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Vážení občané,
na posledním zasedání zastupitel-

stva jsme schválili novou obecně zá-
vaznou vyhlášku o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých je zakázá-
no provozování výherních hracích pří-
strojů, kterou jsme na radnici připravo-
vali s přesvědčením, že tento specifický 
druh podnikání ve svém důsledku před-
stavuje pouze negativní jevy a rizikové 
chování, které naší společnosti nepro-
spívá. Smutných příběhů závislosti a 
tvrdých důsledků pro životy celých rodin 
zná jistě dost každý z nás. Pravda je, že 
přijetím nové vyhlášky, která zakazuje provoz výherních hracích přístrojů 
na všech veřejně přístupných místech ve městě, a s tím spojeným záni-
kem tří set automatů, bude v příštím roce v rozpočtu města o zhruba dva 
miliony korun a v dalším roce dokonce o 17 milionů méně, ale tyto peníze 
v rámci omezení hazardu, který bývá také často spojován s trestnou čin-
ností a který ničí rodinné vazby a partnerské vztahy, rádi oželíme.

Počet automatů ve městě klesá již nyní. V současné době je jich v 
provozu 341, což je o 43 méně než v loňském roce. Do konce letošního 
roku pak zanikne platnost doby stanovené vydaným povolením celkem 
300 výherním hracím přístrojům a v návaznosti na přijetí nové vyhlášky, 
díky které již město nebude vydávat žádné povolení k provozování výher-
ních automatů, bude v roce 2012 v provozu pouhých 30 výherních hracích 
přístrojů. Jednat se bude o výherní hrací přístroje povolené před nabytím 
účinnosti nové vyhlášky nebo povolené na základě žádosti podané přede 
dnem účinnosti nové vyhlášky. V roce 2013 by již měly být ve městě v 
provozu pouze terminály, povolované ministerstvem financí.   Petr Cvik

Zastupitelé města schválili 
novou obecně závaznou vy-
hlášku o stanovení veřejně 
přístupných míst, na kterých 
je provozování výherních hra-
cích přístrojů zakázáno. Ještě 
v letošním roce by mělo z he-
ren a barů zmizet zhruba 300 
výherních hracích přístrojů a 
v roce 2012 jich bude v pro-
vozu jen 30.

„Nová vyhláška zakazuje pro-
vozovat výherní hrací přístroje na 
všech veřejně přístupných mís-
tech na celém území statutárního 
města Frýdku-Místku. To zname-
ná ve všech prostorách přístup-
ných každému bez omezení, a to 
bez ohledu na vlastnictví k tomu-
to prostoru. Další regulace vyplý-
vá přímo ze zákona, který říká, že 

Město zakazuje automaty
na veřejně přístupných místech

provozování výherních přístrojů 
nesmí být ve školách a školských 
zařízeních, v zařízeních sociální 
a zdravotní péče, v budovách 
státních orgánů a církví, jakož i 
v sousedství uvedených budov,“ 
uvedl primátor Petr Cvik.

Ke konci roku 2010 bylo ve 
městě evidováno 384 výherních 
hracích přístrojů, zjednodušeně 
řečeno výherních automatů, a 
301 technických herních zaříze-
ní, neboli takzvaných terminálů, 
které povoluje ministerstvo fi-
nancí až na dobu 10 let. 

 „Všechny automaty se městu 
nepodaří zrušit, protože takzva-
né terminály povoluje minister-
stvo financí. Nicméně v rámci 
legislativy můžeme zakázat 
provozování výherních hracích 

přístrojů a děláme pro to vše, 
co je v našich silách a možnos-
tech.  K tomu, abychom omezili 
počet automatů ve městech na 
minimum, nebo je zcela vymýtili, 
potřebujeme nový loterijní zá-
kon. V parlamentu již byly pro-
jednány tři návrhy novely loterij-
ního zákona a senát připravuje 
materiál, který se týká vyšších 
odvodů části výtěžků z provozu 
výherních hracích zařízení do 
obecních pokladen. Dělá se tedy 
vše pro to, aby ke změně došlo,“ 
řekla senátorka a radní města 
Eva Richtrová.

Nová obecně závazná vy-
hláška zakazující provoz výher-
ních hracích přístrojů na území 
města vstoupí v platnost 23. 
března 2011.  (pp)

V Nové scéně Vlast byly 
11. března již počtvrté slav-
nostně předány Ceny statu-
tárního města Frýdku-Místku. 
Mezi laureáty se tentokrát za-
řadili Zdeněk Šebesta, Günter 
Kuboň a in memoriam Věra 
Šimková. Na těchto jménech 
se shodli předsedové politic-
kých klubů, rada města a ná-
sledně i zastupitelstvo.

Primátor Petr Cvik nejpr-
ve na pódiu ocenil Güntera 
Kuboně za dvacetiletou čin-
nost provozování Školy života 
– denního stacionáře pro lidi 
s mentálním postižením a za 
patnáctileté pořádání mezi-
národních olympiád pro mlá-
dež s mentálním postižením. 
„V naší branži už jsme získali 
spoustu ocenění, tohle je ale 

Ceny města byly slavnostně předányCeny města byly slavnostně předány
první mimo náš svět handica-
povaných, takže jsem rád, že 
jste si vzpomněli, že mezi námi 
žijí lidé, kteří potřebuji pomoci. 
Nejsou strašidelní, jen trochu 
jiní. Potřebují ocenění, úctu a 
dokážou téměř cokoliv. Kro-
mě letních olympiád děláme 
i zimní soutěže a řeknu vám, 
takový servis nemívá ani Kat-
ka Neumanová. Protože jsou 
naši klienti houževnatí, někteří 
už běžky solidně zvládají, jiní 
samozřejmě potřebují pomoc 
i několika lidí, ale chtějí si to 
vyzkoušet. A jsme asi jediní na 
světě, kde u sportovního klání 
zní slova jako pomalu, nespě-
chej a podobně,“ řekl na pódiu 
Günter Kuboň poté, co diváci 
v sále zhlédli film o jedné z let-
ních olympiád, který dokonale 

CENY MĚSTA: Primátor Petr Cvik připíjí čerstvým laureátům prestižní ceny města.    Foto: Petr Pavelka

všechny uvedl do světa mentál-
ně postižených, nefalšovaných 
emocí, které čekají na odezvu.

U Zdeňka Šebesty byla 
oceněna jeho celoživotní an-
gažovanost a přínos v oblasti 
provozování a cvičení jógy 
v našem regionu, organizování 
a propagaci zdravého cvičení, 
zpomalování stárnutí a výuky 
pozitivního myšlení. „Zdeněk 
Šebesta je živým důkazem 
toho, že jogín může být pružný 
a mladý duchem do vysokého 
věku. Ani tomu, kdo zná Zdeň-
ka Šebestu, se nechce věřit, 
že letos oslaví již 83 let,“ pro-

zradila Jana Matějíková, která 
slavnostní odpoledne modero-
vala. Jogíni ze školy Karakal 
poté předvedli něco ze svého 
umění, jak dosáhnout tělesné 
a duševní rovnováhy. „Je pro 
mě ctí, že jsem byl vybrán, jsem 
si plně vědom, že ve městě je 
spoustu občanů, kteří jsou oz-
dobou našeho města a vyzná-
vají správné duchovní hodnoty. 

Kromě vlastní jógy usilujeme i o 
to, aby lidé naším prostřednic-
tvím věděli, že Frýdek-Místek a 
okolní Beskydy jsou také krás-
ným koutem v republice, který 
stojí zato navštívit. Řídíme se 
citátem – Když nemůžete dělat 
velké věci, musíte dělat malé 
věci s velkou láskou,“ prohlásil 
Zdeněk Šebesta.

(Pokračování na straně 2)

UMĚNÍ JOGÍNŮ: Škola jógy Karakal představila některé prvky svého 
cvičení.   Foto: Petr Pavelka
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Ceny města byly slavnostně předányCeny města byly slavnostně předány

OSTRAVICA: Odkaz Věry Šimkové žije.  Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 1)
Věra Šimková, in memoriam 

třetí oceněná, byla navrhována 
za dlouholetou angažovanost 
v oblasti folklorního a lidového 
umění a přínos kulturnímu životu 
ve městě Frýdku-Místku i celém 
moravskoslezském regionu. 
Pečovala více než padesát let o 
folklor horalského Lašska, byla 
jednou ze zakladatelek souboru 
lidových písní a tanců Ostravi-
ca, kde působila jako dlouholetá 
umělecká vedoucí a choreograf-
ka. Paní Šimkové by letos 
v únoru bylo 77 let, cenu pře-

vzali její synové Martin a Vla-
divoj, které potěšilo, že odkaz 
její matky žije díky souboru Os-
travica dál. Jejím tanečníkům a 
zpěvákům také patřilo poslední 
slovo v kulturním programu. 

„Odpoledne to bylo vydařené, 
potvrdilo, že jsme vybrali správ-
ně osobnosti, které něco umí, 
které něco ztělesňují. To vše se 
promítlo do pohodového setká-
ní, za které bych chtěl poděko-
vat všem, co se na něm podíleli, 
a znovu i samotným oceněným,“ 
zhodnotil předání cen primátor 
Petr Cvik.  (pp)

V sobotu 12. března bylo 
v Nové scéně Vlast pod zášti-
tou města a za účasti primá-
tora Petra Cvika slavnostně 
představeno nové Cambridge 
Centrum ve Frýdku-Místku, 
které se stalo teprve čtvrtým 
městem v republice, kde se 
dají složit akreditované jazy-
kové zkoušky pod hlavičkou 
proslulé univerzity.

„Jakékoliv vzdělávací aktivity 
na potřebné úrovni vítáme a tyto 
zkoušky jsou skutečně prestižní, 

Město má Cambridge centrum
takže jsem rád, že je budeme mít 
přímo ve městě a naši žáci, stu-
denti a občané nebudou muset 
za nimi jezdit do Ostravy. Určitě 
i znalost prostředí, kde budou 
zkoušky vykonávat, jim může 
pomoci je úspěšně složit,“ nechal 
se slyšet primátor Petr Cvik, který 
nechyběl na zahajovací akci. Na 
ní se přítomní dozvěděli základní 
informace o světově uznávaných 
zkouškách u největší testovací 
autority v Evropě. 

(Pokračování na straně 3)

Sloučení škol
Zastupitelstvo potvrdilo zá-

měr sloučit 5. a 9. základní 
školu. Od 1. ledna 2012 by měl 
vzniknout jeden subjekt, pokra-
čovatelem bude z historického 
hlediska 5. ZŠ, která je starší a 
má velkou tradici. Celý objekt 
pod jednou správou, jedním 
řízením bude dále nabízet kva-
litní vzdělávání. „Primární není 
ušetření financí, ale školy mají 
společný spádový obvod, spo-
lečné sportoviště, není důvod, 
aby nemohly fungovat jako jed-
no velké zařízení,“ říká primátor 
Petr Cvik. „Nedojde ke slučová-
ní tříd, naplněnost tříd je v danou 
chvíli optimální. Jedna budova 
by mohla sloužit pro první stu-
peň, druhá pro vyšší třídy, ale 
to už bude otázka pro nového 
ředitele, který ji povede k obrazu 
svému,“ doplnila vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy Ilona Nowaková.

Frýdecká nemocnice 
je již stabilizována
Radní a ředitel frýdecké ne-

mocnice Miroslav Přádka na 
zastupitelstvu informoval o aktu-
ální situaci v kontextu protestní 
akce lékařů Děkujeme, odchá-
zíme. „Kdyby přešla do aktivní 
fáze, mělo by to velké dopady 
na poskytování péče a následně 
i zaměstnanost. Nemocnice má 
přes 150 lékařů, s akcí se zto-
tožnila necelá polovina. Naštěstí 
došlo nakonec k dohodě a až na 
jednu výjimku se všichni vracejí 
do nemocnice. Nedošlo tedy k 
personální destabilizaci organi-
zace,“ informoval Přádka.

Podpora kultury
750 tisíc korun, které jsou 

rozdělovány v rámci kulturního 
fondu, bylo na zastupitelstvu 
kritizováno jako nedostatečná 
podpora kultury. „Celkově jde do 
kultury mnohem více, protože 
přímými dotacemi podporujeme 
například Mezinárodní folklorní 
festival, Sweetsen fest, Veselé-
to a další akce. Chystáme navíc 
nějaké změny v této oblasti, chci 
například po změně ředitele 
rozhýbat organizaci Národního 
domu právě pro podporu kultury 
ve městě, aby kulturní obec byla 
spokojena,“ reagoval náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Vítání občánků
Na Frýdeckém zámku 10. 

března proběhlo další „Vítání ob-
čánků“ do života. Senátorka Eva 
Richtrová uvítala 22 nejmenších 
spoluobčánků statutárního měs-
ta Frýdku-Místku. Pozvaných 
miminek bylo 42, účast tedy 
byla lehce nadpoloviční. Každé 
miminko dostalo mimo jiných 
maličkostí i pohádkovou knížku 
– v rámci akce „Celé Česko čte 
dětem“ a roztomilý polštářek ve 
tvaru zvířátka.  (pp)

UCTĚNÍ T. G. MASARYKA (7. 3. 1850): Vedení města a další zastupitelé si našli čas v den konání 
zastupitelstva uctít památku prvního prezidenta. Při té příležitosti padlo několik nápadů, jak toto pietní 
místo na stejnojmenné ulici vylepšit, například doplňujícími informacemi či citáty této osobnosti našeho 
národa. Zleva Miroslav Štefek, Dalibor Hrabec, Ivan Vrba, Michal Pobucký, Petr Adamus, Petr Cvik, 
Miroslav Přádka, Libor Koval a Martin Špetla.                   Foto: Petr Pavelka

Sportovní klub vozíčkářů 
Frýdek-Místek dostal k dis-
pozici nové vozidlo od Konta 
Bariéry. Jedná se o speciální 
devítimístný vůz, určený pro 
přepravu osob se zdravotním 
postižením, u jehož předání 
nechyběli zástupci spolupra-
cujících firem ani frýdecko-
-místecké radnice, na čele 
s náměstkem primátora Libo-
rem Kovalem.

„Projekt Konta Bariéry, na-
zvaný Auta bez bariér, je fi-
nancován z prodeje nákupních 
tašek v hypermarketech Glo-

Vozíčkáři získali nové vozidloVozíčkáři získali nové vozidlo

NOVÝ VŮZ: Vozíčkáři ve Frýdku-Místku mají k dispozici nové pře-
pravní vozidlo. Uprostřed náměstek primátora Libor Koval.

Foto: Petr Pavelka

bus, a to korunou z každého 
prodaného kusu. Touto formou 
bylo nakoupeno již patnáct 
bezbariérových aut, jsme rádi, 
že to šestnácté je naše,“ říká 
Radomír Krupa, předseda klu-
bu, který překvapil i zástupce 
charitativní organizace svou 
pestrou činností. 

Klub se zabýval vytvářením 
podmínek pro výkonnostní a 
vrcholový basketbal, cyklistiku, 
lyžování a vodní lyžování, ale 
nyní se zabývá již jen rekreač-
ním sportem, zato rozšířil svou 
činnost o služby, tolik potřebné pro zdravotně handicapované. Jednou z nich je i přeprava 

osob se zdravotním postižením 
doslova od dveří ke dveřím.

Klub vybudoval Centrum 
Comeback, kde provozuje po-
radenství pro „nové“ vozíčkáře 
a rodinné příslušníky, pořádá 
vzdělávací kurzy, konzultace na 
přestavbu automobilů, servis 
vozíků, rekondiční masáže a v 
neposlední řadě právě alterna-
tivní dopravu.

Jeho zázemí na Malém Ko-
loredově si prohlédl i náměs-
tek primátora Libor Koval. „Je 
skvělé, co všechno si zde do-
kážou vlastními silami zajistit, 
od servisu vozíků, přes kurzy 
počítačů až po masáže,“ oce-
nil náměstek primátora Libor 
Koval za frýdecko-místeckou 
radnici, která se rovněž snaží 
různými formami klub podporo-
vat.  (pp)

Město podpořilo pěti miliony
projekty v sociálních službách

Statutární město Frýdek-
-Místek vyhlásilo v roce 2010 
výběrové dotační řízení na 
poskytnutí účelových dota-
cí z rozpočtu statutárního 
města Frýdku-Místku pro 
právnické a fyzické osoby na 
podporu a rozvoj sociálních 
služeb pro rok 2011. 

„Cílem finanční podpory je 
rozvoj a zkvalitnění ucelené 
sítě sociálních služeb na úze-

mí statutárního města Frýdku-
-Místku. Programy na podporu 
a rozvoj sociálních služeb jsou 
rovněž v souladu s cíli schvá-
leného „Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb na 
léta 2011-2013“ a schvále-
ného „Strategického plánu 
rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku na období 2007-
2013“,“ přiblížil Libor Koval.

(Pokračování na straně 12)
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městská policie
Vlámal se k sobě
19. 2. v deset hodin dopo-

ledne požádal majitel bytu na 
ulici Pekařská o pomoc s tím, 
že mu někdo bouchal na dve-
ře od bytu a po chvíli i na další 
dveře, které byly vykopnuté a 
otevřené. Když hlídka městské 
policie dorazila na místo, zjisti-
la, že majitel je mírně v podna-
pilém stavu, ztratil klíče, a pro-
to si vyrazil dveře svého bytu. 
A u souseda bouchal, protože 
si spletl dveře. Škoda vznikla 
jen na jeho dveřích. 

Opilé na silnici 
20. 2. po půlnoci bylo na 

linku 156 oznámeno, že na 
ulici T. G. Masaryka byly spat-
řeny dvě ženy, které leží na 
silnici. Hlídka městské policie 
okamžitě vyjela na místo, kde 
tyto ženy skutečně zahlídla 
ležet. Ženy byly strážníkem 
probrány, ale nebyly schop-
né samotné odejít. Z důvodu 
ohrožení zdraví a života byly 
obě ženy převezeny na zá-
chytnou protialkoholní stanici 
k vystřízlivění. Jedna žena 
nadýchala 2,2 promile a dru-
há 2,93 promile v dechu. 

Spolupráce policií
21. 2. v jedenáct hodin do-

poledne oznámila Městská po-
licie Bílovec nález peněženky, 
kde je uložena finanční hoto-
vost a doklady. Prosila o kon-
taktování majitele, který má 
trvalý pobyt ve Frýdku-Místku. 
Muž svou peněženku zane-
chal v restauraci v Bílovci.

Noční oprava
27. 2. po půl jedenácté 

večer byla hlídka městské 
policie vyslána na ulici Pio-
nýrů operačním technikem, 
který obdržel oznámení od 
občana, že někdo za ho-
telovým domem na rampě 
opravuje motorové vozidlo. 
Strážníci po příjezdu na 
místo zjistili, že oznámení 
se zakládá na pravdě. Muž 
opravoval na motorovém 
vozidle výfuk, který měl de-
montovaný před vozidlem. 
Byl proto vyzván strážníky, 
aby vysvětlil okolnosti, proč 
v tuto pozdní hodinu opravu-
je vůz, čímž ruší noční klid. 
A poté byl vyzván, aby své 
činnosti zanechal, protože 
v případě, že neuposlechne, 
tak bude oznámen přísluš-
nému správnímu orgánu 
k řešení. Muž odpověděl, že 
potřebuje auto opravit, a to 
teď, a ne další den, aby mohl 
s vozidlem odjet, a také, že 
tuto činnost dodělá i za pod-
mínek, že bude oznámen ke 
správnímu řízení. Což také 
strážníci učinili a společně s 
videozáznamem odeslali na 
magistrát města.             (pp)

Novým garantem frýdec-
ko-místecké radnice za okra-
jovou část Skalice se stal 
náměstek primátora Dalibor 
Hrabec, který v této části 
Frýdku-Místku necelý půlrok 
žije. V minulém týdnu se se-
šel se svými „sousedy“ na 
prvních Hovorech s občany.

„Cítím se Skaličanem, ale sa-
mozřejmě zde bydlím příliš krát-
ce na to, abych věděl o všech 
místních problémech. Takže 
očekávám, že se je od vás sta-
rousedlíků dozvím a budu se 
snažit je řešit, případně podně-
ty přenášet na jednání vedení 
města,“ ujistil přítomné náměs-
tek primátora Dalibor Hrabec.

V úvodu byl představen 
osadní výbor v novém složení: 
předsedkyně Monika Křibíková 
(sokol), Hartmut Nitra (zahrád-
káři), Aleš Pitřík (myslivci), Bo-
huslav Jaworski (hasiči), Věra 
Melichaříková (škola). Starosta 
místních hasičů poděkoval městu 
za rekonstrukci hasičárny. Dále 
se diskutovalo o přínosech a dů-
sledcích zaváděné městské hro-
madné dopravy zdarma v kom-
binaci s dopravou příměstskou. 
Jako vždy na podobných se-
tkáních se probírala i otázka vý-
stavby nových inženýrských sítí. 

Skalice má nový osadní výborSkalice má nový osadní výbor

HOVORY VE SKALICI: Ke slovu se díky „MHD zdarma“ často dostával vedoucí odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství Miroslav Hronovský. Úplně vlevo nový garant za tuto okrajovou část města – náměstek 
primátora Dalibor Hrabec.       Foto: Petr Pavelka

Rada města dokonce na svém 
posledním zasedání řešila jednu 
petici související s investici do 
vodovodního řadu. „Rádi bychom 
vyhověli skutečně každému, ale 
není to možné, protože těch po-
žadavků je za miliardu, město 
takové finanční prostředky nemá 
a výstavba inženýrských sítí není 
jeho povinností. Navíc nyní dává 
radnice finanční prostředky na 
takové investice, kde má šanci 
získat dotační prostředky ve výši 
60-90 procent. Tím šetříme měs-

tu finance,“ vysvětloval vedoucí 
investičního odboru Jan Kaspřík, 
který sdělil, že město přesto dává 
20-30 milionů korun ročně do sítí, 
ovšem například kanalizace ve 
Skalici má rozpočet čtvrt miliardy 
a její výstavba je tudíž nereálná. 
Někteří občané totiž poukazovali 
na podle jejich názoru zbytné in-
vestice ve středu města, které by 
podle nich mohly jít do Skalice na 
kanalizaci. Objevila se například 
kritika výstavby chodníků smě-
rem na Lískovec a v samotném 

Lískovci, přitom právě Skalice 
se před několika lety dočkala mi-
mořádné investice do chodníků 
s podobným posláním – zvýšit 
bezpečnost podél hlavní komu-
nikace.

Náměstek primátora Dalibor 
Hrabec se ovšem dočkal i prak-
tických tipů – na čistění příkop 
v konkrétních lokalitách, „feťác-
ké doupě“ v někdejším bunkru, 
podporu místního sportu či zmi-
zení cedule upozorňující na od-
bočku do Skalice.  (pp)

Jen pár dní po Hovorech 
s občany ve Skalici absolvo-
val náměstek primátora Dali-
bor Hrabec podobné setkání 
s lidmi ze Zelinkovic a Lysů-
vek. Tato městská část mu 
byla rovněž svěřena, protože 
vede veškerá jednání souvi-
sející s výstavbou obchvatu.

Lidem byl k dispozici zá-
stupce stavební firmy realizující 
výstavbu rychlostní silnice R48 
spojující Rychaltice a Frýdek-
-Místek. Investorem je Ředi-
telství silnic a dálnic ČR, ale 
zástupci radnice se celou dobu 
snaží o důsledný monitoring sta-
vu a konzultace postupu prací v 
návaznosti na nutná omezení a 
opatření. Náměstek primátora 

Téma v Zelinkovicích: obchvat, MHD a psi
Dalibor Hrabec si vyslechl, na-
kolik se to daří. Občané ovšem 
měli spoustu kritických podnětů 
i k dalším oblastem, především 
projektu městské hromadné 
dopravy zdarma a poplatkům 
za psy. „Můžu vás ujistit, že 
ohledně úpravy poplatků za psy 
se vedla velmi náročná debata, 
protože je to téma, ke kterému 
se umí vyjádřit každý a mnoha 
lidí se konkrétně dotýká. Po-
dle toho, jaké ohlasy máme po 
zavedení vyhlášky, je docela 
možné, že debata bude dále po-
kračovat a může dojít k nějakým 
změnám. Úprava výše poplatků 
šla oběma směry, nahoru i dolů, 
a jediným účelem, který jsme 
sledovali, byla regulační funkce. 

Snahou prostě je, aby psů bylo 
ve městě méně,“ vysvětloval 
Dalibor Hrabec lidem, kterým se 
nelíbí navýšení poplatků v okra-
jových částech, protože psy na 
svém pozemku berou jako nut-
nou ochranu majetku.

Obyvatelé Zelinkovic a Lysů-
vek přijali velmi kriticky i chysta-
né změny v městské hromadné 
dopravě, volali po zavedení pří-
mějších spojů na úkor okružních 
tras. „Zavedení přímých linek ze 
všech míst ve městě na zájmové 
body není z ekonomického hle-
diska dost dobře možné. To by 
těch linek muselo být padesát. 
Nicméně shromažďujeme poža-
davky lidí, celý projekt městské 
hromadné dopravy se bude vy-
hodnocovat a dále vyvíjet podle 
toho, co ukáže praxe. Musíme 

se ale opírat o data přepravce, 
kdy skutečně nemůžeme pod-
porovat třeba spoj, kterým jezdí 
v určitou dobu jen pár lidí,“ vy-
světlil vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství Miroslav 
Hronovský.

„Nespokojenost v Zelinkovi-
cích a Lysůvkách je velká. Vý-
stavba rychlostní komunikace je 
pro místní část obrovská zátěž, 
takže jsou citlivější i na další té-
mata. Ujišťuji, že jsme připraveni 
dohlédnout na dopady následné 
hlukové zátěže a podobně. Pra-
xe je skutečně taková, že hluko-
vé zábrany se projektují na zá-
kladě počítačové simulace, ale 
další pak přibývají podle toho, co 
ukáže skutečné dopravní zatíže-
ní komunikace,“ vysvětlil Dalibor 
Hrabec.  (pp)

HOVORY V ZELINKOVICÍCH: Tři velká témata: MHD zdarma, po-
platky za psy a výstavba obchvatu.  Foto: Petr Pavelka

Město má Cambridge centrum
(Pokračování ze strany 2)

Zástupci škol se zajímali 
o testy dětí ve věku 7-12 let, 
které jsou zaměřeny na prak-
tickou a užitečnou angličtinu. 
Zkoušející sledují čtení, psaní, 
ale i poslech a mluvený projev, 
dětem pomáhá i kreslení nebo 
omalovánky. „Pro děti jsou 
zkoušky povzbuzením a in-
spirací do dalšího studia,“ říká 
Monika Korbelová z Jazykové 

akademie. Kromě žáků a stu-
dentů, kteří mají možnost zís-
kat důležité dokumenty pro své 
další studium, mohou zkoušky 
pomoci i starším v profesním 
růstu, například i ve specific-
kých oborech byznysu nebo 
finančnictví. K třem milionům 
lidí ze 130 zemí světa, kteří se 
každoročně k těmto zkouškám 
registrují, se můžete přidat už i 
přímo ve Frýdku-Místku.  (pp)
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Přípravu na budoucí život a 
na volbu povolání si vyzkou-
šeli deváťáci ze Základní školy 
Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-
-Místku. Na výstupním pobytu, 
který se uskutečnil v rámci 
projektu Spojení potřeb trhu 
práce s volbou povolání žáků 
naší školy od soboty 26. do 
pondělí 28. února na Ostravici 
v hotelu Odra, prošli všichni 
účastníci kurzem přípravy na 
věk dospělosti.

Základní téma třídenního 
kurzu hrazeného z dotačního 
titulu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost bylo zaměřeno na 
životopis a jeho přípravu. „Po-
drobně jsme se zabývali struktu-
rou životopisu a jeho analýzou,“ 
uvedla výkonná manažerka pro-
jektu učitelka Lucie Butkovová 
a dále doplnila: „Žáci vytvářeli 

Výstupní pobyt deváťáků 11. ZŠ
z prostředků Evropské unie

osobní profil, formulovali žádost 
o zaměstnání a vyplňovali od-
volání proti nepřijetí k dalšímu 
vzdělávání.“ Součástí pobytu 
byl i praktický nácvik přijímacího 
pohovoru a hodnocení ukázek 
pohovorů v běžné praxi. „Děti 
si tak na konkrétních příkladech 
vyzkoušely a zhodnotily vystu-
pování uchazečů o zaměstnání 
a poučily se z chybného proje-
vu,“ popsala nové zkušenosti 
deváťáků z Jedenáctky Lucie 
Butkovová.

Součástí výstupního pobytu 
v rámci rozvoje zájmu o tech-
nická povolání bylo i poutavé 
vystoupení zástupců Střední 
odborné školy z Lískovecké ve 
Frýdku-Místku. „Letos se pre-
zentovaly obě školy nově vznik-
lého subjektu – bývalé zeměděl-
ské učiliště Na hrázi i původní 

Střední škola strojírenská a do-
pravní. Zájemcům o studium po-
skytli vyčerpávající informace 
o možnostech studia i o dalším 
profesním uplatnění,“ doplnila 
projektové aktivity výstupního 
pobytu výkonná manažerka.

V rámci pobytu nabídl per-
sonál hotelu Odra žákům i do-
statek volnočasových aktivit. 
„Spojit učení se sportem bylo 
pro všechny velmi příjemné, a 
tak jsme hodiny práce prokládali 
možností návštěvy bazénu či 
posilovny v areálu hotelu,“ do-
dala Lucie Butkovová a na závěr 
řekla: „Každý z žáků získal z vý-
stupního pobytu vlastní pracovní 
portfolio, které mu bude v dal-
ším životě velkým pomocníkem 
při jednání s úřady či budoucím 
zaměstnavatelem. 

Renata Spustová

Vážení rodiče (zákonní zástupci), zápis dětí k předškolnímu vzdě-
lávání v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Frý-
dek-Místek pro celý následující školní rok 2011/2012 proběhne v úte-
rý 12. dubna a ve středu 13. dubna od 8:00 do 16:00 hodin. Mateřská 
škola Skalice využije pouze termín 12. dubna 2011. Žádosti o přijetí 
do konkrétní mateřské školy podávají pouze zákonní zástupci dětí, 
které nejsou do této mateřské školy dosud přijaty.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční
v mateřských školách na těchto místech

Zápis dětí do mateřských škol

ZŠ a MŠ FM, Jana Čapka 2555
www.2zsfm.cz

FM, Slezská 770 (zde se 
zapisují děti i pro MŠ FM, Bavl-

nářská 455)
FM, Slezská 2011

ZŠ a MŠ FM,
El. Krásnohorské 2254

www.5zsfm.cz
FM, Lískovecká 2850

ZŠ a MŠ FM, Lískovec, 
K Sedlištím 320

http://info.skola.liskovec.cz
FM, Lískovec, K Sedlištím 182
ZŠ a MŠ FM - Chlebovice, 

Pod Kabáticí 107, příspěvko-
vá organizace 

www.zschlebovice.cz
FM, Chlebovice,
Pod Kabáticí 193

ZŠ a MŠ FM - Skalice 192, 
příspěvková organizace

www.skolaskalice.cz
FM, Skalice 192

MŠ Pohádka, FM,
Třanovského 404

www.mspohadkafm.cz
FM, Třanovského 404 (zde 

se zapisují děti i pro MŠ FM, 
Gogolova 239)

MŠ Beruška, FM,
Nad Lipinou 2318
www.msberuska.cz

FM, Nad Lipinou 2318
FM, Olbrachtova 1421
MŠ Sněženka, FM,
Josefa Lady 1790

www.mssnezenka.cz
FM, Josefa Lady 1790

FM, 8. pěšího pluku 821
FM, Svatopluka Čecha 170

MŠ Mateřídouška, FM,
J. Božana 3141

www.msmateridouska.cz
FM, J. Božana 3141

MŠ FM, Josefa
Myslivečka 1883

www.jmyslivecka.cz
FM, Josefa Myslivečka 1883

FM, F. Čejky 420
Lysůvky, Příborská 37
MŠ FM, Anenská 656,

příspěvková organizace
www.msanenska.cz
FM, Anenská 656

FM, Jiřího Trnky 63
ZŠ a MŠ Naděje, FM,

Škarabelova 562
www.specskolynadeje.cz

FM, K Hájku 2972

V souladu se školským zá-
konem se předškolní vzdělává-
ní organizuje pro děti ve věku 
zpravidla od tří do šesti let. Ře-
ditel mateřské školy rozhoduje 
ve správním řízení o přijetí dítěte 
do mateřské školy, popřípadě 
o stanovení zkušebního pobytu 
dítěte, jehož délka nesmí pře-
sáhnout tři měsíce. K předškol-
nímu vzdělávání se přednostně 
přijímají děti v posledním roce 
před zahájením povinné školní 
docházky. Další kritéria pro při-
jetí k předškolnímu vzdělávání 
stanoví ředitel mateřské školy.

K předškolnímu vzdělávání 
je možno přijmout pouze dítě, 

které se podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, pří-
padně má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. O přijetí dítěte 
se zdravotním postižením roz-
hodne ředitel mateřské školy 
na základě písemného vyjád-
ření školského poradenského 
zařízení, popřípadě také regis-
trujícího praktického lékaře pro 
děti a dorost. Dítě může být při-
jato k předškolnímu vzdělávání 
i v průběhu školního roku. Bližší 
informace zveřejní ředitelé dot-
čených mateřských škol způso-
bem v místě obvyklým.

Zápis dětí do Mateřské školy
Zápis do Mateřské školy pro děti se zdra-
votními potřebami (pro děti s vadami řeči, 
sluchu a kombinací vad) spojený se dnem 
otevřených dveří proběhne 12. 4. 2011 

od 8 do 16 hodin v budově mateřské školy, 
ulice 8. pěšího pluku č. 821, Frýdek-Místek. 

Přijďte se poradit a informovat,
jsme tady pro Vás a Vaše děti. 

Dne 23. února se v Mateř-
ské škole pro děti se zdra-
votními potřebami, na ulici 8. 
pěšího pluku 821, ve Frýdku-
-Místku, otevřel svět pohádek 
a kouzel.

Maminky připravily sladké 
pohoštění, které dětem dodalo 
plno energie k dovádění, tanče-
ní a soutěžení. Vesele se bavily 
víly, princezny, Karkulky, kovbo-
jové, čarodějnice, šašci, pistolní-
ci, rodiče i paní učitelky.

Na závěr karnevalu mohli ro-
diče a děti ve třídě s interaktivní 

Karneval v Mateřské školeKarneval v Mateřské škole

tabulí besedovat a zhlédnout 
prezentaci fotografií z akcí, které 

proběhly v mateřské škole.
Bc. D. Nováková

Dne 23. února se konalo na 
11. základní škole ve Frýdku-
-Místku okresní kolo ve šplhu 
žáků 4. a 5. tříd. 

Na této akci se z naší školy 
zúčastnila dvě družstva – dívek a 
chlapců ve složení: Veronika Ko-
loničná a Barbora Helvínová ze 

Okresní kolo ve šplhuOkresní kolo ve šplhu

4.B, Katka Janíková, Eliška Mič-
ková, Ondra Chlapčík z 5.B, Ja-
kub Novák a Tonda Plšek z 5.C.

V konkurenci skoro 100 
závodníků žáci naší 7. základ-
ní školy nezklamali a získali 
v rámci okresu velmi pěkná 
umístění. Družstvo dívek skon-

čilo na 2. místě, Eliška Mičková 
byla z děvčat celkově třetí a 
Ondra Chlapčík dosáhl mezi 
chlapci na místo druhé.

Všem těmto žákům děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy a 
přejeme mnoho dalších sportov-
ních úspěchů. Mgr. J. Semenský
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MŠ Naděje ve Frýdku-Míst-
ku uspořádala poslední úno-
rový den dětský karneval plný 
tance, písní, představování 
masek a soutěží.

Mateřská škola Naděje se 
proměnila v pohádkově kar-
nevalové království. Během 
zajímavého programu zde ne-
chyběly víly, princezny, spider-
mani či jiné kouzelné bytosti. 
Zábavnou akci uváděla lesní 
víla Anička, která na karneval 
dorazila ze své mechové cha-
loupky hluboko v horách. Dvorní 
šašek Felix si společně se svou 
kamarádkou ježibabou Julií a 
ostatními dětmi zatančili několik 
veselých tanečků. Krásná indi-

Mateřská škola Naděje 
žila v pohádkovém světě

ánka z kmene Apačů mile roze-
smála svými tanečními kreacemi 
všechny přítomné.

„Největší úspěch sklidila u 
všech přítomných dětí volná 
taneční zábava. Pěknou a pest-
robarevnou výzdobu ve třídě ob-
divovaly nejen malé ratolesti, ale 
i jejich rodiče, kteří v den karne-
valu přinesli bohaté občerstvení. 
Klidná a pohodová atmosféra 
panovala během celého dopole-
dne. Bohatý program byl zakon-
čen řadou různorodých soutěží, 
za něž děti dostávaly sladké od-
měny. Protože se všem průběh 
karnevalu moc líbil, už nyní se 
těší na jeho další ročník,“ popsa-
la Jana Michaliková.

„Račte, pane Karnevale, 
račte vstoupit, pojďte dále.

Všichni se už těšíme, 
do masek se strojíme.“

Tak jsme, my děti, zvaly klauna 
Hopsalína na maškarní rej u nás 
ve školce. Hopsalín se určitě těšil 

Karneval s Hopsalínem

stejně jako my, protože měl skvě-
lou náladu a pro každého z nás 
široký úsměv, kbelík bonbónů a 
ty soutěže letos neměly chybu. 
Tak se stalo, že princezna točila 
talířem na hůlce, pan král spolu se 
slonem a vodníkem sestavovali 

hada z papírových koulí a beruška 
jela „na koni“. Tančili jsme, zpívali, 
mlsali, no zkrátka báječně jsme 
se pobavili a na rozloučenou nám 
Hopsalín každému vytvořil balón-
kové zvířátko.  Děti a učitelky

z MŠ Pastelka „U Gustlíčka“

V pondělí 21. února  se ko-
nalo v rámci akce Patronát 9. 
ročníků nad prvňáčky brusle-
ní deváťáků spolu se žáky 1. 
třídy 2. ZŠ.

My, deváťáci, jsme měli za úkol 
doprovodit prvňáčky do víceúče-
lové sportovní haly, dále pomoci 
jim obout se a zavázat si brusle 
a samozřejmě je učit bruslit či s 
nimi řádit na ledě. Někteří byli tak 
šikovní, že naši pomoc ani nepo-
třebovali, ale přesto jsme se tam 
hodili. Každý deváťák si vzal na 
starost jednoho svého prvňáčka, 
na kterého po celou dobu dohlí-
žel. Asi po hodině odcházeli prv-
ňáčci do školy. Opět jsme jim po-
mohli rozvázat a sundat si brusle. 

Bruslení deváťáků s prvňáčky
Když odešli, my, deváťáci, jsme 
měli více než půl hodiny celý led 
pro sebe. Vzhledem k tomu, že 
nás najednou bylo málo, všichni 
jsme si skvěle zabruslili. Doufá-
me, že to nebylo poslední bruslení 
v rámci školy.  žákyně 9. B

O tom, že naše děti hezky 
a rády malují, svědčí účast na 
výtvarné soutěži městských 
školních družin. Ta se konala 
24. 2. 2011 v prostorách ŠD 
při 9. ZŠ. Zúčastnilo se jí 57 
dětí z devíti městských škol 
(ŠD při 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
11. ZŠ), ŠD v Lískovci a ŠD 
v Chlebovicích. Téma, které 
si děti samy vylosovaly, zně-
lo: „Moje oblíbená písnička.“

Po krátkém zvažování se 
pustily všechny s chutí do práce. 
Během chvilky jsme poznávali 
první známé písničky: Skákal 
pes, Holka modrooká, Když se 
zamiluje kůň a spousta dalších. 
Výtvarnou techniku si zvolil kaž-

„Malí ři“ ze školních družin„Malí ři“ ze školních družin

Na středu 23. února při-
pravily vychovatelky školní 
družiny tradiční „Maškarní 
karneval“ pro žáky z prvního 
stupně naší školy. Na děti če-
kala spousta soutěží, odměn, 
bohatá tombola i občerstvení 
z naší školní kuchyně. 

Nechyběl ani klaun Šáša a 
k tanci skvělý hudební dopro-
vod pana Šimka. Vybrat nejlepší 
masky bylo úkolem nezávislé 
poroty z řad rodičů. Mezi spous-
tou princezen, čarodějnic, indiá-
nů, myškami, klauny a beruška-
mi nejvíce hlasů získala čertice 

Maškarní karneval na 11. ZŠMaškarní karneval na 11. ZŠ

Evy Chudějové a duch Milana 
Bolgáče. Všichni se dobře bavili 

a my se těšíme na příští bál.
Alena Bařinová

dý sám. Malovalo se vodovými a 
temperovými barvami, suchými a 
voskovými pastely, tužkou i tuší. 
Nejpovedenější obrázky byly vy-
hodnoceny a odměněny. Umístě-
ní v jednotlivých ročnících:

1. třídy:
1. Stavinohová Veronika 9. ZŠ

2. Dziková Patricie 5. ZŠ
3. Chasáková Julie 4. ZŠ

2. třídy:
1. Loupová Eliška 8. ZŠ

2. Dušková Klára Lískovec
3. Macháčová Eliška 4. ZŠ

3. třídy:
1. Vojáčková Lucie 8. ZŠ

2. Karásková Michaela 6. ZŠ
3. Čajková Natálie 7. ZŠ

4. třídy:
1. Dulavová Kristýna 8. ZŠ
2. Jeništová Tereza 1. ZŠ
3. Bršťáková Hana 9. ZŠ

5. třídy:
1. Lisníková Zuzana 5. ZŠ

2. Farkašová Natálie 11. ZŠ
3. Mück Damián 1. ZŠ
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

z atletiky

Plavání veřejnosti na 11. ZŠ

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – BŘEZEN 2011
16. 3. 16:15 - 17:45 Veřejné bruslení 
19. 3. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
20. 3. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
20. 3. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení 
23. 3. 16:15 - 17:45 Veřejné bruslení 
27. 3. 08:30 - 09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
27. 3. 14:30 - 16:00 Veřejné bruslení 
27. 3. 17:00 - 18:30 Veřejné bruslení 
28. 3. 15:00 - 17:00 Poslední 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
19. března SO 11:00 Fotbal FM - Lískovec UT Stovky

muži B
19. března SO 9:00 Fotbal FM B - FK Staříč UT Stovky

MSFL - muži „A“ (jaro 2011)
26. 3. so 10.15  Frýdek-Místek - SK UNEX Uničov
2. 4. so 10.15  Frýdek-Místek - FC TVD Slavičín
9. 4. so 10.15  Frýdek-Místek - SK SULKO Zábřeh
16. 4. so 10.15  Frýdek-Místek - Sigma Olomouc B
23. 4. so 16.00  SK Líšeň - Frýdek-Místek
30. 4. so 10.15  Frýdek-Místek - MSK Břeclav
7. 5. so 10.15  Zbrojovka Brno B - Frýdek-Místek
14. 5. so 10.15  Frýdek-Místek - FC Vítkovice
18. 5. st 17.00  Frýdek-Místek - Spartak Hulín
22. 5. ne 10.30  Tescoma Zlín B - Frýdek-Místek
28. 5. so 10.15  Frýdek-Místek - Vysočina Jihlava B
4. 6. so 16.30  HS Kroměříž - Frýdek-Místek
11. 6. so 10.15  Frýdek-Místek - HFK Olomouc
18. 6. so  SFC Opava - Frýdek-Místek

1. B třída, skupina C - muži „B“ (jaro 2011)
26. 3. so 15.00  Frýdek-Místek B - Sokol Dobrá
2. 4.  so 15.30  Frýdek-Místek B - TJ Vendryně
9. 4.  so 15.30  Frýdek-Místek B - Mosty u Jabl.
16. 4.  so 16.00  TJ Oldřichovice - Frýdek-Místek B
23. 4.  so 16.00  Frýdek-Místek B - Dolní Datyně
1. 5.  ne 16.30  Drutex Nebory - Frýdek-Místek B
7. 5.  so 16.30  Frýdek-Místek B - TJ Hrádek
14. 5.  so 16.30  Frýdek-Místek B - 1. FK Jablunkov
21. 5.  so 17.00  Dolní Lutyně - Frýdek-Místek B
28. 5.  so 17.00  Frýdek-Místek B - TJ Nýdek
4. 6.  so 17.00  Sokol Sedliště - Frýdek-Místek B
11. 6.  so 17.00  Frýdek-Místek B - Sokol Hnojník
18. 6.  so 17.00  FK Těrlicko - Frýdek-Místek B

MSFL: Jarní část soutěže startuje.               Foto: Petr Pavelka

Zaplněná hala 6. základ-
ní školy viděla volejbalové 
extraligové derby mezi frý-
decko-místeckým Sokolem a 
Ostravou. 350 diváků mohlo 

Sokolky vyhrály v derbySokolky vyhrály v derby
Frýdek-Místek - Ostrava 3:2 (15, 22, -20, -15, 11)Frýdek-Místek - Ostrava 3:2 (15, 22, -20, -15, 11)

být spokojeno s dramatičnos-
tí zápasu, ti domácí s výhrou, 
méně však s kvalitou, které 
utkání přineslo.

V úvodní sadě sokolky své 

HORKO-TĚŽKO: Sokolky nakonec vyhrály s Ostravou až v tie-breaku.     Foto: Petr Pavelka

soupeřky zdrtily, ale pak jako 
by zkoušely, kam až s výko-
nem mohou klesnout, a ještě 
jim to bude stačit. V druhém 

setu jim to ještě prošlo, ale ve 
třetím už ne, aby se ve čtvrtém 
dostaly úplně dolů. Naštěstí se 
v tie-breaku vzpamatovaly a 

po výhře se na své soupeřky 
dotáhly bodově a na 7. místě 
zůstávaly jen díky horšímu po-
měru setů.  (pp)

V sobotu 26. února proběhl 
v Kulturním domě ve Frýdku 
čtvrtý fotbalový ples. Kromě 
ohodnocení nejlepších družstev 
Fotbalu Frýdek-Místek za rok 
2010 byl zvolen také i nejlepší 
fotbalista v kategorii mužů. 

Stal se jím Milan Kerbr, který 
na podzim předváděl v dresu 
valcířů výborné výkony a s devíti 
vstřelenými brankami je nejen 
nejlepším střelcem našeho druž-
stva, ale také je i nejlepším kano-
nýrem celé MSFL. „Tak musím 
se přiznat, že tohle ocenění mě 
hodně potěšilo. Asi jsem se na 

Na fotbalovém plese byl zvolen
nejlepší fotbalista za rok 2010

podzim našim fanouškům líbil. 
Tahle cena vám zvedne sebe-
důvěru, na hřišti si tak můžu více 
věřit. Navíc cítím velkou podporu 
i od trenéra, tohle všechno vám 
pak na hřišti pomáhá k dobrým 
výkonům. Mimo to, tohle oceně-
ní je vlastně mou první takovou 
cenou, kterou jsem dostal. Proto 
bych chtěl všem frýdecko-mís-
teckým fanouškům moc podě-
kovat,“ sdělil krátce po přebrání 
ceny pro Nejlepšího fotbalistu 
Fotbalu FM za rok 2010 vítěz 
Milan Kerbr. 

Nejlepší fotbalista Fotbalu 

FM (muži) za rok 2010:
- Milan Kerbr
- Petr Soukup
- Petr Literák
Nejlepší družstva Fotbalu 

FM (mládež) za rok 2010:
- ročník 1993 (za svou finá-

lovou účast na dorosteneckém 
turnaji Memoriál Vl. Marečka v 
Teplicích)

- ročník 1995 (za své vítězství 
na mezinárodním turnaji ve fran-
couzském Estaires)

- ročník 1996 (za své vítěz-
ství v krajském přeboru starších 
žáků a postup do divize)

Posunovaly hranice
V olomoucké hale si zpestřila 

náročnou zimní přípravu skupinka 
běžkyň Slezanu Frýdek-Místek 
na vícebojích. Děvčata se činila a 
padly hned dva oddílové rekordy 
v halovém pětiboji. V mladších 
žákyních Helena Benčová, hlav-
ně zásluhou kvalitních překážek 
a vynikající osmistovky, posbíra-
la rekordních 1816 bodů. Druhá 
skočila Iveta Rašková ziskem 
1701 bodů a třetí Kateřina Krtko-
vá nasbírala 1680 bodů. Ve star-
ších žákyních přepisovala tabulky 
Veronika Siebeltová, která před-
vedla 10.93 s na 60 m překážek, 
1.44 m ve výšce, 6.19 m v kouli, 
4.37 m do dálky a závěrečných 
800 m zvládla za 2:43.85 min. To 
dalo dohromady rekordních 2312 
bodů. Její sestra Kateřina skonči-
la třetí a také ona překonala stá-
vající rekord ziskem 2106 bodů. 
Děvčatům blahopřejeme.

Mladí běžci zářili
Skvělým způsobem si vedla 

skupinka běžců Slezanu Frýdek-
-Místek na 18. ročníku Rohá-
lovské desítky v Prusinovicích. 
Mezi více než dvěma stovkami 
mladých běžců ovládli Slezanští 
všechny kategorie, ve kterých 
nastoupili. V mladších žákyních 
nedala nikomu šanci Helena 
Benčová a suverénně zvítězi-
la před Evou Pištekovou. Ve 
starších žačkách jsme rovněž 
obsadili první dvě místa záslu-
hou dvojčat Kateřiny a Veroniky 
Siebeltové. Ve starších žácích 
zvítězil Patrik Říha a mezi doros-
tenci nenašel přemožitele Daniel 
Kovář. Všem blahopřejeme.

Junioři na republice
V Praze proběhlo atletické ha-

lové mistrovství České republiky 
dorostu a juniorů. Nominační kri-
téria Ćeského atletického svazu 
splnila osmička atletů Slezanu 

Frýdek-Místek, ovšem řady na-
šich závodníků díky chřipce vý-
razně prořídly. Nemoc vystavila 
stop hned třem mistrům Moravy 
– Aleši Rovenskému (400 m), To-
máši Filipcovi (800) a Petru Luke-
šovi (3000), čímž naše medailové 
ambice výrazně poklesly. Přesto 
se frýdecko-místečtí atleti nevrací 
z Prahy s prázdnou. David Štefek 
si v dálce výkonem 6.94 m zajistil 
stříbrnou medaili a přidal osmé 
místo v trojskoku. Výškař Martin 
Trybula získal bronz za oddílový 
rekord 2.07 m. Ze dvou juniorek 
si lépe vedla Petra Čaganová, 
která doběhla šestá na 3000 m 
a devátá na 800 m. Nikola Hor-
ňáčková byla desátá v trojskoku 
a čtrnáctá v dálce. Dorostenec 
Pavel Szymala startoval v běhu 
na 800 m a odvedl solidní výkon 
2:06.18 minuty a vybojoval ko-
nečné 10. místo. Děkujeme za 
dobrou reprezentaci.
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fotbal mládeže

V sobotu 5. března proběhlo 
v tělocvičně Střední odborné 
školy Frýdek-Místek na Lísko-
vecké ulici Mistrovství Euroregi-
onu Beskydy v judu. Jednalo se 
o první ročník mezinárodního 
mistrovství mládeže v judu, kte-
rý navázal na předchozí turnaje 
realizované každoročně frýdec-
ko-místeckým oddílem. Turnaj, 
kterého se zúčastnilo celkem 
330 závodníků z 28 klubů České 
republiky, Polska a Slovenska, 
zahájila předsedkyně Regionu 
Beskydy Eva Richtrová.

Závodníci z řad přípravky, 
benjamínků, mladších a starších 
žáků se utkali ve 46 váhových 
kategoriích.

Nejúspěšnějším oddílem se 
stal domácí SK Judo Frýdek-
-Místek, na druhém místě se 
umístilo družstvo Baníku Ostra-
va, na třetím místě SK KP Brno.

Výsledek klubové soutěže byl 
odrazem vynikající práce jednot-
livců. Vždyť mládež z SK Judo 
Frýdek-Místek vybojovala 11 
zlatých, 8 stříbrných a 20 bron-
zových medailí. Nejvýraznějšího 
úspěchu dosahovali především 
nejmladší benjamínci a mladší 

Mistrovství Euroregionu Beskydy v juduMistrovství Euroregionu Beskydy v judu
Mladší minižákyně BK 

Frýdek-Místek tentokrát se-
hrály dvě utkání sdruženého 
oblastního přeboru severní a 
střední Moravy na palubovce 
posledního týmu SBŠ Ostra-
va „B“. Hrálo se v sobotu 5. 
března v Ostravě. 

I bez dvou opor – Kučerové a 
Kučné – naše družstvo dvakrát 
vysoko zvítězilo. Trenéři mohli 
zapojit do hry a vyzkoušet čtyři 
nové hráčky, které si okusily svůj 
první soutěžní zápas. „Po prvotní 
chvilce ostychu již hrály celkem 
dobře. Družstvo předvedlo solid-
ní výkon, přesto si ještě některé 
hráčky musí uvědomit, že jejich 
neproměněné nájezdy do koše 

Vysoké výhry i bez opor
nám mohou v příštích utkáních 
chybět. Další zápasy už budeme 
hrát o druhé místo s celkem SBŠ 
Ostrava „A“,“ hodnotil trenér M. 
Charvát. 

BK Frýdek-Místek 1. ZŠ – 
SBŠ Ostrava „B“ 85:18 (43:8) 

Zmeškalová 23, Volná 16, 
Šimíčková 14, Maléřová 8, Hud-
cová 6, Vojkovská, Ručková a 
Busková po 4, Marková, Kovalo-
vá a Drabíková po 2.

BK Frýdek-Místek 1. ZŠ – 
SBŠ Ostrava „B“ 67:10 (30:4) 

Marková 14, Drabíková 11, 
Kovalová 8, Šimíčková 7, Řeho-
vá a Hudcová po 6, Vojkovská 3, 
Volná, Zubková a Busková po 2, 
Ručková a Chromečková po 1.

DOROST
Fotbal Třinec U18 – mladší 

dorost A 1:5 (0:0) 
Tvardek 2, O. Boráň 2, Mokroš

Fotbal Třinec B – mladší 
dorost B 1:0 (0:0) 

starší dorost A - Hradec nad 
Moravicí muži 3:2 (1:2) 

Malyjurek 2, O. Boráň
ŽÁCI

mladší žáci A - FK Čadca 
4:3 (2:1) 

Urbiš (D. Hruška), Wojčik (Ur-
biš), Cebula (pk), Cebula (A. 
Vojkovský)

starší žáci A - FK Čadca
5:0 (2:0) 

Kavka (Farský), Kavka (Krus), 
Kavka (Le Dinh), Nytra (Kavka), 
Kavka (Belej)

mladší žáci B - FK Čadca 
B 8:5 

Vávra 5, Smítal, Sojka, Kisza
mladší žáci B - FK Čadca B 8:0 
Jeřábek 3, Karas 2, Kluz, Vo-
koun, Pánek
Dvojutkání hrané se slovenským 
soupeřem na šířku hřiště.

starší žáci B - FK Čadca B 
4:2 (2:0) 

Uhlíř, Koulák, Němec, Macíček
PŘÍPRAVKA

ročník 2000 – halový turnaj v 
Hranicích (3. místo)

Výsledky FM: - Čechovice 2:1 
(Dryák 2), - Hranice n. Mor. 0:3, 
- Hranice n. Mor. B 7:0 (Kame-
nišťák 2, Baroš, Fukala, Křižák, 
Ostrák, Dryák), - HFK Olomouc 
4:0 (Baroš, Fukala, Ostrák, Dry-
ák), - Lipník 6:0 (Kamenišťák 2, 
Dryák, Křižák, Ostrák, Fukala), - 
FK Přerov 3:1 (Dryák 2, Ostrák), 
- Prostějov 0:1.
Sestava FM: Čulák, Novák, Že-
lazko, Kamenišťák, M. Fukala, 
Baroš, Dryák, Ostrák, Křižák, 
Lasák.
ročník 2003 – halový turnaj v 

Juřince (3. místo)
V sobotu 5. března se naše 
mladší přípravka (ročník 2003) 
zúčastnila halového turnaje v 
Zašové. Na turnaji startovalo 

nakonec 10 přihlášených týmů. I 
nadále probíhá nábor kluků roč-
níku 2003. Informace na tel. č. 
604 620 923 (trenér Murín)
Zápasy ve skupině: Fotbal FM 
- Velké Karlovice-Karolinka 5:0 
(Marciňa 2, Michna 2, Murín), 
- Arsenal Rožnov p. Radh. 3:0 
(Marciňa 2, Murín), - Juřinka 1:1 
(Konečný), - Sigma Olomouc 
1:3 (Murín). O 3.-4. místo: FM - 
Vsetín 1:0 (Michna).
ročník 2000 – halový turnaj v 

Karviné (2. místo)
Honza Kubala byl vyhodnocen 
jako nejlepší hráč turnaje!
Naše výsledky: Fotbal F-M – 
LKS Naprzod Czyžowice 4:0 
(Kubala 2, Pajurek, Hajnoš), – 
FC Baník Ostrava 4:5 (Kubala 2, 
Buchlovský, Hajnoš), – FK Čad-
ca 1:1 (Pajurek), - Fotbal Třinec 
4:0 (Kubala 2, Pajurek, Buch-
lovský), - GKS Piast Gliwice 6:0 
(Buchlovský 2, Kubala, Pajurek, 
Bača, Huvar), - MFK OKD Karvi-
ná 2:1 (Pajurek 2). 
Celkové pořadí: 1. FC Baník Os-
trava, 2. Fotbal Frýdek-Místek, 
3. FK Čadca, 4. MFK OKD Karvi-
ná, 5. LKS Naprzod Czyžowice, 
6. Fotbal Třinec, 7. GKS Piast 
Gliwice.

ročník 2002 - zimní liga
(1. místo)

Výsledky baráže o postup do 
finále frýdecko-místecké halové 
Zimní ligy mladších přípravek v 
Palkovicích dne 6. března:
Výsledky Fotbalu Frýdek-Mís-
tek: - Třinec 4:0 (Bystřičan 2, 
Wojatschke, Kasper), - Brušperk 
6:0 (Bystřičan 2, Packo 2, Wo-
jatschke, Kasper), - Sedliště 4:1 
(Packo, Bystřičan, Mohyla, Ši-
gut), - Třinec 5:3 (Wojatschke 4, 
Niesner), - Brušperk 2:2 (Wojat-
schke, Bystřičan), - Sedliště 1:2 
(Wojatschke).
Družstvo Fotbalu Frýdek-Místek 
se v turnaji umístilo na 1. místě a 
postoupilo do finále soutěže, které 
se bude konat v neděli 20. března 
ve sportovní hale v Brušperku.

Dohrávka 38. kola ligy 
juniorů čekala na frýdecko-
-místecké hokejisty v do-
mácím prostředí, kde zavítal 
soupeř z Přerova. Pro svě-
řence Tomáše Snášela to byl 
předposlední zápas sezony 
a pro zachování prvoligové 
příslušnosti potřebovala do-
mácí družina ze dvou zápasů 
jediný bod.

Góly začaly padat ve druhé 
třetině. Ve 24. minutě zahrozili 

Vítězstvím proti Přerovu si zajistili
hokejisté další účast v lize juniorů
HC F-M – HC Zubr Přerov 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) 

hráči Přerova, ale jejich šan-
ce se neujala a odražený puk 
skončil až ve středním pásmu, 
kde se ho ujal Roman Částeč-
ka a jeho projektil vyslaný za 
útočnou modrou skončil v bran-
ce Zubrů – 1:0. Později se ujala 

ještě střela Tomáše Mičulky a 
Jakuba Macha. 

Do třetí dvacetiminutovky na-
stupovali domácí s tříbrankovým 
náskokem a měli tak dva body 
na dosah. Inkasovali až osm 
vteřin před koncem.

Šnobel na turnaji ve FrýdkuŠnobel na turnaji ve Frýdku

FINALISTÉ ČTYŘHRY: Zleva Daniel Vala, Jan Lošťák, ředitel turna-
je Ing. Jiří Vykoukal, Kristián Pospíšil a Pavel Šnobel.

O víkendu 5.-7. 3. se v hale 
KROLSTAV sešla náramná 
konkurence mužů a žen na te-
nisovém turnaji kategorie „B“, 
v čele se současným 478. hrá-
čem profesionálního žebříčku 
ATP Pavlem Šnoblem. 

„Paralelně s utkáním Davis 
Cupu v Ostravě se odehráva-
ly i ve Frýdku-Místku kvalitní 
zápasy a hráči předváděli ex-
celentní výkony, které vyústily 
ve finálový souboj dvou nejvý-
še nasazených hráčů. Po boji 
nakonec zvítězil Pavel Šnobel 
nad Janem Lošťákem v pomě-
ru 6:4, 7:6. Všichni hráči byli 
velmi spokojeni s organizá-
torskou úrovni celého turnaje, 
kvalitním tenisovým areálem a 

přislíbili účast i v příštím roce,“ 
referoval za pořádající TK TE-

NNISPOINT Frýdek-Místek 
manažer klubu Jiří Vykoukal.

žáci, kteří vybojovali celkem 29 
medailových umístění.

Hlavní trenérka klubu Pavla 
Prőllová: „Soutěž byla pro nás 
mimořádně úspěšná. Nejvíc mě 
potěšili nejmladší benjamínci, kte-
ří svými výkony potvrdili, že patří 
k nejlepším v kraji a mají před se-
bou slibnou perspektivu. V trénin-
kovém středisku „Na Bahně“ nám 
pracují schopní trenéři, kteří do-
kážou děti výborně motivovat pro 
trénink i závody. Věřím, že úspě-
chy, kterých dosahují naši svěřen-
ci, povedou k ještě výraznějšímu 
zájmu o náš sport. V kasárnách 
policejního útvaru „Na Bahně“ 
probíhá nábor nových členů ne-
přetržitě v průběhu celého roku.“ 
Zlato a tituly vybojovali frýdecko-

-místečtí benjamínci – Eliška a Ka-
rolína Kubíčkovi, Ondřej Sláma, 
Michal Dřízga, Vendula Mecová, 
Nikolas Hromják a Šimon Filipec. 
Mladší žáci – Ondřej Chlopčík a 
Patrik Kučák. Starší žáci – Václav 
Mališ a Marie Dužíková.

První ročník mistrovství byl 
spolufinancován ze zdrojů Evrop-
ské unie prostřednictvím Evrop-
ského fondu pro regionální roz-
voj v rámci Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Beskydy. Předseda 
pořádajícího klubu Judo – Frýdek-
-Místek, Luděk Kubíček v úvodu 
také poděkoval zastupitelstvu 
Frýdku-Místku za finanční pod-
poru ve výši 50.000 Kč, za kterou 
byla zakoupena část tatami ne-
zbytná pro uskutečnění soutěže.
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Základní otázky a odpovědi k „MHD zdarma“Základní otázky a odpovědi k „MHD zdarma“
Co potřebuji k vyřízení čipové karty a ročního kuponu pro přepravu zdarma?
• vyplněnou žádost, barevnou fotografii 3,5x4,5cm, občanský průkaz, potvrzení o bezdlužnosti a 300 Kč na 

novou čipovou kartu a roční časový kupon

Kdy a kde si mohu vyzvednout žádost o výdej čipové karty na přepravu zdarma? 
• od 11. března 2011 na autobusovém nádraží na ul. Na Poříčí, na informacích v budově magistrátu na ul. 

Radniční 1148 a Palackého 115

Kde a v jakých dnech a časech si mohu vyřídit potvrzení o bezdlužnosti? 
• v budově magistrátu na ul. Palackého 115, v přízemí budovy na odboru dopravy a silničního hospodářství 

(registr vozidel), první dvě přepážky
• úřední hodiny: pondělí a středa 7,30 – 11,30 12,00 – 16,30

 úterý a pátek 7,30 – 11,30 12,00 – 13,30
 čtvrtek 7,30 – 11,30 12,00 – 15,00

Co musím mít s sebou?
• občanský průkaz, vyplněnou žádost a barevnou fotografii 3,5x4,5cm

Pokud se prokáže, že mám závazek vůči městu, který následně uhradím, mohu si poté čipovou kartu 
na přepravu zdarma vyřídit?
• ano

Co musím udělat po vyplnění žádosti a vyřízení potvrzení o bezdlužnosti?
• převzít od úředníka potvrzení o podání žádosti, které bude nutné předložit při převzetí čipové karty a roční-

ho časového kuponu (platnost 365 dní) 

Jak dlouho trvá vyřízení čipové karty?
• 15 kalendářních dnů!!!

Kde se čipová karta bude vydávat? Co k jejímu převzetí potřebuji?
• čipová karta a časový kupon se budou vydávat na autobusovém nádraží na ul. Na Poříčí
provozní doba:

A: od 21.3.2011 do 23.4.2011
 pondělí – pátek  5,30 – 12,15  12,30 – 18,00 18,00 – 20,00 
 sobota 6,00 – 12,15 12,30 – 16,00 
B: od 25.4.2011
 pondělí – pátek  5,30 – 12,15 12,30 – 18,00 
 sobota  6,00 – 11,30 

• čipová karta bude vydána po předložení potvrzení o podání žádosti a zaplacení 299 Kč za čipovou kartu a 
1 Kč za nabití ročního časového kuponu na přepravu zdarma, roční časový kupon obsahující číslo čipové 
karty a dobu platnosti musí mít cestující v rámci přepravy MHD vždy u sebe (zastrčený v obalu čipové karty)

Kdy mohu začít využívat MHD zdarma?
• nejdříve od 27. března 2011 po dobu 365 dní 

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, držitelé průkazu starších 70 let či dárci krve si musí novou čipovou 
kartu vyřídit také?
• ne, pro tyto skupiny osob se nic nemění, MHD měli zdarma i v minulosti a novou čipovou kartu na bezplat-

nou přepravu si vyřizovat nemusejí
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Tam, kde se zpívá, ještě se neumřeloTam, kde se zpívá, ještě se neumřelo
Dětský folklorní soubor 

Ostravička vjel plnou parou 
do nového kalendářního roku. 
Zatímco nejstarší tanečníci 
souboru absolvovali pěknou 
řádku plesových předtančení, 
jejich mladší kamarádi z Os-
travičky především zpívali. 

Připravovali se totiž na již tra-
diční soutěž Zpěváček, kterou 
letos již posedmnácté vyhlašu-
je Folklorní sdružení ČR. A tak 
posluchači, kteří přišli 1. března 
2011 do vily Ostravičky na tra-
diční Odpoledne s písničkou, 
mohli vyslechnout víc než 40 
lidových písní našeho regionu 
v podání celkem 27 vybraných 
dětí z tohoto souboru. Ti všichni 
bojovali o vítězství a o možnost 
reprezentovat Ostravičku v regi-
onálním kole této soutěže.

A kdo měl možnost poslou-
chat bouřlivou debatu sedmi-
členné poroty, zjistil, že to byl 
opravdu boj nesmírně tvrdý. A 
co vlastně porota u zpěváků 
hodnotila? Samozřejmě přede-
vším správnou intonaci, výslov-
nost, dýchání či nasazení tónu, 
ale také výraz, procítěnost a 
přesvědčivost projevu, muzikál-
nost soutěžících. Vždyť úsměv, 
srdečnost i radost ze zpěvu a 

hudby, to je něco, co zaujme 
nejen odborníky v porotě, ale i 
posluchače-laiky.

Ne všichni malí zpěváci doká-
zali porazit velkou trému, někteří 
navíc bojovali i s nástrahami na-
chlazení, které v tomto ročním 
období mnohé z nás pronásle-
duje. A kdo se s tím vším vypořá-
dal nejlépe?

Mezi nejmladšími (5-7 let) 
to byli Matěj Pobucký, Terezka 
Opělová a Agátka Ferancová. 
Mezi středními (8-9 let) si oce-
nění poroty odnesli Katka Ka-
meníková, Marianka Žipajová 
a Deniska Macháčová. A mezi 
zpěváky od 10 do 15 let vypadá 
pořadí nakonec takto: 1. Kristýna 
Šašinková a Kerstin Valíčková, 
2. Matouš Rohovský a Maruš-
ka Žipajová, 3. Anička Bohatá a 
Markétka Ptáčníková. A co tyto 
zpěváčky čeká? Nejprve soutěž 
o postup do 2. kola regionální 
přehlídky v Ostravě. A ve druhém 
kole opravdu tvrdý boj o postup 
do kola celostátního ve Velkých 
Losinách. Takže jim držme pal-
ce a přejme pevné nervy, zdravý 
hlas a hlavně radost ze zpívání!

O tom, že Ostravička vycho-
vala řadu vynikajících zpěváků, 
se můžete přesvědčit ovšem i 

Táborská rocková skupina 
SUNSHINE se po roce opět 
předvede ve frýdecko-místec-
kém klubu Stoun. Stane se tak 
ve čtvrtek 17. března a stejně 
jako vloni ji doprovodí místní ma-
tadoři Downbelow, kteří budou 
mít velký den – pokřtí totiž svoje 
nové album Roadside Traveler.

Čtyřčlenná partička Sunshi-
ne, jejíž zrod se datuje rokem 
1994, kdy se dalo dohromady 
původní trio Kay, Dan a Márty. 
Posledně jmenovaného vystřídal 
na postu basisty Amák a spolu 
s nově příchozím kytaristou Ji-
řím vyrazila skupina do velkého 
světa za hranicemi naší repub-
liky. Souhrou šťastných náhod 
se sešli s producentem Rossem 
Robinsonem a zahráli si napří-
klad na newyorském CMJ fes-
tivalu. Už tehdy za sebou měli 
tři alba, evropské a americké 
turné. Další náhoda je zavedla 

Sunshine a Downbelow ve StounuSunshine a Downbelow ve Stounu
do náruče Lindy Perry (bývalá 
členka 4 Non Blondes), se kte-
rou podepsali nahrávací plán na 
čtyři desky. Deska Moonshower 
and Razorblades vyšla na začát-
ku roku 2005 z amerických stu-
diových nahrávek pod dohledem 
Berndta Burgdorfa. 

Diskografie skupiny zahrnuje 
celkem 7 alb (včetně mini LP 
Hysterical Stereo Loops, Beats 
And Bloody Lips), zatím posled-
ní vyšlo v roce 2009 pod názvem 
„MGKK Telepathy.“ Ještě před-
tím ale došlo k zatím poslední 
personální změně v kapele – 
Amáka nahradil na podzim 2008 
nový baskytarista Tvzex.

„Sunshine jsou ve Stounu po-
druhé a zdá se, že se loni líbili, 
takže čekám, že tato anglicky zpí-
vající a zejména v cizině proslave-
ná kapela přitáhne hodně svých 
fanoušků,“ říká dramaturg Stounu 
Kamil Rudolf. „Dalším důvodem, 

proč by měly kroky příznivců 
kvalitního rocku zamířit ve čtvrtek 
17. března do Stounu, je křest 
nového CD místní skvělé kapely 
světového jména – Downbelow,“ 
informuje dramaturg klubu.

Vstupenky na SUNSHINE 
v ceně 140 Kč jsou kromě Stou-
nu k dostání v předprodeji v Bes-
kydském informačním centru na 
Zámeckém náměstí ve Frýdku a 
na Náměstí Svobody v Místku. 

vy, jestliže přijdete v úterý 19. 
dubna do Kina Petra Bezruče ve 
Frýdku-Místku na koncert DFS 
Ostravička. Jeho název Jarní ob-
rázky všem napoví, že písničkou 

chceme po dlouhé zimě konečně 
přivítat jaro. Snad vám jarní zvy-
ky, tance a písničky v provedení 
všech členů Ostravičky, od těch 
pětiletých až po čerstvé dospě-

láky, nalijí do žil elán a chuť do 
života. Neboť „tam, kde se zpívá, 
ještě se neumřelo“.

Mgr. Radka Kulichová, hla-
sový pedagog DFS Ostravička

Taneční skupina Dancepoint otevírá od 15. 3. nové taneční kur-
zy street dance pro začátečníky. Pro věkové kategorie 9-13 let 
a od 14 let a více. Kompletní informace a registrace na www.

dancepoint.cz, facebooku-dancepoint nebo na tel. 776 096 091.
Kurz obsahuje 15 tanečních lekcí a koná se ve sportovním 

klubu Prestige v Místku. 

Pátek 25. března v 19 hodin – 
Národní dům

5. koncert KPH 2010/2011
JARNÍ KONCERT Symfonic-

kého orchestru 
Účinkují:

Jana Boušková – harfa
Symfonický orchestr Frýdek-

-Místek
Marek Prášil – dirigent

Program:
Antonín Dvořák: Můj domov, 
předehra pro velký orchestr

Jan Křtitel Krumpholz: Koncert 
pro harfu a orchestr č.6

Aram Chačaturjan: Maškaráda, 
suita ze scénické hudby

Šavlový tanec z baletu Gajané
Vstupné: 150 a 80 Kč

(důchodci a děti)

Pozvánka na koncert 
Symfonického orchestru

Jeden z nejlepších instruk-
torů Zumby na světě Juan Ma-
nuel Garcia z Mexika se vrací 
do Frýdku-Místku. Po úspěš-
né stáži v loňském roce, kdy u 
nás vyučoval kromě Zumby i 
další latinsko-americké tance, 
bude v našem městě působit 
další tři měsíce.

Když Manuel na začátku loň-
ského prosince odlétal na svou 
další štaci do Japonska, prohlá-
sil Frýdek-Místek za svůj druhý 
domov a slíbil, že se sem brzy 
vrátí. Teď svůj slib plní. Nejprve 
se 2. dubna představí na 7. zá-

Mexický tanečník se vrací
kladní škole při své show „Wel-
come, Manuel“, poté povede 
pravidelné lekce v Prestige Fit 
Studiu. A to nejen Zumbu, ale 
také pilates a strip dance. „Bě-
hem těch čtyř měsíců, kdy jsem 
nebyl ve Frýdku-Místku, jsem 
si doplnil nové taneční licence 
a také jsem pracoval na své fy-
zické kondici. Moc se na vás tě-
ším,“ vzkázal do Frýdku-Místku 
ještě z Mexika.

Další zajímavou akcí je Zumba 
dovolená v Chorvatsku, na kte-
rou vás Juan Manuel Garcia zve 
na přelomu června a července.
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Městská společnost Distep 
vyhlašuje veřejnou fotosoutěž 
o nejlepší snímky. Tentokrát 
bylo s ohledem na předmět 
podnikání Distepu vybráno 
široké téma „Teplo a chlad“, 
které je zároveň i jakýmsi vir-
tuálním logem celé soutěže. 
Oceněné fotografie budou 
společně s dalšími vybranými 
snímky využity pro reklamní a 
propagační účely společnosti. 

Zadání 
Letošní zadání soutěže „Tep-

lo a chlad“, nabízí jedno nosné 
téma, které lze rozvinout do 
mnoha podob. Námětů k fo-
tografování je opravdu velké 
množství – od pohledů na zapa-
dající slunce ve Frýdku-Místku až 
po nejrůznější kontrasty v zimní, 
nebo naopak jarní přírodě, která 
se probouzí z dlouhého spánku. 
Vítány jsou také fotografie ze 
zahraničí. Zadání soutěže doko-
nale splňují například pohledy na 
horké pouště Tunisu či Egypta, 
stejně jako momentka z Itálie, 
Chorvatska či Bulharska, nebo 
naopak „ledové“ tatranské sce-
nérie. Stejně zajímavé však mo-
hou být i snímky zachumlaných 
rybářů, čekajících na svůj životní 
úlovek u moravského rybníka, 
nebo skupiny dětí dovádějících 
ve sněhu nebo pod spalujícími 
paprsky slunce. Svými fotoapa-
ráty ale můžete zachytit i „horké“ 
emoce a vztahy. Momentka mi-
leneckého páru držícího se za 
ruce nebo něžný pohled matky 
hrající si s dítětem může být stej-
ně zajímavý jako řádění vašeho 
čtyřnohého domácího mazlíčka. 
Podmínky účasti v soutěži

Soutěže „Teplo a chlad“ se 
mohou zúčastnit všichni ama-

Boušková – přední česká harfistka
Jana Boušková je před-

ní česká harfistka a hudební 
pedagožka. Vyučuje na kon-
zervatoři v Praze a v Bruselu, 
dále též učí na AMU, působí 
také jako sólistka České filhar-
monie. Je zakladatelkou mezi-
národního hudebního festivalu 
Harfové dny Ostrava. 

Jana Boušková je zatím je-
dinou harfistkou v historii naší 
republiky, která dosáhla nejvyš-
ších ocenění na nejprestižněj-
ších harfových soutěžích světa 
– Zlatá medaile v USA Interna-
tional Harp Competition a dru-
há cena v International Harp 
Contest v Izraeli.

V Čechách získala cenu Talent 
roku 96´ a byla oceněna za propa-
gaci české hudby a reprezentaci 
českého interpretačního umění v 
zahraničí cenou České hudební 
rady v roce 2002. Jako jedna z de-
seti nejvýznamnějších žen České 
republiky a první interpretka na 

hudební nástroj z klasické hudby 
vůbec byla vyznamenána cenou 
„Lady Pro“, která jí byla předána 
za přítomnosti prezidenta repub-
liky Václava Klause ve Španěl-
ském sále Pražského hradu na 
podzim roku 2004.

Jana Boušková je pravidelně 
zvána k účinkování na světových 

harfových kongresech a sympo-
ziích, stejně tak i jako pedagog k 
vedení řady mistrovských kurzů 
po celém světě. 

Jana Boušková hraje na 
nástroj americké firmy Lyon & 
Healy, který získala za vítězství 
v USA International Harp Com-
petition v roce 1992.

Zima končí a s ní i pomalu 
první část Fotosoutěže BESKY-
DY …skoro BESCHYBY, kterou 
pro milovníky fotografování při-
pravilo Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek. 

Pokud jste majiteli fotografií se 
zimní tématikou z Beskyd a měs-
ta Frýdku-Místku, přihlaste se a 
nahrajte je na webové stránky 
www.beskydy.com či http://foto-
soutez.beskydy-info.cz. V přípa-
dě, že právě ta vaše fotografie 
bude mezi třemi nejlepšími, mů-
žete se těšit na hodnotné ceny. 

Zapojit se do soutěže můžete 
vyplněním jednoduchého regist-
račního formuláře na výše uvede-
ných webových stránkách, nahrát 
vaše fotografie a čekat, zda prá-
vě ta vaše bude ta nejlepší. Fotit 
můžete roční období, volný čas, 

Končí první část fotosoutěže
přírodu či kulturní akce ve Frýdku-
-Místku a beskydském regionu. 
Počet fotografií v každém ročním 
období je omezen na 10 na jed-
noho soutěžícího. Vyhlášení nej-
lepších fotografií bude probíhat 
celkem pětkrát, každé čtvrtletí a 
následně pak za celé období. „Po-
čet nahraných fotografií k dnešní-
mu dni je 97, lidé převážně zasílali 
fotografie s tématem Lysá hora. 
Máme však jiná pěkná místa 
v Beskydech a i Frýdku-Místku, 
proto neváhejte a posílejte,“ vybízí 
Lucie Talavašková z Beskydské-
ho informačního centra.

Druhá část fotosoutěže bude 
již brzy vyhlášena a vy budete 
moci fotografovat jedno z nej-
krásnějších ročních období – 
jaro. O zahájení této části vás 
budeme informovat.

Distep vyhlašuje 5. ročník fotosoutěže,
tentokrát na téma „Teplo a chlad“

térští fotografové s bydlištěm 
na území statutárního města 
Frýdek-Místek. Věk soutěžících 
není omezen. Soutěžit se bude 
ve dvou kategoriích: „Děti do 15 
let“ a „Ostatní“. Soutěže v kate-
gorii „Děti do 15 let“ se mohou 
zúčastnit děti ze všech frýdecko-
-místeckých škol, a to bez ohle-
du na své bydliště. 

Soutěžící mohou přihlásit do 
soutěže 3 až 5 kusů svých vlast-
ních fotografií o minimálních roz-
měrech 15x20 cm v lesklém pro-
vedení na fotopapíru. Fotografie 
musí být opatřena zezadu ozna-
čením (název fotografie, jméno a 
příjmení autora, datum narození, 
adresa a kontaktní telefon, u dětí 
kontakt na zákonného zástup-
ce). Do soutěže nebudou zařa-
zeny fotografie v digitální formě. 
Ze soutěže jsou vyloučeni profe-
sionální fotografové. Podrobné 
podmínky spolu s doručovací 
adresou najdete na webových 
stránkách www.distep.cz. 

Uzávěrka soutěže: Fotogra-
fie do soutěže budou přijímá-
ny do 30. 9. 2011.

Vyhlášení vítězů
O vítězi rozhodne odborná 

komise a výsledky budou ozná-
meny společností Distep v druhé 
polovině měsíce října 2011. Nej-

lepší fotografie budou uveřejně-
ny v aktuálním čísle Občasníku a 
zároveň na webových stránkách 
společnosti Distep. 

Na webových stránkách 
Distepu www.distep.cz mohou 
pak obyvatelé Frýdku-Místku 
hlasovat pro nejzdařilejší sním-
ky, které budou na internetových 
stránkách umístěny od 1. 10. 
2011 spolu s pravidly hlasování. 
Lze hlasovat pouze pro jeden 
snímek v každé ze dvou vyhlá-
šených kategorií – „Děti do 15 
let“ a „Ostatní“. Autoři fotografií, 
které získají nejvíce hlasů, bu-
dou odměněni částkou 3 000 
Kč. Jeden vylosovaný hlasující 
pak obdrží částku 2 000 Kč.
Ceny za nejlepší fotografie v 

kategorii „Ostatní“:
1. místo – finanční poukázka 

v hodnotě 10 000 Kč
2. místo – finanční poukázka 

v hodnotě 7 000 Kč
3. místo – finanční poukázka 

v hodnotě 5 000 Kč
Ceny za nejlepší fotografie v 

kategorii „Děti do patnácti let“:
1. místo – poukázka na nákup 

fototechniky v hodnotě 7 000 Kč
2. místo – poukázka na nákup 

fototechniky v hodnotě  5 000 Kč
3. místo – poukázka na nákup 

fototechniky v hodnotě  4 000 Kč
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné 
dvory může občan města Frý-
dek-Místek bezplatně přinést 
tyto nebezpečné odpady a vel-
koobjemové odpady a elektro-
zařízení: 

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 – nerozebra-
né: 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
 29. 3. – 31.3. 
Parkoviště u Kauflandu
 15. 3.  – 17. 3. 
Parkoviště u Billy   22. 3. – 24. 3. 
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 u Frýdku-Místku
objek tč.p. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrob-
na uzenin u Nové Osady e 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, ga-
rážování
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, II. NP, kancelář
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 1146, Těšínská
nebytové prostory o výměře 17,94 m2, I. PP, sklad

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

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/

Frýdecká skládka, a.s. www.frýdeckaskladka.cz

INFORMACE O ODPADECH
Sběrné dvorySběrné dvory

Statutární město Frýdek-
-Místek vydalo novou obecně 
závaznou vyhlášku o místním 
poplatku ze psů, která nabyla 
účinnosti dne 1. 1. 2011. 

Vzhledem ke zvýšenému po-
čtu odhlašování psů, popř. pře-
hlašování psů s cílem dosažení 
nižší sazby místního poplatku, 
upozorňujeme, že Magistrát 
města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, jako 
správce poplatku, bude provádět 
kontroly, zda odhlášení či přehlá-
šení psa odpovídá skutečnému 
stavu. V případě zjištění nesou-

Upozornění k poplatkům ze psů
ladu evidence psů se skutečností 
může správce poplatku uložit po-
kutu až do výše 50.000 Kč. 

Dle obecně závazné vyhlášky 
č. 7/2010 platí poplatek ze psů dr-
žitel psa. Držitelem je fyzická nebo 
právnická osoba, která má trvalý 
pobyt nebo sídlo na území města 
Frýdku-Místku. Držitel psa je povi-
nen ohlásit správci poplatku vznik 
své poplatkové povinnosti do 15 
dnů ode dne jejího vzniku. Stejným 
způsobem je povinen oznámit i zá-
nik své poplatkové povinnosti.

Ke dni 14. 2. 2011 je v našem 
městě přihlášeno celkem 4.228 

psů, tj. v jednotlivých částech 
města – Frýdek 2.032, Místek 
1.505, Chlebovice 131, Lískovec 
258, Lysůvky 56, Skalice 197, 
Zelinkovice 49 psů.

Pro informaci uvádíme, že 
např. na adrese 

ČSA 799 je hlášeno 11 psů,
Ostravské 882 – 7 psů,
Anenská 689 – 5 psů,
Frýdlantská 158 – 9 psů,
Frýdlantská 159 – 11 psů,
Novodvorská 3062 – 10 psů. 
Správce poplatku se bude za-

bývat i podněty občanů města, 
týkající se evidence psů.

TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ 
PÁRY A DVOJICE

 – POKROČILÍ
Potřebujete si odpočinout? Chce-
te s partnerem trávit čas? Taneč-
ní jsou ideální příležitostí a skvě-
lou možností, jak se rychle naučit 
nebo zopakovat společenské tan-
ce před plesovou sezónou.
Každé pondělí od 19.30 do 
22.00 hodin.
Zahájení: 7. 3. 2011

ZUMBA
Je zábavná a navíc se po ní 
hubne. Prvky aerobiku kombi-
nuje s tancem v rytmu latinsko-
-americké hudby. Zumba kom-
binuje prvky několika tanečních 
stylů, a to salsy, merengue a 
cumbie, ale také tanga, flamen-
ga, bachaty, cha-chy, rocken-
rollu či country.
Každou středu od 19.00 do 
20.00 hod.
Zahájení: 13. 4. 2011

MODERNÍ TANEC PRO
AKTIVNÍ ŽENY

Výuka latinskoamerických tan-
ců, salsy, merenge, samby, Fla-
menga, swingu, rokenrolu…
Každé úterý 19:00 do 20:00 hodin.
Zahájení: 12. 4. 2011

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Lekce jsou zaměřeny na zpevně-

NABÍDKA POHYBOVÝCH KURZŮ POŘÁDANÝCH NÁRODNÍM DOMEM
ní a formování svalových skupin. 
Pravidelným cvičením můžeme 
„formovat“ svoje tělo, u žen ze-
jména problémové partie, jako 
jsou boky, stehna, břicho. Hodiny 
jsou připraveny tak, aby si naplno 
zacvičili začátečníci i pokročilí.
Každé pondělí od 17:30 do 
19:00 hodin.
Zahájení: 4. 4. 2011
TCHAJ-ŤI ČCHÜAN – ZAČÁ-

TEČNÍCI a POKROČILÍ
Tchaj-ťi čchüan je starý čínský 
systém meditace v pohybu, 
umění pěstování zdraví a bojové-
ho umění, jež nepomáhá pouze 
zbavit se zdravotních potíží způ-
sobených současným způsobem 
života, ale vede i k prohloubení 
rovnováhy organismu a celkové 
osobnosti člověka. Umění Tchaj-
-ťi čchüan je známé pro svůj bla-
hodárný vliv jak na fyzický, tak 
na duševní stav člověka.
Začátečníci každou středu od 
18.00 do 19.30 hodin a pokro-
čilí každou středu od 18.00 do 
19.30 hodin a každou první stře-
du v měsíci (plus 3 lekce)
od 18:00 do 21:00 hodin.
Zahájení: 13. 4. 2011

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Nedostatek pohybu, sedavý 
způsob života, špatná životo-

správa, to vše způsobuje, že 
páteř je nesprávně zatěžována 
a svalstvo, které má rozhodující 
vliv na udržování jejího správ-
ného postavení, ochabuje. Při 
klidné hudbě se naučíme sou-
bory cviků na protažení, posílení 
i uvolnění svalů celého těla.
Každou středu od 17:15 do 
18:45 hodin.
Zahájení: 13. 4. 2011

CVIČENÍ PRO SENIORY
Nemusíte se bát pohybu ani v 
nevyšším věku. Čeká vás cvi-
čení s prvky jógy, které pomáhá 
překonat bolesti zad, ztuhlost 
svalů, kloubů…
Vše v pomalém tempu.
Každý čtvrtek od 9:00 do 10:00 
hodin.
Zahájení: 24. 3. 2011

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
S PILATES

Cvičení v poklidném tempu za-
měřené na zlepšení držení těla, 
nápravu nerovnováhy pohybové-
ho systému, ovlivňuje i ty nejhlub-
ší svalové vrstvy, mírně tvaruje a 
zlepšuje koncentraci. Každé úterý 
od 16:30 do 17:30 hodin.
Zahájení: 12. 4. 2011
Další podrobné informace na 
tel. čísle 558 432 011 K. Kubalo-
vá nebo www.kulturafm.cz

Sběrný dvůr je místo určené 
obcí ke shromažďování, sběru 
vytříděných a nebezpečných 
složek komunálních odpadů. 

Ve sběrných dvorech a v mo-
bilní sběrně mohou občané 
Frýdku-Místku bezplatně odklá-
dat vybrané druhy odpadů – ob-
jemný odpad (nábytek, zařízení 
domácnosti), elektroodpad, ko-
vový odpad, dřevěný odpad, od-
pad z údržby zeleně, papír, sklo, 
plasty, kartony a nebezpečné 
složky komunálního odpadu, 
včetně starých chladících zaří-
zení. Pouze však jen během 
provozní doby. Na sběrných 
dvorech se neodebírají sta-
vební odpady a pneumatiky.

Podnikatelé mohou využívat 
pouze sběrné dvory za úhradu, 
která kryje náklady na další vyu-
žití nebo odstranění odpadu. 

Sběrné dvory: 
„Pod Estakádou“ se nachází 

u Slezanu pod mostem u želez-
ničního přejezdu, „Collolouky“ 
je umístěn vedle hypermarketu 
Tesco u kruhového objezdu, kde 
se mimo jiné provádí výkup pa-
píru, a poslední SD je umístěný 
přímo na skládce na Panských 
Nových Dvorech. 

Mapové podklady pro lepší 
hledání sběrných dvorů a mobil-
ní sběrny najdete na e-stránkách 
Frýdecké skládky, a.s. (www.fry-
deckaskladka.cz).

(Pokračování projektu „Koučo-
vání jako cesta k aktivnímu uplat-
nění zdravotně postižených osob 
na trhu práce“)

Centrum pro zdravotně posti-
žené Moravskoslezského kraje 
o.s. realizuje na pracovištích 
v Ostravě, Frýdku-Místku a okol-
ních okresech Moravskoslezské-
ho kraje od 1. 7. 2010 projekt 
„Koučování jako cesta k aktivnímu 
uplatnění zdravotně postižených 
osob na trhu práce“, který má 
za cíl podporovat zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením, 
které nejsou v evidenci úřadů prá-
ce jako uchazeči o zaměstnání.

V rámci aktivit projektu je 
možné využít např. nabídky po-
radenského programu a rekvalifi-
kačních kurzů, které lze do určité 
výše proplatit. Současně s kurzy 
je možné uhradit i doprovodné 
aktivity, jako je příspěvek na do-

Koučování pro zdravotně postižené
pravu, příspěvek na doprovod 
nebo příspěvek na péči o dítě a 
osobu blízkou. Více informací o 
projektu na http://www.czp-msk.
cz/zamestnavani_odkazy.php.

Pracovníci Centra pro zdra-
votně postižené Moravskoslez-
ského kraje o.s. prostřednictvím 
projektových aktivit podpořili již 
více než 80 účastníků, ze kte-
rých bylo 17 účastníků zaměst-
náno a další by měli na nově vy-
tvořená pracovní místa nastoupit 
v průběhu měsíce března. Zá-
jemcům můžeme v současné 
době nabídnout pracovní pozice 
na úklidové služby, obchodního 
zástupce, mzdovou účetní nebo 
na administrativního pracovníka.

V případě dotazů prosím 
kontaktujte manažerku projektu, 
Mgr. Zuzanu Týnovou, na tel. 
čísle 774 993 216 nebo na emai-
lu: tynova@czp-msk.cz, 
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pronajmout nebytový pro-
stor-garáž nacházející se 
v suterénu domu č.p. 146, ul. 
17. listopadu, k.ú. Místek na 
základě výsledku „dražby výše 
nájemného“ (dále jen „Dražba“) 
v souladu s „Postupem při pro-
nájmu garáží nacházejících se 
v objektech ve vlastnictví statu-
tárního města Frýdek-Místek“, 
který byl schválen Radou města 
Frýdek-Místek dne 8. 10. 2001.
Den konání „Dražby“: 6. 4. 2011
Místo konání „Dražby“: Magistrát 
města Frýdek-Místek, ul. Radnič-
ní 10, III. NP (zasedací místnost)
Hodina konání „Dražby“: 14:00 h 

Nebytový prostor – garáž
Garáž je umístěna v suterénu 
domu č.p. 146, ul. 17. listopadu, 
k.ú. Místek.
Celková plocha garáže je 25 m2.

Vyvolávací cena je stanove-
na ve výši minimálního ročního 
nájemného na 1 m2 plochy gará-
že 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 tr-
valým bydlištěm na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Při zápisu účastníka k dražbě je 
účastník povinen předložit prů-
kaz totožnosti, malý technický 
průkaz vozidla, se kterým hodlá 
v garáži parkovat, popř. smlou-
vu o užívání služebního vozidla 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
k soukromým 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 statutární-
mu městu Frýdek-Místek. Splně-
ní této podmínky potvrdí účast-
ník dražby podpisem čestného 
prohlášení 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 (kauce), přičemž zaplacení 
kauce se vyžaduje ke garáži – 
nebytovému prostoru, který je 
předmětem dražby. (č.ú.: 6015-
928781/0100, VS 3250002).

Účastníkem dražby může 
být pouze fyzická osoba, která 
nejpozději při zápisu účastníků 
k dražbě podepíše dohodu o 
úhradě 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.

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 pozem-
ku 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 (Pionýrů), 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 6. 4. 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 zase-
dací síni odboru správy obecního 
majetku Magistrátu města Frýdku-

Nabídkové licitační řízení 
-Místku, ul. Radniční 10. 

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským prů-
kazem a dokladem o zaplacení 
jistoty. Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen předložit výpis 
z obchodního rejstříku a písemné 
zmocnění k tomu, že je oprávněn 
jednat jménem právnické osoby, 
nejde-li o statutární orgán. 

Výše jistoty je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny a je 
splatná nejpozději dne 4. 4. 2011 
na účet statutárního 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 nejvyš-
ší nabídkou nezaplatí nejvyšší 
nabídnutou kupní cenu ve lhůtě 
60 dnů ode dne konání nabíd-
kového licitačního řízení, vzniká 
statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek nárok na smluvní pokutu ve 
výši složené jistoty. Ostatním 
účastníkům se jistota vrací.

Bližší informace – Magistrát 
města F-M, tel. 558 609 172, 
558 609 175, 558 609 171.

Ing. Bc. Hana Kalužová, 
vedoucí odboru SOM

Na území města Frýdku-
-Místku se nachází šest ve-
řejných pohřebišť – Centrální 
hřbitov ve Frýdku, dále hřbitov 
v Chlebovicích, v Lysůvkách, ve 
Skalici, v Lískovci – evangelický 
a katolický hřbitov, na kterých je 
zajišťována pravidelná údržba, 
která mimo jiné zahrnuje i péči o 
dřeviny – tj. ořez, kácení a nová 
výsadba. 

Během zimních měsíců pro-
vedli pracovníci odboru životní-
ho prostředí a zemědělství (dále 
jen „odbor ŽPaZ“) pravidelnou 
kontrolu dřevin, jejímž cílem je 
zjištění reálného zdravotního 
stavu stromů vyskytujících se na 
veřejných pohřebištích.

Posuzování zdravotního stavu 
dřevin bylo zaměřeno na „skrytá“ 

Kácení dřevin na hřbitovech
onemocnění vzrostlých stromů, 
kterými jsou zejména vnitřní hnilo-
by, poškozené kořeny, dále osla-
bení dřevin vlivem parazitů (jmelí) 
a houbových či fyziologických 
chorob. Pokud jsou stromy napa-
dené chorobami jen zčásti anebo 
mají jen několik uschlých větví, 
preferuje odbor ŽPaZ odborný 
ořez dřevin. Pokud jsou však 
dřeviny ve stavu, kdy je ohrožena 
bezpečnost osob a majetku, je 
nutno přistoupit ke kácení dřevin. 

Kácení dřevin jde ruku v ruce 
s náhradní výsadbou dřevin tak, 
aby došlo ke kompenzaci ekolo-
gické újmy vzniklé pokácením. 
Dřeviny na našich hřbitovech 
jsou prvkem harmonizujícím a 
uklidňujícím, přispívají k pietě 
daného místa. Ovšem pokud 

Město podpořilo pěti miliony projekty v sociálních službách
(Pokračování ze strany 2)

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlásilo dva dotační progra-
my na podporu a rozvoj sociál-
ních služeb pro rok 2011, a to:
1. Program na podporu a rozvoj 
sociálních služeb pro registrované 
poskytovatele socálních služeb
2. Program na podporu ostatních 
aktivit doplňujících sociální služby

V rámci tohoto výběrového 
řízení obdržel odbor sociálních 
služeb celkem 47 projektů zamě-
řených na sociální oblast. Z roz-
počtu města Frýdku-Místku bylo 
celkem poskytnuto 5,160 mil. Kč.

Mezi jinými, byly podpořeny 
tyto nové projekty:

1. Následná péče – Modrý kříž 
v České republice. Cílem této služ-
by je pomoci svou činností uživate-
lům, kteří již absolvovali ústavní či 
ambulantní léčbu, setrvat v absti-
nenci, pomoci při začleňování zpět 
do společnosti v souladu s jejich 
potřebami, pomoci uživatelům stát 
se postupně nezávislými na po-
skytované službě a žít samostat-
ný, plnohodnotný život.

Kontakt: tel. 595 534 445, 
www.modrykriz.org

2. Canisterapie u klientů 
s handicapem – Podané ruce, 
o.s. Smyslem služby canistera-

pie je umožnit handicapovaným 
bezprostřední kontakt se psem, 
jehož cílem je zmírnit akutní potí-
že a zlepšit především psychický 
stav klientů. Vlivem canisterapie 
podpořit rozvoj řeči, dodat sebe-
vědomí, zlepšit komunikaci mezi 
vrstevníky, personálem, a tím 
docílit začlenění do kolektivu.

Kontakt: tel. 777 260 110, 
www.podaneruce.eu

3. Domov se zvláštním re-
žimem – BESKYD DZR, o.p.s. 
Cílem této služby je poskytovat 
komplex kvalitních sociálních 
služeb klientům s chronickým 
duševním onemocněním. 

Kontakt: tel. 595 172 578, 
www.beskyd-dzr.cz

Dále byly podpořeny pro-
jekty Renarkonu o.p.s. „Te-
rénní program“ a „Kontaktní 
centrum“. Svými aktivitami se 
snaží předcházet rizikovému 
chování vedoucímu ke vzniku 
drogového problému a zároveň 
minimalizovat negativní sociální 
dopady spojené s užíváním ne-
alkoholových drog. Podpořeny 
byly projekty Charity Frýdek-
-Místek, například „Denní cen-
trum MAJÁK“. Tato služba má 
charakter sociální prevence pro 
lidi s psychiatrickou diagnózou. 

Také byla podpořena služba Po-
daných rukou, o.s. „Osobní asi-
stence“, kde zajišťují komplexní 
službu osobní asistence oso-
bám se zdravotním postižením a 
seniorům, aby uživatelé služby 
mohli žít v přirozeném prostředí 
co nejdéle. V neposlední řadě 
byly podpořeny služby Slezské 
diakonie „Bethel Frýdek-Místek, 
azylový dům“, kde je dočasně 
poskytnuto dospělým mužům 
bez přístřeší ubytování, zázemí 
pro přípravu jídla a kvalifikovaná 
pomoc a lidská podpora k řešení 
jejich nepříznivé životní situace 
a „Noclehárna pro muže“, kde 
je mužům bez přístřeší, kteří se 
ocitli v obtížné životní situaci, po-
skytnuto přenocování a možnost 
provedení osobní hygieny. 

V programu na podporu ostat-
ních aktivit doplňujících sociální 
služby byly například podpořeny 
projekty občanského sdružení 
ADRA „Dobrovolníci v sociálních, 
zdravotnických zařízeních měs-
ta Frýdku-Místku a okolí na rok 
2011“ a oblastního spolku České-
ho červeného kříže Frýdek-Místek 
„Humanitární služby pro osoby 
bez přístřeší“, kde organizují po-
moc pro vyloučené skupiny oby-
vatel a osoby v nepříznivé situaci.

stromy vykazují známky mož-
ného selhání provozní bezpeč-
nosti, tj. jsou ve stavu, kdy by 
pádem větví nebo celého stromu 
mohla být ohrožena bezpečnost 
návštěvníků hřbitova nebo by 
mohla být způsobena škoda na 
hrobovém zařízení, pak v přípa-
dech, kdy dřeviny již nelze pou-
ze ošetřit, musí být pokáceny.

Kácenými dřevinami jsou 
zejména lípy, javory a jeřabiny; 
ořez dřevin je soustřeďován na 
ořez habrů, zeravů a bříz. 

Úprava dřevin, kácení a ořez 
probíhají právě v těchto dnech a 
budou ukončeny do 31. 3. 2011. 
Celkové náklady na výše uvede-
né zásahy činí 228 500 korun a 
budou hrazeny z rozpočtu statu-
tárního města Frýdek-Místek.
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

16. března v 19 hodin – Frýdecký zámek
5. zámecký koncert

MIROSLAV AMBROŠ – HOUSLE
ZUZANA AMBROŠOVÁ – KLAVÍR

Program: G. F. Händel: Sonáta D dur pro 
housle a klavír, B. Martinů: Madrigalové 
tance pro housle a klavír, P. de Sarasa-
te: Koncertní fantazie Faust pro housle a 
klavír, S. Bodorová: Dža more pro sólo-
vé housle, E. Wolfgang Korngold: Suita 
op.11 „Mnoho povyku pro nic“
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)
19. března v 15 hodin – Kino Petra Bezruče

KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU A 
FRANTIŠKEM

Vstupné: 140 Kč
25. března v 19 hodin – Národní dům

5. koncert KPH 2010/2011
JARNÍ KONCERT SYMFONICKÉHO 

ORCHESTRU 
Účinkují: JANA BOUŠKOVÁ – harfa

SYMFONICKÝ ORCHESTR
FRÝDEK-MÍSTEK

MAREK PRÁŠIL – dirigent
Program: Antonín Dvořák: Můj domov, pře-
dehra pro velký orchestr, Jan Křtitel Krum-
pholz: Koncert pro harfu a orchestr č. 6, 
Aram Chačaturjan: Maškaráda, suita ze scé-
nické hudby, Šavlový tanec z baletu Gajané. 
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

30. března v 19 hodin – Národní dům
CIGÁNSKI DIABLI – KONCERT

Orchestr tvoří osm profesionálních, klasicky 
vzdělaných hudebníků. Díky své virtuozitě, 
neuvěřitelné dynamičnosti si během krátké 
doby získal pozornost zahraničních pořa-
datelů – koncerty v Kanadě, Anglii, Finsku, 
Korei, Francii aj. Repertoár vychází z cigán-
ského, slovenského, ruského, židovského, 
maďarského a řeckého folkloru a nachází 
propojení mezi etno music a klasickou hud-
bou. Vstupné: 250, 200 a 180 Kč

Výstavy:
15. března – 31. března – chodby Národ-

ního domu
FOTOOBZOR VYSTAVUJE

Výstava Fotoklubů Český Těšín, Třinec

žen) přináší celou řadu reálných i vysně-
ných dialogů, zábavu i poučení.
Hrají: Libor Hruška/Zbyšek Pantůček, 
Adéla Gondíková, Olga Želenská, Ivana 
Andrlová/ Veronika Jeníková, Marcela 
Nohýnková/Vlasta Žehrová, Jana Birgu-
sová, Pavla Vojáčková aj. Režie: Lumír 
Olšovský. Předplatitelská skupina A
Vstupné: 400 a 350 Kč

20. března v 15 hodin
Divadlo Koráb Brno

PRINCEZNA S DLOUHÝM NOSEM
Pohádka o tom, jak zlobivou princeznu 
postihla nejedna pohroma – narostly jí uši 
jako lopušáky, jelení parohy a dlouhý nos.
Vstupné: 50 Kč

25. března v 19 hodin
Divadlo Ungelt Praha

Pierre Palmade a Christophe Duthuron
NA ÚTĚKU

Úsměvná jevištní roadmovie o útěku dvou žen.
Hrají: Jana Štěpánková a Zlata Adamov-
ská. Režie: Ladislav Smoček. Česká pre-
miéra. Předplatitelská skupina B
Vstupné: 400 a 380 Kč

27. března v 15 hodin
Divadlo Věž Brno

VČELÍ MEDVÍDCI OD JARA DO ZIMY
Pokračování oblíbeného představení Pří-
hody včelích medvídků s písničkami Petra 
Skoumala. Pohádce dodal krásný poetic-
ký nádech hlas oblíbené herečky – babič-
ka z Kouzelné školky – Jana Hlaváčová, 
která namluvila roli maminky a babičky.
Vstupné: 50 Kč

Čtvrtek 31. března v 19 hodin
Těšínské divadlo

J. B. Moliére
TARTUFFE

Existuje několik pilířů, na kterých stojí svě-
tová dramatická tvorba. Jedním z nich je J. 
B. Moliére. Jeho hry jsou součástí reperto-
áru většiny světových divadel a mají své 
stálé místo i na českých scénách. A proč 
jsou stále aktuální? Protože si autor všímá 
základních lidských vlastností, ale nemen-
toruje. Jeho hra Tartuffe je charakterizová-
na jako „jedna z nejslavnějších komedií v 
dějinách dramatického textu.“ Přetvářka je 
hlavním tématem hry a je aktuální dodnes, 
neboť jak praví autor v jiné své slavné ko-
medii: „přetvářka je neřest podle módy…“
Pro skupinu FMC (prodej vstupenek půl 
hodiny před začátkem představení)

Výstavy:
1. března – 31. března
Bolest i radost. Sport.

Výstava fotografií Jana Smekala.
Vernisáž 4. 3. v 17 hodin

šovo Mongolsko – to jsou jen některé z 
filmů letošní Expediční kamery. Uvidíte 

ve 100 městech v ČR. 
Více o filmech na: www.expedicnikame-
ra.cz, o programu na: www.kulturafm.cz

23. 3. v 17.00 a 19.00 hod.
Premiéra: KRÁLOVA ŘEČ/VB

Film je inspirován skutečným příběhem 
krále Jiřího VI. a má v současné době 

rekordních 12 nominací na Oscara.
24. 3. v 17.00 a 19.00 hod., 26.-27. 3. v 

19.00 hod., 28.-29. 3. v 17.00 hod.
ODCHÁZENÍ/ČR

Filmová adaptace úspěšné divadelní hry 
Odcházení od Václava Havla z roku 2007.

26.-27. 3. v 17.00 hod.
MÁMA MEZI MARŤANY, 3D/USA

Animovaná dobrodružná výprava devítile-
tého kluka na záchranu maminky ve 3D.

30. 3. v 18.00 hod.
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ

Záznam z Metropolitní opery v New Yorku.
FILMOVÝ KLUB

Miniprofil režiséra Daniela Alfredsona:
21. 3. v 19.00 hod.

DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM/
Švédsko 

Filmové zpracování druhého dílu slavné 
knižní trilogie Stiega Larssona.

22. 3. v 19.00 hod.
DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO 

HNÍZDA/Švédsko 
Poslední díl trilogie Milénium podle best-

selleru Stiega Larssona. 
Miniprofil režiséra Darrena Aronofsky: 

28. 3. v 19.00 hod.
ČERNÁ LABUŤ/USA

Psychologický thriller z prostředí newyor-
ské baletní scény. V hlavní roli Natalie 

Portman.
29. 3. v 19.00 hod.

REKVIEM ZA SEN/USA 
Příběh čtyř lidí, kteří propadnou závislosti 

na návykových látkách.
BIJÁSEK 

25. 3. v 9.30 hod.
KAMARÁDI Z TELEVIZE I./ČR

Pásmo filmových pohádek.
26. 3. v 14.00 hod.

JAK VYCVIČIT DRAKA/USA 
Animované dračí dobrodružství vás zave-

de až ke břehům Skandinávie.

FILMY PRO SENIORY
16. 3. v 10.00 hod.
JÍST, MEDITOVAT,

MILOVAT/USA
Pravdivý příběh s Julií Roberts

 v hlavní roli. 
Žánr: dobrodružný/romantický

16. března v 19 hodin
Divadelní společnost Háta Praha

Neil Simon
JAKEOVY ŽENY

Komedie o partnerských vztazích, cito-
vých vazbách, o důvěře a nevěře, o fanta-
zii. Neobvyklé obsazení (jeden muž a šest 

DIGITÁLNÍ KINO
17. 3., 19.-20. 3. v 17.00 hod.

Premiéra: AUTOPOHÁDKY/ČR
Celovečerní animovaný film pro děti, 

adaptace knížky Jiřího Marka, je tvořen 
pěti povídkami.

17. 3., 19.-20. 3. v 19.00 hod.
OBŘAD/USA

Anthony Hopkins se předvede v mra-
zivém filmu, inspirovaném skutečnými 

událostmi.
18. 3. v 17.00 hod.

Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA
Strhující vodácké expedice v Indii a 
Turecku, zimní výstupy v Himalájích 
a Karakoramu, sólovýstupy na skalní 

stěny, při kterých i zkušeným horolezcům 
naskakuje husí kůže, nádherné Barabá-

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

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

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

16. 3. (st) od 20h – MICHAL SMOLAN 
– Okolo Frýdku písnička č.4

Každý lichý týden bude plodný hudební 
skladatel, interpret a studiový nahrávač 
Michal Smolan pouštět a moderovat pís-
ničky ze svého bohatého archívu

24. 3. (čt) od 20h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební 
jamování. Většinou hrají: David, Michal, 
Matěj..., či kdokoliv, kdo má zrovna chuť

26. 3. (so) od 20h – BANDJEEZ
Premiérový koncert úplně nové kapely, která 
v sobě ukrývá osobnosti jako David Stypka, 
Marek Hlosta, Adam Zbránek a Petr Pinkas.
30. 3.2011 (st) od 20h - MICHAL SMO-

LAN – Okolo Frýdku písnička č.5
Každý lichý týden bude plodný hudební 
skladatel, interpret a studiový nahrávač 
Michal Smolan pouštět a moderovat pís-
ničky ze svého bohatého archívu
sudé čtvrtky v měsíci – JAM SESSIONY 

U ARNOŠTA
Nezávazné, volné muzicírování dorazi-
vších hudebníků a zpěváků

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

Jóga po porodu – jógové cvičení speciál-
ně zaměřené na období cca 10 měsíců po 
porodu pro vaši regeneraci a psychickou 
kondici, mimi s sebou.

Jóga pro ženy – jóga pro aktivní ženy 
každého věku

Jóga pro děti od 3 let-12 let – hravé 
cvičení pro hravé děti; děti se učí přiroze-
nou 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 vní-

mat 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.

CENTRUM MAGNOLIE

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
ABSTRAKCE (vystavují žáci

Zuzany Lanzendörferové z 11. ZŠ)

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

Retrospektiva (1990-2010)
výtvarná tvorba studentů
Gymnázia Petra Bezruče
zahájení 23. 3. v 17 hodin
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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

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:

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

Městská knihovna F-M

Novinky - Grafika Iva Hüttnerová
Obrazy - Gréta Sartori

PRO TĚHULKY:
aromaterapeutická těhotenská masáž

základní těhotenská přednáška – Přednášku 
je vhodné absolvovat již na začátku těhoten-
ství, nejlépe v I. trimestru gravidity. Přednáš-

ka je ZDARMA – středa 16. 3. v 17.00 
těhotenský kurz (v 5 lekcích se připravíte 

na porod, kojení a péči o miminko v intimní 
skupince několika maminek) – sobota 19. 
3., 26. 3., 2. 4., 9. 4. a 16. 4. vždy v 9.30
aromaterapie pro těhotenství a porod 

(prodej kvalitních aromaterapeutických 
produktů)

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 
anebo se chtějí na další porod jen „naladit“)

PRO MAMINKY:
čokoládová fantazie
kokosová fantazie
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) 
– čtvrtek 7. 4. a 14. 4. v 9.30 (2 lekce)
laktační poradna 
půjčovna pomůcek
šátkování (přednášku spojenou s praktic-
kým nácvikem několika druhů úvazů od 
novorozeněte až po starší batole je mož-
né absolvovat už v těhotenství, prodej 
šátků) – sobota 12. 3. v 16.00 
nejčastější dětské nemoci (přednáška) – 
termín dle zájmu
pokračovací výživa kojence a batolete 
(přednášku je vhodné absolvovat až po 3. 
měsíci věku dítěte) – pátek 18. 3. v 9.30 

PRO DĚTI:
aromaterapie pro miminka i starší děti
dětské masáže se základy aromaterapie 
– čtvrtek 24. 3. a 31. 3. v 9.30 (2 lekce) 
nastřelování náušnic nejen miminkům 
cvičení rodičů s dětmi (v prostorách Dět-
ského světa Pohoda v bývalém Kině Pet-
ra Bezruče)

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

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

KLUB NEZBEDA

16. 3. „Mluvení beze slov“ – prožitkový 
program spojený s pantomimou
24. 3. Odpolední program dobrovolníků
30. 3. Holčičí den – líčením ke kráse
Každý pátek od 15:00 do 16:00 hodin 
chodíme sportovat do tělocvičny na 4. ZŠ TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:

I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.
18. 3. v 10:00 – pro maminky, co už rodily

II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU
19. 3. v 15:00, 30. 3. v 16:00

IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ - 16. 3. v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb „Po-

rod s epidurálem“ - 11. 5. v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 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 mani-

pulace s dítětem, masáže kojenců, metodi-
ka správného krmení, relaxační polohy pro 
zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)

Pod vedením fyzioterapeutky!

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

www.divadloctyrlistek.cz

předškolního věku. Děti bude možno pře-
zkoušet a podchytit tak možné začínající 
problémy. Začátek v 10.00 hod.
30. 3. Oslava 12. narozenin Broučků

Tradiční oslava narozenin Broučků bude 
spojená s veselým programem pro děti. 
Čekají nás tanečky, písničky apod. 
Ochutnáme také narozeninový dort! Bude 
možnost zhlédnout fotografie z činnosti 
Broučků. Začátek v 10.00 hod.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Pondělí – maňásková pohádka + před-

nášky 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 ten-
to čas mohou využít k výměně zkušeností 
s péčí o děti, jejich výchovou apod. a děti 
si budou bezpečně hrát v herně bez pří-
tomnosti starších dětí.
Máme k dispozici občerstvení, výběr pře-
snídávek a mikrovlnnou troubu.

Cvičení pro nastávající maminky
Každou středu od 10.30 hod.
Těhotenské cvičení probíhá na rehabi-
litačních míčích pod vedením zkušené 
porodní asistentky. Hlídání starších dětí 
zajištěno. Cena 70 Kč, při zakoupení per-
manentky sleva! 

Anglická konverzace pro pokročilé
Každý pátek v 9.30 hod. 
Výuku vede rodilá mluvčí, cena bude 
upřesněna. 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. 

pátek 18. 3. – neděle 20. 3. - JARNÍ 
KŘESŤANSKÁ KONFERENCE RŮSTU

Velký sál Kulturního domu Frýdek.
PŘIPRAVUJEME:

Sobota 16. 4. – koncert hudebních skupin
3 SESTRY a HORKÝŽE SLIŽE

Více informací včas na www stránkách 
Kulturního domu Frýdek.

Registrace nových 
čtenářů na rok 

ZDARMA
21. 3 – 26. 3.
AMNESTIE

internet – 1 hodina 
týdně zdarma

Místek, ul Hlavní 111
15. 3., 23.3 . – nutná registrace, viz. 

www.mkfrydek.cz

KAVÁRNA RADHOŠŤ 

Veranda restaurant cafe
17. listopadu 1566
Tel.: 558 640 940 

25. 3. v 19 hod.
Opět tančíme, živá hudba

Hity 50.-70. let
19. 3. v 19. hod. 

Speciální josefovská tancovačka

VERANDA

18. 3. Duo Pavel a Anička
25. 3. Fata Morgana

Pro děti
Sobota 26. března v 15 hodin

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. března v 19 hodin
KABARET STORY aneb Neseď v koutě
kabaretní podívaná plná lesku, světel, pod-

- 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“

UPOZORNĚNÍ!
Během měsíce března bude v našem měs-
tě možnost zhlédnout putovní výstavu ma-
teřských center ze severní Moravy, kde se 
dozvíte vše o jejich činnosti. Výstava bude 
umístěna v 1. patře polikliniky v Místku.

Burza dětského jarního oblečení
11. 3. příjem oblečení

14.-18. 3. prodej
21. 3. výdej a vyúčtování

Maximální počet věcí je 40 ks. Nenoste, 
prosíme, luxusní oblečení, ale ani věci 
špinavé a poničené! 
18. 3. Výtvarka – Kreslení pastelkou

Jednoduchá práce i pro malé děti. 
22. 3. Beseda na téma:

Mléčná výživa vs. krabicové kravské mléko
Zajímavá beseda s Petrou Biolkovou o 
výživě malých dětí. Začátek v 10.00 h.
24. 3. Doprovodná akce v rámci Pu-

tovní výstavy mateřských center
Další soutěžní odpoledne pro děti v 1. pa-
tře polikliniky. Za splněné úkoly děti opět 
čekají pěkné odměny! Začátek v 15.00 h.

25. 3. Výtvarka – Jarní obrázek z 
barevných papírů

Děti mají možnost si vytrhat a nalepit ob-
rázek s jarními motivy. 
28. 3. Umí naše děti správně mluvit?

Krátká přednáška logopedky Mgr. Jed-
ličkové o správném vývoji řeči u dětí do 

14.00 – 15.30 hod.
17. 3. 17.00 – 18.30 h. – modrý salonek

Od Velké Moravy svítá – Jaroslava 
Grobcová – prezentace knihy 

23. 3. 18.00 – 19.30 hod.
Potřetí v Himalájích – cestopisná bese-

da – modrý salonek
Frýdek, Jiráskova 506

22. 3. 12.00 – 16.00 hod.
odpoledne pro dětské čtenáře

 – soutěže, hry …
23. 3.

„Čaj o páté“
– setkání se čtenáři – seniory

31. 3. 16.00 – 19.00 hod.
„Čtenáři čtou čtenářům“

– veřejné předčítání
pobočka na 11. ZŠ

21.-31. 3.
Jarní knihovnické dílny pro děti

– výroba jarních dekorací
Další akce konané v rámci kampaně 

„Březen – měsíc čtenářů“
– viz. www.mkfrydek.cz
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MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Programová nabídka

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

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

16. 3. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE *VSTUP 
ZDARMA*
17. 3. čtvrtek SUNSHINE & DOWNBE-
LOW – KŘEST CD 
JEDINEČNÁ KAPELA Z ČECH, KTE-
RÁ SE PROSADILA I ZA HRANICEMI 
+ KŘEST A KONCERT K NOVÉMU, 
DLOUHO OČEKÁVANÉMU ALBU SVĚ-
TOVÉ SKUPINY Z F-M
18. 3. pátek BASS CONTACT 5
TRACK NUMBA (PL, TORUŇ), FEEL 
LIKE JUMPING (PL, TORUŇ), MC DK.
KARY – LIVE! PO LETECH VE STOU-
NU JEDEN Z NEJ CZ MCs + MC CAGI 
– BEATBOX, ZERO ROCKERS, DRUM-
-IT, LINEART, DNB – RAGGAJUNGLE 
– REGGAE
19. 3. sobota VEC & ZVERINA (SK) & 
HIP-HOP PARTY
PŘEDNÍ SLOVENŠTÍ RAPPEŘI OPĚT 
VE SVÉM MILOVANÉM KLUBU, DJs: 
BJALY, SHUPSTA A VENCZA
22. 3. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ 
DNB, TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO 
*VSTUP ZDARMA*
23. 3. středa STOUNDRUM
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA 

UPROSTŘED TÝDNE – LOCAL DJs 
*VSTUP ZDARMA*
24. 3. čtvrtek STUDENTSKÁ PÁRTY
STUDENTSKÁ PARTY MÍSTNÍ STŘED-
NÍ ŠKOLY URČENÁ PRO JEJÍ STUDEN-
TY, ALE I ABSOLVENTY
25. 3. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – 18 
PLUS
NEJLEPŠÍ HITY POUZE PRO DOSPĚ-
LÉ, DJ KAMIL, BARUCHA A AKCE OD 
18 LET
26. 3. sobota BASS INVASION
ATHAM, SPECIAL GUEST, LOFI, LINE-
ART, DRUMIT
30. 3. středa STOUNDRUM
PRÁZDNINOVÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA POKRAČUJE *VSTUP 
ZDARMA*
31. 3. čtvrtek FM CITY HIP-HOP PAR-
TY
FM CITY VE ZNAMENÍ BEATŮ DJ 
SHUPSTY *VSTUP ZDARMA*
PŘIPRAVUJEME:
16. 4. TŘI SESTRY, HORKÝŽE SLÍŽE, 
COCOTTE MINUTE – VÍCEÚČELOVÁ 
SPORTOVNÍ HALA FRÝDEK-MÍSTEK, 
AFTERPARTY VE STOUNU *PŘED-
PRODEJ 270 KČ*
29. 4. LE PNEUMATIQ – KONCERT 
PRAŽSKÉ BREAKBEATOVÉ SKUPINY

rovněž vítaní. Společně s naší trenérkou 
Veronikou se naučíte základům aerobiku, 
trochu si posílíte a protáhnete tělo.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, 9:00 – 12:00 hodin
Cena: 85 Kč/1 osoba (lektor, režie, pojištění)
Informace: Eva Otýpková, telefon: 
736 150 088, 558 111 765, e-mail: eva@
klicfm.cz
Na akci si rezervujte místo telefonicky 
nebo emailem.

19. 3. - KERAMICKÁ DÍLNA
Program: Navštivte naši keramickou díl-
nu. V první dílně si vyrobíte výrobky z ke-
ramiky a v druhé, která proběhne 2. 4., si 
je naglazujete.
Věk: Mládež a dospělí
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, 14:00 – 17:00 hodin
Cena: 160 Kč (2 setkání, lektor, materiál, 
režie, pojištění)
Informace: Karolína Lepíková, telefon: 
731 167 010, 558 111 765, e-mail: karo-
lina@klicfm.cz
Na akci si rezervujte místo telefonicky 
nebo emailem (omezená kapacita).

23. 3. - ATELIÉR DEA 
– SMALTOVÁNÍ BEZ PÍCKY

Program: Přijďte si vyrobit vlastní, origi-
nální, smaltovaný šperk.
Věk: Dospělí
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, 17:00 – 19:00 hodin
Cena: 250 Kč (lektor, materiál, režie, po-
jištění)
Informace: Karolína Lepíková, telefon: 
731 167 010, 558 111 765, e-mail: karo-
lina@klicfm.cz
Na akci si rezervujte místo telefonicky 
nebo emailem do 17. 3. 2011.

26. 3. - VÍTÁNÍ JARA
První jarní den je stejně dlouhý jako první 
jarní noc. Zima se pomalu vzdává vlády 
nad vším živým a nastává doba dětských 
radovánek. Jaro je tady! Pojďte jej přivítat 
společně s námi. Vyčistíme a otevřeme stu-
dánku, naučíme se básničky, zazpíváme si 
písničky. Abychom s jarem ladili, vyrobíme 
si veselé jarní tričko. Nakonec si v klidu od-
počineme v naší vybavené herně.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, 9:00 – 12:00 hodin
Cena: 95 Kč/1 dítě, 10 Kč/doprovod
Informace a přihlášky: Pavla Kozáková, 
telefon: 732 646 127, 558 111 749, e-
-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

26. 3. - MISTROVSTVÍ KRAJE VE 
SKLÁDÁNÍ PUZZLE VE DVOJICÍCH

Program: Zúčastni se skládání puzzle 
dvojic a staň se mistrem kraje. Více na 
www.klicfm.cz
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 764, od 8:00 hodin
Startovné: 50 Kč
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 
066, e-mail: jirka@klicfm.cz

NABÍDKA LETNÍCH POBYTOVÝCH 
TÁBORŮ 2011

15. – 25. 7. 2011
Orient Express - 11 dnů

Věk: 8 – 16 let
Místo konání: RS Račí údolí, Uhelná 126, 
Javorník, 790 70, okres Jeseník
Ubytování: Dřevěné chatky (čtyřlůžkové), zdě-
né sociální zařízení, teplá voda, WC, sprchy
Zaměření: Všeobecný
Cena: 3 800,- Kč

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
BAREVNÁ KRÁSA MINERÁLŮ

Členové geologického kroužku vystavují 
nejpěknější kousky ze svých mineralo-
gických sbírek. Na výstavě můžete zhléd-
nout minerály z celého světa. Samostat-
ná místnost je věnovaná pestrobarevným 
achátům a umělecké fotografii Jiřího 
Otipky. Nechybí zde regionální minerály a 
počítačové animace 3D modelů krystalů.
Potrvá do 20. března 2011.

KAREL LEPÍK – OBRAZY Z LET 
2006-2010

Výstavou nejnovějších obrazů se Muzeum 
Beskyd Frýdek-Místek připojuje k oslavě 
70. narozenin Karla Lepíka. Autor působí 
jako docent katedry výtvarné výchovy Pe-
dagogické fakulty Ostravské univerzity.
Potrvá do 3. dubna 2011.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Středa 16. března v 19,00 hodin – Rytíř-

ský sál frýdeckého zámku
Pátý zámecký koncert

MIROSLAV AMBROŠ – housle
ZUZANA AMBROŠOVÁ – klavírní doprovod

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 17. března v 16.30 hod. - Před-
náškový sál v Zeleném domě na Zámec-
ké ulici ve Frýdku
STARÁ ŠKOLA ANEB JAK SE DŘÍVE 

UČÍVALO…
Čtvrtek 31. března v 16.30 hod. – Před-
náškový sál v Zeleném domě na Zámec-
ké ulici ve Frýdku

KALENDÁŘ – STARÝ LHÁŘ ?

manivé hudby a svůdného tance – hraje 
divadelní soubor SERUM Frýdek-Místek

Vstupné 60 Kč
Půjčování kostýmů v březnu:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
Telefon: 732 646 125, 558 111 761, E-
-mail: patrik@klicfm.cz

18. – 31. 7. 2011
Sportovní olympiáda - 14 dnů

Věk: 8 – 15 let
Místo konání: TZ Vigantice, Vigantice u 
Rožnova pod Radhoštěm, okres Vsetín
Ubytování: Stany s podsadou, zděné so-
ciální zařízení, teplá voda
Zaměření: Všeobecný
Cena: 3 900,- Kč
Informace a přihlášky: Hana Valášková, 
Telefon: 731 650 222, 558 111 772, E-
-mail: hana@klicfm.cz

23. 7. – 1. 8. 2011
Sedm jednou ranou - 10 dnů

Věk: 7 – 15 let
Místo konání: Horská chata Mečová, Hor-
ní Bečva 0498, okres Vsetín
Ubytování: Zděná budova, 2-8 lůžkové po-
koje, sociální zařízení na chodbě, teplá voda
Zaměření: Všeobecný
Cena: 3 600,- Kč
Informace a přihlášky: Eva Otýpková, Te-
lefon: 736 150 088, 558 111 765, E-mail: 
eva@klicfm.cz

1. – 10. 8. 2011
Léto v barvách – 10 dnů

Věk: 8 – 15 let
Místo konání: Horská chata Mečová, Hor-
ní Bečva 0498, okres Vsetín
Ubytování: Zděná budova, 2-8 lůžkové po-
koje, sociální zařízení na chodbě, teplá voda
Zaměření: Výtvarný
Cena: 3 900,- Kč
Informace a přihlášky: Karolína Lepíková, 
Telefon: 731 167 010, 558 111 765, E-
-mail: karolina@klicfm.cz

1. – 21. 8. 2011
Lovci pokladů - 21 dnů

Věk: 7 – 13 let
Místo konání: Táborová základna, Rosoly 
u Žimrovic, okres Opava
Ubytování: Stany s podsadou, latríny, spr-
cha s teplou vodou
Zaměření: Všeobecný
Cena: 3 300,- Kč
Informace a přihlášky: Jiří Šnapka, Tele-
fon: 604 524 066, 558 111 773, E-mail: 
jirka@klicfm.cz

6. – 15. 8. 2011
Vítejte v Bradavicích - 10 dnů

Věk: 6 – 12 let
Místo konání: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 
168, okres Frýdek-Místek
Ubytování: Zděná budova, vícelůžkové po-
koje, sociální zařízení na chodbě, teplá voda
Zaměření: Všeobecný
Cena: 3 500,- Kč
Informace a přihlášky: Pavla Kozáková, 
Telefon: 732 646 127, 558 111 749, E-
-mail: pavla@klicfm.cz
13. – 22. 8. 2011
Robinsonův ostrov - 10 dnů
Věk: 7 – 15 let
Místo konání: RS Hadinka, Klokočov - Ha-
dinka, 747 47, okres Opava
Ubytování: Stany s podsadou
Zaměření: Všeobecný
Cena: 3 800,- Kč
Informace a přihlášky: Renata Bortlíčko-
vá, Telefon: 731 080 964, 558 435 067, 
E-mail: renata@klicfm.cz

16. - 25. 8. 2011
WAKA WAKA - Někde v Africe - 10 dnů
Místo konání: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 
168, okres Frýdek-Místek
Zaměření: Taneční
Cena: 3 300,- Kč
Info a přihlášky: Eva Otýpková, Telefon: 736 
150 088, 558 111 765, E-mail: eva@klicfm.cz

19. 3. - RODINNÝ AEROBIK
Program: Akce je určena pro celou rodi-
nu. Zveme všechny maminky s dcerami, 
babičky s vnoučaty, tatínci i dědečci jsou 
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SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o., T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456, www.ssosfm.cz

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
Kontakt: miluse.pacikova@ssosfm.cz

Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující
v oborech:

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

Dálkové studium probíhá 1 x týdně od 14 hodin
Přihlášky ke studiu přijímáme průběžně

Provádíme instalace fólií:
Bezpečnostních, protislunečních, termálních, privátních,

Dekoračních, barevných, autofólií a fólií na ochranu laku vozidla
Tel.: 603 514 452, www.foliovecentrum.cz, www.autofoliefm.cz

Poliklinika - 
Místek s.r.o. 

přijme
fyzioterapeuta 

za velmi
dobrých

podmínek
Info:

603 254 322
558 900 388

Poliklinika-Místek 
pronajme prostory 

pro kancelář nebo provozovnu. 


