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Vážení občané,
v minulém týdnu jsem přijal v kavárně Rad-

hošť u příležitosti Dne učitelů pedagogické pra-
covníky navržené svým vedením k ocenění za 
jejich záslužnou práci. Toto setkání, na kterém 
se současně neformálně dozvím, čím aktuálně 
školy a školky žijí a co je trápí, má svou tradici 
a já bohužel už dlouhá léta musím vždy konsta-
tovat, že učitelé by si nepochybně zasloužili lepší podmínky, nemluvě o 
jejich postavení na společenském žebříčku. Tady bych chtěl apelovat pře-
devším na rodiče, aby pomáhali učitelské autoritě, protože jsou to právě 
učitelé, kteří pokračují ve výchovné práci, kterou odvádějí rodiče v domá-
cím prostředí. Výchovné prostředky, které mají učitelé k dispozici, mají své 
mantinely, proto je případný souboj o vzdělání bojem nerovným. Jsou to 
především děti, které musí chtít vzdělávat se, učit se novým věcem, a jsou 
to především rodiče, kteří by jim touhu po vědění měli vštěpovat. 

My jako město se snažíme vytvořit ve všech základních i mateřských 
školách to nejlepší prostředí, které by bylo pohodové a inspirativní. Neu-
míme příliš ovlivnit finanční motivaci učitelů, která je v kompetenci státu, 
ale snažíme se alespoň o to, aby školy a školky měly k dispozici co 
nejmodernější vybavení, od odborných učeben až po sportoviště. Na 
mnoha školních budovách nyní probíhají díky získaným evropským pro-
středkům stavební úpravy, které přispějí k dalšímu vylepšení prostředí 
pro výuku. Chci věřit, že i toto může být pro učitele motivací, nicméně 
jsem přesvědčen, že je nejvíce potěší zvídavé děti a rodiče oceňující 
jejich nelehkou práci, která musí být brána jako poslání.  Petr Cvik

slovo primátora

NA OČNÍM ODDĚLENÍ: Primátor Petr Cvik s hejtmanem Jaroslavem Palasem a předsedou Senátu Mila-
nem Štěchem si prohlížejí vybavení Beskydského očního centra.     Foto: Petr Pavelka

V úterý 15. března mohl 
primátor Petr Cvik spolu 
s radním a ředitelem frý-
decko-místecké nemocnice 
Miroslavem Přádkou přivítat 
v nemocničním areálu před-
sedu Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky Milana Štěcha v 
doprovodu senátora Antonína 
Maštalíře, hejtmana Morav-
skoslezského kraje Jaroslava 
Palase a náměstka hejtmana 
pro oblast zdravotnictví Karla 
Konečného.

„Návštěvníci si prohlédli am-
bulance Beskydského očního 
centra, interní příjmové ambu-
lance včetně Beskydského gas-
trocentra a úrazovou ambulan-
ci. Svou prohlídku zakončili na 
dětském oddělení nemocnice. 
V rámci následné diskuse ho-
vořili účastníci o problematice 
rozvoje nemocnice, organizační 
struktuře zdravotnictví a proble-
matice zdravotnictví samotné-
ho. Diskusi byli přítomni nejen 
zástupci vedení nemocnice, ale 
také předseda představenstva 

Téma nemocnice politiky zajímáTéma nemocnice politiky zajímá
Okresního sdružení České lé-
kařské komory a předseda Zá-
kladní organizace Odborového 
svazu zdravotnictví a sociální 
péče,“ informoval o setkání Mi-
roslav Přádka.

„Myslím si, že bylo velmi uži-
tečné, že pan předseda Senátu 
na vlastní oči viděl, v jaké situaci 
se naše nemocnice nachází. Na 
jedné straně kvalitní odborná 
pracoviště, díky kterým Frýdek-
-Místek vyhledávají i pacienti se 
spádovostí z celého kraje, na 
straně druhé zbouraný pavilon, 
který nemocnice potřebuje na-
hradit, aby mohla znovu co nej-
lépe plnit svou funkci. Přítomni 
byli i zástupci z kraje, takže se 
podařilo, aby nejvyšší předsta-
vitelé v republice znovu slyšeli 
z více stran, s jakým problé-
mem se tady potýkáme a proč 
neustále vyvíjíme tlaky, aby se 
provizorní situace co nejdříve vy-
řešila,“ shrnul primátor Petr Cvik. 
Ten potvrdil, že tématem jedná-
ní politiků v rámci této návštěvy 
byl vývoj zaměstnanosti ve ve-

SLAVNOSTNÍ TABULE: Učitelé jsou zvyklí na své tabule. Touto 
slavnostní se snažil primátor Petr Cvik ocenit práci těch, které na-
vrhly jako nejlepší jednotlivé základní a mateřské školy, včetně ZUŠ.

řejných službách s důrazem na 
zdravotnictví a školství, sociální 
a ekonomická situace v kraji, bu-
dování dopravní infrastruktury re-
gionu, dostupnost, stav a úroveň 
veřejných služeb v kraji a další 
aktuální témata.  (pp)

V rámci zasedání Rady měs-
ta Frýdku-Místku se radní vydali 
na místecké náměstí, kde sídlí 
Beskydské informační centrum. 
To se chtělo pochlubit novými 
a zrekonstruovanými prostory 
a poděkovat radním za inves-
tici, která se odrazí v lepších 
pracovních podmínkách pro 
zaměstnance i komfortněji po-

Beskydské informační centrum v novém
dávaných službách pro občany.

„Jsem velmi rád, že rekon-
strukce vedla k takovýmto repre-
zentativním prostorám, které jsou 
adekvátní tomu, jaké služby po-
skytují. Turista, který zde vejde, se 
jistě bude cítit příjemně, o tom, že 
získá potřebné informace a mate-
riály nepochybujeme, to naše íčko 
dlouhodobě umí. Mě ale těší, že 

zdejší pracovníci konečně získali 
i komfortnější prostředí, protože 
kdo znal jeho zázemí, ví, že mělo 
do ideálu daleko. Určitě se lepší 
pracovní podmínky odrazí na prá-
ci všech a Beskydské informační 
centrum bude naše město nadále 
skvěle reprezentovat,“ zhodnotil 
primátor města Petr Cvik.

(Pokračování na straně 9)

V REKONSTRUOVANÉM ÍČKU: Ředitelka Beskydského informačního centra Monika Konvičná přivítala 
zástupce města v nových prostorách.      Foto: Petr Pavelka
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krátce
Další dotace

Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek bylo dne 23. března 
schváleno přidělení dotace z 
Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost na pro-
jekt „Rozvojem osobnosti k výuce 
v pozitivním prostředí“. Jedná se 
o odborné poradenství a metodic-
kou pomoc, adaptační kurzy pro 
žáky šestých tříd na 10 školách, 
prožitkové programy pro žáky, 
konzultace, náslechy, analýzu 
školních vzdělávacích programů 
a jejich inovaci. Celkové náklady 
se blíží dvěma milionům, dotace 
je přiznána ve stoprocentní výši. 
Dalším získaným příspěvkem do 
městské pokladny je dotace Mo-
ravskoslezského kraje na projekt 
Den Země 2011. Tady se celkové 
náklady blíží 100 tisícům, dotace 
je zhruba dvoutřetinová.

Koncert Japonsku
Harmonie pro Japonsko je 

název benefičního koncertu ko-
naného v pátek 8. dubna od 17 
hodin v Kině Petra Bezruče pod 
záštitou Statutárního města Frý-
dek-Místek. Všichni účinkující se 
dobrovolně vzdávají honoráře 
ve prospěch konta na podporu 
Japonska. Vybrané finance bu-
dou předány přímo na koncertu 
zástupcům organizace Adra. 
Vystoupí: Ostravička, Šubadu-
ba band, F-M band, Behind The 
Door, RK 130, Humbug, Pavel 
Býma, René Souček, David 
Stypka and Bandjeez, Toys, 
Neolit Culture a Volný prostor.

Klíč ke štěstí
Škola jógy Karakal pořádá 

ve dnech 28. 4. až 1. 5. jarní 
seminář s mnohaletou tradicí. 
Celý pobyt se uskuteční v duchu 
filozofie jógy a jejího odkazu, 
který je i v 21. století stále aktu-
ální a potvrzovaný vědci z oboru 
kvantové fyziky, lékaři, terapeu-
ty, atd. Účastníci budou mít pří-
ležitost harmonizovat si oblast 
psychiky, vyzkoušet ozdravné 
techniky a věnovat se hatha-
jógovým cvičením zvlášť pro 
začátečníky, středně pokročilé 
a pokročilé. Své celoživotní zku-
šenosti budou zájemcům předá-
vat lektoři na čele se Zdeňkem 
Šebestou, který právě za tuto 
činnost nedávno získal Cenu 
města Frýdku-Místku. Více infor-
mací na www.joga-karakal.cz, 
tel. 607 720 251, 558 633 340.

Modely letadel
Ve velkém sále Lidového 

domu se ve dnech 4.-10. dubna 
uskuteční výstava modelů letadel 
všech modelářských kategorií, od 
modelů volných, až po rádiem ří-
zené zcela dokonalé makety sku-
tečných letadel ze všech období 
letecké historie i současnosti. 
Modely pocházejí z modelář-
ských dílen místních i regionál-
ních modelářských klubů. (pp)

cená, tato okrajová část má 
přece jen nejblíže centru, a 
proto nevznášela připomín-
ky k projektu MHD zdarma, 
ale otázka poplatků za psy 
zde vyústila v předání petice 
za jejich snížení.

Náměstek primátora Michal 
Novák zopakoval, že změny 
ve vyhlášce ohledně poplatků 
za psy byly vedeny snahou o 
regulaci jejich počtu. „Vzhle-
dem k reakcím, které zazna-
menáváme, se k této otázce 
jistě vrátíme,“ ubezpečil. S ob-
čany spolu s dalšími zástupci 
radnice probíral možnosti ka-
nalizace této části města, dále 
veřejné osvětlení a zejména 
územní plán. K této problema-
tice se vyjadřoval Petr Šabr-
ňák, vedoucí odboru územní-

Občané předali petici kvůli psůmObčané předali petici kvůli psům

HOVORY S OBČANY: Obyvatelům Panských Nových Dvorů byl 
k dispozici zleva náměstek primátora Michal Novák, ředitel technických 
služeb Jaromír Kohut, vedoucí odboru územního rozvoje Petr Šabrňák 
a za dopravu vedoucí odboru Miroslav Hronovský. Foto: Petr Pavelka

ho rozvoje a stavebního řádu, 
který vysvětlil práva občanů a 
doporučil sledovat příslušné 
informace ve zpravodaji. Také 
ujistil, že na Panských Nových 
Dvorech ani ve Frýdku-Míst-
ku není plánována výstavba 
spalovny. Ředitel technických 
služeb musel pro změnu rea-
govat na připomínky na kvalitu 
posypového materiálu, infor-
moval o plánovaném čištění 
komunikací. Město dále zís-
kalo podnět ohledně znečiš-
těných silnic i místního potoka 
a vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství musel 
lidem vysvětlit, že Policie ČR 
v žádném případě nepovo-
lí dva přechody pro chodce 
v úseku u hřbitova a U Hučky, 
jak lidé požadují.  (pp)

Už i Panské Nové Dvo-
ry mají za sebou Hovory 
s občany se zástupci nové-
ho vedení města. Tuto část 

dostal na starosti náměstek 
primátora Michal Novák, kte-
rý v této části města bydlí. 
Atmosféra nebyla tak vyhro-

V úterý 29. března bylo 
ve městě zahájeno blokové 
čištění ulic, které zahrnuje 
komplexní strojní i ruční úklid 
komunikací a bývá spojeno s 
případným odtahem automo-
bilů. K této pro řidiče krajně 
nepříjemné proceduře na 
Frýdlantské ulici přistoupeno 

Řidiči, sledujte blokové čištění!Řidiči, sledujte blokové čištění!
nebylo, několik hříšníků nic-
méně zaplatilo pokuty.

„Žádáme řidiče, aby si po-
zorně všímali dopravních zna-
ček, které na blokové čištění 
ulic upozorní. V daných loka-
litách se objevují již sedm dní 
předem, opatřeny jsou tabulkou 
s vyznačeným datem i časem, 
kdy bude v ulici platit dočasný 
zákaz parkování. V době konání 
blokového čištění nesmí stát v 
ulici žádné auto, v opačném pří-
padě může být odtaženo,“ při-
pomíná ředitel TS a. s. Jaromír 
Kohut. Blokové čištění začíná v 
půl sedmé ráno a končí ve dvě 
hodiny odpoledne. V osm hodin 
se počítá s příjezdem odtaho-
vé služby, která odtáhne vozy 
neukázněných řidičů. „Každý 
odtah bude zdokumentován 
kamerou městské policie, ale 
na Frýdlantské jsme ještě byli 
benevolentní, protože sledu-

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ: Začalo se na Frýdlantské ulici, která ovšem v den 
„D“ nebyla tak prázdná, jak by bylo zapotřebí.  Foto: Petr Pavelka

jeme poslední vývoj ohledně 
právního rámce postupu měst 
v takových situacích,“ vysvětlil 
náměstek primátora Michal Po-
bucký. Jisté je, že neukáznění 
řidiči budou muset zaplatit za 
případný odtah vozidla 1.500 
Kč a blokovou pokutu za pře-
stupek, která může být uložena 
až do výše 2.000 Kč. V případě, 
že si odtažené vozidlo sami 

nevyzvednou, pak jim budou 
k výše uvedenému účtovány i 
náklady spojené s navrácením 
vozidla na původní místo par-
kování. „Věříme, že blokové 
čištění města bude probíhat bez 
problémů a naši zaměstnanci 
budou moci provést svou prá-
ci ke spokojenosti nás všech,“ 
doufá, že krajní řešení nebudou 
třeba, Jaromír Kohut. (pp)

Blokové čištění duben
5. 4. Bezručova (od ul. Frý-

dlantská po Havlíčkova)
7. 4. Slezská 1 

12. 4. Palackého
14. 4. Anenská 1 (od ul. 

Pionýrů po Lohrera)
19. 4. Anenská 2 (od ul. 

Lohrera po Malý Koloredov)
21. 4. Zahradní

26. 4. parkoviště V. Závady
28. 4. I. P. Pavlova

30. 4. parkoviště pod ma-
gistrátem – Frýdek

MŠ „K HÁJKU“: Zateplení se dočká i střecha.   Foto: Petr Pavelka

Mateřským školkám bude tepleji
Náměstek primátora Michal 

Pobucký spolu se zástupci 
investičního odboru a realizu-
jících firem v minulém týdnu 

zkontroloval postup prací na 
dvou mateřských školách, kte-
ré jsou v I. etapě projektu Úspo-
ry energie školních budov.

Statutární město Frýdek-Místek 
získalo z Operačního programu Ži-
votní prostředí 86,5 milionů korun 
na snížení energetické náročnosti 
u 11 školních budov. Celkové ná-
klady na tyto úpravy jsou předpo-
kládány ve výši 158 milionů korun. 

„Projekty, u nichž jsme uspěli 
se žádostmi o dotace z Evropské 
unie byly zaměřeny na výměnu 
oken a zateplení obvodových 
zdí a střech,“ připomněl náměs-
tek primátora Michal Pobucký, 
kterého potěšilo, že jej vedení 
navštívených mateřinek informo-
valo o velké vstřícnosti rodičů i 
okamžitých efektech po prove-
dených úpravách. „Jsme rádi, že 
se vše zvládá organizačně, že 
rodiče mají pochopení a někteří 

se dokonce sami nabízejí, že po-
mohou při úklidu. Je vidět, že si 
změn k lepšímu váží a o to více 
nás těší, že se nám potřebné fi-
nance z Evrospké unie podařilo 
získat,“ říká Michal Pobucký.

Zateplení obvodových kon-
strukcí, výměny oken, vstupních 
dveří a zateplení střech se již 
dočkala Základní a mateřská 
škola Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 2254, Základní škola 
a mateřská škola Frýdek-Mís-
tek, Lískovec, K Sedlištím 320 a 
Mateřská škola na ulicí Slezská 
770. Náměstek primátora Mi-
chal Pobucký se přesvědčil, že 
se k nim brzy úspěšně přidají i 
Mateřská škola na ulici F. Čejky 
a K Hájku.  (pp)
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městská policie

POCTA VOJÁKŮM: Za vedení města kytici položili zleva náměstek 
primátora Dalibor Hrabec, primátor Petr Cvik a náměstek primátora 
Libor Koval.   Foto: Petr Pavelka

Málokdy přeje při uctění hr-
dinů z Czajankových kasáren 
počasí jako letos, většinou 
se účastníci pietního aktu 
chvějí zimou. Před 72 lety 14. 
března bylo ale počasí asi to 
poslední, co někdo sledoval. 
Tehdy padly první výstřely a 
také první oběti druhé světo-
vé války. A Frýdek-Místek se 
natrvalo zapsal do dějin, když 
se vojáci 3. praporu 8. pěší-
ho pluku slezského postavili 
jako jediní se zbraní v ruce 
proti nacistickému vetřelci.

„Dodnes si připomínáme 
morální sílu mladých mužů, 
kteří svým postojem dali na-
jevo, že pro svobodu národa 
jsou schopni dát k dispozici 
vlastní život. Nebylo to pouhé 
povstání, ale boj s nepřítelem, 
který chtěl obsadit Czajankovu 
textilní továrnu, kde byla ka-
sárna s ubytovanými nováčky. 
Pochmurné předjaří s sebou 

Město uctilo jedinečný odpor vůči nacistům
přinášelo stejně pochmurnou 
náladu za napjaté atmosféry, 
kdy prezident Emil Hácha odjel 
na jednání do Berlína. Po vzni-
ku samostatného slovenského 
státu a po podepsání vynucené 
kapitulace následoval vpád na-
cistických jednotek do českých 
zemí. Říšské vojsko na cestě do 
Místku, vedené vůdci s místními 
poměry dobře obeznámenými, 
střílelo do již rozžatých poulič-
ních plynových lamp. Ve vstupu 
do Czajankových kasáren Něm-
cům zabránila střelba nováčků s 
velícím kapitánem Karlem Pav-
líkem a jím pověřeným zástup-
cem poručíkem Karlem Martin-
kem,“ přednesl historický exkurz 
primátor Petr Cvik. Připomněl, 
že podle pamětníků byl velitel 
kasáren podplukovník Štěpina 
okolo 18. hodiny povolán na po-
sádkové velitelství, kde obdržel 
rozkaz neklást Němcům odpor. 
Kapitán Pavlík tehdy netušil, že 

se už velitel vrátil, a proto dále 
řídil obranu kasáren.. „Všichni 
důstojníci místecké posádky byli 
odvedeni do Německého domu 
k sepsání protokolu. Potom mu-
seli přihlížet bujarému veselí s 
oslavou vítězství. Byli propuště-
ni až před půlnocí. I ostatní muži 
byli nuceni opustit kasárna, kte-
rá nacisté drancovali. Civilisté 
prožívali trauma při pohledu na 
cestu plnou říšského vojska a při 
pohledu na domy, u nichž hlíd-
kovali němečtí vojáci. Místecká 
posádka byla koncem března 
rozpuštěna. Její hrdinný postoj 
zůstal navždy spojen s historií 
protektorátu Čech a Moravy a 

zároveň spojen s tímto památní-
kem,“ pokračoval primátor.

Město Frýdek-Místek se 
v roce kulatého jubilea těchto 
událostí – v roce 2009 – rozhod-
lo o větším zviditelnění celého 
památného prostoru. Městský 
rozpočet tehdy uvolnil na úpra-
vu ploch kolem památníku i na 
jeho očištění a rekonstrukci přes 
milion korun. Vlajkové stožáry 
umožňují vztyčení vlajek během 
pietních aktů a státních svát-
ků. „A tak se ve Frýdku-Místku 
dostává pohnuté historii roku 
1939 patřičné úcty. Úcty, jaké si 
zasluhuje,“ vzdal hold vojákům 
Petr Cvik.  (pp) 

Statutární město Frýdek-
-Místek získalo dotaci z Ev-
ropské unie na propagaci 
našeho regionu a vydalo dva 
nové propagační materiály, 
jejichž cílem je podpora ces-
tovního ruchu a zvýšení po-
čtu turistů přijíždějících do 
našeho regionu.

„Jedná se o image prospekt 
s poutavými ukázkami atraktivit 
města a jeho okolí, který doplňu-
je kreslená skládací mapka, na-
vigující návštěvníky za památka-
mi. Prospekt ve formátu A5 byl 
vydán ve třech jazykových mu-
tacích, české, anglické a polské 
v nákladu 25 tisíc kusů. Nabízí 
informace o pamětihodnostech, 
o kultuře a tradicích, o přírodních 
zajímavostech a naučných stez-
kách a nechybí v něm tipy kam 
na výlet a kam za sportem. Sklá-
dací mapka pak návštěvníka 
rychle a jednoduše navede za 
památkami či jinými atraktivitami 
města a okolí,“ přiblížil náměstek 
primátora Michal Pobucký. 

Nové propagační materiály za peníze EU 

Nové propagační materiály 
jsou poskytovány návštěvníkům 
města zdarma na pobočkách 
Beskydského informačního cen-
tra. V lednu a únoru již byly pou-
žity k propagaci města na veletr-
zích cestovního ruchu v Brně, v 
Bratislavě a v Praze. 

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vydalo propagační materiá-
ly v rámci projektu Společná 
propagace partnerských měst 
Frýdek-Místek a Bielsko-Biala, 
na který získalo dotaci z Fon-
du mikroprojektů Operačního 
programu Přeshraniční spolu-
práce ČR-Polsko. Na vydání 
propagačních materiálů naváže 
jednodenní poznávací zájezd 
polských turistů do Frýdku-
-Místku a českých turistů do 
Bielska-Bialej s výkladem prů-
vodce v květnu či červnu 2011 
po zajímavostech obou měst 
obsažených v image prospektu. 
Celkové náklady projektu činí 
432 tisíc korun, získaná dotace 
EU 367 tisíc korun.  (pp)

Frýdecko-místecká radnice 
musela rozhodnout o opravě 
mostu nad železniční tratí na 
třídě T. G. Masaryka v prosto-
ru „Rubikovy“ světelné křižo-
vatky. Práce na něm budou 
zahájeny 18. dubna a vyžádají 
si omezení v dopravě.

„Nosná konstrukce mostu 
je vlivem koroze v havarijním 
stavu, křídla a betonový úložný 
práh jsou prostoupeny znač-
nými trhlinami. V rámci oprav 
mostu bude odstraněn mostní 
svršek až na nosnou konstrukci, 
odbourají se stávající chodníko-
vé římsy včetně zábradlí, opraví 
se nosníky, položena bude nová 
izolace a následně nový asfalto-
vý koberec. Nové budou i chod-
níky i zábradlí,“ sdělil výchozí a 
konečný stav projektu náměstek 
primátora Michal Novák. 

Most bude po celou dobu 
oprav, tj. v období od 18. dubna do 
7. srpna, zcela uzavřen. Doprava, 
ať už osobní či autobusová, bude 
provizorně směrována na objízd-

Město musí opravit most 
nou trasu z Kostikova náměstí 
na ulici Slezskou a Hlavní třídu. 
Výjezd z ul. Sadová na T. G. Ma-
saryka bude možný pouze doleva, 
tj. směrem ke kruhovému objezdu. 

Na Rubikově křižovatce vedle 
opravovaného mostu bude po 
dobu jeho oprav vypnuta svě-
telná signalizace a provoz bude 
usměrněn provizorním doprav-
ním značením. Na křižovatce 
bude možné odbočit ve směru 
od magistrátu na Hlavní třídu, a 
to jak ve směru na Místek, tak 
na Český Těšín, a z Hlavní třídy 
bude umožněn vjezd na třídu
T. G. Masaryka v úseku od Rubi-
kovy křižovatky ve směru k ma-
gistrátu. „Chodci budou moci vy-
užít provizorní lávku. Provoz na 
železniční trati pod opravovaným 
mostem bude omezen a v ob-
dobí od 27. 4. do 4. 5. zcela vy-
loučen. Náklady na opravu jsou 
vyčísleny na sedm milionů korun, 
uhrazeny budou z městského 
rozpočtu,“ uvedl další důležité 
informace Michal Novák.  (pp)

OPRAVA MOSTU: Červeně jsou vyznačena omezení, zeleně prů-
jezdné směry.

Ostuda za 2,80
9. 3. v deset hodin dopoledne 

na linku 156 oznámila zaměst-
nankyně supermarketu Kaufland, 
že zadrželi pachatele krádeže. 
Hlídka městské policie na místě 
zjistila, že muž si zvážil a ozna-
čil sáček se zbožím a do takto 
označeného sáčku si navíc přidal 
jednu cibuli. Muž tak z obcho-
du odešel s ostudou a zároveň i 
pokutou, a to jen pro jednu cibuli, 
která měla hodnotu 2,80 Kč. 

Duševně nemocná
12. 3. ve čtyři hodiny odpoled-

ne bylo přijato oznámení, že pod 
zámkem ve Frýdku sedí už dvě 
hodiny nějaká žena. Strážníci, kte-
ří přijeli na místo, zjistili, že žena je 
zřejmě duševně nemocná, a proto 
přivolali lékařskou službu, která si 
ženu převzala do své péče. 

Ztráty a nálezy
15. 3. v osm hodin ráno ozná-

mila žena na Městskou policii ve 
Frýdku-Místku, že v části Frýdek 
u cyklostezky v křoví je červené 
jízdní kolo. Strážníci pro kolo 
zajeli, sepsali zápis o nálezu a 
předali na magistrátu. V ten den 
o půl čtvrté odpoledne další žena 
oznámila nález klíčů. I ty skončily 
na odboru vnitřních věcí.

Stříkačka ve schránce
16. 3. v půl čtvrté odpoledne 

požádal občan Frýdku-Místku o 
odebrání použité injekční stří-
kačky, kterou mu někdo hodil do 
poštovní schránky. Strážníci za-
jeli za oznamovatelem a injekční 
stříkačku vložili do přenosného 
kontejneru na injekční odpad.

Nepoučitelný
17. 3. po jedenácté hodině 

bylo na městskou policii ozná-
meno, že v baru ve Frýdku se 
nachází muž, který pije alkoho-
lické nápoje a chystá se odjet 
motorovým vozidlem. Hlídka 
zašla muže upozornit na vznik-
lou situaci a poučila ho o tom, 
že v žádném případě pod vlivem 
alkoholu nesmí řídit vozidlo. Ve 
dvanáct hodin muž vyšel z baru 
a nasedl do vozidla a odjel. Hlíd-
ka městské policie ho po nějaké 
době zastavila a naměřila 1,25 
a 1,37 promile v dechu. Muže 
si na místě převzala Policie ČR.

Odpad je různý
18. 3. v půl jedenácté dopole-

dne bylo na linku 156 oznámeno 
zakládání černé skládky na ulici M. 
Majerové. Hlídka na místě zjistila, 
že v jednom z bytů na této ulici se 
provádí rekonstrukce a pracovníci, 
kteří se na této rekonstrukci podí-
leli, odnášeli nábytek k popelnicím, 
stejně jako suť, kterou vysypali do 
popelnice. Přestupci byli poučeni 
o ukládání takového odpadu na 
sběrná místa. Celá událost bude 
oznámena příslušnému správ-
nímu orgánu, jako podezření ze 
spáchání přestupku porušením 
vyhlášky města. (pp)
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NOVÉ PÍSMO: Po sedmi měsících už to dětem opravdu jde.
Foto: Petr Pavelka

V tomto školním roce pro-
bíhá ve třídě 1. A Základní 
školy národního umělce Petra 
Bezruče pilotní ověřování no-
vého psacího písma Comenia 
Script. Toto písmo je alterna-
tivní formou psaného písma. 
S realizací pilotního progra-
mu souhlasili rodiče prvňáč-
ků. V čem je toto písmo nové 
a jak probíhá výuka?

Písmo je vytvořeno na principu 
renesančního psaní a má sloužit 
jako základní psací tvar, který 
bude obohacen o individuální ten-
dence každého písaře. Comenia 
Script vychází vstříc současným 
potřebám dětí, které již před pu-
bertou jednotažné písmo opouš-
tějí. To se týká už i dětí na 1. stup-

Nové písmo COMENIA SCRIPT
ni ZŠ. I většina dospělých používá 
pro lepší čitelnost právě variaci 
tiskové kurzivy, tzn. nakloněné 
nespojené písmo. Tím se elimi-
nuje nečitelnost písma. Omezuje 
se zapomínání psaní diakritických 
znamének – píší se hned po na-
psání písmena. Tvary písma jsou 
bližší tiskovému písmu a umož-
ňuje zjednodušit systém čtení a 
psaní. Děti se nemusí učit písme-
na čtyři, ale jen jedno nebo dvě. 
Jednodušší písmo pomáhá více 
porozumět textu. Comenia Script 
má vypracované tahy pro praváky 
i leváky, pro čtení metodou ge-
netickou i analyticko-syntetickou. 
Při psaní se mohou děti zrakově 
opírat o tabulku abecedy, která 
leží na každé lavici. „V současné 

době dovedou napsat všechna 
písmena velké abecedy a postup-
ně si osvojují tvary malých pís-
men. Zvládnou opis, přepis, diktát 
jednoduchých vět. Ve volných 
chvílích se věnujeme také čtení 
současného psacího písma, aby 
si mohli přečíst rukopis svých vrs-
tevníků, rodičů a přátel,“ říká třídní 
učitelka Jitka Hanáková, podle 
níž je učení s Comenia Scriptem 
radostné a tvořivé. „Úzce spo-
lupracuji s rodiči, kteří Comenia 
Script podporují. Všechny písanky 
jsou vzorné, celá třída je úspěšná. 
Mezi dětmi je oblíbené tvořivé 
psaní,“ dodává.

Samotní prvňáčci se pro re-
daktory z 5. A a potřeby školní-
ho časopisu Podsovák svěřili: 

„Píšeme a čteme rádi, poznáme 
všechna písmenka. Už si umíme 
přečíst úkoly i články. Máme hez-
kou úpravu v sešitech i v pracov-
ních listech. Psaní nás baví, rádi 
tvoříme texty.“ Zjistili i názory ro-

dičů: „Odpadá složité nacvičování 
psacího písma. Domácí úkoly jsou 
kratší. Těší nás hezká úprava a 
jednoduché tvary písma. Děti umí 
číst i psací písmo. Naše děti rády 
čtou a tvoří krátké texty.“

poděkování

Poděkování učitelům
K měsíci březnu patří Den učitelů stejně jako vyhlášení výsled-

ků ankety Zlatý Ámos. 
Ocenění učitelského poslání však přesahuje zviditelnění něko-

lika nominovaných a slavnostně oceněných pedagogů, protože 
jsem přesvědčena, že každá škola měla a má ve své historii celou 
řadu „zlatých Ámosů“. Vycházím ze skutečnosti, že většina z nás 
měla příležitost poznat mnoho nezapomenutelných učitelů, kteří se 
snažili pěstovat v nás nejen smysl pro plnění školních povinností, 
ale svým vlastním přístupem nám předávali důležité hodnoty pro ži-
vot. Z jejich moudra jsme čerpali vědomosti a zároveň se učili čest-
nému jednání, spravedlnosti i smyslu pro humor. S odstupem času 
jsme si uvědomovali, že někteří dokázali v pravý čas napomenout, 
být „vrbou“ v našich radostech a starostech.

Věřím, že pohled a vnímání dnešních žáků se nijak významně 
neliší od minulosti. Za ně, ale především za sebe děkuji všem sou-
časným pedagogům za jejich učitelskou práci, za vše, co dělají nad 
rámec svých povinností. Přeji zdraví, radosti v osobním životě a 
naplňování všech pedagogických přání.                Ilona Nowaková

Ve středu 9. března se 
v prostorách frýdecko-místec-
ké základní školy Jiřího z Po-
děbrad uskutečnilo okresní 
kolo soutěže pro žáky osmých 
ročníků Win with Oxford – Re-
alit the UK and the USA.

Tým učitelů anglického jazy-
ka z Jedenáctky, pod záštitou 
nakladatelství Oxford University 
Press, vedený Věrou Kotás-
kovou, která je autorkou celé 
soutěže, se zaměřil na zjišťová-
ní znalostí a vědomostí žáků o 
Velké Británii a Spojených stá-
tech amerických. „Dvoučlenná 
družstva soutěžila v orientaci 
na mapě, ve vědomostním kví-
zu z oblasti historické, literární, 
filmové i hudební. Součástí sou-
těže byla i křížovka zaměřená 
na významné dny a svátky,“ 
vysvětlila náplň soutěže Věra 
Kotásková a pokračovala: „Ve 
druhé části soutěže jsme se 
zaměřili i na poslech anglického 
textu, s cílem doplnit informace, 
a na práci s psaným textem.“ 

Široký tematický záběr sou-
těže a její komplexní pojetí an-

Soutěžíme s Oxfordem
glo-amerických reálií umožnilo 
vybrat mezi soutěžícími deseti 
družstvy z deseti škol ty nejlep-
ší. Vítězi se stal tým z Třince ve 
složení Michal Sikora a Aneta 
Byrtusová.

Spolupráce Základní školy 
Jiřího z Poděbrad s nakladatel-
stvím Oxford university Press se 
i tentokrát ukázala jako velmi za-
jímavá. Kromě metodického ve-
dení výuky anglického jazyka na 
Jedenáctce zajišťuje nakladatel-
ství OUP i hodnotné ceny pro 
vítěze soutěží, které se pořádají 
pod jeho hlavičkou. Zástupky-
ně nakladatelství pro Moravu a 
Slezsko Martina Válková osob-
ně přivítala všechny účastníky 
soutěže a rozdala vítězům hod-
notné ceny, které nakladatelství 
Oxford pro soutěžící připravilo. 

Podle slov Věry Kotáskové 
se už všichni organizátoři těší 
na druhý ročník soutěže. Jede-
náctka však připravuje opět pod 
záštitou nakladatelství OUP na 
28. dubna soutěž Win With Ox-
ford, tentokrát pro žáky prvního 
stupně.  Renata Spustová

Všechno se mi líbilo! Tak 
zněly nejčastější odpovědi dětí 
ze Sedmičky, když se jich paní 
učitelka ptala, jak se jim líbil 
karneval. Ten připravil a zor-
ganizoval Žákovský parlament 
společně se školní družinou. 

Karneval byl připraven pro 
všechny děti z 1. stupně. Na 
pěkné a nápadité masky se 
přišli podívat i někteří rodiče. 
Bohatým programem provázeli 
návštěvníky Ferda Mravenec 
s Beruškou a klaun Jarda. Pěk-
né taneční vystoupení předvedly 
děti ze školní družiny. Dětem se 

Karneval na SedmičceKarneval na Sedmičce

velmi líbily soutěže a vyhlášení 
supertanečníka a supertaneč-
nice a především vyhodnocení 
nejhezčích masek. Děti ocenily 

také to, že se naučily nové tance, 
například makarenu nebo letkies. 
Bylo to hezké a velmi vydařené 
odpoledne.

Učitelka Michaela Vařeková 
aktivně spolupracuje s nakla-
datelstvím Oxford University 
Press. V roli pilotní školy na-
kladatelství Oxford University 
Press se osvědčila frýdecko-
-místecká základní škola Jiřího 
z Poděbrad, a to i díky pracov-
nímu úsilí a nasazení učitelky 
anglického jazyka na prvním 
stupni Michaely Vařekové.

V časopise nakladatelství 
Oxford University Press Novin-
ky z Oxfordu hodnotí Michaela 
Vařeková na základě vlastních 
pracovních zkušeností s dětmi 
z frýdecko-místecké Jedenáct-
ky soubor učebnic a výukových 
materiálů určených dětem za-
čínajícím s anglickým jazykem. 
„Chtěli jsme našim žákům zajistit 
co nejlepší návaznost mezi uči-
vem jednotlivých ročníků, výraz-
ně podpořit osvojování správné 

Jedenáctka v časopise
výslovnosti, vytvořit rozvoj po-
slechu a motivovat děti k domácí 
přípravě,“ uvedla v článku Micha-
ela Vařeková a dodala: „Právě 
proto jsme velmi přivítali pracovní 
sešity Happy nakladatelství OUP 
obohacené o MultiROMy, je-
jichž obsah nás ještě více utvrdil 
v tom, že změna učebnic byla 
správným rozhodnutím.“

Ve svém hodnocení neopo-
mněla Michaela Vařeková ani 
nejmodernější trendy výuky, kte-
ré nabízí efektivní spojení učeb-
nicové řady s interaktivní tabulí. 
„Tato moderní technika zaujme 
snad každé dítě, protože využívá 
vícesmyslové vyučování. Časté 
změny aktivit a působivé efekty 
pomáhají žákům s udržením po-
zornosti a hodiny angličtiny pří-
jemně zpestřují,“ uvádí závěrem 
svého článku pro časopis Novin-
ky z Oxfordu Michaela Vařeková.

Základní škola Frýdek-
-Místek Komenského 402 již 
mnoho let úspěšně integruje 
žáky se specifickou poruchou 
učení. Nejvhodnějším obdobím 
pro zařazení dítěte do systému 
vzdělávání v naší škole je třetí 
třída, ale nikdy není pozdě. 

Pokud je dítě vyšetřeno 
pedagogicko-psychologickou 
poradnou a je mu diagnostiko-
vána specifická porucha učení, 
je důležité včas ve druhém po-
loletí školního roku konzultovat 
vhodnost zařazení dítěte s Mgr. 
Šárkou Nahodilovou (zástupky-

ně ředitelky školy a speciální pe-
dagog). Kontakty a informace o 
škole najdete na www.4zsfm.cz.

Integrace je možná dvěma 
způsoby: formou individuální 
(zařazením žáka do běžné třídy) 
a skupinovou (zařazením žáka 
do skupiny – třídy se 12 žáky, v 
níž jsou všichni se stejným po-
stižením). Ve škole jsou v kaž-
dém ročníku dvě tradiční třídy, 
od třetího do devátého ročníku 
vždy navíc jedna třída pro žáky 
se specifickou poruchou učení. 
Vzdělávání žáků ve speciálních 
třídách zajišťují speciální peda-
gogové, kteří dbají na dodržo-
vání speciálně pedagogických 
postupů při nápravě poruch, 
pracují v týmu s ostatními učiteli 
a s rodiči. Dobře vedené děti se 
specifickou poruchou učení jsou 
úspěšné v řadě různých soutěží, 
mimoškolních aktivit a zejména 
ve svém dalším vzdělávání na 
středních školách.

Výhodou integrovaného vzdě-
lávání je příprava na dospělý 
život v běžném prostředí, kva-
litnější vzdělávání a individuální 
přístup k dětem.

Zveme vás do naší školy na 
Den otevřených dveří v úterý dne 
19. dubna.

Mgr. Šárka Nahodilová

Školní integrace na 4. základní škole
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Na 6. základní škole slavili 
i letos Den učitelů tradičním 
Dnem naruby, jehož smyslem 
je, aby si žáci 9. ročníků vy-
zkoušeli práci svých učitelů. 
Po náročných přípravách, kte-
ré museli deváťáci v písemné 
podobě předat ke schválení 
vyučujícím, nastoupili v pátek 

Oslavy Dne učitelů na 6. ZŠ se Dnem narubyOslavy Dne učitelů na 6. ZŠ se Dnem naruby

25. března do 1. až 8. tříd v roli 
těch, kteří mají něco naučit.

Čtyři vyučovací hodiny daly 
některým z nich skutečně zabrat, 
a tak se na závěr slavnostního 
dne rádi zúčastnili vyhlašování 
výsledků ankety o Ámose Šest-
ky. Mistrovskou show ve sportov-
ní hale předvedli v roli moderá-

torů pro tento den zvolení ředitel 
školy Dominik Botek a jeho zá-
stupce Lukáš Macek, kteří doká-
zali strhnout nejen diváky z řad 
žáků, ale i samotný pedagogický 
dozor. Vyhlašování jednotlivých 

kategorií o nejsympatičtějšího, 
nejvtipnějšího, nejpřísnějšího vy-
učujícího nebo také učitele, který 
má své hodiny nejzajímavější, 
oživila krátká pěvecká a taneční 
vystoupení v podání žáků 9. tříd.

Absolutním vítězem se po 
součtu všech hlasů stal Jan 
Hrabec, kterého při závěrečném 
ceremoniálu dekorovala šerpou 
a „ámosovskou“ korunkou ředi-
telka školy Libuše Zárubová.

Deváťáci-učitelé vzali svou roli skutečně vážně a na Den naruby se také náležitě oblékli.

Loňské prvenství v anketě o Ámose obhájil Jan Hrabec.

Znáte tajemství „Babo-
ček“? Děti z MŠ Anenská 
656, Frýdek-Místek, p.o. ze 
třídy Motýlek ho již znají. A to 
díky jejich rodičům, kteří jim 
ho přečetli ze stejnojmenné 
knihy v průběhu zábavného 
odpoledne zorganizovaného 
v rámci projektu „Celé Česko 
čte dětem“.

Rodiče dětem četli zajímavý, 
zábavný, a přitom velmi hluboký 
příběh, jenž byl zpestřen veselý-
mi úkoly nejen pro děti ale i pro 
rodiče samotné. 

Po rozuzlení velkého tajemství 
„Baboček“ se třída Motýlek pro-
měnila v tvořivou dílnu, kde pod 
šikovnými ručkami dětí a rodičů 
vznikaly „Babočky“ různými tech-
nikami. Ty dnes zdobí společné 
prostory MŠ. Po celou dobu 
zábavného odpoledne ve třídě 
poletovaly nejen „Babočky“, ale 
i motýlci smíchu, dobré nálady a 
vzájemné soudružnosti.

V mateřské škole Anenská se 
bude společné čtení pro děti a ro-
diče realizovat postupně ve všech 

Za tajemstvím společně s rodiči

třídách. Stane se tak jednou z 
aktivit, jimiž je v MŠ realizován 
projekt „Celé Česko čte dětem“, 
do něhož se mateřská škola za-
pojila v září 2010. Mezi další ak-
tivity týkající se tohoto velmi pro-
spěšného projektu patří například 
předčítání rodiči při odpoledním 
odpočinku, předčítání žáky 8. 
ZŠ a 6. ZŠ, pravidelné návštěvy 
knihovny, výroba vlastních knih či 
třídních čtenářských deníků. 

Podstatnou část předškolní-
ho vzdělávání tvoří spolupráce 
školy s rodiči, proto se v naší 
organizaci snažíme právě ces-
tou společných akcí pedagogů a 
rodičů všem vysvětlit důležitost 
každodenního předčítání, jež 
dětem pomáhá nejen v prvopo-
čátcích čtení a psaní, ale hlavně 
ve vybudování pevného vztahu 
mezi rodičem a dítětem.

Stanislava Korcová

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku rozhodlo na 3. zasedání 
dne 7. 3. 2011 usnesením č. IX/9a o sloučení příspěvkových orga-
nizací Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 2254 a Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 
139, s účinností od 1. 1. 2012. Přejímající organizací se stane Zá-
kladní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 
2254. Sloučením zanikne organizace Základní škola Frýdek-Mís-
tek, El. Krásnohorské 139. Všechen majetek, práva a závazky 
organizace Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 139 
přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Základní škola a 
mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254.

Oznámení o sloučení škol na ulici El. Krásnohorské

Ukázkové vyučovací hodiny
Vybavení učeben
Jazykový labyrint

Hudební dílna
Výtvarné činnosti
Sportovní soutěže
Zájmové aktivity

Žákovské pokusy z
fyziky a chemie

Mikroskopie biologických 
preparátů

Prezentace žákovských prací
Bližší informace:

telefon 558 432 551,
mobil 725 875 220

tomiczekj@4zsfm.cz,
www.4zsfm.cz

Přijďte navštívit školu vašich 
bývalých spolužáků z Bašky, 

z Chlebovic, ze Skalice.
Těšíme se na vás. Učitelé a 

žáci 4. ZŠ Frýdek-Místek 

Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402

JSI BUDOUCÍ ŠESŤÁK?
Zveme tebe a tvé rodiče k návštěvě naší školy.

KDY? V úterý 19. dubna 2011 od 10:00 do 16:00 hodin
KAM? Do budovy 2. stupně ZŠ, Komenského 402, F-M
PROČ? OTEVŘEME PRO VÁS DVEŘE NAŠÍ ŠKOLY:

Město se zasadilo o to, aby 
byla vybudována nebo rekon-
struována sportovní hřiště u 
základních škol města. Jsou 
moderní, krásná, nabízející mož-
nosti k pohybu žákům v době 
vyučování, ale i mimo ně. Hřiš-

Choďte sportovat na hřiště škol města
tě si lze po dohodě pronajímat 
rovněž obyvateli města, kteří si 
chtějí ve volném čase zasporto-
vat. Každý pohybuchtivý občan 
si může přijít do školy hřiště 
pronajmout, objednat si telefo-
nicky. Kontakty na školy jsou 

na webových stránkách škol na 
web stránkách města. 

Ve Frýdku se jedná o hřiště u 1. 
ZŠ, 2. ZŠ, 9. ZŠ a 11. ZŠ. V Místku 
jsou to 4. ZŠ, 6. ZŠ, 7. ZŠ, 8. ZŠ. 
V okrajových částech jsou hřiště u 
ZŠ Lískovec a ZŠ Skalice.

4. ZŠ: Perfektní podmínky ke sportování.
Foto: Petr Pavelka

6. ZŠ: Skvělá hala i venkovní sportoviště.
Foto: Petr Pavelka
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

z atletiky

Plavání veřejnosti na 11. ZŠ
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

MSFL - muži „A“ (jaro 2011)
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)
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

LÉTO NA KONI
letní výcvikové kurzy
www.skalickydvur.cz

POHYBOVÉ KURZY SE ZAMĚŘENÍM NA TENIS
PRO DĚTI OD ČTYŘ DO DESETI LET

Frýdek Místek – tenisové kurty TK TENNISPOINT FM
(u ředitelství VP FM)

25. duben – 30. červen
v pondělí nebo ve čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod

1.000 Kč za 10 hodinových lekcí
Lekce probíhají pod vedením profesionálních trenérů, na speciálních 

dvorcích s míči a raketami vhodnými pro děti.
Tel: 420 602 718 364

e-mail: tennispoint@tennispoint.cz, www.tennispoint.cz 
Ve středu 20. 4. 2011 od 15:00 do 17:00 hod

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO RODIČE A DĚTI

Primátor Petr Cvik přijal na 
radnici taekwondistku Lucii 
Pavláskovou, trojnásobnou 
vicemistryni Evropy a úspěš-
nou reprezentantku, s trené-
rem TAEKWON-DO JOOMUK 
ITF Frýdek-Místek Jozefem 
Juhásem.

Šestnáctiletá Lucie se věnuje 
taekwondu už téměř deset let, 
k tomuto sportu se dostala přes 
staršího bráchu, a i když nechtě-
la kráčet v jeho šlépějích, tento 
bojový sport si postupně oblíbi-
la. Přes veškeré úspěchy má i 
mimosportovní plány – ráda by 
dále studovala, láká ji medicína. 
„Někteří se nám ke sportu vrace-
jí i po vysoké škole,“ nevidí mož-
ný konec po střední škole jako 
definitivní trenér Juhás. „Důleži-
té je i to, co se díky taekwondu 

Primátor ocenil taekwondistkuPrimátor ocenil taekwondistku

naučí u nás. Kázeň, disciplína, 
to vše se jim bude v životě ho-
dit. Absolvujeme nejen závody, 
ale pěstujeme také zdvořilost a 
čestnost. Ale Lucka, ta je hodná 
až moc. Možná to je právě ten 

kousek, co ji vždycky dělí od zla-
ta. Ještě na tom budeme praco-
vat, takové zdravé naštvání pro-
stě pomáhá, ale jinak rozhoduje 
rychlost, technika a hlava,“ říká 
Juhás.  (pp)

U PRIMÁTORA: Petr Cvik přijal Lucii Pavláskovou s trenérem Joze-
fem Juhásem.

Mladé běžkyně 
skvěle reprezentovaly

V Brně proběhl 66. ročník 
populárního Běhu Lužánkami. V 
pěkném prostředí rozlehlého par-
ku startovalo za pěkného počasí 
téměř 400 běžců z České repub-
liky, Slovenska, Polska, Maďar-
ska, Rakouska, Ukrajiny, Řecka 
a Islandu. Skvělým způsobem si 
vedla skupinka běžkyň Slezanu 
Frýdek-Místek. V početném poli 
mladších žaček v závodě na 700 
m sice podlehla ve finiši Helena 
Benčová své soupeřce, přesto 
je druhé místo výborným výsled-
kem. Na bronzový stupínek ji na-
víc doprovodila Kristýna Škande-
rová. To v závodě starších žaček 
na 1600 m se v první polovině tra-
tě držela na čele šestičlenná sku-
pina, ovšem potom už převzala 
otěže do rukou dvojice sester 

Siebeltových. Zvýšila tempo a v 
cílové rovince již sváděla souboj 
pouze mezi sebou, nakonec se z 
vítězství radovala Veronika před 
Kateřinou. No a skvělý výsledek 
dovršila Michaela Danysová 
druhým místem mezi dorosten-
kami na trati 3400 m. V hlavním 
závodě mužů startoval Roman 
Říha, který na trati 8,5 km doběhl 
v čase 31:34 minuty na 18. místě. 
Josef Nejezchleba mezi veterány 
nad 50 let obsadil v čase 35:02 
minuty 7. místo.

Běžecká sezóna
byla už zahájena

Za krásného slunečného po-
časí byla v našem městě zahá-
jena běžecká sezóna. Prvním 
závodem Běžecké ceny mládeže 
i Běžecké velké ceny dospělých 
byl 11. ročník Slezanského kro-
su, který připravil atletický oddíl 

Mladší minižačky Basket-
balového klubu Frýdek-Mís-
tek 1. ZŠ odehrály dvojutkání 
s družstvem SBŠ Ostrava, ve 
kterém šlo o to, kdo obsadí 

Vítězný boj o druhé místo v tabulce
druhou příčku za Havířovem.

„První zápas se nám velice vy-
dařil a vyhráli jsme s přehledem o 
34 bodů. Druhý, to už byla bitva 
kdo s koho. (Pokrač. na str. 7)

V sobotu 12. března se 
uskutečnil turnaj hokejových 
nadějí 3. tříd ve velkém hokeji. 
Celkem čtyři týmy slovenské-
ho Kežmarku, Šumperku, Opa-
vy a našich domácích soupeři-
li v šesti zápasech o medaile.

Otevírací utkání hráli naši klu-
ci s Mladými draky ze Šumper-
ka. V utkání dominovali draci v 
poměru 10:0, a to i přes spoustu 
vyložených šancí našich hráčů. 
Následující utkání odehráli naši 
borci s Opavou. I přestože pro-
hrávali 0:3, dokázali otočit nepří-

Turnaj třeťáků na velkém hřišti skončil stříbrem našich barev
znivé skóre a zvítězili po velkém 
boji 7:5. Naši po vítězství nad 
Opavou nezaváhali a zvítězili 
následně nad Kežmarkem 10:1.

Za naše kluky stříleli branky 
Lednický, Hrček, Rusina, Franči-
ák a Pastor. Nejlepšími hráči na 
turnaji byli vyhlášeni i zástupci 
domácích – brankář Matlák a 
útočník Hrček Jiří.

Konečné pořadí turnaje:
1. HK Mladí draci Šumperk
2. HC Frýdek-Místek
3. HC Opava
4. Kežmarok 

STŘÍBRNÍ: Medaile třeťákům pověsil na krk primátor Petr Cvik.      Foto: Petr Pavelka

TJ Slezan Frýdek-Místek. V are-
álu slezanského stadionu čekal 
na závodníky travnatý okruh 
dlouhý 780 m s několika krátkými 
výběhy a sešla se téměř stovka 
běžců. V mládežnických kate-
goriích zvítězili Denisa Pánková 
a Jan Lubojacki (roč. 2002 a 
ml.), Eliška Kopcová a Jan Kváš 
(2000-01), Helena Benčová a 
Zdeněk Martinák (1998-99), Ve-
ronika Siebeltová a Vladimír Šmi-
řák (1996-97), Michaela Dany-
sová a Daniel Kovář (1994-95). 
V hlavním závodě mužů vyhrál 
na trati 6 km zcela jasně domácí 
Peter Mikulenka před Radkem 
Karnufkem z Vítkovic a Radimem 
Kasalíkem z Kravař. Na ženy če-
kaly 3 km a nejlépe si vedla Adé-
la Esentiérová z Ostravy, před 
Kateřinou Bluchovou z Kroměří-
že a domácí Petrou Čaganovou.
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(Pokračování ze strany 6)
Soupeř vycítil, že jsme se pře-

stali nabízet pro příhru, přitvrdil v 
obraně a najednou se nám pře-
stalo dařit a hráčky ztrácely jis-
totu. Ukápla i nějaká slzička, ale 
basket je prostě tvrdá kontaktní 
hra a tam žádné princezny nema-
jí místo. Holky se musí taky naučit 
hrát tvrdě, ale bez zákeřných fau-
lů. Jsme si jistí, že to zvládneme. 
Takových zápasů se silnými sou-
peři potřebujeme víc, a proto se 

Vítězný boj o druhé místo v tabulce
chystáme na velikonoční turnaj 
do Prahy,“ hodnotili trenéři.

1. zápas 54:20 (29:10)
Šimíčková 12, Kučerová 9, 

Drabíková 7, Řehová 6, Malé-
řová, Kučná a Ručková po 4, 
Hudcová, Marková, Volná a 
Zmeškalová po 2.

2. zápas 52:38 (26:18)
Marková 16, Maléřová 8, Ši-

mičková 7, Kučerová 6, Kučná 
a Ručková po 4, Řehová, Volná 
a Zmeškalová po 2, Hudcová 1.

Takový vstup do jarní části 
MSFL si určitě valcíři a jejich 
fanoušci nepředstavovali. I 
když po odfláknuté generálce 
s juniorkou Baníku (1:4) se 
možná někteří ani tolik nediví.

Valcíři vstoupili do utkání ve-
lice aktivně a zápas mohl být 
prakticky v úvodních minutách 
rozhodnutý. Jenže hned v úvod-
ní minutě propásl první šanci 
Kerbr, který nezužitkoval cent-
rovaný míč od Literáka. Největší 
příležitost si domácí vypracovali 
ve 20. minutě. To se na levé 
straně uvolnil Kerbr a na jeho 
přízemní centr přes celou šíři 
branky si naběhl Biolek. Pra-

Valcířům se premiéra nepovedla
FOTBAL F-M : SK UNIČOV (0:1)

vý záložník valcířů ale v tutové 
pozici bohužel bránu Hanáků 
přestřelil. Hosté úvodní tlak do-
mácích přestáli a také oni začali 
vystrkávat růžky. Uničov šel ve 
Stovkách do jednobrankového 
vedení, které se mu bohužel po-
dařilo udržet až do samého kon-
ce zápasu. „Hostům jsme dnes 
ty body zkrátka darovali. Bohu-
žel jsme gól nedali a naopak 
obdrželi takový ušmudlaný. Po 
změně stran jsme zkusili hru na 
tři útočníky, ale hrozili jsme už 
jen po standardkách nebo od-
ražených balónech. Zápas jsme 
dnes prostě nezvládli,“ přiznal 
domácí kouč Oldřich Machala. 

JUNIOŘI VYUČOVALI: Mladíci na závěr přípravy domácí pěkně zvál-
covali.   Foto: Petr Pavelka

Ve dnech 23. - 26. 2. se 
uskutečnilo Mistrovství Evropy 
v taekwondu ITF. Tento šam-
pionát letos pořádalo hlavní 
město Estonska Tallin. Do této 
země jeli hájit barvy České re-
publiky také frýdecko-místečtí 
taekwondisté ze Školy Taek-
won-do ITF Frýdek-Místek. 

Již první závodní den se mohli 
radovat z cenných kovů hned 
čtyři naši reprezentanti – Sára 
Barabášová (1.dan), která vy-
bojovala 3. místo v týmových 
sestavách, Filip Gavlas (2.dan), 
který se dostal až do finále a 
odvezl si stříbrnou medaili, tak-
též v týmových sestavách, dále 
Jan Kaděra (1.dan) stejně jako 
Filip vybojoval stříbro a Kateři-
na Kolářová (1.dan) přidala do 
frýdecko-místecké sbírky další 
2. místo v týmových sestavách. 
Druhý soutěžní den probíhal 
v duchu matsogi – sportovního 
boje. Tady zabodoval náš velký 
favorit Martin Kosík (1.dan) a stal 
se v seniorské skupině Vicemis-
trem Evropy ve váhové kategorii 
do 71kg! Jan Kaděra a Marek 
Mojžíšek dokázali zazářit během 
třetího soutěžního dne v disci-
plíně tukgi (speciální přerážecí 
techniky do výšky a dálky), kde si 
kluci doslova vyskákali stříbrnou 
medaili. Úžasný výsledek před-
vedl také Filip Gavlas, když si 

Naši taekwondisté bojovali v Tallinu

V TALLINU: Frýdecko-místečtí borci a borkyně – Martin, Filip, Honza, 
Marek, Lumír, Sára, Jana, Kačka.

vyskočil pro nejcennější zlatý kov 
a stal se tak, společně s týmem, 
Mistrem Evropy! Avšak všichni 
netrpělivě čekali na poslední zá-
vodní den na tzv. královskou dis-
ciplínu – týmové matsogi. Tady 
opět zazářil Martin Kosík a odvezl 
si bronzovou medaili z této disci-
plíny. Dařilo se také Sáře, která si 
stejně jako Martin odvezla bronz. 
Tento den byla na řadě také po-
slední disciplína – sebeobrana, 
hosinsul. Jedná se o secvičenou 
minutovou scénku, kde jeden 
taekwondista hraje hrdinu a brání 
se proti třem útočníkům. Scénku 
vždy tvoří zajímavá zápletka, kte-
rou tentokrát vymysleli naši dlou-
holetí ,,showmani‘‘ Lumír Kunz 
(1.dan) a Filip Gavlas (2.dan), 

kteří sehráli útočníky tak výtečně, 
že se dostali až k 2. místu a stří-
brné medaili! 

Hned po skončení Mistrovství 
Evropy, probíhal v Tallinu také 4. 
ročník Mezinárodní her bojových 
umění. Na tuto prestižní soutěž 
byl také nominován Filip Gavlas 
z Místku, který ukázal své kvality 
na ringu, když dokázal vybojovat 
cenné 2. místo ve sportovním boji 
a vynahradil si tak nezdar v této 
disciplíně na mistrovství Evropy.

Velký dík patří také trenérům 
reprezentace a nyní poprvé tudíž 
i Janě Hoňkové (3.dan), která 
úspěšně ukončila svou repre-
zentační kariéru jako závodnice 
a převzala post trenérky junior-
ských děvčat. 

Volejbalový oddíl ŠSK 
Beskydy byl pověřen pořa-
datelstvím prvního kola Mis-
trovství České republiky ve 
volejbalu starších žáků.

Prvního kola se zúčastní 
celkem třicet dva týmů – první 
dva celky z každého krajského 
přeboru a družstva na pátém 
až osmém místě v Českém po-
háru. Celky jsou nalosovány do 

Mistrovství ČR volejbalu starších žáků
čtyř skupin po osmi družstvech. 
Z každé osmičlenné skupiny 
postoupí do vlastního finálového 
turnaje první tři družstva.

Turnaj ve Frýdku-Místku se 
bude hrát ve dnech 15.-17. dub-
na na hale SPŠ v Místku vedle 
domu seniorů. Po desetiletích 
úspěchů dívčích složek tak Frý-
dek-Místek zažije první vlaštov-
ku vzestupu volejbalu chlapců.

Na fotografii je smečař družstva žáků Michal Stafinski.

V sobotu 19. 3. se uskuteč-
nil fotbalový turnaj benjamín-
ků ročníku 2004, který pořá-
dal ŠSK IR-Progres Bílovec.

Mladí valcíři vstoupili do turnaje 
jako uragán a po celý turnaj hráli 
s neuvěřitelnou chutí a nasaze-
ním. Zdálo se, že jejich odhodlání 
a chuť po fotbale je nevyčerpa-
telná. Každé utkání kluci odehráli 
v takovém tempu, že si zasloužili 
obdiv nejen od trenérů a rodičů, 
ale i od ostatních mužstev.

Konečné druhé místo byla jen 
odměna za předvedenou „hru“, 
kterou se prezentovali na vý-
borně zorganizovaném turnaji. 
Početná enkláva rodičů a rodin-
ných příslušníků vytvořila jako 
vždy bouřlivou atmosféru a hna-
la kluky k výborným výkonům, za 
co jim patří veliký dík.

Turnaje se zúčastnili: Martin 
Hrubý, Michal Štětinský, Vojtěch 
Kaňák, Filip Závada, Lukáš Kiš, 
Sebastián Buchlovský, Jiří Vo-
koun, Ondřej Maléř a Milan Závod-
ný. Trenéři: Roman Vojvodík, Ro-
man Šimánek a Tomáš Vokoun.

Výsledky: TJ Radůň 1:0 Voj-
těch Kaňák, FC Vítkovice 2:0 Milan 
Závodný, Ondřej Maléř, Žilina 4:0 
Ondřej Maléř, Vojtěch Kaňák, Filip 
Závada, Martin Hrubý, Kozlovice 
0:1, SK Polanka 7:1 Lukáš Kiš 2, 
Filip Závada 2, Michal Štětinský 2, 
Vojtěch Kaňák, Bílovec 1:0 Lukáš 
Kiš, Kopřivnice 2:1 Vojtěch Kaňák, 

Benjamínci byli stříbrníBenjamínci byli stříbrní

Michal Štětinský, SK Sigma Olo- mouc 1:4 Vojtěch Kaňák.
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kázala schopnost tvořivé a empa-
tické učitelky, kterou práce s dětmi 
naplňuje a uspokojuje. Využívá ne-
tradičních forem práce, které dove-
dou ocenit nejen děti, u kterých je 
velmi oblíbená. Je velice obětavá, 
iniciativní a organizačně schopná. 

Mgr. KOPCOVÁ Eva
ZŠ a MŠ F-M, Lískovec 320

Jde o velice aktivní učitelku, 
která je zapojena do městského 
projektu FM Education. Žáci, kte-
ré vyučuje matematice, dosahují 
výborných výsledků v soutěžích. 
Do výuky neustále zavádí inova-
tivní metody. Dlouhou dobu vedla 
žákovskou samosprávu. Neustá-
le se vzdělává ve svém oboru. 
Mgr. KUREČKOVÁ Vladimíra
ZŠ F-M, El. Krásnohorské 139

Patří k oporám pedagogického 
sboru. Byla zásadní zpracovatel-
kou školního vzdělávacího pro-
gramu pro výuku angličtiny na 1. 
stupni s návazností na výuku ang-
ličtiny na 2. stupni. Díky její osob-
ní angažovanosti pořádá škola 
již pátým rokem „Miniolympiádu 
v AJ“, která je na vysoké profesi-
onální úrovni. Aktivně je zapojena 
do projektu FM Education.

MACKOWSKÁ Ivana
ZUŠ F-M, Hlavní třída 11

Paní učitelka vyučuje hru na 
klavír. Dlouhodobě dosahuje 
se svými žáky velmi dobrých 
výsledků jak na koncertech, tak 

Primátor Petr Cvik s ve-
doucí odboru školství kultury, 
mládeže a tělovýchovy Ilonou 
Nowakovou ocenili v úterý 
29. března u příležitosti Dne 
učitelů patnáct žen za jejich 
pedagogickou práci. Po le-
tech se nedostalo na žádného 
muže, což ovšem dokresluje 
současný stav většiny peda-
gogických sborů s absolutní 
převahou slabšího pohlaví.

Mgr. HANÁKOVÁ Jitka
ZŠ F-M, tř. T. G. Masaryka 454

Vyučuje na 1. stupni základní 
školy. Patří mezi pedagogy, kteří již 
15 let realizují úspěšně alternativní 
projekt Začít spolu. Svým vstříc-
ným pozitivním přístupem vštípila 
mnohým lásku ke škole a vzdělá-
vání. Je skvělou elementaristkou a 
oporou učitelského sboru.

HRNEČKOVÁ Irena
MŠ Beruška F-M,
Nad Lipinou 2318 

Vedoucí učitelka odlouče-
ného pracoviště s dlouholetou 
praxí. Svými pedagogickými 
zkušenostmi přispívá k výchově 
nových pedagogických pracovní-
ků. Nadále se vzdělává a ve své 
praxi upřednostňuje nové trendy 
výchovy a vzdělání. Je přátelská, 
vstřícná a ochotná pomáhat. 
KONEČNÁ Adriana – MŠ Po-
hádka F-M, Třanovského 404

Pracuje ve školství 20 let. Pro-

na soutěžích a dalších akcích. 
Často školu reprezentovala jako 
klavíristka a korepetitorka.
MATULOVÁ Ivana – MŠ Mate-
řídouška FM, J. Božana 3141

Pracuje s dětmi již 27 let. Má 
výborné pedagogické výsledky, 
trpělivě rozvíjí u dětí vztah k hud-
bě a zpěvu, je garantem kultur-
ních, školních i mimoškolních 
akcí. V kolektivu zaměstnanců, 
rodičů i dětí je velice oblíbená. 
Stále pečuje o svůj odborný růst.

Mgr. MITANOVÁ Miluše
ZŠ F-M, Pionýrů 400

Vyučuje na 2. stupni. Od 
počátku působení na škole je i 
výchovnou poradkyní. Deset let 
byla preventistou sociálně pato-
logických jevů. Dnes aktivně pra-
cuje ve školském poradenském 
pracovišti. S žáky se zapojuje do 
dějepisných soutěží i v rámci ce-
lostátní působnosti, kde dosahuje 
ojedinělých úspěchů.

Mgr. MUCHOVÁ Renáta
ZŠ F-M, Československé 

armády 570

Vyučuje na 1. stupni, výraz-
ně se angažuje v problematice 
vzdělávání nadaných žáků. Vede 
klub nadaných dětí. Je hlavním 
garantem spolupráce Osmičky s 
mateřskými školami. Je zapojena 
do projektu „Integrace na druhou“, 
který má za cíl zkvalitnit systém 
péče o žáky se speciálními vzdě-
lávacími potřebami. Neustále pra-

cuje na svém odborném růstu. 
Mgr. PALÁTOVÁ Hana

ZŠ F-M, Komenského 402

Působí ve školství od roku 
1981. Podílela se na tvorbě ŠVP, 
zapojuje se do všech akcí školy. 
Připravuje žáky na kulturní vy-
stoupení, zeměpisné, jazykové a 
pěvecké soutěže. Připravuje žáky 
na soutěže v oblasti informační 
gramotnosti. Má nejen vynikající 
vztah k dětem, ale i v kolektivu 
pedagogů je velmi oblíbená. 

Mgr. ŠŤOTKOVÁ Denisa
ZŠ a MŠ F-M, El. Krásnohor-

ské 2254

Zástupkyně ředitele pro 1. 
stupeň. Vyučuje především 
anglický jazyk, dbá o svůj pro-
fesní růst a odbornost. Lidským 
přístupem, laskavým slovem a 
vlídností si získává nejen srdce 
svých žáků, ale také pedagogů, 
kteří pod jejím vedením pracují 
a tvoří s radostí a nadšením. Je 
oporou pedagogického sboru. 

Mgr. THIELOVÁ Jarmila
ZŠ F-M, 1. máje 1700

Je výchovnou poradkyní školy, 
svým přístupem k žákům, dobrým 
srdcem, příkladnou komunikací 
s rodiči a zároveň důsledností do-
káže vyřešit většinu negativních 
projevů chování dětí ke spokoje-
nosti všech zúčastněných. Věnuje 
se žákům se speciálními vzdělá-
vacími potřebami a výchovnými 
problémy, má vynikající organi-
zační schopnosti. Za celoživotní 

a profesionální práci ve školství jí 
patří velké poděkování. 

Mgr. VAŘEKOVÁ Michaela
ZŠ F-M, Jiřího z Poděbrad 3109

Vyučuje na 1. stupni. Patří mezi 
mimořádně všestranné pedagogy. 
Vyniká v zavádění alternativních 
metod, zejména ve výuce ang-
lického jazyka. Působí lektorsky, 
významně se podílí na projektech 
školy. S mimořádnou invencí a 
osobním nasazením organizuje 
sportovní i kulturní akce. Práci vě-
nuje hodně osobního času.

Mgr. VELČOVSKÁ Blažena
ZŠ a MŠ F-M, Jana Čapka 2555

Učitelka s dlouholetou praxí 
dosahující výborných výsledků 
v oblasti výchovně-vzdělávací 
práce. Do vyučování začleňuje 
nové prvky moderního vzdělávání. 
Se zaujetím se věnuje metodické 
činnosti na 1. stupni a oblasti envi-
romentální výchovy. Ráda předává 
zkušenosti mladším kolegům. 

VENGLÁŘOVÁ Danuše
ZŠ a MŠ F-M, Skalice 192

Pracuje s dětmi v MŠ, kde je 
díky ní pestrá a různorodá na-
bídka činností a aktivit. Děti pod 
jejím vedením chodí na netradič-
ní výlety a vycházky za pozná-
ním. Organizuje vystoupení dětí, 
které vždy potěší. Je pracovitá, 
nápaditá a tvořivá, vstřícná při 
společném řešení problémů.

Den učitelů

Město ke Dni učitelů ocenilo vybrané pedagogyMěsto ke Dni učitelů ocenilo vybrané pedagogy
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(Pokračování ze strany 1)
Kromě prostor, které již mělo 

Beskydské informační centrum 
v budově města na místeckém 
náměstí k dispozici, získalo íčko 
další prostory v patře po uvolně-
né bytové jednotce. Rekonstruk-
ce již nevyhovujících rozvodů 
vody, vytápění a elektroinstalace 
nebyla jednoduchá, musel se 

brát ohled na památkáře, vzhle-
dem k tomu, že dům se nachází 
v historickém jádru města. Vše 
se však zdárně podařilo, prosto-
ry mají nové dispozice a přede-
vším se z nich podařila odstranit 
vlhkost, které by měla zabránit 
nová izolace. „Jsme rádi, že 
jsme při této příležitosti rozší-
řili zázemí pro zaměstnance a 

Beskydské informační centrum v novém
v prodejně jsme mohli umístit 
nové propagační prostředky 
a prvky, kterými chceme po-
skytnout návštěvníkům našeho 
centra větší přehlednost v nabí-
zených službách. Věříme, že se 
nám to podařilo,“ doufá ředitel-
ka Konvičná, která poděkovala 
městu za důležitou investici do 
oblasti turistického ruchu.  (pp)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

Koncert Japonsku
Harmonie pro Japonsko je název benefičního 

koncertu konaného v pátek 8. dubna od 17 hodin 
v Kině Petra Bezruče pod záštitou Statutárního 
města Frýdek-Místek. Všichni účinkující se dob-
rovolně vzdávají honoráře ve prospěch konta 
na podporu Japonska. Vybrané finance budou 
předány přímo na koncertu zástupcům organiza-
ce Adra. Vystoupí: Ostravička, Šubaduba band, 
F-M band, Behind The Door, RK 130, Humbug, 
Pavel Býma, René Souček, David Stypka and 
Bandjeez, Toys, Neolit Culture a Volný prostor.

Koupím knižní pozůs-
talost, grafiku a staré 
pohlednice. Rychlé 
a solidní jednání. 
Přijedu, odvezu.

Volejte 558 638 668 
(po-pá 9-18).

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? 
• na autobusovém nádraží na ul. Na Poříčí, na informacích v budově magistrátu na ul. Radniční 

1148 a Palackého 115
Co musím mít s sebou?
• občanský průkaz, vyplněnou žádost a barevnou fotografii 3,5x4,5cm
Jak dlouho trvá vyřízení čipové karty?
• 15 kalendářních dnů!!!
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Bratia & Sestry znovu spolu ve VSH!Bratia & Sestry znovu spolu ve VSH!
Frýdek-Místek jako jediný 

v první polovině roku zažije 
společné vystoupení Tří Ses-
ter a Horkýže Slíže!

Když tyto dvě skupiny v rámci 
svého loňského velice úspěšné-
ho společného turné vyprodaly 
ostravskou Bonver Arenu, začali 
muzikanti přemýšlet, jak pro fa-
noušky ze severní Moravy a Slez-
ska připravit další koncert, který 
by kapacitně vyhovoval jejich ne-
smírnému zájmu. A je to tady!

„BRATIA & SESTRY ZNOVU 
SPOLU“ v sobotu 16. dubna 
ve víceúčelové sportovní hale 
ve Frýdku-Místku. Vylepšením 
oproti zmíněnému turné bude 
vystoupení hostů – ve frýdecko-
-místecké premiéře zahrají Co-
cotte Minute.

Tři Sestry vydávají v těchto 
dnech samostatné CD z Garáže. 
Toto CD již vyšlo loni jako součást 
kompilace tří disků Superlázničky. 
Najdeme zde osm nových dosud 
nevydaných skladeb nahraných v 
undergroundovém duchu starých 
dobrých 80 let. Navíc pak čtyři 
bonusy, mezi kterými najdete tře-
ba výraz vzájemného fandovství 
Motlitbu pro partu respektive Mo-
tlitbu pro Rosu, kde se jako kytari-
sta představí Tomáš Rosický, ale 
hlavně pár kousků FANÁNKA A 
SYNŮ VÝČEPU.

Skupina Horkýže Slíže vy-
dala 11. března album svých 
největších hitů V dobrej viere 
2001-2011. V dobrej viere vyra-
zila před pár dny i na bestofkové 
turné. Čeká je 26 koncertních 

zastávek v Čechách a na Mo-
ravě. A podle zpěváka Kuka je 
rozhodně na co se těšit. Nejen, 
že zahrají největší hity, ale i nové 
písně, které prý ani kapela ještě 
neslyšela. „Lidi se můžou těšit na 
velké teatro,“ láká Kuko. A první 
návštěvníci turné mu dávají za 
pravdu. Spousty převleků a typic-
kých slížích vtípků. Během turné 
si Horkýže Slíže odskočí na spo-
lečný večírek se Třemi Sestrami 
právě do Frýdku-Místku.

„Jsem rád, že do našeho 
města zavítají na společné vy-
stoupení dvě nejúspěšnější pun-
kové kapely Česko-Slovenska,“ 
komentuje nadcházející událost 
sezóny dramaturg klubu Stoun 
Kamil Rudolf a pokračuje: „Pro 
tak velkou akci využijeme více-

účelovou halu s kapacitou 4000 
diváků, takže se můžeme těšit na 
pořádný „kotel“. Zároveň to prav-
děpodobně bude poslední velký 
koncert před demolicí dosluhující 
budovy. Sestry i Horkýže vystu-
pují ve Frýdku-Místku pravidelně 
s velkým úspěchem, takže čeká-
me opravdu velkou návštěvu.“

Vstupenky v ceně 270 Kč (na 
místě 350) jsou k dostání v před-
prodeji v pobočkách Beskydského 
informačního centra na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku, na Náměstí 
Svobody v Místku a v klubu Stoun.

Hala se před koncertem ote-
vírá v 17 hodin a první akordy 
zazní v 18.30. 

V sobotu 9. dubna ve dvacet 
hodin rozezvučí hudební hos-
půdku výborná blues-jazzová 
formace Dobráci od kosti.

Pilíř kapely tvoří kytarista, 
zpěvák a skladatel Jiří „Kosťa“ 
Kostadinov, který působí na hu-
dební scéně již od minulého sto-
letí, a přesto vypadá velmi živě. 
Oporou Kosťovi na koncertech i 

Jazzoví dobráci u Arnošta
po koncertech je kapela, do kte-
ré po Honzovi Burkoviči přišel 
mlátit do škopků gorol z Oldři-
chovic Dušan Čečotka a usídlil 
se v místecké kotlině. Lubomír 
Pavelčák s ním drží basu – fen-
der, pokud zrovna nefotografuje.

Po patnáctileté pauze opět 
začal hrát s Kosťou spoluzakla-
datel Kosťa bandu Emil Ferenc 

a vyměnil violoncello i basu za 
foukací harmoniky. Prý aby ná-
stroje nezabíraly místo v autě.

Klávesák Marek Prokop se 
vrátil po desetiletém působení 
z Německa, a protože měl plné 
zuby komerce, kterou tam krmil 
uši tancechtivým výletníkům z Ba-
vorska, tak po poradě s dentistou 
změnil partu a styl. Od té doby pů-
sobí v Dobrácích od Kosti.

Pro ty, kteří jste v poslední 
době zatím nestihli jejich kon-
cert, máme novinku, a to v po-
době přírůstku nového člena ka-
pely, hrajícího na saxofon. Mladý 
a nadějný student „Ježkárny“ v 
Praze Ondra Klimek pocházejí-
cí z Frýdku-Místku mezi ostatní 
okamžitě zapadl.

Dobráci hrají své i další zná-
mé fláky. Letos v únoru nahráli 
CD „Nic hrozného se neděje“. 
Slyšet je můžete v klubech, hos-
podách a všude tam, kde chtějí 
poslouchat dobré blues.

Ve čtvrtek 14. dubna bude 
mít ve frýdecko-místeckém 
klubu moravskou premiéru 
nový hardrockový projekt pro-
tagonistů Monkey Business 
– Romana Holého a Matěje 
Rupperta. Kapela Neruda vznik-
la začátkem roku 2010 a díky 
jménům, která v ní figurují, ji lze 
bez nadsázky označit za pravou 
českou „superskupinu“. 

Neruda zaujme sestavou, 
stylem hudby i laděním textů. Zá-
kladní sestavu tvoří Matěj Rupp-
ert (Monkey Business), bubeník 
Miloš Dvořáček (ex -123min), 
kytaristé Lukáš Martinek (Yvonne 
Sanchez, Private Earthquake) 
a Petr Škarohlíd (Hentai Corpo-
ration) a Roman Holý (Monkey 

Neruda – nový projekt Holého a Rupperta
má moravskou premiéru u nás ve Stounu

Business, J.A.R.), který v tomto 
projektu ze svých typických klá-
ves přesedlal na baskytaru.

V březnu loňského roku spatřil 
světlo světa debut této partičky, 
obsahující 12 skladeb, jejichž 
autorství patří Romanu Holému. 
Hudba je postavená bez kláves 
a elektroniky na výbušné změti 
hypnotických kytarových riffů, ne 
nepodobných některým projevům 
klasiky českého undergroundu 
nebo nové vlny. Autory českých 
textů jsou Martin Rusák Kadnár 
(ex-Vanessa, Sputnik), Ivan Wer-
nisch, Fanda Pánek, Vladimír 
518, Ota Klempíř a Pavel Vrba.

Na albu Neruda si zahrála 
řada výjimečných hostů, zá-
stupců nejrůznějších hudebních 

stylů: Luboš Novotný (Druhá 
tráva) – dobro, lap steel, Miko-
láš Chadima – saxofon, Vladimír 
518 – rap, Jiří Stivín – příčná flét-
na, Vítek Malinovský (ex-Hudba 
Praha) – saxofon, bass klarinet, 
Ondřej Smeykal – didgeridoo a 
Ivan Wernisch – recitativ.

„Od vystoupení Nerudy si sli-
buji hodně,“ komentuje nastávající 
koncert dramaturg Stounu Kamil 
Rudolf. „Bude to opravdu něco 
jiného, než jsme byli zvyklí slý-
chat a vídat na koncertech J.A.R. 
a Monkey Business. Myslím, že 
nový koncept spolupráce Roma-
na Holého a Matěje Rupperta při-
láká do Stounu hodně návštěvní-
ků. Předprodej vstupenek v ceně 
150 Kč na obvyklých místech.

Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek připravilo 
na letošní Velikonoce zcela 
nové akce. Přijďte se do-
zvědět více o velikonočních 
svátcích a také si vyzkoušet 
pletení pomlázky z čerstvého 
vrbového proutí.

Blíží se čas Velikonoc, nejkrás-
nější svátky jara, kdy se malují va-
jíčka a pletou pomlázky. Není nad 
to si pomlázku uplést vlastnoruč-
ně, proto se Beskydské informač-
ní centrum rozhodlo uspořádat 
ve dnech 14.-15. 4. 2011 malou 
ukázku této tradice v prostorách 
před informačním centrem v Míst-
ku na náměstí Svobody.

Ti, kdo si ve dnech 14. 4. od 
14 do 17 hodin a 15. 4. od 9 do 
16 hodin najdou čas a navštíví 
informační centrum, budou mít 
možnost nejen zhlédnout, jak se 
taková pořádná pomlázka z čer-

Velikonoce s Beskydským
informačním centrem

stvého vrbového proutí plete, ale 
mohou si pletení vlastnoručně 
vyzkoušet. Připraveny budou i 
domácí zdobené perníčky a jarní 
květinová dekorace. Vše si mo-
hou účastníci zakoupit. „A pokud 
by pěkné jarní chvíle chtělo pře-
kazit nevlídné počasí, přesuneme 
se do vnitřních prostor informač-
ního centra,“ sdělila „mokrou va-
riantu“ Lucie Talavašková.

Pro ty, kteří se chtějí dovědět 
více o tomto křesťanském svát-
ku, jeho tradicích, symbolech a 
zvyklostech, připravilo Beskyd-
ské informační centrum Veliko-
noční Den s průvodcem. „Dne 
19. dubna se tentokrát podívá-
me společně do místeckých kos-
telů. V 16 hodin budeme zájem-
ce čekat u kostela sv. Jakuba,“ 
srdečně zve Lucie Talavašková.

PĚVECKÝ SPOLEK JANÁČEK
si vás dovoluje pozvat na

VELIKONOČNÍ KONCERT 
Giovanni Battista Pergolesi

STABAT MATERS
Dále uslyšíte skladby autorů 

Leoše Janáčka, W. A.Mozarta, 
J. S. Bacha, Z. Kodalyho,

G. F. Händela, Saint-Saenase 
C. Francoise, J. Revauxe

Účinkují:
Pěvecký spolek Janáček
Eva Nováková – soprán

Soňa Jungová – mezzosoprán
Kysucký komorní
orchestr Čadca,

koncertní mistr A. Pohančeník
Diriguje Mgr. Karol Kevický 

Kostel sv. Jana a Pavla
ve Frýdku-Místku

Neděle 10. 4. 2011
v 15:30 hodin

PS Janáček je členem Unie 
českých pěveckých sborů

Až do 20. května můžete ve 
frýdecké galerii Langův dům 
zhlédnout výstavu Monodia-
logy Eduarda Ovčáčka a Lu-
boše Jarcovjáka.

„Představení prací Eduarda 
Ovčáčka a Luboše Jarcovjáka 
ve společné výstavní síni má své 
zvláštní opodstatnění, vyplynulo 
nejenom z dlouholeté vzájemné 
přátelské komunikace, ale také 
z povahy jejich tvorby. Z okolnosti, 
že i přes nezbytně odlišná dobová 
či generační východiska jsou si 
jejich projevy v mnohém blízké a 
v jistém ohledu se také vzájemně 
doplňují. Výstava je zaměřena na 
jejich současné práce,“ předsta-
vuje expozici Ludvík Ševeček.

Monodialogy 
Ovčáčka

a Jarcovjáka
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí mo-
bilní sběrna, a na sběrné dvory 
může občan města Frýdek-Mís-
tek bezplatně přinést tyto nebez-
pečné odpady a velkoobjemové 
odpady a elektrozařízení: 

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

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

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

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield
 26. 4. – 28. 4.
U krytého bazénu 5. 4. – 7. 4. 
Parkoviště u Kauflandu
 12. 4. – 14. 4. 
Parkoviště u Billy 19. 4. – 21. 4. 
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00

Sběrné dvory:
Collo-louky, Pod estakádou:

Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
So 8.00 – 14.00

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

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
objekt č.p. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrob-
na uzenin u Nové Osady ve Frýdku
k.ú. Místek
Malý podchod (u bývalého autobusového nádraží)
nebytové prostory o výměře 3 m2, I. PP, prodejní box
objekt bez č.p./č.e., Hlavní
nebytové prostory o výměře 15,28 m2, I. NP, sklad
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3992/4
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
Místecká kasárna, objekt č.p. 2204, ul. Palkovická
nebytové prostory o výměře 39,3 m2, II. NP, kancelář

Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3988/9
nebytové prostory o celkové výměře 92,89 m2, sklad
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. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP, kancelář
objekt č.p. 1146, Těšínská
nebytové prostory o výměře 17,94 m2, I. PP, sklad
objekt č.p. 49, Zámecké náměstí
nebytové prostory o výměře 15,84 m2, sociální zázemí

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

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-
ní a formování svalových skupin. 
Pravidelným cvičením můžeme 
„formovat“ svoje tělo, u žen ze-
jména problémové partie, jako 
jsou boky, stehna, břicho. Hodiny 

NABÍDKA POHYBOVÝCH KURZŮ POŘÁDANÝCH NÁRODNÍM DOMEM
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 bo-
jového umění, jež nepomáhá 
pouze zbavit se zdravotních 
potíží způsobených současným 
způsobem života, ale vede i k 
prohloubení rovnováhy organi-
smu a celkové osobnosti člo-
věka. Umění Tchaj-ťi čchüan je 
známé pro svůj blahodárný 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

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

PROVOZ SKLÁDKA
PROVOZ BETONY A SUTĚ

Po 6:30 – 17:00
Út 6:30 – 17:00
St 6:30 – 17:00
Čt 6:30 – 17:00
Pá 6:30 – 14:00
So 6:30 – 14:00
(Nakládka materiálu na provozu 

betony a sutě)
Po – So 7:00 – 14:00

PROVOZ KOMPOSTÁRNA 
BRUZOVICE

Po  6:00 – 14:00
Út 6:00 – 16:00
St 6:00 – 14:00
Čt 6:00 – 16:00
Pá 6:00 – 14:00
So 8:00 – 12:00

PROVOZ SEPARACE
LÍSKOVEC

Po 6:00 – 14:15
Út 6:00 – 15:00
St 6:00 – 15:00
Čt 6:00 – 15:00

Provozní doba na

Pá 6:00 – 14:15
SBĚRNÝ DVŮR
V BRUZOVICÍCH

Po  6:00 – 14:00
Út 6:00 – 16:00
St 6:00 – 14:00
Čt 6:00 – 16:00
Pá 6:00 – 14:00
So 8:00 – 12:00

SBĚRNÝ DVŮR
COLLOLOUKY

Po – Pá 8:00 – 18:00
So 8:00 – 14:00

SBĚRNÝ DVŮR
POD ESTAKÁDOU

Po – Pá  8:00 – 18:00
So 8:00 – 14:00

SBĚRNÝ DVŮR NA PAN-
SKÝCH NOVÝCH DVORECH

Po – Pá  6:00 – 14:00
MOBILNÍ SBĚRNA
ve Frýdku - Místku

Út – Čt 10:00 – 18:00
(dle aktuálního harmonogramu 

na vybraných stanovištích)

zařízeních v roce 2011

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vydalo obecně závazné vy-
hlášky (dále jen „vyhláška“), kte-
rými zavedlo tyto místní poplatky: 
• místní poplatek ze psů
• místní poplatek za užívání
  veřejného prostranství
• místní poplatek z ubytovací 
  kapacity
• místní poplatek za provozo-
vaný výherní hrací přístroj nebo 
jiné technické herní zařízení 
povolené ministerstvem financí 
podle jiného právního předpisu
• místní poplatek za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních od-
padů (dále jen „místní poplatek 
za komunální odpad“).

Ve vyhláškách jsou upraveny 
podrobnosti vybírání místních 
poplatků. Včas nezaplacené po-
platky nebo části těchto poplat-
ků může správce poplatku zvýšit 

Upozornění k platbám poplatků
až na trojnásobek.

V souvislosti s výše uvede-
ným upozorňujeme všechny 
poplatníky, že splatnost místní-
ho poplatku ze psů a místního 
poplatku za komunální odpad je 
nejpozději do 31. 5. 2011.

V případě, že místní poplat-
ky nebudou uhrazeny v termínu 
splatnosti, budou nedoplatky vy-
měřeny včetně navýšení za včas 
nezaplacený místní poplatek, a 
to platebním výměrem nebo hro-
madným předpisným seznamem.

Příklad: V roce 2011 činí míst-
ní poplatek za komunální odpad 
492 Kč. Pokud nebude poplatek 
zaplacen v termínu splatnosti (31. 
5. 2011), bude poplatek zvýšen o 
dvojnásobek, tj. o 984 Kč. To zna-
mená, že poplatník pak bude povi-
nen uhradit místní poplatek včetně 
navýšení, tj. celkem 1.476 Kč. Po-
platek včetně navýšení bude vymě-
řen platebním výměrem nebo hro-

madným předpisným seznamem. 
Nebude-li nedoplatek, vymě-

řený platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným sezna-
mem, uhrazen, bude přistoupeno 
k vymáhání. Tím dojde k dalšímu 
navýšení poplatku o exekuční ná-
klady. Daňovou exekuci je možno 
provést, mimo jiné, srážkami ze 
mzdy, důchodu, sociálních a ne-
mocenských dávek, příkazy na 
peněžní prostředky na účtech ve-
dených u bank, na účtech staveb-
ního spoření, prodejem movitých 
věcí a prodejem nemovitostí.

V případě ostatních místních 
poplatků je postup správce po-
platku obdobný.

Vyzýváme proto všechny 
poplatníky, a to jak fyzické, tak 
právnické osoby, aby splněním 
povinností uložených vyhláška-
mi předešli zbytečným nákla-
dům spojeným s vymáháním, 
které by pak museli uhradit.
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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

Cambridgeské zkoušky YLE, které jsou 
určené pro děti od 7 do 12 let, uspořádá 
Cambridge Centrum ještě v tomto školním 
roce. Zájemci se mohou přihlásit do 15. 4.

„Testy jsou pro děti velmi motivující a rodiče 
získají srovnání úrovně svého dítěte s meziná-
rodním standardem,“ říká Monika Korbelová, 
manažerka Cambridge Centra. 

Cambridgeské zkoušky pro děti
ještě v tomto školním roce

Zkoušky proběhnou v sobotu 28. 5. v 9 ho-
din v GALILEO SCHOOL ve Frýdku. 

„GALILEO SCHOOL jsme si vybrali proto, 
že se na ní některé předměty vyučují v anglic-
kém jazyce a zapojení se do Cambridgeských 
zkoušek automaticky vyplývá z jejich vzdělá-
vací filosofie,“ dodává Monika Korbelová.

11. 4. Frýdek, Panské Nové 
Dvory – u č. p. 2416, Panské 
Nové Dvory – u býv. hřiště TJ 
Slezan, ul. K Hájku – u obchodu 
a u č. p. 2958, ul. Bruzovská – u 
vodárny; Místek, ul. Kollárova 
– u pečovatelských domů, ul. 
Fibichova – poblíž gymnázia, ul. 
Pionýrů – u č. p. 803-805
12. 4. Frýdek, ul. K Lesu – na-
proti kříže, ul. Vršavec – u lesa, 
ul. Mánesova-Žižkova – u piv-
nice; Místek, ul. Beethovenova 
– na parkovišti, ul. Myslbekova 
– u rozvodny, ul. Ke Splavu – u 
nádob na separovaný odpad
13. 4. Frýdek, ul. Slezská – na 
parkovišti, ul. Černá cesta – u 
obchodu, ul. Křižíkova – autobu-
sové stanoviště VP, ul. J Hakena 
– u večerky „Maják“, ul. Tolstého 

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
Frýdku-Místku a místních částech v roce 2011
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolu-
práci s Frýdeckou skládkou, a. 
s., zajišťující svoz komunálního 
odpadu na území města Frýd-
ku-Místku, harmonogram svozu 
objemného odpadu v roce 2011, 
tzv. „jarní úklid“, a to formou 
přistavení velkoobjemových 
kontejnerů. V letošním roce na 

jaře budou velkoobjemové kon-
tejnery přistaveny na 59 svozo-
vých místech, jak je uvedeno v 
harmonogramu. Přistaveny bu-
dou vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 11. hod., a 
vyvezeny budou následující den 
opět dopoledne, nejpozději do 
11. hod. Upozorňujeme, že od-
pad smí být odkládán pouze do 
kontejnerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner bude 
považováno za odkládání od-

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

HARMONOGRAM SVOZU
– u telefonní budky; Lískovec – 
za výrobnou krůtích výrobků
14. 4. Frýdek, ul. I. P. Pavlova 
– vedle č. p. 284, ul. Nad Mostár-
nou – u lávky, ul. J. Skupy – za 
kulturním domem, ul. Cihelní – u 
gymnázia a SOŠ (dříve 10. ZŠ), ul. 
Klicperova – u popelnic, ul. Sluneč-
ná – naproti domů č.p. 302–304 
4. 4. a 18. 4. Místek, ul. Hálko-
va-Březinova – u výměníku, ul. 
ČSA – u č. p. 1935 (na parkovišti), 
ul. Anenská – poblíž č. p. 632, ul. 
Zd. Štěpánka – za restaurantem, 
ul. Bezručova – u betonových zá-
bran, ul. K Olešné – u č. p. 1332
5. 4. a 19. 4. Místek, ul. J. Trn-
ky – u restaurace Morava, ul. Dr. 
Vaculíka – parkoviště za 8. ZŠ, 
ul. Frýdlantská – u věžáků; Ly-
sůvky – u telefonní budky, na-

proti zahradnictví; Zelinkovice 
– poblíž mateřské školy, u ná-
dob na separ. odpad; Chlebovi-
ce – u transformátoru a u pošty
6. 4. a 20. 4. Frýdek, ul. Novo-
dvorská – J. Čapka, ul. M. Cha-
sáka – u domu č. p. 3149, ul. 
Pekařská – naproti domu č. p. 
3057; Místek, ul. Pavlíkova – u 
nádob na separovaný odpad, ul. 
Lesní – za domem č. p. 505, ul. 
Palkovická – u podchodu
7. 4. a 21. 4. Lískovec – u hasič-
ské zbrojnice a u hřbitova; Skalice 
– u kulturního domu, u vrby (POU-
ZE DNE 7. 4.!), u žampionárny 
(POUZE DNE 21. 4.!), u kostela; 
Místek, ul. Polní – u hřiště, ul. Kola-
říkova – naproti domu č. p. 1589, ul. 
Spořilov – za domem č. p. 1612, ul. 
Čelakovského – bývalá prodejna

V době od 15. do 18. 4. bude 
umístěn velkoobjemový kontej-
ner také na ul. Míru, a to v místě 
u prádelny a u hřiště, a Skalice 
– Kamenec, rozcestí. Kontejner 
bude umístěn v pátek dne 15. 4. 
v dopoledních hodinách, stažen 
bude v pondělí 18. 4. také v do-
poledních hodinách.

Do velkoobjemových kontej-
nerů odkládejte objemný odpad 
(např. skříně, ostatní nábytek, 
koberce, matrace). Do velkoobje-
mových kontejnerů neodkládejte 
nebezpečný odpad, tj. mazací a 
motorové oleje, olejové filtry, te-
levizory, monitory, počítače, ob-
razovky, lednice, mražáky, zbyt-

ky barev, laků a ředidel, použité 
obaly od postřiků, autobaterie a 
monočlánky, prošlé a nepotřeb-
né léky. Tyto odpady můžete 
odložit ve sběrném dvoře (na ul. 
Panské Nové Dvory, na ul. Hlav-
ní – pod estakádou, nebo na ul. 
Collo-louky – vedle supermarke-
tu Tesco) nebo v mobilní sběrně. 
Do velkoobjemových kontejnerů 
nepatří stavební odpad.

Změna umístění velkoobje-
mových kontejnerů v rámci ulice 
vyhrazena. Pro informace se 
můžete obrátit na odbor životního 
prostředí a zemědělství, tel. 558 
609 561 nebo přímo na Frýdeckou 
skládku, a. s., tel. 558 440 066.

STATUTÁRNÍ MĚSTO
FRÝDEK-MÍSTEK
veřejně oznamuje

VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na funkci ředitele
příspěvkové organizace

Centrum pečovatelské služby 
Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, Zámecká 1266,

738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 48772739

Podrobnější informace naleznete 
na internetových stránkách 
statutárního města Frýdek-

-Místek www.frydekmistek.cz 
nebo na úřední desce statutární-

ho 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

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

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

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

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
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

PRO TĚHULKY:
aromaterapeutická těhotenská masáž
základní těhotenská přednáška – Před-

nášku je vhodné absolvovat již na začátku 
těhotenství, nejlépe v I. trimestru gravidity. 

Přednáška je ZDARMA 
těhotenský kurz (v 5 lekcích se připravíte 

na porod, kojení a péči o miminko v intimní 
skupince několika maminek) – sobota 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
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 možné 
absolvovat už v těhotenství, prodej šátků)
nejčastější dětské nemoci (přednáška) – 

termín dle zájmu
pokračovací výživa kojence a batolete 

(přednášku je vhodné absolvovat až po 
3. měsíci věku dítěte)

PRO DĚTI:
aromaterapie pro miminka i starší děti

dětské masáže se základy aromaterapie  
nastřelování náušnic nejen miminkům 

cvičení rodičů s dětmi (v prostorách Dětského 
světa Pohoda v bývalém Kině P. Bezruče)

7. dubna v 19 hodin – Národní dům
6. koncert KPH 

a 4. koncert pro mládež 2010/2011
JIŘÍ VODIČKA – housle

PETR NOUZOVSKÝ – violoncello
LUKÁŠ VONDRÁČEK – klavír

Program: G. Ligeti, F. Chopin, F. Kreisler, 
R. Haas, A. Dvořák 

Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)
8. dubna v 19 hodin – Národní dům

TANČÍRNA
Zveme absolventy i neabsolventy taneč-

ních kurzů. Přijďte si procvičit a zopakovat 
své taneční dovednosti a to, co jste se u 
nás v tanečních kurzech naučili. Večer 

je věnován společenským tancům a jeho 
příznivcům. Vhodný společenský oděv.

Vstupné 100 Kč
Informace na tel. čísle 558 433 431 nebo 

www.kulturafm.cz
9. dubna v 18 hodin – Národní dům

BENEFIČNÍ KONCERT SKUPINY JOYFUL
Pražská skupina mladých věřících lidí, 

jejichž hudební styl lze prezentovat jako 
komorní worship. Srdečně vás zveme. 

Součástí koncertu bude vystoupení han-
dicapovaných spoluobčanů. Vstup volný. 
Získaná finanční částka bude věnována 

občanskému sdružení Spolu a navzájem.
9. dubna v 19 hodin – Kino Petra Bezruče

JAN A FRANTIŠEK NEDVĚDOVÉ
V programu představí Jan i František své 
současné písně, ale také nesmrtelné son-
gy ze zlaté éry Brontosaurů: Na kameni 

kámen, Podvod, Růže z papíru, Slunovrat, 
Jižní kříž, Ptáčata, Valčíček a další.

Vstupné: 300 a 250 Kč
14. dubna v 19 hodin – Frýdecký zámek

6. zámecký koncert
ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Program: Od Klasiky k Jazzu – Tomáš 

Hanzlík, Milan Iglo, Alexander Glazunov, 
Bohuslav Martinů, George Gershwin, 

Jaroslav Ježek, Andre Waignein, Kamil 
Běhounek ad. 

Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)
19. dubna v 18 hodin – Kino Petra Bezruče

JARNÍ OBRÁZKY
Tematický koncert DFS Ostravička
V předvečer 30. výročí činnosti pořádá 

folklorní soubor Ostravička koncert, inspi-
rovaný jarem, probouzející se přírodou, 

zrozením života a atmosférou prosluněné 
radosti a prosté krásy. Tento zvykoslov-
ný, hudební, pěvecký a taneční obraz 

bude doplněný videoprodukcí. 
V programu vystupuje 90 zpěváků, muzi-

kantů a tanečníků od 4 do 20 let.
Vstupné: 90 Kč, 60 Kč (členové FOS, 

děti a důchodci)
20. dubna v 19 hodin – Národní dům

SCREAMERS V ŘÍŠI DIVŮ
Premiérový pořad pražské travesti skupiny.

Vstupné: 200, 180 a 150 Kč
29. dubna v 19 hodin – Frýdecký zámek
JARNÍ KONCERT V LIDOVÉM TÓNU

ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR 
BOHUSLAVA MARTINŮ FRÝDEK-MÍSTEK 
Vstupné: 120 a 60 Kč (důchodci a děti)
29. dubna v 19 hodin – Národní dům

DEN, KDE SE TANČÍ VŠUDE!!!
TANČÍRNA K MEZINÁRODNÍMU

DNI TANCE
29. duben se po celém světě slaví jako 
Mezinárodní den tance. Národní dům 
se ke dni připojuje. Přijďte i vy spojit 

společně s námi taneční energii. K tanci 
hraje skupina Blankyt Vladimíra Holuba 

Vystoupení: TŠ Just Dance 6 a 1 – 
vystoupení ve stylu disco, TŠ Just Dance 

Jan Šodek – HIP HOP
Country skupina Virginia

Vstupné 130 Kč
30. dubna v 16 hodin – zahrada Národ-

ního domu
PŘEDMÁJOVÁ VESELICE

Vystoupí Velký dechový orchestr Válco-
ven plechu se svými sólisty, mažoretky, 
Šubaduba band a další místní soubory. 

Vstup volný
Výstavy:

1.-20. dubna – chodby Národního domu
FOTOOBZOR VYSTAVUJE

Výstava Fotoklubů Český Těšín a Třinec
21. dubna – 31. května – chodby Národ-

ního domu
Indočína – Thajsko, Laos,

Vietnam, Kambodža
Výstava fotografií Karla Fryše

3. dubna v 15 hodin
Kuk a Cuk – hudební divadlo pro děti Brno

KUK A CUK ATAKDÁLE
Pestré pásmo hudby, písniček, scének, vtip-
ných dialogů a klaunských hudebních výstupů. 
Děti se na písničkách lidových i zcela nových 
přesvědčí, že KUK umí hrát nejen na spoustu 
„běžných“ nástrojů, jako jsou klávesy, trumpety, 
minisaxofony, pozoun, klarinet, ale že se dají 
použít zcela netradiční hudební nástroje – napří-
klad ovčí zvonce, valcha, plechový trychtýř – ra-
ritní kuksafon, beraní roh a další. Vstupné: 50 Kč

10. dubna v 15 hodin
Umělecká agentura Aleny Bastlové Opava

TAJUPLNÝ ZÁMEK
Veselá činoherní pohádka na motivy klasických 
českých pohádek. V pohádce se objeví pohád-
kové postavy: princezna, princ, kocour, chůva, 
sluha a vládce pekel – Belzebub. Vstupné: 50 Kč

16. dubna v 16 hodin
Radošinské naivné divadlo

Stanislav Štepka
NESLADÍM

Balada o štěstí, o jeho různých podobách. Je 
štěstím být populárním, být celebritou a být 
neustále na očích veřejnosti? Být bohatý? V 
čem spočívá lidské štěstí? Ve velkých peně-
zích, ve velkých věcech nebo jen v docela 
drobných dotecích, které ani nenazýváme 
štěstím? Komedie ze současnosti.
Slovenská premiéra – MIMO PŘEDPLATNÉ
Vstupné: 350, 300 a 150 Kč studenti

16. dubna v 19 hodin
Radošinské naivné divadlo 

Stanislav Štepka
NESLADÍM

Komedie ze současnosti.
Vstupné: 350 a 300 Kč

Předplatitelská skupina B
17. dubna v 15 hodin

Divadlo Zlatý Klíč
ŠPALÍČEK

V představení si děti připomenou a zazpívají 
již zapomenuté písničky ze známého Špa-
líčku. Z textů písniček je sestaven příběh s 
kouzelným flašinetem a s molitanovými lout-
kami. Vstupné: 50 Kč

DIGITÁLNÍ KINO
7. 4. v 19.00 hod.

Filmová premiéra: VARIETÉ/USA 
Cher a Christina Aguilera hvězdami Varieté.

8. 4. v 17 hodin
GNOMEO A JULIE, 3D/VB/USA

Animovaný komediálně-dobrodružný 
snímek.

8.-9. 4. v 19 hodin
Filmová premiéra: LONDÝNSKÝ GANG-

STER/VB/USA 
Keira Knightley a Colin Farell v romantic-

kém krimi.
9. 4. v 17 hodin

Filmová premiéra: JSEM ČÍSLO ČTYŘI/
USA 

Režisér D.J. Caruso předvádí thriller plný 
akčních scén o výjimečném teenagerovi.

10. 4. v 17 hodin
RANGO/USA 

Animované dobrodružství ještěrky.
10. 4. v 19 hodin

Oscarová Natalia Portman: ČERNÁ 
LABUŤ/USA 

Psychologický thriller zasazený do prostředí 
newyorské baletní scény. 

13. 4. v 18 hodin
„Dámská jízda“ – HEZKÉ VSTÁVÁNÍ/USA 
Rachel McAdams dostala k vysněné práci dvě 
noční můry - Harrisona Forda a Dianu Keaton.

14.-15. 4., 17. 4. v 17 hodin
Filmová premiéra: RIO, 3D/USA 

Animovaná komedie o papouškovi z 
Minnesoty, který se rozhodne podniknout 

výlet do Brazílie.
14.-15. 4. v 19 hodin

Filmová premiéra: VŘÍSKOT 4/USA 
Nejděsivější hororová série se vrací !

17. 4. v 19 hodin
ODCHÁZENÍ/ČR 

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

Středa 20.4. v 19 hodin
NEVINNOST/ČR

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

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
21.- 23. 4. V KINĚ!
RODINNÉ FILMY
21. 4. v 17 hodin

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

je zpět!
21. 4. v 19.00 hodin

AUTOPOHÁDKY/ČR
Celovečerní animovaný film pro děti, adap-

tace knížky Jiřího Marka, je tvořen z pěti 
čtrnáctiminutových povídek.

Pátek 22. 4. v 10 hodin
MEGAMYSL3D/USA

Animovaný rodinný příběh o superpadou-
chovi Megamyslovi.
22.-23.4. v 15 hodin

MÁMA MEZI MARŤANY, 3D/USA
Animovaná dobrodružná výprava 9letého 

kluka na záchranu maminky ve 3D.
ROMANTIKA-NAPĚTÍ-DOBRODRUŽSTVÍ 

VE FILMU
22. 4. v 17 hodin a 23. 4. v 19 hodin

Filmová premiéra: LÁSKA A JINÉ ZÁ-
VISLOSTI/USA

Romantická komedie o prodeji viagry.
22. 4. v 19.00 hodin

Filmová premiéra: VŠEMOCNÝ/USA
Akční thriller s Bradley Cooperem, Rober-
tem De Nirem a Annou Friel o zrádných 

účincích utajované drogy, která umožňuje 
využívat lidskou mysl na 100 %.

23. 4. v 17 hodin
Filmová premiéra: SANCTUM, 3D/USA
Epické 3D dobrodružství z produkční dílny 

Jamese Camerona slibuje dechberoucí 
výpravu k podvodním útesům a do nejskry-

tějších koutů jeskynního světa. 
27.-28. 4. v 19.00 hodin

Nejlepší film roku 2010, 4 Oscary:
KRÁLOVA ŘEČ/VB 

Film je inspirován skutečným příběhem 
krále Jiřího VI.

28. a 30. 4. v 17 hodin
ČERTOVA NEVĚSTA/ČR

Klasická komediální pohádka režiséra 
Zdeňka Trošky.

Štěpán Krhut - Obrazy z Valašska
5. 4. - 14. 5.
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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

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

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

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

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

- Návštěvní služba porodní asistentky 
(ZDARMA – na základě indikace lékaře)

- Masáže těhotných i po porodu (klasické i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů v 

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.

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

KAVÁRNA RADHOŠŤ 

bio kvalitě
- Poradna stravování pro maminky aneb 

„Jak po dětech zdravě hubnout“

30. 4. v 17 hodin 
NA VLÁSKU, 3D/USA

Animovaná hudební komedie plná efektů a 
dobrodružství.

30. 4. v 19 hodin
THOR, 3D/USA

Thor se zrodil v severské mytologii a je 
zároveň členem elitní líhně superhrdinů 

komiksového gigantu Marvel.
FILMOVÝ KLUB

Miniblok – ČESKÝ LEV 2010
4. 4. v 19 hodin

POUTA/ČR
Strhující a napínavý thriller režiséra

Radima Špačka.
5. 4. v 19 hodin

OBČANSKÝ PRŮKAZ/ČR
Tragikomedie režiséra Ondřeje Trojana.

Oscarový blok
11. 4. v 19 hodin

THE SOCIAL NETWORK/USA
Facebook – nejrevolučnější sociální feno-

mén nového století ve filmu.
12. 4. v 19 hodin
FIGHTER/USA

Drama o úsilí, lásce a hrdosti protkané 
vytříbeným humorem bylo oceněno dvěma 

Zlatými glóby.
18. 4. v 19 hodin

Film roku 2010: KRÁLOVA ŘEČ/VB 
Film je inspirován skutečným příběhem 

krále Jiřího VI.
19. 4. v 17.30 hodin (Pozor – změna začát-

ku projekce !)
BIUTIFUL/Španělsko/Mexiko

Nový film režiséra Alejandra Gonzáleze 
Iñárritu o síle otcovské lásky.

26. 4. v 19 hodin
NORSKÉ DŘEVO/Japonsko

Filmová podoba knižního bestselleru Haruki 
Murakamiho je příběhem o nostalgii lásky, 

ztrátě a probouzející se sexualitě.
BIJÁSEK

8. 4. v 9.30 hodin.
Pásmo filmových pohádek 

 KRTEK VE SNU/ČR
9. 4. 14.00 hod.

KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK/VB
Kouzla vám dají křídla. Rodinná komedie 

režisérky Sussanny White.
FILMY PRO SENIORY

6. 4. v 10.00 hod.
FOTŘI JSOU LOTŘI/USA

Volné pokračování velmi úspěšných kome-
dií Fotr je lotr a Jeho fotr, to je lotr! Hvězdné 
herecké obsazení: Robert De Niro, Dustin 

Hoffman, Barbra Streissand.
20. 4. v 10.00 hod.
NEVINNOST/ČR

Strhující kriminální drama režiséra Jana 
Hřebejka vypráví o lásce, o jejích nejrůzněj-

ších tvářích.
Výstavy:

1.-30. dubna
Výstava obrazů – Ondřej Bělica

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

8. 4. Evergreen Party
15. 4. Duo Pavel a Anička

22. 4. Fata Morgana
29. 4. Trio TriCo

Veronika Sobčáková vítězka Eurotalentu 
2006, M. Smolan a D. Vašinka

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

1. a 15. 4. v 10:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

13. 4.v 16:00, 23. 4.v 15:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
20. 4.v 16:00

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 15:45

Čtvrtek – 8:45, 10:00, 16:00, 17:15
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – TANEC, JÓGA

Úterý - 11:30 
POPORODNÍ CVIČENÍ

Úterý – 17:00
CVIČENÍ PRO MAMINKY,

KTERÉ CHTĚJÍ OTĚHOTNĚT
Středa – 17:30

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE 

aneb jak dítěti dopomoci správně růst
(obsahová náplň: praktické nácviky manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
8. 4., 15. 4., 22. 4. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
8. 4., 15. 4., 22. 4. – 10:15

Monology Eduarda Ovčáčka a Luboše 
Jarcovjáka - do 20. května.

4. 4. Ekologická přednáška
Zajímavá přednáška společnosti EICO Ostra-
va na téma Ekoznačky – Jak poznat výrobek 
šetrný k přírodě? Ekologicky šetrný výrobek, 
Produkt ekologického zemědělství, Forest 
Stewardship Council, Fair Trade. Délka před-
nášky cca 1/2 hodiny. Začátek v 10.00 hod.
8. 4. Výtvarka – Jarní obrázek z kuliček 

krepového papíru
Přijďte si s dětmi vytvořit originální jarní dekoraci!
11. 4. Jak si udržet šťastné manželství?

Beseda s Bc. Ivanou Grossmannovou z Porad-
ny pro ženy a dívky o partnerských vztazích – co 
můžeme udělat pro to, abychom lépe poznali 
partnera a náš vztah vydržel. Začátek v 10.00 h.

15. 4. Výtvarka – Velikonoční zvířátka
Výroba papírových zvířátek na ozdobení 
obilíčka. Základní materiál k dostání u nás, 
ostatní si můžete donést podle vlastní fanta-
zie (např. peříčka …) 

18. 4. První pomoc u dětí do 3 let
Krátký seminář pro rodiče, který zajišťuje 
sdružení RESCUER o.s. Zapište se předem 
u hospodyňky, cena 100 Kč/osobu. Začátek 
v 9.30 hod. Hlídání dětí zajištěno!
19. 4. Beseda na téma: Lepek a tekuté kaše 
Zajímavá beseda s Petrou Biolkovou o výži-
vě malých dětí. Začátek v 10.00 hod.
22. 4. Výtvarka – Zdobení vajíček nebo kraslic
Můžete si u nás ozdobit velikonoční vajíčka 
společně se svými dětmi. Materiál si doneste 
s sebou podle fantazie.

29. 4. Rej čarodějnic
Zveme všechny děti, aby přišly v kostýmech 
čarodějnic! Čeká nás zajímavý program, pl-
nění čarodějnických úkolů, diskotéka a také 
sladké odměny! Začátek v 10.00 hod.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Pondělí maňásková pohádka + přednášky 

a besedy
Úterý – Mimi koutek

Středa – cvičení rodičů s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Program začíná vždy v 10.00 hod. !

Mimi koutek
Každé úterý od 9.30 – 11.30 hod.

Zveme maminky s dětmi do 1,5 roku na přá-
telské posezení. Využijte této nabídky a ne-
zůstávejte doma samy! Maminky tento čas 
mohou využít k výměně zkušeností s péčí o 
děti, jejich výchovou apod. a děti si budou 
bezpečně hrát v herně bez přítomnosti star-
ších dětí. Máme k dispozici občerstvení, vý-
běr přesnídávek a mikrovlnnou troubu.

Anglická konverzace pro pokročilé
Každý pátek v 9.30 hod. 
Výuku vede rodilá mluvčí, cena bude upřes-
něna. Možnost hlídání dětí.

Orientální tance pro ženy i dívky
Každý pátek – děti (5-13 let) – 15.15 hod.
pokročilí – 16.30 hod.
začátečníci – 17.45 hod. 

sobota 30. 4.
TRADIČNÍ HROZENBÁL – společenský 

ples Farnosti Frýdek
Velký sál Kulturního domu Frýdek.

Knihovna Frýdek – Jiráskova 506
1. – 2. 4. 

Noc s Andersenem (nutná přihláška)
8. 4. v 17.00 – 19.00

Vyhlášení výsledků literární soutěže 
„Můj svět“

Knihovna Místek – Hlavní 111
5. 4. v 18.00 hod. (modrý salonek)

Mirek Lysek „Skály Beskyd“ – oblast 
Lysé hory – beseda s promítáním

7. 4. – 18. 5. 
Výstava obrazů Jana Grygara

22. 4. v 18.00 hod. (modrý salonek)
Literární pořad Místecké Violy 

29. 4. v 17.00 hod. (modrý salonek)
Jan Burian „Ekologie duše“ písničky a 

vyprávění na téma současného života

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

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

Těhotenské masáže – jemný a šetrný způ-
sob, jak zvládnout běžné obtíže a uvolnit se

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

Programy pro maminky a ženy:
Jóga po porodu – speciální program pro 
regeneraci po porodu, miminka s sebou 
Jóga pro ženy – terapeutická jóga pro 

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tance 
pro maminky, miminka i sourozence

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné tech-
niky pro zdraví a pohodu vašich nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semipri-

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupinách 

6 dětí, výuky se mohou účastnit i mladší 

sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 

psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 
(2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

Pro celou rodinu: 
Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

ruch páteře a pohybového aparátu zejména 
v důsledku sedavé práce a jednostranného 

zatížení; vhodné pro všechny věkové 
skupiny (děti od 6 let, sportovci, střední věk, 

senioři, těhotné a ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a hluboce 
relaxační technika pro podpoření samoo-

zdravných procesů v těle.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
KAREL LEPÍK – OBRAZY Z LET

2006 – 2010
Potrvá do 3. dubna 2011.

HUKVALDY – PŘÍBĚH HRADU
Hukvaldy. Jedno slovo, po jehož vyslovení 
se většině lidí vybaví konkrétní představa 
– hrad. Jeden z nejrozsáhlejších hradních 

komplexů v České republice, již od 19. století 
místo častých školních i rodinných výletů. 

Příběh hradu, hukvaldského panství, obory i 
přírodní památky Hradní vrch Hukvaldy vám 

bude vyprávět právě tato výstava. 
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 21. dubna v 17 

hodin. Potrvá do 29. května 2011.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Čtvrtek 14. dubna v 19 hodin – Rytířský sál 

Frýdeckého zámku
Šestý zámecký koncert

SAXOFONOVÉ KVARTETO
Od klasiky k jazzu

Neděle 17. dubna 9,00 – 16,00 hodin
VELIKONOČNÍ JARMARK

S prodejem lidových a uměleckých 
předmětů

• ukázka řemesel
• LSPT Ondřejnica, Malá Ondřejnica, Cim-

bálová muzika Fojt
• Hukvaldy – Příběh hradu – 1. část výstavy

• projížďka na koních v parku
• velikonoční speciality a pamlsky
Neděle 24. dubna 13 - 17 hodin

ZÁMECKÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Od 15:00 koncert souborů Základní umě-
lecké školy ve F-M. Dětský pěvecký sbor 

Písnička. Cimbálová muzika Šidla
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Čtvrtek 14. dubna v 16.30 h. – přednáškový sál 
v Zeleném domě na Zámecké ulici ve Frýdku

ŠUMNĚ NEŠUMNÝ FRÝDEK
Čtvrtek 28. dubna v 16.30 h. – přednáškový sál 
v Zeleném domě na Zámecké ulici ve Frýdku

ŠUMNĚ NEŠUMNÝ MÍSTEK
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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

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

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

KLUB NEZBEDA

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

5. 4. úterý ELECTROBEAT THEATRE 
-SPECIAL
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO *VSTUP 
ZDARMA*
6. 4. středa STOUNDRUM 
PRÁZDNINOVÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
7. 4. čtvrtek ROMIPEN
AKCE K MEZINÁRODNÍMU DNI ROMŮ, 
ŽIVÁ KAPELA, OCHUTNÁVKA RÓM-
SKÝCH JÍDEL, VSTUP ZDARMA
8. 4. pátek VIDEOHITY ZE ZÁHROBÍ 
NEJLEPŠÍ KLIPY A HITY VŠECH DOB 
VÁM ZAHRAJÍ KAMIL & BARČA
9. 4. sobota TAFROB&DJMAZTAH &HIP-
-HOP PARTY
JEDEN Z NEJLEPŠÍCH FREESTYLERŮ PO 
LETECH VE STOUNU, JAY DIESEL, DJS: 
MAZTAH, BURCHO, BJALY, SHUPSTA
11. 4. pondělí GOODWILL PARTY 
SOUKROMÁ PÁRTY MÍSTNÍ VOŠ
13. 4. středa STOUNDRUM 
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE – STOUN DJs *VSTUP 
ZDARMA*
14. 4. čtvrtek NERUDA 
NOVÝ PROJEKT A KAPELA ROMANA HOLÉ-
HO (MB.J.A.R.) MATĚJE RUPPERTA ATD!!! 
PRVNÍ KONCERT NA CELÉ MORAVĚ!
15. 4. pátek BASS CONTACT VOL.6
SPECIAL GUEST, STOUN DJS 
16. 4. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL
DJKA BARUCHA ANEB NEJLEPŠÍ HITY 
JSOU ZE STOUNU, AFTERPARTY KON-
CERTU V HALE
16. 4. sobota TŘI SESTRY& HORKÝŽE 
SLÍŽE & COCOTTE MINUTE
VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA VE 

FRÝDKU-MÍSTKU, VSTUP 270/350
19. 4. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO *VSTUP 
ZDARMA*
20. 4. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
21. 4. čtvrtek MAJÁLES SOŠ
STUDENTSKÁ PARTY: ZAHRAJÍ SLEPÍ 
KŘOVÁCI A TUT A STOUN DJS
22. 4. pátek OUT OF CONTROL IN DA 
STOUN 2
DJ LOWA (SAMPION IDA) A DJ DANI-
ELL SE POSTARAJÍ O KVALITNÍ BEATY 
VŠECH ŽÁNRŮ, LIVE VERZE POŘADU 
RADIA HELAX
23. 4. sobota STOUN FEST – MADFALLS 
– KŘEST CD
DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ MINIFESTIVÁLKU 
MÍSTNÍCH KAPEL
23. 4. neděle VELIKONOČNÍ ITY ZE ZÁ-
HROBÍ – SPECIÁL
KAMIL A BARUCHA V JARNÍCH, VELIKO-
NOČNÍCH HITECH
27. 4. středa STOUNDRUM 
PRÁZDNINOVÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
28. 4. čtvrtek ROCK FACTORY
DJ KAMIL A POHODOVÁ HUDBA K PO-
SLECHU A PIVU, VSTUP ZDARMA
29. 4. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 18 plus-
-SPECIÁL
DJKA BARUCHA ANEB NEJLEPŠÍ HITY 
JSOU ZE STOUNU, JEN PRO DOSPĚLÉ
30. 4. sobota BREAKBASS –LE PNEUPA-
TIQ-LIVE
LIVE VERZE BASS CONTACTU – LE PNEU-
PATIQ-LIVE, OMEK (BREAKBEAT), LOFI

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

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 9. dubna v 15 hodin
František Hrubín - Hrubínovy pohádky

Pohádka o Smolíčkovi a Budulínkovi
Loutkové představení Vlaďky Krakovkové, 

herečky Divadla loutek Ostrava
Vstupné 30 Kč

Sobota 23. dubna v 15 hodin
Vojtěch Vacke - Princezny a loupežníci
Premiéra pohádky o třech princeznách, jež 
uneseny loupežníky byly, mnohá protiven-
ství a různé taškařice prožily, ale nakonec 
ke štěstí a sňatku přišly – hraje divadelní 

soubor ING Kolektiv
Vstupné 30 Kč

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

7. duben - Prevence
„Co znamená diskriminace“

12. duben - Malování mandal
barvičkami na sklo

21.-22. duben - Velikonoční prázdniny 
(provoz klubu od 9:00 do 14:00)
21. duben - Nezbednický pětiboj

25.-29. duben - Výroba nezbednické 
čarodějnice

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Retrospektiva (1990-2010)

Výtvarná tvorba studentů
Gymnázia Petra Bezruče

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

2. 4. (so) od 20h DONA SAID YES
Dona Said Yes je čtyřčlenná funky-rocková 
formace z okolí Frýdku-Místku. Kytaristka a 
houslistka Dona Michelle se svou kapelou 
Dona Said Yes křtí své sólové CD. Čeká 
Vás neotřelá hudební show tří žen s ohnivým 
bubeníkem v patách. 

7. 4. (čt) od 20h – Jam Session 
9. 4. (so) od 20h – DOBRÁCI OD KOSTI

Neotřelé ostravské blues, které Vás nahlodá 
až do morku kosti. 

13. 4. (st) od 19h – Z BESKYD DO 
SVĚTA

Rusko a postsovětské země
14. 4. (čt) od 19h – LAMPA

Po dlouhých létech se dala opět dohromady 
jazzová kapela Lampa ve složení: Jirka Ryba 
Tibitanzl – saxofony, Pavel Bjolek – bicí, Jen-
drzej Laciak – bass, Rosťa Hus – kytara.
16. 4. (so) od 20h – Jakub TICHÝ, René 

SOUČEK, KUJÓNI
Neformální koncert alternativního písničkáře 
a jeho hostů, na kterém lze očekávat i to nej-
méně očekávané...

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
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 soci-
ální 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, Horní 
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, Horní 
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: jir-
ka@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 Bortlíčková, 
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
Informace a přihlášky: Eva Otýpková, Te-
lefon: 736 150 088, 558 111 765, E-mail: 
eva@klicfm.cz

NABÍDKA AKCÍ NA DUBEN 2011
9. – 10. 4. - VÍTÁNÍ SLUNÍČKA

Pojeďte s námi na víkendový pobyt. Akce 
zaměřená na jarní tradice a blížící se Veliko-
noce. Její součástí bude výtvarná dílna, hry 
a soutěže. Zahrajeme si hry našich babiček, 
upečeme si preclíky.

Místo a čas: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty
Cena: 360 Kč
Info a přihlášky: Pavla Kozáková, telefon: 
732 646 127, 558 111 749, e-mail: pavla@
klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 6. 4. 2011.

16. 4. - JARNÍ MOTIVY
Program: Akce je určena pro děti, rodiče 
s dětmi, dospělé … Vytvořte si doma jarní 
atmosféru s výrobky: motýlek z pedigu, kera-
mický závěs a velikonoční překvapení.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 9:00 – 12:00 hodin
Cena: 40 Kč
Info: Eva Otýpková, telefon: 736 150 088, 
558 111 765, e-mail: eva@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.

16. 4. - KERAMICKÁ DÍLNA
Program: Navštivte naši keramickou dílnu. 
V první si vyrobíte výrobky z keramiky a v dru-
hé, která proběhne 2. 4., si je naglazujete.
Věk: Mládež a dospělí. Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 767, 9:00 – 12:00 ho-
din (2. setkání s glazováním proběhne 30. 4. 
2011). Cena: 160 Kč (2 setkání, lektor, mate-
riál, režie, pojištění). Info: Karolína Lepíková, 
telefon: 731 167 010, 558 111 765, e-mail: 
karolina@klicfm.cz. Na akci si rezervujte místo 
telefonicky nebo emailem (omezená kapacita).
16. 4. - FRÝDECKO-MÍSTECKÝ ROGAINING
Program: Přijďte a zúčastněte se s námi ne-
tradičního orientačního běhu (pochodu či pro-
cházky), kde se družstvo snaží dle mapy na-
vštívit, ve stanoveném časovém limitu 5 hodin, 
co nejvíce kontrolních stanovišť umístěných v 
terénu (město Frýdek-Místek a přilehlé okolí).
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek - FM a okolí, od 8:00 hodin
Startovné: 30 Kč/1 osoba
Přihlášky a info: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 
066, 558 435 067, e-mail: jirka@klicfm.cz

21. 4.
VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Program: První prázdninový den můžete 
strávit v SVČ Klíč, kde si upečete velikonoč-
ní mazanec a nazdobíte keramickou ozdobu.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, 9:00 – 12:00 hodin. Cena: 60 Kč. 

Informace: Eva Otýpková, telefon: 736 150 
088, 558 111 765, e-mail: eva@klicfm.cz. 
Na akci se nemusíte předem hlásit.

22. 4.
VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Program: Navštivte naši dílnu a vyrobte si oz-
dobenou plátěnou tašku, originální magnetku 
a malé překvapení. Místo a čas: SVČ Klíč FM, 
budova A, Pionýrů 767, 9:00 – 12:00 hodin. 
Cena: 60 Kč. Info: Karolína Lepíková, telefon: 
731 167 010, 558 111 765, e-mail: karolina@
klicfm.cz. Na akci se nemusíte předem hlásit.

20. - 22. 4.
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY NA HATÍCH
Program: Jarní prázdniny můžete prožít s 
námi v ekologickém centru Hatě. Kousek za 
městem, a přece tak daleko… Zasoutěžíme si 
v přírodě, zajdeme si na rozhlednu, opečeme 
si párky, zahrajeme si noční hru. Cena: 420 
Kč. Informace: Renata Bortlíčková, telefon: 
731 080 964, 558 435 067, e-mail: renata@
klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 10. 4. 2011.

30. 4. - TRADIČNÍ SLET ČARODĚJNIC
Program: Drahé přítelkyně, vytřepejte a za-
látejte své sváteční oblečky, hoďte se do gala! 
Promažte a seštelujte svá košťátka a hurá na 
mejdan … hejkalové mají vstup povolen … 
Můžete se těšit na soutěže o sladkosti, disko 
tance čarodějnic a hejkalů, kosmetický salon 
pro čarodějnice, občerstvovací stanici Baby 
Jagy, kde naberete sílu na další rejdění, opé-
kání párků (kdo nebude mít svůj, může si za-
koupit u Baby Jagy), volbu Miss čarodějnice
Místo a čas: zahrada za SVČ Klíč FM, 
budova A v Místku a pěší zóna před budo-
vou, 16:03 – 19:56 hodin. Vstupné: 20 Kč. 
Informace: Renata Bortlíčková, telefon: 
731 080 964, 558 435 067, e-mail: renata@
klicfm.cz. Na akci se nemusíte předem hlásit.

30. 4. - TOMCAT TROPHY – SOUTĚŽ 
PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ

Program: Veřejná soutěž plastikových 
modelů letadel a bojové techniky. Místo 
a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, Pionýrů 
767, Místek, 8:00 - 14:00 hodin. Informa-
ce: Eva Otýpková, telefon: 736 150 088, 
558 434 154, e-mail: eva@klicfm.cz
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Otevřeli jsme NEJVĚTŠÍ

studio svítidel na Moravě

na ploše 300m2.

Beskydská 151,
Frýdek-Místek
v přízemí


