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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech město získalo příspěvek 

společnosti Chance a.s. ve výši 300.000 
Kč a od Moravskoslezského kraje příspě-
vek 500.000 Kč. Obě tyto částky jsou úče-
lově vázány na dovybavení Centra zdra-
votních a sociálních služeb Frýdek-Místek 
například polohovacími lůžky, antidekubit-
ními matracemi a sprchovacím vozíkem. 

Přijetí obou příspěvků a účel jejich použití 
jsou předmětem 2. změny rozpočtu města, 
kterou se zastupitelé budou zabývat na svém zasedání 24. května 2010.

Zastupitelé rozhodnou i o dalších návrzích změny rozpočtu – o mo-
dernizaci sportovního areálu v Chlebovicích, vybudování vzduchotech-
niky v tělocvičnách ZŠ J. z Poděbrad, opravě střech na ZŠ Komenské-
ho 402, opravě výtahu a vybavení dvou nově vzniklých oddělení na MŠ 
Lískovecká, vybavení školní jídelny ZŠ El. Krásnohorské 139, výměně 
oken na ZŠ P. Bezruče, rekonstrukci elektroinstalace na ZŠ ul.1. máje, 
rekonstrukci kuchyně v objektu Národního domu i realizaci vítězného 
návrhu díla na prostranství Evropy před Kinem Petra Bezruče. Pokud 
bude zastupiteli návrh 2. změny rozpočtu schválen, vybavíme také in-
teriér ve fotbalovém areálu Stovky a zakoupíme i časomíru. V návrhu 
je také zvýšení finančních prostředků na úklid parků a dětských hřišť a 
na opravu výtluků.

Nepřinášíme dnes výčet všech návrhů, ale jen těch nejpotřebněj-
ších a finančně dostupných, protože finanční krize má dopad i na 
rozpočet našeho města.   Eva Richtrová

Zastupitelstvo města Frý-
dek-Místek rozhodlo na svém 
zasedání v září loňského 
roku o prominutí poplatků z 
prodlení vzniklých v souvis-
losti s opožděnými platbami 
za užívání obecního bytu a 
zároveň stanovilo podmínky, 
za kterých tyto poplatky bu-
dou prominuty. Tzv. amnestie 
přinesla do městské pokladny 
skoro dva miliony korun.

„Celou záležitost nelze hod-
notit jinak, než že amnestie byla 
z pohledu statutárního města 
Frýdek-Místek úspěšná a zá-

Amnestie přinesla skoro dva miliony
roveň umožnila řadě dlužníků 
vyrovnat za výhodných podmí-
nek své dluhy a vyhnout se tak 
případným exekucím,“ hodnotila 
primátorka Eva Richtrová.

Dluhy vzniklé do 31. srpna 
2009 mohli dlužníci uhradit do 
31. března 2010, aniž by jim byly 
účtovány poplatky a úroky z dluž-
né částky.  Tato možnost se týka-
la 385 dlužníků, z toho 228 této 
možnosti využilo a uhradilo více 
než milion korun. Někteří nájem-
ci a bývalí nájemci obecních bytů 
dlužili jen na poplatcích z prodle-
ní. V tomto případě se amnestie 

týkala 148 dlužníků, z toho ji 61 
využilo  a uhradilo 686 tisíc korun.

Zaplaceny  byly i starší a vyšší 
dluhy.  Například jeden z dlužníků 
městu dlužil 110 tisíc korun, díky 
amnestii ale zaplatil jen 21 tisíc ko-
run, zbylá částka (poplatky a úroky 
z prodlení)  mu byla prominuta. 
„Cílem celé akce bylo motivovat 
neplatiče k úhradě svých dluhů. 
V mnohých případech totiž tyto 
úroky a poplatky převyšují původní 
dluh a dlužníci nemají žádnou mo-
tivaci k zaplacení svého dluhu vůči 
městu,“ vysvětlila postup radnice 
primátorka Eva Richtrová.  (pp)

Frýdecko-místecká radnice 
je v poslední době mimořád-
ně úspěšná při získávání do-
tačních titulů. Další dotace z 
Evropské unie, tentokrát 7,8 
milionů korun z ROP Morav-
skoslezsko, město získalo na 
projekt „Modernizace spor-
tovního areálu ZŠ a MŠ J. 
Čapka 2555“.

Současná radnice naplňu-
je filozofii kvalitních sportovišť 
u všech základních škol, které 
přinášejí zkvalitnění výuky těles-
né výchovy i další možnosti pro 
volnočasové aktivity. „Jsem rád, 
že po nových hřištích z poslední 
doby u 4. ZŠ, 6. ZŠ, 5. a 9. ZŠ 
můžeme realizovat další sportov-
ní projekt. Na Dvojce už jsme re-
alizovali rekordní investici okolo 
38 milionů korun, na kterou jsme 
rovněž získali finanční prostřed-

Nový sportovní areál pro 2. ZŠ z peněz EUNový sportovní areál pro 2. ZŠ z peněz EU

SPORTOVIŠTĚ 2. ZŠ: Prostor pro vybudování nového sportovního areálu.     Foto: Petr Pavelka

ky z Evropské unie. Snížili jsme 
energetickou náročnost komple-
xu školních budov a nyní může-
me školu posunout ještě dál,“ těší 
náměstka primátora Petra Cvika.  

„U 2. ZŠ letos vyroste nový 
moderní sportovní areál s umě-
lým povrchem pro míčové spor-
ty, běžeckým oválem s umělým 
povrchem, rozběhovou dráhou 
pro skok do dálky, doskočištěm 
a travnatou plochou se sportov-
ním využitím. Celkové náklady 
na vybudování areálu jsou vy-
čísleny na 8,4 milionu korun. 
Stavební práce začnou v červ-
nu, ukončeny by měly být v září 
tak, aby žáci mohli nové hřiště 
využít už začátkem příštího 
školního roku,“ řekl náměstek 
primátora Michal Pobucký.

„Areál bude využitelný jak 
pro běžecké disciplíny, tak pro 

míčové hry, jako je fotbal, floor-
bal, volejbal nebo tenis, ale také 
pro skokanské a vrhačské dis-
ciplíny. Díky umělým povrchům 
bude možno sportoviště využí-

vat i v zimním období. Je tedy 
možné, že v době příznivých 
sněhových podmínek poslouží 
ovál jako běžecká dráha pro 
běžkaře a na umělém povrchu 
uvnitř hřiště se bude moci hrát 
zimní kopaná,“ doplnil možná 
využití nového sportoviště ná-
městek primátora Petr Cvik.

Nový sportovní areál bude 
sloužit především k výuce těles-
né výchovy žáků základní školy 
a k získávání základních pohy-
bových návyků dětí z mateřské 
školy. Využíván bude v rámci 

školních kroužků, aktivit školní 
družiny, činnosti TJ Slezská, 
která na škole sídlí, ale také flo-
orbalového klubu FbC FM, který 
se školou úzce spolupracuje. 
Přístupný bude i veřejnosti.

V rámci stejné výzvy Moder-
nizace výuky byl z ROP Mo-
ravskoslezsko podpořen také 
projekt „Informační centra ve 
výuce“, Základní školy národní-
ho umělce Petra Bezruče, Frý-
dek-Místek, tř. T. G. Masaryka, 
která získala téměř dva miliony 
korun.  (pp)

2. ZŠ ZÁŘÍ: Město dokázalo z evropských peněz již realizovat rozsáhlý projekt zateplení školy. Foto: Petr Pavelka
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Náměstek primátora Petr 
Cvik zastupoval město Frý-
dek-Místek a Euroregion Frý-
dek-Místek 22. dubna na 12. 
zasedání Česko-slovenské 
mezivládní komise pro přes-
hraniční spolupráci, která se 
zástupci obou vlád projedná-
vá aktuální problémy česko-

Jednání mezivládní komise
slovenských vztahů. 

„Častým tématem zasedání 
je doprava mezi oběma státy a 
samozřejmě také cestovní ruch 
a stav Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Slo-
venská republika-Česká repub-
lika 2007-2013...

(pokračování na straně 3)

SETKÁNÍ V LÍSKOVCI: Za vedení města byl přítomen radní Ivan 
Vrba.   Foto: Petr Pavelka

Na setkání vedení statutár-
ního města Frýdku-Místku s 
občany Lískovce ve zdejším 
kulturním domě zaznělo hod-
ně informací, ovšem nejvíce 
vzruchu způsobil zveřejněný 
údaj městské policie o tom, 
že maximální rychlost zazna-
menaná radarem na silnici 
vedoucí k Řepištím byla 178 
kilometrů v hodině.

„To maximum je strašné, ale 
radary mají určitě pozitivní do-
pad. Údaje nám říkají, že mnoho 
řidičů rychlost snižuje. Zpraco-
váváme nyní podklady pro stát-
ní policii, kdy chceme vytipovat 
dny a hodiny, kdy je tu situace 
nejvážnější, aby se na ně mohli 
cíleně zaměřit a řidiče pokuto-
vat,“ uvedl Henryk Heczko, zá-

Děsivé údaje radaru v LískovciDěsivé údaje radaru v Lískovci
stupce ředitele městské policie.

Radní Ivan Vrba v úvodu  in-
formoval přítomné o přehledu ná-
kladů vynaložených v okrajových 
částech města Frýdku-Místku v 
roce 2009. Občané pak v dalším 
průběhu dávali podněty na ošet-
ření stromů, ptali se na zpracování 
posekané trávy či sběrný dvůr pří-
mo v Lískovci. Z odboru dopravy 
zazněla informace, že v loňském 
roce byl dokončen chodník ke kap-
ličce v Hájku a před dokončením je 
vybudování točny u evangelického 
hřbitova. Byla přislíbena oprava 
výtluků na komunikacích a celo-
plošná oprava dvou uliček nad 
školou. Občané Lískovce dávali 
tipy i na problémy přímo ve městě, 
například přechod pro chodce u 
katastrálního úřadu. „Počítáme tu 

po rekonstrukci ulice T. G. Masa-
ryka se světelnou signalizací, do té 
doby pomůže jen městská policie,“ 
reagoval Jaromír Madenský, zá-
stupce vedoucího odboru dopravy 
a silničního hospodářství.

„V letošním roce je v plánu 
zřízení chodníku ke hřbitovu v 
Lískovci s náklady 10 milionů, re-

konstrukce venkovního sportov-
ního areálu s náklady 2,6 milionu, 
další miliony si vyžádá zateplení 
základní školy i dokončení točny. 
Další projekty jsou v zásobníku 
investic pod čarou, záleží, jak se 
budou vyvíjet finance,“ seznámil 
přítomné s výhledem na letošní 
rok Ivan Vrba.  (pp)

Město vysadí stromy za téměř dva miliony
Město pokračuje ve vysa-

zování nových stromů a keřů. 
Objeví se v lokalitách, kde 
byly v době vegetačního klidu 
káceny poškozené, polosu-
ché nebo houbovými choro-
bami napadené stromy, ale 
také na nově vytipovaných 
plochách. 

Jeden ze stromků se rozho-
dl vysadit i náměstek primátora 
Michal Pobucký. „Jak se praví 
i v jistém přísloví, měl by si to 
vyzkoušet každý. Už pro ten po-
cit, že tu po něm něco zůstane. 
Už se těším, jak budu po letech 
ukazovat velký strom, který jsem 
posadil do země já,“ tvrdí, že se 
jedná o nevšední zážitek, Michal 
Pobucký. V letošním roce budou 
možná podobné pocity spojeny 

s dalšími třemi stovkami nových 
dřevin, plánováno je také dal-
ších 700 metrů čtverečních keřů, 
celkem za 1,9 milionů korun. 
„Jarní výsadba bude provedena 
v mnohem menším objemu než 
připravovaná výsadba podzimní. 
Z důvodu dlouhotrvající zimy je 
pro jarní výsadbu malý časový 
prostor a brzký nástup vyšších 
teplot je při jarní výsadbě ná-
ročnější na údržbu a následné 
ujmutí. Podzimní výsadba, se 
kterou počítáme v průběhu mě-
síce listopadu, bude masivnější 
a bude se pokračovat ve výsad-
bě stromů v parcích, na sídlištích 
a podél komunikací,“ uvedl ve-
doucí odboru životního prostředí 
a zemědělství Jaroslav Zezula.

Podíl pro jaro tvoří 63 stromů 

a zhruba 180 metrů čtverečních 
keřů a ostatních dřevin. Nové 
stromy se objeví v městských 
parcích, ale také na sídlištích v 
části Místek. Stromy se již sa-
dily v Komenského parku, kde 
své kořeny zapustí habry, buk, 
jabloň, dub a javor. V sadech 
Bedřicha Smetany bude vysaze-
no 16 nových stromů, mimo jiné 
lípy, platan, vrba, tis nebo jírovec. 
Další stromy a keře se se vysa-
dí v Janáčkově parku, na sídlišti 
Kolaříkova, ale také v lokalitách 
ulic Bezručova a Havlíčkova, kde 
se objeví převážně habry, višně, 
vrby muchovníky. „Vysazovány 
tedy budou i dřeviny, které vyni-
kají květem i listem a které jsou 
ve městě v omezeném počtu, 
jako například muchovník nebo 
kultivary okrasných jabloní a 
třešní,“ podotkl náměstek primá-
tora Michal Pobucký, který má 
životní prostředí města ve své 
kompetenci a který zasadil v Ko-
menského parku mladý buk. 

„Na území města jsou volné 
plochy, které se přímo nabí-
zejí pro výsadbu stromů, ale z 
důvodu výskytu podzemních 
inženýrských sítí ji není možno 
realizovat. Proto je před vlastní 
výsadbou stromů nutno vytipo-
vané lokality prověřit s ohledem 
na inženýrské sítě, vlastnictví 
pozemku, územní plán a ostat-
ní záměry města,“ upozornil na 
závěr Jaroslav Zezula, že plán 
výsadeb není vůbec jednoduchá 
záležitost.  (pp)

Když se před časem v prů-
běhu pohárového zápasu po-
koušel na fotbalovém stadionu 
ve Stovkách oslovit davy Mirek 
Toplánek, byl nemilosrdně vy-
pískán. Nelibost nyní před par-
lamentními volbami vzbudila 
i přítomnost billboardu Igora 
Svojáka. Pochopení pro jeho 
vyvěšení nenašla ani radnice, 
protože byl instalován v rozpo-
ru s nájemní smlouvou, a proto 
nařídila jeho odstranění.

„Řešili jsme rozpor s nájemní 
smlouvou. Nájemce – občanské 
sdružení Fotbal Frýdek-Místek – je 
oprávněn užívat pronajaté nemovi-
tosti tvořící areál Stovky za účelem 
zajištění sportovních aktivit a pro-
vozování krátkodobých kulturně-
-společenských akcí. Nájemce 
není oprávněn poskytnout pro-
najaté nemovitosti do podnájmu 
třetím osobám bez předchozího 
souhlasu pronajímatele. Umístě-
ním reklamního poutače na prona-
jatých nemovitostech se tedy ná-
jemce dostal do rozporu s nájemní 
smlouvou,“ vysvětlovala primátor-

Volební billboard na Stovkách
ka Eva Richtrová, která upozor-
nila, že město samotné je rovněž 
vázáno darovací smlouvou s Are-
celorMittal Frýdek-Místek a.s., kde 
je mimo jiné vymezen i účel využí-
vání areálu. „Politická propaganda 
mezi tímto účelem rozhodně ne-
figuruje. My si rozhodně nepřeje-
me, aby se sportoviště stala poli-
tickým kolbištěm. Já osobně bych 
byl raději, kdyby tam visel obličej 
někoho, koho mohou mít děti za 
vzor. Třeba Ivana Kopeckého. 
Reakce Igora Svojáka, že jsme 
jej diskriminovali jako podnikatele, 
je směšná. Není nám známo, že 
by prodával fotbalové míče nebo 
zubní pastu. Byť se snažil reklamu 
vydávat za nepolitickou, politolo-
gové v denním tisku tuto záležitost 
označili jasně jako reklamu politic-
kou, stejně tak se tiskové agen-
tury dotazovaly na radnici, proč 
jsme nařídili odstranění billboardu 
s předvolební kampaní kandidáta 
do poslanecké sněmovny, takže 
myslím, že každému je jasné, o 
co šlo,“ reagoval náměstek primá-
tora Petr Cvik. Ten připomíná, že 

město má s fotbalovým klubem 
velice dobré vztahy a výrazně jej 
podporuje. „Nenechali jsme fotbal 
padnout, převzali jsme fotbalový 
stadion, abychom neohrozili dal-
ší perspektivu klubu, vybudovali 
jsme umělou trávu a spouštíme 
další projekty, dohromady za še-
desát milionů korun. Vybavili jsme 
oddíl také dresy a snažíme se po 
všech stránkách, aby měl zejmé-
na mládežnický fotbal skutečně 
důstojné podmínky. Myslím si, že 
pokud chtěl i pan Svoják fotba-
lu opravdu pomoci, mohl si najít 
vhodnější formu,“ uzavřel Petr 
Cvik.  (pp)

VÝSADBA: Co obnáší vysadit 
strom, se rozhodl vyzkoušet i 
náměstek primátora Michal Po-
bucký. 

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-

tek bylo schváleno přidělení dotace 
Moravskoslezského kraje na projekt 
Den Země 2010 (celkové náklady 
75,6 tis. Kč, získaná dotace 52,9 tis. 
Kč). Rovněž bylo schváleno přiděle-
ní dotace z Integrovaného operační-
ho programu na projekt Revitalizace 
bytového domu na ul. Novodvorská 
3062, Frýdek-Místek (celkové nákla-
dy 24 209,1 tis. Kč, získaná dotace 9 
683,7 tis. Kč). Jedná se o dílčí pro-
jekt schváleného Integrovaného plá-
nu rozvoje SMFM - sídliště Slezská. 
Do třetice město získalo dotaci mi-
nisterstva vnitra na projekt Měst-
ský program prevence kriminality 
2010 (celkové náklady 173,2 tis. 
Kč, získaná dotace 79 tis. Kč).

Hovory ve Skalici
Setkání vedení města s ob-

čany Skalice se uskuteční ve 
čtvrtek 20. května od 18 hodin v 
místním kulturním domě. Podob-
ně jako jinde budou kromě ná-
městka primátora Petra Cvika k 
dispozici i další zástupci magis-
trátu a městských společností.

Volby ve zpravodaji
V příštím čísle zpravodaje 

naleznete komplexní informace, 
včetně seznamu okrsků, k nad-
cházejícím volbám do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České 
republiky, které se uskuteční
28. - 29. května.

Kontrola sbírky 
6. dubna byla Krajským úřadem 

Moravskoslezského kraje prove-
dena kontrola a schválení celko-
vého vyúčtování veřejné sbírky 
– Vánoční strom, která se konala v 
prosincových dnech na místeckém 
náměstí Svobody. Vybrané finanč-
ní prostředky ve výši 35 127 Kč 
byly využity pro Jesle Frýdek-Mís-
tek, a to na nákup herních pomů-
cek k rozvoji pohybových aktivit a 
motoriky dětí a nákup tělovýchov-
ných potřeb do tělocvičny. Z uve-
dené částky byly pořízeny žíněnky, 
matrace, prolézací pytel, dětská 
trampolína a podobně. Ještě jed-
nou všem dárcům děkujeme.

Pocta Hakenovi
Ve dnech 8. - 9. května se 

uskuteční Mezinárodní festival pě-
veckých sborů u příležitosti 100. 
výročí narození českého pěvce 
Eduarda Hakena. Program pro-
běhne i ve Frýdku-Místku, v sobo-
tu od 15 hodin v Basilice Minor a v 
neděli od 10 hodin na frýdeckém 
zámku, od 14 v Kostele sv. Jana a 
Pavla a od 16 hodin v Katolickém 
lidovém domě.

Výročí konce války
Statutární město Frýdek-Mís-

tek zve občany na vzpomínko-
vou akci u příležitosti 65. výročí 
konce druhé světové války, která 
se uskuteční ve středu 5. května 
ve 14 hodin u památníku padlých 
ve 2. světové válce na centrál-
ním hřbitově ve Frýdku. Na vzpo-
mínkové akci vystoupí vojenská 
hudba Armády ČR. Téhož dne 
se uskuteční pietní akt i v Chle-
bovicích, a sice od 19 hodin u 
zdejšího památníku. (pp)
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městská policie

Na středečních Hovorech s 
občany Zelinkovic a Lysůvek 
byl kromě zástupců města a 
městských společností k dis-
pozici i hlavní stavbyvedoucí 
stavební firmy realizující v této 
lokalitě rychlostní silnici R48 
Rychaltice – Frýdek-Místek.

Na úvod setkání náměstek pri-
mátora Michal Pobucký pochválil 
zdejší agilní osadní výbor a vy-
bídl ke shovívavosti v souvislosti 
s důsledky výstavby. „Po jejím 
ukončení si všichni oddychneme, 
teď to ale musíme přežít,“ vybídl 
náměstek, protože občané byli 
znepokojeni údajem o nutnosti 
vyvezení 200 tisíc kubíků zeminy. 
Přítomným byly popsány přístu-

Výstavba obchvatu zkomplikuje dopravuVýstavba obchvatu zkomplikuje dopravu

HOVORY V ZELINKOVICÍCH: Ředitel městské policie Milan Sněho-
ta, náměstek primátora Michal Pobucký a ředitel technických služeb 
TS a.s. Jaromír Kohut.   Foto: Petr Pavelka

pové cesty a omezení s ohledem 
na harmonogram prací, některá 
technická řešení však ještě budou 
konzultována a občané budou, i 
prostřednictvím zpravodaje, po-
drobně informováni. Michal Po-
bucký přislíbil v případě potřeby 
řízení dopravy městskou nebo 
státní policií, a důrazně vyvrátil 
obavy, zda jsou zajištěné potřeb-
né finance a nehrozí případně 
dlouholeté provizorium. „Opravdu 
se nemůže stát, že by vyčleněné 
peníze dal někdo někam jinam. 
Většina financí je vázána, jsou to 
dotační peníze z Evropské unie,“ 
ujistil. I když už zástupci radnice 
místním lidem mnohokrát vysvětli-
li, že v této fázi není jiná alternativa, 

než dotáhnout do konce obchvat v 
naplánované trase, i na tomto se-
tkání se lidé obraceli do minulosti. 
„Celé to s prominutím zkazil Vyvi-
jal. Tato trasa stejně není obchvat, 
ale jen další průtah kousek vedle,“ 
zaznělo. Náměstek Michal Po-
bucký musel i reagovat na dotaz 
ohledně odpovědnosti úředníků za 
rozhodnutí, která jsou napadána 
u soudu. „Zelení hledají skuliny v 
nedokonalé legislativě. Ale ta se 
tvoří v Praze,“ reagoval. Celkově 
debata na téma výstavby rych-
lostní komunikace vyzněla v tom 
smyslu, že lidé jsou si vědomi, že 
jim přinese krátkodobě problémy, 
které však budou vyváženy klid-
nějším životem po realizaci stavby. 
„Na minulé stavbě jsme vyváželi 
dokonce přes milion kubíků a šlo 
to všechno přes jedinou vesnici. 
Věřím, že se to dá zvládnout bez 
zásadních problémů,“ dával nadě-
ji, že očekávaná martýria budou 
únosná, hlavní stavbyvedoucí.

Z dalších témat účastníky se-
tkání zajímala zejména kanaliza-
ce. Vyjadřovali nespokojenost, 
že se město k této investici v 
místních lokalitách nemá z důvo-
du neúnosné ekonomické nároč-

nosti v poměru k počtu obyvatel, 
jimž může posloužit. Vedoucí 
odboru investic Jan Kaspřík mu-
sel znovu připomenout, že před 
lety byly na část kanalizace do-
konce dotační peníze, ale nebyly 
k dispozici potřebné souhlasy 
vlastníků. Lidé také uváděli kon-
krétní jiné investice města, které 
podle nich byly realizovány na 
úkor kanalizace, a kritizovali, že 
město nesehnalo potřebné fi-
nance z Evropské unie. „Peníze 
z EU jsou vyčleněny pouze na 
kanalizace pro určitou hustotu 
zástavby. Lze je získat pouze na 
městské aglomerace, okrajové 
části mají smůlu. Ale třeba se to 
ještě změní. Jinak my nemůže-
me získané finance z Evropské 
unie dávat, kde nás napadne, 
vždy jsou získány na konkrétní 
účel a nemohou být převáděny,“ 
vysvětlil Michal Pobucký. 

V průběhu zasedání byl ještě 
názorně demonstrován různý 
náhled občanů na nutnost škvá-
rového posypu při zimní údržbě, 
probrala se plánovaná výstavba 
cyklostezky kolem Olešné a zá-
zemí pro sportovní vyžití v této 
lokalitě.  (pp)

Svěřenec odešel
23. 3. před osmou hodinou 

ráno řádové sestry z Domu 
pokojného stáří informovaly 
osobně strážníky o tom, že jim z 
domu odešel starší pán. Chvilku 
nato volal řidič autobusu, že má 
ve vozidle pána, který je v papu-
čích a je pomatený. Hlídka na 
místě muže převzala od řidiče a 
informovala sestry, které si pro 
svého svěřence přijely.

Hořela popelnice
25. 3. v šest hodin odpoledne 

bylo dispečinku městské policie 
telefonicky oznámeno, že na 
ulici 28. října hoří velká černá 
popelnice. Hlídka na místě zjis-
tila, že oheň neuhasí vlastními 
silami, a proto přivolala hasiče, 
kteří si už s ohněm poradili.

Rumuni s dekami
17. 4. v půl dvanácté dopo-

ledne byla městská policie infor-
mována občanem, že na ulici I. 
P. Pavlova se pohybují dvě ženy 
a dva muži romského původu a 
nabízejí k prodeji deky. Podob-
né oznámení bylo přijato o něco 
později, s tím, že na parkovišti u 
nemocnice jsou muži ve vozidle s 
rumunskou registrační značkou. 
Všechny osoby pro podezření ze 
spáchání přestupku byly na mís-
tě předány cizinecké policii.

Skákali po autech
17. 4. před jedenáctou ho-

dinou v noci bylo oznámeno na 
městskou policii, že po ulici No-
vodvorské jde parta výrostků, 
kteří skáčou po autech a míří k 
hudebnímu klubu Stoun. Hlídka 
sedm mladíků dostihla u klubu, 
zdokumentovala poškozená vo-
zidla a celou věc předala státní 
policii. Poškozených vozidel bylo 
přibližně kolem desíti, někteří 
majitelé vozidel v danou chvíli 
nebyli doma, proto nemohli být 
o této události informováni ihned.

Dohonili zloděje
24. 4. v jednu hodinu ráno 

bylo oznámeno na městskou 
policii, že se někdo v bílé kšiltové 
čepici a riflích dobývá do garáže 
na ulici Brožíkova. „Na místo hlíd-
ka dorazila pět minut po ozná-
mení. Bylo slyšet rány, kterými 
se někdo snažil rozbil garážové 
vrata. Po osvětlení místa se dala 
osoba v bílé kšiltové čepici na 
útěk přes zahrady. Dostižena 
byla na jedné ze zahrad, kde pro-
ti této osobě byly použity hmaty, 
chvaty a následně i pouta,“ refe-
rovala Lenka Biolková, manažer 
prevence kriminality, o akci, která 
skončila přivoláním Policie ČR, 
která si celou věc převzala.

Přenášeli popelnici
24. 4., tedy v ten samý den v 

půl druhé ráno, bylo kamerovým 
systémem zachyceno, jak dvě 
osoby směrem na ulici Nádražní 
nesou popelnici, hlídka městské 
policie muže zastavila a požá-
dala o vysvětlení. Muži uvedli, 
kde popelnici odcizili, z tohoto 
důvodu jim byla uložena bloková 
pokuta a popelnici museli vrátit 
zpátky na původní místo.  (pp)

Frýdecko-místecká měst-
ská policie ve spolupráci s 
republikovou policií pokraču-
je v kontrolách mladistvých v 
souvislosti s konzumováním 
alkoholických nápojů. Ten-
to nešvar je totiž ve městě 
značně rozšířen a s přibýva-
jícím teplým počasím mládež 
vyráží do ulic ještě ve větším 
počtu. Náměstek primátora 
Michal Pobucký, velitel měst-
ské policie, ujistil, že strážníci 
se tomuto problému budou 
nadále usilovně věnovat.

Proč jste se tak rozhodli?
„Na základě dosavadních vý-

sledků, které ukázaly, že podna-
pilých mladistvých máme v ulicích 
opravdu hodně. Během jedné 
kontrolní páteční akce jsme za-
jistili sedmnáct mladistvých osob, 
které byly v podnapilém stavu.“

Jak po takovém zjištění po-
stupujete?

„Podnapilé osoby byly nej-
častěji předány zákonným zá-
stupcům. Ti, kteří měli vyšší 
hladinu alkoholu, byli převezeni 
na záchytku. Všechny mladistvé 
osoby budou ohlášeny odboru 
sociálně-právní ochrany dětí.“

A to se pomalu dostáváme 
k rodičům. Jak ti reagují?

Strážníci pokračují v 
kontrolách mladistvých

„Samozřejmě, že reakce jsou 
různé. Většině dětí není příjemné, 
když musí volat rodičům, ať pro 
ně přijedou, že je zatkla policie. 
Vědí, že to pro ně bude mít doma 
následky. Mnohdy však silně do-
časné a najdou se případy, kdy 
si oslovení zákonní zástupci pro 
své děti dojdou prakticky ze sou-
sední hospody. Pak víme, že toho 
moc nevyřešíme. Přesto chceme 
v akcích pokračovat, aby se pití 
alkoholu u mladistvých nestalo 
normou, kterou nikdo nesleduje.“

Postižitelné ovšem je i 
samotné podávání alkoholu 
mladistvým, zaměřujete se i 
na tento prvek?

„Jistěže ano, ovšem velice 
často osmnáctiletý objedná pět 
piv a pak je dá kamarádům. To 
je prostě problém, hospodští ne-
mají, jak tuto situaci ovlivnit. Při-
bývá sice akcí 18+, ale zakázat 
vstup nezletilým není pro provo-
zovatele pohostinství výhodné, 
pokud se nejedná o jednorázo-
vé případy. Například v hudeb-
ním klubu Stoun chtějí občanský 
průkaz poměrně striktně, dokon-
ce chvíli zkoušeli vydávat pouze 
jedno pivo najednou, ale ani to 
nemohlo být opatřením, které 
vše vyřeší.“  (pp)

DECHOVÁ ZKOUŠKA: Tito mladí se neměli čeho bát, test brali s 
úsměvem.   Foto: Petr Pavelka

(pokračování ze strany 2)
... Jsem rád, že v tomto směru 

je náš euroregion úspěšný, že si 
umí sáhnout na dotační prostředky 
a podpořit smysluplné projekty,“ 
řekl náměstek primátora Petr Cvik. 

Jednání se dále zúčastnili 
velvyslanci obou republik, zá-
stupci Ministerstva pro místní 
rozvoj České republiky a Minis-
terstva výstavby a regionálneho 

Jednání mezivládní komise
rozvoja Slovenské republiky, 
zástupci euroregionů působících 
na cz-sk hranici a další pozvaní 
hosté. V souvislosti s desetile-
tým jubileem založení Eurore-
gionu Beskydy bylo vyjádřeno 
potěšení nad dosaženými úspě-
chy a vyzdvižen významný podíl 
euroregionů na rozvoji přeshra-
niční spolupráce a dobrých sou-
sedských vztahů.  (pp)

CZ-SK: Náměstek primátora Petr Cvik na zasedání mezivládní ko-
mise.   Foto: Petr Pavelka
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Naše Země je překrásná 
modrá planeta, která nám 
poskytuje rozmanité bohat-
ství. K ochraně přírody před 
nečistotami slouží různé eko-
logické projekty. I my, děti z 
Mateřské školy Skřivánek na 
Slezské 770, jsme se s těmito 
projekty seznámili při oslavě 
Dne Země v parku Bedřicha 
Smetany, kterou pořádalo 
město Frýdek-Místek. 

Nejvíce se dětem z třídy 
Berušky líbilo zastavení v 
ekologickém stánku Frýdecké 
skládky, kde se mimo jiné se-
známily s tříděním a recyklací 
odpadu. Vyzkoušely si také 

Naše planeta má svátekNaše planeta má svátek
svou sílu při presování prázd-
ných plastových láhví a byly 
za to odměněny sladkostmi, 
materiály a dárky v podobě ba-
revných plastových maket kon-
tejnerů. Největší radost však 
dětem udělala projížďka v mini 
sběrném vozidle. Doufejme, 
že dětem tato akce dala něco 
do života, něčemu se přiučily 
a mají na co vzpomínat. Tímto 
bychom chtěli poděkovat za 
velmi pěkný přístup pracovní-
ků a vedení Frýdecké skládky 
k našim nejmenším. Již teď se 
těšíme na domluvenou prohlíd-
ku zmíněného pracoviště.

 MŠ Skřivánek

Celé odpoledne patřilo na 
frýdecko-místecké základní 
škole Jiřího z Poděbrad 8. dub-
na dětem ze třetích a čtvrtých 
tříd z celého okresu, které si 
v prvním ročníku soutěže Win 
with Oxford – Vyhrej s Oxfor-
dem ověřovaly své znalosti a 
dovednosti v anglickém jazyce.

Protože se na mnoha školách 
vyučuje anglický jazyk již od první 
třídy a některé děti začínají s ang-
ličtinou již v mateřské škole, roz-
hodli se pedagogové ze základní 
školy Jiřího z Poděbrad společně 
s nakladatelstvím Oxford Uni-
versity Press uspořádat soutěž 
zaměřenou na ověření poslecho-
vých, komunikačních a čtecích 
dovedností pro žáky třetích a čtvr-
tých tříd. „Děti předem obdržely 
tématické okruhy, na které se při-
pravily – bylo to třeba jídlo, ovoce, 

Soutěž v angličtině Vyhrej s Oxfordem

zelenina, rodina, dům, bydlení, 
hračky, zvířata či školní potřeby. 
Jednalo se o oblasti, které jsou 
dětem blízké a zajímají je. Soutěž 
nebyla o gramatice, ale o schop-
nosti plynule a správně komuni-
kovat, pozorně poslouchat a číst,“ 
uvedla vedoucí soutěže a autorka 
celého projektu Iva Novotná.

Zasoutěžit s Oxfordem si při-
šlo dvacet sedm dětí ze čtrnácti 
škol. Odměnou těm nejlepším 
byly hodnotné ceny z nakladatel-
ství Oxford University Press. Díky 
velkému zájmu pedagogické i 
žákovské veřejnosti a především 
díky kvalitnímu zpracování bude 
soutěž Win with Oxford  pokračo-
vat i v dalších letech. „Soutěžící 
byli nadstandardně odměněni 
hodnotnými cenami, což výrazně 
zvyšuje jejich motivaci k dalšímu 
studiu,“ uzavřela Iva Novotná.

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE WIN WITH OXFORD: Zleva: Cyril Svačinka 
(2. místo), Ondřej Skrla (1. místo), Rostislav Baďura (3. místo). 
  Foto: Zuzana Šnajdrová

Občanské sdružení Dys-
centrum při 4. ZŠ Komenské-
ho uspělo se svým projektem 
ve výběrovém řízení Nadace 
ČEZ. Z řady předložených žá-
dostí pro školní rok 2009/2010 
vybrala správní rada několik 
projektů, kterým bude poskyt-
nut grant. Mezi úspěšnými je i 
projekt „Připraven do života“, 
jehož autorkou je Šárka Naho-
dilová, předsedkyně občan-
ského sdružení Dys-centrum. 

„Díky poskytnutému grantu 
Nadace ČEZ ve výši 160 tisíc ko-
run můžeme nyní dokončit učeb-
nu informatiky, zakoupením špič-
kové interaktivní tabule zkvalitnit 
výuku. Chceme umožnit dětem 
přístup k moderním výukovým 
prostředkům, zkvalitnit a zefek-

Na Čtyřce mají důvod k radosti
tivnit práci s integovanými žáky 
pomocí moderních výukových 
programů a programů určených 
k reedukaci poruch zpřístupnit 
výpočetní techniku i postiženým 
dětem v odpoledních hodinách,“ 
uvedla Šárka Nahodilová.

Pro specifické účely potře-
bovala škola interaktivní tabuli s 
nastavitelnou výškou, aby se vše 
mohlo přizpůsobit vzrůstu dětí a 
jejich handicapu. „Výstupem pro-
jektu bude zkvalitnění procesu 
výuky, úspěšná integrace handi-
capovaných dětí, smysluplné trá-
vení volného času a tímto před-
cházení sociálně patologickým 
jevům,“ říká Šárka Nahodilová.

Škola se úspěšně věnuje 

všem dětem, integruje i děti s 
vadou řeči, sluchu, zraku a pod-
le možností i děti tělesné posti-
žené, protože její pedagogové 
se orientují v problematice a 
mají dostatečnou odbornost.

Občanské sdružení Dys-cen-
trum působí při ZŠ Komenského 
již deset let. Doplňuje činnost ško-
ly a vyvíjí také řadu vlastních akti-
vit. „Jeho hlavním cílem je práce 
se zdravotně postiženými dětmi a 
jejich začlenění do kolektivu zdra-
vých dětí i organizování mimo-
školních aktivit dětí,“ říká Šárka 
Nahodilová, která děkuje jménem 
všech dětí, jejich rodičů a dobro-
volných pracovníků sdružení za 
poskytnuté finanční prostředky. 

Na „Sedmičce přivítali žáci i 
učitelé jaro několika zdařilými 
akcemi. 26. března proběhly 
hned dvě. Dopoledne si kluci 
a holky z 9. tříd již tradičně 
vyměnili role – stali se z nich 
učitelé žáčků prvního stupně.

Bára Kuzníková a Eva Žilavá z 
9. tříd záměnu hodnotily: „Bylo to 
velmi zábavné a poučné, užily jsme 
si to a doufáme, že děti z prvního 
stupně také. Díky Dnu naruby jsme 
poznaly, jak těžké to mají učitelé při 
výuce!“ Děvčata se vyjádřila také 
k odpolední akci, kterou zorgani-
zoval rovněž Žákovský parlament 
– Blešímu trhu: „Bleší trh se povedl, 
všichni byli spokojeni.“

Výtěžek z Blešího trhu byl po-
užit k organizaci karnevalu a Re-
tro party, které se uskutečnily 31. 
března. Karneval pro malé začal 
hned ve 14 hodin. Starší kamará-
di připravili mnoho soutěží a her. 
Děti si zkusily zajímavé tance – 
například Makarénu, Lektis, Ptačí 
tanec, někteří si poprvé vyzkoušeli 
opravdové karaoke. Vyvrcholením 
bylo vyhlášení nejlepších masek.

Pak nastoupili na parket nové 
tělocvičny žáci II. stupně. Ně-
kteří byli oblečeni v retrostylu a 
všichni si tance, zpěvu a sou-
těžení užili a příjemně se bavili. 
Společné úsilí Žákovského par-
lamentu a učitelů se povedlo.

Jarní veselí 
na Sedmičce

Soukromá základní škola a ma-
teřská škola GALILEO SCHOOL, 
s.r.o. ve Frýdku – Místku je poboč-
kou školy stejného jména, která 
úspěšně působí v Bratislavě.

GALILEO SCHOOL ve svém 
programu zavádí výuku v angličtině 
už od nejnižších věkových katego-
rií. Děti si v poměrně krátkém čase 
dokážou hravě a bez pocitu učení 
přirozeně osvojit cizí jazyk. Využijte 
naší nabídky a vyzkoušejte ověřený 
vzdělávací systém zadarmo.

Galileo School zadarmo!
V květnu a červnu mají žáci 

1.,2.,4. a 5. ročníků a děti mateř-
ských škol jedinečnou příležitost po 
celý týden navštěvovat GALILEO 
SCHOOL a vyzkoušet si výuku v 
angličtině zdarma a bez závazků.

Informační schůzka pro 
všechny zájemce se koná 7. 5. 
2010 v budově školy GALILEO 
SCHOOL na ulici Míru 1313, 
Frýdek-Místek v 16 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu
558 431 347  PR

DEN ZEMĚ 2010 V LÍSKOVCI: Tématem letošního Dne Země byla 
Zeleň kolem nás. Navazovali jsme tak na konferenci Zeleň a prostředí 
školy. Na jednotlivých stanovištích, které organizovali žáci 8. a 9. tříd, 
zjišťovali i žáci složení půdy, orientovali se podle hmatu – poznávali  
stromy podle kůry, bylinky, květiny, určovali turistické značky, praco-
vali s buzolou. Velmi poučná a zajímavá byla přednáška s ukázkami 
několika druhů dravých ptáků.                             Mgr. Marie Stratilová
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Radnice ocenila vybrané žáky a studentyRadnice ocenila vybrané žáky a studenty
Do velké zasedací síně Ma-

gistrátu města Frýdku-Míst-
ku bylo na čtvrtek 29. dubna 
pozváno 17 úspěšných žáků 
a studentů frýdecko-místec-
kých škol. „Chtěl bych všem 
poděkovat za jejich aktivity, 
kterými úspěšně reprezentují 
svou školu i město,“ vzkazuje 
náměstek primátora Petr Cvik.

Žákyně Základní školy národ-
ního umělce Petra Bezruče Te-
rezie Šostá v rámci reprezen-
tační výpravy kraje vybojovala 
na Hrách IV. zimní olympiády 
dětí a mládeže České republiky 
v rychlobruslařských závodech 
zlaté medaile na 111 m, 333 m, 
500 m a ve víceboji a stříbrnou 
medaili ve štafetě. Tímto vynika-
jícím výkonem se stala druhou 
nejúspěšnější účastnicí této 
olympiády. Reprezentovala zde 
Moravskoslezský kraj a zároveň 
Bruslařský klub Frýdek-Místek. 

Jan Chlebek, žák Základní 
školy na ul. Jana Čapka a člen 
Beskydské šachové školy, se 
stal v roce 2009 mistrem České 
republiky v šachu v kategorii do 
8 let. Honza byl také účastníkem 
mistrovství světa v Turecku. Dě-
kujeme za reprezentaci města, 
kraje i České republiky.

Žákyně 9. ročníku Základní 
školy na ul. Komenského Eliška 
Fuksová po celou dobu školní 
docházky patří mezi nejlepší 
žáky. Často vystupuje na kultur-
ních akcích školy, podílí se na je-
jich organizaci. Je členkou škol-
ního pěveckého sboru, s nímž 
dosahuje významných umístění 
v soutěžích. Několik let pracuje 
v redakční radě časopisu Čtve-
rák. Také její mimoškolní činnost 
je velmi pestrá. Eliška je členkou 
taneční skupiny latinskoameric-
kých tanců a mažoretek, účastní 
se turistických závodů s oddílem 
mládeže TOM 1301 TULÁCI a 
věnuje se dětem v klubu AMOS.

Základní školu na ul. El. Krás-
nohorské 2254 reprezentuje ve 
sportovních soutěžích Karel 

Neumann. Jeden z nejlepších 
hráčů žákovské kategorie Fot-
balu Frýdek-Místek úspěšně zvi-
ditelňuje město Frýdek-Místek i 
Moravskoslezský kraj. Karel je 
nejlepším střelcem Moravské 
ligy. Vzhledem k dosahovaným 
sportovním úspěchům o něj pro-
jevily zájem kluby Baníku Ostra-
va a Sigmy Olomouc. 

Kvůli možnosti navštěvovat 
rozšířenou výuku tělesné vý-
chovy dojíždí z Ostravice Jakub 
Zemaník do ZŠ na ul. Pionýrů. 
Školu úspěšně reprezentoval v 
řadě atletických soutěží, byl též 
oporou družstev v soutěžích Po-
hár rozhlasu, Atletický čtyřboj. 
Vloni vybojoval několik cenných 
umístění, např. 3. místo v běhu 
na 3 000 m a 4. místo na 1 500 
m na mistrovství České republi-
ky v hale na Strahově. Z nejno-
vějších výsledků můžeme jme-
novat tři tituly mistra ČR získané 
letos v březnu – v běhu na 1 500 
metrů a v běhu na 3 000 metrů, 
oba z mistrovství České republi-
ky žactva v Jablonci nad Nisou. 
Mistrem republiky se stal rovněž 
v přespolním běhu v Temelíně. 
I jeho prospěch a chování jsou 
příkladné. 

Základní škola na ul. 1. máje 
nominovala žáka 6. třídy Do-
minika Maďu. Dominik letos 
zvítězil v okresním kole Země-
pisné olympiády a postoupil do 
krajského kola. Rovněž zvítězil 
v matematické soutěži Klokan 
2010 – kategorie Benjamin. Je 
úspěšným řešitelem Pythago-
riády s postupem do okresního 
kola. Dosahuje též výborných 
výsledků ve SCIO testech. 

Lucie Želinská po celou 
dobu školní docházky reprezen-
tovala na soutěžích, přehlídkách 
i na kulturních akcích Základní 
školu na ul. Československé ar-
mády. V letošním školním roce 
Lucka zlepšila svůj loňský výkon 
v krajském kole Olympiády ve 
francouzském jazyce, když ze 
4. místa letos postoupila na 2. 

místo a stala se náhradnicí re-
publikového kola. Uspěla i v dal-
ších soutěžích – v celostátní pro-
jektové soutěži časopisu R+R, 
v okresním kole Olympiády v 
dějepisu se stala úspěšnou ře-
šitelkou, opakovaně postoupila 
do okresního kola v recitačních 
soutěžích. 

Ze Základní školy na ul. El. 
Krásnohorské 139 je oceněna 
Nikol Jungová z 9. ročníku. Ni-
kol dosahovala v průběhu školní 
docházky výborných studijních 
výsledků. Školu reprezentovala 
v mnoha sportovních, ale i před-
mětových soutěžích z jazyka 
anglického, ze zeměpisu, také v 
mezinárodním kole literární sou-
těže. Jako členka redakční rady 
školního časopisu Devítkoviny 
se podílela na úspěších časo-
pisu v přehlídkách a soutěžích. 

Ředitelství Základní školy na 
ul. Jiřího z Poděbrad na setkání 
nominovalo Veroniku Papalo-
vou, žákyni 3. ročníku. Vero-
nika je talentovanou sportovní 
gymnastkou, která reprezentuje 
nejen školu, ale i město Frýdek-
-Místek v soutěžích sportovní 
gymnastiky, TEAM GYM a v sou-
těžích pohybových skladeb na 
úrovni okresu, kraje a republiky. 

Žákyně 9. třídy Dominika 
Koflerová ze Základní školy 
Frýdek-Místek – Lískovec má 
stále výborný prospěch. Vý-
znamně zviditelnila naše město 
i Českou republiku, když zví-
tězila v celosvětové soutěži v 
psaní dopisů. Je členkou mis-
trovského týmu mezinárodního 
projektu Globe Games, vítězkou 
okresního kola Olympiády v čes-
kém jazyce, vítězkou výtvarné 
práce pro národní Fenologický 
kalendář Ekologického sdružení 
Tereza a výtvarné soutěže Poli-
cie ČR na téma Když se řekne 
závislost. 

PrimMat-Soukromá střední 
škola podnikatelská, s. r. o., Frý-
dek-Místek navrhla na setkání 

studenta Lumíra Kunze, který 
si příkladně plní studijní povin-
nosti a zároveň dosahuje mimo-
řádných sportovních výsledků 
v bojovém umění taekwon-do 
jako člen Školy TaeKwond-Do 
ITF Frýdek-Místek. Lumír je no-
sitelem I. Danu, vloni vybojoval 
zlato s juniorským reprezentač-
ním týmem ČR v týmových se-
stavách na mistrovství Evropy 
ve Slovinsku, kde získal bronz 
v týmovém sportovním boji a 
stříbro v sebeobraně. Na mis-
trovství světa v Rusku vybojoval 
4. místo v sebeobraně. Vloni byl 
vyhlášen nejúspěšnějším zá-
vodníkem Moravy. Z letošního 
mistrovství Evropy v Itálii si při-
vezl zlatou medaili v kategorii: 
sebeobrana senioři. 

Střední školu elektrostaveb-
ní a dřevozpracující ve Frýd-
ku-Místku úspěšně zviditelňu-
je Pavel Michálek, student 
nástavbového studia oboru 
Elektrotechnika. Opakovaně se 
zúčastňuje studentských odbor-
ných činností (SOČ). V letošním 
roce se stal vítězem celoškolské 
soutěže SOČ a bude školu dále 
reprezentovat ve vyšších kolech 
soutěží. Sestrojil nízkofrekvenč-
ní zesilovač. Dosahuje také pěk-
ných studijních výsledků. 

Střední školu gastronomie a 
služeb ve Frýdku-Místku skvěle 
reprezentuje Dominika Bel-
háčová. Jako žákyně oboru 
Kuchař-číšník je aktivním účast-
níkem různých typů soutěží. 
Dominika opakovaně uspěla v 
soutěži Gastro Junior Nowaco 
cup. V letošním celostátním kole 
v Brně se umístila ve stříbrném 
pásmu. Jejím největším úspě-
chem je účast v mezinárodní 
soutěži v Itálii nazvané Plato 
verde (Zelený talíř), kde zaujala 
porotu svým kulinářským umě-
ním natolik, že jí byla nabídnuta 
možnost prázdninové stáže ve 
vybraných hotelích v Itálii. 

Studentka Obchodní akade-

mie ve Frýdku-Místku Helena 
Kojdová se věnuje od 3. třídy 
základní školy volejbalu. Helena 
byla členkou juniorského týmu 
na mistrovství Evropy v Itálii. 
Přestože reprezentuje město ve 
volejbalové extralize žen za TJ 
Sokol Frýdek-Místek, studuje 
s vyznamenáním po celé čtyři 
roky bez jakýchkoliv studijních 
úlev.

Gymnázium Petra Bezruče 
ve Frýdku-Místku nominovalo k 
ocenění Ondřeje Pavelku. On-
dřej zvítězil v republikovém finá-
le ve sportovní gymnastice. Stal 
se též vítězem Českého poháru 
ve šplhu, v republikovém finále 
jako jednotlivec byl druhý a s 
družstvem zvítězil. 

Střední průmyslovou ško-
lu ve Frýdku-Místku po celou 
dobu studia reprezentoval Filip 
Ciahotný. Filip se zúčastňoval 
různých soutěží na školní, ale i 
celostátní úrovni. Byly to napří-
klad konverzační soutěže v an-
glickém jazyce, v národním kole 
Moravy týmové soutěže projektu 
Formule 1 ve školách se umístil 
na 3. místě, v celostátním kole 
pak na 6. místě. O tom, že jeho 
velkým koníčkem jsou architek-
tonické návrhy, svědčí vítězství 
v soutěži vypsané Statutárním 
městem Frýdek-Místek o nej-
lepší návrh sochařského díla pro 
náměstí Evropy v Místku.

Václav Slovák, který setkání 
vyhodnocených žáků zahájil ky-
tarovým vystoupením, výčet nej-
úspěšnějších žáků a studentů 
uzavírá. Mimořádnými výsledky 
ve hře na kytaru úspěšně zvi-
ditelňuje Základní uměleckou 
školu ve Frýdku-Místku. Stal se 
vítězem celostátní soutěže ZUŠ 
a vítězem mezinárodní kytarové 
soutěže ve slovenské Prievidze. 
Zároveň jako student Gymnázia 
Petra Bezruče uspěl v Praze v 
ústředním kole konverzační sou-
těže v ruském jazyce, kde obsa-
dil krásné 2. místo.

OCENĚNÍ STUDENTI: Mládež, úspěšná na školní půdě, ale i na poli sportovním.  Foto: Petr Pavelka

GRATULACE: Ilona Nowaková, vedoucí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy, předávala žákům a studentům ocenění jejich 
práce.   Foto: Petr Pavelka
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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.
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
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

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 Komen-

ského ve Frýdku-Místku. K dispozici je víceúčelové hřiště (kopaná, 
volejbal, tenis, badminton, florbal, streetball, vybíjená, házená), hřiš-
tě 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).

Léto na koni
Sportovní klub Skalický dvůr pořádá v prvních pěti týdnech letních 
prázdnin týdenní tábory. Kontakt: Kamila Adámková – 602 540 381.
Více na www.skalickydvur.wz.cz

Tři prohrané tie-breaky v 
semifinálové sérii s Brnem 
odsoudily frýdecko-místecké 
volejbalistky „pouze“ k boji o 
bronzové extraligové medai-
le. O ty se rvaly s pražským 
Olympem. 

Volejbalistky Sokola se s Br-
ňankami střetly v letošní sezoně 
pětkrát a pokaždé o vítězi rozho-
doval až tie-break. Bohužel ve 

TJ Sokol F-M - PVK Olymp Praha 3:2 (-23,14,20,-12,12)
PVK Olymp Praha - TJ Sokol F-M 3:1 (21, -24, 18, 14)

zkrácených hrách byly soupeřky 
lepší. Naštěstí v domácím zápa-
se o bronz proti Olympu Praha 
zvládly tie-break sokolky lépe. 
Všem hráčkám, které se kály 
za pouze dvanáctibodový čtvrtý 
set, tak spadl kámen ze srdce.

V Praze ovšem kralovaly 
hráčky Olympu, takže se série v 
pátek znovu stěhovala do Frýd-
ku-Místku.  (pp)

Sokolky bojovaly o bronz

S OLYMPEM: S bloky si právě poradila Darina Košická.       Foto: Petr Pavelka

Hosté ze Zábřehu přijeli 
do Stovek v dosti okleštěné 
sestavě. Úzký kádr bez ná-
hradníků se jim nakonec stal 
osudným, valcíři však zvítězili 
zcela zaslouženě.

První půle příliš brankových 
příležitostí nepřinesla, aktivnější 
v první pětačtyřicetiminutovce byli 
spíše hosté. Až změna stran při-
nesla větší uspokojení domácím 
divákům, kterých se ve Stovkách 
sešlo konečně přes tisícovku. Nej-
prve průnik Soukupa skončil bo-
hužel na tyči hostující branky, oži-
vení útoku pak přineslo střídání. V 
82. minutě se po dlouhém nákopu 
dostal k zakončení Maceček, ale 
v pádu mířil bohužel pouze do 
brankáře Bednára. Rozhodnutí 
přišlo v 87. minutě, kdy Cesnek 

Fotbal F-M – SK Sulko Zábřeh 1:0 (0:0)

FRÝDEK JEDE: Doma se valcířům daří.  Foto: Petr Pavelka

zahrával z levé strany rohový kop, 
na jeho centrovaný míč si na prv-
ní tyč nejvýše naskočil Maceček 
a jeho hlavička skončila u zadní 
tyče hostujícího brankáře – 1:0. 

V závěru si již domácí hube-
né vítězství pohlídali, čímž si do 
tabulky připsali další tři cenné 
body a ve třetím po sobě jdou-
cím zápase neinkasovali.

Pojďme se bavit volejba-
lem v každém věku – to bylo 
základní motto dlouhodobé 
soutěže smíšených volej-
balových družstev, která se 
rozběhla na podzim loňského 
roku a vyvrcholila koncem 
března. Kdo některý z turnajů 
viděl, může potvrdit, že vize 
se podařila naplnit.

Region Beskydy volejbalová liga
O putovní pohár bojovalo 

úctyhodných třicet týmů, mezi 
nimiž nechyběli ani zástupci 
slovenské a polské části Eurore-
gionu Beskydy. Věkové rozpětí 
bylo poměrně široké, nechyběli 
mladí, ale ani zkušení borci, kteří 
si přišli tak trochu zavzpomínat, 
„jaké to tenkrát bylo“. Soutěž 
byla určena pro neregistrované 

hráče, kteří v aktuálním soutěž-
ním ročníku nebyli na soupisce 
krajské a vyšší soutěže dospě-
lých či ligové soutěže juniorů. 
Povolena byla pouze okresní a 
městská úroveň. 

Závěrečná fáze soutěže se 
rozložila do dvou hracích dní. 
Rozhodující boje o trofej nej-
cennější se odehrály v neděli 
28. března v obvyklém prostředí 
sportovní haly 6. ZŠ ve Frýdku-
-Místku, která poskytuje dosta-
tečný počet hřišť i potřebné zá-
zemí. Celkovým vítězem turnaje 
se nakonec stalo družstvo Bam-
busové výhonky, druhé místo 
obsadil Šenow a třetí místo vy-
bojovali Skokani. Vítěz si odvezl 
mimo jiné putovní pohár, který je 
zárukou, že se volejbalové boje 
smíšených týmů rozjedou i v 
další sezoně. Z ohlasů je jasné, 
že pořadatelé nebudou mít o zá-
jemce nouzi.

PUTOVNÍ POHÁR: Ceny předával Jiří Zaoral s Dagmar Valáškovou, 
sekretářem Regionu Beskydy.   Foto: Petr Pavelka
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fotbal mládeže

z atletiky

DOROST
SK Zábřeh - starší dorost B 

1:1 (0:0) 
Vojkovský

SK Zábřeh - mladší dorost B 
2:5 (0:1) 

T. Boráň 4, K. Střalka
1. FC Brno B - starší dorost 

A 1:1 (1:0) 
Biolek

1. FC Brno B - mladší dorost 
A 3:0 (1:0) 

ŽÁCI
FK Staříč - starší žáci C 0:9 (0:4) 
Červeňák 2, Pánek, Juroška, 
Mašlonka, vlastní, Řezníček, 

Roháček, Dlouhý
FK Staříč - mladší žáci C 0:4 (0:0) 

Nguyen 2, D. Hruška, Jirát
MFK Karviná B - starší žáci 

B 2:1 (2:0) 

A. Střalka
MFK Karviná B - mladší žáci 

B 2:2 (2:1)
D. Hruška (A. Vojkovský),

A. Vojkovský (Šafner)
starší žáci A - 1. HFK Olo-

mouc 0:3 (0:2) 
mladší žáci A - 1. HFK Olo-

mouc 1:7 (0:2) 
Krischke

PŘÍPRAVKA
Mosir Jastrzebie (Polsko) - 

ročník 1999 0:0
Mosir Jastrzebie (Polsko) - 

ročník 2000 2:2 
Křižák 2 (Kubala 2x asistoval)

ročník 2000 - MŠK Žilina (Slo-
vensko) 6:0 

J. Fukala, Baroš (as. Buchlovský), 
Kubala, Křižák (as. Dryák), Kubala 

(as. Křižák), Buchlovský (as. Polášek)

Na Olešné se běhalo
Atletický oddíl TJ Slezan Frý-

dek-Místek připravil pro všechny 
zájemce 5. ročník Běhu okolo 
Olešné. Bohužel změna termínu a 
kolize s dalšími závody v okolí se 
promítla do účasti dospělých. Na-
štěstí přišlo velké množství dětí, a 
tak nakonec byli pořadatelé velice 
spokojeni s účastí 120 závodníků. 
Mezi ženami zvládla tři okruhy nej-
lépe Simona Vrzalová z Českého 
Těšína před Lucií Szotkowskou z 
Jablunkova a Hanou Harokovou 
z Havířova. Na muže čekalo okru-
hů šest a zvítězil Radek Ludvík z 
Uherského Hradiště před domá-
cími Janem Zemaníkem a Václa-
vem Káňou. Mezi muži nad 35 let 
zvítězil Vladan Šindelek, nad 45 let 
jeho bratr Daniel Šindelek a nad 
55 let nenašel přemožitele Vladi-
mír Vrága z Bašky. 

90 dětí okolo přehrady
Závodu dospělých na 5. roční-

ku Běhu okolo Olešné předcháze-
ly závody pro mládež. V sobotu se 
za krásného, slunečného počasí 
sešlo na břehu přehrady 90 dětí, 
aby si poměřilo své síly v pěti vě-
kových kategoriích. Mezi nejmlad-
šími ročníky 2001 a mladší zvítězi-
la Barbora Holeninová z Vítkovic a 
frýdecký Lukáš Holub. V přípravce 
(1999-2000) byla nejlepší Kris-
týna Škanderová z pořádajícího 
Slezanu a Ondřej Szotkowski z 
Jablunkova. V mladších žákyních 
předvedly skvělý výkon jablun-

kovská Gabriela Szotkowská a 
domácí Helena Benčová, které 
obě porazily jak starší žákyně, tak 
dorostenky! Gabriela měla v závě-
ru více sil, mezi chlapci zvítězil jab-
lunkovský Marek Chrascina. Star-
ší žactvo ovládli domácí Veronika 
Siebeltová a Jakub Zemaník, mezi 
dorostenkami pak Petra Čagano-
vá. V dorostencích svedl velký a 
nakonec vítězný souboj slezanský 
Tomáš Filipec s porubským Jaku-
bem Korbelem. 

Rekordní Trojka TISu
Běžci Slezanu Frýdek-Místek 

zahájili běžeckou sezónu na drá-
ze. Proběhl 19. ročník Trojky Tisu 
na dráze. Celkem se sešlo 159 
běžců! Pro mládež byla připrave-
na trať 600 metrů a ve svých ka-
tegoriích zvítězili Eliška Kopcová 
a Lukáš Holub (2001 a ml.), Ka-
rolína Hustá a Ondřej Szotkowski 
(1999-2000), Helena Benčová a 
Patrik Říha (ml.žactvo), Blanka 
Hünerová a Jakub Zemaník (st.
žactvo), Petra Čaganová a To-
máš Filipec (dorost). V hlavním 
závodě na 3000 metrů startovalo 
celkem 82 běžců ve třech roz-
bězích a raritou byl samostatný 
rozběh žen, kterých běželo 24 !! 
Zvítězila Petra Pastorová ze Sle-
zanu za velice solidních 11:15.5 
minuty. Mezi muži nad 35 let se 
prosadil domácí Pavel Michna 
časem 9:30.7 minuty, nad 45 let 
zvítězil opět slezanský Daniel Šin-
delek za 9:52.2 minuty.

Během dubna navštívili 
frýdecko-místečtí judisté od-
dílu TJ Důl Staříč několik zá-
vodů. Jedním z nich byl také 
Velikonoční turnaj v Karviné, 
kterého se zúčastnily katego-
rie do starších žáků a žákyň. 

Zlaté medaile získali Petr Lis-
ník, Martina Milevová, Veronika 
Drabinová, Denisa Maršálková 
a Jiří Metzner. O bronzové pozi-
ce zabojovali Petr Janíček, Da-
vid Hél a Martin Jašúrek. 

Další příležitostí, porovnat své 
síly, byl Český pohár mládeže. 
Celkově se na tomto turnaji sešlo 
900 závodníků z celé republiky. 
Z řad svěřenců trenéra Lubomíra 
Černého vyrazilo do Týna nad 
Vltavou sedm judistů, kteří čelili vy-
soké konkurenci. David Hél podal 
letos svůj nelepší výkon a vybojo-
val si tak 3. místo. V té samé kate-

Judisté opět bodovali
gorii závodil také Matěj Slíva, který 
prohrál s Davidem a s celkovým 
vítězem kategorie, umístil se tedy 
na 5. pozici. Matěj i David si vedli 
výborně, takovéto umístění mezi 
26 bojovníky si zaslouží pochvalu. 
Pátou pozici dále obsadila Nikol 
Mikolášová. „Nikol, i přes pohmož-
dění žeber, ukázala plné nasa-
zení a skvělou techniku,“ hodnotí 
svou žačku trenér Černý. Matouš 
Kochaň se umístil jako sedmý z 
dvaceti, pokud chce ovšem v této 
kategorii uspět, musí zlepšit svou 
fyzickou kondici. Jiří Metzner, Ja-
kub Cudzik a Denisa Maršálková 
sice v první desítce nezazářili, ale i 
přesto byla vidět jejich snaha. 

Trenér Lubomír Černý hod-
notí oba turnaje velmi kladně. A 
dodává: ,,Doufám, že judistům 
toto nasazení zůstane a budou 
své výkony stále jen zlepšovat.“

Náročné období mají za se-
bou gymnastky z 11. základní 
školy. Na přelomu března a 
dubna se zúčastnily okresního, 
krajského i republikového finá-
le ve sportovní gymnastice. 

Pro I. - III. kategorii skončila 
soutěž krajským kolem, ale děv-
čata osmých a devátých tříd spolu 
s dorostenkami pokračovala v re-
publikovém klání v Liberci 10.-11. 
dubna. Úspěch děvčat byl opět 
obrovský. „Dorostenky skončily 
na druhém místě a naše děvčata 
z osmých a devátých tříd zvítězila. 
Vendula Henychová obhájila zlato 
i v jednotlivcích a získala titul mis-
tryně republiky, Anna Větříšková 
skončila třetí, za nimi hned násle-
dovaly Daniela Cmíralová, Denisa 
Sochací a Michaela Lipusová,“ 
vyjmenovala trenérka a učitelka 
tělesné výchovy Pavla Rašková.

Cvičilo se v hale Tipsport Aré-
ny, soutěž rozhodovali mezinárod-
ní rozhodčí. „Naše děvčata se tak 
líbila, že si je chtěli hned nechat v 
Liberci a chtěli je přiřadit k profesi-
onálům. Dorostenky také bojovaly 
jako lvice, porazil je jen Šumperk. 
Ale příští rok to už nedopustíme. 
Poděkování za fantastické vystou-
pení patří stříbrné Petře Tobiášo-
vé, ale i Kateřině Kohutové a Ka-
rolíně Machalové,“ říká Rašková.

Na svěřenkyně Pavly Raškové 
a Aleny Bařinové však čekala i 
soutěž pohybových skladeb, kte-
rá proběhla v Havířově 8. dubna. 
Školu reprezentovala dvě druž-
stva – mladší dívky ve skladbě 
Barvičky a starší dívky s rytmickou 
Afrikou. Malá děvčata obsadila v 
Havířově šesté místo, starší dívky 
svou kategorii vyhrály a postupují 
do Opavy na republikové finále.

Sportovci z Jedenáctky se 
nezaměřují jen na své kmenové 
sporty, volejbal a házenou, ale 
soutěží i v jiných disciplinách. 
„Chlapci a děvčata ze sportov-
ních tříd se zúčastnili i soutěže v 
basketbalu. Děvčata se sice pro-
bojovala do okresního kola, ale v 
další účasti v soutěži jim bránily 
volejbalové povinnosti,“  posteskl 
si vedoucí sportovního střediska 
na Jedenáctce  Pavel Kožuch. 
„Chlapci ale 14. dubna vyhráli v 
Opavě krajské kolo a postoupili 
na mistrovství republiky základ-
ních škol,“ dodal. Dařilo se i v pře-
hazované děvčat. Sportovkyně 
ze šestých a sedmých tříd vyhrály 
okrskové i okresní kolo. Úspěšní 
byli sportovci i ve skoku vysokém, 
postoupili sice do okresního kola, 
to však bylo zrušeno.

Ani první stupeň nezůstává 
pozadu. „V okresním finále flor-
balu chlapci získali třetí místo, 
ve šplhu zvítězili. Zlatá skončila 
i děvčata v okresním finále vy-
bíjené a postupují do krajského 
finále. To čeká i na naše kluky,“ 
uvedl učitel Roman Odvářka.

Gymnastky nadchly mezinárodní porotu

VÍTĚZNÝ TÝM: Zleva Denisa Sochací, Michaela Lipusová, trenér-
ka Pavla Rašková, mistryně republiky ve SG Vendula Henychová, 
bronzová Anna Větříšková, Daniela Cmíralová.   Foto: Petr Brablec

Začátek zápasu házenkář-
ské extraligy byl oboustranně 
vyrovnaný, a to do 19. minu-
ty, kdy domácí Meca srovná-
val na 8:8. Závěrečnou dese-
timinutovku pak zvládli lépe 
hosté, kteří do konce první 
půle získali vedení 14:11. 

V začátku druhého poločasu 
Přerov odskočil na šestigólový 
náskok 19:13, ale čtyři branky 
domácích v řadě znamenaly sní-
žení na nadějných 17:19. O chvíli 
později se Frýdek-Místek přiblížil 

Opět v problémech
SKP F-M – Sokol HC Přerov 27:32 (11:14) 

na rozdíl jediné branky 19:20 a 
Vaculova třetí branka ve 49. mi-
nutě znamenala dokonce srov-
nání na 23:23. O všem rozhodla 
závěrečná pětiminutovka zápa-
su, kdy Přerov šestkrát skóroval, 
zatímco domácí se zmohli jen na 
jednu úspěšnou odpověď. 

Po prohře hráčům SKP nezbý-
valo než zvítězit v neděli 2. května 
nad dalším nováčkem ZUBR ext-
raligy 1. HK Dvůr Králové. V tomto 
přímém duelu se rozhodovalo, kdo 
půjde do baráže proti KP Brno.

Mladší žáci SKP Frýdek-
-Místek úspěšně reprezen-
tovali na prestižním házen-
kářském turnaji PRAGA CUP 
2010. Turnaje se zúčastnilo 
téměř 400 družstev z 22 států. 
V kategorii ml. žáků to bylo 32 
družstev a naši hráči se umís-
tili na pěkném čtvrtém místě. 

výsledky zákl. skupina: 
SKP F-M-Tal. Plzeň 19:12 
SKP F-M-Voslauer (AUS) 25:5 
SKP F-M-Copenhagen ll (DEN) 26:6 
SKP F-M-TSV Neusas (GER) 36:2 

V Praze se neztratili
SKP F-M-Loko Vršovice 28:7 

čtvrtfinálová skupina: 
SKP F-M-Saverhof ll (SWE) 19:8 
SKP F-M-Saverhof l (SWE) 20:15 
semifinále: SKP F-M-Copenha-

gen l (DEN) 14:15 
o 3. místo: SKP F-M-Talent 

Plzeň 11:14 
„Nutno vyzvednout výkon celé-

ho kolektivu za bojovnost a snahu 
o dosažení co nejlepšího výsled-
ku v turnaji. Čtvrté místo je určitě 
velký úspěch,“ zhodnotil trenér 
mladších žáků Miloš Oulehla.

Frýdecko-místecký teni-
sový oddíl TK Tennispoint 
FM uspořádal okresní přebor 
mladších žáků, který jeho hrá-
či zcela ovládli.

V soutěži jednotlivců se do 
semifinále dostali jen jeho hráči 
(Filip Šenk, Libor Polák, Kryštof 
Krmaschek a Vojtěch Merta), a 
to ještě ve čtvrtfinále spolu mu-
seli válčit ve třech setech Filip 
Šenk s Patrikem Pavelkou. Ti 
nakonec společnými silami do-

TK Tennispoint FM ovládl okresní přebor
kráčeli do finále čtyřhry, kde 
podlehli prostějovskému duu 
Kovařík-Marančák. Filip Šenk 
si finálovou účast připsal i v jed-
notlivcích, kde ovšem nejlepší 
formu potvrdil Vojtěch Merta.

Mezi dívkami si z domácího 
celku nejlépe vedla Valerie Un-
gersböcková, která vybojovala v 
singlu semifinále, do finále čtyř-
hry dokráčely frýdecko-místecké 
hráčky Tina Sojková s Šárkou 
Vavrečkovou.  (pp)
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Začínající malí spisovatelé 
se sešli ve středu 21. dubna 
v Modrém salonku Městské 
knihovny Frýdek-Místek k slav-
nostnímu vyhodnocení české 
části 11. ročníku mezinárodní 
literární soutěže pro děti „Tvo-
říme vlastní vydavatelství“. 

„Hlavním organizátorem sou-
těže je v tomto roce Krajská kniž-
nica v Žilině, a to ve spolupráci s 
naší knihovnou a Książnicą Bes-
kidzką v Bielsku-Białej. Své knihy 
děti tvořily na téma „Můj největší 
poklad“. Letošní ročník byl úspěš-
ný, neboť v české části bylo hod-
noceno 44 prací, na jejichž tvor-
bě se podílelo 57 dětí. Množství 
zaslaných příspěvků potvrzuje, 
že navzdory všem elektronickým 

Městská knihovna ocenila
nejlepší dětské spisovatele

lákadlům, sociálním sítím typu Fa-
cebook či Twitter, u nichž leckteří 
tráví nemálo času, má tištěná kni-
ha zaručenu budoucnost. Práce 
vytvořené v rámci této soutěže 
jsou rovněž nesporným důka-
zem, že i mladí lidé dodnes píší, 
jsou kreativní, zamýšlejí se nad 
současným stavem společnosti, 
uvažují nad smyslem svého bytí,“ 
zamýšlí se Tomáš Benedikt Zbra-
nek, ředitel knihovny. 

Odborná porota hodnotila prá-
ce ve dvou kategoriích. V prvé ka-
tegorii (děti do 10 let) se na prvním 
místě umístila Tereza Pobudová 
z 5. ZŠ ve F-M, na druhém místě 
Andrea Čuntová a Jan Šimek ze 
ZŠ Vratimov, na místě třetím pak 
Denisa Lancová a Leona Šigu-

tová ze 4. ZŠ ve F-M. Ve druhé 
kategorii (děti a mládež do 16 let) 
prvé místo a zároveň čestné uzná-
ní za výtvarné zpracování získaly 
Veronika Ondrášková a Michaela 
Chmelová z 8. ZŠ ve F-M, druhé 
místo bylo uděleno Dajaně Rich-
terové ze Čtyřletého a osmileté-
ho gymnázia F-M (ČOG F-M) a 
Dominice Koflerové, žákyni ZŠ 
Lískovec. Třetí místo obsadila Te-
reza Rohovská z Gymnázia Petra 
Bezruče F-M. Čestné uznání za 
výtvarné zpracování dále získali 
Leontýna Comorková ze ZŠ Skali-
ce, Jan Slobodník ze ZŠ Vratimov 
a Jana Brabcová z 6. ZŠ F-M. 

„Do mezinárodního kola, jež 
se uskuteční 27. května v Žilině, 
postoupilo 15 nejlepších prací. 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ: U vyhodnocení byl ředitel městské knihovny 
Tomáš Benedikt Zbranek.
Mimo již zmíněné jsou to: Martina 
Bebčáková z 9. ZŠ F-M, Sarah 
Boháčová, Monika Roščáková a 
Eliška Brusová ze ZŠ Vratimov, 
Zuzana Drábková z 2. ZŠ F-M 
a Eva Fabiánová z ČOG F-M. 
Všem výhercům i postupujícím 
gratulujeme a přejeme jim mno-

ho úspěchů v kole mezinárod-
ním. Zároveň bychom chtěli touto 
cestou poděkovat všem peda-
gogům, kteří vedou děti při jejich 
tvorbě, a odborné porotě za jejich 
nelehkou práci při hodnocení 
knih,“ poděkovala Irena Liberdo-
vá z oddělení pro děti a mládež.

Žáci Čtyřky tvořili vlastní vydavatelstvíŽáci Čtyřky tvořili vlastní vydavatelství
Jako každý rok se i letos 

žáci 4. základní školy na ulici 
Komenského zúčastnili meziná-
rodní literární soutěže Tvoříme 
vlastní vydavatelství. Děti v roli 
spisovatelů tvořily knihu, jejímž 
obsahem bylo téma – můj nej-
větší poklad. Bylo zajímavé se 
do knih začíst a zjistit tak, co pro 
ně tím největším pokladem je. 

Ve většině případů to byla 
rodina a přátelé, ale objevily se i 
knihy, kde bylo pokladem zvířát-
ko. Některé děti popsaly cestu za 

skutečným dobýváním pokladu. 
Pak už netrpělivě čekaly na vy-
hodnocení okresního kola, které 
proběhlo 21. dubna v Městské 
knihovně ve Frýdku-Místku.

Odtud si žákyně 4. ZŠ Leona 
Šigutová a Denisa Lancová od-
nesly za 3. místo ve své katego-
rii postup do mezinárodního kola 
soutěže, které se koná koncem 
května v Žilině. Protože tato děv-
čata tvoří knihu každý rok, dou-
fáme, že i v příštím roce o nich 
uslyšíme.

Ve středu 21. dubna se usku-
tečnil již 15. ročník hudební 
soutěže školních družin Skřivá-
nek, kterou připravily vychova-
telky z 1. ZŠ. Konala se v klubu 
Prostor a zúčastnilo se jí 49 
zpěváčků ze všech městských 
školních družin, ze ŠD při ZŠ 
Staré Město a ZŠ Naděje. 

Jejich výkon hodnotila porota 
složená z vychovatelek z různých 
školních družin a občas měla 
opravdu těžkou práci. Všechny 
děti se hodně snažily a opravdu 
dobrých zpěváčků bylo mnoho. 
Soutěžilo se v kategoriích 1.-5. tříd, 
vítězové obdrželi věcné a sladké 
ceny a také keramického Zlatého 
Skřivánka. Soutěž obohatila vy-
stoupení dětí z 1. ZŠ pod vedením 
paní vychovatelky Šnajdrové a 
Adamcové, děti ze 7. ZŠ připravila 

Soutěž školních družin SkřivánekSoutěž školních družin Skřivánek

na vystoupení paní vychovatelka 
Bumbalová. Děkujeme všem, kte-
ří se na konání soutěže podíleli, a 
dětem přejeme hodně úspěchů do 
dalších ročníků.

Výsledky soutěže: 
1. třídy: 1. Karolína Maňáko-

vá, 2. Barbora Pyšková (1.ZŠ), 
3. Kristýna Zatloukalová 

(6.ZŠ)
2. třídy: 1. Filip Kiša (2.ZŠ), 2. 

Gabriel Koláček (6.ZŠ), 3. Sára 
Novotná (7.ZŠ)

3. třídy: 1. Patrik Stankov 
(2.ZŠ), Anna Pagačová, 3. Tere-
za Jeništová (1.ZŠ)

4. třídy: 1. Petra Hloušková, 
Beata Čermáková (6.ZŠ), 3. Te-
reza Charizanova (11.ZŠ)

5. třídy: 1. Tereza Polehlová 
(4.ZŠ), Daniel Kolek (2.ZŠ), 3. 
Tereza Janíčková (6.ZŠ)

Společnost Distep vy-
hlásila již 4. ročník veřejné 
fotosoutěže. Tentokrát bylo 
vybráno aktuální téma „Moje 
město, moje energie…“. Le-
tošní ročník bude rozšířen o 
cenu diváka – veřejnosti.

Představenstvo Distepu se roz-
hodlo soutěž o nejlepší snímky za-
traktivnit, a proto přizvalo k hlaso-
vání také veřejnost. Na webových 
stránkách Distepu www.distep.cz 
mohou obyvatelé Frýdku-Místku 
hlasovat pro nejzdařilejší sním-
ky, které budou na internetových 
stránkách umístěny od 1. 10. spolu 
s pravidly hlasování. Lze hlasovat 
pouze pro jeden snímek v každé 
ze dvou vyhlášených kategoriích 
–„Děti do patnácti let“ a „Ostatní“. 
Autoři fotografií, které získají nejví-
ce hlasů, budou odměněni částkou 
3000  Kč. Jeden vylosovaný hlasu-
jící pak obdrží částku 2 000 Kč.

Fotografie budou přijímány do 
soutěže do 30. 9., ale hlasovat na 
webových stránkách www.distep.
cz bude možné až do 15. 10. Foto-
grafie lze zaslat ve zpevněné obál-
ce poštou na adresu: DISTEP a.s., 
Oddělení marketingu, Ostravská 
961, 738 01 Frýdek-Místek. Obálku 
označte „Fotosoutěž“. Fotografie 

Obyvatelé Frýdku-Místku mohou vybrat
nejlepší snímky ve fotosoutěži Distepu

lze doručit také osobně na recepci 
společnosti v pracovní dny od 7 do 
14 hodin, ve středu do 17 hodin.

O vítězi rozhodne komise ve 
složení: profesionální fotograf, 
Ing. Eva Richtrová – primátorka 
statutárního města Frýdek-Mís-
tek, Ing. Petr Jonas– ředitel spo-
lečnosti Distep, Ing. Svatopluk 
Eliáš – vedoucí marketingu, Ing. 
Soňa Plháková – konzultant v 
oboru marketingu a reklamy. 

Soutěže „Moje město, moje 
energie…“ se mohou zúčastnit 
všichni amatérští fotografové s 
bydlištěm na území statutárního 
města Frýdek-Místek. Soutěžící 

mohou přihlásit do soutěže 2 až 
5 kusů svých vlastních fotografií o 
minimálních rozměrech 15x20 cm 
v lesklém provedení na fotopapíru. 
Fotografie musí být opatřena zeza-
du označením (název fotografie, 
jméno a příjmení autora, datum na-
rození, adresa a kontaktní telefon, 
u dětí kontakt na zákonného zá-
stupce). Do soutěže nebudou při-
jímány fotografie v digitální formě. 
Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni 
profesionální fotografové.

Bližší informace o soutěžních 
podmínkách a cenách pro vítěze na-
leznete na webových stránkách spo-
lečnosti DISTEP a. s. www.distep.cz.

LOŇSKÝ VÝBĚR: Do výsledků loni promluvil i názor primátorky Evy 
Richtrové a fotografa Ivana Korče.  Foto: Petr Pavelka

Tak jako každé prázdniny 
pořádala Schäfer School akci 
pro děti ve věku od 5-13 let. 
Tentokrát zaměřenou na osla-
vu Velikonoc nejen teoreticky, 
ale i prakticky, pod vedením ro-
dilého mluvčího, zakončenou 
besídkou pro rodiče.

„Již před hodinou srazu se k 
nám děti hrnuly a ptaly se, jestli 
tady bude ten či onen kamarád. 
V dopoledních hodinách se děti 
teoreticky seznámily s průběhem 
Velikonoc v anglicky mluvících 
zemích. Vyrobily si a připravily 
několik velikonočních překvapení 

Velikonoční akce s besídkou
pro rodiče a zdokonalily si svou 
slovní zásobu v oblasti Velikonoc. 
Po obědě už na nás čekal rodilý 
mluvčí. Připravil si pro děti zábav-
né, naučné, scénky a písničky v 
anglickém jazyce. Děti se je sna-
žily co nejlépe naučit, aby se líbily 
svým rodičům na besídce, která 
byla připravena na konci veliko-
nočního dne. Děti se u nacvičo-
vání nasmály, pobavily a mnoho 
nového se naučily. Nám se děti při 
besídce také moc líbily a doufám, 
že byli spokojeni i rodiče, kteří se 
s úspěchem do besídky zapojili,“ 
zhodnotila Markéta Schäferová.
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V oblasti územního rozvoje a životního prostředí chceme:V oblasti územního rozvoje a životního prostředí chceme:
Rozvíjet aktivity v rámci Euroregionu BeskydyRozvíjet aktivity v rámci Euroregionu Beskydy

KŘEST KNIHY: Se sekretářem Regionu Beskydy Dagmar Valáškovou vodou z Ostravice uvedl do života 
hodnotnou publikaci Petr Rafaj.

Konference ve Velkých 
Karlovicích vytvořila rámec 
oslavám 10 let Euroregionu 
Beskydy. Protože město Frý-
dek-Místek je na české straně 
celou dobu hlavním tahounem 
většiny aktivit, nechyběli na ní 
zástupci vedení města, včetně 
primátorky Evy Richtrové, mo-
mentálně předsedkyně sdru-
žení Region Beskydy.

20. dubna uplynulo deset let 
od založení Regionu Beskydy, 
zájmového sdružení právnických 
osob. 9. června tomu pak bude 
přesně deset let od přistoupení 
Regionu Beskydy k již existující-
mu polsko-slovenskému Euro-
regionu Beskydy. Česko-polsko-
slovenské společenství s názvem 
Euroregion Beskydy se rozkládá 
na území tří států, na kterých se 
pohoří Beskydy nachází. Jejich 
zástupci se sešli na výroční konfe-
renci s názvem 10 let Euroregionu 
Beskydy, kam přijali pozvání také 
zástupci sousedních euroregionů i 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Nechyběl ani někdejší předseda 
Euroregionu Beskydy, toho času 
předseda antimonopolního úřadu, 
Petr Rafaj, kterému se dostalo po-
děkování za jeho činnost ve sdru-
žení. „Neměla jsem ještě podob-
nou příležitost, a proto bych ráda 
i za kolegy Petrovi Rafajovi podě-
kovala za vše, co pro euroregion, 
ale také pro město Frýdek-Místek 
vykonal,“ poděkovala bývalému 
frýdecko-místeckému radnímu 
primátorka Eva Richtrová, která 
mu předala obraz akademického 
malíře Antonína Kroči.

„Když jsme spolu se sedmi 
mikroregiony založili v dubnu 
2000 společné sdružení, bylo 

naším cílem zviditelnit Beskydy 
nejen v České republice, ale také 
v zahraničí, dále napomáhat roz-
voji cestovního ruchu v regionu, 
vytvářet propagační materiály, 
zpracovávat grantové žádosti a 
následně realizovat projekty s 
nimi spojené. Za téměř jedno de-
setiletí realizovalo sdružení řadu 
rozvojových projektů zaměřených 
na propagaci území a života v 
něm. Dnes euroregion nechybí 
na žádném významném veletrhu 
cestovního ruchu v tuzemsku i v 
rámci partnerských zemí. Společ-
né expozice, bohatě zastoupené 
vystavujícími subjekty ze všech 
tří zemí, jsou již tradicí,“ vzal si 
slovo Petr Rafaj, který pochválil 
starosty členských obcí, že dnes 
již pracují velice samostatně. „I 
malé obce dokážou zrealizovat 
projekty zaměřené nejen na pro-
pagaci atraktivit svého území, 
kulturní či sportovní aktivity, ale 
zvládají i administraci složitých in-
vestičních projektů podporujících 
rozvoj turistické infrastruktury a 
občanské vybavenosti. V obcích 
Regionu Beskydy je dnes běžné 
potkat starosty z Polska či Slo-
venska, a to nejen při realizacích 
partnerských projektů s povinnými 
přeshraničními aspekty, ale i při 
naprosto běžných příležitostech. 
Pro některá města nebo obce je 
nemyslitelné uspořádat například 
turnaj v kopané či závody v luko-
střelbě bez účasti euroregionál-
ních partnerů, nemluvě o kultur-
ních akcích, při nichž vystoupení 
například folklórních souborů z 
partnerského území je naprostou 
samozřejmostí,“ těší Petra Rafaje.

Vzhledem k tragédii, která 
postihla Polsko, a hlubokému zá-

rmutku polského lidu, byla i tato 
konference zahájena minutou 
ticha. Všichni účastníci tak uctili 
památku představitelů polské vý-
konné i zákonodárné moci, kteří 
zahynuli při leteckém neštěstí 
poblíž Katyně. Pak už se rozběhl 
bohatý program, ve kterém do-
stali slovo zástupci všech částí 
euroregionu a zazněly přednáš-
ky o aktuálních aktivitách, mož-
nostech propagace a získání dal-
ších dotačních prostředků. 

„Atmosféra konference byla 
pracovní a příjemná zároveň. 
Bylo vidět, že se sešli lidé, kteří 
si mají co říci a za kterými jsou 
nepřehlédnutelné výsledky dlou-
holeté práce. Za sebe jsem rád, 
že Frýdek-Místek při tom hraje 
roli lídra a že vedle propagace 
cestovního ruchu lze přes Re-
gion Beskydy podpořit i zajíma-

vé kulturní a 
sportovní pro-
jekty,“ zhodno-
til setkání ve 
Velkých Karlo-
vicích náměstek primátora Petr 
Cvik. Užitečné spojení Frýdku-
-Místku a Regionu Beskydy do-
kumentoval i křest knihy Frýdek-
-Místek, srdce regionu Besky-
dy, kterou vydalo sdružení v 
rámci projektu Cezhraničný tu-
rizmus v Euroregione Beskydy, 
financovaného z OPPS SK-CZ
2007-2013. Křtilo se vodou z 

ZÁSTUPCI MĚSTA: Přednáškový blok absolvovali zprava radní Ivan Vrba a náměstci primátora Michal 
Pobucký s Petrem Cvikem.

řeky Ostravice, protože prá-
vě ona – řeka se postarala o 
ústřední vyprávění, které nád-
herně plyne a odhaluje historii i 
současnost města.  (pp)

AŤ ODBÍJEJÍ DALŠÍ ÚSPĚŠNÉ DESETILETÍ!: Symbolický dárek – 
hodiny s logy euroregionu a jeho národních částí – předal všem třem 
sekretariátům Euroregionu Beskydy Euroregion Glacensis.
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Centrum zdravotních a sociálních služeb Frýdek-Místek (hospic),
příspěvková organizace, Radniční 1149, 738 01 Frýdek-Místek,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst

• platová třída: 10 (platový stupeň podle 
délky uznané praxe v souladu s nařízením 
vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, ve znění pozdějších předpisů)

Požadované předpoklady:
• kvalifikační předpoklady: střední zdra-

votní škola nebo vysokoškolské vzdělání 
(bakalářské studium) obor zdravotní sestra, 
akreditace pro práci bez odborného dohledu

• osobní předpoklady: schopnost em-
patie, laskavý přístup ke klientům, velmi 
vysoké požadavky na sebekontrolu, sa-
mostatnost, schopnost sociálního kon-
taktu, odolnost vůči psychické zátěži

Požadované doklady:
• strukturovaný životopis (údaje o do-

savadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech)

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání

• občanská bezúhonnost doložená 
výpisem z evidence rejstříku trestů, ne 
starším 3 měsíce

Předpokládaný nástup červenec 2010 
nebo dle dohody.

Přihlášky s požadovanými mate-
riály zasílejte v zalepené obálce s 
označením „Výběrové řízení-neotvírat 
– HOSPIC “ do 15. 5. 2010 na adresu: 
Magistrát města Frýdku-Místku, od-

• platová třída: 9 (platový stupeň podle 
délky uznané praxe v souladu s nařízením 
vlády 564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Požadované předpoklady:
• kvalifikační předpoklady: vysoko-

školské vzdělání (bakalářské studium) 
obor ošetřovatelství

• osobní předpoklady: schopnost em-
patie, laskavý přístup ke klientům, velmi 
vysoké požadavky na sebekontrolu, sa-
mostatnost, schopnost sociálního kon-
taktu, odolnost vůči psychické zátěži

Požadované doklady:
• strukturovaný životopis (údaje o do-

savadních zaměstnáních a o odborných 

• platová třída: 6 (platový stupeň podle 
délky uznané praxe v souladu s nařízením 
vlády 564/2006 Sb., o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Požadované předpoklady:
• kvalifikační předpoklady: minimální 

základní vzdělání, nutný kurz „ošetřovatel-
ka“ s akreditací MPSV, praxe min. 1 rok

• osobní předpoklady: schopnost em-
patie, laskavý přístup ke klientům, velmi 
vysoké požadavky na sebekontrolu, sa-
mostatnost, schopnost sociálního kon-
taktu, odolnost vůči psychické zátěži

Požadované doklady:
• strukturovaný životopis (údaje o do-

savadních zaměstnáních a o odborných 

• platová třída: 5 (platový stupeň 
podle délky uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů)

Požadované předpoklady:
• kvalifikační předpoklady: minimální 

základní vzdělání a absolvování akre-
ditovaného kvalifikačního kurzu MPSV 
dle zák. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů

• praxe min. 1 rok
• osobní předpoklady: schopnost em-

patie, laskavý přístup ke klientům, velmi 
vysoké požadavky na sebekontrolu, sa-
mostatnost, schopnost sociálního kon-
taktu, odolnost vůči psychické zátěži

Požadované doklady:

znalostech a dovednostech)
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším 

dosaženém vzdělání
• občanská bezúhonnost doložená 

výpisem z evidence rejstříku trestů ne 
starším 3 měsíce

Předpokládaný nástup červenec 2010 
nebo dle dohody.

Přihlášky s požadovanými mate-
riály zasílejte v zalepené obálce s 
označením „Výběrové řízení-neotvírat 
– HOSPIC“ do 15. 5. 2010 na adresu: 
Magistrát města Frýdku-Místku, od-
bor sociálních služeb, Radniční 1148, 
738 01 Frýdek-Místek.

V přihlášce uveďte číslo telefonu nebo 
e-mailovou adresu.

Nutriční terapeut

Zdravotní sestra

bor sociálních služeb, Radniční 1148, 
738 01 Frýdek-Místek.

V přihlášce uveďte číslo telefonu nebo 
e-mailovou adresu.

Ošetřovatel
znalostech a dovednostech)

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání

• občanská bezúhonnost doložená 
výpisem z evidence rejstříku trestů ne 
starším 3 měsíce

Předpokládaný nástup červenec 2010 
nebo dle dohody.

Přihlášky s požadovanými mate-
riály zasílejte v zalepené obálce s 
označením „Výběrové řízení-neotvírat 
– HOSPIC“ do 15. 5. 2010 na adresu: 
Magistrát města Frýdku-Místku, od-
bor sociálních služeb, Radniční 1148, 
738 01 Frýdek-Místek.

V přihlášce uveďte číslo telefonu nebo 
e-mailovou adresu.

VÝSTAVBA HOSPICE: Stavební proces je v plném proudu, radnice už hledá i kvalifi-
kovaný personál.                                                          Foto: Petr Pavelka

Pracovník sociální péče (přímá obslužná péče)
• strukturovaný životopis (údaje o do-

savadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech)

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání

• občanská bezúhonnost doložená 
výpisem z evidence rejstříku trestů ne 
starším 3 měsíce

Předpokládaný nástup červenec 2010 
nebo dle dohody.

Přihlášky s požadovanými mate-
riály zasílejte v zalepené obálce s 
označením „Výběrové řízení-neotvírat 
– HOSPIC “ do 15. 5. 2010 na adresu: 
Magistrát města Frýdku-Místku, od-
bor sociálních služeb, Radniční 1148, 
738 01 Frýdek-Místek.

V přihlášce uveďte číslo telefonu nebo 
e-mailovou adresu.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOVITÝCH VĚCÍ
ČR - Okresní soud ve Frýdku-Místku, zastoupena JUDr. Jiřinou Jalův-

kovou, předsedkyní okresního soudu, vyhlašuje výběrové řízení na 
pronájem nebytových prostor a movitých věcí v souladu se zákonem č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších platných předpisů.
Předmětem výběrového řízení je uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových 
prostor a pronájem movitých věcí pro zajištění prodeje potravin a zboží v bufetu v 
budově Okresního soudu ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 13 Frýdek-Místek.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, kterou lze opakovaně prodlužovat. 
Podrobné podmínky  jsou zveřejněny na úřední desce v budově Okresního soudu ve 
Frýdku-Místku a elektronické desce soudu – www.justice.cz „Soudy – Frýdek-Místek“.

Informace podá:
Marie Caletková, ředitelka správy soudu,

tel. 558 411 328, m.caletkova@osoud.frm.justice.cz.
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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

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
den svozu 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

Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor územního rozvoje a staveb-
ního řádu, jako pořizovatel Změny 
č. 1 Územního plánu Frýdku-Míst-
ku, podle § 6, odst 1 písm. a) zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zá-
kon“) zahajuje projednávání Návr-
hu zadání změny č. 1 Územního 
plánu Frýdku-Místku podle § 47, 

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

odst. 2 stavebního zákona.
Návrh zadání změny č. 1 

Územního plánu Frýdku-Místku 
bude podle § 47 odst. 2 sta-
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.

Městská knihovna Frýdek-Místek, Jiráskova 506 – ústředí
3. 5. 12.30 – 16.00 h. výtvarná dílna (pro děti)
Hlavní 111 
4. 5. 18.30 h. Expedice ÍRÁN, aneb Jak jsme nedojeli do Nepálu – cestopisná 
beseda (Modrý salonek)
4. 5. v 16.30 h. Křest publikace PhDr. Jaroslava Dvořáka a Mgr. Václava Michálka: 
Řezbáři a betlemáři a dokumentárního filmu, natočeného studiem 107 Řezbáři bez hranic (Modrý salonek)
12. 5. a 9. 6. 12.30 – 14.30 Výstava jazykových učebnic Cambridge University Press 
13. 5. 9.30 h. Celé Česko čte dětem - Čtení ve Frýdku-Místku (akci pořádají: Statutární město Frýdek-Místek, 
Městská knihovna Frýdek-Místek a Celé Česko čte dětem) – Nová scéna Vlast (akce pro školy a zvané)
14. – 15.5. pobočky na ul. Hlavní 111 a na 11. ZŠ J. z Poděbrad budou z technických důvodů uzavřeny
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytové prostory o výměře 19,97 m2 (V.NP)
4) Objekt čp. 72, ul. J. Trnky

- nebytové prostory o výměře 43,31 m2 (II.NP)
5) Křížový podchod, směr Ostravská
- nebytový prostor o výměře 24,70 m2

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 604, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (VII.NP a VIII.NP)
2) Objekt čp. 606, Sadová
- nebytový prostor o výměře 18 m2 (II.NP, VII.NP)

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

Nebezpečné odpady: Mazací a 
motorové oleje, olejové filtry, zbyt-
ky barev, laků, ředidel, autobaterie 
a monočlánky, použité obaly od 
postřiků a jiné chemikálie, prošlé a 
nepotřebné léky, zářivky a výbojky.

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

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

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.
Mobilní sběrna:
U kina P. Bezruče 11.5. – 13.5.
U krytého bazénu 18.5. – 20.5.
Park. u Kauflandu 25.5. – 27.5. 
parkoviště u Billy 4.5. – 6.5.
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. 558 440 062, 
558 440 061, 558 440 078.

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

I – Intenzifikace svozu separovaných odpadů
Pro zlepšení životního prostředí 

ve smyslu zákona o odpadech pro-
vádí společnost Frýdecká skládka, 
a.s. tříděný sběr odpadu, který je 
cestou ke snížení množství odpa-
du ukládaného na skládce. Aby-
chom mohli odpad řádně třídit, jsou 
v našem městě přistaveny sběrné 
nádoby – kontejnery v barvě žluté 
na plasty, modré na papír a lepen-
ku a v barvě zelené na sklo. 

Aby nedošlo ke smíchání 
různých druhů odpadů, nádoby 
jsou vyprazdňovány do vozů s 
označením druhu odpadu (papír, 
plast, sklo) a odváženy v růz-
ných svozových dnech. Odpadů 
stále přibývá a v současné době 
jsou nádoby na papír a na plast 
v našem městě vyprazdňovány 

jednou za týden, nádoby na sklo 
se vyprazdňují jednou za měsíc.

Tříděný odpad (sklo, papír, 
plasty, nápojové kartony)
Sběr tříděného odpadu je reali-

zován tzv. donáškovým systémem. 
Na území města a jeho částí je v 
současné době rozmístěno pro po-
třeby občanů 314 nádob na sklo, z 
toho 40 na sklo bílé, 282 nádob na 
papír a 371 nádob na plasty. 

Papír
Papír je svážen na dotřiďo-

vací linku Frýdecké skládky, a.s. 
do Lískovce. Na ní dochází k 
vytřídění příměsí a nečistot a k 
roztřídění na jednotlivé komodity, 
např. lepenka, noviny, časopisy a 
smíšený papír. Nakonec je papír 
lisován do balíků (jeden balík váží 

až 800 kg) a prostřednictvím od-
běratelů je dodáván do papíren k 
dalšímu zpracování a využití.

Plasty
Plasty se dotřiďují také na dot-

řiďovací lince v Lískovci. Směsné 
plasty jsou po vytřídění příměsí a 
nečistot dále dotřiďovány na jed-
notlivé komodity (např. PET podle 
barev, polyethylen, polypropylen, 
polystyren apod.). Roztříděný ob-
chodovatelný materiál je lisován 
do balíků a expedován do zpraco-
vatelských závodů. 

Sklo
Sklo se sváží tak, aby nedo-

cházelo k jeho stlačování a drcení 
během nakládky a přepravy, to by 
ztížilo následné třídění. Po svozu 
následuje předání skla ke zpraco-
vání do skláren. Před zpracováním 
ve sklárně se musí sklo dotřídit na 
speciální lince, kde se odstraní 
všechny nečistoty, zejména kovy, 
porcelán, kameny atd.

Nápojové kartony
– TETRAPACK

Tetrapacky se dotřiďují a lisují 
do balíků. Poté jsou odváženy 
do papírny, která je vybavena 
zařízením pro oddělení jednotli-
vých vrstev.

Připomínáme, že splatnost 
místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
a poplatku ze psů je 31. 5. 

Pokud poplatky nebudou za-
placeny včas a ve správné výši, 
může správce poplatku poplatky 
zvýšit až na trojnásobek.

Pár doplňujících informací k 
možnosti placení těchto poplatků.

Jakým způsobem lze míst-
ní poplatky zaplatit?

1) poštovní poukázkou pro-
střednictvím pošty

2) v hotovosti, a to v době po-
kladních hodin:

- PONDĚLÍ a STŘEDA od 8 
do 16,30 h. a ve ČTVRTEK od 
8 do 14,30 h. v budově Magis-
trátu města Frýdek-Místek na ul. 
Radniční 1148, v přízemí na od-
dělení místních daní a poplatků 
odboru správy obecního majetku

Při platbách v hotovosti je nut-
no počítat s delší čekací dobou. 

- od 15. 4. do 31. 5. každé 
ÚTERÝ od 8 do 13,00 h. v budo-
vě Magistrátu města Frýdek-Mís-
tek, na ul. Palackého 115 v pří-
zemí u přepážky č. 1. Jedná se o 
novou možnost oproti roku 2009.

3) převodem na bankovní 
účet města, a to:

- poplatek za komunální 
odpad: na bankovní účet měs-
ta vedený u Komerční banky na 
číslo účtu: 19-3767000237/0100

Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů 
je v letošním roce splatný jednorázově k 31. 5.

- pro poplatek ze psů: na 
bankovní účet města vedený u 
Komerční banky na číslo účtu: 
19-928781/0100

Upozorňujeme občany, aby 
při platbách formou převodu na 
bankovní účet města uváděli 
vždy číslo účtu s předčíslím 19-. 
Při zadání úhrady bez tohoto 
předčíslí je platba poukázána 
na číslo účtu jiného subjektu. V 
případě, že poplatník neobdrží 
poštovní poukázku na daný rok, 
může poplatek zaplatit v hotovos-
ti na Magistrátu města Frýdek-
-Místek i bez poštovní poukázky. 

Fyzickým osobám, které mají 
ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve 
které není hlášena k trvalému po-
bytu žádná osoba (v tomto případě 
je splatnost poplatku jednorázově, 
nejpozději do 30. června) budou 
rozesílány poštovní poukázky v 
průběhu měsíce května. 

Pokud je místní poplatek za 
komunální odpad hrazen prostřed-
nictvím realitních kanceláří a spole-
čenství vlastníků jednotek (v těchto 
případech je splatnost poplatku 
vždy nejpozději do 15.4., 15.7., 
15.10. a 15.1.), nebudou poštov-
ní poukázky těmto poplatníkům 
rozesílány. Doplnění: úplné znění 
vyhlášek včetně sazeb za jednot-
livé místní poplatky je na strán-
kách www.frydekmistek.cz v sekci 
Občan – právní předpisy města – 
obecně závazné vyhlášky. 
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SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
telefon: 558 434 154,
558 434 525,

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

SV
te

3. – 4. 5.
KREATIVNÍ DÍLNA KE DNI MATEK 

(pro školy i veřejnost)
Program: Potěšte maminku vlastnoručně 
vyrobenou broží a originálním přáníčkem.

Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 752, Místek, 8:00 – 16:00 hodin
Cena: 30 Kč (materiál, lektor, pojištění)

Přihlášky a informace: Karolína Lepíková, 
telefon: 731 167 010, 558 434 154, 

e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit. 

Větší kolektivy prosíme, aby se přihlásily 
předem.

10. – 15. 5. – TÝDEN PRO RODINU
Oslavte s námi Mezinárodní den rodiny.

10. 5.
VERNISÁŽ VÝSTAVY DĚTSKÝCH 
PRACÍ NA TÉMA MOJE RODINA 

(Týden pro rodinu)
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, v 16:00 hodin

Informace: Karolína Lepíková, telefon: 
731 167 010, 558 434 154, e-mail: karo-

lina@klicfm.cz
11. 5.

RODINNÉ TRIČKO (Týden pro rodinu)
Program: Přijďte si vyrobit rodinné tričko 

s vlastním motivem.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, 

Pionýrů 752, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Cena: www.klicfm.cz

Informace: Karolína Lepíková, telefon: 
731 167 010, 558 434 154, e-mail: karo-

lina@klicfm.cz
12. 5.

KERAMICKÁ JMENOVKA
(Týden pro rodinu)

Program: Navštivte naši výtvarnou dílnu a 
vyrobte si originální jmenovku na dveře.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, 

Pionýrů 752, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Cena: www.klicfm.cz

Informace: Karolína Lepíková, telefon: 
731 167 010, 558 434 154, e-mail: karo-

lina@klicfm.cz
12. 5.

DESKOVÉ HRY (Týden pro rodinu)
Program: Přijďte se pobavit a zahrát si 

turnaje v deskových hrách Bang, Osadní-
ci z Katanu, Želví závody, Bláznivá zoo. 

Hlavní cenou je desková hra.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova B, 

Pionýrů 764, 9:00 - 12:00 hodin a 14:00 
- 18:00 hodin
Cena: 20 Kč

Přihlášky a informace: Jiří Šnapka, tele-
fon: 604 524 066, 558 435 067, e-mail: 

jirka@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

13. 5.
MOZAIKY (Týden pro rodinu)

Program: Budeme sestavovat barevné 
mozaiky z vršků od PET lahví v určeném 

prostoru. Nejlepší dle poroty budou 
odměněni.

Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova B, 
Pionýrů 764, 9:00 - 12:00 hodin a 14:00 

– 18:00 hodin
Cena: zdarma

Přihlášky a informace: Jiří Šnapka, tele-
fon: 604 524 066, 558 435 067, e-mail: 

jirka@klicfm.cz

Na akci se nemusíte předem hlásit.
13. 5.

KERAMICKÁ JMENOVKA
(Týden pro rodinu)

Program: Navštivte naši výtvarnou dílnu 
a vyrobte si originální jmenovku na 

dveře.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 

Slezská 749, Frýdek, 9:00 - 12:00 hodin
Cena: www.klicfm.cz

Informace: Karolína Lepíková, telefon: 
731 167 010, 558 434 154, e-mail: karo-

lina@klicfm.cz
14. 5.

ARTETERAPIE (Týden pro rodinu)
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 

Slezská 749, Frýdek, 17:00 - 19:00 hodin
Cena: www.klicfm.cz

Přihlášky a informace: Eva Otýpková, te-
lefon: 736 150 088, 558 434 154, e-mail: 

eva@klicfm.cz
15. 5.

RODINNÝ PIKNIK (Týden pro rodinu)
Program: Zúčastněte se soutěže Ro-

dinný piknik. Připravena je spousta her 
a soutěží, které zaručeně pobaví celou 
rodinu. Hlavní cenou je piknikový set a 

něco dobrého na zub.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 

Slezská 749, Frýdek, 15:00 - 18:00 hodin
Cena: zdarma

Informace: Eva Otýpková, telefon: 736 
150 088, 558 434 154, e-mail: eva@

klicfm.cz
15. 5.

LEZE CELÁ RODINA
(Týden pro rodinu)

Program: Vyzkoušejte si svou odvahu na 
lezecké stěně pod vedením zkušených 

instruktorů.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova B, 

Pionýrů 764, 9:00 - 12:00 hodin
(průběžná akce)

Cena: 20 Kč
Informace: Martin Gavlas, telefon: 732 
372 637, 558 435 067, e-mail: martin@

klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

21. – 22. 5.
BAMBIRIÁDA 2010

Přijďte nás navštívit na Bambiriádu.
22. 5.

PAKOBAL
Program: Jedná se o fotbal s prvky 

futsalu. Hraje se s 1 fotbalovým míčem 
na hřišti velikosti házenkářského. Hrají 

proti sobě 7členná družstva (mohou být i 
smíšená), v nichž maximálně dva hráči na 
hřišti mohou mít 16 let a více. V průběhu 

hry je možné střídání. Nejdůležitějším 
prvkem celé hry je určitý počet kopů a 
pak nutnost si jít nabít k vlastní brance. 

Podrobnější pravidla budou vysvětlena v 
den turnaje. Zúčastnit se může každý, kdo 
si chce zahrát (místa se vždy najdou). Ví-
tězný oddíl, organizace či skupina získává 
do svého držení na rok putovní pohár. Tři 

nejlepší družstva obdrží cenu.
Místo a čas: Venkovní hřiště 8. ZŠ, ČSA 
570, Místek, Sraz: 8:15 - 9:00 hodin na 

hřišti, kde proběhne prezence.
Startovné: 30 Kč/1 osoba

Přihlášky a informace: Jiří Šnapka, tele-
fon: 604 524 066, 558 435 067, e-mail: 

jirka@klicfm.cz
Na akci se přihlaste se do 20. 5. 2010.

25. 5.
VÝTVARNÝ ATELIÉR DEA – MALBA 

NA HEDVÁBÍ

Program: Další ateliér Dea bude zaměře-
ný na malbu na hedvábí. Přijďte si vyrobit 

krásný netradiční šál.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, 

Pionýrů 752, Místek, 17:00 - 20:00 hodin
Cena: 250 Kč (lektor, materiál)

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 21. 5. 2010.
29. 5.

POHÁDKOVÁ CESTIČKA KOLEM 
OSTRAVICE

Program: Přijďte si užít sobotní odpoled-
ne plné zábavy k řece Ostravici a projdě-
te si pohádkovou cestičku. Pohádkové 
bytosti zde pro děti i dospělé připravily 

různé úkoly. Restaurace
„U Splavu“ připravila Karaoke a projížďky 

na ponících.
Start: 14:00 - 16:00 hodin v Sadech Bed-
řicha Smetany v Místku u altánu (park za 

bývalým autobusovým stanovištěm)
Cíl: Restaurace „U Splavu“

Cena: 30 Kč
Informace: Renata Bortlíčková, telefon: 
558 435 067, 731 080 964, email: rena-

ta@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

ŠACHY
7. 5.

MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 14. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a 

mládež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 

Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, 

telefon: 732 224 966
21. 5.

MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE – 15. KOLO
Program: Šachový turnaj pro děti a 

mládež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, 

Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur, 

telefon: 732 224 966
29. 5.

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 přihlášky: Martin Kocur, 

telefon: 732 224 966
NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 

TÁBORŮ 2010
Uvádíme zde pouze letní tábory, na 

kterých jsou ještě volná místa. Obsazené 
tábory zde uvedeny již nejsou.

1. – 10. 7. 2010
ZTRACENÉ POHÁDKY

Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty, okres 
Frýdek-Místek

Ubytování: Zděná budova, stany s 
podsadou

Věk: 6 - 12 let
Cena: 3 500 Kč

Přihlášky a informace: Pavla Kozáková, te-
lefon: 732 646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz

11. – 20. 7. 2010
TAJEMNÁ KRONIKA

Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty, okres 
Frýdek-Místek

Ubytování: Zděná budova, stany s 
podsadou

Věk: 6 - 12 let
Cena: 3 500 Kč

Přihlášky a informace: Martin Gavlas, te-

lefon: 732 372 637, 558 435 067, e-mail: 
martin@klicfm.cz
15. – 24. 7. 2010

VESMÍRNÁ TANEČNÍ VÝPRAVA 
(Taneční tábor)

Místo: ZŠ Hukvaldy
Věk: 6 - 15 let

Ubytování: Zděná budova
Cena: 3 300 Kč

Přihlášky a informace: Eva Otýpková, te-
lefon: 736 150 088, 558 434 154, e-mail: 

eva@klicfm.cz
21. – 31. 7. 2010

THE WEST ANEB HORKÉ LÉTO V 
DIVOČINĚ

Místo: Třemešek u Oskavy, okres 
Šumperk

Ubytování: Chatky
Věk: 8 - 16 let

Cena: 3 900 Kč
Přihlášky a informace: Patrik Siegelstein, 

telefon: 732 646 125, 558 434 154, 
e-mail: patrik@klicfm.cz

31. 7. – 8. 8. 2010
CESTOU NECESTOU

Místo: Třemešek u Oskavy, okres 
Šumperk

Ubytování: Chatky
Věk: 8 - 15 let

Cena: 4 000 Kč
Přihlášky a informace: Martin Gavlas, te-
lefon: 732 372 637, 558 435 067, e-mail: 

martin@klicfm.cz
1. – 21. 8. 2010
MUŠKETÝŘI

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

Ubytování: Stany s podsadou
Cena: 3 200 Kč

Přihlášky a informace: Jiří Šnapka, tele-
fon: 604 524 066, 558 435 067, e-mail: 

jirka@klicfm.cz
13. – 22. 8. 2010

PODIVUHODNÉ PATÁLIE
SHERLOCKA HOLMESE

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

Ubytování: Zděná budova
Cena: 3 700 Kč

Přihlášky a informace: Eva Otýpková, te-
lefon: 736 150 088, 558 434 154, e-mail: 

eva@klicfm.cz

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
do 7. 5.

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
TOMÁŠ KUREČKA – „babinec“

od 15. 4. (19:00) do 15. 5.
K zahájení výstavy zahraje kapela

THE CONVERSE
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NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

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

KAVÁRNA RADHOŠŤ

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

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

Čtvrtek 13. května v 19 hodin – frýdecký zámek
6. zámecký koncert a 4. koncert pro 

mládež 2009/2010
Puella trio

Účinkují: Terezie Fialová – klavír, Lenka Matě-
jáková – housle, Markéta Vrbková – violoncello
Program: Antonín Dvořák – Klavírní trio 
„Dumky“, op. 90, Sylvie Bodorová – „Magid-
do pro housle, violoncello a klavír, Bohuslav 
Martinů – Bergerettes
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Sobota 18. května v 19 hodin
Maranatha Gospel Choir Praha

Koncert pěveckého seskupení mladých lidí zpí-
vajících gospelové písně, kteří chtějí současným 
způsobem představit křesťanství. Soubor vzni-
kl v roce 2005 a dnes má téměř 50 aktivních 
členů, kteří společně vystupují po celé ČR, ale 
i v zahraničí. Repertoár souboru tvoří převzaté 
písně Kirka Franklina (USA), Hanse Christiana 
Jochimsena (Dánsko) a dalších autorů.
Dirigují: Kateřina Kloudová a Veronika Bijo-
ková. Vstupné: 100 a 50 Kč (děti, důchodci)

Pátek 21. května v 19 hodin
Absolventský koncert studentů Janáč-
kovy konzervatoře a Gymnázia Ostrava

Účinkují: Jana Matějková – hoboj, Symfonic-
ký orchestr Frýdek-Místek
Dirigují: Jaromír Javůrek, Marek Prášil a Jan 
Novobilský
Program: A.Vivaldi, A. Dvořák, W. A. Mozart

Připravujeme na červen:
Čtvrtek 3. června v 19 hodin – Bazilika 

Navštívení Panny Marie ve Frýdku
XXXV. Mezinárodní hudební festival 

Janáčkův Máj
7. koncert KPH 2009/2010

Kantátový večer
Antonín Dvořák: Stabat mater, oratorium pro sóla, 
sbor a orchestr op. 58 na text Jacopone da Todiho
Účinkují: Gabriela Beňačková, Jana Sýko-
rová, Tomáš Černý, Peter Mikuláš – sóla, 
Pražský filharmonický sbor, Lukáš Vasilek 
– sbormistr, Janáčkova filharmonie Ostrava,
Ondrej Lenárd – dirigent
Vstupné: 200 a 100 Kč (důchodci a děti)

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.

Skladba kurzů:
Středa od 16.45 do 19.15 hodin a od 19.30 
do 22.00 hodin, vedou taneční mistři – J. Ja-
glarz a J. Šodková
Pátek od 16.45 do 19.15 hodin a od 19.30 do 
22.00 hodin, vedou taneční mistři – manželé 
Gebauerovi
Neděle od 15.45 do 18.15 hodin a od 18.30 
do 21.00 hodin, vedou taneční mistři – J. Ja-
glarz a J. Šodková
12 lekcí po 3 vyučovacích hodinách a 2 ve-
čery – prodloužená a závěrečná lekce v dél-
ce trvání 5 hodin.
Kurzovné 1 250 Kč
Přihlášky přijímáme osobně v kanceláři útva-
ru kultury. Platba kurzů od 31. 5. 2010 každé 
pondělí a čtvrtek od 13.00 do 15.00 hodin a 
ve středu od 13.00 do 16.30 hodin. Kurz je 
nutno zaplatit do 17. 6. 2010, po tomto ter-
mínu se všechny rezervace ruší a přijímáme 
nové zájemce. Další informace na webových 
stránkách www.kulturafm.cz nebo na tele-
fonním čísle 558 432 011 H. Janáčková.

Výstava:

3. 5. – 31. 5. – chodby Národního domu
Fotoklub Český Těšín – klubová výstava

Rezervace: p. Polomská 774 409 369
páteční hudební produkce 19-23 hodin

7. 5. Evergreen Party – Pavel Ondráček 
a Ivan Obračaj

14. 5. Duo Pavel a Anička
21. 5. Uzavřená společnost
28. 5. Duo Pavel a Anička

Čtvrtek 6. května v 19 hodin 
Karel Plíhal – recitál

Písničky z připravovaného alba Vzducho-
prázdniny a další známé songy, které určitě 

rádi uslyšíte.
Vstupné: 200 Kč

Středa 12. května v 19 hodin
Divadlo Ungelt Praha

Keith Waterhouse
Jeffreymu je šoufl

Tragikomický příběh o slavném britském 
žurnalistovi a alkoholikovi Jeffrey Bernardo-
vi. V Londýně v této hře exceloval Peter O´-
Toole. Divadlo Ungelt ji uvádí s Oldřichem 

Kaiserem v hlavní roli.
Dále hrají: Karolína Kaiserová, Rostislav 

Novák, Jaroslav Hanuš
Režie: Julek Neumann

Česká premiéra
Vstupné: 400, 380 a 350 Kč

Mimo předplatné
Čtvrtek 27. května v 19 hodin

Silent Love
Lenka Dusilová, Xaviér Baumaxa a Tan-

tehorse
Společný projekt Silent Love jsou krátké 

příběhy o různých formách lásky. Emotivně 
a melancholicky

zasněné L. Dusilovou, vtipně a radostně 
pojaté humorem X. Baumaxy a poeticky, 

formou divadelních klipů ztvárněných Miřenkou 
Čechovou a Radimem Vizvárym – Tatenhorse, 
dříve Teatro Pantomissimo. Diváci nezůstanou 

ochuzeni o známé hity obou zpěváků.
Vstupné: 200 Kč

Výstava:
3. 5. – 31. 5.

Mojmír Klimek – Ruský sever
Fotoreportáž z pobytu na ruském severu.

Vernisáž: 3. 5. v 17 hodin
KINO:

1.-2. 5. 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…
1.-2. 5. 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.
7.-9. 5. v 15.00 

PRINCEZNA A ŽABÁK/USA
Klasická animovaná pohádka z dílny Walt 

Disney Animation Studios.
7.-9. 5. v 17.00 hod.
MILÝ JOHNE/USA

Romantický příběh lásky režiséra Lasse 
Hallströma, tvůrce hitů Pravidla moštárny 

a Čokoláda.
7.-9. 5. v 19.00 hod.

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS/USA
Výjimečný příběh o útěcích za láskou. Jim 

Carrey a Ewan McGregor v hl. rolích.
13. 5. ve 20.00 hod.

THE BOX/USA
Cameron Diaz a James Marsden v novém 

sci-fi thrilleru.
14.-16. 5. v 17.00 hod.

PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU/
Kanada

Percy Jackson – napůl člověk a napůl bůh. 
Teď se ukáže, jestli je také hrdina.

14.-16. 5. v 19.00 hod.
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ/ČR

Nová česká komedie na motivy knižní předlo-

hy Miloslava Švandrlíka, režie Zdeněk Troška.
Čtvrtek 20. 5. v 17.00 a 19.00 hod.

KATKA/ČR
Časosběrný dokument Heleny Třeštíkové 
mapuje 14 let v životě mladé narkomanky.

22.-23. 5. v 15.00 hod.
AVATAR/USA

Největší filmová událost roku! Vítejte v 
novém světě za hranicí vaší fantazie…

21.-23. 5. v 18.00 a ve 20.00 hod.
ŽENY V POKUŠENÍ/ČR

Komedie Jiřího Vejdělka s hvězdným 
hereckým obsazením v čele s Eliškou 

Balzerovou.
26. 5. v 19.00 hod.

BABYLON A.D. /USA
Vin Diesel v hlavní roli sci-fi thrilleru Mathieu 

Kassovitze.
28.-30. 5. v 17.00 a 19.00 hod.

NINE/USA
Excelentní taneční čísla a superhvězdná 

herecká sestava ve filmové verzi proslulého 
broadwayského muzikálu Nine.

FILMOVÝ KLUB
3. 5. v 19.00 hod.

KVĚT POUŠTĚ/SRN
Autobiografický příběh o cestě z africké 

pouště na světová přehlídková mola.
4. 5. v 19.00 hod.
FISH TANK/VB

Příběh problémové patnáctileté dívky bodu-
je na mnoha mezinárodních festivalech. 

10. 5. v 19.00 hod.
POUTA/ČR

Strhující a napínavý thriller režiséra Radima 
Špačka.

11. 5. v 19.00 hod.
KAWASAKIHO RŮŽE/ČR

Drama Jana Hřebejka podle Cenou Sazky 
oceněného scénáře Petra Jarchovského.

17. 5. v 19.00 hod.
NEW YORKU, MILUJI TĚ/Francie

Povídkový film vykresluje lásku v různých po-
dobách v prostředí dynamického velkoměsta.

18. 5. v 19.00 hod.
PAŘÍŽI, MILUJI TĚ/Francie

18 krátkých povídek na téma „láska a Paříž“ 
se odehrává v různých částech francouzské 

metropole.
24. 5. v 19.00 hod.

ŠIROCE OTEVŘENÉ OČI/Izrael 
Příběh o zakázané lásce z prostředí jeruza-

lémských ortodoxních židů.
25. 5. v 19.00 hod.

HADEWIJCH – MEZI KRISTEM A ALLÁ-
HEM/Francie

Film je fascinující studií následků, které mo-
hou vzniknout z neomezené víry v boží lásku.

31. 5. v 19.00 hod.
MAMUT/Švédsko

Citlivý snímek o rodičích a dětech s Gaelem Gar-
cíou Bernalem a Michelle Williams v hl. rolích.

BIJÁSEK
28. 5. v 10.00 hod.

PÁSMO FILMOVÝCH POHÁDEK PRO 
NEJMENŠÍ – VZPOURA HRAČEK/ČR

29. 5. ve 14.00 hod.
PLANETA 51/VB

Vítejte na pohodové planetě, kde je člověk 
strašným vetřelcem!

FILMY PRO SENIORY
12. 5. v 10.00 hod.

POUTA/ČR
Strhující a napínavý thriller režiséra Radima 

Špačka.
Středa 26. 5. v 10.00 hod.
3 SEZÓNY V PEKLE/ČR

Příběh volně inspirovaný zápisky Egona 
Bondyho sleduje osudy 19letého muže v 

období mezi lety 1947 a 1949. 

4. 5. Malování pod lípou
– výtvarné odpoledne

13. 5. Nezbednická kuličkiáda
19. 5. Diskusní odpoledne

téma: Zlomené srdce
21. – 22. 5. Účast na Bambiriádě

25. 5. Výtvarné odpoledne
– vyrábění z vlny

pátek 14. 5.
Školní akademie 9.ZŠ

k 30.výročí založení školy
pondělí 24. 5.

Přednáška MUDr. Kováře pro žáky 
základních a středních škol

3. 5. Ochutnávka Hamánků
Paní Števulová nás seznámí s novými 

produkty firmy Hamé. Čeká nás také ochut-
návka některých výrobků a drobné dárečky! 

Začátek v 10.00 hod.
7. 5. Výtvarka – Sluníčko z papíru

Jaro přivítáme veselým sluníčkem vyrobe-
ným z papíru. Vše potřebné k dostání u nás.

10. 5. Oslava Dne matek
V Broučkách oslavíme svátek všech 

maminek! Uvidíme vystoupení dětí z místní 
MŠ, každá maminka dostane květinu a kávu 

zdarma. Začátek v 10.00 hod.
14. 5. Burza dětského letního oblečení
Tradiční burza oblečení pro děti, tentokrát 

na léto.
14. 5. 9-12 příjem oblečení

17. 5.-21. 5. prodej
24. 5. 9-12 výdej a vyúčtování

Nenoste, prosíme, věci luxusní, ale ani roztrha-
né a špinavé! Maximální počet věcí je 40 ks.

19. 5. Hledání pokladu u Ostravice
Projdeme s dětmi krátkou trasu kolem řeky, 
kde na nás budou čekat jednoduché úkoly 
a na konci bude schovaný poklad! Sraz u 
altánku v parku B. Smetany v 15.30 hod. 

Těšíme se na hojnou účast!
21. 5. Výroba krabice na plastový odpad
Přijďte nám pomoci vyrobit originální nádo-

bu na tříděný odpad!
21. 5. + 22. 5. Broučci na Bambiriádě
Po roce se opět uvidíme na tradiční akci 

konané v Sokolíku. Za Broučky připravíme 
stanoviště s jednoduchou překážkovou 

dráhou a výtvarkou pro děti.
24. 5. Drátkování – Jarní motivy

Přijďte si vyrobit zajímavé jarní dekorace 
do bytu!

28. 5. Výtvarka – Kreslení na chodník
Na chodníku před Broučky vytvoříme origi-

nální obrázek!
31. 5. Návrat na trh práce

Další přednáška pracovnice Úřadu práce 
ve F-M, tentokrát na téma „Jak napsat 

životopis“. Začátek v 10.00 hod.
Pravidelný program:

Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
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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

JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ 

OTEVŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00, PÁ a SO 18:00 - 
04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

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

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

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

Těhotenské a poporodní centrum

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
„Namaste“ - výstava fotografií Daniely Kul-
hánkové a Jany Gavlasové z Nepálu a Indie

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

MaMiCentrum
Služby pro maminky a miminka

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

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 
rehabilitačních míčích s veselými říkadly.

Cvičení těhotných maminek 
na rehabilitačních míčích pod vedením 

zkušené fyzioterapeutky je vždy ve středu v 
9.00 hod. Starší děti si mohou hrát v herně 
Broučků. Cena 50 Kč/hod. Možnost propla-
cení zdravotní pojišťovnou! Při zakoupení 

permanentky sleva!
Konverzace v anglickém jazyce pro 

mírně pokročilé
Přidat se můžete kdykoliv. Ještě máme 

několik volných míst! Cena 60 Kč/hod. Nabí-
zíme hlídání dětí v době výuky. 
Každý pátek 9.00-10.00 hod. 

Pro děti
Sobota 15. května 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 22. května v 19 hodin
KABARET STORY aneb Neseď v koutě

kabaretní podívaná plná lesku, světel, 
podmanivé hudby a svůdného tance – hraje 

divadelní soubor SERUM Frýdek-Místek
Vstupné 80 Kč

Půjčování kostýmů v květnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

1. 5. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJ ESTET A POŘÁDNÁ PORCE TVRDÉ 
HUDBY, CZECZO BIRTHDAY PARTY, 
OSLAVA NAROZENIN NEJVĚTŠÍHO 
METALISTY FRÝDKU-MÍSTKU!!! 
4. 5. úterý ELEKTROBEAT THEATRE
BREAKBEAT, ACID, TEKNO – DJS:LOFI, 
VENCA, DZANDRA, FLOU-TEK, FOT-
BALKY, OPEN BAR, VSTUP ZDARMA!!!
5. 5. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
6. 5. čtvrtek BALKÁNSKÁ DISKOTÉKA
DJ HONZA A VEČER V RYTMU BAL-
KÁNSKÉ DECHOVKY
7. 5. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 16 !!
DJKA BARUCHA A NEJLEPŠÍ HITY 
DOBY MINULÉ, AKCE
8. 5. sobota LE PNEUMATIQ +BB/ DNB 
PARTY
ČEŠTÍ ASIAN DUB FOUNDATION SE 
VRACÍ Z ÚSPĚŠNÉHO TURNÉ PO 
FRANCII, STOUN HARDCORE DIVISI-
ON (HAVÍŘOV), MATEZZZ (SYNTHETIK 
FM), LOFI, DZANDRA, VINCA, USHI, 
MARF (FLOUTEK SQUAD) – DNB – 
TEKK – BREAKBEAT – JUNGLE – ACID
Zákazníci t-mobile – zdarma!!!, jinak 70,-
12. 5. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
13. 5. čtvrtek FM-CITY PARTY
DJ SHUPSTA & FM-PEOPLE
14. 5. pátek INDY &WICH &HIP-HOP 
PARTY 
PO DLOUHÉ DOBĚ A S NOVOU DES-
KOU LEGENDY ČESKÉHO HIP-HOPU
15. 5. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – 

18PLUS!!
DJ X A NEJLEPŠÍ HITY DOBY MINULÉ, 
AKCE POUZE PRO DOSPĚLÉ LIDI!!! 
18. 5. úterý ELEKTROBEAT THEATRE
BREAKBEAT, ACID, TEKNO – DJS: LOFI, 
VENCA, DZANDRA, FLOU-TEK, FOTBAL-
KY, OPEN BAR, VSTUP ZDARMA!!!
19. 5. středa STOUNDRUM 
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
20. 5. čtvrtek BALKÁNSKÁ DISKOTÉKA
DJ JUAN A VEČER V RYTMU BALKÁN-
SKÝCH RYTMŮ
21. 5. pátek VIDEOHITY 16!!
DJ X A BARUCHA NEJLEPŠÍ KLIPY A 
HITY DOBY MINULÉ, VSTUP OD 16 LET
22. 5. sobota STOUNFEST – WARM UP 
SWEETSEN
MADFALLS, STONE FREE – KŘEST KLI-
PU, NIRVANA REVIVAL, ANEB UŽ SE NE-
MŮŽEME DOČKAT SWEETSEN FESTU!!!
26. 5. středa STOUNDRUM SPECIAL
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRY FREE!!!
27. 5. čtvrtek FM-CITY PARTY
DJ SHUPSTA & FM-PEOPLE
28. 5. pátek VIDEOHITY – 18 PLUS!!!
DJ X A BARUCHA A NEJLEPŠÍ KLIPY 
VŠECH DOB!!!
29. 5. sobota SWHIZZMESSAROSH – 
OLDSCHOOL DNB PARTY
JEDNA Z POSLEDNÍCH PÁRTY 
OPRAVDU VE VELKÉM STYLU, DJS: 
RASCAL&KLONE (UK) ELWIS, ATHAM, 
WENIA, OLI BTB SMARIO
5. 6. sobota ŽIVÉ KVETY – LIVE
PROUZA, ZELENÉ ZLATO A SKVĚLÍ 
HOSTÉ ZE SLOVENSKA

Služby:
Novinka!!! – Cvičení rodičů s dětmi ve věku 
10-18 měsíců (od května v prostorách 

Dětského světa Pohoda v bývalém Kině 
Petra Bezruče)

- Návštěvní služba (řešení individuálních 
problémů – psychomotorický vývoj miminka, 

péče o miminko…)
- Aromaterapeutické masáže těhotných (v 
ceně je možné využít sprchu i infrasaunu, 

bylinkový čajíček zdarma)
- Půjčovna pomůcek (kojenecké váhy, kojící 

polštáře, odsávačky mateřského mléka)
- Laktační poradna (v pohodlí vašeho domo-

va nebo v MaMiCentru)
- Výživová poradna – pro maminky i 

tatínky (akce na květen – poradna pro 2 
osoby za cenu 1 – Přiveďte si kamarád-
ku nebo svého partnera a pusťte se do 

zdravého hubnutí společně!)
- Prodej aromaterapie pro těhotenství, 

porod, šestinedělí a péči o děti
- Nastřelování náušnic miminkům i do-

spělým (v pohodlí vašeho domova nebo v 
MaMiCentru)

Termíny přednášek a kurzů:
TĚHOTENSKÝ KURZ – 1. lekce: sobota 

15. 5. v 9.30, sobota 19. 6. v 9.30
Další lekce kurzu je vždy za týden ve 

stejném čase. Před jednotlivými lekcemi 
těhotenského kurzu, který zahrnuje přípravu 
k porodu a přípravu na kojení, můžete využít 

hodin aquatěhobiku – cvičení ve vodě pro 
nastávající maminky. Vše pod vedením 

zdravotníků.
PÉČE O NOVOROZENCE A KOJENCE: 

sobota 8. 5. v 9.30, středa 16. 6. v 9.45

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.

12. 5. v 16:00, 27. 5. v 10:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

4. 5. v 16:45, 22. 5. ve 14:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

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

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
19. 5. v 16:00, 26. 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 manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

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

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

Přednášku spojenou s praktickým nácvikem 
je vhodnější absolvovat ještě v těhotenství.
KURZ SPRÁVNÉ MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM A KOJENCEM – 1. lekce: 
středa 5. 5. v 9.45

Druhá lekce kurzu je vždy za týden ve 
stejném čase. Kurz s praktickým nácvikem 
je možné absolvovat už v těhotenství nebo 

až s miminkem.
DĚTSKÉ MASÁŽE SE ZÁKLADY ARO-
MATERAPIE – 1. lekce: středa 26. 5. v 

9.45, středa 23. 6. v 9.45
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: sobota 8. 5. v 15.00, sobota 19. 
6. 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 BATOLE-
TE: středa 12. 5. v 9.45, středa 9. 6. v 9.45
Přednášku je vhodné absolvovat až po 3. 

měsíci věku dítěte.
Stálé expozice:

BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
JÁN ZORIČÁK – SKLO
ŽELEZNIČNÍ MODELY

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE:
Neděle 16. května 13,00 – 17,00 hodin – 

frýdecký zámek
DEN MUZEÍ NA ZÁMKU

VSTUP ZDARMA !

Úterý 18. května 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 28. května 19,00 – 23,00 hodin – frý-
decký zámek
MUZEJNÍ NOC NA FRÝDECKÉM ZÁMKU
Prohlídka zámeckého okruhu v rámci Slez-
ských muzejních nocí. Návštěvníci budou 
procházet zámeckou expozicí ve dvacetimi-
nutových intervalech od 19 do 23 hodin
VSTUP ZDARMA !

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 13. května v 16,30 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě

KOČKA – DOMÁCÍ TYGR
Na každém kroku potkáváme kočky domácí 
– elegantní šelmy, které nezapřou duši di-
vokého tygra. Zajímavosti ze života koček, 
ušlechtilá nebo nečistokrevná kočka, koči-
čí rekordy, na procházce s kočkou, kočičí 
pamlsky a další. Připraveno ve spolupráci s 
První společností za práva koček – First So-
ciety for the Cat Rights. Pokračování akce 
z roku 2008.
Čtvrtek 27. května, sraz u kašny na Zámec-
kém náměstí v 16.30 hod.

POJĎTE S NÁMI PO FRÝDKU
Další z vycházek pro zájemce o historii měs-
ta. Kudy dříve vedla Pivovarská ulice, jak se 
stavěl Kaufland, jak ulice Na Půstkách ke 
svému jménu přišla, ve kterém domě na Hlu-
boké ulici žil Kašpar Janáček, bývalý hřbitov 
u farního kostela, kde se nacházejí krypty 
pod kostelem, kde stával měšťanský pivovar 
a další. Předpokládaný konec vycházky ko-
lem 19. hodiny.
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