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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
dne 13. dubna se na magistrátu naše-

ho města uskutečnila další moje schůzka 
se zástupci Hyundai Motor Manufacturing  
Czech, s.r.o .Tématem tohoto zatím posled-
ního setkání bylo znovu řešit neuspokojivou 
situaci zajíždění kamionů naložených osob-
ními vozy k Celnímu úřadu ve Frýdku-Míst-
ku. Jedná se o kamiony, které následně míří 
do zemí mimo Evropskou unii.

Současná situace komplikuje život ne-
jen vám, kteří bydlíte v okolí celního úřadu, ale také všem motoristům 
projíždějícím našim městem. Znovu jsme si potvrdili intenzivní zájem 
situaci řešit a vyřešit. Důvodem k urychlenému řešení  stávající situace 
je i připravovaná oprava mostu „u holubic“, která by měla započít ještě 
v tomto pololetí a potrvá zřejmě až do podzimu. Tuto opravu má reali-
zovat Ředitelství silnic a dálnic. Ze všech možných variant řešení, aby 
se dopravní zátěž našeho města minimalizovala, se jako nejrychlejší a 
nejschůdnější řešení jeví možnost přemístění pracoviště celního úřadu 
do Nošovic do budovy sídla hasičů a Policie ČR. S tímto řešením však 
musí souhlasit Moravskoslezský kraj, kterému budova patří. Proto chci 
v nejbližší době jednat s hejtmanem Moravskoslezského kraje o této 
variantě řešení. Doufám v kladné stanovisko, a tedy v dílčí zlepšení 
dopravní situace v našem městě.  Eva Richtrová

Na své v pořadí 106. schů-
zi Rady města Frýdku-Místku 
její členové 12. dubna pro-
jednali téměř čtyři desítky 
předložených materiálů. V 
úvodu rovněž proběhla val-
ná hromada městské společ-
nosti Sportplex, která udě-
lala tečku za jejím loňským 
hospodařením.

Další návštěvou jednání rady 
města byli zástupci hudební-
ho klubu Stoun, který v lednu 
tohoto roku oslavil 15. výročí 
svého vzniku. „Klub v součas-
né době funguje k oboustran-
né spokojenosti, byl vyhlášen 
časopisem Rock & Pop jako 
jeden ze tří nejlepších klubů v 
České republice. Jsme rádi, že 
naše podpora je vidět a že se 
rozvinula i spolupráce na poli 
prevence kriminality mládeže,“ 

Rada města měla velmi napilnoRada města měla velmi napilno
uvedl náměstek primátora Petr 
Cvik. Stoun v loňském roce 
uvedl 42 koncertů a 143 večer-
ních pořadů s reprodukovanou 
hudbou, roční návštěvnost se 
díky špičkové nabídce interpre-
tů pohybuje okolo 36 tisíc lidí.

Radní dále vyřizovali připo-
mínky a podněty přednesené 
na posledním zasedání zastu-
pitelstva, rozhodli o poskytnutí 
financí z fondu životního pro-
středí a zabývali se návrhem 
dalších rozpočtových opatření. 
Rada města rozhodla rovněž o 
uzavření smlouvy o poskytnutí 
příspěvku městu od společnosti 
CHANCE, jako odvodu části 
výtěžku z provozování sázko-
vých her. „Tři sta tisíc korun 
poslouží na další nákup elek-
tronických polohovacích lůžek, 
antidekubitních matrací a spr-

ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA: Před blížícím se květnovým zasedáním zastupitelstva přibývá projednáva-
ných materiálů.     Foto: Petr Pavelka

chovacího vozíku pro Centrum 
zdravotních a sociálních služeb 

Frýdek-Místek,“ informovala pri-
mátorka Eva Richtrová.

Radní také dále posunuli 
svou snahu snížit na co možná 
nejnižší míru objem finančních 
prostředků určených na platby 
za dodávku silové elektřiny do 
objektů, které má město ve 
svém vlastnictví. „Sdružili jsme 
poptávku, abychom ve finále 
formou elektronické aukce vy-
soutěžili maximálně výhodné 
ceny. Nyní jsme rozhodli o za-
dání příslušné veřejné zakázky 
a zadávacích podmínkách,“ 
sdělila primátorka. Rozběhla 

se rovněž avizovaná zakáz-
ka na digitalizaci Nové scény 
Vlast, na kterou se podařilo 
získat 1,25 milionu dotačních 
prostředků. 

Rada města rozhodla i o udě-
lení výjimky z obecné vyhlášky 
o omezení pořádání hudebních 
produkcí ve městě v souvislosti 
se Sweetsen Festem, který se 
připravuje na 3. července. Zvu-
kaři budou mít zelenou ještě tři 
hodiny po půlnoci. 

O dalších dílčích rozhodnu-
tích rady města se dočtete uvnitř 
čísla.  (pp)

Frýdek-Místek se díky další-
mu investičnímu počinu radni-
ce směrem k seniorům a zdra-
votně postiženým zařadil mezi 
města mající speciální multi-
smyslovou relaxační místnost 
Snoezelen. V polovině měsíce 
byla slavnostně otevřena v 
Domovince – denním centru 
pro seniory na ulici J. Lady v 
Místku. Jejím cílem je navodit 
v člověku pocit bezpečí, důvě-
ry a uvolnění, ale také v něm 
stimulovat smyslové zážitky, a 
to pomocí světla, zvuků, hma-
tů, ale také vůní nebo chutí.

Relax pro seniory a postižené
„Jsem rád, že se znovu po-

dařilo vytvořit ve městě něco, co 
nemají všude. Tak jako sklízíme 
obdiv za fungující a vybavenou 
půjčovnu kompenzačních pomů-
cek, tak nyní máme k dispozici 
pro naše občany další službu, na 
kterou můžeme být hrdi,“ prohlá-
sil na slavnostním otevření radní 
Miroslav Adam, který věří, že 
kromě seniorů a zdravotně po-
stižených může služba posloužit 
i manažerům a přepracovaným 
lidem. Podle obsluhujícího per-
sonálu je dosavadní odezva na 
Snoezelen výborná a slouží své 

hlavní funkci – produkuje pocit 
pohody a jednoduše přináší ra-
dost. Bylo to vidět i při „inspekci“ 
radních, kterým pobyt v míst-
nosti, kde si odzkoušeli jednot-
livé pomůcky a terapie, přinesl 
neskrývané uvolnění. Útok na 
jejich všechny smysly se vydařil. 
A jak může vypadat terapie kon-
krétně? Tak například u seniora, 
který už například ze zdravotních 
důvodů nemá šanci vyrazit k 
moři, lze ve Snoezelenu dokona-
le navodit pocit, jako by v přímoř-
ské krajině byl. Pomohou k tomu 
zvuky šumění oceánu, promítání 
obrázků mořských živočichů, 
mušle v rukou i aromaterapie.

„Místnost Snoezelen je zvu-
kotěsná, aby terapie v ní prová-
děné byly nerušené a měly co 
největší účinek. Určena je ma-
ximálně pro tři klienty, kteří se 
pohodlně usadí nebo ulehnou 
na válecí válce libovolně po-
spojované do tvarů křesel nebo 
lehacích ploch. Působivou atmo-
sféru dotváří světelné efekty ve 
formě světelných provazů z led 
diod, které jsou příjemné i na 
dotek, ale také zrcadlové koule, 
hvězdné nebe s baldachýnem 
nebo oblíbený vodní válec, který 
lze nasvítit  různými barvami a 
vytvořit tak atmosféru dle před-
stav klienta. 

(Pokračování na straně 2)
SNOEZELEN: Vstup do světa relaxace odstřihli radní Miroslav Adam 
a Ivan Vrba.   Foto: Petr Pavelka
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krátce

Relax pro seniory a postižené
(Pokračování ze strany 1)

Nechybí zde ani promítací pro-
jektor, rádio s CD přehrávačem, 
hudební nástroje pro muzikotera-
pii jako například tibetská mísa, 
zvonky, šamanský buben, píšťa-
la, rumba koule a podobně, dále 
pomůcky stimulující hmatové vje-
my, včetně masážních balónků 
nebo kamínků, a k dispozici jsou 
zde také vonné oleje,“ přiblížila 
vybavení místnosti Snoezelen 
ředitelka Centra pečovatelské 
služby, pod níž Domovinka spa-
dá, Jaroslava Najmanová.

„Jedna terapie trvá zhruba 
jednu hodinu a klient si sám určí, 
co chce během ní dělat, zda 
bude jen relaxovat nebo čas v 
multismyslové místnosti využije 
i aktivně. V rámci jedné terapie 
musím přihlížet ke skladbě kli-
entů tak, aby některého z nich 
nerušila hlasitější hudba nebo 
ho nedráždila určitá barva svět-
la a podobně. Snoezelen je pro 
ně velkou novinkou, která v nich 

vyvolává spoustu pocitů, ale také 
myšlenek a vzpomínek. Zejmé-
na při tématických terapiích jsou 
prožitky hluboké, senioři totiž za-
pojí více smyslů najednou – zrak, 
sluch, hmat i čich,“ popsala soci-
ální pracovnice Darina Šamajo-
vá, která má specializaci pro ve-
dení terapií v rámci Snoezelenu.

Snoezelen zatím využívají 
pouze klienti Domovinky. V bu-
doucnu by se ale z této novinky 
mohli těšit i ostatní klienti Centra 
pečovatelské služby. „Náklady 
na vybudování multismyslové a 
relaxační místnosti činily 420 ti-
síc korun. V současné době Do-
movinka prochází také venkovní 
úpravou, do konce června do-
stane nový zateplený kabát za 
zhruba milion a půl. Denní po-
byt v Domovince je určen lidem 
nemocným nebo osamělým, 
kteří potřebují kontakt s okolím 
a chtějí prožívat dny ve společ-
nosti svých vrstevníků,“ vysvětlil 
radní Ivan Vrba.  (pp)

RŮZNÉ VJEMY: V místnosti se pracuje i se zvuky, což si při pre-
zentaci vzali na starost náměstkové primátora Petr Cvik s Michalem 
Pobuckým.   Foto: Petr Pavelka

STROM TOLERANCE: Primátorka Eva Richtrová s radním Ivanem Vrbou.  Foto: Petr Pavelka

Oslavy Mezinárodního dne RomůOslavy Mezinárodního dne Romů
Již potřetí se zástupci frý-

decko-místecké radnice sešli 
na ulici Míru s tamější rom-
skou komunitou, aby si připo-
mněli Mezinárodní den Romů, 
připadající na 8. dubna, kdy 
v Londýně roku 1971 vznikla 
Mezinárodní romská unie. 

„Romové slaví Mezinárodní 
den Romů každoročně od roku  
1990, kdy byl ustaven na 4. kon-
gresu Mezinárodní romské unie 
ve Varšavě. V České republice 
probíhají oslavy od roku 2001. 
Když počátkem roku 2008 přišla 
naše poradkyně pro národnostní 
menšiny s návrhem na zapojení 
našeho města do oslav Meziná-
rodního dne Romů, vedení města 
souhlasilo. Byli jsme zvědavi, jak 
bude tato nová akce přijata jak ze 
strany samotných Romů, tak širo-
ké veřejnosti. V prvním roce jsme 
společně zasadili strom toleran-
ce, společně jsme navázali první 
stužky v barvách romské vlajky a 
poslechli jsme si romskou hymnu. 

Následoval koncert v hudebním 
klubu Stoun, spojený s ochutnáv-
kou specialit romské kuchyně. 
Ohlas na tuto akci byl velmi příz-
nivý. Proto následoval loni druhý 

ročník. Počet účastníků se zvýšil, 
náš strom tolerance povyrostl a 
opět jsme měli možnost vzájem-
ně se více poznat, seznámit se s 
romskou kulturou,“ připomněl ve 
svém proslovu radní Ivan Vrba.

Třetí setkání se odbývalo 
podle osvědčených not, včetně 

těch hudebních. Opět byl vyzdo-
ben Strom tolerance stužkami a 
v hudebním klubu Stoun zněla 
romská hudba, nechybělo ta-
neční vystoupení dětí, výstava s 
romskou tématikou, ani populár-
ní ochutnávka specialit romské 
kuchyně.  (pp)

Statutární měs-
to Frýdek-Místek 
nezůstalo netečné 
k tragickým udá-
lostem v Polsku. S 
touto zemí spolu-
pracuje na úrovni 
Euroregionu Bes-
kydy, se dvěma 
polskými městy 
má přímo uzavře-
nou partnerskou 
smlouvu.

„Chtěli jsme něja-
kým způsobem dát 
najevo, že nás jejich 
národní tragédie také 
zasáhla. Střetáváme 
se při různých příleži-
tostech, jsme si blízcí 
a umíme si předsta-
vit, jak celou zemí 
tato událost otřásla,“ 
řekla primátorka Eva 
Richtrová. Radnice 
projevila soustrast 
Polsku vlajkami staženými na 
půl žerdi na budovách magis-
trátu, v přízemí budov magistrá-
tu na ulici Radniční a Palackého 
byla vyvěšena fotografie pol-
ského prezidenta Lecha Kac-
zyńského a státní vlajka Polska 
s černou stuhou. Primátorka 
Eva Richtrová také zaslala 
spřáteleným městům v Polsku 
oficiální dopis s vyjádřením 
upřímné soustrasti: „Přijměte 
hlubokou soustrast a vyjádření 
lítosti nad nenahraditelnou ztrá-
tou nejen pro obyvatele Polska, 
ale pro celou Evropu a Českou 

Město vyjádřilo soustrast Polsku

KONDOLENCE POLSKÝM PARTNERŮM: 
Události v Polsku uctila i frýdecko-místecká 
radnice, která spolupracuje s touto zemí v rám-
ci Euroregionu Beskydy.    Foto: Petr Pavelka

republiku – náš moravskoslez-
ský region zvlášť. S polským li-
dem jsme úzce spojeni historic-
kými událostmi a tragédie, která 
postihla polský lid, je i tragédií 
českého národa, který se připo-
juje ke smutku a truchlí zároveň 
s vámi.“

Město Frýdek-Místek má s 
Polskem velmi dobré vztahy, 
se dvěma polskými městy má 
uzavřenou partnerskou smlou-
vu (Bielsko-Biala, Myslowice) 
a s dalšími komunikuje v rámci 
Euroregionu Beskydy (Zywiec, 
Oswiecim, Mikolow a další). (pp)

Vzpomínka konce 
druhé světové války

Statutární město Frýdek-Místek, 
Český svaz bojovníků za svobodu 
Frýdek-Místek a Československá 
obec legionářská zvou občany na 
vzpomínkovou akci u příležitosti 
65. výročí konce druhé světové 
války, která se uskuteční ve středu 
5. května ve 14 hodin u památní-
ku padlých ve 2. světové válce na 
centrálním hřbitově ve Frýdku. Na 
vzpomínkové akci vystoupí vojen-
ská hudba Armády ČR. 

Revitalizace pokračuje
V centru Místku pokračují práce 

na úpravách ulice 8. pěšího pluku. 
V rámci třetí etapy revitalizace, tj. 
v úseku od křižovatky s ulicí Malý 
Koloredov po ulici Hlavní, je nyní 
uzavřena ulice Pivovarská, ve-
doucí kolem polikliniky. Příjezd na 
Antonínovo náměstí je nyní mož-
ný pouze přes parkoviště v těsné 
blízkosti uzavřené ulice. Řidiče na 
tuto změnu upozorňuje dopravní 
značení. Po provedení úprav ulice 
Pivovarská dojde k další změně. 
Příjezd na nyní průjezdné parko-
viště bude možný pouze po této 
upravené ulici a stávající vjezd na 
parkoviště z ulice 8. pěšího pluku 
bude zrušen. Revitalizace ul. 8. 
pěšího pluku bude dokončena do 
poloviny roku 2010.

Další chodníky
Rada města na svém po-

sledním zasedání rozhodla o 
zadání dalších veřejných zaká-
zek na opravu chodníků. Jedná 
se o opravu na ulici Ostravská 
za zhruba sedm milionů korun, 
obdobná suma je vyčleněna i na 
sousední ulici Anenskou. Drob-
nější rekonstrukce byla zadána 
také na chodník u Kauflandu.

Jižní svahy
Rada města rozhodla o za-

dání veřejné zakázky na dodáv-
ku stavebních prací s názvem 
Obnova Zámeckého parku a 
nový park Jižní svahy. Investi-
ce za přibližně osmnáct milionů 
korun je z drtivé většiny pokryta 
ziskem dotačních prostředků.

Setkání s občany
Vedení statutárního města 

Frýdku-Místku ve spolupráci s 
Osadním výborem Zelinkovice-
Lysůvky pořádá setkání s občany 
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 Pobucký, 
zástupci odborů magistrátu města 
a technických služeb TS a.s.

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.  (pp)
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městská policie

Anonym pomohl
13. 3. v půl jedenácté telefo-

nicky oznámil anonym, že v baru 
ve Frýdku sedí žena a chystá se 
řídit osobní vozidlo. Kamerovým 
systémem bylo celé parkoviště 
monitorováno, a když strážníci 
zjistili, že žena usedla za vo-
lant, přistoupili k činu. Dechovou 
zkouškou bylo u ženy naměřeno 
2.43 promile, takže vše na místě 
převzala k dořešení policie ČR. 

Starost o syna
14. 3. v půl deváté požádal 

oznamovatel o pomoc, protože 
od večera postrádal syna, o kte-
rého si dělal obavy. Strážníci ho 
poučili, že má kontaktovat PČR, 
a sami zajeli na místo, kde syn 
pracuje. Tam zjistili, že syn byl 
naposledy v práci ve čtvrtek a 
střídavě se v danou dobu zdržu-
je u kamaráda a své přítelkyně, 
kde celý den popíjel alkoholické 
nápoje. Celá věc byla oznámena 
otci a ten zhruba za hodinu ozná-
mil strážníkům, že syn se vrátil v 
pořádku a bez zranění domů.

Prasklá voda
14. 3. byla městská policie 

požádána o pomoc při prasknutí 
vody na ulici J. Kavky. Nájemníci 
zastavili vodu a vyčkali na příchod 
majitele bytu, kde tekla voda. Ten 
byl hlídkou městské policie infor-
mován o vzniklé situaci.

Divoká slečna
20. 3. po desáté hodině večer 

u místeckého baru Riviera byla ka-
merovým systémem monitorována 
skupinka mládeže. „Jedna slečna 
začala rozbíjet pohozené skleněné 
láhve o zem. Hlídka na místě zjisti-
la, že se jedna o mladistvou osobu, 
která požila alkoholické nápoje a v 
dechu jí byla naměřená hodnota 
1,49 promile alkoholu. Hlídka při-
volala záchranku, která ji odvezla 
na dětské oddělení do nemocnice 
k vystřízlivění,“ informovala policejní 
preventistka Lenka Biolková. Stráž-
níci celou událost ohlásili na sociální 
odbor. Dívce za znečištění prostran-
ství byla udělena bloková pokuta. 

Domluva stačila
21. 3. v půl deváté rán požá-

dala oznamovatelka strážníky, 
že má doma podnapilého syna 
a bojí se, aby jí něco neudělal. 
„Na místě byl podnapilý syn, který 
mamince slíbil opravu kouřovodu. 
Kvůli své podnapilosti ovšem způ-
sobil víc škody než užitku a vše v 
místnosti ušpinil sazemi. Po do-
mluvě s hlídkou přislíbil uklizení a 
omluvil se své mamince, která nic 
víc nepožadovala. I k takovým pří-
padům, kdy stačí se jen domluvit, 
jezdí strážnici z městské policie,“ 
podotkla Lenka Biolková.

Opilec za volantem
21. 3. v půl druhé ráno strážníci 

kontrolovali v pěší zóně řidiče osob-
ního vozidla, který při komunikaci 
jevil známky podnapilosti. U první 
dechové zkoušky bylo naměřeno 
1,97 promile a u druhé zkoušky 
2,20 promile. Celý případ byl pře-
dán k dořešení státní policii.  (pp)

Městská policie ve Frýdku-
-Místku se ve spolupráci s re-
publikovými kolegy v poslední 
době více zaměřuje na kont-
rolu restaurací a barů v sou-
vislosti s podáváním alkoholu 
nezletilým. Ví, proč to dělají. 
Případy opilých dětí nejsou ve 
městě ničím výjimečným.

26. března byla jedna z těch-
to akcí, zaměřených na alkohol 
u mladistvých osob, spojena s 
hledáním jisté pohřešované oso-
by. „Pro větší počet hlídek se po-
licisté rozdělili do dvou skupin, 
které kontrolovaly restaurace a 
bary v celém Frýdku-Místku. Po-
licie během akce zadržela devět 
mladistvých osob, které byly pod 
vlivem alkoholu. Tyto osoby byly 
předány zákonným zástupcům a 
celá věc bude oznámena sociál-
nímu odboru,“ informovala Len-
ka Biolková z městské policie.

V pátek 9. dubna se akce 
opakovala a stačilo s policisty 
absolvovat pouze první zastáv-
ku na místeckém náměstí v 
baru „Ve Dvoře“, aby byl hned 
vykreslen současný obrázek. 
Nezletilých, kteří při pátku vyra-
zili za zábavou, je zde hodně. 
Po legitimování jsou vybídnuti k 
dechové zkoušce. Ti, kteří vědí, 
že jim v krvi alkohol nekoluje, to 
berou jako dobrodružné zpest-

Strážníci se zaměřili na alkohol u nezletilých
ření večera. Náústek, který jim 
zůstal po zkoušce na památku, 
budou jistě nějakou dobu uka-
zovat kamarádům. Horší je to 
s těmi, kteří už v devět hodin 
večer stihli svou náladu něčím 
podpořit. Policisté společnými 
silami zaznamenali čtyři pozi-
tivní testy, výsledky některých 
přesáhly 1,5 promile. Když děti 
vidí, že přístroje neoblafnou, 
nastupuje fáze smlouvání. Pře-
ce jenom, byť jim rodiče dávají 
zjevně dostatek svobody, jejich 
předání lidmi v uniformách by 
mohlo znamenat dočasné zpřís-
nění režimu. Strážníci jsou však 
neoblomní a volají rodičům, kteří 
si postupně pro své ratolesti 
přijíždí. Jedna z maminek bere 
incident jako výchovnou lekci 
pro dceru. Nedává prostor jejím 
výmluvám, že měla „jen“ něco 
málo, ale má „špatné spalová-
ní“, a nechává ji dokonce přes 
její odpor fouknout znovu pro 
potvrzení výsledku. „Tato ma-
minka to bere dobře, výchovně. 
Ví o tomto problému, svěřila se, 
že i doma má tester, který ob-
čas používá. Ten jí udává sice 
jen orientační hodnoty, ale naše 
zařízení je samozřejmě přesné. 
Ne všichni rodiče jsou ovšem 
takoví, narážíme i na nezájem, 
ale všechny takové případy se 

PILY ALKOHOL?: Nezletilá děvčata zapírají, ale přístroje je usvědčí. 
Foto: Petr Pavelka

dostanou i k sociálním pracov-
nicím, takže s rodinami se dále 
pracuje,“ komentovali případ 
zúčastnění strážníci. Těm se 
dokonce povedlo přimět dva 
hříšníky ukázat na ty, kteří jim al-
kohol podali. Nakonec ke všemu 
vyjde najevo, že obsluhující za 
barem paradoxně rovněž nemá 
osmnáct let a ještě mu za barem 
vypomáhá čtrnáctiletá dívenka. 

„Děti nalévají dětem. Je to jen 
další důkaz tristní situace, proto 
se této problematice bude měst-
ská policie nadále věnovat. S 
lepšícím se počasím navíc spíše 
podobné případy přibývají, ale 
v jejich podchycení nám hodně 
pomáhá i kamerový systém ve 
městě,“ uvedl náměstek pri-
mátora Michal Pobucký, velitel 
městské policie.  (pp)

Oprava Ostravské ulice 
představovala jednu z posled-
ních hlavních komunikací au-
tobusových tras, které město 
dává do pořádku po zimním 
období, které svými důsledky 
na vozovkách bylo nejhorší 
za posledních dvacet let.

„Opravy autobusových tras 
jsou vždy prioritní, nyní už se 
bude postupně přecházet na 
sídlištní trasy. V některých přípa-
dech, například ulice Míru nebo 
komunikace v Lískovci k Sedliš-
tím, je nutné připravit celkovou 
rekonstrukci komunikace, včet-
ně podkladních vrstev. Proto 
tyto komunikace v letošním roce 
pouze vyspravujeme a jejich cel-

Autobusové trasy
už budou opraveny

kovou rekonstrukci plánujeme 
na rok 2011,“ informoval náměs-
tek primátora Petr Cvik.

Celkem jsou odhadované 
náklady na celoplošné opravy 
komunikací, tedy pokládku ži-
vičných koberců, ve výši téměř 
dvaceti milionů korun, náklady 
na opravu lokálních poruch – vý-
tluků – zhruba deset milionů. „V 
rozpočtu města na rok 2010 jsou 
na pokládku živičných koberců 
vyčleněny finanční prostředky 
ve výši bezmála 11 milionů, na 
opravu výtluků finanční prostřed-
ky ve výši sedmi milionů. Proto 
chystáme změny v rozpočtu, na 
vzniklou situaci musíme zarea-
govat,“ ujistil Petr Cvik.  (pp) 

OPRAVA OSTRAVSKÉ ULICE: Město pokračuje v plánovaných 
opravách podle stanoveného harmonogramu.  Foto: Petr Pavelka

Poslední březnový den se 
v malé zasedací síni Magis-
trátu města Frýdku-Místku 
uskutečnilo jednání pracovní 
skupiny k problematice mi-
mořádně nadaných dětí. Kro-
mě náměstka primátora Petra 
Cvika se jí zúčastnili rovněž 
zástupci Mensy ČR, pedago-
gicko-psychologických pora-
den a 8. základní školy, která 
rozjela činnost klubu nada-
ných dětí na své škole.

„Na Osmičce se nám práce 
s nadanými dětmi rozjela na 
úrovni volnočasové aktivity, 
ovšem v některých městech pří-
mo fungují speciální třídy. Proto 
jsme se sešli, abychom si řekli, 
jestli podobný projekt může být 
životaschopný i v našem městě. 
My, jako zřizovatel, jsme připra-
veni podobnou věc podpořit, ale 
už jen diagnostika nadání není 
vůbec jednoduchá věc,“ nastínil 
možná úskalí této snahy náměs-

tek primátora Petr Cvik. 
Zástupci 8. základní školy ab-

solvovali návštěvu olomoucké 
školy, která se této problema-
tice již čtyři roky věnuje, takže 
pedagogové byli seznámeni s 
metodami a formami práce, or-
ganizací a financováním nízké-
ho počtu žáků ve třídě. Pracovní 
skupina si pak kladla otázku, 
jestli je ve Frýdku-Místku prostor 
pro tuto činnost. Zástupci Mensy 
každopádně označili 8. základní 
školu jako subjekt, kde nechybí 
nadšení pracovat s mimořád-
ně nadanými dětmi, ani další 
předpoklady pro úspěšné fun-
gování speciální třídy. „Určitě se 
pedagogové na všech úrovních 
teprve musí učit rozlišovat, co je 
nadání, mimořádné nadání, pří-
padně talent. S nadanými dětmi 
se dá pracovat různě, model 
specializované třídy je ale zřej-
mě nejlepší pro děti samotné,“ 
prohlásil Petr Cvik.  (pp)

Práce s mimořádně 
nadanými dětmi

JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY: Debata, jak ve Frýdku-Místku pra-
covat s mimořádně nadanými dětmi.  Foto: Petr Pavelka
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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

Již dva roky uplynuly od 
doby, kdy došlo ke spojení 
speciálních tříd mateřské ško-
ly Naděje s třídami MŠ K Háj-
ku. Na počátku byla práce s 
dětmi ve spojených MŠ rozdíl-
ná, každá používala jiné meto-
dy a formy práce, každá měla 
svůj vzdělávací program. Po 
dvou letech můžeme spojení 
hodnotit jako velmi úspěšné. 

Dali jsme si za cíl nabídnout 
pro děti předškolního věku ade-
kvátní vzdělávání bez ohledu na 
jejich individuální rozdíly. Umož-
nit maximální míru integrace dětí 
s postižením mezi děti zdravé 
a vytvořit jim k tomu vhodné a 
bezpečné prostředí. 

Dnes jsou čtyři třídy otevřeny 
pro všechny děti. Ve speciálních 
třídách mají děti s různým zdra-
votním postižením své zázemí, 
podmínky pro individuální rozvoj. 
Ve třídách s nimi pracují speciální 
pedagogové a asistenti pedago-
ga a poskytují jim maximální péči. 
Dále máme dvě třídy běžné MŠ. 
Do nich můžeme integrovat děti se 
speciálními vzdělávacími potřeba-
mi formou individuální integrace. 
Jsou to děti, které potřebují men-
ší míru speciální podpory, mezi 
zdravými dětmi mají více podnětů, 
mohou se učit nápodobou, lépe se 
učí komunikovat a navazovat vzta-
hy s ostatními dětmi. I pro zdravé 
děti je integrace velkým přínosem. 
Poznávají děti, které mají nějaký 
zdravotní problém, a učí se brát na 
ně ohled, pomáhat jim. 

Úspěšná integrace v MŠ Naděje

Integrace příznivě změnila 
atmosféru v celé MŠ. Důkazem 
toho je množství společných čin-
ností, vzájemné návštěvy dětí ve 
třídách, společné hry v MŠ i na 
zahradě.

A co můžeme nabídnout pro 
nově přijaté děti? Především 
tým odborně vyškolených pe-
dagogů, klidné, podnětné pro-
středí, menší počet dětí ve třídě 
a speciální podporu pro děti s 
tělesným, mentálním, kombino-
vaným postižením a autismem, 
také pro děti s ADHD, řečovými 
a smyslovými vadami. 

Bližší informace o mateřské 
škole a kontakt získáte na www.
specskolynadeje.cz.

Zápis do MŠ Naděje, K Hájku 
2972, Frýdek-Místek se koná ve 
dnech 20. – 21. 4. 2010 v době 
od 8.00 do 16.00 hod.
Děti budou přijímány podle 

těchto kritérií:
• děti se speciálními vzdělá-

vacími potřebami
• sourozenci dětí docházejí-

cích do mateřské školy
• děti v posledním roce před za-

hájením povinné školní docházky
• děti zaměstnaných rodičů 

přihlášené k celodenní docházce
• děti rodičů, kteří se nachá-

zejí ve složité sociální situaci
• ostatní děti
Počet volných míst: 6 dětí ve 

speciálních třídách, 9 dětí v běž-
ných třídách

Mgr. Lenka Nakládalová, 
vedoucí učitelka MŠ Naděje

Základní škola ve Frýdku-
-Místku na ulici Komenského 
(4. ZŠ) je jednou z dvaceti 
škol v Moravskoslezském 
kraji, která se zapojila do 
realizace individuálního pro-
jektu pod poněkud dlouhým 
názvem Zkvalitnění systému 
péče o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami v 
Moravskoslezském kraji, zná-
mým spíše jako projekt Integ-
race na druhou. Ten je hrazen 
ze zdrojů evropských struktu-
rálních fondů (ESF). 

Projekt je zaměřen na zkva-

V pátek 26. března bylo na 
2. ZŠ ve škole všechno jinak. 
Paní učitelky se proměnily v 
žáky a děti v učitele. 

Žáčci z 1. A si ten den opravdu 
užili. První hodinu učili matemati-
ku Pavlík a Zuzka ze 7.A. Hodi-
na se moc líbila – spousta úkolů 
na interaktivní tabuli a počítání s 
dušíky. Druhou hodinu děvčata z 
osmé třídy učila domácí zvířátka, 
po velké přestávce si procvičili 
čtení a psaní s paní učitelkami 
z deváté třídy. Poslední hodinu 
si vyrobili krásné velikonoční za-
jíčky, které připravily devaťačky. 
Prvňáci byli údajně moc hodní a 
všechny úkoly s chutí splnili, jen 
naše „nová spolužačka Dašenka 
Šaflová“ pořád vyrušovala a vů-
bec nedávala pozor. Ještě, že se 
z ní v dalším týdnu znovu stala 
opravdová paní učitelka.

I někteří další učitelé se do 
Dne naruby zapojili opravdu napl-
no. Zástupkyně pro 2. stupeň se 
svými dvěma culíky, ozdůbkami 
Hello Kitty, polštářkem a aktovkou 
s mašinkou Tomášem byla velmi 
realistická. Na všechny hodiny 

Když jsou žáci učitelé a naopakKdyž jsou žáci učitelé a naopak

přicházela pozdě z důvodu ne-
moci. Další z třídních učitelek si 
zahrála na puberťačku, vyhrabala 
ze šuplíku zabavené věci svých 
žáků, se kterými v hodinách vyru-
šovala stejně jako žáci. Ani učitel 
tělocviku nezůstal pozadu a na 
nástup dívek v tělesné výchově 
nakráčel s „prsama trojkami“ a 
dvěma culíky. Další paní učitelky 
byly až moc zvědavé, jiné byly 
neukázněné provokatérky.

Žáci v roli učitelů si den také 
pěkně užili. Ne všichni však chtěli 
učit. Amatérští učitelé mohli vyu-
žít jakéhokoli vybavení (interak-
tivní tabule, pc, dataprojektor) a 
pokusit se zaujmout na celou ho-
dinu své spolužáky i mladší žáky. 
Přišli na to, že učit a zaujmout 

pozornost žáků, není tak lehké, 
jak se ze školních lavic zdá.

Projekt Integrace na druhou probíhal i ve Frýdku-Místku
litnění systému podpory indivi-
duálně integrovaných žáků se 
speciálními vzdělávacími potře-
bami na základních školách v 
Moravskoslezském kraji.

Ve dvou dnech proběhlo ve 
4. ZŠ celkem šest náslechových 
hodin pod vedením zástupkyně 
ředitelky školy Šárky Nahodilo-
vé (český jazyk v 5. ročníku) a 
učitelek Vladimíry Tiché (český 
jazyk ve 3. ročníku) a Hany Pa-
látové (německý jazyk v 9. roční-
ku). V rámci praktických ukázek 
práce se žáky v dyslektických 
třídách přímo ve výuce byly 

předváděny konkrétní metody 
pro práci se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Účast-
níci kurzů získali inspiraci a nové 
náměty k zavádění změn ve své 
škole. Součástí akce byla úvod-
ní prezentace ukázkové hodiny, 
samotná realizace hodiny ve tří-
dě, diskuze a rozbor s účastníky.

„Jsem velmi hrdá na to, že 
máme ve škole odborníky a ze-
jména na 1. stupni i kvalifikované 
speciální pedagogy, kteří se práci 
se žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami naplno věnují...

(Pokračování na straně 5)
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Projekt Integrace na druhou probíhal i ve Frýdku-Místku
(Pokračování ze strany 4)
... Jsme jedinou školou ve 

městě, která vedle běžných 
tříd navíc zřizuje specializova-
né třídy pro žáky s vývojovými 
poruchami učení od 3. do 9. 

ročníku. Oceňuji aktivní přístup 
pedagogů naší školy k další-
mu vzdělávání, ale i předávání 
svých zkušeností učitelům z ji-
ných škol. Příprava praktických 
ukázek pro náslechové hodiny 

V rámci rozvoje čtenářské 
gramotnosti navštěvují žáci 
ZŠ a MŠ Naděje dvakrát v 
roce dětské oddělení Městské 
knihovny ve Frýdku. 

První návštěva knihovny v 
tomto školním roce proběhla v 
prosinci, podruhé v měsíci knihy 
– v březnu. V knihovně byl vždy 
pro žáky připraven krásný téma-
tický program, který pracovnice 
knihovny přizpůsobily i žákům s 
autismem, žákům s poruchami 
učení a chování, žákům s těles-

Knihovnická lekce

ným či smyslovým postižením, 
kteří školu navštěvují. „Žáci si 
vždy s nadšením poslechnou po-
hádky nebo úryvky z knih pro děti, 
dále si zasoutěží, luští křížovky a 
plní různé úkoly. Na závěr každé 
besedy mají žáci možnost nama-
lovat obrázek a prohlédnout si 
knihy a časopisy, které si dětští 
čtenáři v knihovně půjčují. Ně-
kteří žáci měli také možnost se 
zaregistrovat a stát se tak čtenáři 
knihovny,“ referovala Marcela Ro-
manová ze ZŠ a MŠ Naděje.

Každý člověk ví, že bez ze-
lených rostlin bychom nedoká-
zali žít. A proč tomu tak vlastně 
je? Nad tématem důležitosti 
a nezbytnosti zeleně se na 
Základní škole v Lískovci za-
mysleli a 25. března uspořádali 
přírodovědnou konferenci s 
názvem Zeleň a prostředí ško-
ly. Akce proběhla v rámci me-
zinárodního projektu Ekoškola.

Jak taková konference vy-
padala, referuje Dominika Kof-
lerová z 9. třídy: „Celá škola se 
sešla v tělocvičně. Kromě žáků 
a učitelů jsme mezi sebou mohli 

Přírodovědná konference o zeleni
přivítat i milé hosty, zástupkyni 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
– vedoucí odboru školství Ilonu 
Nowakovou, starostu obce Ře-
piště Rostislava Kožušníka, ná-
městka ředitele Frýdecké sklád-
ky, zástupkyni Arceloru Mittal a 
další hosty. Žáci jednotlivých tříd 
si spolu se svými učiteli připravili 
příspěvky, díky kterým se ostatní 
účastníci mohli dozvědět něco 
nového, poučného nebo zábav-
ného. Zajímavé byly například 
rekordy a kuriozity ze světa rost-
lin, prezentace o fotosyntéze či 
stav zeleně na naší škole. Vel-

kého ohlasu publika pak dosáh-
ly pantomimické scénky květin, 
sehrané dramatickým krouž-
kem, písně o zeleni, zazpívané 
školním sborem, nebo taneční 
hiphopová sestava s názvem 
Zahradník.“

Přírodovědná konference 
měla úspěch. Žáci dostali mož-
nost dozvědět se něco zajímavé-
ho, pobavit se i přispět vlastním 
vystoupením. A protože ve škole 
již v minulých letech pořádali 
konference na téma Voda, Ener-
gie a Odpady, určitě zde budou v 
tomto směru pokračovat dál.

Jako každoročně pořádala 
Základní škola Komenského 
402 u příležitosti Dne uči-
telů Den naruby. V pondělí 
26. března se žáci devátých 
ročníků proměnili v učitele 
a vyučovali své spolužáky z 
prvního stupně.

Naši mladí učitelé Kateřina 
Bebková a Filip Ulman si pro prv-
ňáčky připravili projekt Jaro. Ven-
dula Bechná a Eliška Fuksová 
druhákům nachystaly celou řadu 
her a soutěží a děti za své snaže-

Den naruby na ČtyřceDen naruby na Čtyřce
ní dostaly sladkou odměnu. S ce-
lým průběhem akce byli spokojení 
učitelé i žáci. Je dobré vědět, že 
i v nové generaci se skrývá celá 
řada mladých učitelských talentů.

Na otázku, jak se vám uči-
lo, odpověděli deváťáci vesele: 
„Moc krásně. Děti poslouchaly 
a byly hodné. Při odchodu nás 
nechtěly pustit domů. Už se těší-
me, až budeme učit znovu.“

A co na celou akci říkali žáci? 
„Bylo to super. Učili jsme se a 
zároveň byla legrace.“

V pátek 26. března pořádal 
Klub dětských knihoven akci 
Noc s Andersenem. V budově 5. 
základní školy nocovalo 38 dětí.

Tento ročník byl věnován po-
hádkáři Františku Hrubínovi. Děti 
přišly s náležitým spacím a jídel-
ním vybavením. Čekal je pestrý 
program. Všichni si přinesli spací 
pytle a dostatek jídla. Po setmění 
se společně vypravili na frýdecký 
zámek, kde děti čekala nevšední 
prohlídka zámku při svíčkách. 
Průvodkyně nám vyprávěla o 
dávných dobách, lidech, jejich 
zvycích, ale i strašidelné pověsti. 
Po návratu do školy děti soutěžily, 
vytvářely postavičky z pohádek 

Noc s Andersenem ve školeNoc s Andersenem ve škole

a říkanek Františka Hrubína. Na 
pozdní večer byla připravena ta-
jemná stezka odvahy. Pro všech-
ny rarášky byl večer vyčerpáva-

jící, proto zalezli do spacáků a 
usnuli, jako když je do vody hodí. 
Bylo tu super! Škoda, že noc ne-
byla delší! Tak snad za rok…

Na 1. ZŠ je projekt Budu 
školákem oceňován z řad 
rodičů budoucích prvňáčků i 
dětmi samotnými. Jedná se 
o adaptační setkávání, jehož 
úkolem je seznámení s vyu-
čujícími a spolužáky, navázat 
komunikaci mezi rodičem, 
učitelkou, žákem, získat in-
formace o škole a potřebách 
školáků, zvykat si na prostře-
dí školy a získat k ní důvěru. 

V tomto projektu, mimo jiné, 
mohli rodiče a budoucí prvňáčci 
navštívit ekologicko-výtvarnou 
dílnu, zkusit si práci v centrech 
aktivit, přesvědčit se o tom, že 

Projekt Budu Projekt Budu školákem na Jedničceškolákem na Jedničce

English is funny a že i matema-
tika může být veselá. Na všech 
těchto setkáních panovala ra-

dostná atmosféra. Snad právě 
proto je o tento projekt velký 
zájem.  Mgr. Lenka Bednářová

pro nás nebyla ničím výjimečná. 
Je to naše každodenní práce. 
Velmi nás těší vysoce pozitivní 
ocenění jednotlivých účastníků 
kurzů a partnerů projektu,“ řekla 
ředitelka školy Jiřina Raszková. 

Žáci a učitelé Střední ško-
ly, Základní školy a Mateřské 
školy logopedické na ulici Pi-
onýrů 767 ve Frýdku-Místku 
si vás dovolují co nejsrdečně-
ji pozvat na probíhající výsta-
vu žákovských prací. 

Výstava se koná ve spoluprá-
ci s knihkupectvím Librex na ulici 

Zvyky a tradice Jara v LibrexuZvyky a tradice Jara v Librexu
Hlavní v Místku. Znakem Jara je 
nejenom probouzející se příroda 
v lidových pranostikách, ale také 
i zvyky a tradice Velikonoc. Pro 
ty z vás, kteří by si chtěli připo-
menout důležitost zmiňovaných 
svátků, je připraveno krátké poví-
dání o historickém původu, lidové 
symbolice a pranostikách tohoto 

období. Přijďte se potěšit a na-
čerpat atmosféru přicházejícího 
jara.  Mgr. Otilie Smolánová
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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.
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
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.
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

Přijďte na hřiště
Od 6. dubna je možné si pronajmout sportovní areál u ZŠ Komenské-

ho ve Frýdku-Místku. K dispozici je víceúčelové hřiště (kopaná, volejbal, 
tenis, badminton, florbal, streetball, vybíjená, házená), hřiště s umělou 
trávou (nohejbal, kopaná, volejbal), běžecká dráha a skok do dálky (běhy, 
skoky do dálky a závodivé hry). Provozní doba Po a Pá (16,00 – 20,00 
h.), Út, St a Čt (15,00-20,00 h.). Volné dny a prázdniny (9,00 – 20,00 h.). 
Cena 100 Kč/hod. Kontakt na správce: Jan Lištvan (tel.: 604 525 324).

Třetí domácí utkání v řadě 
začalo třetiligové fotbalové 
mužstvo jako z partesu. Již 
v úvodních dvou minutách 
si slibné šance vypracovali 
Cabák a Soukup, ale euforie 
zavládla až ve čtvrté minutě, 
kdy se ze závaru před brankou 
hostí k míči dostal jarní kano-

FOTBAL F-M – FK MUTĚNICE 2:0

DOMÁCÍ VÝHRA: Perfektní nástup do zápasu přinesl tři body.
 Foto: Petr Pavelka

nýr Soukup a ve zmatené situ-
aci dokázal dostat obloučkem 
míč za brankovou čáru. 

Hned vzápětí se dostal k na-
dějné hlavičce Cabák, ale bran-
kář Kupka, byť s velkými obtíže-
mi, dokázal vyrazit do zámezí. 
To však Frýdeckým vítr z plachet 
nevzalo a už o dvě minuty poz-

ději se opět měnilo skóre. Po 
krásné přihrávce ze středu hřiště 
zatáhl po levé straně míč Pro-
keš, skrze vápno ho přízemním 
centrem přihrál před bránu a tam 
už nabíhal osamocený Fromeli-
us, který pohodlně uklidil míč do 
sítě. Po této brance nastal klasic-
ký obraz jarní hry valcířů – muž-
stvo přestalo pracovat, vypadlo 
z tempa a soupeř začal pomalu 
přebírat otěže zápasu. 

Druhá půle už žádnou změ-
nu skóre nepřinesla, byť šance 
domácí ještě nějaké měli. „Ná-
stup byl dnes přesně takový, 
jaký jsme si představovali. Řekli 
jsme si, že chceme dát do desá-

té minuty branku. To se nám po-
dařilo dokonce dvakrát. Škoda, 
že jsme nepřidali třetí branku, 
protože to by bylo pro mužstvo 

Mutěnic, jak se říká, hřebíčkem 
do rakve,“ hodnotil Tomáš Chle-
bek, asistent trenéra týmu Fot-
bal Frýdek-Místek.

FOTBAL F-M – BŘECLAV 3:1: I díky sérii domácích zápasů drží valcíři jarní neporazitelnost. Foto: Petr Pavelka

Čtyři zástupci školy taek-
won-Do ITF Joomuk reprezen-
tovali 8.-14. března Českou re-
publiku na mistrovství Evropy 
v italském městě Barletta. 

„V Barlettě na nás čekal krás-
ný hotel ITACA s nádherným 
výhledem na moře. První tři dny 
byly docela odpočinkové: zota-
vení, poznávání města, lehounké 
tréninky, barvení vlasů, vážení, 
srandičky, takové ,,lážo plážo“. 
Ve středu k večeru proběhl za-
hajovací ceremoniál, který nás 
naladil příjemnou sportovní at-
mosférou. Čtvrtek ráno nadešel 
již první den našich závodů. Tuly 
(sestavy), tým tuly a sebeobra-
ny,“ popsal úvod vydařeného 
výjezdu trenér Jozef Juhás.

O první medailový úspěch pro 
Českou republiku se zasloužila 
Petra Fróhlichová v kategorii tul 
I. Dan, když vybojovala bronzo-
vou medaili. Po jednotlivcích ná-
sledovaly tul týmy, kde juniorský 
tým děvčat obsadil po prohře 
s Ukrajinkami 3. místo a získal 

Taekwondiste školy Joomuk Taekwondiste školy Joomuk 
Frýdek Místek na ME v ItáliiFrýdek Místek na ME v Itálii

PŘIJETÍ NA RADNICI: Primátorka Eva Richtrová se zástupci školy 
taekwon-Do ITF Joomuk, kteří reprezentovali ČR na ME v italském 
městě Barletta.
bronzovou medaili (Petra Fróhli-
chová, Lucie Pavlásková). Ondřej 
Mokrosch získal ve veteránské 
sebeobraně mix zlatou medaili a 
stříbrnou ze seniorské sebeobra-
ny mix. V pátek bylo na programu 
matsogi juniorů. „Ve váhové kate-
gorii + 70 kg nám udělala velkou 
radost Lucie Pavlásková, když 
vybojovala stříbrnou medaili a 
stala se tak již druhý rok po sobě 
vicemistryní Evropy ve sportov-

ním boji,“ sdělil Juhás.
S týmem tukgi juniorů pak 

získal bronzovou medaili i Mi-
chal Pavlásek a za juniorky 
stříbrnou medaili Lucka Pavlás-
ková. V poslední závodní den 
se jely matsogi týmy juniorů a 
juniorek, kde získal s týmem 
bronz Michal Pavlásek a Lucie 
Pavlásková stříbro. Celkový zisk 
medaili tak byl zlato, čtyři stříbr-
né a pět bronzových.
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z šachu

fotbal mládeže

z atletiky

DOROST
LP Šumperk – starší dorost 

B 1:0 (0:0) 
LP Šumperk – mladší dorost 

B 1:1 (0:0)
O. Boráň

SK Brno-Líšeň – starší do-
rost A 0:1 (0:0) 

Teplý 
SK Brno-Líšeň – mladší 

dorost A 1:1 (1:0) 
Musiol (PK)

ŽÁCI 
Sokol Dobrá - starší žáci C 

2:2 (1:1)
Krus, Matula 

Sokol Dobrá - mladší žáci C 
0:7 (0:2) 

Uhlíř 3, Juroš 3, Březina, Šafner
Tescoma Zlín - starší žáci A 

3:3 (2:1) 
Jonáš (Neumann), Neumann 

(Celba), Celba (Neumann)
Tescoma Zlín - mladší žáci A 

2:1 (0:1) 
Skokan

starší žáci B - 1. FK Jablun-
kov 9:0 (3:0) 

Farský, Baran 2, Papřok 2, 
Krus, Bogdan, Žejdlík, Dosoudil
mladší žáci B - 1. FK Jablun-

kov 6:0 (5:0)
A. Vojkovský (Šnyta), Urbiš 
(Otipka), Chovanec (Šnyta), 

Šnyta (D. Hruška), Peša (Cebu-
la), Chovanec (Šponiar) 

PŘÍPRAVKA
ročník 2000

Palkovice 8:1 
Kubala, Bystroň (M. Fukala), 

Buchlovský (Dryák), Buchlovský 
(Dryák), Křižák (M. Fukala), 
Dryák (Zima), Buchlovský 

(Zima), Dryák (Buchlovský)

22krát na stupních
Skvělým způsobem si vedli 

běžci Slezanu Frýdek-Místek 
na 16. ročníku Běhu Hrádkem. 
Nedali se odradit velkou zimou 
a vytrvalým deštěm a mezi více 
než dvě stě šedesáti běžci vy-
bojovali 9 prvních, 6 druhých a 7 
třetích míst. Na nejvyšší stupeň 
se postavili Lukáš Holub (2001 
a ml.), Kristýna Škanderová (pří-
pravka), v mladším žactvu He-
lena Benčová a Patrik Říha, ve 
starším žactvu Jakub Zemaník. V 
dorostu zvítězili Tomáš Filipec a 
Petra Čaganová, která následně 
zvítězila i mezi juniorkami, a mezi 
muži nad 40 let nenašel přemoži-
tele Daniel Šindelek. Druhá místa 
přidali Lukáš Skotnica (malošci), 
Petra Pavlásková (přípravka), 
Veronika Moškořová v dorostu, 
Alice Pišová mezi juniorkami, 
Petr Lukeš mezi juniory a nes-
tor slezanské atletiky František 
Zikeš mezi muži nad 70 let. Třetí 
příčku vybojovali Eva Pišteková 
v mladším žactvu, Blanka Hüne-
rová a Pavel Szymala ve starším 
žactvu, Lucie Slováková a La-
dislav Šútora v dorostu, Ivana 
Matušková a Daniel Bezecný v 
juniorech. Všem blahopřejeme a 
děkujeme opět za výbornou re-
prezentaci města a oddílu.

Běh Papratnou
Skupinka běžců Slezanu Frý-

dek-Místek vyrazila na 6. ročník 
Běhu Papratnou, který proběhl o 
velikonoční neděli. Za slunečné-
ho, ale větrného počasí nejprve 

odstartoval hlavní závod na 5,5 
kilometru. Mezi ženami vybojo-
vala třetí místo Petra Čaganová. 
Pro mládež připravili pořadatelé 
trať 600 metrů a v žákyních zví-
tězila Helena Benčová a mezi 
dorostenkami Lucie Slováková. 

Atletická přípravka
Je tady jaro a to je vždy spo-

jeno se zvýšeným zájmem o po-
hyb, kdy rodiče hledají možnost 
využití volného času dětí. Atletic-
ký oddíl TJ Slezan Frýdek-Místek 
nabízí všem zájemcům o aktivní 
pohyb možnost trénovat králov-
nu sportu – atletiku. Tréninky pří-
pravky, ve které jsou děti ročníků 
1998 až 2003, probíhají každé 
úterý, čtvrtek a pátek v době od 
15.00 do 16.30 hodin na stadio-
nu TJ Slezan ve Frýdku (neda-
leko vlakového nádraží). Celá 
příprava je věnována všeobecné 
pohybové průpravě, která je zá-
kladem pro všechny sporty.

Pět medailí z krosu
Běžci Slezanu Frýdek-Místek 

startovali na Mistrovství Moravy 
a Slezska v přespolním běhu. V 
campu Baldovec nedaleko Ma-
cochy připravili pořadatelé ná-
ročnou, ale běžecky zajímavou 
trať ve velice hezkém prostředí. 
Slezanští atleti přidali do sbírky 
dalších pět medailí. Jakub Ze-
maník vyhrál starší žáky a bron-
zem ho doplnil Vladimír Šmiřák. 
Stříbrné medaile vybojovali 
mladší žák Patrik Říha a junior 
Petr Lukeš a pro bronz si doběhl 
mezi muži mílaři Václav Kaňa.

Turnaje šachových nadějí
Beskydská šachová škola a 

SVČ Klíč uspořádala ve dnech 
1.-5. dubna již 31. ročník Tur-
najů šachových nadějí. V rámci 
něj probíhalo osm šachových 
turnajů pro všechny věkové a 
výkonnostní kategorie šachistů. 
Na startu se sešlo bezmála 300 
hráčů z CZE, SVK, POL, BLR, 
LTU, UKR, FRA, IRL a ENG. Vý-
sledky na www.chessfm.cz

Městská liga mládeže
Ve Středisku volného času 

Klíč se v pátek 9. dubna usku-
tečnilo 13. kolo Městské ligy mlá-
deže v šachu. Na startu se sešlo 
51 hráčů, kteří hráli v sedmi li-
gových turnajích. Vítězové jed-
notlivých lig: Extraliga – Michael 
Kubík, 1. liga – Tomáš Filip, 2. 
liga – Lukáš Kotrbatý, 3. liga – 
Vojtěch Raszka, 4. liga – Samuel 
Šigut, 5. liga – Ctibor Matlák, 6. 
liga – Michaela Morysová

Tomáš Pecha devátý
Tomáš Pecha (18 let – ELO 

2230) startoval v sobotu 10. dubna 
na šachovém turnaji v rapid šachu 
Bohuslavice OPEN. Tomáš měl 
výbornou první polovinu turnaje, 
kdy se ujal po 5. kole vedení v tur-
naji. Leč závěr mu nevyšel podle 
představ, a tak z toho nakonec 
bylo 9. místo. Vladan Pecha obsa-
dil 21. místo (5,5 bodu).

Igor Rausis stříbrný!
Velmistr Igor Rausis (FIDE 

ELO 2507), člen Beskydské ša-
chové školy, startoval ve dnech 
1.-5. dubna na 41. ročníku Open 
International trophée Claude 
Leroyer. V turnaji startovalo 76 
hráčů (5 velmistrů a 3 meziná-
rodní mistři) ze sedmi evrop-
ských zemí. Igor skvěle repre-
zentoval Beskydskou šachovou 
školu a obsadil výborné 2. místo.

Podle očekávání si vedly 
frýdecko-místecké volejba-
listky v úvodu vyřazovací 
části extraligy, když o svém 
postupu do semifinále roz-
hodly po dvou domácích vý-
hrách v nejkratší možné době 
na palubovce soupeře.

Frýdek-Místek sice prohrál 

Volejbalistky jsou v semifinále
Slavia Praha – Frýdek-Místek 2:3 (23, 24, -18, -18, -11)

úvodní dva sety v koncovkách, ale 
pak se projevila jeho větší kvalita, 
která byla zřejmá už z předcho-
zích domácích duelů. Na sokolky 
nyní čekají Brňačky, které stojí v 
cestě do finále. Po dvou zápasech 
v Brně jsou stanoveny termíny do-
mácích zápasů v hale 6. ZŠ na 17. 
a 18. dubna od 17 hodin.

DUEL SE SLAVIÍ: Jako přijatelný soupeř se pro čtvrtfinále ukázala praž-
ská Slavia, byť s ní šly sokolky dvakrát do tie-breaku. Foto: Petr Pavelka

Poprvé ve své sportovní 
kariéře nastupovali frýdec-
ko-místečtí hokejoví třeťáci k 
utkáním na velké hřiště. Hráli 
proti Dívčímu týmu (výběr Slo-
venska doplněn dvěma čes-
kými hokejistkami), Rožnovu 
pod Radhoštěm (posilněném 
o tři hráče Nového Jičína) a 
Jestřábům z Prostějova.

V prvním utkání narazili naši 
borci na Dívčí tým a po jedno-
značném průběhu zvítězili 8:0. 
Nejlepším hráčem našich ba-
rev byl vyhlášen Jakub Vacula. 
Druhé utkání sehráli naši s rož-
novskými kluky a zvítězili opět s 
osmi góly – 8:3. V tomto utkání 

Vítězství 3. tříd na domácím turnajiVítězství 3. tříd na domácím turnaji
byl naším nejlepším hráčem 
Pavel Srníček. Naše poslední 
utkání bylo zápasem o první 
místo proti jestřábům, kteří měli 
v danou chvíli také dvě výhry. 
Naši začali od začátku soupeře 
tlačit a v polovině zápasu vedli 
3:0, což byl i konečný výsledek. 
Pod něj se nejlépe podepsal 
Matěj Mička, který byl vyhlášen 
nejlepším hráčem utkání. Kluci 
tak slavili zlatou medaili. 

Na turnaji byli vyhlášen All 
star tým turnaje, kde se vešli i 
útočníci z Frýdku-Místku Voj-
těch Pindel a centr Adam Urban. 
Cenu Alexandra Ovečkina získal 
jejich spoluhráč Pavel Srníček.

Jezdecký oddíl TJ voltiž Frý-
dek-Místek zahájil 27. března 
svoji letošní závodní sezónu.

„Zima byla dlouhá a termín zá-
vodu byl opravdu brzy, ale i přes-
to, že nemáme halu a tréninky 
byly občas náročné vzhledem k 
počasí a terénu, vydali jsme se 
soutěžit do Brna - Veveří, do jez-
decké haly v areálu TJ Moravan. 
Náš oddíl reprezentovaly Klára 
Horsinková a Andrea Šplíchalová 
na koni Largo, pod vedením lon-
žérky Lenky Bujňákové. Děvčata 

Voltiž zahájila sezonu

závodila v kategorii žen juniorek 
a získala 12. a 13. místo. Nyní 
nás čekají další závody v dubnu 
v Tlumačově,“ informovala Mi-
chaela Guznar Růžičková, před-
sedkyně TJ voltiž F-M.

Nábor nových členů oddílu 
probíhá každou středu v malé 
tělocvičně sokolovny ve Frýd-
ku, od 18 do 19 hodin. Děti od 
6 do 12 let, které by měly zájem 
o cvičení na koni, se mohou 

také hlásit emailem (michaela-
guznarr@seznam.cz) nebo tel.: 
777 944 377. Více informací o 
činnosti oddílu najdete na we-
bových stránkách: http://www.
voltiz-fm.firemky.cz
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V oblasti životního prostředí chceme: Udržet kvalitní péči o zeleňV oblasti životního prostředí chceme: Udržet kvalitní péči o zeleň

8. PĚŠÍHO PLUKU: Nové projekty automaticky počítají s novou výsadbou zeleně.   Foto: Petr Pavelka

V předjaří ke konci vege-
tačního klidu byly na několika 
místech ve městě pokáceny 
stromy, takže se znovu, jako 
obvykle, objevily polemiky, zda 
se jednalo o uvážené a nezbyt-
né zásahy. Kácení dřevin je 
ovšem nutnou součástí péče o 
veřejnou zeleň, bez kterého by 
kvalita zeleně z dlouhodobého 
hlediska značně utrpěla.

Odbor životního prostředí a 
zemědělství frýdecko-místeckého 
magistrátu je si dobře vědom, že 
v zahradní a krajinářské tvorbě 
je nejdůležitějším faktorem čas. 
„Strom začne být vidět, začne 
plnit své poslání, po dvaceti, tři-
ceti i více letech. Vykácený strom 
nedokáže nikdo nahradit, jen ten 
čas. Jen oněch dvacet, třicet a 
více let. A tak je každé rozhod-
nutí o tom, zda strom vykácet či 
nikoliv, spojeno s velkou odpo-
vědností,“ ujišťuje Jiří Lederer, 
vedoucí oddělení zeleně. Pra-
covníci tohoto odboru vycházejí 
z následujících všeobecně plat-
ných principů: Ani velké množství 
stromů nemůže ve městě změnit 
obsah kyslíku. Jiné funkce jsou 
mnohonásobně důležitější. Stro-
my ovlivňují a zlepšují mikroklima. 
Snižují výkyvy teplot, v létě teplo-
ty snižují, v zimě zmírňují mrazy. 
Zvlhčují suchý letní vzduch. Sni-
žují pronikání hluku do okolí zdro-
je. Na povrchu listů poutají prach 
a podporují jeho usazování ze 
znečištěného ovzduší. Zmírňují 
prudkost větrů. Za bezvětří nao-
pak umožňují (hlavně pásy a po-

rosty stromů) přivádění nového vzduchu z okolí do 
města. Avšak jednou z nejdůležitějších funkcí stromů 
ve městě je jejich funkce estetická. Bez stromů by bylo 
naše město šedivé a nepěkné.

„Všechny tyto funkce však může plnit jen strom 
zdravý, vitální, udržovaný a rostoucí v odpovídajících 
podmínkách. A každý strom, jako živý organismus, 
má své období mladosti, dospělosti, stáří a smr-
ti. Životní podmínky, které neodpovídají jeho 
potřebám, mohou délku života stromu 

cí. Občas se vyskytne i názor, že 
zdravý strom se pozná podle pa-
řezu, který nevykazuje na řezné 
ráně žádné vady. To je ovšem hlu-
boký omyl,“ odpovídá Jiří Lederer.

V porostech stromů jde totiž 
většinou o to, aby celý porost měl 
dlouhodobou perspektivu opti-
málního rozvoje. Jedná se tedy o 
pěstební zásahy, které jsou nutné 
pro zachování kvality stromů. Kácí 
se stromy hlavně v přehoustlých 
porostech, provádí se probírky s 
cílem uvolnit cenné stromy. Vytváří 
se plošná a prostorová kompozice 
prostoru a poměr světla a stínu v 
porostu. V porostech jde tedy vždy 
o zachování kvality celku, a to i za 
cenu odstranění některých relativ-
ně i nepoškozených stromů. „To je 
ovšem i v souladu s platnou legis-
lativou. Podle zákona na ochranu 
přírody a krajiny se nehodnotí, zda 
je dřevina zdravá, přestárlá nebo 
jiná. Zákon vyžaduje hodnocení 
funkčního a estetického významu. 
Kritérií pro jeho hodnocení je vel-
ké množství – v běžné situaci se 
provádí vyhodnocení 20-30 kritérií, 
přičemž zdraví dřeviny je pouze 
jedním z nich. A proto funkční a 
estetický význam může být sní-
žený nebo nepatrný či zaniklý i u 
dřeviny z laického pohledu zdra-
vé,“ upozorňuje vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství 
Jaroslav Zezula.

U jednotlivě rostoucích stromů 
jde skoro vždy o jejich co možná 
nejdelší existenci na dané loka-
litě. Zde je hlavním hlediskem 
bezpečnost občanů, pěších i au-
tomobilového provozu. Houbami 
a hnilobou oslabené kmeny a vět-
ve mohou pádem způsobit vážné 
škody nebo zapříčinit vážné zra-
nění nebo i smrt. V místech silné-
ho provozu je tedy nutné pečlivě 
sledovat zdravotní stav stromů a v 
případě porušení stability provést 
skácení stromu. „Musíme vnímat 
i finanční hlediska. Ošetření a 

záchrana stromu se vyplatí jen 
tehdy, má-li opatření za následek 
podstatné prodloužení života stro-
mu,“ podotýká Michal Pobucký.

Odpovědět na otázku, zda ká-
cet, či nekácet, tedy není tak jed-
noduchá, jak by se na prvý pohled 
zdálo. Nekácet nic, bránit každý 
strom bez rozdílu, je nemožné i 
neodpovědné a ve svých důsled-
cích může způsobit více škody 
než užitku. Ovšem přistupovat ke 
kácení stromů lehkomyslně, bez 
náležitého vyhodnocení všech 
okolností, je stejně škodlivé. 

Kácení stromů ve veřejné ze-
leni probíhá především z důvodů 
pěstebních. Jsou proředěny pře-
houstlé skupiny listnatých stromů, 
které byly v minulosti vysazovány 
především iniciativou občanů. Ne-
zbytné bylo provést probírku po-
rostů na celé řadě míst ve městě.

Kácení dřevin v parcích je 
prováděno na základě projekto-
vé dokumentace, kterou odbor 
životního prostředí a zemědělství 
nechal zpracovat autorizova-
nému zahradnímu architektovi, 
který je zároveň soudním znal-
cem v oboru dendrologie. Tím je 
zaručena objektivita posouzení 
situace i navrhovaného kácení.

V mnoha případech je prová-
děno kácení stromů i na žádost 
občanů, pokud stromy doopravdy 
zhoršují hygienické podmínky byd-
lení. O nutnosti kácení rozhoduje 
konkrétní situace stromu a lokality, 
kde roste. Závažným důvodem 
je zejména existující nebo poten-
cionální kolize s bezpečností a 
zdravím občanů, výrazné ohrože-
ní majetkových či jiných hodnot, 
případně kolize s požadavky na 
územní rozvoj. Vždy se však po-
suzuje i možnost jiného řešení. 
Za závažné lze těžko považovat 
důvody vycházející z běžných fy-
ziologických projevů dřevin, napří-
klad opad listí, jehličí, plodů nebo 
subjektivní pocit stínění.

Nutné jsou i úpravy spodní 
části korun stromů a skupin keřů 
podél hlavních komunikací. Vět-
ve totiž brání bezpečnosti auto-
mobilového provozu, údržbě ko-
munikací, chodníků a veřejného 
osvětlení. V některých místech 
jsou skryty i dopravní značky.

„Občas je slyšet i názor, že se 
jen kácí a nic se nevysazuje. To 
je ovšem také omyl. Kácení dře-
vin je kompenzováno náhradními 
výsadbami. Na základě zpracova-
ných projektových dokumentací a 
podkladů zpracovaných odborem 
životního prostředí a zemědělství 
byly i v roce 2009 realizovány 
náhradní výsadby dřevin na plo-
chách veřejné zeleně. Celkové 
náklady na výsadbu dosáhly výše 
tří milionů korun. Bylo celkem 
vysázeno 382 ks nových stromů 
a cca 150 m2  keřů. Vysazují se 
stromy velké, které jsou odolnější 
vůči poškození a rychleji dosáh-
nou požadovaného funkčního a 
estetického účinku. Výška takové 
sazenice je 2,5 až 4 m a obvod 
kmene při výsadbě 14 až 18 cm. 
Ovšem vysoká je i jejich pořizova-
cí cena. Pohybuje se od 1 500 do 
3 000 Kč za kus a k tomu je nutné 
připočítat náklady na výsadbu i 
následnou péči,“ řekl Jaroslav Ze-
zula, který upozorňuje, že i letos 
se chystá náhradní výsadba za 
téměř dva miliony korun.

Odbor životního prostředí a 
zemědělství rozhoduje o kácení 
dřevin vždy pouze tehdy, je-li 
to v zájmu rozvoje funkčního a 
estetického významu veřejné 
zeleně. A samozřejmě všude 
tam, kde je to možné a potřeb-
né, zajišťuje i výsadby dřevin no-
vých. Závěrem je snad třeba jen 
upozornit na to, že ne všechno 
kácení ve městě je v režii měs-
ta. Změnou legislativy například 
mohou dnes za určitých pod-
mínek kácet stromy i právnické 
osoby bez dalších povolení. (pp)

MLADÝ-STARÝ: Stromy je nutné v porostech kácet i doplňovat. 
Foto: Petr Pavelka

velmi zkrátit. Dobrá péče o strom 
naopak jeho život ve městě 
značně prodlouží. A jednou z 
podmínek je i to, aby měl strom 
dostatek místa, aby mohl vytvo-
řit co největší plochu listů, která 
je jeho nejaktivnější částí. Aby v 
jeho okolí nebyly stromy nemoc-
né, které jsou zdrojem škůdců a 
chorob,“ vysvětluje Jiří Lederer.

„Samozřejmě jde i o bezpeč-
nost občanů. Strom, který by 
mohl ohrozit zdraví či životy lidí 
a nebo by mohl způsobit znač-
nou škodu pádem, je nutno co 
nejdříve odstranit,“ doplňuje ná-
městek primátora Michal Pobuc-
ký, který má životní prostředí ve 
městě ve své gesci.

Lidé mají problém poznat 
strom, který je nutno vykácet. 
Otázka zní: Jsou nějaká objektivní 
kritéria, nebo záleží jen na osob-
ním názoru člověka, který o stro-
my pečuje? „Samozřejmě existují 
metody, jak objektivně stav stro-
mu zhodnotit ze všech hledisek. 
Hodnocení však vyžaduje, kromě 
jiného, velké znalosti z pěstování, 
fyziologie dřevin, dendrologie a 
metod formování prostorového 
uspořádání porostů a jejich funk-
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V sobotu 27. března se z 
koncertního zájezdu do Pol-
ska vrátily čtyři komorní sou-
bory ze Základní umělecké 
školy Frýdek-Místek. Tímto 
zájezdem pokračovala spolu-
práce s hudební školou v Ko-
nině, která trvá právě pět let. 

Na třech koncertech se před-
stavilo akordeonové trio (připra-
vila Květuše Krůčková), houslové 
trio (Připravila Stela Panicová), 
soubor Tempra (připravila Lucie 
Franko) a kytarové kvarteto (při-
pravil Ladislav Muroň).

První koncert se uskutečnil v 
sále místní hudební školy, měl 
velmi slavnostní atmosféru, ře-
ditelé škol Krzysztof Pydyński a 
Ladislav Muroň vzpomenuli pěti-
leté výročí spolupráce obou škol.

„Naše i polské soubory předved-

Muzikanti ze ZUŠ vystoupili v PolskuMuzikanti ze ZUŠ vystoupili v Polsku
ly velmi dobré výkony, stejně jako 
naše klavíristka Barbora Halamová. 
Všichni sklidili velké ovace, zájem 
fotografů i místní televize,“ hodnotil 
Ladislav Muroň, ředitel školy.

Druhý koncert se uskutečnil 
v sále hudební školy v blízkém 
městě Kolo a třetí v útulném 
evangelickém kostele v Żychli-
ně. Kromě muzicírování si uči-
telé i studenti vyměnili vzájemně 
zkušenosti a dále měli žáci mož-
nost navštívit několik význam-
ných historických míst.

„V Gosławicach jsme navštívili 
regionální muzeum, které mapu-
je život v hnědouhelném regionu 
kolem Konina, avšak hlavní rari-
tou jsou pozůstatky slona lesního, 
které byly nalezeny v této oblas-
ti. V Kłodawě jsme si prohlédli 
funkční solný důl, sjeli jsme do 

hloubky 600 metrů. V Chełmně to 
byl dále památník obětem II. svě-

tové války a nakonec jsme navští-
vili půvabný zámek v Gołuchowě 

s přilehlou oborou,“ popsal nabitý 
program ředitel školy. 

Až do 7. května máte v Galerii 
pod zámkem jedinečnou příleži-
tost zhlédnout výstavu malíře a 
básníka Zdeňka Červinky, který 
pochází z Uherského Hradiště, 
města, které jej naučilo vnímat 
historii a poetickou krásu. Cítí 
její okamžiky, prehistorickou 
dobu slovanských osadníků i 
Velké Moravy, rytmické zvuky 
středověkých řemeslníků, me-
ditace Františkánských mnichů 
i komplikované příběhy míst-
ních obyvatel. Krom toho tuší 
písně a tanec laskavých a tvoři-
vých lidí ze sousedního Slovác-
ka i poslední vrstvu kratičkých 
příběhů z dílen, malých továren 
a židovských obchodů z dob 
První republiky.

Nicméně Zdeněk Červinka 
není krajinář, ani malíř městských 
periferií nebo malebných zákoutí 
měst, a ačkoliv zobrazuje lidské 
postavy, není ani malířem portré-
tů. Obsahem jeho obrazů je touha 
lidské duše. Trvale a nepřetržitě 
implantován do své vlasti, obrací 
touhy svého srdce do dáli. Maluje 
snová přímořská letoviska, benát-
ské laguny a motivy imaginární 
země, které jsou 
příjemně naplněny 
nostalgickými atribu-
ty nedávných, ale již 
zapomenutých dní 
konce devatenáctého 
století, vonící budou-
cími přísliby technic-
kých vymožeností, 
při zachování kouzla 
lidskosti, nadšení a 
poctivosti.

Obsah jeho umě-
leckého poselství a 
grafického vyjádření 
jeho spojení s kaž-
dou scénou je po-
ezie. Toto je jediná 

Červinka nabízí poetické malby
věc, která uvolňuje skryté jes-
kyně lidské duše tak, aby sou-
časně obohatila rozum a smys-
ly. Zdá se, že se umělec snaží 
věci naučit a ve stejné míře je i 
pochopit. Poezie Červinkových 
obrazů je jemná, hravá a radost-
ně hřejivá s úchvatnou směsicí 
milující ironie i s trochou smutné-
ho sarkasmu. Zdají se být sou-
časně dekadentně kultivované i 
nostalgické.

Výtvarný projev Zdeňka Červin-
ky navazuje na českou imaginární 
malbu čerpající ze surrealismu z 
let 1930. Jednoduchá kompozice 
jeho pohledů na krajinu a zhmot-
něné nehybné ticho obrazů, spo-
lečně se samotářskou architektu-
rou, připomínají italské metafyzické 
obrazy. Společně s těmito před-
stavami Zdeněk Červinka vytváří 
svou vlastní reakci na magický 
realismus, ve kterém se předměty 
a lidé z reálného světa obrací do 
sebe ve svých myšlenkách a zno-
vu prožívají hluboké vzpomínky. 
Rozsah obrazů je naplněn nepo-
psatelným očekáváním blížících se 
důležitých, smysluplných událostí. 

Červinka se podílí na kreativní 

hře, smíchu a čisté ironie, a tak ob-
léká vše do oděvu zvláštních příbě-
hů malých lidí v ideální venkovské 
krajině. Liší se ve svém způsobu 
vytváření obrazů, ze současné 
akademické bravurnosti a nového 
expresionismu mladé generace 
malířů. Červinkův způsob je spo-
jen více se stylem malby „starých 
mistrů“. Maluje pomalu, v postup-
ných vrstvách sytých pastelových 
barev a jemných tvarů, ve snaze 
dosáhnout krásných a barevných 
palet. Linie kresby ustupuje vlivu 
barevného námětu a je rozsahově 
prostá a jednoduchá tak, že vytvá-
ří pocit naivní těžkopádnosti. Proto 
může být někdy Červinka začleňo-
ván mezi naivní malíře. Jeho jed-
noduchost je však záměrná, jak 
to ukazuje přesný smysl rozsahu, 
a jemně spočívá na hranici mezi 
všedností a ušlechtilostí, mezi pa-
rodií a hlubokou úctou. A tak svět 
Zdeňka Červinky uvádí diváky do 
rozpaků, a to zejména ty, kteří jsou 
obeznámeni se současným klišé 
malířství. Chcete-li jednoduše vi-
dět něco jiného, jedinečného a 
osobitého, zastavte se do Galerie 
pod zámkem.

ZDENĚK ČERVINKA: Malby zaujmou zvláštní jasnou barevností. Foto: Petr Pavelka

Pořadatelé frýdecko-místec-
kého festivalu Beskydy Sound 
odhalili další účinkující. Již dří-
ve bylo oznámeno vystoupení 
kapel Horkýže Slíže, Vypsaná 
Fixa, Toxique, Dubioza Kolektiv 
a Psio Crew, nyní k nim pořada-
telé přidávají Davida Kollera s 
hity legendární Lucie a domácí 
miláčky The Cornflakes.

Již za čtyři měsíce, v sobotu 
14. srpna, se na nábřeží Ostravice 
ve Frýdku-Místku odehraje 4. roč-
ník hudebního festivalu Beskydy 
Sound. Celý festivalový den bude 
ve znamení zábavy, dobrého jídla 
a pití a vystoupení skvělých kapel. 
Pořadatelé navíc připravili od pon-
dělí 19. dubna mimořádnou akci. 
Návštěvníci si mohou zakoupit 
dvě vstupenky za cenu jedné, 
tedy dohromady za 200 korun.

„V minulých letech byly vy-
stupující kapely na festivalu více 
šité na míru lidem středního 
věku. Letos jsme se rozhodli 
celý festival dramaturgií více při-
blížit mladším návštěvníkům, pro 
které mnohdy znamená dvě stě 
nebo tři sta korun za vstupenku 
dost peněz. Proto přicházíme s 
akcí, kdy od 19. dubna během 
dvou týdnů mohou návštěvníci 
získat dvě vstupenky za cenu 
jedné, tedy za 200 korun,“ uvádí 

Koller a Cornflakes na Beskydy Sound

Milan Anděl.
Postup, jak získat dvě vstupen-

ky na Beskydy Sound za dvě stov-
ky, je jednoduchý. Stačí se připojit 
ke skupině fanoušků festivalu na 
síti Facebook. Každý registrovaný 
člen si potom může zvýhodněné 
vstupenky zakoupit v místeckém 
Beskydském informačním cent-
ru. „Věříme, že především mladší 
návštěvníky naše akce zaujme a 
že si nenechají ujít možnost pro-
žít den plný zábavy a zhlédnout 
plejádu skvělých kapel za pouhou 
stokorunu,“ dodává Anděl. 

A je o co stát. David Koller vy-
stoupí ve Frýdku-Místku vůbec 
poprvé a hned pod širým nebem 
s repertoárem, v kterém nebudou 
chybět největší hity kapely Lucie. 
Zato domácí The Cornflakes jsou 
zde pečení-vaření – jedná se o jed-
nu z nejperspektivnějších frýdecko-
místeckých kapel za poslední roky, 
což podtrhuje i fakt, že po vydání 
desky Emotion From the Socket 
loni v listopadu letos nebudou chy-
bět na řadě velkých českých festi-
valů. A to ještě není všemu konec 
– skupinu účinkujících ještě rozšíří 
čtyři kapely, mezi kterými nebude 
chybět milé zahraniční překvape-
ní. Definitivní podobu programu 
pořadatelé chtějí nechat v tajnosti 
do května.
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Rada města Frýdku-Místku 
schválila nová Pravidla pro pro-
nájem bytů ve vlastnictví statu-
tárního města Frýdek-Místek, a 
to s účinností od 1. 4. 2010. 

Tato Pravidla mají 2 části, a to 
Zásady pro pronájem obecních 
bytů a Zásady přidělování bytů v 
domech zvláštního určení.

Změny v Zásadách pro pro-
nájem obecních bytů spočívají 
zejména ve vytvoření skupin ze 
stávajících žadatelů o byt, kteří již 
jsou vedení v seznamu žadatelů na 
odboru správy obecního majet-
ku nebo jejich podaná žádost o byt 
bude do tohoto seznamu zařazena, 
a přizpůsobení možnosti pronájmu 
bytu specifickým podmínkám těch-
to žadatelů. Jedná se o:

- občany, kteří si nejsou 
schopni zajistit bydlení vlastními 
finančními prostředky. Pro tuto 
skupinu žadatelů bude určen 
pronájem startovacích bytů o 
velikosti 0+2 v domě čp. 811 ul. 
Malý Koloredov. Nájemní smlou-
va bude uzavřena na dobu urči-
tou, nejdéle na 5 let

- občany se zdravotním posti-
žením vyžadujícím bezbariérovou 
úpravu bytu. Tito občané budou 
mít možnost pronájmu bezbarié-
rového bytu (1 byt o velikosti 0+1 
v domě čp. 55 a 1 byt o velikosti 
0+1 v domě čp. 56 na ul. Zámecká 
a 11 bytů o velikosti 0+1 v domě 
čp. 811 ul. Malý Koloredov) nebo 
bytu s částečnou bezbariéro-
vou úpravou (12 bytů v domě čp. 
605 na ul. Sadová). Smlouva o ná-
jmu bytu může být uzavřena pou-
ze s žadatelem, jehož zdravotní 
postižení vyžaduje bezbariérovou 

Pravidla pro pronájem bytů
úpravu bytu, popř. takové postiže-
ní má osoba v budoucí společné 
domácnosti žadatele

- občany se zdravotním ome-
zením, které je důvodem pro při-
znaný invalidní důchod. Pro tyto 
žadatele je určen pronájem vyčle-
něných bytů v domech zvlášt-
ního určení (5 bytů o velikosti 1+1 
v domě čp. 146 a 5 bytů o velikosti 
1+1 v domě čp. 147 na ul. 17. lis-
topadu). Smlouva o nájmu bytu 
může být uzavřena pouze s ža-
datelem, který má zdravotní ome-
zení, jež je důvodem pro přiznaný 
invalidní důchod, popř. takové po-
stižení má osoba v budoucí spo-
lečné domácnosti žadatele

- osoby ohrožené sociálním 
vyloučením (děti z ústavní nebo 
ochranné výchovy, děti po ukon-
čení pěstounské péče, navrátilci 
z výkonu trestu, osoby bez pří-
střeší, právně způsobilé osoby 
ze zařízení sociální péče, osoby 
s duševním onemocněním). Tato 
skupina osob bude mít možnost 
pronájmu vstupního bytu o ve-
likosti 0+1, příp. 1+1 s posky-
tovanou sociální službou. Ná-
jemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou, nejdéle na 2 roky. 

V současné době jsou všech-
ny byty pronajaty, pokud však 
dojde k ukončení nájemního 
vztahu (např. dohodou, po úmrtí 
nebo vyklizení), budou byty na-
bízeny tímto novým způsobem. 

Žadatelé, kteří již jsou vedení v 
seznamu žadatelů, by měli v pří-
padě zájmu písemně doplnit svou 
žádost o požadavek na pronájem 
bytu určitého typu bydlení a dolo-
žit skutečnosti podstatné pro za-
řazení do uvedených skupin. 

Bližší informace získáte na 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
odboru správy obecního majetku, 
bytové oddělení, ul.Radniční 10, 
telefon 558 609 181, kancelář č. 
208 v době úředních hodin:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 h. 
čtvrtek 13.00 – 15.00 hod. 

Změny v Zásadách přidělo-
vání bytů v domech zvláštního 
určení (DZU) se v hlavní míře 

týkají úpravy podmínek přijímaní 
žádostí do evidence žadatelů. 
Žádost o přidělení bytu v DZU si 
mohou u odboru sociálních služeb 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
podat občané s trvalým bydlištěm 
ve městě starší 65 let pobírající 
starobní důchod nebo občané 
mladší 65 let pobírající invalidní 
důchod v třetím stupni invalidity 
s přiznaným příspěvkem na péči 
minimálně I. stupně nebo občané 
mladší 65 let pobírající starobní 
důchod s přiznaným příspěvkem 
na péči minimálně I. stupně, je-
jichž zdravotní stav a sociální 
poměry odůvodňují potřebu zave-
dení sociální služby, která je uve-
dena v zákoně o sociálních služ-
bách nebo lze předpokládat, že 
tuto pomoc budou potřebovat pro 
postupné ubývání soběstačnos-
ti, zhoršování zdravotního stavu 
nebo nevyhovující kvalitu bydlení.

Žádost si mohou podat také 
manželé či jiné dvojice, které chtějí 
žít ve společné domácnosti za před-
pokladu, že oba splňují podmínky 
pro přijetí žádosti do evidence. 

Další podstatnou změnu za-
znamenají žadatelé v bodova-
cím systému hodnotícím sociální 
potřebnost žadatelů, který přihlí-
ží k soběstačnosti a sociálním a 
bytovým poměrům žadatele.

Žadatelé, kteří již mají u od-
boru sociálních služeb podanou 
žádost o přidělení bytu v DZU, 
ale nesplňují podmínky nových 
zásad, se nemusí obávat vyřa-
zení – veškeré žádosti zůstá-
vají v evidenci, pouze během 
nejbližší aktualizace žádostí v 
měsíci dubnu 2010 dojde k pře-
hodnocení celkové sociální situ-
ace všech žadatelů dle nového 
bodovacího systému. 

Všechny změny byly navrženy 
tak, aby vedly k objektivnějšímu 
posuzování celkové sociální 
potřebnosti, efektivnějšímu vyu-
žívání poskytovaných terénních 
sociálních služeb, zejména pečo-
vatelských, a celkově tak přispěly 
ke komplexnějšímu řešení otázek 
bydlení seniorů ve městě. 

Veškeré dotazy týkající se 
nových zásad budou žadatelům 
zodpovězeny sociálními pracov-
nicemi oddělení sociálních slu-
žeb během nejbližší aktualizace 
žádostí v měsíci dubnu 2010. 
Uveřejnění uvedených materi-
álů na internetových stránkách

Zásady pro pronájem 
obecních bytů – http://www.fry-
dekmistek.cz/cz/obcan/organy-

mesta/magistrat-mesta/odbor-
spravy-obecniho-majetku/ 

Zásady přidělování bytů v 
domech zvláštního určení – 
http://www.frydekmistek.cz/cz/
obcan/organy-mesta/magistrat-
mesta/odbor-socialnich-sluzeb/
Ing. Bc. Hana Kalužová – od-
bor správy obecního majetku
Bc. Jarmila Kozlová – odbor 

sociálních služeb 

Statutární město Frýdek-Mís-
tek ve spolupráci s městskými 
společnostmi Frýdeckou sklád-
kou a technickými službami 
TS a dalšími organizacemi zve 
na oslavu Dne Země, která se 
uskuteční 22. dubna tradičně v 
Sadech Bedřicha Smetany.

Letošní oslavy Dne Země 
mají podtitul Země není popelni-
ce a kromě obvyklé účasti škol a 
školek jsou určeny i široké veřej-
nosti. Náměstek primátora Michal 
Pobucký vyhlásí vítěze soutěže 
Zachraň strom, vystoupí děti Stře-
diska volného času Klíč a od 10 
do 15 hodin je připraveno znovu 
plno aktivit, které mohou děti pro-
jít dle svého výběru. Někdo ab-
solvuje zábavnou soutěž o třídění 
odpadu, ochutnávku biopotravin, 
výrobu ručního papíru, papíro-

Země není popelnice
vých korálků nebo lanové překáž-
ky či štafetové soutěže. Frýdecká 
skládka bude seznamovat s tím, 
jak se zpracovávají odpady ve 
městě, zajímavý bude návěs, 
jenž simuluje českou domácnost. 
„Návštěvníci se mohou dozvědět, 
jak je možné v domácnosti šetřit 
elektrickou energií, kam odevzdat 
spotřebiče, když doslouží, a po-
dobně,“ říká náměstek primátora 
Michal Pobucký.

Osvěta přijde ze strany Povo-
dí Odry panely na téma Ochrana 
a obnova přirozených biotopů 
při správě toků i včelařů, kteří 
pomohou nahlédnout do života 
včel, tolik důležitých pro přírodu.

V areálu Sokolíku proběhnou 
další hry a soutěže a Základní 
umělecké škola zde předvede 
ukázky svých aktivit.  (pp)

Poliklinika-Místek 
pronajme zařízenou 
kancelář v přízemí

a lékařskou ordinaci.
info: 603 254 322,

558 900 388

MUDr. Bukovjan
Miroslav, psychiatr, 
zahájil svoji praxi

na Poliklinice v Místku.
Psychiatrická ambulan-
ce se nachází ve II.NP, 
číslo tel: 777 037 153
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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, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, 
vařiče, myčky nádobí, vysavače, 
žehličky, váhy, monitory, tiskárny, 
televizory, rádia, videorekordéry, 
telefony a ostatní domácí spotřebiče.
Mobilní sběrna:
U krytého bazénu  20. 4. - 22. 4.
Park. u Kauflandu  27. 4. - 29. 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

Chemických látek je kolem nás 
velké množství. Každá z nich je 
jinak nebezpečná a při nevhod-
ném zacházení působí nepříznivě 
nejen na lidi, zvířata, ale i na okolní 
životní prostředí. Působení těchto 
látek se může projevit ihned (žíra-
vé a výbušné vlastnosti) nebo mají 
pozdější účinek (např. toxické, mu-
tagenní, karcinogenní vlastnosti).

Nejen samotné chemické lát-
ky, ale i jejich obaly (např. láhev 
od ředidla, nádoba od barev) ne-
patří rozhodně do komunálního 

Chemické látky a přípravky
odpadu. Tyto odpady se musí 
odevzdat na sběrných dvorech 
nebo mobilní sběrně, kde jsou ulo-
ženy do příslušných nádob či kon-
tejnerů tak, aby neohrozily okolní 
životní prostředí či zdraví lidí.

Každá nádoba je označena, aby 
nedošlo k promíchání jednotlivých 
druhů odpadů, a vybavena identi-
fikačním listem, kde jsou sepsaná 
rizika, co by se mohlo stát v případě 
úniku jednotlivých látek, způsob je-
jich nakládání a první pomoc v pří-
padě potřísnění těmito látkami. 

Po shromáždění dostatečné-
ho množství jsou odvezeny au-
tem splňujícím požadavky ADR 
k jejich konečné likvidaci. Velká 
část odpadů končí ve spalovně, 
menší část na skládce nebo slou-
ží k regeneraci a znovu se použijí 
ve výrobě. Ve Frýdku-Místku mů-
žete tyto odpady odevzdat na SD 
na Panských Nových Dvorech 
vedle skládky, SD Collolouky 
vedle hypermarketu Tesco, SD 
Pod estakádou vedle Slezanu 
nebo mobilní sběrně.

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor územního rozvoje a 
stavebního řádu, jako pořizova-
tel Změny č. 1 Územního plánu 
Frýdku-Místku, podle § 6, odst 
1 písm. a) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“) zahajuje 
projednávání Návrhu zadání 
změny č. 1 Územního plánu 
Frýdku-Místku podle § 47, odst. 
2 stavebního zákona.

Návrh zadání změny č. 1 
Územního plánu Frýdku-Místku 
bude podle § 47 odst. 2 sta-

Oznámení o projednávání Návrhu zadání 
změny č. 1 Územního plánu Frýdku-Místku

vebního zákona vystaven k ve-
řejnému nahlédnutí po dobu 30 
dnů ode dne vyvěšení oznámení 
o projednání zadání na úřední 
desce v tištěné podobě v budově 
Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, odboru územního rozvoje a 
stavebního řádu, Radniční 1148, 
kanc. č. 407 v pondělí a středu 
od 8.00 – 17.00 hodin, ve čtvrtek 
od 8.00 – 15.00 hodin, v úterý a 
pátek od 8.00 – 13.30 hodin.

V elektronické podobě na inter-
netové adrese www.frydekmistek.
cz pod odkazem „úřední deska“ 
ode dne 7. 4. 2010 do 6. 5. 2010

Podle ustanovení § 47, odst. 
2 stavebního zákona může kaž-
dý uplatnit u pořizovatele (Ma-
gistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního rozvoje a sta-
vebního řádu) své připomínky do 
30 dnů ode dne vyvěšení ozná-
mení o projednání Návrhu zadá-
ní změny č. 1 Územního plánu 

Frýdku-Místku na úřední desce, 
tj. do 6. 5. 2010.

Podle ustanovení § 47, odst. 
2 stavebního zákona do 30 dnů 
od obdržení návrhu zadání mo-
hou dotčené orgány a krajský 
úřad uplatnit u pořizovatele své 
požadavky na obsah změny 
územního plánu, vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů a 
požadavek na vyhodnocení vlivů 
změny územního plánu na životní 
prostředí, včetně jejího obsahu a 
rozsahu podle zvláštního právní-
ho předpisu. Ve stejné lhůtě mo-
hou uplatnit u pořizovatele své 
podněty i sousední obce.

K požadavkům dotčených 
orgánů, krajského úřadu a k 
podnětům sousedních obcí nebo 
k připomínkám uplatněným po 
uvedených lhůtách se nepřihlíží.

S případnými dotazy se, pro-
sím, obracejte na Ing. arch. Zuza-
nu Břachovou, tel. 558 609 275.

V letech 2007-2010 se po-
stupně realizovaly stanovené 
cíle pracovních skupin komu-
nitního plánování sociálních 
služeb v rámci „Komunitního 
plánu rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdek-Místek na léta 
2007-2010“. Toto období bylo 
pro poskytovatele sociálních 
služeb obdobím velkých změn 
v návaznosti na nový zákon o 
sociálních službách, zaváděním 
standardů kvality sociálních slu-
žeb a změnami ve financování 
sociálních služeb.

Mezi úspěšně realizované 
cíle patří například vybudování 
Centra pečovatelských služeb 
Frýdek-Místek, p.o., zahájila se 
výstavba hospice, byla rozšířena 
kapacita jesliček, vznikají nové 
potřebné služby odlehčovací 
péče a chráněného bydlení pro 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením, podpořeny byly služ-
by terénní pro osoby s duševním 
onemocněním nebo služby rané 
péče pro děti do 7 let se zdra-
votním postižením. Rozvíjí se 
také služby poradenské v rámci 

Přípravy střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb pokračují

občanské poradny, dále odborné 
poradenství pro osoby závislé na 
alkoholu a jiných návykových lát-
kách. Důležitou oblastí jsou také 
preventivní služby pro děti a mlá-
dež a terénní služby pro osoby 
ohrožené sociálním vyloučením.

V letošním roce se bude 
schvalovat navazující střednědo-
bý plán rozvoje sociálních služeb 
ve městě Frýdek-Místek. Pracov-
ní skupiny složené ze zástupců 
poskytovatelů sociálních služeb 
a souvisejících aktivit zpracova-
ly SWOT analýzy a postupně si 
stanovily cíle, které vycházejí z 
dotazníkového šetření mezi uži-
vateli sociálních služeb, z aktuál-
ní potřebnosti jednotlivých služeb 
z pohledu poskytovatelů a s vý-
hledem na budoucí vývoj služeb.

Ať jste z řad odborné či laic-
ké veřejnosti a máte zájem o 
informace nebo se chcete pří-
mo podílet na plánování soci-
álních služeb ve Frýdku-Míst-
ku, můžete se obrátit na odbor 
sociálních služeb Magistrátu 
města Frýdek-Místek, kancelář 
č. 205, Mgr. Hana Kohutová.

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor sociálních služeb, upo-
zorňuje všechny žadatele, kteří již 
mají podanou žádost o přidělení 
bytu v domech zvláštního urče-
ní (v Domech s pečovatelskou 
službou – ul. Sadová, ul. 17. lis-
topadu, ul. Zámecká, ul. Na Aleji 
82 ve Frýdku-Místku a Penzionu 
pro seniory ul. Lískovecká 86 ve 
Frýdku-Místku), aby se v období 

od 1. dubna do 29. dubna 2010 
dostavili v úřední dny pondělí a 
středu (v době od 8.00 do 17.00 
h) a ve čtvrtek (v době od 13.00 
do 15.00 h) na odbor sociálních 
služeb, budova ul. Radniční 
1149, přízemí, kanc. č. 107 a 110 
k aktualizaci svých žádostí. Dále 
upozorňujeme, že v této době, tj. 
v měsíci dubnu, se nebudou při-
jímat do evidence nové žádosti.

Sociální služby upozorňují
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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-

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.

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

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

HARMONOGRAM SVOZU
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

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

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

Vyzkoušejte saunové 
ceremoniály

více informací na
www.sportplex.cz
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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.czk

Jiráskova 506
www.mkmistek.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
FRÝDEK-MÍSTEK

KAVÁRNA RADHOŠŤ

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek

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

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

SV
te

21. dubna v 19 hodin
SCREAMERS NARUBY

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

22. dubna v 18 hodin
6. koncert KPH a 3. koncert Cyklu

pro mládež 2009/2010
BRNĚNSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO

Účinkují: Michal Hrubý, Michal Hutyra, Mar-
tin Lindtner, Martin Wiesner. Program: L. 
Brouwer, C. Ditters von Dittersdorf, J. W. Du-
arte, M. Praetorius, M. D. Pujol, J. S. Bach, 
L. Boccherini, A. York
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)
Pátek 23. dubna v 19 hodin – frýdecký zámek

5. zámecký koncert 2009/2010
JARNÍ KONCERT ŽENSKÉHO PĚVEC-
KÉHO SBORU BOHUSLAVA MARTINŮ 

FRÝDEK-MÍSTEK
Sólisté: Jana Kurečková – soprán, Jiří Bys-
troň – flétna, Michal Bárta – klavír
Diriguje: Milan Báchorek
Program: Antonín Dvořák – Moravské dvojzpě-
vy, Milan Báchorek – Balada na slova lidové 
poezie pro soprán, ženský sbor, flétnu, housle 
a klavír, Jaroslav Ježek – Písničky v úpravě 
Františka Hámy pro ženský sbor a klavír
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

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

Rezervace: p. Polomská 774 409 369
PÁTEČNÍ HUDEBNÍ PRODUKCE

od 19 do 23 hodin
23. 4. Evergreen Party – Pavel Ondráček 

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

a Ivan Obračaj

Hlavní 111
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 v 15 hodin v mu-
zejní expozici frýdeckého zámku.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

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 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.

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 díva-
jí s nedůvěrou a podezřením. Hrají: členové 
RND. Režie: Ondrej Spišák. Slovenská pre-
miéra. Vstupné: 400, 380 a 350 Kč
Mimo předplatné.

Sobota 17. dubna 2010 v 19 hodin
Radošinské naivné divadlo

Stanislav Štepka
MÁM OKNO

Předpl. 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

25. dubna v 15 hodin
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila Praha

ČERT A KÁČA
Hravé loutkoherecké představení s písnička-
mi, kde děti jen nesedí v hledišti, ale spolu-
pracují s herci, zamýšlí se s nimi a dokonce 
i vstanou ze sedadel a stávají se součástí 
pohádky. Vstupné: 50 Kč

29. dubna v 19 hodin
Těšínské divadlo

William Shakespeare
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

I když patří tato Shakespearova komedie k těm 
nejhranějším, každá doba v ní nachází něco 
nového, co dovede diváka nejenom oslovit, ale 
především pobavit. Trampoty milenců, kteří si 
nedokážou poradit se svými city, šestice roz-
tomilých popletů, kteří nacvičují divadelní před-
stavení a zlomyslné kousky škodolibého skřítka 
Puka rozesmávají diváky v průběhu staletí snad 
na celém světě. A nejen postavy pozemské, ale 
také Oberon, král víl, má problémy se svou paní 
Titánií. Jejich vzájemné úklady jsou obohacením 
této vpravdě divácké komedie. Pro skupinu FMA 
(prodej vstupenek hod. před začát. představení)

KINO
18. 4. v 19.00 hod.

LÍTÁM V TOM/USA
5 nominací na Oscara. Příběh muže, který žil s 
hlavou v oblacích. V hlavní roli George Clooney.

21.-22. 4. v 19.00 hod.
POUTA/ČR

Strhující a napínavý thriller režiséra Radima 

Špačka.
23. - 24. 4. v 16.30 h., 25. 4. v 17.00 h.

PLANETA 51/VB
Vítejte na pohodové planetě, kde je člověk 
strašným vetřelcem! Animovaný film pro děti.

23.-25.4. v 19.00 hod.
PROKLETÝ OSTROV/USA

Čtvrtá spolupráce legendárního režiséra Mar-
tina Scorseseho a herce Leonarda Di Capria. 
Kombinace retro-detektivky, hororu a thrilleru.

28. 4. v 19.00 hod.
VLKODLAK/VB

Když je měsíc v úplňku, legenda ožívá!
30. 4. v 17.00 hod.

ARTHUR A MALTAZAROVA POMSTA/
Francie

Po úspěšném filmu Artur a Minimojové při-
chází Luc Besson s pokračováním příběhu o 
malém hrdinovi…

30. 4. v 19.00 hod.
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE/Francie

Film T. Gilliama o cestování divadelní sku-
piny dr. Parnasse, který se prostřednictvím 
smlouvy s ďáblem stal nesmrtelným.

FILMOVÝ KLUB
Před každou projekcí bude lektorský úvod.

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. 

26. 4. v 19.00 hod.
Cesty z okupace: PROTEKTOR/ČR

Okupační drama z doby atentátu na R. Heidricha.
27. 4. v 19.00 hod.

Cesty z okupace: VYŠŠÍ PRINCIP/ČR 
Okupační drama se strhujícími hereckými 
výkony podle stejnojmenné povídky J. Drdy 
z knihy Němá barikáda.

BIJÁSEK
23. 4. v 10.00 hod.

PÁSMO FILMOVÝCH POHÁDEK PRO 
NEJMENŠÍ – O ZLATÉ RYBCE/ČR

O líném Honzovi, Cvrček a pavouk, Krtek 
chemikem a další příběhy.

24. 4. ve 14.00 hod.
ASTRO BOY/Hong Kong/USA

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

prožít jenom on. 

FILMY PRO SENIORY
28. 4. v 10.00 hod.

Český lev za rok 2009 – PROTEKTOR/ČR
Okupační drama z doby atentátu na R. Heidricha.

Připravujeme:
6. května v 19 hodin

KAREL PLÍHAL – RECITÁL - Vstupné: 200 Kč
Výstavy:

1.-30. dubna 
Pohled do jiného, a přece stejného světa

1. ročník mezinárodní výstavy osob
s poruchami autistického spektra

TOMÁŠ KUREČKA – „babinec“
od 15. 4. (19:00) do 15. 5.

K zahájení výstavy zahraje kapela
THE CONVERSE

NEJVĚTŠÍ NABÍDKU LETNÍCH POBY-
TOVÝCH TÁBORŮ NAJDETE NA WWW.

KLICFM.CZ
24. 4. - FRÝDECKO-MÍSTECKÝ

ROGAINING
Program: Přijďte a zúčastněte se s námi ne-
tradičního orientačního běhu (pochodu či pro-
cházky), kde se družstvo snaží dle mapy na-
vštívit, ve stanoveném časovém limitu 5 hodin, 
co nejvíce kontrolních stanovišť umístěných v 
terénu (město Frýdek-Místek a přilehlé okolí). 
Kontrolní stanoviště mají každá svou bodo-
vou hodnotu dle vzdálenosti od startu a lze 
je navštívit v libovolném pořadí. Bližší pravidla 
budou vysvětlena organizátory v den závodu.
Družstva, která se umístí na 1.-3. místě, budou 
odměněna medailemi a věcnou odměnou.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
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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

Zdeněk Červinka
Malby a grafiky

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

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

16. 4. pátek NIRONIC & HIP-HOP PARTY 
JEDINÝ ČERNÝ RAPPER V ČESKÉ RAPUB-
LICE POPRVÉ VE STOUNU!!! DJs: RAWAL, 
BURCHO, BJALY, SHUPSTA RUČÍ ZA SKVĚ-
LOU PÁRTY – ZÁKAZNÍCI T-MOBILE ZVÝ-
HODNĚNÉ 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, VEN-
CA, DZANDRA, FLOU-TEK *VSTUP ZDARMA*
21. 4. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE… *VSTUP ZDARMA*
22. 4. čtvrtek BALKÁNSKÁ DISKOTÉKA
DJ JUAN A VEČER V RYTMU BALKÁNSKÝCH 
RYTMŮ *VSTUP ZDARMA*
23. 4. pátek VIDEOHITY 18+
DJ X A NEJLEPŠÍ KLIPY A HITY DOBY MI-

NULÉ, AKCE POUZE PRO DOSPĚLÉ LIDI 
*VSTUP OD 18 LET*
24. 4. sobota MEGA NAA:SH:UP
MAZTEK (TECHSTEPOVÁ HVĚZDA Z ITÁ-
LIE) / CLOSE2DEATH, SUBCULTURE, 
BASSWERK, C.N.B/DNB.CZ, LOCAL HERO-
ES / LOCALHEROES.CZ, SMARIO / MKT-
BROS, BEAT+, HYPOTHEC / MKTBROS + 
VOC. LOBOTOMIA / REDRUM
28. 4. středa STOUNDRUM SPECIAL
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOV-
KA POKRAČUJE…*VSTUPNÉ ZDARMA*
29. 4. čtvrtek FM-CITY PARTY
DJ SHUPSTA & FM-PEOPLE *VSTUPNÉ ZDARMA*
30. 4. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 18+ RETRO 
EDITION – DJ KOMÁR
DJ KOMÁR, KTERÝ HRÁL HITY PŘED 6 
LETY, SE VRACÍ NA MÍSTO ČINU
PŘIPRAVUJEME:
14. 5. pátek INDY A WICH – TURNÉ K NOVÉ 
DESCE!!!

„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

17. 4. – 21. 5. Zuzana Čadová: sochy, kresby

GALERIE POD SVÍCNEM

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

společného obrazu

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.
23. 4. Výtvarka – Výroba krabice na 

tříděný odpad – drobný hliník
Maminky, přijďte nám pomoci vyrobit další 

originální nádobu na třídění odpadu!
26. 4. Soutěž maminek o nejlepší jarní salát

Vyzýváme všechny šikovné maminky na 
soutěžní klání o nejlepší jarní salát!

Nenechte se zahanbit a doneste vzorky k 
ochutnání! Vítězku samozřejmě čeká odmě-

na. Těšíme se na vaše kuchařské umění! 
Začátek v 10.00 hod.

Paní Ludmila Števulová nás seznámí s no-
vými produkty společnosti Hamé určenými 
pro děti. Čeká nás také drobná ochutnávka 

těchto výrobků. Začátek v 10.00 hod.
30. 4. Rej čarodějnic

Zveme všechny děti, aby dnes přišly v kos-
týmech čarodějnic! Čeká nás zajímavý pro-

gram, plnění čarodějnických úkolů, diskotéka 
a také sladké odměny! 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, šát-
ky na nošení dětí…)
- Laktační poradna (v pohodlí vašeho domo-
va nebo v MaMiCentru)
- Výživová poradna – pro maminky i tatínky
- Prodej aromaterapie pro těhotenství, po-
rod, šestinedělí a péči o děti
- Nastřelování náušnic (v pohodlí vašeho do-
mova 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 těhotenské-
ho kurzu, který zahrnuje přípravu k porodu a 
přípravu na kojení, můžete využít hodin aqua-
těhobiku – 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 NOVORO-
ZENCEM A KOJENCEM – 1. lekce: 28. 4. - 9.30
Druhá lekce kurzu je vždy za týden ve stejném 
čase. Kurz s praktickým nácvikem je možné ab-
solvovat už v těhotenství nebo až s miminkem.
DĚTSKÉ MASÁŽE SE ZÁKLADY ARO-

MATERAPIE – 1. lekce: 19. 5. v 9.30
Druhá lekce kurzu je za týden ve stejném čase. 
Kurz s praktickým nácvikem je možné absolvo-
vat už v těhotenství nebo až s miminkem.

ŠÁTKOVÁNÍ – NOŠENÍ DĚŤÁTKA
V ŠÁTKU: 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. 
měsíci věku dítěte.

MaMiCentrum
Služby pro maminky a miminka

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

nýrů 764, Místek - FM a okolí, od 8:15 hodin
Startovné: 30 Kč/1 osoba
Přihlášky a informace: Jiří Šnapka, telefon: 604 
524 066, 558 435 067, e-mail: jirka@klicfm.cz
24. 4. - S HARRYM HURÁ DO BRADAVIC V.
Program: Přijďte s námi strávit odpoledne 
her a soutěží v našich Bradavicích. Pojďte 
si s námi zpříjemnit sobotní odpoledne. Při-
pravili jsme pro vás plno soutěží a her, inspi-
rovaných dobrodružstvími Harryho Pottera.
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany v Míst-
ku (park za bývalým autobusovým nádražím), 
15:00 – 18:00 hodin. Cena: Budete potřebovat 
hrací kartu za symbolickou cenu: 5 Kč. Hrací 
karty je možno zakoupit na akci nebo v před-
prodeji v budovách SVČ Klíč od 12. 4. 2010. 
Informace: Karolína Lepíková, telefon: 731 167 
010, 558 434 154, e-mail: karolina@klicfm.cz
24. 4. - TOMACAT TROPHY 2010 – SOU-

TĚŽ PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
Program: Veřejná soutěž plastikových mo-
delů letadel a bojové techniky.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, Pio-
nýrů 752, Místek, 8:00 - 14:00 hodin
Informace: Eva Otýpková, telefon: 736 150 
088, 558 434 154, e-mail: eva@klicfm.cz
27. 4. - VÝTVARNÝ ATELIÉR DEA – TEXTIL
Program: V dalším pokračování ateliéru DEA 
jsme se tematicky zaměřili na textil – způsoby 
jeho barvení. Vyzkoušíte si několik typů bati-
ky, naučíte se, jak kombinovat různé techniky 
zdobení textilu. Přijďte si vyrobit svůj originální 
model, který vám budou určitě všichni závidět.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, Pio-
nýrů 752, Místek, 17:00 - 20:00 h. Cena: 200 
Kč (tričko, lektor, materiál, režie, pojištění)
Přihlášky a informace: Karolína Lepíková, 
telefon: 731 167 010, 558 434 154, e-mail: 
karolina@klicfm.cz. Na akci se přihlaste e-
mailem nebo telefonicky do 26. 4. 2010.
30. 4. – 1. 5. - REJ ČARODĚJNIC ANEB 

PŘESPÁNÍ V KLÍČKU
Program: Speciální slet čarodějek a čaro-
dějů proběhne v Rodinném centru Klíček ve 
Frýdku. Čeká vás noc plná magických zážit-
ků, kouzel a překvapení. Místo a čas: Ro-
dinné centrum Klíček, Slezská 749, Frýdek, 
Pátek 30. dubna 2010, 17:00 hodin – Sobota 
1. května 2010, 11:00 h. Cena: 200 Kč (uby-
tování, strava, materiál, pojištění, doprovod)
Přihlášky a informace: Eva Otýpková, 
telefon: 736 150 088, 558 434 154, e-mail: 
eva@klicfm.cz. Na akci se přihlaste předem.

ŠACHY
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

24. 4. - O ŠACHOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Program: Šachový turnaj pro děti ročník 
2003 a mladší. Místo a čas: Národní dům, 
Místek, 9:00 - 12:00 hodin. Informace a při-
hlášky: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

Pro děti
Sobota 24. dubna v 15 hodin

Stanislav Tomek
Jak to bylo s Růženkou

veselé netradiční pojetí pohádkového příbě-
hu - hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek

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
Sobota 24. dubna v 18 hodin

Fotr
mafiánský epos plný napětí, odhodlání a 

touhy po pomstě
hraje soubor ING Kolektiv

Vstupné 80,- Kč
Půjčování kostýmů v dubnu:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

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

porodních asistentek a fyzioterapeutů)
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.

29. 4. v 10:00, 13. 5. v 10:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

27. 4. v 16:45, 4. 5. v 16:45
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

11. 5. v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, 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 KRME-
NÍ, RELAXAČNÍ POLOHY PRO ZKLIDNĚNÍ 
NESPAVÝCH A HYPERAKTIVNÍCH DĚTÍ)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0 - 6 měsíců
7. 5., 14. 5., 21. 5. – 9:30

II. BLOK PRO DĚTI od 7 - 12 měsíců
7. 5., 14. 5., 21. 5. – 10:45

sobota 17. 4. - Společenský večírek
TJ Slezan Frýdek-Místek 

u příležitosti oslav 80 let atletiky
ve Frýdku-Místku
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Prodej moderních a kvalitních sedacích souprav. Použité technologie a konstrukč-
ní prvky patří mezi špičku ve svém odvětví. Jednotlivé modely jsou vyráběny dle 
požadavků zákazníka. Jen na vás je volba použitého potahového materiálu a bar-
vy, orientace jednotlivých modelů, barva a materiál nožiček.

Výroba sedací soupravy trvá zpravidla od čtyř do osmi týdnů.
Na vaše přání vám vyrobenou sedačku dopravíme až k vám domů.

www.kvalitnisedacky.cz


