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Vážení spoluobčané,
Rada města Frýdku-Místku již 

schválila tři jména, která doporučuje za-
stupitelům ke schválení na březnovém 
zasedání zastupitelstva jako laureáty 
Cen statutárního města Frýdku-Místku 
za loňský rok. Prvním je Zdeněk Še-
besta za jeho celoživotní angažovanost 
a přínos v oblasti provozování a cvičení 
jógy v našem regionu, organizování a 
propagaci zdravého cvičení, zpomalo-
vání stárnutí a výuku pozitivního myšle-
ní. Druhým pak Günter Kuboň, za dlou-
holetou činnost při provozování Školy 
života – denního stacionáře Frýdek-Místek, společnosti pro podporu lidí 
s mentálním postižením v České republice, u příležitosti 20 let existence 
školy a 15 let pořádání mezinárodních olympiád. K ocenění navrhujeme 
také, in memoriam, za dlouholetou angažovanost v oblasti folklorního a 
lidového umění a přínos kulturnímu životu ve městě Frýdku-Místku i celém 
moravskoslezském regionu, paní Věru Šimkovou. 

Ceny i s nimi spojené finanční dary bychom měli předat na slav-
nostním večeru, konaném 11. března v Nové scéně Vlast, tradičně u 
příležitosti vzpomínky na ozbrojený odpor 3. praporu 8. pěšího pluku 
proti okupačním vojskům v roce 1939.

V souladu s danými pravidly, které byly opakovaně zveřejněny i 
ve zpravodaji, jsme obdrželi 13 návrhů na ocenění, které jsem v po-
lovině ledna projednal s předsedy všech politických klubů. Na výše 
zmíněných třech osobách jsme se dokázali dohodnout, proto věřím, 
že návrh rady města na oceněné posvětí v březnu i rozhodnutí měst-
ského zastupitelstva.   Petr Cvik

slovo primátora

SCHŮZKA PŘEDSEDŮ KLUBŮ: Politické strany debatovaly o tom, kdo si zaslouží udělit Cenu statu-
tárního města Frýdek-Místek.                    Foto: Petr Pavelka

SCHŮZKA NA RADNICI: Na snímku zleva Ho-don Kang, prezident Hyundai Motor Manufacturing Czech 
s.r.o., s tlumočnicí, Petr Vaněk, generální manažer PR, Byeung-wan Ryu, viceprezident HMMC, a Petr 
Cvik, primátor města Frýdek-Místek.      Foto: Petr Pavelka

Primátor se sešel s vedením HyundaiPrimátor se sešel s vedením Hyundai
Primátor města Petr Cvik se 

sešel na půdě frýdecko-místec-
ké radnice s vedením Hyundai 
Motor Manufacturing Czech 
s.r.o., aby nové reprezentace 
obou stran navázaly na před-
chozí spolupráci, která byla 
oboustranně oceněna, s vyjád-
řením naděje na další pokračo-
vání ve stejných intencích.

„Pochopitelně jsme se bavili o 
dopravní situaci ve městě, která 
je blízkostí nošovické průmyslo-
vé zóny významně ovlivňována. 
Informoval jsem o současném 
stavu ohledně výstavby obchva-
tu města, o tlaku naší radnice 
na vládu a oficiálním stanovisku 
Ředitelství silnic a dálnic, že má 
obchvat Frýdku-Místku v této 
fázi zelenou,“ sdělil, čím mohl 
korejskou návštěvu potěšit, pri-
mátor Petr Cvik. Ten přiblížil ve-

dení automobilky i další projekt 
Ředitelství silnic a dálnic, který 
bude ovlivňovat průjezdnost 
městem – rekonstrukci mostu 
na Hlavní třídě. „Estakáda by se 
měla začít podle předběžných 
zpráv opravovat někdy v břez-
nu, ale přesný harmonogram 
ještě nemáme. Až bude k dis-
pozici, sdělíme jej samozřejmě 
našim občanům i korejským 
partnerům,“ řekl primátor Petr 
Cvik. Tomu se závěrem dostalo 
pozvání k návštěvě nošovické 
automobilky, protože závod na-
vštívil před lety při jeho rozjezdu. 
„Určitě bude zajímavé porovnat, 
kam se automobilka za tu dobu 
posunula, každopádně jsem rád, 
že jako první velké město od No-
šovic toto sousedství zvládáme 
bez větších problémů, že jsme 
se vyrovnali se vším, co bylo 

se vznikem takovéto průmyslo-
vé zóny v okolí spjato, a že se 
nenaplnily některé katastrofické 
scénáře jistých politiků, kteří 

před zónou varovali málem jako 
před zkázou. V dnešní době, 
kdy nezaměstnanost v důsled-
ku ekonomické krize roste, její 

existenci určitě oceňujeme o to 
víc, že je významným zaměstna-
vatelem i pro naše občany,“ řekl 
primátor Petr Cvik.  (pp)

Zázemí pro fotbalovou mládež otevřenoZázemí pro fotbalovou mládež otevřeno
Tak už se mohou cítit jako 

profíci v prvotřídním klubu. 
Mládežníkům Fotbalu Frýdek-
-Místek byla ve středu 19. led-
na slavnostně předána nová 
budova se šatnami a dalším 
zázemím pro fotbalový klub. 
Každý ze 14 mládežnických 
týmů zde má svou kabinu a 
každý z téměř 300 hráčů ve 
věku od 5 do 18 let v ní má 
vyčleněn svůj vlastní a hlavně 
stále stejný prostor.

Na zbrusu nový třípodlažní 
objekt, který navazuje na do-
savadní stavbu, byla zvědava 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ: Nůžek se před novostavbou chopili zpra-
va sportovní ředitel Radomír Myška, primátor Petr Cvik, jeho náměs-
tek Michal Pobucký, i legenda frýdecko-místecké kopané a čestný 
předseda klubu Ivan Kopecký.   Foto: Petr Pavelka

široká veřejnost, vždyť ve Frýd-
ku-Místku vyrostlo jedno z nej-
modernějších zázemí v České 
republice pro mládežnický fotbal. 
„Za Fotbal Frýdek-Místek a naši 
mládež bych chtěl velice poděko-

vat vedení města za vybudování 
tak kvalitního zázemí, které tady 
dlouho chybělo. Od znovuzroze-
ní klubu v roce 2004 úzce spolu-
pracujeme s radnicí...

(Pokračování na straně 11)
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krátce

Centrum zdravotních a 
sociálních služeb Frýdek-
-Místek, příspěvková orga-
nizace Statutárního města 
Frýdek-Místek, zajišťující péči 
o klienty v terminální fázi je-
jich onemocnění, poskytující 
paliativní péči a provozující 
pobytové odlehčovací služby 
a sociálně zdravotní služby, 
má za sebou slavnostní akt – 
vysvěcení kaple v hospici.

K tomuto aktu byla zmocně-
na osoba nadmíru povolaná – 
biskup Mons. František Václav 
Lobkowicz, který zde sloužil mši 
svatou a následně kapli vysvě-
til. „Slavnostní obřad se konal 
za hojné účasti veřejnosti a 
obyvatel hospice. Mezi pozva-
nými hosty byli kněží frýdecké  
Římskokatolické farnosti, farář 
Římskokatolické církve ve Frýd-

V KAPLI HOSPICE: Za město Frýdek-Místek se slavnostního aktu zúčastnil náměstek primátora 
Libor Koval.       Foto: Petr Pavelka

Vysvěcení kaple v hospiciVysvěcení kaple v hospici

ku Jan Sokulski, farář Českob-
ratrské církve evangelické Mgr. 

Pavel Křivohlavý, který rovněž 
požehnal právě vysvěcenou 
kapli. S tou město počítalo od 
první chvíle projektování stavby 
hospice, protože tato služba má 
samozřejmě i duchovní rozměr. 
Kaple by se měla stát místem, v 
němž budou nalézat klienti du-

chovní útěchu, sílu a povzbuze-
ní, stejně jako jejich blízcí a lidé, 
kteří o ně pečují,“ uvedl náměs-
tek primátora Libor Koval.

V hospici budou sloužit bo-
hoslužby kněží Římskokatolické 
církve a Českobratrské církve 
evangelické.  (pp)

Všechny příspěvky pro le-
tošní Tříkrálovou sbírku jsou 
již spočítány a občané Frýd-
ku-Místku, včetně okrajových 
částí, si zaslouží obrovskou 
pochvalu za štědrý výsledek.

„Celkový výtěžek sbírky ve 
frýdeckém a místeckém děka-
nátu dosáhl výše 1 564 176 ko-
run, což je oproti loňsku více o 
249 647 korun,“ mohl radostně 
uvést Jiří Cachnín z Charity Frý-
dek-Místek, který poskytl i dílčí 
výsledky z jednotlivých měst-
ských částí. Občané z Frýd-
ku přispěli do sbírky částkou 
216 754 Kč, což je o 55 337 Kč 
více než loni. Obyvatelé Místku 
darovali tříkrálovým koledníkům 
154 179 korun, což je o 19 074 
Kč více, než kolik věnovali na 
dobročinné účely loni. Lidé ze 
Zelinkovic a Lysůvek přispěli 
částkou 29 451 Kč, z Chlebovic 
částkou 25 690 korun a obyvate-
lé Skalice darovali 23 113 korun. 

„Moc mě těší, že i v ekono-
micky složité době lidé vnímají, 
že je třeba pomoci jiným. Za 
to jim patří velký dík. Výsledná 

Lidé v Tříkrálové sbírce 
projevili štědrost

částka je nemalá, svědčí o tradi-
ci a důvěryhodnosti sbírky, a ur-
čitě dárce může těšit, že přispěli 
na dobrou věc,“ hodnotil štěd-
rost občanů primátor Petr Cvik.

„Darované peníze budou vy-
užity ve prospěch potřebných. 
Konkrétně ve Frýdku-Místku to je 
podpora charitních a ošetřovatel-
ských služeb, vybudování Centra 
odlehčovacích služeb a týdenního 
stacionáře, Denní centrum Maják, 
Klub Nezbeda a terénní služby 
ZOOM. Dary podpoří také činnost 
Poradenského centra ve Frýdlan-
tě nad Ostravicí, kam se mohou 
obrátit i obyvatelé Frýdku-Místku, 
kteří se ocitli v těžké životní situ-
aci kvůli špatnému zdravotnímu 
stavu, zadlužení, nevýhodné so-
ciální situaci nebo neuspokojivým 
mezilidským vztahům a osobním 
obtížím,“ vyjmenoval ředitel Cha-
rity Frýdek-Místek Pavel Bužek. 
Ten jako zajímavost uvedl, že 
lidé nejčastěji přispívali dvaceti-
korunami a padesátikorunami, 
osm dárců přispělo dvoutisícovou 
bankovkou a 35 dárců věnovalo 
po tisícikoruně.  (pp)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Koledníci na místeckém náměstí.

Také na počátku letošní-
ho roku jsou k dispozici de-
mografické údaje ze statistik 
sestavené k 1. lednu 2011. 
Ty hovoří o tom, že celkový 
počet obyvatel našeho města 
včetně okrajových částí měs-
ta poklesl od 1. 1. 2010 o 442 
obyvatel na 59 365 obyvatel. 

„Protože pokles byl zazna-
menán i k 1. 1. 2010, kdy byl 
515 obyvatel, znamená to, že 
trend úbytek obyvatel nadále 
pokračuje,“ říká senátorka Eva 
Richtrová, která se ve funkci 
městské radní věnuje občan-
ským záležitostem.

Stejně jako v minulém roce 
byl největší pokles počtu oby-
vatel zaznamenán v Místku 
– o 361 obyvatel na dnešních 
22 713 obyvatel. I ve Frýdku lidí 
ubylo (- 88 obyvatel), přesto je 
Frýdek naší nejlidnatější částí, 

Pokles obyvatel se nezastavil
má 32 603 obyvatel. K poklesu 
obyvatel, byť ne dramatickému, 
došlo i v okrajových částech na-
šeho města (v Chlebovicích - 4, 
v Lískovci - 3, v Zelinkovicích 
- 6) na aktuální počty v Chlebo-
vicích 759 obyvatel, v Lískovci 
1 389, v Zelinkovicích 291 oby-
vatel. O 12 obyvatel má však 
více Skalice, celkově 1 280 
obyvatel, a o dva obyvatele více 
statistika uvádí v Lysůvkách, 
celkově 330 obyvatel.

„Zajímavá je statistika počtu 
obyvatel podle věku – do 6 let 
3 312, 6-18 let 7 136, 18-60 let 
36 895 a 60 a více let 12 202 
obyvatelé. Podle rodinného sta-
vu nejpočetnější skupinu tvoří 
svobodní – 24 505, manželů je 
23 150, rozvedených 7 707 a 
ovdovělých 4 003 obyvatelé,“ 
přinesla další čísla Eva Richtro-
vá.  (pp)

Ze statistických údajů loň-
ského roku vyplývá, že nekle-
sá pouze počet obyvatel jako 
takový, ale neroste ani počet 
narozených dětí. Ve Frýdku 
Místku se v roce 2010 narodi-
lo 1460 dětí, přičemž chlapců 
bylo 739 a děvčat 721. Porod-
níci také ve 12 případech po-
máhali na svět dvojčatům. Ve 
srovnání s rokem 2009 se loni 
narodilo o 11 dětí méně.

Tato čísla navíc automaticky 
neznamenají přírůstek obyva-
tel pro Frýdek-Místek, protože 
jen 671 z nich se stalo novými 

I dětí se rodí ve městě méně
občánky Frýdku-Místku. Podle 
statistiky přibylo v loňském roce 
ve Frýdku 402 dětí, v Místku 
231, ve Skalici 14, v Lískovci 13 
v Chlebovicích 5, v Lysůvkách 4 
a v Zelinkovicích 2 děti. Po šesti 
týdnech od narození dítěte jsou 
rodiče zváni na tradiční slav-
nostní vítání občánků, které se 
koná na Frýdeckém zámku. Zde 
každé dítko obdrží pamětní list 
a drobné věcné dárky, včetně 
knížky v rámci akce „Celé Česko 
čte dětem“, jejímž garantem je 
primátor Petr Cvik. 

(Pokračování na straně 10)

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 19. ledna 
schváleno přidělení dotace z 
Regionálního operačního pro-
gramu na projekt „Cyklostezka 
kolem Olešné ve Frýdku-Místku, 
II. etapa“. Celkové náklady činily 
přes 57 milionů korun, získaná 
dotace 20 milionů.

Bambiriáda 2011
Všechny organizace, které 

se věnují volnočasovým aktivi-
tám pro mládež, jsou zvány k 
účasti na Bambiriádě 2011, vel-
ké přehlídce zájmových, spor-
tovních a kulturních aktivit pro 
děti a mládež ve Frýdku-Místku, 
která je plánována na pátek 27. 
a sobotu 28. května. Dějištěm 
celodenní akce bude tentokrát 
venkovní areál 11. ZŠ na sídlišti 
Slezská ve Frýdku. Přihlášku k 
prezentaci je možné vyplnit na 
www.klubkofm.cz, nebo ji za-
slat mailem či předat osobně 
na magistrátu Martinu Sysalovi 
(731 409 953, 558 609 215, 
sysala.martin@frydekmistek.
cz). Další informace najdete na 
www.bambiriada.cz, www.klub-
kofm.cz.

Hovory s občany
Garantem místní části Zelin-

kovice-Lysůvky se stal náměs-
tek primátora Dalibor Hrabec, 
protože ten má nyní na starosti 
záležitosti týkající se výstavby 
obchvatu města Frýdek-Místek. 
Zdejší občané si už mohou za-
škrtnout v kalendáři první termín 
pro obvyklé Hovory s občany. 
Akce se uskuteční ve čtvrtek 10. 
března v 17 hodin v Minimoto-
restu U Fojtíků v Zelinkovicích.

Smogová situace
Frýdek-Místek patří mezi 

města nejvíce ohrožené smo-
gem. Aktuální situaci můžete 
sledovat na webových stránkách 
města www.frydekmistek.cz

Darované lékárničky
Nová vyhláška přikazuje 

motoristům vybavit své auto-
mobily novou autolékárničkou. 
Ty staré mohli řidiči odevzdat 
potřebným v sídle Charity Frý-
dek-Místek v Lidovém domě. 
Použitelný obsah poslouží 
obyvatelům Městečko milosr-
denství v Ivano-Frankivsku a 
Domova pokojného stáří v Usť 
Čorne na Zakarpatské Ukrajině.

Beskydy tourist info
Zdarma na všech pobočkách 

Beskydského informačního cen-
tra jsou znovu k dostání novi-
ny Beskydy tourist info – zima 
2010/2011. V pořadí již 13. vy-
dání nabízí kompletní turistické 
informace z Beskyd, využitelné 
pro návštěvníky města i našince. 
Kromě stálých rubrik, jako jsou 
Kam po lyžování, Kalendárium, 
Zábava na sněhu, seznamy ly-
žařských areálů a běžeckých 
tras či jízdní řády skibusů, v nich 
najdete spoustu zajímavostí a 
rad, které vám pomohou při plá-
nování volného času.  (pp)
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městská policie

Rekonstrukce objektu býva-
lého dětského domova na Bru-
zovské ulici, ve kterém budou 
sociální služby určeny dospě-
lým ženám a matkám s dětmi 
do 18 let, které se ocitly v ne-
příznivé sociální situaci, zapo-
čala, a protože rozsah nutných 
oprav je nemalý, stavební prá-
ce postupují i v zimním období.

Jejich dosavadní rozsah přišli 
v minulém týdnu zkontrolovat zá-
stupci města, v čele s náměstky 
primátora Michalem Pobuckým 
a Liborem Kovalem. „Celkové 
náklady včetně interiéru se blíží 
jednadvaceti milionům, na akci 
jsme získali významnou dota-
ci z Evropské unie,“ zopakoval 
náměstek primátora Michal Po-
bucký. „Budou zde vybudovány 
samostatné provozně oddělené 
celky pro matky s dětmi, osamělé 
ženy a noclehárna pro ženy s po-

Rekonstrukce azylového domu

třebným hygienickým zázemím, 
společnými společenskými míst-
nostmi sloužící i jako herny pro 
děti, prádelnami v jednotlivých 
úsecích a celkovým zázemím 
pro personál,“ dodal náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Azylový dům bude spadat 
pod Sdružení azylových domů 
o.s. a jeho provozovatelem 
bude Slezská diakonie. Město 
potřebu jeho vzniku analyzovalo 
na základě průzkumu v zaříze-
ních zainteresovaných do práce 
s lidmi ohroženými sociálním vy-
loučením. Kapacita nového azy-
lového domu je stanovena na 40 
lůžek a sociální pracovnice se 
budou snažit příchozí klientky 
navrátit zpět do normálního živo-
ta. „Čeká je náročná práce, bu-
dou tady například i ženy, které 
se staly obětí domácího násilí,“ 
uzavřel Libor Koval.  (pp)

REKONSTRUKCE ZAČALA: Stavebníky čeká ještě hodně práce. 
Foto: Petr Pavelka

Ve frýdecké kavárně Rad-
hošť se sešlo nové vedení 
města Frýdku-Místku se svý-
mi protějšky z obcí, které 
místně spadají pod správu 
frýdecko-místecké radnice.

„Máme na radnici i zcela nové 
tváře, takže jsme považovali za 
nutné uskutečnit takové setkání, 
kde bychom se navzájem po-
znali a v uvolněnější atmosféře 
si jednak řekli nejaktuálnější 
změny, které se našich úřadů 
dotýkají, i se současně dozvě-
děli, jak bychom mohli pomoci 

Setkání nových starostů

V KAVÁRNĚ RADHOŠŤ: Nové vedení města Frýdku-Místku se se-
šlo s vedením obcí spadajících pod frýdecko-místecký správní obvod.

 Foto: Petr Pavelka

v některých oblastech, které tře-
ba starosty menších obcí trápí,“ 
shrnul primátor Petr Cvik.

„Někteří starostové jsou ve 
funkci jen pár týdnů, proto bylo 
toto setkání pro ně velmi uži-
tečné. Mohli zkonfrontovat své 
dosavadní zkušenosti s ostat-
ními, získat nějakou tu radu a 
od nás, jako pověřené obce, i 
některé oficiální odpovědi na 
záležitosti, v nichž se potřebují 
zorientovat,“ doplnil tajemník 
frýdecko-místeckého magistrá-
tu Petr Menšík.  (pp)

Na 8. ZŠ se uskutečnila in-
formativní schůzka pro rodiče 
dětí, jejichž talent byl vyhod-
nocen jako mimořádný a kte-
rým bylo nabídnuto zařazení 
do speciální první třídy. Se-
tkání se zúčastnil i předseda 
české MENSY Tomáš Blumen-
stein a náměstek primátora a 
člen MENSY Dalibor Hrabec.

V úvodu byli rodiče sezná-
meni se způsobem výběru 
zhruba dvou desítek jedinců 
z celého města. Ten měl na 
starosti René Gavlas, který 
opakovaně navštívil všechny 
školky a se souhlasem rodičů 
uskutečnil odborné psychodia-

Na Osmičce vzniká 1. třída pro nadanéNa Osmičce vzniká 1. třída pro nadané
gnostické vyšetření dětí v před-
školních odděleních, které byly 
nominovány učitelkami mateři-
nek nebo přímo rodiči. Jak se 
ukázalo na schůzce, někteří 
rodiče se s tím nespokojili a „ta-
lent“ svých potomků si ověřo-
vali i u dalších institucí. „Ukáza-
lo se, že se stejným výsledkem, 
takže výběr nebyl zpochybněn, 
ačkoliv samozřejmě není vůbec 
jednoduchý,“ potěšilo náměst-
ka primátora Dalibora Hrabce. 
Zástupce ředitelky Jiří Roze-
hnal poté rozptýlil zbytek obav, 
zda „zrovna to mé dítě je oprav-
du takový talent“ charakteristi-
kou takto vybavených ratolestí, 

SCHŮZKA NA 8. ZŠ: Mezi rodiče zavítal i předseda české MEN-
SY Tomáš Blumenstein a náměstek primátora a člen MENSY Da-
libor Hrabec.  Foto: Petr Pavelka

které jsou svým způsobem zlo-
bivé, mají milion otázek, víc než 
ostatní vrstevníky je zajímají 
čísla a písmena a podobně. 
„My se těchto dětí nebojíme, 
chceme s nimi pracovat. Pro-
blémem naopak většinou bývá, 
když se nadprůměrný talent 
má vyrovnat s běžným postu-
pem výuky. Takové dítě se pak 
často samozřejmě nudí a pro 
některé učitele to pak zname-
ná, že „zlobí“. Některé takové 

případy jdou až do extrémů,“ 
upozornil Tomáš Rozehnal, že 
talent to nemusí mít v životě 
jednoduché.

„Aktivity MENSY jsme začali 
výrazně podporovat, jejich cent-
rum vzniklo na 8. ZŠ, kde již pra-
cují Kluby nadaných dětí. Vítáme 
i vznik specializované první tří-
dy, protože jsme přesvědčeni, 
že se vyplatí nadaným dětem 
komplexně věnovat,“ uzavřel 
primátor Petr Cvik.  (pp)

PREVENCE KRIMINALITY: Ve služebně městské policie v Kří-
žovém podchodu probíhají nejrůznější preventivní programy i za-
sedání komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality. 

Foto: Petr Pavelka

Vozík v ulicích
8. 1. v devět hodin ráno bylo 

oznámeno na městskou policii, 
že děti v parku Svobody tlačí od 
Tesca nákupní vozík. Strážníci 
od dětí zjistili, že vozík našly u 
popelnic a odvážejí ho zpátky k 
nákupnímu středisku Interspar.

Prostě se bavila
12. 1. po deváté hodině ozná-

mila žena na městskou policii, že 
v protějším domě na ulici Lísko-
vecká bydlí žena, která je velice 
hlučná a pravděpodobně ji někdo 
napadá, což trvá asi čtyři hodiny. 
Hlídka provedla kontrolu ženy, kte-
rá uvedla, že se pouze dobře baví.

Konfliktní žena
12. 1. požádala služba z ubytov-

ny na ulici Palkovická, že tam mají 
ženu, která vyvolává konflikty, ne-
bydlí tam a odmítá odejít. Strážníci 
z důvodu špatného psychického 
stavu ženy k ní přivolali rychlou zá-
chrannou službu. Lékař rozhodl o 
převozu na záchytnou protialkohol-
ní stanici k vystřízlivění, aby mohla 
být ráno důkladně vyšetřena.

Vyvrácené značky
14. 1. v jedenáct hodin v noci 

městské policii oznámil řidič auto-
busu, že na Olešné v místě auto-
busové zastávky jsou vyvrácené 
dopravní značky a on neví, komu 
celou situaci oznámit. Hlídka proje-
la okolí a zjistila, že i na hrázi jsou 
dopravní značky v podobném sta-
vu, celkem se jednalo o šest kusů. 
Celá událost byla nahlášena na 
technické služby TS a. s.

Noční stěhování
14. 1. v půl dvanácté v noci 

bylo oznámeno městské policii, 
že na ulici V. Nezvala někdo 
bouchá a tříská, takže nájemníci 
nemohou spát. Hlídka na místě 
kontaktovala muže, který byl v 
podnapilém stavu a rozhodl se, 
že v noci bude stěhovat náby-
tek. „Strážníci mu vysvětlili, že 
svým stěhováním ruší noční klid. 
Muž přislíbil, že se to nebude 
opakovat,“ referovala policejní 
preventistka Lenka Biolková.

Nebudit po šichtě
15. 1. před šestou hodinou 

odpoledne oznámila žena na 
městskou policii, že byla na síd-
lišti Slezská napadena. Hlídka 
po příjezdu na místo zjistila, že 
žena roznáší letáky, zvonila na 
zvonek, aby ji někdo pustil do 
vchodu. Žena, která se ozvala, 
v domovním telefonu, řekla, že je 
po noční směně a aby ji nikdo ne-
obtěžoval. „Žena, která se chtěla 
dostat do vchodu, pokračovala se 
zvoněním na zvonek, to se nelíbi-
lo té probuzené, tak seběhla dolů 
ke dveřím. Tam nejdříve došlo ke 
slovnímu napadení a později i ke 
vzájemné potyčce. Strážníci obě 
ženy poučili o dalším postupu. A 
ty se nakonec domluvily na posta-
čující omluvě mezi sebou,“ sdělila 
rozuzlení Lenka Biolková.  (pp)
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www.11zsfm.cz
ZŠ Frýdek-Místek,

Jiřího z Poděbrad 3109 

„JEDENÁCTKA“
14. 2. 2011 od 13.00 - 18.00 h.
15. 2. 2011 od 13.00 - 17.00 h.

• Sportovní zaměření školy – sportovní gymnastika; plavání; háze-
ná, volejbal; floorball, tanec, aerobic; sportovní hry

• Dlouhodobé vynikající úspěchy ve sportovních soutěžích
• Maximální podpora pohybových aktivit všech žáků – učíme, 

že sportování a pohyb jsou důležité
• Jsme partnerem nakladatelství Oxford University Press pro ang-

lický jazyk a vyučujeme také německý, španělský a ruský jazyk
• Využíváme prostory školy k osobnímu výtvarnému vyjádření dětí
• Nabízíme pestrou škálu zájmových kroužků
• Využíváme informační technologie ve všech předmětech a 

ročnících
„DOHLÉDNEME NA TO, ABY VAŠE DÍTĚ MĚLO

DOSTATEK SPORTOVNÍCH A POHYBOVÝCH AKTIVIT“
Těšíme se na Vás.

Školství

Osmáci z Jedenáctky v Hyundai

V rámci projektu Spojení 
potřeb trhu práce s volbou 
povolání žáků naší školy spo-
lufinancovaného Evropským 
sociálním fondem proběhly 
v lednu letošního roku dvě 
exkurze žáků osmých ročníků 
do výrobního podniku Hyun-
dai v Nošovicích.

„Cílem našeho projektu je 
rozvíjet u žáků zájem o tech-
nická povolání, seznamovat je 
s nejrůznějšími profesemi, které 
jsou v současné době žádané 
na trhu práce, a vytvářet u nich 

postupně představu o budoucím 
povolání,“ uvedla výkonná ma-
nažerka projektu Lucie Butkovo-
vá a připojila: „Význam vhodné 
volby povolání v současné době 
narůstá. Proto pořádáme pro 
žáky osmých ročníků několik 
exkurzí ročně do závodů, firem 
či sociálních zařízení. Mají tak 
možnost srovnat nejen pracovní 
podmínky například ve frenštát-
ském Siemensu či v už zmiňo-
vaném Hyundai nebo domově 
důchodců, ale seznámí se i se 
specifiky jednotlivých povolání a 

vytvářejí si tak první krok k bu-
doucímu profesnímu zájmu.“

O úspěchu projektu hovoří 
především zájem žáků. „Měli 
jsme možnost přímo v praxi se 
seznámit s montáží jednotlivých 
aut, viděli jsme skoro celý výrob-
ní postup. Zajímavé bylo třeba 
stříkání aut různými barvami,“ 
vysvětlila Zuzana Golová z 8.A 
a dále řekla: „Myslím si, že je to 
docela těžká a namáhavá prá-
ce, zaměstnanci se musí naučit 
dobře obsluhovat stroje.“ 

Renata Spustová

Pro žáky 9. ročníku jsme 
pro tento školní rok připra-
vili k probíraným tematickým 
celkům přednášku s filmem, 
besedu a v jarních měsících 
exkurzi.

12. 11. 2010 byl žákům de-
vátých tříd promítnut film z cyklu 
Příběhy bezpráví – Postavení 
mimo hru s následnou přednáš-
kou a diskuzí. 29. 11. 2010 naši 
školu navštívila pamětnice 2. 
světové války a v rámci besedy 
o holocaustu vzpomínala na své 
dětství. Téma Holocaust ukončí 
deváťáci exkurzí do Osvětimi. A 

Výuka dějepisu na Jedničce netradičněVýuka dějepisu na Jedničce netradičně
reakce žáků?

„Konečně jsme se dočkali. 
Nastal ten den, kdy jsme měli 
zhlédnout film s názvem Posta-
vení mimo hru a poté rozvinout 
diskusi o této době. Těsně po 
zazvonění jsme se sešli do sbo-
rovny a čekali jsme, co nového 
se dozvíme. Film byl zajímavý. 
Popisoval těžké období čes-
koslovenských hokejistů v 50. 
letech. Po skončení filmu nás 
čekala krátká přednáška a ná-
sledně diskuse. Tato dvouhodi-
novka se nám velmi líbila a obo-
hatila nás informacemi o době, 

ve které jsme naštěstí nežili,“ 
hodnotila K. Štupáková z 9. A.

„Dne 29. 11. 2010 k nám do 
školy zavítala pamětnice a líčila 
nám své zážitky a útrapy ze své-
ho těžkého dětství. Zjistili jsme, 
jak moc těžký život během války 
byl, a dozvěděli jsme se mnoho 
nových informací týkajících se 
holocaustu. Bolestný a dramatic-
ký příběh jsme prožívali spolu s 
vypravěčkou. I když tato beseda 
byla na smutné téma, byla pro 
nás velkým přínosem a líbila se 
nám,“ shrnul J. Navrátil z 9. A.

Mgr. Ivana Klečková

Každý den nám přinese nový 
začátek. Na něco se těšíme, potká 
nás něco příjemného, jsme bohat-
ší o nové zážitky, přibudou nám 
nové zkušenosti. Do takových dnů 
se jeden týden probouzely před-
školní děti frýdecké části města. 

Tři dny se pro ně otvíraly dve-
ře naší školy, aby přišly, pohrály 
si a taky se něco naučily. Paní 
učitelky pro ně připravily spoustu 
zajímavých činností, při kterých 
si ověřovaly svou obratnost, po-
střeh, některé překonání strachu 
v prolézacím pytli. Vybarvovaly 
obrázky, které se naučily pojme-
novat anglicky. Učinily tak první 
krůčky k jazyku, který je vedle 

O radosti na Devítce
mateřštiny bude dlouhá léta pro-
vázet a stane se nepostradatel-
nou součástí jejich života.

Takové radostné dny prožijí 
děti pouze na Devítce. Pro malé 
předškoláčky je to první nená-
silné seznámení s místem, kde 
už zanedlouho půjdou se svými 
rodiči k zápisu do 1. třídy a kde 
budou po mnoho let trávit hodně 
času. Snažíme se jim jejich nový 
začátek právě takovými aktivita-
mi zpříjemnit. 

A kdo naše pozvání přijal? 
Děti a paní učitelky z mateř-
ských škol Olbrachtova, Gogo-
lova, K Hájku a Beruška.
Mgr. A. Hrabcová, učitelka 9. ZŠ

Pozvánka na zápis do 1. tříd 

Zápis do prvního ročníku proběhne 14. a 15. 
února od 13,00 do 18,00 v prostorách školy.

Priority:
• principy programu Začít spolu ve výuce 
• individuální plány všem potřebným žákům 

(nadaným, včetně sportovců, handicapo-
vaným…)

• slovní hodnocení a sebehodnocení žáků
• individuální plánování a hodnocení (rodič-uči-

tel-žák) na základě osobnostní pedagogiky
• zapojení do prožitkového učení s širokým využitím manipulativ
• rodinné třídní schůzky (rodič-učitel-žák)
• otevřená škola, kde jsou rodiče vítáni i ve výuce

Výuka:
• aktivní výuku anglického jazyka od první třídy 
• kmenové třídy vybavené informačními centry
• práci s výukovým softwarem a moderními multimediálními techno-

logiemi 
• profilace žáka formou volitelných předmětů od 4. třídy
• možnost výběru z mnoha zájmových kroužků
• projektová činnost v rámci ČR a EU
   (Socrates, Comenia Script, E-twenning…)

Škola uvědomělého učení
(cíle a principy na www.1zsfm.cz)

Jednička = tradice, moderní 
přítomnost, úspěšná budoucnost

Počátek Nového roku je 
vždy vhodnou příležitostí 
k tomu, abychom se sešli se 
svými přáteli, spolupracovníky 
i dalšími partnery a řekli si, jak 
dál budeme v naší spolupráci, 
resp. partnerství, pokračovat. 
S potěšením jsme proto uvítali 
zprávu, že naše pozvání k přá-
telské návštěvě Střední školy, 
Základní školy a Mateřské 
školy, ul. Pionýrů 2352, Frý-
dek-Místek přijali zaměstnanci 
Pedagogicko psychologické 
poradny ve Frýdku-Místku.

Setkání, které se uskutečnilo 
4. ledna, se zúčastnilo 11 za-
městnankyň pedagogicko-psy-
chologické poradny, včetně paní 
ředitelky Mgr. Miroslavy Šiguto-
vé. Za naši školu se hostům vě-
novalo vedení naší školy – paní 
ředitelka PaeDr. Ilja Malouško-
vá, zástupkyně ředitelky školy 
Mgr. Pavla Kozáková, vedoucí 
speciálního pedagogického cen-
tra, výchovná poradkyně školy, 
školní psycholog, psycholožka 
SPC a IT specialista.

Naše škola zajišťuje výuku 
žáků se zdravotním postižením, 
zejména s lehkým, středním i 
těžkým mentálním postižením, 

Návštěva z pedagogicko-psychologické poradny
ale také žáků s poruchami au-
tistického spektra a v mateřské 
škole také dětí s logopedickými 
a dalšími vadami. Tato výuka je 
realizována, jak v základní ško-
le, tak v základní škole speciální 
na odloučeném pracovišti na uli-
ci 28. října, Základní škole prak-
tické na ul. Pionýrů a v Praktické 
škole dvouleté – středního typu, 
rovněž na ulici 28. října.

V prvé části společného se-
tkání byli zaměstnanci Pedago-
gicko-psychologické poradny in-
formováni o základní organizační 
struktuře naší školy, což provedla 
paní ředitelka. Věnovala se i or-
ganizačně mimořádně nároč-
nému období loňského roku, 
kdy bylo nejprve rozhodnuto, že 
naše škola – tzv. Růžovka, opus-
tí stávající prostory na ul. Pionýrů 
767. Rovněž informovala hosty o 
tom, že z rozhodnutí Krajského 
úřadu MSK byla naše škola slou-
čena se Základní školou na ul. 
Hálkova ve Frýdku-Místku. Tyto 
skutečnosti vyvolaly zejména ve 
druhé polovině loňského roku 
množství organizačních a dalších 
souvisejících problémů, které 
musely být řešeny tak, aby výuka 
ve školním roce 2010/2011 moh-

la k 1. 9. 2010 začít již v nových 
prostorách.

V této souvislosti paní ředitelka 
zdůraznila, že jen díky mimořád-
nému úsilí a iniciativě vedení i dal-
ších zaměstnanců školy se tento 
složitý úkol podařilo zabezpečit. 

V další části byly našim hostům 
promítnuty krátké filmy, a to jak 
z rutinního života žáků v naší ško-
le, tak i ze zapojení se do mnoha 
mezinárodních projektů, kterých 
se naše škola v uplynulém období 
aktivně účastnila. V doprovodu 
našich zaměstnanců si pedago-
gové a psychologové z poradny 
i další pracovníci zevrubně pro-
hlédli naši školu a byli evidentně 
potěšeni, jak se v tak krátkých 
časových termínech podařilo tuto 
školu vybudovat a zařídit.

V závěrečné části se usku-
tečnila beseda o odborných 
problémech, vycházejících ze 
specifické problematiky našich 
žáků. V této souvislosti byla 
poskytnuta informace, že také 
v naší škole existuje speciální 
pedagogické centrum pro žáky 
s tělesným postižením, kde pra-
cuje kvalifikovaný psycholog a 
několik pedagogů.

PhDr. Pavel Mrózek
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Vážení rodiče (zákonní zástupci) budoucích prvňáčků, zápis do 1. 
ročníku základního vzdělávání v základních školách zřizovaných 
Statutárním městem Frýdek-Místek proběhne ve dnech 14. února 
a 15. února 2011 (pondělí, úterý), v Základní škole a mateřské škole 
Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organiza-
ce pouze 14. února 2011 a v Základní škole a mateřské škole Frýdek-
-Místek – Skalice 192, příspěvková organizace pouze 15. února 2011.

K zápisu je potřebný rodný list dítěte a občanský průkaz zákon-
ného zástupce dítěte. Bližší informace oznámí ředitelé dotčených 
základních škol způsobem v místě obvyklým.

Podle školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě 
k zápisu k povinné školní docházce. Povinná školní docházka začíná 
počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šesté-
ho roku věku, pokud mu není povolen odklad. Pro školní rok 2011/2012 
se zapisují děti narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005. Dítě, narozené 
od 1. 9. 2005 do 30. 6. 2006, může být přijato k plnění povinné školní do-
cházky již ve školním roce 2011/2012, je-li přiměřeně tělesně i duševně 
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte 
narozeného v období od 1. 9. 2005 do 31. 12. 2005 k plnění povinné 
školní docházky je také doporučující vyjádření pedagogicko-psycholo-
gické poradny, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2006 do 30. 
6. 2006 jsou doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny 
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Obec stanoví podle školského zákona školské obvody spádových 
škol (Obecně závazná vyhláška č. 1/2010). Do spádové školy jsou 
přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném škol-
ském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve 
školském rejstříku. Zákonný zástupce může pro žáka zvolit jinou než 
spádovou školu. V takovém případě však nemusí být žák vždy přijat, 
důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného po-
čtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro šk. rok 2011/12
- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Jana 
Čapka 2555 www.2zsfm.cz
- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Jiřího z Poděbrad 3109 
www.11zsfm.cz
Školský obvod je vymezen 
ulicemi: Bavlnářská, Bedřicha 
Václavka, Černá cesta, Dobrov-
ského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, 
Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, 
Jana Čapka, Jiřího Mahena, Ji-
řího z Poděbrad, Josefa Kavky, 
Kostikovo náměstí, Kpt. Nálep-
ky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, 
Malá, Mikoláše Alše, Na Poříčí, 
Na Veselé, Na Vyhlídce, Na 
Výsluní, Nádražní, Na Podvolá-
ní, Národních mučedníků, Nové 
Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kame-
nec, Nové Dvory-Podhůří, Nové 
Dvory-Vršavec, Novodvorská, Ó. 
Łysohorského, Okružní, Panské 
Nové Dvory, Pekařská, Pod Zá-
mečkem, Potoční, Přemyslovců, 
Příkrá, Růžová, Sadová, Slavíč-
kova, Slezská, Sokola Tůmy, 
Spojovací, Staroměstská, Svato-
plukova, Šeříková, Těšínská, tř. 
T. G. Masaryka, Třešňová, V Za-
hradách, Viléma Závady.
Do školského obvodu Základní 
školy a mateřské školy Frýdek-
-Místek, Jana Čapka 2555 a 
Základní školy Frýdek-Místek, 
Jiřího z Poděbrad 3109 patří 
také místní část Skalice s výjim-
kou vzdělávání na prvním stupni 
základní školy.
Spádové školy:
- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 2254 www.5zsfm.cz 
- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, El. Krásnohorské 139 
www.devata.cz 
Školský obvod je vymezen 
ulicemi: 2. května, Antala Staš-
ka, Bruzovská, Čs. červeného 
kříže, Divišova, Dlouhá, Dr. Ján-
ského, El. Krásnohorské, Füg-
nerova, Gajdošova, Gogolova, 
H. Salichové, Habrová, Heydu-
kova, Horní, Hutní, I. J. Pešiny, 
I. P. Pavlova, J. E. Purkyně, J. 
Kaluse, Jabloňová, Jaroslava 
Haška, Javorová, Jiřího Hakena, 
Josefa Kajetána Tyla, Josefa 
Skupy, K Hájku, K Lesu, Křiží-
kova, Lískovecká, Lubojackého, 
Mariánské náměstí, Maryčky 
Magdonové, Maxe Švabinské-
ho, Míru, Na Aleji, Na Bažinách, 
Na Kopci, Na Podlesí, Na Stráni, 
Na Štěpnici, Nad Lipinou, Nad 
Mostárnou, Nad Rybníkem, Nad 
Stadionem, Olbrachtova, P. Ji-
lemnického, Petra Cingra, Pod 
Školou, Pod Vodojemem, Puški-
nova, Resslova, Revoluční, 
Rokycanova, Růžový pahorek, 
Rybnická, Skautská, Slunečná, 
Sokolská, Stanislava Kostky 
Neumana, Střelniční, Škarabe-
lova, Tichá, Tolstého, Topolová, 

U Nemocnice, U Zavadilky, V. 
Vantucha, Vřesová, Zátiší.
Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 
škola Naděje, Frýdek-Mís-
tek, Škarabelova 562 www.
specskolynadeje.cz
Školský obvod tvoří území sta-
tutárního města Frýdku-Místku.
Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-
-Místek, Komenského 402 
www.4zsfm.cz
Školský obvod je vymezen uli-
cemi: 4. května, Beskydská, Bez-
ručova, Bohuslava Martinů, Druž-
stevní, Emy Destinové, F. Čejky, 
Františka Linharta, Frýdlantská, 
Havlíčkova, J. Jabůrkové, Ja-
náčkova, Josefa Lady, Jungma-
nnova, K Olešné, Komenského, 
Kvapilova, Květná, Lesní, Luční, 
Malé náměstí, Maxima Gorkého, 
Na Hrázi, Nad Potokem, Nad 
Přehradou, Nerudova, Nová, 
Palkovická, Pavlíkova, Pod Leti-
štěm, Podpuklí, Polní, Příborská, 
Rudolfa Vaška, Svazarmovská, 
Školská, U Náhonu, Vojtěcha 
Martínka, Zborovská, Zdeňka 
Štěpánka, Zelená.
Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek, 
Pionýrů 400 www.sestka-fm.cz
Školský obvod je vyme-
zen ulicemi: 8. pěšího pluku, 
Anenská, Antonínovo náměstí, 
Dvořákova, Erbenova, Farní 
náměstí, Hálkova, Hlavní třída, 
J. Opletala, Jaroslava Lohrera, 
Josefa Václava Sládka, Karla 
Hynka Máchy, Libušina, Malé 
náměstí, Malý Koloredov, Na 
Příkopě, náměstí Svobody, Os-
travská, Pionýrů, Pivovarská, 
Riegrova, Spořilov, Stará cesta, 
Štursova, Tržní, U Staré pošty, 
Vojanova, Wolkerova, Zahradní.
Do školského obvodu Základní 
školy Frýdek-Místek, Pionýrů 
400 patří také místní části Chle-
bovice, Lysůvky a Zelinkovice 
s výjimkou vzdělávání na prvním 
stupni základní školy.
Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek, 

1. máje 1700 www.7zsfm.cz 
Školský obvod je vymezen 
ulicemi: 1. máje, 28. října, Bah-
no-Hlíny, Bahno-Příkopy, Bah-
no-Rovňa, Beethovenova, Bez-
ručova, Březová, Čelakovského, 
Družstevní, Fráni Šrámka, Frý-
dlantská, Gagarinova, Josefa 
Myslivečka, Josefa Suka, Ke 
Splavu, Křížkovského, Mozarto-
va, Myslbekova, Na Konečné, 
Palackého, Politických obětí, 
Říční, Stará Riviera, Svatopluka 
Čecha, Třebízského, U Ostravi-
ce, Václava Talicha.
Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Československé armády 
570 www.osmicka.cz
Školský obvod je vymezen 
ulicemi: 17. listopadu, Bahno-
-Štandl, Beskydská, Boženy 
Němcové, Brožíkova, Březino-
va, Collo-louky, Čajkovského, 
Československé armády, Dr. 
Antonína Vaculíka, Fibichova, 
Foerstrova, Foglarova, Jiřího 
Trnky, Kolaříkova, Kollárova, 
Lidická, Marie Majerové, Marie 
Pujmanové, Ondrášova, Ostrav-
ská, Piskořova, Pod Štandlem, 
Příborská, Raisova, Vítězslava 
Nezvala, Vrchlického.
Spádová škola:
Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Lísko-
vec, K Sedlištím 320 
http://info.skola.liskovec.cz
Školský obvod tvoří místní 
část Lískovec.
Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek – Chle-
bovice, Pod Kabáticí 107, 
příspěvková organizace www.
zschlebovice.cz
Školský obvod tvoří místní 
části Chlebovice, Lysůvky, Ze-
linkovice.
Spádová škola: 
Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek - Skalice 
192, příspěvková organizace
www.skolaskalice.cz
Školský obvod tvoří místní 
část Skalice.

Spádová škola:
- Základní škola národního 
umělce Petra Bezruče, Frý-
dek-Místek, tř. T. G. Masaryka 
454 www.1zsfm.cz
Školský obvod je vymezen uli-
cemi: Akátová, Bruzovská, Ci-
helní, Dolní, Dr. Vančury, Farní, 
Hasičská, Hluboká, Horymírova, 
Husova, Jana Švermy, Jeroný-

mova, Jiráskova, Josefa Hory, 
Joži Uprky, Karolíny Světlé, 
Klicperova, Legionářská, Máne-
sova, Na Blatnici, Na Půstkách, 
Podlesní, Prokopa Holého, Příč-
ná, Radniční, Řeznická, Smeta-
nova, Střelniční, Těšínská, tř. T. 
G. Masaryka, Třanovského, Zá-
mecká, Zámecké nám., Žižkova.
Spádové školy:

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

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

ZŠ Frýdek-Místek, Chlebovice, Pod Kabáticí 107, www.zschlebovice.cz
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Plavání veřejnosti na 11. ZŠ

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – ÚNOR 2011
2. 2. 16:15 – 17:45 Veřejné bruslení
5. 2. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
6. 2. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
6. 2. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
9. 2. 16:15 – 17:45 Veřejné bruslení
12. 2. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
13. 2. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
13. 2. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
19. 2. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
20. 2. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
20. 2. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení
23. 2. 16:15 – 17:45 Veřejné bruslení
26. 2. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
27. 2. 08:30 – 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
27. 2. 17:00 – 18:30 Veřejné bruslení

Plavání pro veřejnost zajišťujeme
pouze koupením permanentky (plavenky).

Cena plavenky je 500 Kč/čtvrtletí. Děti do 10 let 500 Kč/půlroční.
Pondělí 19:00 - 20:00, Úterý 16:00 - 17:00, 18:00 - 19:00

Středa -, Čtvrtek 19:00 - 20:00, Pátek 18:00 - 19:00 www.11zsfm.cz

Předběžný plán zimní přípravy - muži A
2. února ST 11:00 Fotbal FM - Sigma Olomouc B UT Stovky 
5. února SO 12:00 HFK Olomouc - Fotbal FM UT Holice 
12. února SO 11:00 Fotbal FM - FC Vítkovice (??) UT Stovky
19. února SO 11:00 Fotbal FM - Petrovice UT Stovky 
26. února SO 11:00 Fotbal FM - Pawlowice UT Stovky 
5. března SO 11:00 Fotbal FM - SFC Opava UT Stovky 
12. března SO 11:00 Fotbal FM - Baník Ostrava B UT Stovky
19. března SO 11:00 Fotbal FM - Lískovec UT Stovky

Judisté oddílu Sportovní 
klub město Frýdek-Místek – 
tak se nově jmenuje oddíl TJ 
Důl Staříč – v sobotu 22. led-
na na závodech v Českém Tě-
šíně zazářili. Podle slov trené-
ra Lubomíra Černého všichni 
zabojovali a snažili dosáh-
nout co nejlepších výsledků. 
To dokazuje fakt, že si každý 
z nich přivezl domů medaili.

Snad ze všech nejlepší výkon 
předvedl starší žák Matěj Slíva, 
který nedal svým soupeřům žád-
nou šanci a získal tak 1. místo. Po 
krátké odmlce se na tatami vrátil 
také Martin Jašúrek, jenž získal 
stříbrnou medaili. Své premiéry v 
„nových“ kategoriích si odbyli Petr 

Judisté i v roce 2011 bodují

Lisník a Jakub Cudzik. „Oba dva 
potvrdili své kvality a ukázali, že 
se přechodu do vyšší kategorie 
nějak zvlášť nezalekli,“ říká trenér. 
Petr, který je již mladším žákem, 
vybojoval 2. místo, a již starší žák 
Jakub obsadil bronzovou pozici. 
Veronika Drabinová porazila v boji 
o třetí místo mnohem zkušeněj-
ší závodnici, než je ona sama, 
a postavila se tak na stupínek 
vítězů. Také Petr Janíček podle 
trenéra bojoval mnohem lépe než 
na předchozích turnajích. Odvezl 
si rovněž bronzovou medaili. Lu-
bomír Černý hodnotí tyto závody 
velmi pozitivně a svým svěřencům 
přeje, aby podávali podobné výko-
ny i nadále. Lucie Mikolášová

TK TENNISPOINT FM vyslal 
svá želízka do halového oblast-
ního přeboru tenisu mladších 
žáků, odkud si vítěz zajišťoval 
postup na mistrovství republi-
ky. Hráči tohoto oddílu potvrdi-
li vysokou úroveň klubu v této 
věkové kategorii, byť zůstali 
před branami semifinále.

Turnaje chlapců ve Ven-
dryni se zúčastnilo 47 hráčů a 
čtyři frýdecko-místečtí borci se 
prokousali pavoukem až do os-
mifinále. To dokonale ukázalo 

Tennispoint na oblastních přeborech
značnou vyrovnanost regionální 
špičky, když hned pět zápasů 
z osmi se muselo rozhodovat 
ve třech setech. Po třísetových 
osmifinálových bitvách se dál 
nedostal Kryštof Krmaschek a 
Patrik Pavelka, zvládl ji ovšem 
Vojtěch Merta a do čtvrtfinále 
ve dvou setech postoupil i Filip 
Šenk. Oba pak ovšem podlehli 
pozdějším finalistům.

V deblu se se svými parťáky 
nejdál dostali Filip Šenk s Patri-
kem Pavelkou, kteří proti sobě 

nastoupili v semifinále. Ve finá-
le následně neúspěšně bojoval 
o titul druhý jmenovaný, pro 
kterého finálová účast zname-
ná o to větší úspěch, že v této 
věkové kategorii bude bojovat, 
s mnohem většími ambicemi, 
ještě příští rok.

Děvčata hrála oblastní pře-
bor v Rožnově, kde při neúčasti 
zraněné Valerie Ungersböckové 
prapor Frýdecko-Místeckých mu-
sela osmifinálovou účastí držet 
Tina Sojková.  (pp)

V těchto dnech se dlouho-
dobá krajská soutěž mladých 
volejbalistek přehoupne do 
své druhé poloviny. Od září 
bojuje 24 dívčích žákovských 
družstev o titul přeborníka Mo-
ravskoslezského kraje. V sázce 
jsou také dvě postupová místa 
do 1. kola Mistrovství České 
republiky. Děvčata z Frýdku-
-Místku si zatím vedou skvěle.

„Přestože se tým až na jedinou 
hráčku kompletně obměnil a hlav-
ně omladil, zatím se držíme výbor-
ně,“ vysvětluje trenérka starších 
žaček Danuše Górecká a dodává: 
„Spolu s Pavlou Pavelkovou, kte-
rá se v této sezóně vrátila k tré-
nování žákyň, když v minulých 
létech působila jako asistentka u 
družstva juniorek, jsme převzaly 
mladý a hlavně nezkušený tým. 
Ty starší a hlavně talentovanější, 
ač věkem žačky, přešly do týmu 
extraligových kadetek.“

Stává se to už pomalu tradi-
cí, že se TJ Sokol Frýdek-Místek 
musí vypořádat s touto situací, pro-
tože mladých a talentovaných vo-
lejbalových žákyň, které by mohly 
naskočit do družstva extraligových 
kadetek je každým rokem méně. 
Stejně tak tomu je u družstva juni-
orek, kde hrají děvčata, která jsou 
věkem kadetky a samozřejmě i u 
družstva extraligových žen. Svěd-
čí to nejen o nedostatku kvalitních 

Volejbalové žákyně TJ Sokol F-M vedou tabulku
hráček v jednotlivých kategoriích, 
ale současně o mimořádných ta-
lentech, což je jedna z pozitivněj-
ších skutečností.

Mimořádný talent
Jeden mimořádný talent je 

také vidět v zápasech krajského 
přeboru starších žákyň v dresu 
TJ Sokola Frýdek-Místek. Je to 
Kristýna Závodná, v letošním 
roce, ač žákyně 8. třídy, hraje 
prvním rokem extraligu kadetek 
a patří už teď k oporám týmu. Na 
svém kontě má nejeden úspěch, 
v mladších žákyních 3. místo 
z mistrovství Moravy, ve starších 
žákyních bronzovou a v loňské 
sezóně dokonce stříbrnou medaili 
z Mistrovství republiky starších 
žákyň. V lednu tohoto roku získala 
také jedno mimořádné ocenění – 
na memoriálu Milana Kafky (jde 
o měření sil výběrů nejlepších 
volejbalistek v kategorii starší žá-
kyně z jednotlivých krajů v rámci 
republiky) byla vyhlášena nejlepší 
testující hráčkou. Dodejme jen, 
že testování se zúčastnilo 160 
hráček a Moravskoslezský kraj 
získal 2. místo v testování fyzické 
zdatnosti a stejné místo v turnaji, 
kterého se zúčastnilo 14 krajů.

Kristýna Závodná, která tré-
nuje v letošní sezóně pod vede-
ním trenérské dvojice kadetek 
Radovan Podola a Dan Merta, 
nastupuje v žákovském přebo-

ru pravidelně a je mimořádně 
talentovaná. „Je velmi svědomi-
tá, ctižádostivá a má svůj velký 
volejbalový sen, jednou hrát po 
boku své starší sestry Veroniky na 
palubovce extraligových žen,“ vy-
světluje Dana Górecká. Kristýna 
už od 6. třídy dojíždí z místa svého 
bydliště, nejdříve z Metylovic, teď 
Frýdlantu, na Základní školu Jiřího 
z Poděbrad, se kterou volejbalový 
oddíl TJ Sokola Frýdek-Místek pří-
kladně spolupracuje. Sportovní tří-
dy se zaměřením na dívčí volejbal 
zde mají dlouholetou tradici a mo-
hou se pochlubit řadou úspěchů. 

Zatím první 
V družstvu žákyň Kristýna 

vyniká, jenže volejbal je kolek-
tivní sport a sebevětší talent se 
nemůže prosadit bez podpory 
ostatních hráček. Žákyně TJ So-
kola Frýdek-Místek zatím vedou 
tabulku se stejným počtem bodů 
před Bílovcem, o bod méně má 
Nový Jičín. „Snažíme se herní 
manko mladších hráček dohnat 
tím, že hrajeme rovněž krajskou 
soutěž kadetek. Máme zde pro-
stor dát příležitost všem hráč-
kám. Nehledě na tuto možnost 
zatím tabulku krajských kadetek 
vedeme,“ říká Dana Górecká a 
dodává: „Mladé volejbalistky rov-
něž hrají Český pohár starších 
žákyň, aby získaly herní zkuše-
nosti i s týmy mimo náš okres.“

Zleva sedící: Petra Jurášková, Jiřina Winklerová, Markéta Vokounová, Kristýna Závodná, Vendula Vrbo-
vá, Lucie Kašparová, Natálie Večeřová. Zleva stojící: Adéla Pilátová, Dita Stiborová, Zuzana Golová, Dita 
Pyšková, trenérka Pavla Pavelková, Dana Górecká.
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Fotbal Frýdek-Místek neustále nabírá děti narozené v roce 2003. Trénin-
ky probíhají v tělocvičně středního učiliště ve Stovkách, a to každé úterý 
od 16 hodin a čtvrtek od 15 hodin. Bližší info na číslech: Šmíd Radek – 
739 485 321 (šéftrenér přípravek) Murín Radek – 604 620 923 (trenér roční-
ku) Hutník František – 721 883 131 (trenér ročníku)

Frýdecko-místečtí plavci na 
prvním tréninku v novém roce 
přivítali návštěvu z Ruska. Byl 
to jeden z pěti oddílů hlavního 
města Moskvy, oddíl Lužniki. 

Po krátké domluvě začínaly 
rozplavby a hned závody. Po ba-
zénu se neslo „sorevnovánie po 
plávaniu“ – ostré závody na čas 
dětí stejných ročníků. Jejich plav-
ci měli od 8 do 13 let. Výjimku 
tvořil jejich bývalý reprezentant, 
ročník 1960, který startoval na 
„król“, „brassom“ i „batrflaj“ záro-
veň s našimi plavci. Následovalo 
vyplavání všech. Další trénink 
byly opět závody, ale ve štafe-
tách. Štafety motýlkové, kraulové 
a prsové. Víc čas nedovolil. Vět-
šina dětí z Moskvy je zapojena v 
pětibojích. To znamená, že mimo 
plavání trénují ještě běh, šerm, 
cyklistiku a střelbu.

Na konci jsme chtěli popovídat 
a dozvědět se trošku víc o našich 
přátelích. Udělaly se hloučky dětí 
i trenérů a každý se snažil po-

Začátek letošního roku byl 
pro naše plavce originální

rozumět. Děti neměly problém 
vůbec žádný. Papír a tužka a už 
se dozvídaly o sobě vše, co po-
třebovaly. Domlouvaly se rusky, 
anglicky, náznaky. Dospělí opra-
šovali znalosti ruského jazyka a 
vyzkoušeli své dovednosti.

Všude jsou stejné děti, zví-
davé, soutěživé a natěšené z 
dárků. S podporou a přispěním 
frýdecko-místecké radnice a 
paní Ilony Nowakové, vedoucí 
odboru školství, kultury, mláde-
že a tělovýchovy, jsme dětem, 
trenérům, rodičům i paní tlu-
močnici předali a rozdali dárky 
a upomínkové předměty. Bro-
žurky o Frýdku-Místku v ruském 
jazyce byly vítány. Naši plavci 
dostali jako památku na mos-
kevské kamarády každý svou 
matrjošku nebo dárek typicky 
ruský. Budeme se těšit na léto a 
setkání na horách. Zakončením 
zatím krátké spolupráce bylo 
pozvání na společné soustředě-
ní a závody v Minsku.

Bývalý žák Fotbalu Frý-
dek-Místek (nyní hráč Baníku 
Ostrava) Karel Neumann byl 
vybrán reprezentačním trené-
rem U16 Josefem Csaplárem 
do nominace na mezinárodní 
turnaj Aegean Cup v Turecku. 

Naši mladší reprezentanti se 
tam střetli postupně s Francií, 
Švýcarskem a Belgií. „Myslím si, 
že to nebyl z naší strany zrovna 
povedený turnaj. Málo jsme se 
nabízeli, vůbec jsme nechtěli 
hrát fotbal. Zvlášť v obraně se 
klukům nedařilo,“ hodnotil tur-
najové vystoupení české mlá-

Odchovanec Karel Neumann
byl s reprezentací v Turecku 

dežnické reprezentace sám 
Neumann. Ten si na takovém 
turnaji v reprezentačním dresu 
zahrál vůbec poprvé. „Na to, že 
to byly mé první zápasy za re-
prezentaci, tak jsem vcelku spo-
kojený,“ dodal mladý útočník. 
Ten také zavzpomínal na léta, 
která strávil v modrobílém dresu 
Lipiny. „Z hlediska fotbalu mi ve 
Frýdku dali strašně moc. Hlavně 
ten rok ve starších žácích. Tam 
jsem získal hodně z techniky 
vedení míče,“ vzpomíná na frý-
decko-místecké angažmá Karel 
Neumann.

S prořídlou sestavou sehrá-
li frýdecko-místečtí fotbalisté 
dobrý zápas v Třinci. Derby na 
umělém trávníku v Třinci na 
Lesní rozhodla penalta.

Ve vyrovnaném začátku 
zahrozili jako první valcíři, ale 
Grussmann tak dlouho otá-
lel se zakončením, až mu míč 
zblokoval vracející se Hupka. 
Třinečtí poprvé zamířili mezi 
tři bílé tyče v 19. minutě, když 

Derby s Třincem rozhodla penalta 
FOTBAL TŘINEC – FOTBAL F-M 1:0 (0:0)

Hanusovu přízemní střelu kryl 
pozorný brankář Lužný. Po-
stupem času začali mít domácí 
fotbalisté častěji míč na svých 
kopačkách, gól však dali pouze 
z ofsajdu. Po změně stran měli 
domácí již územní převahu, do 
vážnějších gólových šancí se 
však dostávali stále jen spora-
dicky. Až v 79. minutě posoudil 
rozhodčí Býma střet Cesneka s 
Jouklem jako penaltový. „O faul 

v žádném případě nešlo. Jou-
kl si tělem kryl míč a já mu jej 
mezi nohama odkopl,“ dušoval 
se po utkání náš záložník. Pe-
nalta se ale pískala a Hanus 
se z ní nemýlil – 0:1. „Od svých 
kolegů jsem měl informace, že 
derby s Frýdkem bývá vždy ve-
lice vyrovnané. Hosté ukázali 
dnes své kvality, po právu jsou 
v popředí třetí ligy,“ řekl k derby 
třinecký trenér Ľubomír Luhový.

Na výroční členské schůzi 
oddílu atletiky Slezan Frýdek-
-Místek byla v pátek 21. ledna 
vyhlášena nejlepší desítka at-
letů oddílu za rok 2010. 

Pořadí: 1. MICHAL ŠTEFEK 
(junior, 9. místo na juniorském 
Mistrovství světa v desetiboji), 
2. PETER MIKULENKA (muž, 
3. místo Mistrovství Evropy 

Nejlepší atleti Slezanu za rok 2010
družstev 3000 m překážek, 2x 
mistr ČR), 3. JAKUB ZEMANÍK 
(žák, 5x mistr ČR 1500 m, 3000 
m, kros), 4. PETR LUKEŠ (juni-
or, 22. na Mistrovství Evropy v 
běhu do vrchu, 2x 2. místo, 1x 
3. místo mistrovství ČR), 5. RO-
MAN ŘÍHA (muž, 2. a 3. místo 
mistrovství ČR 20 km chůze), 6. 
TOMÁŠ FILIPEC (dorost, 2x 2. 

místo mistrovství ČR 800 a 1500 
m), 7. místo MARTIN TRYBULA 
(junior, 3. místo M ČR výška), 
8. místo PETRA ČAGANOVÁ 
(dorostenka, 4. místo MČR 1500 
m překážek), 9. místo ALEŠ 
ROVENSKÝ (dorost, 5. místo 
M ČR 400 m), 10. místo PETR 
KRUS (žák, 4. místo M ČR hod 
kladivem).

V sobotu 22. ledna pro-
běhlo v Praze druhé kolo Žá-
kovské ligy starších žáků v 
házené. Mladí házenkáři SKP 
F-M si vedli dobře a se dvěma 
vítězstvími a dvěma porážka-
mi postupují mezi šestnáct 
nejlepších družstev ČR v této 
věkové kategorii. 
SKP F-M - TJ JM Praha-Cho-

dov 25:13 (12:5) 

V Žákovské lize postup do 3. kola
Sestava a branky SKP: Šol-

tys, Stříž, Vlček - Holík 3, Pruch-
nický 1, Lukáš Rajnoha 5, Od-
strčil 3, Jan Rajnoha 6, Ginter, 
Garib, Horký 1, Kocich 5, Ruffer 
1/1, Jež. 
ELP Jablonec n. N. - SKP F-M 

16:11 (7:7) 
Branky SKP: Odstrčil 3, Hor-

ký 3, Jež 2, Ruffer 1, Jan Rajno-
ha 1, Lukáš Rajnoha 1. 

SKP F-M - HCB Karviná
16:21 (6:13) 

Branky SKP: Lukáš Rajnoha 
7/1, Horký 3, Holík 2, Jan Rajno-
ha 2, Odstrčil 1, Jež 1. 
TJ Košutka Plzeň - SKP F-M 

17:30 (9:14) 
Branky SKP: Jan Rajnoha 10, 

Lukáš Rajnoha 6, Ginter 4, Holík 
2, Kocich 2, Jež 2, Horký 1, Ga-
rib 1, Odstrčil 1, Šoltys 1.

Lifetime Taekwondo School 
pořádá v tělocvičně 6. ZŠ ve 
Frýdku-Místku pro muže i ženy 
od 3. února do konce dubna 
kurz kondice, bojových umění 
a sebeobrany.

Vůbec první lekce tohoto 
kurzu, který je otevřen mlá-
deži a dospělým od 18 let, 
začal loni v listopadu. Je velmi 
vhodný i pro ženy, nejen pro 
muže, kteří nepotřebuji drilo-
vat technické sestavy, nebu-
dou v bojovém umění soutěžit 
a neradi se vážou registracemi 
a zkouškami technické vyspě-
losti. Kurz je vždy tříměsíční a 
nový běh kurzu začne 3. úno-
ra. Každý čtvrtek od 18 do 20 
hodin můžete cvičit, čeká vás 
10 lekcí. Budete moci otesto-
vat svou kondici, procvičovat 
základní bojové techniky a vy-
zkoušet základy sebeobrany 
proti úchopům i proti techni-
kám rukou či nohou. 

„Celkem můžete absolvo-
vat 40 hodin s profesionálními 
praktikanty a cvičiteli bojových 

Kondice, bojová umění a sebeobrana

umění. Uplatníme poznatky 
nejen z korejského taekwonda, 
ale možná i ze systémů Fisfo 
(leader St. Gazdík – cizinecká 
legie), Modern Arnis (filipínský 
styl), Krav Maga (izraelský), 
Hapkido (korejský), Wate Jitsu 
(japonský), RBSD (reálná sebe-
obrana, ČR) a při sebeobraně 
proti noži využijete praktiky ško-

ly španělské,“ láká Miroslav Sý-
kora, IV. Dan v taekwondo, Vi-
cemistr světa 1999 z Argentiny.
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Vizualizace plánované sportovní haly Polárka

Využití moderních tech-
nologií při integraci osob se 
zrakovým postižením na trh 
práce, to je název projektu 
určeného všem zrakově po-
stiženým klientům, kteří chtějí 
pracovat. Různé kurzy a re-

Šance pro zrakově postižené
kvalifikační možnosti můžete 
probrat na nejbližší pobočce 
SIA SONS ČR: Frýdek-Mís-
tek – Malý Koloredov 811, 
tel.: 558 437 377 . Každý dru-
hý a čtvrtý čtvrtek v měsíci v 
době od 10 do 12 hodin.
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Populární slovenská kapela No Name.

Populární NO NAME ve Stounu
Frýdecko-místecký hudební 

klub Stoun má pro vás skvě-
lou zprávu. „Podařilo se nám 
získat na sobotu 5. března do 
Stounu stálici slovenské i čes-
ké poprockové scény – kapelu 
No Name,“ libuje si dramaturg 
legendárního frýdecko-místec-
kého klubu Kamil Rudolf. 

„Je to po letech druhý koncert 
u nás a očekáváme velký zájem, 
který provází jejich koncerty po 
celém Česku. Rozhodně dopo-
ručuji neodkládat nákup vstu-
penek – mohlo by se stát, že na 
váhající nezbudou. Vstupenky 
na No Name v ceně 280 Kč jsou 
již k dostání v předprodeji v Bes-
kydském informačním centru na 
Zámeckém náměstí ve Frýdku a 
na Náměstí Svobody v Místku. 
Dále se vstupenky prodávají i ve 
Stounu,“ informuje Rudolf.

Šestičlenná slovenská pop-
-rocková skupina No Name vznik-
la 26. srpna 1996 v Košicích. Ve 
stejný den zároveň zvítězila v 
místní soutěži kapel zvané Ko-
šický zlatý poklad. Zakládajícími 
členy byli Viliam Gutray a trojice 
bratrů Timkových – Igor, Roman a 
Ivan. Opravdový průlom se skupi-
ně podařil o čtyři roky později. Vy-

dali album Počkám si na zázrak a 
písně Ty a Tvoja sestra a Žily se 
během krátké doby staly hity.

Následovaly další úspěšné 
desky Oslávme si život, Slová do 
tmy a Čím to je. Leden 2008 byl 
ve znamení natáčení nové desky 
V rovnováhe, která se natáčela 
ve studiu Propast Petra Jandy. V 
roce 2009 skupina vydala desku s 
největšími hity Best of No Name.

Frontman kapely Igor Timko 
vidí popularitu u českého publika 
následovně: „Podle našeho sou-
du je to tím, že u vás hrajeme po-
měrně hodně, chodíme často na 
promo rozhovory do rádií po celé 

vaší republice, snažíme se být s 
posluchači v kontaktu. A fanyn-
kám v Čechách a na Moravě se 
možná líbí slovenský libozvučný 
jazyk. Uvědomujeme si, že kte-
rákoliv slovenská skupina nebo 
interpret by za to, aby měli v 
České republice dobré jméno, 
dali všechno. Říkali nám, že 
Češi jsou konzervativní, že nás 
nepřijmou, protože milují Team 
a Elán. Ale opak byl pravdou. 
Už nějakou dobu máme poměr 
koncertů sedmdesát procent v 
Čechách vůči třiceti na Sloven-
sku. Což je logické, vzhledem k 
tomu, že vás je jednou tolik.“

Ještě pár dní máte možnost 
v penzionu U Zvonu na Farním 
náměstí ve Frýdku vidět foto-
grafie Jaroslava Řeháka pod 
názvem Fájny Frýdek, než jej 
v tomto výstavním prostoru 
vystřídá jeho dcera Anna se 
svou grafikou a malbou.

Jaroslav Řehák učí na Střed-
ní škole informačních technolo-
gií grafiku, počítačovou grafiku 
i fotografii a U Zvonu vystavuje 
velkoformátové fotografie, které 
jsou jednoduše dílem okamžiku. 
„Fotím spoustu let a tyto záběry 
se dají pořídit z mého balkonu. 
Výsledné záběry jsou tedy mno-
haletou vychytávkou, dlouhodobě 
vysledované, s využitím kouzel 
okamžiku – duhy, západu slunce. 
Řekl jsem si, že by byla škoda 
neukázat je ostatním lidem, je to 
prostě fájny Frýdek,“ říká Jaroslav 
Řehák, jehož fotografie obohatily 
řadu hodnotných publikací (Čes-
ká republika, obrazový průvodce 

Díla okamžiku Jaroslava Řeháka
srdcem Evropy, Frýdek-Místek a 
okolí aj.) a byly vystavovány na-
příklad i v Pražském domě. Hlav-
ní Řehákovou doménou je přitom 
grafika, včetně té počítačové, 
kterou vystavuje i mezinárodně. 
Plakáty prezentoval až v Japon-
sku, ale i lidé z Frýdku-Místku 
mají příležitost vidět jeho práce, 
je například autorem plakátů pro 
Mezinárodní folklorní festival ve 
Frýdku-Místku.  (pp)

FAJNÝ FRÝDEK: Fotografie Jaroslava Řeháka v penzionu U Zvonu. 
Foto: Petr Pavelka

Terakotové sochy a kresby 
kombinované techniky vysta-
vuje v těchto dnech v mís-
tecké galerii Librex student 
Vojtěch Adamec pod názvem 
„Minimální poklesky?“. Název 
s otazníkem vysvětluje sa-
motný mladý autor.

„Práce zde vystavené jsou 
ukázkou zachycující období po-
sledních měsíců a řešících otázku 
politiky z pohledu společnosti, její-
ho přístupu a náhledu na ni, jejího 
viditelně snadného ovlivňování 
sliby, jejich podprahovostí, gesty 
a až naivním vizionářstvím, jež je 
pro mnohé jen těžko čitelné, což 
umocňuje rizika a nebezpečí s 
tím spjaté. Můj záměr ovšem není 
postavit před diváka jasné odpo-
vědi, které se povětšinou minou 
účinkem, ale spíše ho nabudit k 
přemýšlení, kladení si otázek, na-
kolik jsou procesy v naší společ-
nosti normální, nakolik jdou mimo 
nás, nakolik, ač si to mnohdy 
neuvědomujeme, řídí náš každo-
denní život, a hlavně, co se z nás 
vlastně stává. Zdali jsme opravdu 
těmi homo erectus, jak si nadřa-
zeně namlouváme, a nebo se jen 
houpeme na nitkách smějící se 
vrchnosti. A pokud tedy patříme 
k tomu prvnímu, proč stále sílí vliv 
byrokracie, ignorace na úřadech, 
a zkreslenost informací. Interpre-
tací je celá řada, a to, do jaké míry 
je můj postoj akceptovatelný, po-
suďte vy sami,“ uvádí autor. (pp)

Studentské minimální pokleskyStudentské minimální poklesky

VOJTĚCH ADAMEC: Mladý autor se svými výtvory. Foto: Petr Pavelka

Víc než šedesát dva tisíc 
vynesl benefiční koncert ve 
prospěch nízkoprahového 
klubu U-kryt. Výtěžek akce 
bude navíc zdvojnásoben Na-
dací Divoké husy.

Hudební skupiny Jiný rytmus 
a Jiný podnik vystoupily poslední 
sobotu před Vánocemi na Trochu 
jiné benefici v nízkoprahovém 
klubu U-kryt ve Frýdku-Místku. 
Návštěvníci také mohli zhlédnout 
prezentaci činnosti U-krytu na-
zvanou Trochu jiný klub.

Nízkoprahové kluby se věnují 
zejména dětem a mládeži ohro-
ženým přijetím rizikového život-
ního stylu, jimž nabízí kvalitnější 
a bezpečnější využití volného 
času a pomoc ve zvládání pro-
blémových životních situací.

K výtěžku koncertu 62 020 ko-

Trochu jiná benefice přinese
U-krytu přes 120 tisíc korun

run přidá Nadace Divoké husy v 
rámci svého grantového progra-
mu zdvojování výnosů dobročin-
ných akcí dalších 60.000 Kč. Na-
dace tímto způsobem podporuje 
neziskové organizace zabývající 
se sociální a zdravotní proble-
matikou. Získané prostředky bu-
dou využity na podporu činnosti 
U-krytu, na nákup sportovních 
potřeb, vybavení hudební zku-
šebny, herny a počítačové dílny.

„Rádi bychom touto ces-
tou poděkovali nejen přímým 
návštěvníkům koncertu, kteří 
vstupným podpořili naši práci s 
dětmi a mládeží, ale také firmám 
a dalším jednotlivým lidem, je-
jichž dary se významným způso-
bem podílí na výnosu benefice,“ 
uvedl za organizátory vedoucí 
klubu U-kryt Martin Dubčák.

Aktuální únorový program Národ-
ního domu naleznete v progra-
mové nabídce, produkce už ale 
upozorňuje na dva březnové tipy:
Čtvrtek 3. března v 19 hodin
4. koncert KPH 2010/2011

SMETANOVO TRIO
Účinkují: Jan Páleníček – violon-
cello, Jana Nováková – housle, 

Jitka Čechová – klavír
Program: L. van Beethoven: 
Trio B dur, J. Brahms: Trio c 

moll Op. 101, B. Smetana: Trio 
g moll Op. 15

Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci 
a děti)

Středa 30. března 2011 v 19 h.

CIGÁNSKI DIABLI – koncert
Orchestr tvoří osm profesio-
nálních, klasicky vzdělaných 

hudebníků. Díky své virtuozitě, 
neuvěřitelné dynamičnosti si 
během krátké doby získal po-

zornost zahraničních pořadatelů 
– koncerty v Kanadě, Anglii, 

Finsku, Korei, Francii aj. Reper-
toár vychází z cigánského, slo-

venského, ruského, židovského, 
Maďarského a řeckého folkloru 
a nachází propojení mezi etno 

music a klasickou hudbou.
Vstupné: 250, 200 a 180 Kč

Předprodej vstupenek v Nové 
scéně Vlast.

Březnové lahůdky v Národním domě
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S účinností od 1. 1. 2011 
dochází dle obecně závazné 
vyhlášky ke změnám výše míst-
ního poplatku ze psů.

Sazba poplatku činí 
a) 1.500,- Kč za kalendářní 

rok a jednoho psa poplatníka, 
který má trvalé bydliště v byto-
vém domě na území statutárního 
města Frýdku-Místku

b) 700,- Kč za kalendářní rok a 
jednoho psa poplatníka, který má 
trvalé bydliště v rodinném domě 
na území statutárního města 
Frýdku-Místku, nebo pokud je 
pes celoročně umístěn jako hlída-
cí na pozemku držitele psa nebo 
je určen k hlídání objektu

c) 200,- Kč za kalendářní rok 
a jednoho psa, jehož držitelem 
je poživatel invalidního, starob-
ního, vdovského nebo vdovec-
kého důchodu, který je jeho 
jediným zdrojem příjmu, anebo 
poživatel sirotčího důchodu.

Za druhého a každého další-
ho psa téhož držitele je sazba 
zvýšena o 50%.

V případě, že jste poživatel 
invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého dů-
chodu, který je jediným zdrojem 
Vašeho příjmu a budete žádat o 

Změna poplatků za psy
placení poplatku v tomto kalen-
dářním roce ve výši 200,- Kč, je 
nutno zaslat čestné prohlášení, 
že důchod je jediným zdrojem 
Vašeho příjmu včetně kopie 
rozhodnutí o důchodu na Magis-
trát města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, od-
dělení místních daní a poplatků, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek, nebo doručit osobně na 
odbor správy obecního majetku, 
oddělení místních daní a poplat-
ků, kanc. č. 103, v době úřed-
ních hodin Po, St 8:00 – 17:00, 
Čt 8:00 – 15:00.

Tiskopis čestného prohlášení 
naleznete na internetových strán-
kách statutárního města (města 
www.frydekmistek.cz. sekce Ob-
čan: Orgány města – Magistrát 
města – Odbor správy obecního 
majetku – Tiskopisy, materiály).

Pokud nebudou doloženy 
tyto podklady pro stanovení 
výše poplatku v částce 200,- 
Kč, bude Vám zaslána poštovní 
poukázka v plné výši, tj. 1500,- 
Kč nebo 700,- Kč, dle Vašeho 
trvalého pobytu. 

Pokud jste poživatelem sirot-
čího důchodu, je nutno doložit 
kopii rozhodnutí o důchodu.

pronajmout nebytový prostor-
-garáž nacházející se v suterénu 
domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek na základě výsled-
ku „dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu s 
„Postupem při pronájmu garáží 
nacházejících se v objektech ve 
vlastnictví statutárního města 
Frýdek-Místek“, který byl schvá-
len Radou města Frýdek-Místek 
dne 12.4.2010.

Den konání „Dražby“:
16. 2. 2011
Místo konání „Dražby“: Ma-

gistrát města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, III. NP (zase-
dací místnost)

Hodina konání „Dražby“: 
14:00 hodin 

Nebytový prostor – garáž
Garáž je umístěna v suterénu 

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

Vyvolávací cena je stanovena 
ve výši minimálního ročního ná-

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
jemného na 1 m2 plochy garáže 
a činí 700,- Kč/m2/rok +DPH.

Prohlídku garáže je možno 
domluvit na tel. č. 558 609 361 
– p. Blašková. 

Účastníkem dražby může 
být fyzická osoba starší 18 let 
s trvalým bydlištěm na území 
statutárního města Frýdku-
-Místku. Při zápisu účastníka 
k dražbě je účastník povinen 
předložit průkaz totožnosti, 
malý technický průkaz vozidla, 
se kterým hodlá v garáži par-
kovat, popř. smlouvu o užívání 
služebního vozidla k soukro-
mým účelům.

Účastníkem dražby nemůže 
být fyzická osoba, která v před-
cházejících 3 letech přede dnem 
konání dražby užívala byt nebo 
nebytový prostor ve vlastnictví 
statutárního města Frýdek-Mís-
tek bez právního důvodu, nebo 
byla dlužníkem vůči statutárnímu 
městu Frýdek-Místek. Splnění 
této podmínky potvrdí účastník 

dražby podpisem čestného pro-
hlášení při zápisu k dražbě.

Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, která 
nejpozději do okamžiku zahá-
jení zápisu účastníků k dražbě 
uhradila zálohu na úhradu ná-
kladů dražby na účet města ve 
výši 5.000 Kč a která nejpozději 
při zápisu účastníka k dražbě 
předložila doklad o zaplacení 
zálohy na úhradu nákladů draž-
by, (č.ú.: 6015-928781/0100, VS 
3250002).

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

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

Ing. Bc. Hana Kalužová
vedoucí odboru SOM

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

• budova č.p. 34 na pozemku 
p.č. 5139  zastavěná plocha a 
nádvoří, a pozemek p.č. 5139  
zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 545 m2 včetně všech 
součástí a příslušenství, k.ú. 
Lískovec u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 2.332.080,- Kč  

• budova č.p. 752 na po-
zemku p.č. 1723 zastavěná 
plocha a nádvoří  a pozemek 
p.č. 1723 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 330 m2, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek  (Pi-
onýrů), nejnižší nabídková cena 
5,736.000,- Kč

• garáž bez č.p./č.e. na po-
zemku p.č. st. 252 a pozemek 
p.č. st. 252 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 98 m2, k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek, nejnižší nabídko-
vá cena 120.000,- Kč

Nabídkové licitační řízení  se 
uskuteční dne 16. 2. 2011   

ve 13.00 hod. budova č.p. 34, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku,

ve 13.20 hod. budova č.p. 
752, k.ú. Místek,

ve 13.40 hod. garáž  bez č.p. 
/č.e., k.ú. Skalice u Frýdku-Místku,

v  zasedací síni odboru sprá-
vy obecního majetku Magistrátu 
města Frýdku-Místku, ul. Rad-

Nabídkové licitační řízení
niční 10. 

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o zapla-
cení jistoty. Jde-li o právnickou 
osobu, je účastník povinen před-
ložit výpis z obchodního rejstříku 
a písemné zmocnění k tomu, 
že je oprávněn jednat jménem 
právnické osoby, nejde-li o sta-
tutární orgán. 

Výše jistoty je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny 
a je splatná nejpozději dne 
14. 2. 2011 na účet statutární-
ho města Frýdek-Místek, č.ú. 
6015-928781/0100, var.symbol 
31121111. 

Příklepem licitátora vzniká 
zájemci s nejvyšší nabídkou 
právo na uzavření kupní smlou-
vy k prodávané nemovitosti 
za nejvyšší nabídkovou kupní 
cenu. V případě, že zájemce 
s nejvyšší nabídkou nezapla-
tí nejvyšší nabídnutou kupní 
cenu ve lhůtě 60 dnů ode dne 
konání nabídkového licitační-
ho řízení, vzniká statutárnímu 
městu Frýdek-Místek nárok na 
smluvní pokutu ve výši složené 
jistoty. Ostatním účastníkům se 
jistota vrací.

Bližší informace – Magistrát 
města FM, tel. 558 609 172, 
558 609 175, 558 609 171.

Ing. Bc. Hana Kalužová
vedoucí odboru SOM

Národní dům Frýdek-Místek „přís-
pěvková organizace“, Palacké-
ho 134, 738 02 Frýdek-Místek, 
IČ: 70632405
Druh práce: Ředitel Národního 
domu Frýdek-Místek „příspěvko-
vá organizace“
Místo výkonu práce: Frýdek-Místek
Platová třída: 12
Pracovní poměr: doba neurčitá

Požadované předpoklady:
1. vzdělání: vysokoškolské
2. znalost problematiky řízení 
příspěvkové organizace
3. znalost:
- zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů
- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů
- nař. vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech ve veřej-
ných službách a správě, ve zně-
ní pozdějších předpisů
- zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů
4. orientace v kulturním prostředí

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK veřejně oznamuje
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na funkci

ředitele příspěvkové organizace
5. min. 5 let praxe s organizováním 
kulturních a společenských akcí
6. min. 5 let na výkonné řídící pozici

Písemně zašlete:
- přihlášku: jméno, příjmení a titul 
uchazeče, datum a místo naro-
zení uchazeče, státní příslušnost 
uchazeče, místo trvalého pobytu 
uchazeče, číslo občanského prů-
kazu nebo číslo dokladu o povo-
lení k pobytu, jde-li o cizího stát-
ního občana (uveďte kontaktní 
adresu, telefon, případně e-mail)
- ověřené kopie dokladů o nej-
vyšším dosaženém vzdělání
- strukturovaný životopis, ve 
kterém se uvedou údaje o dosa-
vadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech
- koncepci rozvoje národního domu 
(maximálně 4 strany strojopisu)
- výpis z evidence Rejstříku tres-
tů (ne starší tří měsíců) nebo do-
klad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobi-
losti k vykonávané funkci 

K výběrovému řízení budou 
přijaty pouze přihlášky poda-
né do uvedeného termínu a 

doložené kompletními doklady 
(přihlášku, životopis a koncep-
ci rozvoje národního domu 
vlastnoručně podepište).

Předpokládaný nástup do 
funkce: 1. 4. 2011

Přihlášky podejte v termí-
nu do 16. 2. 2011 na adresu:

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝD-
KU-MÍSTKU, Odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýcho-
vy, Radniční čp. 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, k rukám Ing. 
Ilony Nowakové.

Obálku označte textem:
„výběrové řízení - neotvírat“

I dětí se rodí ve městě méně
(Pokračování ze strany 2)

Rodiče volili pro své potomky 
nejčastěji česká jména. Mezi nej-
oblíbenější dívčí jména v loňském 
roce patřila Eliška, Karolína, Kris-
týna a Adéla, ale také Sára, Vik-
torie, Ema, Amálie, Nela, Bára, 
Barbora, Vanesa, Sofie, Anna, 
Tereza, Ela nebo Nikola. Mezi 
chlapeckými jmény vedl Matěj, 

Martin, Adam a Vojtěch, ale také 
Dominik, Tomáš, Jan, Matyáš, 
Alan, Alex, Filip, Ondřej, David, 
Daniel, Lukáš, Oliver a Jakub. 

Některé děti dostaly jména 
neobvyklá. Mezi chlapci tak bude 
například Justin, Nataniel, Markus, 
Leonard, Manuel, Christian Curtis, 
Filemon, Adrien, Julian, Teodor, 
Timotej, Bořek, Oliver Lucas, Max-

milián, Damián, Stefan nebo Willi-
am a mezi dívkami Anna-Nicole, 
Jenifer Izabela, Carmen, Šarlota, 
Charlotta, Amélie, Amálie, Selma, 
Mia, Emily, Stella Agnes, Nely, 
Tina, Justýna, Evelína, Evelin, 
Nancy, Luciana, Claudie Elen, Ni-
koletta, Judita nebo Jezabel. Mož-
nost dát svým dětem dvě jména 
využili rodiče u 32 dětí.  (pp)
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 

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

Velkoobjemové odpady: Skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebrané: 
lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pračky, mikrovlnné trouby, fri-
tovací hrnce, vařiče, myčky ná-
dobí, vysavače, žehličky, váhy, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 1. 2. - 3. 2.
U krytého bazénu   8. 2. - 10. 2. 
Park. u Kauflandu 15. 2. - 17. 2. 
Parkoviště u Billy   22. 2. - 24. 2.
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00 

Sběrné dvory:
Collo-louky, Pod estakádou:
Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00
Sběr komunálního odpadu v 

našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
mob. 604 285 775, 733 347 236

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Lískovec
objek tč.p. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrob-
na uzenin u Nové Osady ve Frýdku

k.ú. Místek
objekt č.p. 2318, 1. máje
nebytové prostory o výměře 42,60 m2, I. NP, dříve 
kadeřnictví
Malý podchod (u bývalého autobusového nádraží)
nebytové prostory o výměře 3 m2, I. PP, prodejní stánek
objekt bez č.p./č.e., Hlavní
nebytové prostory o výměře 15,25 m2, I. NP, sklad
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 

p.č. 3992/4
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování

k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 1166, Těšínská
nebytové prostory o výměře 60 m2, II. NP, kancelář
objekt č.p. 1146, Těšínská
nebytové prostory o výměře 17,94 m2, I. PP, sklad
objekt č.p. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o výměře 18,99 m2 II. NP, kancelář
objekt č.p. 1861, Střelniční
nebytové prostory o výměře 9,6 m2, kancelář

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
– Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje výběrové dotační 
řízení na poskytnutí neinvestič-
ních dotací z rozpočtu Statutár-
ního města Frýdku-Místku pro 
právnické a fyzické osoby na 
podporu projektů ve zdravotnic-
tví pro rok 2011.

Podporovanými
oblastmi jsou:

1) výchova ke zdraví a zdravé-
mu způsobu života rodin a popu-
lačních, sociálních nebo chronicky 
nemocných skupin obyvatelstva 
města Frýdku-Místku,

2) podpora materiálně-tech-
nického zabezpečení preven-
tivních programů neinvestičního 
charakteru vedoucích ke zlep-
šení zdravotního stavu obyva-
telstva ve městě, které se snaží 
zabránit zhoršování zdravotního 
stavu ohrožených skupin zejmé-
na seniorů, osob s mentálním, 
smyslovým či tělesným postiže-
ním a dětí,

3) podpora celoroční pravi-
delné činnosti i individuálních 
akcí pro zdravotně postižené 
občany, včetně rekondičních a 
relaxačních pobytů,

4) vytváření podmínek pro 
integraci zdravotně postižených 
občanů, včetně vytváření rov-
ných podmínek.

Žadatel se do výběrového 
řízení přihlašuje na základě žá-
dosti, vyplněné za každou oblast 
samostatně. Součástí žádosti 

Dotační programy na podporu projektů ve zdravotnictví pro rok 2011
jsou přílohy: kopie stanov, statu-
tu, zřizovací listiny, apod., kopie 
smlouvy o uzavření účtu u ban-
kovního ústavu, kopie dokladu o 
přidělení IČ, kopie dokladů o vol-
bě nebo jmenování statutárního 
zástupce, současně s dokladem 
osvědčujícím oprávnění zástup-
ce jednat jménem subjektu na-
venek (podepisovat smlouvy), 
prohlášení o souhlasu se zve-
řejněním identifikačních údajů o 
poskytovateli a výši poskytnuté 
dotace, v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně ně-
kterých zákonů v platném znění, 
je-li žadatelem FO.

Požadované doklady o práv-
ní subjektivitě je možno přiložit 
pouze k jedné z žádostí, ale pak 
je nutno v každé další žádosti 
uvést, ke kterému jsou prvotní 
doklady přiloženy. 

Při hodnocení jednotlivých 
projektů bude přihlíženo:

K formální správnosti žádosti, 
k obsahové stránce žádosti, zda 
projekt odpovídá vyhlášeným 
dotačním programům, místním 
potřebám a prioritám v dané ob-
lasti, k efektivně vynakládaným 
finančním prostředkům, k plnění 
závazků vyplývajících ze smluv 
uzavřených na projekty v minu-
lém roce. 

Podmínky, zásady, žádost:
Veškeré informace souvisejí-

cí s výběrovým dotačním řízením 

včetně podmínek vyhlášených 
dotačních programů, zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
Statutárního města Frýdku-Míst-
ku na podporu oblasti zdravot-
nictví, žádosti o dotaci poskyt-
nutou z rozpočtu Statutárního 
města Frýdku-Místku pro rok 
2011, jsou k dispozici na inter-
netové adrese www.frydekmis-
tek.cz nebo přímo na Odboru 
sociálních služeb Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radniční 
1149, Frýdek-Místek.

Kontaktní osoba:
bližší informace pro žadatele 

o dotaci na podporu projektů ve 
zdravotnictví poskytne Věra Ko-
nečná, tel.: 558 609 315, e-mail: 
konecna.vera@frydekmistek.cz.

Termín pro podání žádosti:
žadatel podává přihlášku o 

poskytnutí dotace v jednom po-
depsaném originále s přílohami 
v tištěné verzi, a to doporučeně 
poštou nebo osobně na poda-
telně Magistrátu města Frýd-
ku-Místku nejpozději do 28. 2. 
2011 včetně, na adresu: 
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Radniční 1149

738 22 Frýdek-Místek
v obálce označené textem: 

„Neotvírat – Žádost o dotaci 
(v levém horním rohu obálky). 
Plný název či jméno žadatele o 
dotaci a adresa.

ŽIRAFA – Integrované cent-
rum Frýdek-Místek, příspěvko-
vá organizace, Fibichova 469, 
vyhlašuje výběrové řízení na 
pracovní pozici vedoucí vycho-
vatel/ka oddělení dílen, sociál-
ní služby Denní stacionáře pro 
osoby s mentálním postižením.
Druh práce: vedoucí vychovatel/
ka oddělení dílen
Místo výkonu práce: Janáčkova 
310, Frýdek-Místek
Platová třída: 9, možnost po-
stupného přiznání osobního pří-
platku, dle platné legislativy
Pracovní poměr: doba určitá na 
1 rok, pak možnost prodloužení 
doby na neurčito

Požadované předpoklady:
1. Středoškolské nebo vyšší od-
borné pedagogické vzdělání se 
znalostí speciální pedagogiky.
2. Praxe v oboru 5 let.
3. Občanská bezúhonnost do-
ložená výpisem z evidence 
Rejstříku trestů ne starším než 
tři měsíce. Zdravotní způsobilost 
k požadovanému druhu práce, 
doložená vyjádřením lékaře.
4. Komunikativnost, asertivita, kre-
ativnost, schopnost týmové práce, 
odpovědnost, samostatnost.
5. Orientace ve speciálních po-
třebách osob s mentálním posti-
žením, ochota pracovat s touto 
cílovou skupinou.
6. Znalost základních norem, ze-
jména zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném 
znění. Znalost standardů kvality 
sociálních služeb.
7. Uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Excel.

8. Řidičský průkaz skupiny B 
výhodou.
9. Předpokládaný nástup březen 
2011.

Náležitosti přihlášky:
1. Jméno, příjmení.
2. Datum narození uchazeče.
3. Státní příslušnost uchazeče.
4. Místo trvalého pobytu uchazeče.
5. Motivační dopis.
6. Datum a podpis uchazeče.
7. Kontakt na uchazeče.
K přihlášce je nutno doložit 

tyto doklady:
- profesní životopis o dosavad-
ních zaměstnáních, odborných 
znalostech a dovednostech,
- ověřenou kopii dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání.
Doručené materiály budou ucha-
zeči vráceny spolu s písemným 
vyjádřením o výsledku výběro-
vého řízení, pokud s ním nebude 
uzavřen pracovní poměr.
Přihlášky s požadovanými dokla-
dy zasílejte doporučeně s ozna-
čením obálky „Výběrové řízení“
do 10. 2. 2011 na adresu: ŽIRAFA 
– Integrované centrum, Fibichova 
469, 738 01 Frýdek-Místek.
Ve Frýdku-Místku dne 3. 1. 2011

Mgr. Dana Šťastníková
ředitelka organizace

ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek
příspěvková organizace, Fibichova 469, 738 01 Frýdek-Místek

IČO 00847011, č. ú.:5801307 – 734/0600, tel: 558 431 563,
558 647 782, centrummpm@quick.cz, www.centrummpm.cz

Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními
kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře:

http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace,
které je magistrát kompetentní řešit:

http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

(Pokračování ze strany 1)
... Společně s nynějším pri-

mátorem Petrem Cvikem napl-
ňujeme postupné kroky, které 
jsme si vytýčili,“ těší sportovního 
ředitele Fotbalu Frýdek-Místek 
Radomíra Myšku.

„Pro mě osobně to zname-
ná, že kluci se dneska budou 
učit tomu fotbalovému řemeslu 
v podmínkách, které si zasluhují, 
takže mám radost. Podpora mlá-
deže je pro nás prioritní a doufá-

Zázemí pro fotbalovou mládež otevřenoZázemí pro fotbalovou mládež otevřeno
me, že z ní bude těžit postupem 
času i tým mužů, postavený na 
kvalitních odchovancích,“ řekl 
primátor Petr Cvik.

„Když jsem poznal toto místo, 
tak jsme hráli třetí ligu, hráli jsme 
tam dole u vody na škváře, tady se 
jezdilo na trávu. Potom se postavi-
lo zábradlí kolem hřiště, malá tribu-
na, ochozy a dneska je tu takové 
zázemí pro mládež, že si myslím, 
že je jedno z nejlepších v České 
republice,“ přidal se ke chvále a 

srovnání s minulostí Ivan Kopecký, 
legenda frýdecko-místecké kopa-
né a někdejší reprezentační trenér.

„Fotbalový stadion Stovky pro-
šel rekonstrukcí za 82,6 milionů 
korun, přičemž dotace z EU v 
rámci Regionálního programu Mo-
ravskoslezsko činila 68,5 milionů. 
Rekonstrukce fotbalového areálu 
Stovky je jedním z projektů zařaze-
ných do Integrovaného plánu roz-
voje města.“ zopakoval náměstek 
primátora Michal Pobucký.  (pp)
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Druh práce: sledování zákonů, 
metodiky a změn, týkajících se ve-
řejných zakázek, a podpora meto-
diky ostatních odborů magistrátu
- příprava zadání veřejných za-
kázek dle zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách
- prvotní kontrolní činnost na od-
boru investic
- příprava podkladů a zadání pro 
jednotlivá zadávací řízení, zpra-
covávání zápisů a protokolů při 
zadávacích řízeních
- příprava a kontrola smluv tý-
kajících se veřejných zakázek, 
za jejichž přípravu zodpovídá 
investiční odbor magistrátu
- plnění stanovených úkolů v 
oblasti plánování, přípravy a 
výkonu investorské činnosti při 
realizaci investičních akcí města
- kontrola práce na stavbách, 
přejímky dokončených staveb 
vč. odstranění vytčených vad a 
nedodělků, účast na kolaudaci 
dokončených staveb a předání 
dokončené stavby uživatelům 
- kontrola věcné správnosti faktur, 
oprávněnosti jejich úhrady, zave-
dení nového majetku do evidence.
- příprava technických podkladů 
pro žádosti o účelové dotace 
ze státního rozpočtu ČR (např. 
SFŽP, MMR, PHARE atd.), včet-
ně čerpání a zpracování podkla-
dů pro vyúčtování těchto dotací 
- další činnosti, včetně sledování 
legislativy EU
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek
Platová třída: 9-10 (platový stupeň 
podle délky uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb. o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů) 
Doba výkonu práce: na dobu 
neurčitou 

Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání sta-
vebního směru; případně stře-
doškolské vzdělání, osvědčení 
o odborné způsobilosti výhodou 
2. obecné předpoklady pro vznik 
pracovního poměru úředníka dle 
§ 4 zákona č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územně samospráv-
ných celků, v platném znění 
3. minimálně základní znalosti 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje
výběrové řízení na místo zaměstnance

přípravy a realizace investic na investičním 
odboru Magistrátu města Frýdku-Místku

následujících zákonů (v platném 
znění):
• 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) 
• 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách
• 513/1991 Sb., obchodní zákoník
• 40/1964 Sb., občanský zákoník
• 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (sta-
vební zákon)
• 320/2001 Sb., o finanční kontro-
le ve veřejné správě a předpoklad 
rychlé orientace v dalších souvi-
sejících zákonech a předpisech
4. práce s PC (Word, Outlook, 
práce s internetem), řidičský 
průkaz skupiny B
5. praxe v oblasti veřejných za-
kázek výhodou

Náležitosti přihlášky: 
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 

mj. tyto doklady:
• životopis, s uvedením údajů o 
dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a doved-
nostech 
• ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání 
• výpis z evidence Rejstříku trestů 
ne starší než tři měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem; po-
kud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhon-
nost čestným prohlášením
V přihlášce uveďte i číslo tele-
fonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně 
informovat o přesném datu a ho-
dině výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy podavatele 
do 11. února 2011 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku
Personální oddělení
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
Zaslané materiály budou po 
ukončení výběrového řízení skar-
továny.

Jedná se o projekty Operač-
ního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost - Projekt 
„Prohloubení nabídky vzdělá-
vacích programů v oblasti roz-
voje lidských zdrojů vedoucích 
úředníků měst, obcí, jimi zřizo-
vaných institucí a úřadů práce“ 
a projekt „Tvorba vzdělávacích 
programů pro strategické řízení 
rozvoje měst a obcí“, přičemž 
v rámci tohoto projektu byla 
uzavřena smlouva o partnerství 
se statutárními městy Havířov a 
Frýdek-Místek. Cílem projektů je 
vytvoření vzdělávacích programů 
za účelem zvýšení konkurence-

Letošní rok přinese velké 
změny v sociální oblasti. Noveli-
zováno je 18 právních předpisů. 
Zaváděná úsporná opatření se 
dotknou většiny českých do-
mácností. Největší novinky v so-
ciální a pracovní sféře nastaly u 
nemocenského pojištění, nároku 
na porodné a v neposlední řadě 
také další dávky státní sociální 
podpory – sociálního příplatku.

Sociální příplatek bude s 
účinností od 1. 1. 2011 do 31. 12. 
2012 náležet pouze rodinám se 
zdravotně postiženým členem, 
tzn. v případech, kdy rodič peču-
je o dlouhodobě nemocné dítě, 
dlouhodobě zdravotně postižené 
dítě či dlouhodobě těžce zdravot-
ně postižené dítě. A také v přípa-
dech, kdy alespoň jeden z rodičů 
je dlouhodobě těžce zdravotně 
postižený, nebo samotní rodiče 
jsou nezaopatřeným dítětem, kte-
ré je dlouhodobě zdravotně posti-
žené nebo dlouhodobě nemocné. 

V ostatních případech se v ro-
dinách s nezaopatřenými dětmi, 
které dosud sociální příplatek 
pobíraly, poprvé v únoru 2011 
sníží celkový příjem a některé 
rodiny se mohou ocitnout pod 
úrovní životního minima neboli 
v situaci hmotné nouze. 

Doporučujeme rodinám, kte-
rým bude zrušen sociální příplatek 
a které se domnívají, že nemají 
dostatek finančních prostředků 
k zajištění základních potřeb, za-
jímat se o možnost podání žádosti 
o dávky pomoci v hmotné nouzi 
na odboru sociální péče Magis-
trátu města Frýdku-Místku na ul. 
Palackého 115 ve Frýdku-Místku. 

Dostatek finančních prostřed-
ků je subjektivní pocit každého 
z nás, proto uvádíme zjednodu-
šený postup, jak si lze předběž-
ně spočítat, zda se vaše příjmy 
v rodině nepohybují pod úrovní 
životního minima rodiny:

Sečtete si všechny příjmy v ro-
dině – mzda, výživné, přídavek na 
dítě, důchod atd. (pozor – čistý 
příjem ze zaměstnání však za-
počtěte pouze ve výši 70% mě-
síční výše, nemocenské dávky a 
podporu v nezaměstnanosti nebo 
při rekvalifikaci pouze ve výši 80% 
měsíční výše). Z celkové výše 
všech těchto příjmů vypočtěte 30 
% a tuto částku odečtěte z celko-
vého příjmu rodiny. Teď si spoč-

Zrušení sociálního příplatku se projeví nárůstem počtu 
klientů na oddělení hmotné nouze zdejšího magistrátu

těte částku živobytí rodiny – první 
dospělá osoba v rodině – 2880 
Kč, druhá dospělá osoba v rodině 
– 2600 Kč, děti podle věku: do 6 
let 1600 Kč, od 6-15 let 1960 Kč, 
od 15-26 let 2250 Kč. A nakonec 
porovnejte výši celkového příjmu 
v rodině (sníženou o 30%) s výši 
životního minima. Pokud je váš 
celkový příjem nižší než částka 
životního minima – můžete být 
v situaci hmotné nouze.

Příklad: Rodinu tvoří otec, 
matka a 3 nezaopatřené děti ve 
věku 3, 7 a 16 let. Otec pracuje a 
dosahuje čistého příjmu 8 000 Kč 
měsíčně. Matka je v domácnos-
ti z důvodu péče o děti, pobírá 
rodičovský příspěvek 3800 Kč 
měsíčně. Na děti jsou vypláceny 
přídavky na děti v částkách 500 
Kč, 610 Kč a 700 Kč. Výpočet 
příjmu v rodině: z platu otce vy-
počítáme 70 % - to je 5.600 Kč, 
ostatní příjmy sečteme v plné 
výši, takže celkový příjem v rodi-
ně činí 11.210 Kč. Po odečtu 30 
% příjmu činí celkový příjem v ro-
dině částku 7847 Kč měsíčně.

Životní minimum rodiny: otec 
2880 Kč, matka 2600 Kč, dítě 3 
roky – 1600 Kč, dítě 7 let 1690 
Kč a dítě 16 let 2250 Kč, celkem 
tedy 11.020 Kč. 

Porovnáním příjmu a životní-
ho minima rodiny zjišťujeme, že 
se v daném případě může jednat 
o rodinu v situaci hmotné nouze. 

Je však potřeba upozornit, že 
jde pouze o orientační výpočet. 
Sociální pracovníci v případě 
podání žádosti o dávku pomoci 
v hmotné nouzi budou zkoumat 
další skutečnosti – zejména:

- zda je možno zvýšit příjem do 
rodiny vlastní prací – například za-
početím výdělečné činnosti u oso-

by nepracující, zvýšením rozsahu 
a intenzity výdělečné činnosti aj.,

- zda je možno zvýšit příjem 
prodejem nebo jiným využitím 
majetku – rozumí se tím majetek, 
který nepatří mezi věci, jejichž 
prodej nebo jiné využití se podle 
zákona o pomoci v hmotné nou-
zi nevyžaduje (např. se jedná o 
základní vybavení domácnosti), 

- okruh společně posuzova-
ných osob (příklad: sociální pří-
platek pobírala rozvedená mat-
ka, která žije s dítětem v bytě 
se svými rodiči. Pro nárok na 
sociální příplatek byla posuzo-
vána sama s dítětem, ale pozor, 
pro účely dávky pomoci v hmot-
né nouzi bude posuzována i se 
svými rodiči. Takže pokud tito 
pracují nebo pobírají důchod, 
rozvedené matce nemusí vznik-
nout nárok na žádnou dávku 
pomoci v hmotné nouzi, i když jí 
bude sociální příplatek zrušen.)

- odůvodněné náklady na bydlení 
O dávky pomoci v hmotné 

nouzi se žádá na formulářích, 
které vydává ministerstvo práce 
a sociálních věcí – lze je najít 
na http://portal.mpsv.cz/. Další 
informace naleznete v život-
ních situacích na internetových 
stránkách města http://frydek-
mistek.cz. Cesta k nim – Občan 
– životní situace – odbor soci-
ální péče. Informace o řešení 
životní situace spojené s nedo-
statkem finančních prostředků 
je možné získat také z jiných 
zdrojů – http://www.mpsv.cz/, 
http://portal.mpsv.cz/soc nebo 
vám je podají přímo pracovníci 
odboru sociální péče na Magis-
trátu města Frýdku-Místku, ulice 
Palackého 115 v Místku, II. a III. 
poschodí.  Odbor sociální péče

Statutární město Frýdek-Mís-
tek, zastoupené odborem sprá-
vy obecního majetku, zabezpe-
čuje opravy a údržbu bytového a 
nebytového fondu ve vlastnictví 
statutárního města, a to dodava-
telským způsobem. V současné 
době dochází k aktualizaci data-

Aktualizace stavebních firem
báze firem zajišťujících tyto sta-
vební práce.

Žádáme firmy, které jsou 
schopny a mají zájem realizovat 
stavební práce v oblasti bytového 
a nebytového fondu, o doručení 
základních informací o firmě včet-
ně dokladů o oprávnění k pod-

nikání, a to na Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor správy 
obecního majetku, Radniční 10, 
kanc. č. 321, p. Lucie Hradečná, 
asistentka vedoucí odboru, tel. č. 
558 609 171, popř. elektronickou 
formou na e-mail hradecna.lu-
cie@frydekmistek.cz.

schopnosti úředníků měst a obcí, 
úředníků jimi zřizovaných institucí 
a úředníků úřadů práce. Úřední-
ci budou vzděláváni v oblastech 
rozvoje lidských zdrojů, strate-
gického řízení rozvoje a ochrany 
životního prostředí, ekonomické-
ho rozvoje, územního rozvoje a 
rozvoje dalších oblastí veřejného 
života. Očekávaným výstupem 
projektů budou úředníci, kteří ab-
solvují pilotní ověření vytvořených 
vzdělávacích programů, vytvoře-
ní sborníků dobré praxe a sbor-
níků případových studií pro cílové 
skupiny. Předpokládaným datem 
ukončení projektů je 31. 3. 2012.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního 
vzdělávání Havířov, o.p.s. zahájila v měsíci dubnu 2010 

realizaci dvou projektů financovaných z prostředků
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

11. února v 19 hodin – Národní dům
6. SPOLEČENSKÝ PLES STAVEBNÍHO 

BYTOVÉHO DRUŽSTVA
V programu je ukázka společenských tanců, 
tombola. K tanci hraje skupina WS KVAR-
TET a DUO FATA MORGANA. 
Vstupné: 150 Kč. Předprodej od 31. 1. 2011 
v budově správy družstva a v recepci Národ-
ního domu ve Frýdku-Místku. 
Srdečně zveme k účasti širokou veřejnost.

17. února v 19 hodin – Frýdecký zámek
4. zámecký koncert

TRIO NETÉ - KYTAROVÝ KONCERT
Účinkují: Vlastimil Flajšingr, Anna Slezáko-
vá, Ďusi Burmeč. Program: P. J. Vejvanov-
ský, M. Štědroň, T. Morley, A. Piazzolla, B. 
Martinů, Ivo Bláha ad.
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

19. února v 15 hodin – Národní dům
Zemanovo divadlo Brno

TANEČNÍ A PÍSNIČKOVÝ KARNEVAL
Pohybový pořad plný písniček, tance, soutě-
ží, drobných cen a nechybí ani promenáda 
masek. Děti si zatancují krokodýlí taneček, 
kung-fu, tanec lva v džungli a další. 
Celým karnevalem zní reprodukované zná-
mé dětské písničky i živě zpívané písničky 
principálky Zuzany Zemanové, které zaruče-
ně roztančí všechny masky. Vstupné: 50 Kč

NOVÁ SCÉNA VLAST

3. února v 19 hod.
Těšínské divadlo - Jean Anouilh

EURYDIKA
Starořecké pověsti a báje byly inspirací ne-
jenom pro své současníky, ale jejich příběhy 
přesahují staletí, aby svým humanistickým 
posláním oslovily i nás. Mnoho autorů se na 
základě těchto příběhů vyrovnává i se sou-
časnými problémy. Také známý francouzský 
dramatik Jean Anouilh si vybral starořeckou 
báji o Orfeovi a Euridice a na základě osudu 
této dvojice hledá smysl a poslání lidské exi-
stence. I když odpovědi nejsou jednoznač-
né, tak položené otázky nutí k přemýšlení. 
Pro skupinu FMA (prodej vstupenek půl ho-
diny před začátkem představení)

4. února v 19 hod.
Divadlo Vizita Praha - Don Miguel Ruiz

ČTYŘI DOHODY
Hra o lásce, vztazích a přátelství podle knihy 
toltéckého šamana Dona Miguela Ruize – 
Čtyři dohody inspirované moudrostí starých 
toltéků. Hrají: Jaroslav Dušek, Pjér la Chéz, 
Zdeněk Konopásek. Vstupné: 400 a 380 Kč
Předplatitelská skupina B
Představení je vyprodáno!

6. února v 15 hod.
Divadlo Zlatý klíč

JAK ŠEL HONZA DO POHÁDKY

Pohádková koláž na motivy známých pohá-
dek. Děti se mohou aktivně zapojit do po-
hádky o upovídaném Honzovi.
Vstupné: 50 Kč

6. února v 19 hod.
Umělecká agentura Česká Lípa

Richard Baer
SMÍŠENÉ POCITY

Milostná romance lidí středního věku je dos-
ti riskantní námět u broadwayské komedie, 
ale hra uchopila toto téma s mistrně he-
recky zvládnutým inteligentním humorem 
a lidskostí a zasloužila si obrovský divácký 
úspěch. Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kostka 
– Cena Thálie, Jaroslav Satoranský a Ladi-
slav Hampl. Režie: Luděk Munzar. Vstupné: 
400 a 350 Kč. Předplatitelská skupina A

13. února v 15 hod.
Malá scéna Zlín

PEJSEK A KOČIČKA TROCHU JINAK
Veselé příhody o tom, jak pejsek a kočička 
myli podlahu, jak pekli dort, spravovali pej-
skovy roztrhané kalhoty a našli pohozenou 
panenku! Známá pohádka Karla Čapka, 
plná laskavého humoru, gagů a hravosti pro 
všechny s dětskou duší. Vstupné: 50 Kč

13. února v 19 hod.
SZIDI TOBIAS A BAND

Koncertní turné nazvané podle již 4. alba 
Do vetra, slovenské šansoniérky a herečky. 
Uslyšíte i písně z minulého alba Pod obojím 
a alb Michala Horáčka Strážce plamene a 
Ohrožený druh. Vstupné: 250 a 200 Kč

17. února v 19 hod.
Těšínské divadlo - Jean Anouilh

EURYDIKA
Starořecké pověsti a báje byly inspirací ne-
jenom pro své současníky, ale jejich příběhy 
přesahují staletí, aby svým humanistickým 
posláním oslovily i nás. Mnoho autorů se na 
základě těchto příběhů vyrovnává i se sou-
časnými problémy. Také známý francouzský 
dramatik Jean Anouilh si vybral starořeckou 
báji o Orfeovi a Euridice a na základě osudu 
této dvojice hledá smysl a poslání lidské exi-
stence. I když odpovědi nejsou jednoznač-
né, tak položené otázky nutí k přemýšlení. 
Pro skupinu FMC (prodej vstupenek půl ho-
diny před začátkem představení)

23. února v 19 hod.
JAN BURIAN – recitál

Autorský pořad „Burianova kulturní ozdra-
vovna“ vtipného a inteligentního písničkaře.
Vstupné: 100 Kč

27. února v 15 hod.
Divadlo Maléhry Brno

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Klasický námět pohádky H. Ch. Andersena 
je zpracován komediální formou, děti jsou 
zapojeny do děje a spolupracují.
Vstupné: 50 Kč

DIGITÁLNÍ KINO
2. 2. a 5. 2. v 19.00 hod.

NA DORAZ/USA
Komedie Todda Phillipse s Robertem 

Downeym Jr. a Zachem Galifianakisem.
5. 2. v 15.00 hod. 

MÉĎA BÉĎA/USA, 3D
Oblíbený medvědí zloděj piknikových košíků 

je zpět!
5. 2. v 17.00 hod.

MIMINA/Fr
Pozoruhodný sběrný dokument mapuje 

souběžně život čtyř miminek z celého světa 
od narození po jejich první krůčky.

PRÁZDNINY – HRAJEME PRO DĚTI
A MLÁDEŽ !

7.-9. 2. v 15.00 hod.
MÉĎA BÉĎA/USA, 3D

Oblíbený medvědí zloděj piknikových košíků 
je zpět!

7.-9. 2. v 17.00 hod.
KUKY SE VRACÍ/ČR

Nový dobrodružný film Jana Svěráka.
8. 2. v 9.30 hod.

MACH A ŠEBESTOVÁ
NA PRÁZDNINÁCH III./ČR

Pásmo pohádek pro nejmenší 

9.-12. 2. v 19.00 hod.
127 HODIN/USA, VB

Dobrodružný příběh o horolezci Aronu 
Raltsonovi.

10. 2. v 10.00 hod.
10.-12. 2. v 15.00 hod.
NA VLÁSKU/USA, 3D

Animovaná hudební komedie plná efektů a 
dobrodružství.

10.-12. 2. v 17.00 hod.
FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO 

DOBRÉHO/ČR, 3D
Závěrečná část loutkových adaptací pohá-

dek Jana Wericha.
14.-15. 2. v 17.00 hod.

FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO 
DOBRÉHO/ČR, 3D 

Závěrečná část loutkových adaptací pohá-
dek Jana Wericha.
16. 2. v 18.00 hod.

„Dámská jízda“ – CIZINEC/USA, Fr 
Johnny Depp a Angelina Jolie v romantic-

kém thrilleru.
18. 2. v 19.00

OPRAVDOVÁ KURÁŽ/USA 
Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon 

aj. v temném westernu.
19. - 20. 2. Festival CYKLOCESTOVÁNÍ 
Besedy – promítání – doprovodný program

PROGRAM FESTIVALU
19. 2.

09:00 – 09:30 Adam Kopečný – „Cyklo Le 
Mans – 24 hodin na kole bez řevu motorů a 
smogu“ – film
09:45 – 11:15 Josef Honz – „Pico del Veleta 
3396 m – nejvyšší silnice v Evropě“
11:45 – 13:15 Slávka Chrpová – „Caminho 
Portuguệs“
14:00 – 15:30 Martina & Miloš Poživilovi – „Z 
Písku přes poušť až k moři nebo To je dost, 
že´s nás taky vyvez´, táto!“
16:00 – 16:15 Ortlieb – „Světové expedice“ – 
prezentace hlavního partnera
16:30 – 18:00 Aleš Ali Podivínský – „Innská 
cyklotrasa“
18:30 – 20:00 Renča & Martin Stillerovi - 
„Amerikou na kole – Kuba a pak dále“
20:30 – 22:00 Monika & Jirka Vackovi - „Bo-
livijské Altiplano – Cyklistické harakiri pro 
fajnšmekry“

20. 2.
09:00 – 10:30 Petr Srp – „V sedle napříč ka-
mennou pouští (Izrael)“ 
11:00 – 12:30 Honza Galla – „Himalájemi na 
lehokole“
13:00 – 14:30 Markéta Lepíková & Jaroslav 
Balatka - „Ostře sledovaný Myanmar“
15:00 – 16:30 Jan Vlasák – „Srí Lanka“

24.-25. 2. v 19.00 hod.
OSTROV SVATÉ HELENY/ČR 

Příběh zpěváka (Láďa Kerndl), který se živil 
jako hudebník na zaoceánských výletních 
lodích. Dále hrají: Tatiana Vilhelmová, Bolek 
Polívka, Pavel Bobek a další.

25.-27. 2. v 17.00 hod.
GULLIVEROVY CESTY/USA, 3D 

Gulliver mezi Liliputány.
26. 2. v 15.00 hod.

GNOMEO A JULIE/USA, 3D 
Animovaný komediálně-dobrodružný snímek.

26.-27. 2. v 19.00 hod.
NEVINNOST/ČR 

Příběh obvinění ze sexuálního zneužití 
nezletilé dívky. Režie: Jan Hřebejk.

FILMOVÝ KLUB
Putovní přehlídka Projekt 100 – 2011

1. 2. v 19.00 hod.
EROTIKON/ČR 

hudební zvuková stopa: FORMA + Cafe 
Industrial. Kultovní němý film z roku 1929 

doplněný hudbou 21. století.
8. 2. v 19.00 hod.

DOBRÉ SRDCE/Dánsko
Nostalgická tragikomedie talentovaného is-
landského filmaře Dagura Káriho nás zavádí 
do jednoho newyorského baru.

15. 2. v 19.00 hod.
DALŠÍ ROK/VB

Výlet do jedné domácnosti během čtyř 
ročních období. 

22. 2. v 19.00 hod.
DRUHÁ STRANA MINCE/PL

Situační tragikomedie Druhá strana mince 
je nejzdařilejší polskou filmovou produkcí 

posledního desetiletí.
Nejnavštěvovanější české klubové filmy 

roku 2010
7. 2. v 19.00 hod.

3 SEZÓNY V PEKLE/ČR 
Příběh volně inspirovaný zápisky Egona 
Bondyho sleduje osudy 19letého muže v 

období mezi lety 1947 a 1949. 
14. 2. v 19.00 hod.

KATKA/ČR
Unikátní časosběrný dokument H. Třeš-
tíkové mapující čtrnáct let v životě mladé 

narkomanky. 
21. 2. v 19.00 hod.
PROTEKTOR /ČR 

Okupační drama z doby atentátu
na R. Heidricha. 

28. 2. v 17.00 a 19.00 hod.
VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC/ČR 

Nový celovečerní dokument režiséra Víta 
Klusáka. 
BIJÁSEK

18. 2. v 9.30 hod.
MALÝ BLESK/ČR 

Pásmo filmových pohádek
Pátek 18.2. 17.00 hod.

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE/USA
Film, inspirovaný oblíbenou dětskou kníž-
kou, přivádí diváky do města, kde z nebe 

místo deště padá jídlo!

FILMY PRO SENIORY
2. 2. v 10.00 hod.

RODINKA/ČR
Nová setkání s oblíbenými hrdiny Pav-
lou, Káčou, Zdeňkem, dvojčaty-raubíři 
(dnes jsou z nich muži v nejlepších le-
tech) a „novými“ rodinnými příslušníky.

16. 2. v 10.00 hod.
HABERMANNŮV MLÝN/ČR 

Drama Juraje Herze, jehož ústředním 
tématem je odsun Němců po válce. 

Výstava
1.-28. února

2000+ kresby, koláže, obrazy
– Ing. Arch. Jiří Smejkal

Vernisáž 1. 2. 2011 v 17 hodin

Pro děti
Sobota 12. února v 15 hod.

Stanislav Tomek
Jak to bylo s Růženkou

veselé netradiční pojetí pohádkového pří-
běhu – hraje DS Čtyřlístek Frýdek-Místek

Vstupné 20 Kč
Sobota 26. února v 15 hod.

Kateřina Lužná
Kterak Zlobucha s Krákorkou ztratily 

kouzelnickou knihu
pohádka o dvou mladých roztržitých čaro-
dějnicích – hraje divadelní soubor SERUM

Vstupné 20 Kč
Pro mládež a dospělé

Sobota 26. února v 18 hodin
INGovská pohádka aneb Pohřeb 

dobrý, všechno dobré! 
celovečerní představení autorské 

pohádky pro dospělé – hraje soubor ING 
Kolektiv

Vstupné 80 Kč
Půjčování kostýmů v únoru:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

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

www.divadloctyrlistek.cz
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Hudební hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

738 01 Frýdek-Místek
tel.: 603 145 217, 604 382 517 

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.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
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních sou-
časných malířů a grafiků

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

RESTAURACE U ZVONU

MaMiCentrum

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)
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“

Těhotenské a poporodní centrum

GALERIE LANGŮV DŮM
Otevřeno: út-pá 13-18 hodin

Tel.: 723 021 622

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

739 511 380, www.kmbroucci. cz
e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.

Centrum služeb pro maminky a miminka
budova krytého aquaparku na Olešné, Místek

608 575 384, info@mamicentrum.eu
aktuální informace o termínech a bližší infor-
mace naleznete na: www.mamicentrum.eu

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

FÁJNY FRÝDEK - Výstava fotografií
Producent J. Řehák 

Od 3. 12. 2010 do 3. 2. 2011.

Minimální poklesky?
Vojtěcha Adamce 

od 19. ledna

Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705 
E-mail: jana@centrum-magnolie.cz
Web: www.centrum-magnolie.cz
Kontakt: Ing. Jana Černotová

Programy:
Hravá angličtina pro děti od 2 do 12 let – 

výuka plná her, písniček, říkadel, pohybu a 
zábavy v malých skupinách 6 dětí; účastnit 

se mohou i mladší sourozenci. 
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Gravidjóga – jógový program pro období ce-
lého těhotenství až do porodu; aktivní cvičení 
pro váš aktivní porod; dynamické fáze cvičení 
jsou kompenzovány relaxací a prací s dechem
Jóga po porodu – jógové cvičení speciálně 

zaměřené na období cca 10 měsíců po 
porodu pro vaši regeneraci a psychickou 

kondici, mimi s sebou.
Jóga pro ženy – jóga pro aktivní ženy 

CENTRUM MAGNOLIE

Novinky - Grafika Iva Hüttnerová
Obrazy - Gréta Sartori

každého věku
Jóga pro děti od 3 let-12 let – hravé cvičení 
pro hravé děti; děti se učí přirozenou formou 
vnímat své tělo, pracovat s dechem, uvolnit 

se a odpočívat
Břišní tance pro těhotné – tancem k 

obnovení kontaktu s vaším tělem, cesta k 
vašemu ženskému principu a ženskosti

Tančení pro mámy a dětičky – tančí nejen 
maminky, ale i děti a společně se učí vnímat 

a rozumět svému tělu v pohybu; tančit 
mohou též maminky s miminky v šátku 
Cvičení pro bolavá záda – aneb zdravé 

posilování a formování postavy;
Předporodní kurzy vedené porodní asis-
tentkou – příprava pro aktivní porod pro 

maminky s partnerem 
Těhotenské aromamasáže a holistické 

aromamasáže
Zápis do všech programů možný kdykoliv 

během roku.

PRO TĚHULKY:
- aromaterapeutická těhotenská masáž
- těhotenský kurz – opět v lednu 2011
- aromaterapie pro těhotenství a porod 
- individuální konzultace před porodem (pro 
maminky, které již rodily a měly problémy s 
kojením miminka či rodily císařským řezem 
a chtějí se připravit na spontánní porod ane-
bo se chtějí na další porod jen „naladit“)

PRO MAMINKY:
- čokoládová fantazie (příjemná atmosfé-
ra, peeling celého těla, sprcha, čokoládo-
vá masáž a k popíjení horká čokoláda)
- aromaterapie pro šestinedělky a kojící 
maminky
- individuální konzultace 
správná manipulace s novorozencem a 
kojencem (kurz probíhající ve 2 lekcích s 
praktickým nácvikem je možné absolvo-
vat už v těhotenství nebo již s miminkem) 
- laktační poradna (pomoc při problémech 
s kojením a prospíváním miminka v pohodlí 
Vašeho domova nebo v MaMiCentru)
- půjčovna pomůcek (kojenecké váhy, kojí-
cí polštáře, odsávačky mateřského mléka)
- nejčastější dětské nemoci (přednáška)
- pokračovací výživa kojence a batolete 
- výživová poradna 

PRO DĚTI:
- aromaterapie pro miminka i starší děti
- dětské masáže se základy aromatera-
pie – čtvrtky

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

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

KLUB NEZBEDA

KAVÁRNA RADHOŠŤ 
Páteční hudební produkce 19-23 hodin

4. 2. Fata Morgana
11. 2. Duo Pavel a Anička
18. 2. Duo Pavel a Anička

25. 2. Fata Morgana

HORSKÝ KLUB TOMBI
http://horskyklub.blog.cz

Neformální spolek lidí vyznávajících hor-
skou turistiku. Aktuální akce na webu.

3. 2. (st) od 20h
MICHAL SMOLAN – Okolo Frýdku písnička
Nový pravidelný pořad. Každý lichý týden 
bude plodný hudební skladatel, interpret a stu-
diový nahrávač Michal Smolan pouštět a mo-
derovat písničky ze svého bohatého archívu. 

10. 2. (čt) od 20h
Jam Session

Každý sudý týden pravidelné hudební jamo-
vání. Většinou hrají: David, Michal, Matěj..., 
či kdokoliv, kdo má zrovna chuť.

17. 2. (st) od 20h 
MICHAL SMOLAN – Okolo Frýdku písnička
Nový pravidelný pořad. Každý lichý týden 
bude plodný hudební skladatel, interpret a stu-
diový nahrávač Michal Smolan pouštět a mo-
derovat písničky ze svého bohatého archívu.

24. 2. (čt) od 20h
Jam Session

Každý sudý týden pravidelné hudební jamo-
vání. Většinou hrají: David, Michal, Matěj..., 
či kdokoliv, kdo má zrovna chuť.

25. 2. (pá) od 20h
ČAJFOLK

Info: www.kapelaicq.info
5. 3. (so) od 20h

Hanka Kopřivová 
Koncert skýtající výjimečnou atmosféru.
Info: www.hanakoprivova.wz.cz

Vaříme s šéfkuchtíkem 
každé úterý – kurzy pro děti

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, Tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

3.-4. 2. Spaní v klubovně
8. 2. Výtvarné dopoledne – hrátky s 

krepovým papírem
16. 2. Preventivní a diskusní program 

na téma „PODVOD“
24. 2. Nezbednický karneval

28. 2. Filmové odpoledne
Každý pátek chodíme sportovat do

tělocvičny na 4. ZŠ od 15:30 do 16:30.

- nastřelování náušnic nejen miminkům 
- cvičení rodičů s dětmi (v prostorách Dět-
ského světa Pohoda v bývalém Kině Pet-
ra Bezruče opět od ledna 2011, přijímáme 
přihlášky)
- zábavný program pro děti – vaši akci 
pozvedne klaunice Bublina, která má pro 
děti v kapsáři vždy plno překvapení a smí-
chu – tanečky, skládání z papíru, malová-
ní obličejů na balónky, kouzelnické číslo, 
hádanky z pohádek, soutěže)

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

18. 2. 2011 v 11:30
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU
1. 2. 2011 v 16:45, 15. 2. 2011 v 16:45
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

8. 2. 2011 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
23. 2. 2011 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb „Porod 

s epidurálem“ 
9. 2. 2011 v 15:30

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 8:45, 10:00, 15:45

Čtvrtek - 17:15
Pátek - 8:45, 10:00

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – TANEC, JÓGA
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
10. 2., 17. 2., 24. 2. – 9:30

II. BLOK PRO DĚTI od 7 - 12 měsíců
10. 2., 17. 2., 24. 2. – 10:45

sobota 5. 2.
TRADIČNÍ LAŠSKÝ BÁL

3 cimbálovky, předtančení, 2 parkety, 2 bary, 
soutěže, půlnoční překvapení, učení typických 
regionálních tanců, bohatá tombola, předpro-
dej vstupenek: BIC Místek, KD Frýdek.
Více informaci na www.ostravica.com.

pátek 11. 2.
SPOLEČENSKÝ PLES 11. ZŠ Frýdek-Místek
Začátek v 19.00 hodin, předprodej vstupe-
nek na sekretariátě školy, tel.: 558 425 511

neděle 13. 2.
Výroční schůze ČRS MS Frýdek 

Začátek v 9.00 hodin, klubovna č.15 KD 
Frýdek.

úterý 15. 2.
Dětský maškarní karneval MŠ Beruška

pracoviště Olbrachtova 1421 FM.
Velký sál KD Frýdek,začátek v 16.00 hodin.

pátek 18. 2.
SPOLEČENSKÝ PLES – 5. ples Osmičky
Bohatá tombola, taneční vystoupení, půlnoční 
překvapení, hudba – Bacardi music. Vstupné 
včetně večeře – 250 Kč. Předprodej vstupe-
nek na sekretariátě školy u p. Dany Páchové 
– tel.: 558 445 130. Začátek v 19.00 hodin.

sobota 26. 2.
SPOLEČENSKÝ PLES – FOTBAL

FRÝDEK-MÍSTEK
Vyhodnocení nejlepších sportovců oddílu, 
bohatá tombola, taneční vystoupení. Velký 
sál KD Frýdek.

PŘIPRAVUJEME:
sobota 5. 3.

2. ročník MAŠKARNÍHO
EROTICKÉHO PLESU

Čeká vás hudební skupina SAGAR a lechti-
vý program plný překvapení
Více informací na www.fun-pro.cz

2. 2. – Schůzka členek
Přivítáme také všechny aktivní maminky, 
které se chtějí podílet na vytváření programů 
pro děti. Začátek v 10.00 hod.

4. 2. – Výtvarka – Malujeme s fantazií
Přijďte si s dětmi vytvořit zajímavý obrázek z 
prstových barev!

7. 2. – Jak můžeme děti připravit na 
vstup do školy?

Beseda s pracovnicí PPP F-M Mgr. Brandovou 
na téma Školní zralost. Začátek v 10.00 hod.

9. 2. – Beseda o výrobcích firmy NUK
Paní Michálková nás seznámí s nabídkou firmy 
NUK a poradí nám s výběrem vhodných pomů-
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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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

DALŠÍ AKCE
GEOLOGICKÝ KROUŽEK

Úterý 15. února v 16,30 hodin
- Langův dům na ulici Hluboká

Pravidelné setkání sběratelů hornin a mine-
rálů, doplněné výměnou poznatků a materi-

álu, poradenská služba, videoprojekce.
VÝSTAVA:

KAREL LEPÍK – OBRAZY Z LET
2006 – 2010

Programová nabídka

Městská knihovna F-M

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

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

3. 2. v 17:30 
1st BOOK CLUB

konverzace v angličtině o anglicky psa-
ných knihách
15. 2. v 17:30

Lašský či evropský básník
Óndra Łysohorsky?
doc. Libor Martinek

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ
NA 2. POLOLETÍ

Naší aktuální nabídku najdete na www.klicfm.cz.

3. 2. čtvrtek STUDENTSKÁ PÁRTY
PŘIJĎ OSLAVIT ZÍTŘEJŠÍ PRÁZDNINY A 
KONEC POLOLETÍ, STOUN DJS
4. 2. pátek VIDEOHITY ZE ZÁHROBÍ 
DJ KAMIL, DJka BARUCHA A TY NEJLEP-
ŠÍ KLIPY VŠECH DOB
5. 2. sobota BREAKBASS NIGHT 1.
NOVÝ POŘAD BREAKBEAT/DNB CU-
BAQA (BREAKBEAT/FRENBASSCREW), 
REYNOK-LIVE! (FRENBASS), LOFI (BRE-
AKBEAT/FLOUTEK), DZANDRA (DNB), 
ELBRUS (DNB/PFC). ENTRY 50,-
7. 2. pondělí OLDIES PARTY
PRÁZDNINY VE STOUNU A DJ PETR KLE-
GA A VSTUP ZDARMA
8. 2. úterý ELECTROBEAT THEATRE 
-SPECIAL
PRÁZDNINOVÝ ELECTROBEAT DJs A 
VEČER PLNÝ DNB, TEKNO, BREAKBEAT, 
ELECTRO *VSTUP ZDARMA*
9. 2. středa STOUNDRUM -SPECIAL
PRÁZDNINOVÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
10. 2. čtvrtek FM CITY – HIP-HOP PARTY
DJ SHUPSTA A PRÁZDNINOVÝ MEJDAN 
PRO TVOJE MĚSTO, VSTUP ZDARMA!
11. 2. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL 
DJ KAMIL, DJka BARUCHA A TY NEJLEP-
ŠÍ HITY VŠECH DOB
12. 2. sobota SOUKROMÁ AKCE
SOUKROMÝ PLES – VSTUP JEN PRO ZVANÉ
14. 2 pondělí GOODWILL PARTY – VA-
LENTÝNSKÁ
SOUKROMÁ PÁRTY MÍSTNÍ VOŠ
16. 2. středa STOUNDRUM 

JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE – LOCAL DJs *VSTUP 
ZDARMA*
17. 2. čtvrtek SKLENÍK PARTY 
STUDENTSKÁ PARTY MÍSTNÍ SŠ
18. 2. pátek HITY ZA ZÁHROBÍ 18+
DJ KAMIL, DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚ-
LÉ HITY DOBY MINULÉ, AKCE POUZE PRO 
DOSPĚLÉ LIDI *VSTUP OD 18 LET*
19. 2. sobota MOJA REČ & HIP-HOP 
PARTY
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH SLOVENSKÝCH HIP-
-HOPOVÝCH KAPEL OPĚT VE STOUNU!!!
22. 2. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO *VSTUP 
ZDARMA*
23. 2. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
24. 2. čtvrtek PARTY OBCHODNÍ AKA-
DEMIE F-M
STUDENTSKÁ PARTY MÍSTNÍ STŘEDNÍ 
ŠKOLY URČENÁ PRO JEJÍ STUDENTY, 
ALE I ABSOLVENTY
25. 2. pátek BASS CONTACT 4
NUDANCE CREW AKA DJANE LADY SU-
+SHAKESBEER+F@TSOUND(SK), ZERO 
ROCKERS, STOUN DJS, DNB, NEURO, 
DUBSTEP, RAGGAJUNGLE
26. 2. sobota MŇÁGA & ŽĎOPR –LIVE!
KULTOVNÍ ČESKÁ KAPELA OPĚT VE 
STOUNU
PŘIPRAVUJEME:
5. 3. sobota NO NAME – LIVE

cek pro naše děti – tentokrát pro starší děti.
Začátek v 10.15 hod.
11. 2. – Výtvarka – Karnevalová maska 

z papíru
Vytvoříme si s dětmi jednoduché masky na 
blížící se karneval. Materiál k dostání u nás.

17. 2. – Karneval Broučků
Tradiční karnevalová šou proběhne v sále 
Sokolíku v Místku. Čeká nás přehlídka ma-
sek, soutěže pro děti, hraná pohádka a 
spousta tance. Domů si každé dítě odnese 
odměnu!
Začátek v 16.00 hod.

18. 2. – Výtvarka – Navlékání korálků
Jednoduchá práce pro děti a maminky.
14.-20. 2. NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ
21. 2. – Je manželství důležité i v dnešní 

době?
Přednáška Bc. Ivany Grussmannové z Po-
radny pro ženy a dívky spojená s besedou o 
partnerských vztazích. Začátek v 10.00 hod.

22. 2. – Beseda na téma:
Zavádění příkrmů

Zajímavá beseda s Petrou Biolkovou o výži-
vě malých dětí. Začátek v 10.00 hod.

25. 5. – Výtvarka – Fantazie
s plastelínou

Přijďte si dětmi vytvořit originální postavičky! 
Materiál k dostání u nás.

28. 2. – Návštěva kosmetičky
Kosmetička Iva Mročková nám předvede 
denní líčení a představí kosmetické přípravky 
Mary Kay. Začátek v 10.00 hod.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Pondělí maňásková pohádka + přednášky 

a besedy
Úterý Mimi koutek

Středa cvičení rodičů s dětmi
Čtvrtek zpívánky
Pátek výtvarka

Program začíná vždy v 10.00 hod. !
Mimi koutek

Každé úterý od 9.30 – 11.30 hod.
Zveme maminky s dětmi do 1,5 roku na 

přátelské posezení. Využijte této nabídky a 
nezůstávejte doma samy! Maminky tento 
čas mohou využít k výměně zkušeností s 
péčí o děti, jejich výchovou apod. a děti si 
budou bezpečně hrát v herně bez přítom-

nosti starších dětí.
Máme k dispozici občerstvení, výběr přesní-

dávek a mikrovlnnou troubu.
Cvičení pro nastávající maminky

Každou středu od 10.30 hod.
Těhotenské cvičení probíhá na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 
asistentky. Hlídání starších dětí zajištěno. 
Cena 70 Kč, při zakoupení permanentky 

sleva! 
Anglická konverzace pro pokročilé

Každý pátek v 9.30 hod. 
Výuku vede rodilá mluvčí, cena bude upřes-

něna. Možnost hlídání dětí.
Orientální tance pro ženy i dívky

Každý pátek – děti (5-13 let) - 15.15 hod.
pokročilí – 16.30 hod.

začátečníci – 17.45 hod. 

Do kroužků a kurzů se lze hlásit během ce-
lého roku.
TRADIČNÍ JARNÍ TÁBOR NA VIŠŇOVCE 

– JARNÍ PRÁZDNINY
7. – 11. 2. - ROBINSONŮV OSTROV

Vážení rodiče a milé děti, i letošní prázdniny 
spolu můžeme prožít v krásném prostředí 
Beskyd, kde opět strávíme pět dní her, sou-
těží, relaxace a snad i zimních radovánek.
Termín: Pondělí – pátek, 7. - 11. února
Ubytování: Turistická základna Višňovka ve 
Vyšních Lhotách
Program: Hry a soutěže, turistika i zimní ra-
dovánky, relaxace, karneval a další
Příjezd na tábor: Rodiče si své děti přivezou 
v pondělí od 9:00 do 10:00 hodin na místo
Odjezd z tábora: Rodiče si své děti odvezou 
v pátek od 15:00 do 16:00 hodin
Cena: 1 400 Kč (5 x denně strava, pitný re-
žim, ubytování, materiál, pojištění, doprovod)
Informace a přihlášky: Renata Bortlíčková, 
telefon: 731 080 964, 558 435 067, e-mail: 
renata@klicfm.cz
Děti můžete přihlásit e-mailem nebo telefo-
nicky na uvedených kontaktech
Přihlášky získáte v SVČ Klíč FM nebo na 
www.klicfm.cz
Děti můžete přihlásit e-mailem nebo telefo-
nicky na uvedených kontaktech
Přihlášky získáte v SVČ Klíč FM nebo na 
www.klicfm.cz

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – JARNÍ 
PRÁZDNINY

7. – 11. 2. – DOBA LEDOVÁ
Čtvrtý díl tohoto oblíbeného filmu ještě nebyl 
natočen, ale my si v něm na Klíčku můžeme 
zahrát hlavní hrdiny! Poznáme nové kamarády 
a užijeme si spoustu legrace. Budeme si hrát, 
soutěžit, získávat nové informace a poznání
Termín: Pondělí – pátek, 7. - 11. února
Místo: Rodinné centrum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek
Čas: Denně od 8:00 do 16:00 hodin. Hlídání 
dětí je zajištěno již od 6:30 hodin.
Cena: 1 000 Kč / celý tábor, 200 Kč / 1 den 
(2 x svačina, oběd, pitný režim, materiál, po-
jištění, doprovod)
Informace a přihlášky: Pavla Kozáková, 
telefon: 732 646 127, 558 111 149, e-mail: 
pavla@klicfm.cz
Děti můžete přihlásit e-mailem nebo telefo-
nicky na uvedených kontaktech
Přihlášky získáte v SVČ Klíč FM nebo na 
www.klicfm.cz

7. 2. JARNÍ MOTIVY – SMALT
(JARNÍ PRÁZDNINY)

Program: Navštivte naši prázdninovou dílnu 
a usmaltujte si vlastní šperk.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, 9:00 – 12:00 hodin
Startovné: 50 Kč
Informace: Karolína Lepíková, telefon: 731 167 
010, 558 434 154, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

8. 2. VYRÁBÍME LOUTKU
(JARNÍ PRÁZDNINY)

Program: Vyrobíte si vlastního maňáska z 
moduritu a látky, dle vaší fantazie.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, 9:00 – 12:00 hodin
Startovné: 80 Kč
Informace: Eva Otýpková, telefon: 736 150 
088, 558 434 154, e-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.
10. 2. STOLNÍ TENIS (JARNÍ PRÁZDNINY)
Program: Přijďte si zahrát ping-pong, poba-
vit se a možná i něco vyhrát.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, 9:00 – 12:00 hodin
Startovné: 20 Kč
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 
966, 558 434 154, e-mail: m.kocurn@che-
ssfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

11. 2. LEZU, LEZEŠ, LEZEME (JARNÍ 
PRÁZDNINY)

Program: Přijďte si pod dohledem zkuše-
ných instruktorů zalozit na cvičné stěně.

Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, 9:00 – 13:00 hodin
Startovné: 20 Kč
Informace: Martin Gavlas, telefon: 732 372 
637, 558 111 772, e-mail: martin@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit, ale do-
poručujeme si místo telefonicky nebo e-mai-
lem rezervovat.

19. 2. O POHÁR MĚSTA FM
V ČLOVĚČE, NEZLOB SE!

Program: Zúčastni se turnaje a vykopni, co 
nejvíce figurek.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, od 8:00 hodin
Startovné: 30 Kč
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 
066, e-mail: jirka@klicfm.cz

26. 2. KARNEVAL – ODPOLEDNE 
S CHYTROLÍNEM A LENIVCEM

Program: Zveme všechny děti na maškarní 
karneval. Celým programem vás provedou 
Klauni z Balónkova Chytrolín a Lenivec. 
Čeká vás balónková show, sněhulák Fran-
tišek, kouzelnická škola, spousta písniček a 
tanců, soutěže, tombola a mnoho dalšího.
Místo a čas: ZŠ Pionýrů 400, Místek (6. ZŠ, 
tělocvična), 14:00 – 17:00 hodin
Vstupné: 50 Kč
S sebou: Přezůvky.
Informace: Eva Otýpková, telefon: 736 150 088, 
558 434 154, e-mail: eva@klicfm.cz
Prodej vstupenek bude zahájen 10. února ve 
všech budovách SVČ Klíč FM.

ŠACHY
18. 2. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Program: Šachový turnaj pro děti a mládež 
od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace: Martin Kocur,
telefon: 732 224 966

22. 2. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mládež 

od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace: Martin Kocur,
telefon: 732 224 966
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