míra Machková) nebo v budově 
Radniční 1148 – kancelář č. 417 
(paní Andrea Uková) a 418 (Ra-
dovan Horák)

písemným podáním opatře-

ným ověřeným podpisem
- doručeným nejpozději v pá-

tek 21. května 2010 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

odbor vnitřních věcí
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek
Voličské průkazy budou vy-

dávány od 13. května 2010.
Vzor žádosti o voličský prů-

kaz na http://www.frydek-mis-
tek.cz/cz/obcan/volby-do-ps-p-
cr-2010/informace-pro-volice/ 

CHARITATIVNÍ ŠTAFETA: Ředitel Sportplexu Petr Slunský odstartoval prvního plavce. Foto: Petr Pavelka

I KUS RELAXACE: Zájemců o masáž přímo u ba-
zénu se našlo dostatek.             Foto: Petr Pavelka
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V oblasti kultury chceme: Zrekonstruovat drobné památkyV oblasti kultury chceme: Zrekonstruovat drobné památky
– sakrální díla na hřbitovech– sakrální díla na hřbitovech

LÍSKOVEC: Dekorativní váza na místním hřbitově.    Foto: Petr Pavelka

Hřbitovy, coby místa ti-
chého odpočinku našich 
blízkých, udržuje město Frý-
dek-Místek z hlediska péče o 
zeleň, ale podporuje rovněž 
důstojnost těchto prostor 
údržbou drobných sakrálních 
památek, do kterých hlodá 
zub času.

„Naši občané se o památku 
svých bližních většinou velmi 
starají, a proto chceme být i my 
nápomocni, aby hřbitovy vy-
padaly, jak mají. Kromě běžné 
údržby a rozsáhlé rekonstruk-
ce obřadní síně na frýdeckém 
hřbitově jsme provedli i méně 
viditelné úpravy na některých 
skulpturách, které ovšem byly 
velmi důležité z hlediska jejich 
životnosti,“ upozornil náměstek 
primátora Petr Cvik.

Hned tři prvky byly v posled-
ním období opraveny na hřbitově 
v Chlebovicích. Tamější dekora-
tivní sloup s kalichem zakončující 
stromovou a pomníkovou alej 
byl ošetřen mimo jiné zpevňující 
injektáží. Pomník p. Bohumila 
Uhlíře s bronzovou bustou byl 
ošetřen kvůli oxidaci výrobního 
materiálu a došlo i na opravu 
pískovcového kříže s korpusem 
Krista, u něhož již byly schodiš-
ťovité stupně v havarijním stavu. 
Tady, i vzhledem k obnovení 
zlaté polychromie, náklady na 
opravu přesáhly třicet tisíc korun. 

V Lískovci byla pozornost 
upřena na opravu hranolového 
pomníku s postranními reliéf-
ními vlysy a dekorativní vázou, 
u něhož se ošetřovaly trhliny a 

výplně spár. I v tomto případě 
se údržba blížila třiceti tisícům 
korun. Na lískoveckém hřbitově 
ošetřující péči neušel ani pomník 
se sochou anděla z hořického 
pískovce, který měl závažným 
způsobem poškozeno a staticky 
narušeno schodiště. I v kameni 
byla celá řada defektů, takže z 
rozpočtu města musela být vy-
členěna částka okolo čtyřiceti  ti-
síc korun. Do třetice se Lískovec 
dočkal díky opravě pískovcového 
kříže s korpusem Krista. Staticky 
narušenému kříži hrozilo zřícení, 
betonové schodiště bylo v hava-
rijním stavu, kámen silně degra-
doval. I vzhledem k velikosti mo-
numentu byla oprava vyčíslena 
na více než 55 tisíc korun. 

Rovněž ve Skalici byl rekon-
struován klasicistní kříž s plastic-
kým korpusem Krista. Silně na-
rušené povrchy kamene musely 
být konsolidovány, poškozené 
modelace byly i doplněny umě-
lým kamenem. Nový materiál 
byl významnou položkou, takže 
také ve Skalici se proinvestovalo 
téměř padesát tisíc korun. 

Finance se našly rovněž na 

opravu kříže s korpusem Krista 
v Lysůvkách. Tento monolit rov-
něž v mnoha směrech „dožíval“ 
a finance přes 25 tisíc korun 
značně prodloužily jeho život-
nost. „Udržovat tyto památky 
není jednoduché, ale mají určitou 
historickou hodnotu a i vzhledem 
k jejich umístění považujeme za 
důležité, aby byly v pořádku. Sa-
mozřejmě jde i o bezpečnostní 
hledisko,“ uzavřel náměstek pri-
mátora Petr Cvik.  (pp)

LÍSKOVEC: Pískovcový kříž a socha anděla.     Foto: Petr Pavelka

CHLEBOVICE: Dekorativní sloup s kalichem.  Foto: Petr Pavelka

SKALICE: Klasicistní kříž. 
Foto: Petr Pavelka

LYSŮVKY: Na hřbitově v Lysův-
kách.  Foto: Petr Pavelka

CHLEBOVICE: Pískovcový kříž a pomník p. Bohumila Uhlíře.      Foto: Petr Pavelka
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doucích pracovníků. Aktivně se 
podílí na inovaci školy.

Mgr. VÝVODOVÁ Radana -
ZŠ F-M, Československé 

armády 570

Učí na II. stupni, kde dosahuje 
výborných výsledků ve výchov-
ně vzdělávací práci. Podílela se 
na tvorbě ŠVP, vede vzdělávací 
oblast Člověk a společnost, ak-
tivně se zapojuje do všech akcí 
školy. Dlouhodobě pracuje také 
ve třídách s rozšířenou výukou 
jazyků a informatiky. Je uznáva-
ná kolegy, má vynikající vztah k 
dětem, pedagogickou práci oce-
ňují nejen učitelé, ale především 
její žáci a rodiče.

Den učitelů

Město ke Dni učitelů ocenilo vybrané pedagogyMěsto ke Dni učitelů ocenilo vybrané pedagogy
Náměstek primátora Petr 

Cvik s vedoucí odboru škol-
ství kultury, mládeže a tělo-
výchovy Ilonou Nowakovou 
ocenili 30. března ke Dni uči-
telů jedenáct kantorů za jejich 
pedagogickou práci. „Tento 
den by měl sloužit k tomu, 
abychom si uvědomili, jak je 
učitelské povolání náročné, a 
měl by přispět k lepšímu po-
stavení učitelů ve společnos-
ti,“ řekl náměstek Petr Cvik.

BĚHÁLKOVÁ Eva - MŠ Po-
hádka, F-M, Třanovského 404 

Svůj pedagogický um spojuje 
s laskavostí, trpělivostí a maxi-
mální péčí o malé předškoláky. 
Její zodpovědnost k plnění všech 
úkolů, nápaditost a tvořivost v 
práci, především v oblasti estetic-
ké výchovy, vypovídají o tom, že 
je člověkem na svém místě a prá-
ce s dětmi, i když velice náročná 
a obětavá, je jí koníčkem.

Mgr. CIELECKÝ Jaromír -
ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254

Vynikající pedagog, od roku 
1999 působí jako zástupce ředite-
le. Svým osobním příkladem, klid-
ným a přátelským vystupováním 
vede děti k pěstování dobrých me-
zilidských vztahů a vytváří na pra-
covišti příjemnou atmosféru. Od 
počátku působení na škole převzal 
záštitu nad žákovským parlamen-
tem. Předává dětem znalosti o 
přírodě a lásku k ní. Je iniciátorem 
pravidelných ekologických akcí. 

KARÁSKOVÁ Lenka -
ZŠ F-M, El. Krásnohorské 139

V rámci své aprobace vyučuje 
žáky jazyku českému, kde opa-
kovaně dosahují děti pod jejím 

vedením mimořádných úspěchů 
v literární soutěži na mezinárodní 
úrovni. Je aktivní a činorodá, stojí 
u zrodu mnoha akcí pořádaných 
školou a se svými žáky dokáže 
navázat velmi pěkné vztahy, kte-
ré přetrvávají i mimo rámec školy. 
Je oporou pedagogického sboru.

KRASULOVÁ Sylva -
ZUŠ F-M, Hlavní třída 11

Vyučuje hru na klavír. Ve své 
práci s žáky dosahuje dlouhodo-
bě velmi dobrých výsledků. Její 
žáci úspěšně reprezentují školu i 
město Frýdek-Místek na koncer-
tech, přehlídkách a soutěžích.

Mgr. KUČA Libor -
ZŠ F-M, Jiřího z Poděbrad 3109

Ve vzdělávání žáků dosahuje 
dlouhodobě výborných výsled-
ků. Zaváděním nových metod 
výuky, za pomocí realizací pro-
jektů ve vyučovacím předmětu 
ruský jazyk, vzbuzuje zájem 
žáků o výuku tohoto jazyka. 
Jeho kvalitní práce se odráží ve 
vedení kolektivu pedagogů na II. 
stupni. Úspěšně vykonává funk-
ci výchovného poradce školy.

KUŽMOVÁ Martina - MŠ
Beruška F-M, Nad Lipinou 2318 

Působí ve školství již 24 let. 
Pracuje v programu „Začít spo-

lu“. Je velmi zodpovědná, obě-
tavá a ve své práci dosahuje 
vynikajících výsledků. V týmu je 
oblíbená, umí spolupracovat a 
ráda se podělí o své zkušenosti 
s ostatními kolegyněmi.

MOTYČKOVÁ Karla -
ZŠ F-M, Komenského 402

Dlouholetá paní učitelka, které 
patří poděkování za působení v 
pedagogické práci ve škole. Uči-
telství spojuje s poctivostí, svědo-
mitostí a laskavostí. Mezi kolegy 
je oblíbená, stejně tak i u žáků. 

Mgr. PÍCHOVÁ Leona -
ZŠ a MŠ F-M, Lískovec 320

Vyučuje na I. stupni. Je zku-

šená „elementaristka“, která již 
několik let vede ve škole meto-

dické sdružení I. stupně, krouž-
ky centra sportu, hry na flétnu, 
anglický jazyk. Pravidelně se 
podílí na přípravě kulturních vy-
stoupení.

Mgr. RZYMANOVÁ Iveta - 
ZŠ F-M, Pionýrů 400

Na škole pracuje od roku 
1995 a vyučuje jazyk český a 
hudební výchovu. Připravuje 
kvalitně žáky k přijímacím zkouš-
kám, její zásluhou vznikla odbor-
ná učebna hudební výchovy. 
Aktivně pracovala na přípravě 
ŠVP, na dalších aktivitách školy 
se podílí rovněž s velkým zauje-
tím. Mezi svými kolegy je uzná-
vaná a u žáků oblíbená. 

Mgr. ŠOSTÝ Zbyněk - 
ZŠ F-M, tř. T. G. Masaryka 454

Ve školství pracuje od roku 
1986 a od roku 1993 vykonává 
funkci ředitele školy, která pod 
jeho vedením, i vzhledem k apro-
baci matematika-fyzika, úspěšně 
navázala na tradici výuky přírod-
ních věd. Stál u zrodu realizace 
projektu Začít spolu v rámci ČR, 
je propagátorem alternativních 
metod výuky a otevřené školy 
pro veřejnost. Je autorem mnoha 
úspěšných projektů a lektorem 
při vzdělávání pedagogů a ve-

SETKÁNÍ S KANTORY: V příjemném prostředí kavárny Radhošť se setkal náměstek primátora Petr 
Cvik s vybranými pedagogy, kteří byli odměněni za svou obětavou práci. Při slavnostním přípitku 
dvoubarevným drinkem náměstek názorně přiblížil svůj pohled na současnou situaci ve školství: „Ta 
červená barva by měla být základem, tou vzdělávací složkou. Nahoře je však na ni naložena ještě 
spousta další práce, další povinnosti, které jsou nedoceněny a úplně s pedagogickou prací nesouvisí, 
například dozory na chodbách a podobně. Přál bych si, aby učitelé především vzdělávali. Tento drink 
je potřeba promíchat, ale ve školství bych to nedělal.“     Foto: Petr Pavelka
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Vize rozšířit v Penzionu pro 
seniory na ulici Lískovecká další 
služby pro tuto věkovou katego-
rii vznikla někdy v roce 2007. Po 
rekonstrukci prádelny nyní měs-
to připravilo další prostory, které 
poslouží tzv. odlehčovací služ-
bě, která je určena osobám se 
sníženou soběstačností z důvo-
du věku, chronického onemoc-
nění nebo zdravotního postižení, 
o které je jinak pečováno v jejich 
přirozeném sociálním prostředí. 

„Tyto osoby mohou být umís-
těny na jednotce odlehčovací 
služby po dobu až tří měsíců. 
Cílem je umožnit pečující osobě 

Posláním odlehčovací služby v Penzionu pro seniory, příspěv-
kové organizaci, zřízené Statutárním městem Frýdek-Místek, je 
poskytování potřebné pomoci osobám, které pečují o seniory nebo 
zdravotně postižené občany či rodinné příslušníky. Dočasným 
převzetím péče o tyto osoby chce město pomoci osobám umožnit 
nezbytný odpočinek nebo poskytnout čas pro osobní záležitosti. 

Odlehčovací služba je poskytovaná ve smyslu ustanovení § 44 
zákona č. 108/2006 Sb. Zákona o soc. službách v rozsahu úko-
nů stanovených vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o soc. službách. Odlehčovací služba 
patří svým zaměřením do služeb pobytových, poskytuje ubytování 
na přechodnou dobu, nejdéle na dobu tří měsíců.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obsta-

rávání osobních záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Domovinka – denní pobyt 
důchodců – přivítala své první 
klienty v zrekonstruované budo-
vě bývalých jeslí v březnu roku 
1994. V druhé části budovy, v 
poschodí, se tenkrát nacházel 
Domov pro matky s dětmi. Zři-
zovatelem se stalo Město Frý-
dek-Místek. Domovinka je od 
začátku součástí Pečovatelské 
služby Frýdek-Místek. 

Do června roku 2003 se spo-
lečně pod jednou střechou schá-
zeli senioři a maminky s malými 
dětmi. Od 1. července téhož 
roku slouží obě části budovy 
pouze seniorům a zdravotně 
postiženým občanům statutární-
ho města Frýdek-Místek s denní 
kapacitou 18 uživatelů. 

V současnosti je Domovinka 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB - DOMOVINKA
J. Lady 1791, 738 01 Frýdek-Místek, tel. 558 434 359

denním zařízením Centra pečova-
telské služby Frýdek-Místek, p.o., 
ve kterém jsou uživatelům posky-
továny ambulantní služby v pra-
covní dny v době od 7,00 do 15,30 
h. Lze domluvit pobyt uživatele 
podle jeho individuálních potřeb. 

Domovinka se nachází v klid-
né části města a její součástí je 
zahrada sloužící k venkovnímu 
odpočinku uživatelů a současně 
ke konání různých aktivit, jako 
jsou – zahradní grilování, sma-
žení vaječiny, venkovní cvičení 
uživatelů, aj. Uživatelé centra tráví 
den ve společnosti svých vrstev-
níků. Centrum denních služeb 
podporuje a prodlužuje aktivitu 
uživatelů, posiluje samostatnost 
a soběstačnost, zprostředkovává 
kontakt se společenským životem 

a napomáhá překlenout samotu.
Centrum zajišťuje svoz i od-

voz uživatelů do zařízení a zpět 
do bytu, pomoc při osobní hygi-
eně, poskytuje stravu nebo po-
moc při zajištění stravy, provádí 
výchovné, vzdělávací a aktivi-
zační činnosti, služby dle přání a 
potřeb uživatelů a další.

Rodinným příslušníkům nabí-
zí pomoc ve formě celodenního 
dohledu nad jejich blízkými z dů-
vodu věkem se zhoršující paměti.

Ke zkvalitnění péče o uživa-
tele byla na konci loňského roku 
na druhém oddělení Domovinky 
zřízena multismyslová relaxační 
místnost Snoezelen. Uživate-
lům přináší pocit pohody, klidu 
a jistoty a zároveň aktivuje jejich 
smysly. Terapii s uživateli pro-

vádí odborně školená sociální 
pracovnice centra pečovatelské 
služby. Aby mohli místnost vy-

užívat i uživatelé s pohybovým 
omezením, byl do zařízení za-
koupen schodolez. 

Přijďte mezi nás!
Rádi vás přivítáme na Dni otevřených dveří, který se bude konat 

dne 15. dubna v době od 10,00 do 17,00 h.
Potřebné informace získáte přímo v Centru denních služeb Domo-

vinka nebo na tel. číslech 558 434 359, 558 433 973 a 558 433 975.

Co je to odlehčovací služba

Penzion pro seniory rozšířil své služby

POLOHOVACÍ POSTELE: Ředitel Penzionu pro seniory Jaroslav 
Chlebek demonstruje snadné ovládání, přihlíží náměstek primátora 
Miroslav Dokoupil.   Foto: Petr Pavelka

CENTRÁLNÍ KOUPELNA: Vše přizpůsobeno co nejsnadnější mani-
pulaci s klientem.   Foto: Petr Pavelka

KUCHYŇKA: Vedoucí odboru investic Jan Kaspřík, radní Ivan Vrba a 
náměstek primátora Miroslav Dokoupil si prohlížejí vybavení.
   Foto: Petr Pavelka

nezbytný odpočinek 
nebo poskytnout čas k 
řešení osobních zále-
žitostí,“ vysvětlil radní 
Ivan Vrba.

„Jsme rádi za 
vstřícný postoj města i 
dobrou spolupráci s in-
vestičním a sociálním 
odborem. Poděkování 
patří také stavební fir-
mě, protože jsme sa-
mozřejmě potřebovali 
co nejméně narušit 
při rekonstrukci život 
našich seniorů. Myslím, že se 
dílo podařilo a investice splnila 
svůj účel,“ hodnotil první místa 

odlehčovací služby, kterou nyní 
tvoří jeden dvoulůžkový a dva 
jednolůžkové pokoje, sesterna, 
centrální koupelna a prádelna, 
ředitel Penzionu pro seniory Ja-
roslav Chlebek.

K penzionu byl vybudován 
nový přístupový chodník, samo-
zřejmostí je bezbariérový přístup. 
K vybavení pokojů patří kromě 
elektrických polohovacích poste-
lí s antidekubitními matracemi, 
nočního stolku, skříní, polic a jí-
delního stolku s židlemi také tele-
vizor. Celkové náklady, které byly 
hrazeny z městského rozpočtu, 
přesáhly pět milionů korun. 

„První klienti jsou očekáváni 
1. dubna. Kompletní péči jim za-
jistí vyškolený zdravotnický per-

sonál a pracovnice v sociálních 
službách,“ sdělil radní Ivan Vrba.

Zájemci o poskytnutí odlehčo-
vací služby mohou kontaktovat 
sociálního pracovníka penzionu 
na telefonním čísle 558 417 309 
nebo prostřednictvím e-mailu 
služby@penzion-fm.cz. Cena za 

jeden den pobytu včetně stra-
vy je stanovena na 330 korun, 
nejsou v ní zahrnuty úkony od-
lehčovací služby jako například 
pomoc při osobní hygieně. „Tyto 
úkony klient hradí zvlášť dle in-
dividuální objednávky a sazební-
ku,“ uvedl ředitel Chlebek.  (pp)
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- 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 (V.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. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VII.NP a VIII.NP)
2) 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, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, autobaterie 
a monočlánky, použité obaly od 
postřiků a jiné chemikálie, prošlé a 
nepotřebné léky, zářivky a výbojky.

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

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, pračky, 
mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
vařiče, myčky nádobí, vysavače, 
žehličky, váhy, monitory, tiskárny, 
televizory, rádia, videorekordéry, 
telefony a ostatní domácí spotřebiče.
Mobilní sběrna:
U kina P. Bezruče  13. 4. - 15. 4.
U krytého bazénu  20. 4. - 22. 4.
Park. u Kauflandu  27. 4. - 29. 4. 
parkoviště u Billy  6. 4. - 8. 4.
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

o celkové výměře 27,20 m2 nacházející se v I. NP objektu čp. 10, 
ul. Radniční, k.ú Frýdek, obec Frýdek-Místek (v centru Frýdku u budo-
vy Magistrátu města Frýdek-Místek). Nebytové prostory kolaudovány 
jako prodejna. V současné době je zde v provozu prodejna keramiky.

Výše nájemného v místě obvyklá je 2.280 Kč/m2/rok. Žádosti 
o pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat-pronájem NP čp. 10“) a informací, za jakým 
účelem budou neb. prostory užívány, zasílejte na adresu Magis-
trát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního majetku, Rad-
niční 1148 maximálně do 16. 4. 2010 14.00 hodin.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174, p. Prihodová.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

Frýdecká skládka, a.s. provo-
zuje mimo jiné i středisko Kom-
postárna v Bruzovicích. Zde se 
vyrábí organické hnojivo – kom-
post homogenizací a komposto-
váním látek obsahujících rozloži-
telné organické látky a rostlinné 
živiny (tráva, listí, dřevní štěpka). 
Vyráběné hnojivo splňuje záko-
nem stanovené limity v mg/kg su-
šiny. Hnojivo je vyráběno a je re-
gistrováno s vydanou registrací do 
roku 2013 Ústředním kontrolním a 
zkušebním ústavem zeměděl-
ským ČR. Při výrobě je prováděna 

HNOJIVO – kompost
pravidelná kontrola chemických a 
fyzikálních vlastností.

Hnojivo dodává do půdy ak-
tivní humus, mikroorganizmy k 
oživení biologické činnosti půdy a 
základní živiny. Hodnota pH hno-
jiva přispívá k úpravě nežádoucí 
kyselé reakce půd. Používá se 
ke hnojení při zřizování zelených 
ploch, při výsadbě zeleně, při 
zakládaní zelinářských, zahrad-
nických i ovocnářských ploch i 
zahrádek. Dále se používá pro 
zlepšení vlastností půd, polí, za-
hrádek, pařenišť a skleníků. Do-

poručené dávkování je 5kg na 
1m. Aplikuje se zpravidla na pod-
zim, bezprostředně po aplikaci je 
nutné zapravit kompost do půdy.

Hnojivo-kompost pro občany 
města Frýdku-Místku a občany 
přilehlých obcí je poskytován 
bezplatně, a to i podnikatelským 
subjektům. Platí se pouze mani-
pulační poplatek (např. vozík za 
osobní auto 50 Kč, nákladní auto 
150 Kč). 
Kontakt na středisko kompostár-
na: tel. 736 77 814, 595 174 058, 
e-mail:separace@fmskladka.cz.

Chlebovice, Lysůvky, Zelinko-
vice, Místek (Kolaříkovo sídl., 
Příborská, Ostravská a okolí)

3. 4. a 6. 4.
Frýdek (Sídliště, K Hájku, Nad 

Lipinou, Slunečná, E. Krásnohor-
ské, Revoluční, Růžový pahorek, 

Lískovecká a přilehlé ulice)
4. 4. a 6. 4.

Svoz odpadu v době Velikonočních svátků
Náhradní termíny za velikonoční pondělí 5. 4.:

Místek (Bezručovo sídl., Riviéra) 
4. 4. a 6. 4.

Frýdek (Slezská I. a II.)
4. 4. a 6. 4.

Místek (ul. Bezručova, Komenské-
ho, Fr. Čejky a přilehlé ul.) 6. 4.

Plasty ze Slezské a Kolaříkova 
sídliště 2. 4. a koše v místecké i 

frýdecké části 6. 4.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI má svá pravidla!
(Může být uložena sankce až 20 000 Kč pečující osobě!)

Od roku 2007 stát osobám 
dlouhodobě zdravotně znevýhod-
něným přiznává příspěvek na péči.

Již v počátku řízení o přiznání 
příspěvku na péči musí být v žá-
dosti uvedena osoba, která bude 
péči poskytovat. Této osobě pak 
přiznáním příspěvku vznikají ur-
čité povinnosti, které jsou upra-
veny zákonem 108/2006 Sb. 
Neplnění zákonem uložených 
povinností může uvedeným oso-
bám způsobit nemalé komplika-
ce a také finanční postih!

Co patří k důležitým povinnos-
tem? K důležitým povinnostem 
patří písemné oznámení každé 
změny, která má vliv na výplatu 

příspěvku. To znamená například 
přijetí příjemce příspěvku do ne-
mocnice nebo odborného léčeb-
ného ústavu a propuštění zpět do 
domácí péče. Nástup do Gaudia, 
nástup na lázeňskou péči apod. 
Dále změna pečující osoby, pří-
padně sociálního zařízení, které 
poskytuje péči. Pečující osobě 
je uložena povinnost nahlásit 
případné úmrtí pečované osoby. 
Všechny tyto změny je nutno 
oznamovat písemně, a to do 8 
dnů od jejich vzniku příslušnému 
oddělení magistrátu města. Na 
každém rozhodnutí o přiznání 
příspěvku je uveden jak adresný, 
tak telefonický, tak e-mail kontakt 

i konkrétní jméno sociálního refe-
renta, který věc vyřizuje. 

Neplněním uvedených po-
vinností dochází zpravidla ke 
vzniku přeplatku příspěvku. V 
takovém případě musí být zno-
vu zahájeno celé nové správní 
řízení, musí být rozhodnuto o 
přeplatku a povinnosti přeplatek 
vrátit. Magistrátu tím vznikají dal-
ší náklady na správní řízení, a to 
z viny klienta. Ostatním klientům 
se tak prodlužují čekací doby. 
Do budoucna proto budou přija-
ta opatření, kterými nebudou po-
stižena řádně probíhající řízení, 
ale právě řízení zahájená špat-
nou spoluprací klienta s úřadem.

Ke komplikacím, které mo-
hou dotčené osoby postihnout, 
patří nadbytečné, avšak v této 
situaci již nezbytné vyřizování po 
úřadech, dokládání potřebných 
náležitostí a také finanční pokuta 
uložena v přestupkovém řízení, a 
to do výše 20 000 Kč. Za určitých 
okolností může být dávka také 
odejmuta. K náročné péči o např. 
blízkého příbuzného tak může 
přibýt další řada nepříjemných a 
časově náročných úkonů, které 
pečující osoba musí absolvovat. 
Zákon 108/2006 Sb. byl napos-
ledy novelizován s účinností od 
1. 8. 2009. Právě tato poslední 
novela přinesla některé změny, 
na které dnes upozorňujeme. 
Tento článek upozorňuje pou-
ze na nejčastější opomenutí, ke 
kterým dochází a které mohou 
mít pro dotčené osoby nepříjem-
né následky. Každému žadateli 
o příspěvek na péči je předáno 
písemné poučení, z něhož se 
dozví, jak postupovat. V případě 

jakékoliv nejasnosti je možno 
vznést na zdejším magistrátu na 
oddělení péče o zdravotně posti-
žené občany dotaz. Uvědomu-
jeme si náročnost života osoby, 
která je odkázána v mnohých 
úkonech na péči jiné osoby, a 
zároveň náročnost zajišťovat po-
moc osobě, která péči potřebuje, 
a vážíme si lidí, kteří ji s citem a 
pochopením poskytují. 

Správní orgán není odkázán 
pouze na informace od klientů, 
ale má povinnost si zjišťovat po-
třebné informace o příspěvcích, 
které poskytuje, také sám. A to ve 
smyslu, zda jsou plněny podmín-
ky pro přiznání příspěvku a zda 
klient plní své povinnosti. Do bu-
doucna se dá předpokládat vyšší 
četnost kontrol zaměřených do 
této oblasti. Věříme, že s uspo-
kojivým výsledkem na obou stra-
nách a k vzájemné spokojenosti. 
S tímto záměrem je zveřejněna i 
tato informace. Oddělení péče 
o zdravotně postižené občany
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Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolupráci 
s Frýdeckou skládkou, a. s., za-
jišťující svoz komunálního odpadu 
na území města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu objemného 
odpadu v roce 2010, tzv. jarní 
úklid, a to formou přistavení vel-
koobjemových kontejnerů. 

V letošním roce na jaře bu-

30. 3..............Bezručova od Frýdlantské po Havlíčkova .............7. 4.
1. 4................Slezská ..................................................................8. 4.
6. 4................Palackého ...........................................................13. 4.
8. 4................Anenská – 1 část.................................................15. 4.
13. 4..............Anenská – 2 část.................................................20. 4.
15. 4..............Zahradní ..............................................................22. 4.
20. 4..............parkoviště V. Závady...........................................27. 4.
22. 4..............I. P. Pavlova ........................................................29. 4.
22. 4..............parkoviště pod Magistrátem Frýdek ........2. 5. - neděle
27. 4..............Bezručova k parku ................................................4. 5.
29. 4..............Sadová – pošta .......................................9. 5. - neděle
4. 5................Habrová ...............................................................11. 5.
6. 5................Topolová .............................................................13. 5.
11. 5..............Javorová ..............................................................18. 5.
13. 5..............J. Trnky ...............................................................20. 5.
18. 5..............park.ČSA – velké.................................................25. 5.
20. 5..............park. ČSA – malé ................................................27. 5.
25. 5..............Pekařská ...............................................................1. 6.
27. 5..............Božana ..................................................................3. 6.
1. 6................Čapkova ................................................................8. 6.
3. 6................Chasáka ..............................................................10. 6.
8. 6................Tyrše ...................................................................15. 6.
10. 6..............J. z Poděbrad ......................................................17. 6.
15. 6..............V. Závady ............................................................22. 6.
17. 6..............Nádražní ..............................................................24. 6.
22. 6..............Mozartova ...........................................................29. 6.
24. 6..............1. máje ..................................................................1. 7.
29. 6..............Talicha ...................................................................7. 7.
1. 7................Beethovenova .......................................................8. 7.
7. 7................Myslivečka ...........................................................13. 7.
8. 7................Vaculíka ...............................................................15. 7.
13. 7..............M. Majerové ........................................................20. 7.
15. 7..............Nezvala ...............................................................22. 7.
20. 7..............Foerstrova ...........................................................27. 7.
22. 7..............Wolkerova ...........................................................29. 7.
27. 7..............K. H. Máchy ...........................................................3. 8.

Datum osazení DZ  ulice datum blok. čištění
Blokové čištění pro rok 2010 + čištění vpustí

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě 
Frýdku-Místku a místních částí v roce 2010, tzv. jarní úklid

dou velkoobjemové kontejnery 
přistaveny na 58 svozových 
místech, jak je uvedeno v har-
monogramu. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 11. hod., a 
vyvezeny budou následující den 
opět dopoledne, nejpozději do 
11. hod. Upozorňujeme, že od-
pad smí být odkládán pouze do 
kontejnerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner bude 
považováno za odkládání od-

padu mimo vyhrazené místo dle 
ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, s 
možností udělení pokuty až do 
výše 50 000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská policie Frý-
dek-Místek provádět pravidelné 
kontroly konkrétních stanovišť a 
bude sankcionovat na místě ty, 
kteří se dopustí přestupku proti 
veřejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner.

V době od 16. do 19. 4. bude 
umístěn velkoobjemový kontej-
ner také na ul. Míru, a to v místě 
u prádelny a u hřiště, a Skalice-
Kamenec, rozcestí. Kontejner 
bude umístěn v pátek dne 16. 4. 
v dopoledních hodinách, stažen 
bude v pondělí 19. 4. také v do-
poledních hodinách.

Do velkoobjemových kontejne-

rů neodkládejte nebezpečný od-
pad, tj. mazací a motorové oleje, 
olejové filtry, televizory, monitory, 
počítače, obrazovky, lednice, mra-
žáky, zbytky barev, laků a ředidel, 
použité obaly od postřiků, autoba-
terie a monočlánky, prošlé a nepo-
třebné léky. Tyto odpady můžete 
odložit ve sběrném dvoře (na ul. 
Panské Nové Dvory, na ul. Hlav-

ní – pod estakádou, nebo na ul. 
Collo louky – vedle supermarketu 
Tesco) nebo v mobilní sběrně.

Změna umístění velkoobjemo-
vých kontejnerů v rámci ulice vy-
hrazena. Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního prostředí 
a zemědělství, tel.: 558 609 561 
nebo přímo na Frýdeckou skládku, 
a. s., tel. 558 623 546.

13. 4.
Frýdek: Panské Nové Dvory – 
u č. p. 2416 a u býv. hřiště TJ 
Slezan; ul. K Hájku – u obchodu 
a u č. p. 2958; ul. Bruzovská – u 
vodárny
Místek: ul. Kollárova – u pečo-
vatelských domů; ul. Fibichova 
– poblíž gymnázia; ul. Pionýrů 
– u č. p. 803-805

14. 4.
Frýdek: ul. K Lesu – naproti kří-
že; ul. Vršavec – u lesa; ul. Má-
nesova-Žižkova – u pivnice
Místek: ul. Beethovenova – na 
parkovišti; ul. Myslbekova – u 
rozvodny; ul. Ke Splavu – u ná-
dob na separovaný odpad

15. 4.
Frýdek: ul. Slezská – na parko-
višti; ul. Černá cesta – u obcho-
du; ul. Křižíkova – autobusové 
stanoviště VP; ul. J. Hakena – u 
večerky „Maják“; ul. Tolstého – u 
telefonní budky

HARMONOGRAM SVOZU
Lískovec: za výrobnou krůtích 
výrobků

19. 4.
Frýdek: ul. I. P. Pavlova – vedle 
č. p. 284; ul. Nad Mostárnou – u 
lávky; ul. J. Skupy – za kulturním 
domem; ul. Cihelní – u gymnázia 
a SOŠ (dříve 10. ZŠ); ul. Klicpe-
rova – u popelnic; ul. Slunečná 
– naproti č. p. 290

6. 4. a 20. 4.
Místek: ul. Hálkova-Březinova 
– u výměníku; ul. ČSA – u č. p. 
1935 (na parkovišti); ul. Anenská 
– poblíž č. p. 632; ul. Zd. Štěpán-
ka – za restaurantem; ul. Bezru-
čova – u betonových zábran; ul. 
K Olešné – u č. p. 1332

7. 4. a 21. 4.
Místek: ul. J. Trnky – u restau-
race Morava; ul. Dr. Vaculíka 
– parkoviště za 8. ZŠ; ul. Frýd-
lantská – u věžáků
Lysůvky: u telefonní budky, na-
proti zahradnictví 

Zelinkovice: poblíž mateřské 
školy, u nádob na separ. odpad
Chlebovice: u transformátoru a 
u pošty

8. 4. a 22. 4.
Frýdek: ul. Novodvorská – J.
Čapka; ul. M. Chasáka – u domu 
č. p. 3149; ul. Pekařská – napro-
ti domu č. p. 3057
Místek: ul. Pavlíkova – u nádob 
na separovaný odpad; ul. Lesní 
– za domem č. p. 505; ul. Palko-
vická – u podchodu

12. 4. a 26. 4.
Lískovec: u hasičské zbrojnice 
a u hřbitova
Skalice: u kulturního domu; u vrby 
(POUZE DNE 12. 4.!); u žampi-
onárny (POUZE DNE 26. 4.!);
u kostela
Místek: ul. Polní – u hřiště; ul. 
Kolaříkova – naproti domu č. p. 
1589; ul. Spořilov – za domem 
č. p. 1612; ul. Čelakovského – 
bývalá prodejna

č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 30.4. 14.5. 28.5. 11.6. 25.6. 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 3.5. 17.5. 31.5. 14.6. 28.6. 12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osadSvoz pytlů od zahrádkářů a odpadu od zahrádkářských osad
Zahrádkářské osady:

Kontejnery budou přistaveny vždy 
v pátek a staženy budou následu-
jící pondělí; svoz bude probíhat v 

intervalu co 14 dnů, a to od 30. 4. 
do 1. 11. (viz. harmonogram):

Velkoobjemové kontejnery bikram:
- Zahrádkářská osada Hliník – 2 

VOK, - Zahrádkářská osada Pol-
ní (Olešná) – 2 VOK

- Zahrádkářská osada Nová 
Osada – 1 VOK

č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 30.4. 14.5. 28.5. 11.6. 25.6. 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 3.5. 17.5. 31.5. 14.6. 28.6. 12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

Kontejnery 1 100 l:
- Zahrádkářská osada U vodár-
ny (ul. Bruzovská) – 1 kontejner,

- Zahrádkářská osada Valcíř I., 
II., III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů: Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:
č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 30.4. 14.5. 28.5. 11.6. 25.6. 9.7. 23.7. 6.8. 20.8. 3.9. 17.9. 1.10. 15.10. 29.10.
stažení 3.5. 17.5. 31.5. 14.6. 28.6. 12.7. 26.7. 9.8. 23.8. 6.9. 20.9. 4.10. 18.10. 1.11.

FRÝDEK
Bruzovská - pod zahrádkářskou 

osadou „U vodárny“
Horní - za č. p. 1765 (u zahrádek)
J. Pešiny - u křižovatky (poblíž 

č. p. 1823)
K Lesu - za nemocnicí

Nové Dvory - Hlíny - u lípy
Nové Dvory - Podhůří - U Morávky I.

Nové Dvory - Podhůří
- U Morávky II.

Nové Dvory - Vršavec
- u č. p. 3261

Nové Dvory - Vršavec - naproti 
č. p. 2759 a 2760

Panské Nové Dvory - naproti 
č. p. 2460

Panské Nové Dvory - vedle 
autobazaru

Pod Zámečkem - Pod Řehánkem
MÍSTEK

17. listopadu - u Hypernovy
Bahno - Příkopy - nad cihelnou
Bahno - Příkopy - u zahrádek 

poblíž kapličky
Bahno - Příkopy - u slepičárny
Bahno - Příkopy - naproti č. p. 

1180 (za Slezanem)
Družstevní - zahrádkářská 

osada „Družstevní“

K Olešné - u brány zahr. osady 
mezi č. p 1324 a 1325

Kvapilova - od ul. Luční směrem 
k Olešné

U Ostravice - za č. p. 1480
CHLEBOVICE

Ke Kotlině - zahrádkářská osada
Ke Kotlině - u č. p. 118
Ke Kůtám - u č. p. 214

Pod Kabáticí - u č. e. 21
Pod Kabáticí - u č. e. 26

Vodičná - u č. p. 12
LÍSKOVEC

mezi domy č. p. 123 a 128
zahrádkářská osada „Šajárka“

zahrádkářská osada „Za lesem“
LYSŮVKY - Na dolinách

SKALICE
- Na Baštici

- Pod Strážnicí, za zast. autobusu
- u vrby, vedle stanoviště nádob 

na separovaný sběr
- vrchy pod obchodem (u chatek)
Kamenec - hl. brána zahrádkářů

Kamenec - vedle č. e. 120
Kamenec - vedle č. e. 72

Kamenec - křižovatka (bývalé 
stanoviště VOK)
ZELINKOVICE

- Příborská - u č. p. 72

Svozová místa budou označena vývěskou, kde budou uvedena data svozu.
MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
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MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

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

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

KAVÁRNA RADHOŠŤ

Dvě hluboké propasti a Deníky
Výstava fotografa, studenta Institutu tvůr-

čí fotografie v Opavě a muzikanta Lukáše 
Horkého. (Dva fotografické soubory, které 
mapují problematiku poruch příjmu potravy)

Výstava potrvá do 15. 4. 2010

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek

9. dubna v 19 hodin
LENKA FILIPOVÁ – RECITÁL

Koncertní vystoupení stálice naší populární i 
klasické hudební scény kytaristky a zpěvač-
ky Lenky Filipové v triu s Mirkem Linhartem 
– kytary, zpěv a irským angličanem Seanem 
Barrym – irská harfa, akordeon, kytary. Kon-
cert má příjemnou komorní atmosféru, je 
velice pestrý a nabitý emocemi. Základem 
recitálu je výběr známých písniček ze všech 
dosud vydaných alb, obohacený o ukázky z 
kytarové klasiky, francouzského šansonu a 
irské lidovky. Vstupné: 280, 250 a 230 Kč

21. dubna v 19 hodin
SCREAMERS NARUBY

Travesti skupina Screamers Praha. Nový 
celovečerní zábavný pořad.
Vstupné: 200, 180 a 150 Kč

Výstavy:
Do 30. dubna – chodby Národního domu
Vysoké Tatry štětcem a objektivem

Výstava obrazů Huga Šilberského a fotogra-
fií Jaroslava Koupila

Kurzy od dubna 2010
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY

Výuka latinskoamerických tanců, Salsy, Meren-
ge, Samby, Flamenga, Swingu, Rock & Rollu…
Kurz bude probíhat každou středu od 19:30 
do 20:30 hod. Zahájení: středa 7. 4. 2010
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY PILATES
Při klidné hudbě se naučíte soubory cviků 
zaměřené na zlepšení držení těla, nápravu 
nerovnováhy pohybového systému, protaže-
ní, atd. Obnovuje celkovou vitalitu, zmírňuje 
chronickou únavu a stres. Kurz bude probí-
hat každé úterý od 16:00 do 17:00 hod.
Zahájení: 6. 4. 2010

POWERJÓGA
Cvičební styl založený na opakování základ-
ních jógových pozic, které jsou dynamicky 
řazeny za sebou s prvotním zaměřením po-
zornosti na dech. Vhodná jako prevence bo-
lesti páteře a kompenzace jednostranného 
zatížení. Zlepšuje flexibilitu, zachovává při-
rozenou hybnost kloubů, tvaruje problémové 
partie. Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 
18:45 do 20:00 hod. Zahájení: 8. 4. 2010

PILATES
Důmyslně propracovaný cvičební systém, 
který vede k posílení a protažení svalů ce-
lého těla a snaží se přitom využít vyvážené 
spolupráce těla a mysli. Cvičení rozvíjí koor-
dinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání. 
Obnovuje celkovou vitalitu, zmírňuje chro-
nickou únavu a stres. Vhodný pro každého.
Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 17:30 
do 18:30 hod. Zahájení: 8. 4. 2010

Kurzy s jednorázovými vstupy
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Kurz probíhá každou středu od 17:30 do 
19:00 hodin, 50 Kč/1 lekce
KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ

Kurz probíhá každé pondělí od 17:30 do 
19:00 hodin, 50 Kč/1 lekce

POWERJÓGA
Kurz probíhá 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 informace a přihlášky na tel. čísle 558 

432 011 nebo www.kulturafm.cz

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
ZAČÁTEČNÍCI

ZÁŘÍ – PROSINEC 2010
Jsou určeny zejména pro studenty středních 
škol, gymnázií a učilišť. Lekce jsou sestave-
ny tak, aby studenty bavily, zajímaly a rozví-
jely jejich obzor. Součástí těchto lekcí jsou 
i základy společenského chování. Přihlášky 
přijímáme osobně v kanceláři útvaru kultu-
ry od 12. 4. Další informace na webových 
stránkách www.kulturafm.cz nebo na tele-
fonním čísle 558 432 011 H. Janáčková

8. dubna v 19 hodin
Těšínské divadlo

Ray Cooney – Michal Cooney
A JE TO V PYTLI!

Říká se, že když dva dělají totéž, není to 
totéž. Jsou ovšem výjimky, které potvrzují 
pravidlo. Ray a Michal – otec a syn – oba 
jsou autory her, oba jsou úspěšní zejména v 
komediálním žánru, vlastně oba dělají totéž. 
A jednoho dne si asi řekli, že to mohou udě-
lat společně. Tak vznikla fraška plná humor-
ných záměn i dramatických zvratů s neče-
kanou pointou. Mladí manželé Tom a Linda 
s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro 
adopci dětí. Jenže velké komplikace způso-
bí dva Tomovi bratři se svými „geniálními 
nápady“. A přidáme-li k tomu dva nelegální 
emigranty a jednoho mafiána, je úspěch za-
ručený. Pro skupinu FMC

11. dubna v 15 hodin
Umělecká agentura Alena Bastlová Opava

TAJUPLNÝ ZÁMEK
Veselá činoherní pohádka na motivy kla-
sických českých pohádek. V pohádce se 
objeví pohádkové postavy: princezna, princ, 
kocour, chůva, sluha a vládce pekel – Belze-
bub. Vstupné: 40 Kč

17. dubna v 16 hodin
Radošinské naivné divadlo

Stanislav Štepka
MÁM OKNO

Barvitý příběh o vesnickém dědovi, který chce 
vždy a všude vidět a vnímat okolní svět, žít 
naplno se vším, co život přináší, ale i vtipná a 
bizarní setkání s rodinou a okolím, kteří se na 
jeho svérázný způsob života dívají s nedůvě-
rou a podezřením. Hrají: členové RND. Režie: 
Ondrej Spišák. Slovenská premiéra. Vstupné: 
400, 380 a 350 Kč. Mimo předplatné.

Sobota 17. dubna 2010 v 19 hodin
Radošinské naivné divadlo

Stanislav Štepka
MÁM OKNO

Předplatitelská skupina B – poslední 
představení

18. dubna v 15 hodin
Divadlo Špílberg Brno

MAXIPES FÍK
Legendární postava Maxipsa Fíka ožívá na 
jevišti. V pohádce se objeví postavičky zná-
mé z večerníčků i knižního vydání příhod 
hlavního hrdiny. Skladatel Petr Skoumal 
doplnil toto divadelní představení zbrusu no-
vými písničkami. Vstupné: 50 Kč

(prodej vstupenek hodinu
před začátkem představení)

KINO
1.-3. 4. v 15.00 hod.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2/USA
Alvin a Chipmunkové jsou zpět a nejsou 
sami! Můžete se těšit na dívčí trio Chipettky.

1.-3. 4. v 17.00 hod.
AVATAR/USA

Největší filmová událost roku! Vítejte v no-
vém světě za hranicí vaší fantazie…

1.-3. 4. ve 20.00 hod.
MORGANOVI/USA

Romantická komedie s Hughem Grantem a 

Sarah Jessicou Parker.
7. 4. v 19.00 hod.

DVOJKA/ČR
Road movie o proměnlivosti vztahu mezi 
mužem a ženou.

9.-10. 4. v 16.30 hod., 11.4. v 17.00 hod.
DEŠŤOVÁ VÍLA/ČR

Klasická romantická pohádka o dobru a zlu.
9.-11. 4. v 19.00 hod.

SMRT ČEKÁ VŠUDE/USA
Irácké válečné drama ověnčené šesti Osca-
ry. Film roku 2009.

14.-16. 4, 18. 4. v 17.00 hod.
PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU/

Kanada
Percy Jackson – napůl člověk a napůl bůh. 

Teď se ukáže, jestli je také hrdina.
14.-16. 4. v 19.00 hod.

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ/ČR
Nová česká komedie na motivy knižní předlo-
hy Miloslava Švandrlíka, režie Zdeněk Troška.

18. 4. v 19.00 hod.
LÍTÁM V TOM/USA

5 nominací na Oscara. Příběh muže, který žil 
s hlavou v oblacích. V hl. roli George Clooney.

FILMOVÝ KLUB
Před každou projekcí, kromě 6. 4., 

bude lektorský úvod.
6. 4. v 19.00 hod.

Whisky s vodkou/Německo 
Příběh slavného herce a jednoho

skandálního natáčení. 
12. 4. v 19.00 hod.

Apríl v klubu: V HLAVNÍ ROLI JÁ/Irsko 
Černá komedie tragických rozměrů

aneb Zubatá se nepřezouvá.
13. 4. v 19.00 hod.

Apríl v klubu: ČERNEJ DYNAMIT/USA 
Parodie na černošské akční filmy ze 70. let.

19. 4. v 19.00 hod.
Hvězdy ve filmu – Natalie Portman: 

BRATŘI/USA
Drama lásky a války s Tobey Maguirem, Na-
talie Portman a Jakem Gyllenhaalem.

20. 4. v 19.00 hod.
Hvězdy ve filmu – Natalie Portman: 

GOYOVY PŘÍZRAKY/Španělsko
Historické drama režiséra Miloše Formana. 

FILMY PRO SENIORY
14. 4. v 10.00 hod.

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

Rezervace: p. Polomská 774 409 369
PÁTEČNÍ HUDEBNÍ PRODUKCE

od 19 do 23 hodin
2. 4. Duo Pavel Klímek a Milan Michna

9. 4. Uzavřená společnost
16. 4. Duo Pavel Klímek a Milan Michna
23. 4. Evergreen Party – Pavel Ondráček 

a Ivan Obračaj
30. 4. Evergreen Party – Pavel Ondráček 

a Ivan Obračaj

Jiráskova 506
12. 4. Jarní výtvarná dílna

Hlavní 111
6. 4. – 17. 5. Vladimír Švidrnoch,

Čas letí – výstava
(6. 4. v 17 hodin vernisáž) – studovna 

6. 4. v 19 hodin Do Číny za úplným
zatměním Slunce – cestopisná beseda – 

Modrý salonek
9. 4. ve 20 hodin Houpací koně – koncert – 

Modrý salonek
15. 4. v 18 hodin Milan Oboda, Můj přítel 
čas – autorské čtení – Modrý salonek

21. 4. ve 12 hodin – slavnostní vyhodnocení 
soutěže Tvoříme vlastní vydavatelství – 

Modrý salonek

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
JÁN ZORIČÁK – SKLO
ŽELEZNIČNÍ MODELY

Vernisáž v neděli 25. dubna 2010 v 15 hodin 
v muzejní expozici frýdeckého zámku.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

Neděle 4. dubna 13,00 – 16,00 hodin – frý-
decký zámek

ZÁMECKÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Úterý 20. dubna 16,30 hodin - Langův dům 
na ulici Hluboká

GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materiá-
lu, poradenská služba, videoprojekce.
Pátek 23. dubna v 19,00 hodin – Rytířský sál 
frýdeckého zámku
Pátý zámecký koncert
ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR BOHUSLAVA 

MARTINŮ
Jarní koncert

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 15. dubna v 16,30 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě

ZMIZELÁ PODOBA FRÝDECKÝCH A 
MÍSTECKÝCH ULIC

Tentokráte proměny ulic Těšínské, Rad-
niční, Hluboké, Na Půstkách, Řeznické, 
Frýdlantské, Bezručovy, Pionýrů, Josefské, 
Janáčkovy, Palkovické a dalších v různých 
historických obdobích. Doplněno video a 
dataprojekcí.
Čtvrtek 12. dubna v 16,30 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě 

ŽELEZNÉ DOMY
Ve 30. letech minulého století vyrostla ne-
daleko Frýdku tzv. Nová kolonie, místními 
zvaná Na Berlíně, pro zaměstnance Karlovy 
huti. Přednáška přiblíží historii sociální po-
litiky Báňské a hutní společnosti, výstavbu 
kolonie a také tzv. železné domy. Doplněno 
videoprojekcí.
Čtvrtek 29. dubna v 16,30 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě

TEČE VODA TEČE….
Příběhy beskydských potůčků, potoků, říček 
a řek. Peřeje a meandry na vodních tocích, 
historická a současná ochrana před velkými 
vodami – ochranné hráze a nádrže.
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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

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.

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

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 (pouze 

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní centrum

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

1. 4. čtvrtek FM-CITY PARTY
DJ SHUPSTA & FM-PEOPLE *VSTUPNÉ ZDARMA*
2. 4. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 16+
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY *VSTUP OD 16 LET*
3. 4. sobota RAGGA - RAGGA
POZITIVNÍ VIBRACE A WICKED SOUND (REG-
GAE/DANCEHALL) + DJ DEVYB (RAGGAJUNGLE)
4. 4. neděle VELIKONOČNÍ VIDEOHITY 18+
VELIKONOČNÍ SPECIÁL – DJ X A NEJLEPŠÍ 
KLIPY A HITY DOBY MINULÉ, AKCE POUZE 
PRO DOSPĚLÉ LIDI *VSTUP OD 18 LET*
6. 4. úterý ELEKTROBEAT THEATRE
BREAKBEAT, ACID, TEKNO – DJs: LOFI, VEN-
CA, DZANDRA, FLOU-TEK *VSTUP ZDARMA*
7. 4. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOV-
KA POKRAČUJE… *VSTUP ZDARMA*
8. 4. čtvrtek ROMIPEN
KAŽDOROČNÍ AKCE MAGISTRÁTU K MEZI-
NÁRODNÍMU DNI ROMŮ, ROMSKÁ KAPELA, 
ROMSKÁ JÍDLA A BOHATÝ PROGRAM – od 18 h
9. 4. pátek ŠVIHADLO – LIVE & SKA-PÁRTY
U-SKA-KANA PARTIČKA V ČELE S FRONT-
MANEM Z JAMAJKY A NEZAPOMEŇ, ŽE MU-

SÍŠ ZASADIT ZELENÝ LIST!!!
10. 4. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 18+
TY NEJLEPŠÍ HITY PRO OPRAVDU DOSPĚ-
LÉ LIDI *VSTUP OD 18 LET*
12. 4. pondělí GOODWILL PARTY
SOUKROMÁ PÁRTY MÍSTNÍ VOŠ 
14. 4. středa STOUNDRUM 
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE… *VSTUP ZDARMA*
15. 4. čtvrtek ALEŠ BRICHTA – LIVE
DLOUHOLETÝ FRONTMAN KAPELY ARAKAIN 
A AUTOR TĚCH NEJLEPŠÍCH ROCKOVÝCH 
HITŮ OPĚT VE STOUNU SE SVOU KAPELOU
16. 4. pátek NIRONIC & HIP-HOP PARTY 
JEDINÝ ČERNÝ RAPPER V ČESKÉ RAPUBLICE 
POPRVÉ VE STOUNU!!! DJs: RAWAL, BURCHO, 
BJALY, SHUPSTA RUČÍ ZA SKVĚLOU PÁRTY – 
ZÁKAZNÍCI T-MOBILE ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ
17. 4. sobota VIDEOHITY 16+
VIDEOHITY DJs: X A BARUCHA, PŘIJĎ 
ZKOUKNOUT A ZAPAŘIT NA NEJ KLIPY HU-
DEBNÍ HISTORIE *VSTUP OD 16 LET*
20. 4. úterý ELEKTROBEAT THEATRE
BREAKBEAT, ACID, TEKNO – DJs: LOFI, VENCA, 
DZANDRA, FLOU-TEK *VSTUP ZDARMA*

„Namaste“ - výstava fotografií Daniely Kul-
hánkové a Jany Gavlasové z Nepálu a Indie

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

Mobil: 739 511 380, web: kmbroucci.blog.cz
e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 

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

www.divadloctyrlistek.cz

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
telefon: 558 434 154,
558 434 525,

e-mail: info@klicfm.cz 
www.klicfm.cz,

SV
te

do 16. 4. Marek Pražák - obrazy, kresby

GALERIE POD SVÍCNEM

NEJVĚTŠÍ NABÍDKU LETNÍCH PO-
BYTOVÝCH TÁBORŮ NAJDETE NA 

WWW.KLICFM.CZ
OTEVÍRÁME PRO VÁS NOVÝ

KROUŽEK: BADATEL
Kroužek pro všechny výzkumníky, badatele, 
přírodovědce… Výroba a umístění ptačích 
budek, kontrola a evidence hnízdění, pozo-
rování života zpěvných ptáků našich parků 
a lesů. Výpravy do přírody, sbírání vzorků 
přírodnin. Práce s lupou i mikroskopem.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, Místek, každá středa od 16:00 hodin.
Věk: 6-15 let; První schůzka: 14. dubna
Cena: 400 Kč (materiál, odborný a pedago-
gický dozor, pojištění). Informace a přihláš-
ky: Martin Gavlas, telefon: 732 372 637, 558 
435 067, e-mail: martin@klicfm.cz

ŠACHY
1. – 5. 4. - TURNAJ ŠACHOVÝCH

NADĚJÍ – 31. ROČNÍK
Program: mezinárodní šachový turnaj pro 
děti 8-14 let. Místo a čas: Národní dům Mís-
tek. Informace a přihlášky: Martin Kocur, te-
lefon: 732 224 966

1. – 5. 4. - 21. TURNAJ POBESKYDÍ
Program: mezinárodní šachový turnaj pro 
všechny věkové kategorie. Místo a čas: Ná-
rodní dům Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, telefon: 
732 224 966

9. 4. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
– 12. 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 při-
hlášky: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

23. 4. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
– 13. 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 při-
hlášky: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

NABÍDKA AKCÍ NA KVĚTEN 2010
3. – 4. 5. - KREATIVNÍ DÍLNA

KE DNI MATEK (pro školy i veřejnost)
Program: Potěšte maminku vlastnoručně vy-
robenou broží a originálním přáníčkem.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
752, Místek, 8:00 - 16:00 hodin. Cena: 30,- Kč 
(materiál, lektor, pojištění). Přihlášky a infor-
mace: Karolína Lepíková, telefon: 731 167 
010, 558 434 154, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit. Větší 
kolektivy prosíme, aby se přihlásily předem.

1. - 2. duben Velikonoční prázdniny
a dopolední provoz klubu 9-14 hodin

8. duben Účast na ROMIPENu – oslavě 
Dne Romů 

13. dubna Poznáváme jinou kulturu – poví-
dání si s „cizincem“

22. dubna Prevence na téma závislost
28. dubna Výtvarné odpoledne – malování 

společného obrazu

herečky Divadla loutek Ostrava
Vstupné 20 Kč

Pro mládež a dospělé
Sobota 17. dubna 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 dubnu:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

Pro děti
Sobota 10. dubna v 15 hodin

Hrubínovy pohádky
loutkové představení Vlaďky Krakovkové, 

1. 4. 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.
2. 4. Výtvarka – Zdobení vajíček nebo kraslic
Můžete si u nás vyzkoušet jednoduchou me-
todu zdobení vajíček na Velikonoce. Materiál 
k dostání u nás.

8. 4. Beseda o homeopatii
Navštíví nás MUDr. Markéta Krhutová Uhlí-
řová, která nás seznámí se základy homeo-
patické léčby u dětí i dospělých. Připravte si 
dotazy! Začátek v 10.00 hod.
9. 4. Výtvarka – Jarní obrázek z kuliček 

krepového papíru
Přijďte si s dětmi vyrobit originální jarní deko-
raci do bytu! Materiál k dostání u nás.

12. 4. Sportovní olympiáda
Tradiční sportovní soutěžení bude za přízni-
vého počasí probíhat opět na zahradě MŠ. 
Pro děti jsou připraveny odměny a medaile. 
Začátek v 10.00 hod.

16. 4. Výtvarka – Sluníčko z papíru
Jaro přivítáme veselým sluníčkem vyrobe-
ným z papíru. Vše potřebné k dostání u nás.

19. 4. Návrat na trh práce
Přednáška pracovnice Úřadu práce ve F-M 
– obecné informace o evidenci na úřadu 
práce a možné podpoře, aktuální situace s 
volnými pracovními místy apod. Vhodné pro 
maminky, kterým končí mateřská dovolená – 
přijďte se poučit! Začátek v 10.00 hod.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 

besedy a přednášky
Úterý – dopoledne Mimi koutek, 

odpoledne veselá říkadla a tanečky
Středa – cvičení maminek s dětmi

Čtvrtek – zpívánky 
Pátek – výtvarka

MIMI koutek
Každé úterý 9.30 – 11.30 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 re-
habilitačních míčích s veselými říkadly.

Cvičení těhotných maminek 
na rehabilitačních míčích pod vedením zku-
šené fyzioterapeutky je vždy ve středu v 9.00 
hod. Starší děti si mohou hrát v herně Broučků. 
Cena 50 Kč/hod. Možnost proplacení zdravotní 
pojišťovnou! 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. Nabízí-
me hlídání dětí v době výuky.
Každý pátek 9.00-10.00 hod.

Služby: - Návštěvní služba sestry
- Aromaterapeutické masáže těhotných (v ceně 
je možné využít sprchu i 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 – pro maminky i tatínky
- Prodej aromaterapie pro těhotenství, porod, 
šestinedělí a péči o děti
- Nastřelování náušnic (v pohodlí vašeho domo-

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)
- Návštěvní služba porodní asistentky 

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

aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů v bio 

kvalitě
- Poradna stravování pro maminky aneb „Jak 

po dětech zdravě hubnout“
TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:

I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

15. 4. v 10:00, 29. 4. v 10:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

6. 4. v 16:45, 27. 4. v 16:45
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

13. 4. v 16:00, 11. 5. v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE

S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
21. 4. v 16:00, 19. 5. v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod s 

epidurálem - 5. 5. v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

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

Čtvrtek – 8:45, 10:00, 15:45, 17:00
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – TANEC

- Úterý – 11:30 
POPORODNÍ CVIČENÍ - Úterý – 17:00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE - aneb jak dítěti dopomoci 

správně růst
(obsahová náplň: PRAKTICKÉ NÁCVIKY 

MANIPULACE S DÍTĚTEM, MASÁŽE KO-
JENCŮ, METODIKA SPRÁVNÉHO KRMENÍ, 

RELAXAČNÍ POLOHY PRO ZKLIDNĚNÍ 
NESPAVÝCH A HYPERAKTIVNÍCH DĚTÍ)

Pod vedením fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 0 - 6 měsíců

9. 4., 16. 4., 23. 4. – 9:30
II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců

9. 4., 16. 4., 23. 4. – 10:45

MaMiCentrum
Služby pro maminky a miminka

Aquapark Olešná, Místek, tel.: 608 575 384
e-mail: info@mamicentrum.eu
Web: www.mamicentrum.eu

va nebo v MaMiCentru)
Termíny přednášek a kurzů:

TĚHOTENSKÝ KURZ – 1. lekce: 30. 4. v 
9.30 a 15. 5. v 9.30

Další lekce kurzu je vždy za týden ve stejném čase. 
Před jednotlivými lekcemi těhotenského kurzu, který 
zahrnuje přípravu k porodu a přípravu na kojení, mů-
žete využít hodin aquatěhobiku – cvičení ve vodě pro 
nastávající maminky. Vše pod vedením zdravotníků.

PÉČE O NOVOROZENCE A KOJENCE:
 8. 5. v 9.30 

Přednášku spojenou s praktickým nácvikem je 
vhodnější absolvovat ještě v těhotenství.

KURZ SPRÁVNÉ MANIPULACE S NOVO-
ROZENCEM A KOJENCEM – 1. lekce: 7. 4. 

v 9.30 a 28. 4.
Druhá lekce kurzu je vždy za týden ve stejném 
čase. Kurz s praktickým nácvikem je možné absol-
vovat už v těhotenství nebo až s miminkem.
DĚTSKÉ MASÁŽE SE ZÁKLADY AROMA-

TERAPIE – 1. lekce: 19. 5. v 9.30
Druhá lekce kurzu je za týden ve stejném čase. 
Kurz s praktickým nácvikem je možné absolvovat 
už v těhotenství nebo až s miminkem.
ŠÁTKOVÁNÍ – NOŠENÍ DĚŤÁTKA V ŠÁT-

KU: 3. 4. v 15.00 a 8. 5. v 15.00 
Přednášku spojenou s praktickým nácvikem 
několika druhů úvazů je možné absolvovat už 
v těhotenství nebo až s miminkem.

SPRÁVNÁ VÝŽIVA KOJENCE
A BATOLETE: 20. 5. v 9.30

Přednášku je vhodné absolvovat až po 3. mě-
síci věku dítěte.

KOUZELNICKÁ ŠKOLA – 2.-5. 4.
Ještě zbývá pár posledních míst na velikonoční ro-
dinný tábor (rodiče + děti). Chata Sachova studánka 
– Horní Bečva je to správné místo pro strávení vaše-
ho pobytu 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 za-
žít víkend plný pohody a klídečku, neváhejte – kytara, 
zábava, legrace, relaxace, pro děti program a hry. 
Maminky si večer mohou zacvičit. Kontakt a další in-
formace: (adriana.adamovska@seznam.cz; 737 518 
840; http://kouzelny.koutek.sweb.cz)
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