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Vážení občané,
12. dubna naše město hostilo Prezídi-

um Euroregionu Beskydy, které se usku-
tečnilo v hotelu Terasa v bezprostřední 
blízkosti přehrady Olešná. Volba místa ko-
nání byla ovlivněna snahou seznámit pří-
tomné s úspěšně realizovanými projekty 
Statutárního města Frýdek-Místek v oblas-
ti rozvoje volnočasových aktivit pro občany 
města a turistických možností regionu, kte-
ré byly podpořeny dotací jak z národních, 
tak příhraničních operačních programů.

Když jsem beskydské starosty i zahraniční hosty prováděl touto lo-
kalitou, do níž jsme soustředili rekreační a oddechové aktivity, mohl 
jsem si i já znovu připomenout, jak obrovský kus práce jsme zde již 
odvedli. Vždyť Olešná byla svého času jen zaostalý kemp bez další 
perspektivy. Tu jsme tomuto místu vtiskli vybudováním venkovního 
aquaparku, na který posléze navázala i krytá část, díky níž je tato odpo-
činková zóna využívána celoročně. Posledním počinem v této lokalitě 
bylo vybudování cyklostezky kolem Olešné, která svými parametry vý-
borně slouží i inline bruslařům. Už nejbližší zimu bychom přitom chtěli 
zabezpečit tento jedinečný okruh v přírodní scenérii i pro běžkaře. 

Kvůli našim projektům na Olešné jsme si v minulosti museli leccos 
vyslechnout a o to víc mě těší, že podmínky, které zde pro rekreaci 
vznikly, nyní oceňujete nejen vy jako místní občané, ale i turisté a za-
hraniční hosté, kteří neskrývají obdiv a rádi by se Frýdkem-Místkem 
inspirovali.   Petr Cvik

slovo primátora

Město Frýdek-Místek v rám-
ci svého výjezdu na severní 
Moravu navštívil ministr pro 
místní rozvoj Kamil Jankov-
ský, zastupující resort, který 
skýtá různé možnosti získání 
dotačních prostředků. Právě 
tato problematika byla stěžejní 
v konzultacích s vedením frý-
decko-místecké radnice.

„Navštěvuji jednotlivá města, 
abych si vyslechl, co vás trápí, 
a abychom sladili zájmy starostů 
a primátorů s pohledem vlády, 
která vidí některé věci, například 
ohledně toků peněz, jinak než 
třeba zástupci krajů. Také mě 
zajímá debata nad dvěma klíčo-
vými novelami dokončovanými 
naším ministerstvem, a to záko-
nem stavebním a o veřejných za-
kázkách,“ uvedl důvody své ná-
vštěvy ministr Kamil Jankovský. 
Ten byl seznámen primátorem 
Petrem Cvikem a jeho náměst-

Město navštívil ministr pro místní rozvojMěsto navštívil ministr pro místní rozvoj
ky se situací ve Frýdku-Místku 
a požádán o nasměrování na 
příslušné dotační tituly například 
v souvislosti s problematikou 
Víceúčelové sportovní haly, ob-
jektem Kina Petra Bezruče či 
brownfields v areálu bývalých 
kasáren. „Bylo znát, že jsme se 
potkali v období, kdy se jednotli-
vé rozpočty značně uskromňují, 
a pan ministr nebyl přílišným 
optimistou ani pro příští rok. Nic-
méně v jistých oblastech, jako je 
infrastruktura panelových sídlišť, 
podpora bydlení, bydlení pro se-
niory, cestovní ruch nebo bývalé 
vojenské objekty, máme šanci 
na získání dalších finančních 
prostředků pro město a budeme 
tyto záležitosti pečlivě sledovat,“ 
hodnotil náměstek primátora Da-
libor Hrabec. 

Primátor Petr Cvik ujistil, že 
co se týče nastavení čerpání fi-
nančních prostředků z Evropské 

NÁVŠTĚVA MINISTRA: Ministr Kamil Jankovský s vedením města Frýdek-Místek.  Foto: Petr Pavelka

unie pro další období, bude mít 
ministr zastání ve vizi zjednodu-
šení toků peněz. „Město naší ve-
likosti jistě uvítá zrušení zbyteč-

ných mezičlánků, které dneska 
představují kraje. Čím blíž k pe-
nězům, tím líp,“ řekl Petr Cvik. 

Při debatě o chystaných 
nových zákonech ministr Jan-
kovský zdůraznil: „Chceme 
zvyšovat transparentnost státní 
správy a snižovat administrati-
vu. I proto je klíčovou charakte-
ristikou nové podoby stavebního 
zákona heslo „Jedna stavba – 
jeden úřad – jedno rozhodnutí.“ 

K novele zákona o veřejných 
zakázkách pak pronesl zajíma-

vou reakci na množství hlasů 
doporučujících už nyní změny 
v návrhu. „Není to tak jednodu-
ché, třicet dobrých nápadů vám 
dohromady ještě nedá dobrý 
výsledek. Kočička s pejskem 
také dali do dortu hromadu 
dobrých věcí a ten nebyl k jídlu. 
Jsem přesvědčený, že se nám 
podařilo připravit velmi dobrý 
zákon, který pomůže „pročiš-
tění“ občas velmi nepřehledné 
sféry veřejných zakázek v Čes-
ké republice.“  (pp)

Na Olešné zasedal Euroregion Beskydy

Zhruba tři desítky starostů 
a představitelů Euroregio-
nu Beskydy ze všech tří ná-
rodních částí se 12. dubna 
zúčastnily letos prvního za-
sedání Prezídia Euroregionu 
Beskydy, kterému nyní před-
sedá česká strana.

Jednání zahájila Eva Rich-
trová, předsedkyně Regionu 
Beskydy, která přivítala hosty 
a seznámila přítomné s progra-
mem jednání. Vzhledem k per-
sonálním změnám po loňských 
komunálních volbách, které na 

podzim proběhly postupně ve 
všech třech státech, proběhlo 
představení jednotlivých účast-
níků zasedání. „Bylo užitečné, 
že jsme se mohli poznat v no-
vém složení a vytvořit další rá-
mec našim společným aktivitám. 
Dosavadní výsledky spolupráce 
jsou vidět, podařilo se získat na 
společné aktivity velké množství 
dotačních prostředků, které se 
odrazily i v mnoha navázaných 
kontaktech na všech stranách 
beskydské hranice,“ hodnotil 
primátor Petr Cvik.

Projektoví manažeři jednotli-
vých národních částí postupně 
seznámili účastníky s aktivitami 
a projekty, které byly realizo-
vány v průběhu loňského roku 
a záměry pro letošní rok a roky 
následující. „Z prezentací bylo 
zřejmé, že jednotlivé aktivity eu-
roregionu nejsou směřovány jen 
k uspokojení vlastních potřeb 
jednotlivých národních částí, ale 
především k řešení společných 
problémů a potřeb celého úze-
mí,“ uvedla Eva Richtrová.

Za všechny realizované pro-
jekty lze jmenovat například tele-
vizní kabelové vysílání ve Frýdku-
-Místku a Bielsko-Biale „Společně 
poznáváme Euroregion Beskydy 
a jeho sídelní města“ a propagace 
města Frýdek-Místek a českoslo-
venské části euroregionu „Ce-
zhraničný turizmus v Euroregióne 
Beskydy“, v rámci kterého vznikla 
kniha Frýdek-Místek, srdce Regi-
onu Beskydy a propagační ma-
gazín Vítejte v Euroregionu Bes-
kydy. Obyvatelé Frýdku-Místku si 
jistě vzpomenou i na řezbářské 
sympozium realizované na mís-
teckém náměstí.

(Pokračování na straně 12)

PREZÍDIUM EUROREGIONU: Ve Frýdku-Místku partnery ze tří 
států přivítali předsedkyně Regionu Beskydy Eva Richtrová s pri-
mátorem Petrem Cvikem.   Foto: Petr Pavelka
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Zpravodajství

krátce
Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 29. března schvá-
leno přidělení dotace ministerstva 
pro místní rozvoj z programu Ob-
nova obecního majetku postiže-
ného živelní pohromou na projekt 
„Obnova dětského hřiště Sady 
Svobody“ (celkové náklady 92 tisíc 
Kč, získaná dotace 82,8 tisíc Kč).

Aktualizace žádostí
Magistrát města Frýdku-Místku, 

odbor sociálních služeb, upozor-
ňuje všechny žadatele, kteří již 
mají podanou žádost o přidělení 
bytu v domech zvláštního urče-
ní (v Domech s pečovatelskou 
službou – ul. Sadová, ul. 17. lis-
topadu, ul. Zámecká, ul. Na Aleji 
82 ve Frýdku-Místku a Penzionu 
pro seniory ul. Lískovecká 86 ve 
Frýdku-Místku), aby se do 28. 
dubna dostavili v úřední dny pon-
dělí a středu (v době od 8.00 do 
17.00 h) a ve čtvrtek (v době od 
13.00 do 15.00 h) na odbor soci-
álních služeb, budova ul. Radniční 
1149, přízemí, kanc. č. 107 a 110 
k aktualizaci svých žádostí. Dále 
upozorňujeme, že v této době, tj. 
v měsíci dubnu, se nebudou přijí-
mat do evidence nové žádosti.

Setkání s biotronikem
Tomášem Pfeifferem
Dne 30. dubna zavítá opět 

do Frýdku-Místku se svou před-
náškou biotronik Tomáš Pfeiffer, 
aby se v budově ZUŠ Frýdek-
-Místek zamyslel s příchozími 
nad otázkami a záhadami živo-
ta. V rámci setkání mohou ná-
vštěvníci sami pokládat ústní či 
písemné dotazy. Tyto se mohou 
týkat velmi rozmanitých oblastí 
života, jako je zdravý životní styl, 
biotronická prevence, filozofie a 
jiné související otázky. Na závěr 
přednášky, která začne ve 14 
hodin, proběhne biotronické pů-
sobení formou rozloučení.

Velikonoční sbírka 
Více než tři stovky studentů ze 

středních škol ve Frýdku-Místku 
se chystá ve dnech 19. -20. dub-
na vyjít do ulic s pokladničkami 
v rámci Velikonoční sbírky ADRA. 
Výtěžek sbírky půjde na okamži-
tou humanitární pomoc například 
Japonsku, dále pak na rozvojové  
projekty – výstavby nemocnic a 
škol a podpoří také Dobrovolnické 
centrum ADRA, které v současné 
době vysílá přes 300 dobrovolní-
ků k seniorům, dětem, do nemoc-
nic, nebo k lidem fyzicky a mentál-
ně znevýhodněným.

Blokové čištění
Blokové čištění, při kterém musí 

dávat řidiči pozor na dočasný zá-
kaz parkování automobilů, proběh-
ne v dubnu v těchto termínech: 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 
magistrátem – Frýdek. (pp)

JEDNÁNÍ KOMISE: Sociální a zdravotní komise projednávala žádosti o dotace.        Foto: Petr Pavelka

Sociální a zdravotní komi-
se na svém jednání 6. dubna 
projednala žádosti o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu statu-
tárního města Frýdku-Místku 
na podporu projektů v oblasti 
zdravotnictví pro rok 2011.

„Požadavky žadatelů o po-
skytnutí dotace představovaly 
celkovou výši 1,4 milionu ko-
run, rozděleno bylo 500 tisíc,“ 
informoval náměstek primátora 
Libor Koval. Radní Miroslav 
Přádka, který je současně ře-
ditelem frýdecké nemocnice, 
informoval členy komise o ná-
vrhu na vytvoření holdingové 
struktury v Nemocnici ve Frýd-
ku-Místku. 

Komise například doporu-
čuje uvolnit finanční prostřed-
ky pro Charitu Frýdek-Místek 
na nákup elektroléčebného 
přístroje pro uživatele Domu 
pokojného stáří, nákup tří elek-
trických postelí s příslušenstvím 
a antidekubitní matrace pro po-
třeby oddělení následní péče 

Jednání sociální a zdravotní komiseJednání sociální a zdravotní komise

nemocnice, Domov pro seniory 
by se měl dočkat příspěvku na 
tradiční Hry seniorů, podporu si 
podle komise zaslouží i kontakt-
ní centrum Renarkonu, pracující 

s drogově závislými, stejně jako 
Oblastní spolek Českého čer-
veného kříže či několik projektů 
Střední zdravotnické školy. Na 
seznamů projektů navržených 

k podpoře je dále Akademie 3. 
věku Akademie Jana Amose 
Komenského, Pochod pro seni-
ory pořádaný Centrem pečova-
telské služby a další.  (pp)

své zastoupení Opava, Ha-
vířov, Karviná a Odry.

„Tradičně si vyměňujeme 
zkušenosti z oblasti pracovně-
-právních vztahů, probíráme 
čerstvé legislativní novinky, 
případně ty, co mají být brzy 
zavedeny, a jejich dopady pro 
fungování úřadů. Tentokrát 
se toho na nás valí skutečně 
hodně, musíme se na změny 
dobře připravit,“ shrnul tajem-
ník frýdecko-místeckého ma-
gistrátu Petr Menšík. Se svý-
mi kolegy probíral mimo jiné 
koncepci zákona o úřednících 
a optimalizaci veřejné správy, 
informace o připravovaných 
změnách zákonů o územně 
správních celcích a ze všech 
stran sociální reformu, včet-
ně novely zákona o sociálně-
-právní ochraně dětí.  (pp)

Tajemníci si předávali zkušenosti

TAJEMNÍCI: Šéfové úřadů si vyměňovali zkušenosti.      Foto: Petr Pavelka
Jednou ročně se schá-

zejí na frýdecko-místeckém 
magistrátu tajemníci měst-
ských úřadů, aby si předali 

navzájem zkušenosti ze své 
praxe. Tentokrát zde měla 

Na 1. základní škole 13. 
dubna slavnostně zahájili 
projekt Učíme se pomáhat, 
na němž Základní škola ná-
rodního umělce Petra Bez-
ruče ve Frýdku-Místku spo-
lupracuje s Dobrovolnickým 
centrem Adra.

Svěží kulturní pásmo na 
úvod zhlédli mimo jiných i ve-
doucí odboru školství, kultury, 
mládeže a tělovýchovy Ilona 
Nowaková s náměstkem pri-
mátora Liborem Kovalem. „Je 
velmi záslužné, že zdejší lidé 
vedou děti k pomoci druhým, 

Na Jedničce se učí pomáhat

ZAHÁJENÍ PROJEKTU: Kromě zástupců školy a organizace Adra 
byli přítomni i náměstek primátora Libor Koval a vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Ilona Nowaková.

Foto: Petr Pavelka

že je seznámí s existencí těch, 
kteří potřebují pomocnou ruku,“ 
chválil náměstek primátora Li-
bor Koval. „Jedná se již o pátý 
ročník, a když jsme vše děla-
li poprvé, netušili jsme, jaká 
z toho vzejde pěkná tradice. Ale 
1. ZŠ k tomu přistupuje opravdu 
velmi aktivně, zajišťuje progra-
my od prvňáčků až po deváťáky 
a to byla přesně naše vize, aby 
se každý seznámil s tím, co to 
dobrovolná pomoc jiným je,“ 
řekl Michal Čančík z humanitár-
ní organizace Adra.

(Pokračování na straně 3)
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NA ULICI HORNÍ: Náměstek primátora Michal Pobucký při kontrole postupu prací.

Zpravodajství

městská policie

Město Frýdek-Místek získa-
lo dotační peníze na investič-
ní akci „Obnova Zámeckého 
parku a nový park Jižní sva-
hy“. V prostoru za Frýdeckým 
zámkem byly zahájeny roz-
sáhlé stavební práce, které by 
měly být kompletně hotovy 
do konce července.

„Práce probíhají v nároč-
ném terénu, musíme provádět 
nezbytná stabilizační opatření. 
Těšit nás ovšem může, že tento 
kousek přírody bezprostředně 
v centru více zpřístupníme li-
dem. Park pod zámkem velmi 
dobře slouží veřejnosti, jsme 
přesvědčeni, že i další uprave-
né parkové prostory lidé přiví-
tají,“ říká náměstek primátora 
Michal Pobucký.

Rozsáhlý projekt zahrnuje 
obnovení vyhlídky, odpočívadla, 
chodníků, přestavění nefunkč-
ního schodiště. Četné chodní-
kové rampy budou lemovány 
zábradlím. Dojde k vybudování 
lávky přes strž, dětského hřiště 
s herními prvky, budou reali-
zovány pobytové a rekreační 
plochy. Nově bude provedeno 

Otevřený kufr
29. 3. v půl sedmé večer byla 

městská policie požádána o kon-
taktování majitele vozidla, které 
stálo na ulici Jeronýmova. Hlídka 
zjistila, kde majitel vozidla bydlí a 
předala vzkaz o otevřeném kuf-
ru. Majitel si své vozidlo zajistil. 

Rozruch na poště
30. 3. v deset hodin dopole-

dne požádala pracovnice České 
pošty o asistenci hlídky městské 
policie. Na přepážce se totiž na-
cházela žena, která vzbuzovala 
značný rozruch. Když strážníci 
dorazili na místo, žena se uklid-
nila. Hlídka setrvala na místě po 
celou dobu, než si žena převza-
la zásilku a odešla.

Chytili zloděje
30. 3. po jedenácté hodině 

v noci bylo na linku 156 ve Frýd-
ku-Místku oznámeno, že mají 
zamknutého zloděje ve sklepních 
prostorech. Hlídka na místo dora-
zila za čtyři minuty a zahlédla utí-
kat muže s batohem. Podezřelého 
se podařilo na další ulici dostihnout 
a zadržet. Na místo se dostavil 
i oznamovatel, který potvrdil, že 
muže zamkl ve sklepě, ale poda-
řilo se mu utéct. Celá událost byla 
na místě předána Policii ČR.

Poškodil vůz
1. 4. o půlnoci oznámil občan 

městské policii, že na Zámec-
kém náměstí odjíždějící vozidlo 
poškodilo jiné zaparkované vo-
zidlo. Hlídka zjistila majitele bou-
rajícího vozidla a zajela na místo 
bydliště, kde se majitel dostavil 
ke svému vozidlu. Jelikož se 
jednalo o podezření z trestného 
činu, byla na místo přivolána 
dopravní policie, která si celou 
událost převzala. 

Cesta domů
2. 4. v osm hodin večer kon-

taktoval muž strážníky, že se 
ztratil a nemůže si vzpomenout, 
kde bydlí. Hlídka přijela na mís-
to, kde se muž nacházel, zjistila 
jeho trvalý pobyt i to, že už se 
tam nezdržuje, a tak muže na-
směrovala ke své sestře, která 
mu sdělila jeho součastný po-
byt. Nakonec vše dobře dopadlo 
a muž se vrátil za společné spo-
lupráce strážníků a sestry domů.

Domácí násilí
3. 4. před třetí hodinou ranní 

požádala oznamovatelka měst-
skou policii o pomoc s tím, že 
má ve svém bytě bývalého příte-
le, který jí vyhrožuje, že ji zmlátí. 
Hlídka za použití výstražných 
světel přijela na místo, kde zjistila, 
že u bytu jsou vykopnuté dveře 
a z obývací místnosti volá žena. 
V pokoji se nacházela žena a 
muž. Oba byli vyzváni k proká-
zání totožnosti. Muž uvedl jinou 
trvalou adresu, a proto byl vyzván 
k opuštění bytu. A protože se jed-
nalo o domácí násilí, byla celá věc 
na místě předána Policii ČR.  (pp)

PORADA V TERÉNU: Město konzultuje další stavební práce v loka-
litě za zámkem.   Foto: Petr Pavelka

Úprava svahů za zámkemÚprava svahů za zámkem
stožární osvětlení. Řešené úze-
mí bude doplněno parkovými 
lavičkami, odpadkovými koši. 
Budou provedeny nové výsad-
by – stromy, keře, půdopokryv-
né dřeviny, založení nových 
trávníků. „Například budou vy-
sazeny jak barevně a tvarově 
zajímavé solitérní stromy, tak 
na východní straně u vstupu na 
Jižní svahy dva neplodící okras-
né sady,“ prozradil náměstek 
primátora Michal Pobucký. Lo-
kalita za Frýdeckým zámkem 
je v této chvíli staveniště, kde 
je chodcům z bezpečnostních 
důvodů zamezován přístup. Již 
došlo k mýcení nežádoucích 
a náletových dřevin v celém 
území, byly provedeny opěrné 
zdi, přeložky inženýrských sítí, 
spodní konstrukce komunikační 
sítě – chodníky, byly odstraně-
ny některé betonové plochy, 
došlo k realizaci nových scho-
dišť, modulaci terénu na Jižních 
svazích, přípravě pro zakládání 
trávníků a osazování dřevin. 
Probíhá také dláždění nových 
chodníků a založení nového od-
počívadla pod zámkem.  (pp)

Město Frýdek-Místek re-
alizuje projekt Inženýrské 
sítě a komunikace ul. Horní, 
Frýdek-Místek – I. etapa, kte-
rý řeší vybudování inženýr-
ských sítí a komunikace pro 
novou zástavbu rodinných 
domů plánovaných v této 
lokalitě.

„Město nemá povinnost 
budovat inženýrské sítě a 
s ohledem na finanční možnos-
ti rozpočtu proto nemůžeme 
většinou uspokojit nejrůznější 
požadavky občanů, kteří chtějí 
přivést sítě ke svým domům. 
Mnohdy je to finančně naprosto 
mimo realitu, jindy jsou orbov-
ské problémy s pozemky, které 
jsou ke stavbě zapotřebí. Tady 
jsou pozemky naše a chtěli 
jsme, aby i Frýdek-Místek měl 
lokalitu, kde budou moci vznik-
nout nové domy, kam přijdou 
noví obyvatelé města,“ vysvět-
lil náměstek primátora Michal 
Pobucký.

Lokalita ulice Horní se nachá-
zí na vyvýšeném místě s dobrým 
rozhledem, směrem za restau-

Satelitní městečko na ul. HorníSatelitní městečko na ul. Horní

Také letos ve městě pro-
běhnou oslavy Dne Země, 
které se budou tradičně ko-
nat v Sadech B. Smetany, 19. 
dubna od 9 do 15 hodin. Téma 
letošního ročníku je „MODRÁ 
PLANETA – ZELENÁ ZEMĚ“.

Město coby hlavní organi-
zátor na tento projekt získalo 
spolufinancování Moravskoslez-
ským krajem v rámci Dotačního 
programu na podporu aktivit 
v oblasti životního prostředí. 
„Bohatý program v dopoledních 
hodinách hojně využijí školáci, 
kteří mohou přijít i odpoledne 
se svými rodiči, protože k vidě-
ní toho bude opravdu hodně,“ 
zve na akci primátor města Petr 
Cvik. Jeho náměstek Michal 

Přijďte oslavit Den Země
Pobucký, který má na starosti 
životní prostředí ve městě, ujiš-
ťuje, že je připravena spousta 
informací a aktivit z různých ob-
lastí přírody. „Například ukázky 
pokusů, které simulují meteo 
jevy v atmosféře a hydrosféře, 
meteorologický kvíz, výstava 
o třídění a recyklaci obalů, od-
padový kvíz, ukázka odchytu 
ptáků do sítě, poznávání dřevin 
a rostlin, odlitky – stopy šelem a 
další,“ prozradil Michal Pobucký. 

Děti se budou zabývat otáz-
kami typu „co nám dávají rostli-
ny?“, pod drobnohled se dosta-
ne kompost, se spolupracujícími 
subjekty si vyzkoušejí malování 
půdou i to, že není voda jako 
voda, a podobně.  (pp)

(Pokračování ze strany 2)
V květnu se rozběhne projekt 

Prvák určený žákům prvních tříd, 
v běhu už je literární a výtvar-
ná soutěž pro žáky 4. a 5. tříd. 
V červnu se sukuteční přednáška 
na téma Dobrovolnictví, beseda 
u kulatého stolu se žáky devá-

tých tříd. „Aktivit Adry ve městě 
si vážíme, zapojení školáků tímto 
způsobem vítáme, určitě si tím 
rozšiřují obzory, dozví se, ve kte-
rých částech světa potřebují lidé 
pomoci, a učí se toleranci a po-
chopení,“ oceňuje činnost Adry 
primátor Petr Cvik.  (pp)

Na Jedničce se učí pomáhat

rací Hrad. 
Město zde 
staví komuni-
kace, zpev-
něné plochy, 
plynovod, vo-
dovodní řad, 
veřejné osvět-
lení, kanaliza-
ci dešťovou 
i splaškovou 
a kabelové 
rozvody pro 
e l e k t ř i n u . 
„Stavba zlep-
ší dopravní 
infrastrukturu 
celé lokality,“ 
říká Michal Pobucký.

Inženýrské sítě se začaly bu-
dovat loni v září, letos koncem 
června by vše mělo být hotovo. 
Současně už běží na některých 
parcelách i stavební činnost na 
vlastních domech, které zde 
postupně vzniknou. Od určitého 
stupně rozestavěnosti investoři 
těchto domů získají pozemky, 
které mají dosud v pronájmu, do 
svého vlastnictví.  (pp)
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Studentky a student 2.C ze 
Střední zdravotnické školy ve 
Frýdku-Mísktu zaměření „So-
ciální péče“ přišli za našimi 
dětmi do MŠ Lískovecká s vel-
mi hezky připraveným progra-
mem. Nejen, že dětem před-
vedli hudební pohádku, ale 
vtáhli je také do tanečních her.

V očích dětí se zračila zvě-
davost i radost z nového. Velké 
děti si rády zařádily se staršími 

Princezna PINK PINK a její družky
kamarády. Malým dětem chvíli 
trvalo, než se rozkoukaly. Ov-
šem v závěru všichni, jako jeden 
„muž“, skotačili a vykřikovali 
„ahóóóój“. Touto cestou bychom 
rády poděkovaly ředitelce SZŠ 
paní Mgr. Drahomíře Jurtíkové 
za uvolnění studentů a MgA. 
Jarmile Jalůvkové, která sesta-
vila a předvedla zajímavý pro-
gram se svými žáky.

Učitelky MŠ Lískovecká

V pátek 1. dubna pořádal 
Klub dětských knihoven akci 
Noc s Andersenem. Ve škole 
nocovalo 40 dětí z 5. základní 
školy. 

Tento ročník jsme věnovali 
pohádkáři Václavu Čtvrtkovi. 
Děti přišly s náležitým spacím 
a jídelním vybavením. Čekal 
je pestrý program. Všichni si 
přinesli spací pytle a dostatek 
jídla. Po setmění jsme se spo-
lečně vypravili na Frýdecký zá-
mek, kde děti čekala nevšední 
prohlídka zámku při svíčkách. 

Noc s Andersenem ve školeNoc s Andersenem ve škole

Průvodkyně nám vyprávěla o dávných dobách, lidech, jejich 
zvycích, ale i strašidelné po-
věsti. Po návratu do školy děti 
soutěžily, vytvářely postavičky 
z pohádek Václava Čtvrtka. 
Na pozdní večer byl připraven 
karneval. Pro všechny rarášky 
byl večer vyčerpávající, proto 
zalezli do spacáků a usnuli, 
jako když je do vody hodí. Bylo 
tu super! Škoda, že noc nebyla 
delší! Tak snad za rok…

V březnu, měsíci knihy, 
uspořádali na 8. základní ško-
le učitelé 5. ročníku projekt na 
podporu čtenářské gramot-
nosti s názvem S knížkou pod 
polštář. Vyvrcholením této 
akce byl literární večer, který 
strávily děti se svými vyučují-
cími ve škole, a to včetně no-
cování ve spacáku ve třídách.

Žáci si vzájemně představi-
li připravené projekty s danými 
tématy – 5.A Pohádkáři, 5.B Po-
ezie, 5.C Dobrodružná literatu-
ra, 5.D Ilustrátoři dětských knih. 
Vedle prezentací nechyběly ani 

S knížkou pod polštář
soutěžní úkoly, ve kterých se žáci 
museli zorientovat v autorech, ilu-
strátorech, louskat záhady a šifry, 
objevit v ukázkách chyby, doplnit 
rýmy. Na závěr děti vyplňova-
ly dotazník o četbě, oblíbenosti 
knih a spisovatelů. Vyzpovídaly i 
své třídní učitele. Stále pokračuje 
soutěž o nalezení nejstarší knihy 
v rodinných knihovničkách. Zatím 
vede kniha vydaná roku 1888.

Věříme, že i po skončení na-
šeho projektu budou naši žáci-
-čtenáři usínat se svou rozečte-
nou knihou.  Třídní učitelé

 5. ročníku Osmičky

TRADICE VELIKONOC: Žákům ze 4. ZŠ lektor muzea přibližuje 
proutěné výrobky. Ten pro pomlázku nejdůležitější – tatar – si 
posléze vyrobili dokonce ze starého papíru.  Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecké základ-
ní školy, tedy i „Šestka“, se 
zapojily do projektu FM-Edu-
cation, který zastřešilo Sta-
tutární město Frýdek-Místek 
a v němž byly všechny školy 
jeho partnerem. 

Začátky byly, jak už to bývá, 
hodně těžké. Mnohá setkání 
aktérů a účastníků zapojených 
do projektu probíhala nejen 
v zasedací místnosti magistrátu, 
ale i na školách, upřesňování 
pravidel, jednotnosti výstupů, 
možností, vyčíslení hodnoty pro-
plácení, sepsání smluv… 

Ale jako vždy se se všemi 
problémy učitelé pod vedením 
manažera projektu vypořádali a 
poté se mohli pustit do práce. 
Na „Šestce“ vytvořilo 12 učitelů 
8 výstupů. Co to vlastně jsou 
výstupy a k čemu slouží? V pod-
statě to jsou přípravy, pracovní 
listy nebo prezentace v Power-
Pointu, které dnes mohou využít 
učitelé všech škol Frýdku-Místku 
jako přípravu do vyučování.

Jaké byly a čeho se tyto vý-
stupy týkaly na naší škole? Na 
prvním stupni základní školy při-
pravily paní učitelky prezentaci 
Environmentální výchova na 1. 
stupni základní školy. Pro první 
stupeň jsou připraveny pracovní 
listy, které mohou učitelé využít 
v 1. a 2. třídě s názvem Začíná-
me s angličtinou.

Třetím okruhem pro 1. stupeň 
jsou zpracovány Metody práce 

Ohlédnutí za FM-Education na 6. ZŠ

při úpravě SPU-dyslexie a ree-
dukační péče, tedy v práci uči-
tele v dnešní době je to materiál 
velmi potřebný.

Pro žáky 2. stupně byla pro vý-
stupy zvolena témata zeměpisná 
(Planeta Země a Společenské 
složky krajiny), fyzikální (Vlast-
nosti látek a těles; Mechanika pro 
6. + 7. ročník), v rámci informatiky 
byl zpracován výstup Operační 
systémy a počítačová grafika pro 
žáky 6. a 9. tříd, v rámci výchovy 
ke zdraví to byl výstup Výživa, ži-
votní styl a osobní bezpečí.

Dnes se tyto řádky snadno 
napíší, ale nedokážou odrazit 
spoustu hodin a práce navíc, 
které učitelé nad výstupy strávili, 
protože veškeré práce spojené 
s tímto projektem musely pro-
bíhat po pracovní době. Nedo-
kážou vykreslit, jak bylo nutno 
překonat obavu a začít pracovat 
s počítačem, naučit se pracovat 
s PowerPointem, vyhledávat na 
internetu zajímavé obrázky, čer-
pat informace navíc nejen v lite-
ratuře, ale také v každodenním 
životě, vše umět skloubit dohro-

mady, aby výstupy bylo možno 
používat nejen těmi, kdo výstu-
py vytvořili, ale i kýmkoliv, kdo je 
bude suplovat.

Ono se říká „Těžko na cvičiš-
ti, lehko na bojišti“. Proč toto pří-
sloví zmiňuji v souvislosti s FM-
-Education? Pokud si učitelé 
sáhli opravdu hluboko do svých 
sil, určitě se jim to vrátí ve výuce, 
kdy jen otevřou příslušnou pre-
zentaci, budou práci ve třídě jen 
řídit a pracovat budou pilně žáci.

Díky tomu, že „Šestka“ je 
dostatečně vybavena počítači, 
interaktivními tabulemi i další 
technikou, může vytvořené vý-
stupy perfektně využívat, může 
se těšit z plodů své práce, může 
svým žákům předávat cenné 
informace v interaktivní podobě. 

A nesmím zapomenout – 
těžkosti s prací s počítači, které 
se zpočátku tu a tam objevily, 
byly dávno překonány. Mohu 
tedy konstatovat: „ FM-Educa-
tion pomohl nejen dětem, ale i 
jejich učitelům“.

Mgr. Libuše Zárubová,
ředitelka školy

Již čtvrtým rokem spo-
lupracujeme s organizací 
ADRA. Zapojili jsme se do 
programu BANGBABY. V 
rámci celoročního projektu 
„Pomáháme“ jsme u nás, 
na Dvojce, uspořádali sbírku 

Dvojka pomáhá organizaci Adra
na podporu vzdělání bangla-
déšského chlapce Sojona 
Sorena. Před třemi lety jsme 
jej adoptovali, to znamená, 
že mu finančně přispíváme 
na školu. 

(Pokračování na straně 5)
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(Pokračování ze strany 4)
Abychom seznámili naše žáky s ži-

votem v Bangladéši a představili jim 
samotného Sojona, na žákovském 
parlamentu 2. stupně jsme se domlu-
vili a připravili si prezentaci, na níž 
jsme připomněli všem žákům školy, že 
nám jde o dobrou věc. Uvědomili jsme 
si, že ne každé dítě na světě se má tak 

V rámci prevence patolo-
gických jevů naše mateřská 
škola J. Trnky úzce a dlou-
hodobě spolupracuje s Měst-
skou policií ve Frýdku-Místku. 
I letošní školní rok jsme za-
měřeni na prevenci a rozvoj 
znalostí důležitých pro bez-
pečnost našich dětí. 

Ve čtvrtek 7. dubna se naše 
děti opět setkaly se strážníky 
městské policie, měly možnost 
si blíže prohlédnout zbraně a 
jiné vybavení strážníků, pro-
hlédly si kola cyklohlídky a je-
jich povinnou výbavu. Strážníci 
dětem vysvětlili, v čem spočívá 
práce cyklohlídky, která objíždí 
i těžko přístupná místa, a pro 

Dopravní výchova s městskou policiíDopravní výchova s městskou policií
děti i nás dospělé byla vel-
mi zajímavá i ukázka výcviku 
dvou pejsků, kteří jsou v aktivní 
službě městské policie. Hned 
v pátek jsme navázali další akcí 
nazvanou „Dopravní den“. Po-
licejní preventistka Lenka Biol-
ková, kterou naše děti již dobře 
znají, toto dopoledne strávila 
s námi. Děti si překontrolovaly 
povinnou výbavu svých doprav-
ních prostředků, vyzkoušely si, 
jaké to je jezdit dle pravidel a 
dopravního značení, a i když 
víme, že jeden takový den děti 
nenaučí vše, jsme přesvědčeni, 
že to nejdůležitější z něj si děti 
zapamatují na celý život.

Vlaďka Zajacová

Dvojka pomáhá organizaci AdraDvojka pomáhá organizaci Adra

V únoru se naši žáci 3. a 
5. ročníků zapojili do projek-
tu KALIBRO, jehož cílem je 
pomáhat základním školám v 
získávání podkladů pro sebe-
hodnocení. Každoročně se ho 
účastní asi pětina žáků 3., 5. 
a 9. ročníku.

Zaměření testových úloh je 
v souladu s moderními cíli zá-
kladního vzdělávání a odpovídá 
například pojetí prestižního me-
zinárodního srovnání PISA.

Testy KALIBRO jsou zamě-
řeny na schopnost žáků použít 
základní znalosti a dovednosti v 
nových situacích. 

Naše škola byla založena 
před třemi lety a testování bylo 
pro nás první zkušeností a dů-
ležitou zpětnou vazbou, zda se 
naše pedagogické snažení ubírá 
správnou cestou. 

Výsledky, na které jsme 
netrpělivě čekali, nás potěšily 
a jsou pro všechny pedagogy 
povzbuzením pro jejich další 
práci. Současně jsou důka-
zem toho, že díky individuál-
nímu přístupu, který ve škole 
uplatňujeme, mohou i průměr-

GALILEO SCHOOL má první výsledky

ně nadaní žáci dosahovat nad-
průměrných výsledků.

Mgr. Věra Mikolášová,
ředitelka, (PR)

testovaná oblast výsledky GALILEO SCHOOL počet test. škol
Český jazyk 3. desetina všech škol 274
Matematika 1. desetina všech škol 273
Humanitní základ 2. desetina všech škol 125
Přírodovědný základ 1. desetina všech škol 142
Anglický jazyk 1. desetina všech škol 185

Město se zasadilo o to, aby 
byla vybudována nebo rekon-
struována sportovní hřiště u 
základních škol města. Jsou 
moderní, krásná, nabízejí-
cí možnosti k pohybu žákům 
v době vyučování, ale i mimo 
ně. Hřiště si lze po dohodě pro-
najímat rovněž obyvateli města, 
kteří si chtějí ve volném čase 
zasportovat. Každý pohybuchti-

Choďte sportovat na
hřiště škol města

vý občan si může přijít do školy 
hřiště pronajmout, objednat si 
telefonicky. 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 hři-
ště u ZŠ Lískovec a ZŠ Skalice.

dobře jako my a že chodit do školy a umět 
číst, psát a počítat není samozřejmostí. 

Prezentace proběhla 15. března a ná-
sledující den se za dohledu zástupkyně 
ADRY konala sbírka.

Podařilo se nám vybrat 8 230 Kč!!!
Všem dárcům děkujeme za finanční 

podporu. Díky nim může Sojon chodit 
další rok do školy.
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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)
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)
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

SOKOL – BRNO: Domácí vyhrály pouze první set, překvapení, po němž 
sahaly v prvním zápase v Brně, se nekonalo.  Foto: Petr Pavelka

Volejbalistky hrají o 5. - 8. místo
VK Královo Pole BRNO - TJ Sokol FRÝDEK-MÍSTEK,

3:0 na zápasy
Brno - Frýdek-Místek 3:2 (-29, -20, 16, 21, 14)

Brno - Frýdek-Místek 3:0 (16, 21, 12) 
Frýdek-Místek - Brno 1:3 (23, -18, -16, -17)

PVK PŘEROV Precheza - TJ Sokol FRÝDEK-MÍSTEK
Přerov - Frýdek-Místek 3:1 (-22, 16, 14, 19)

Jako poslední z halových 
atletických šampionátů pro-
běhlo v Jablonci nad Nisou 
Mistrovství České republiky 
žactva. Mezi nejlepší z celé 
České republiky se probojo-
vala osmička mladých atletů 
Slezanu Frýdek-Místek.

Přestože tentokrát naši me-
daili nepřivezli, dosáhli několika 
výborných výsledků, osobních re-
kordů a zařadili se mezi elitu Čes-
ké republiky. Nejlepšího umístění 
dosáhl Jan Gerek ve skoku o 
tyči, kdy velice dobrým výkonem 
3.00 m skončil na nepopulárním 
4. místě. Ve výšce skočil také so-
lidních 1.70 m, což stačilo na 7. 
místo, dálka nevyšla podle před-
stav, výkon 5.27 m stačil na 12. 
místo. Výborně si vedly dvě naše 
běžkyně na 1500 m, obě výraz-
ně posunuly své osobní rekordy. 
Veronika Siebeltová výborným 
časem 5:10.28 min vybojovala 
6. místo a Natálie Závorková 
doběhla na 9. místě za 5:16.72 
min. Hned trojice děvčat běžela 
800 m a nejlépe si vedla Kate-
řina Siebeltová, která v rozběhu 
i ve finále vylepšila svůj osobní 
rekord na 2:28.33 minuty a patří 
jí 6. místo v ČR. Těsně za oso-
báky zůstala i další dvě děvčata 
– Blance Hünerové patří za čas z 
rozběhu 2:33.19 minuty 9. místo 

Mladí atleti se na mistrovství ČR neztratiliMladí atleti se na mistrovství ČR neztratili

MČR: Úspěšné závodnice na 1500 m – Veronika Siebeltová a Na-
tálie Závorková.

a dosud mladší žákyni Heleně 
Benčové za 2:34.42 minuty 12. 
místo. Solidní výkon předvedla 
také štafeta děvčat 3x300 m ve 
složení Benčová, V. Siebeltová, 
Hünerová, která vybojovala ve 
velice početném poli 23 štafet 9. 

místo časem 2:17.25 min. Stej-
nou příčku obsadil také Vladimír 
Šmiřák v běhu na 300 m za 40.17 
s, na 150 metrů již nenastoupil 
pro svalové problémy. Mladým 
atletům blahopřejeme k osobním 
rekordům a výborným umístěním.

Jezdecký oddíl TJ voltiž 
Frýdek-Místek se sídlem ve 
Frýdku na Nových Dvorech 
má jízdárnu naproti městské-
ho hřbitova. Je občanským 
sdružením a jeho členy jsou 
především děti, trenéři jez-
deckého sportu a voltižní a 
gymnastičtí trenéři.

Zaměřením oddílu je voltižní 
cvičení – gymnastické cvičení 

Kůň Largo a Tereza Horsinková.

Gymnastické cvičení na koních
V loňském roce se závodníci 

zúčastnili celkem šesti závodů 
v České republice a jednoho na 
Slovensku. Po celý loňský rok 
reprezentovali tito závodníci: Te-
reza Strnadlová, Tereza Míčko-
vá, Sára Chroboková, Kateřina 
Jandová, Tereza Horsinková, 
Klára Horsinková a Andrea Šplí-
chalová. Děvčata cvičila celý rok 
na koni Largo pod vedením lon-
žérky Lenky Bujňákové a trenér-
ky Kamily Chovančíkové.

K nejlepším dosaženým vý-
sledkům patří 1. místo v katego-
rii žen na Oblastním Mistrovství 
Moravskoslezského kraje, 3. 
místo skupiny dětí na MČR a 
účast na mezinárodních závo-
dech v kategorii žen.

„Voltižní cvičení je dobrou 
šancí pro děti sblížit se a spřá-
telit s koňmi a přírodou. Je to 
dobrý způsob, jak se naučit 
kromě fyzických dovedností 
také sportovnímu přátelství a 
lásce ke zvířatům. Pokud by 
měl někdo zájem se dozvědět 
něco bližšího o nás a o tomto 
sportu, neváhejte a kontaktujte 
nás nebo se za námi přijďte rov-
nou podívat,“ vyzývá Michaela 
Guznar Růžičková. Oddíl nabírá 
nové členy ve věku od 6 do 12 
let. (Kontakt: tel.: 777 944 377, 
e-mail: tjvoltizfm@seznam.cz, 
http://voltiz-fm.rekrepark.cz/)

dětí na koni. Děti mají gymnas-
tickou průpravu 1x týdně v tě-
locvičně sokolovny ve Frýdku 
(každou středu od 18:00 hod do 
19:00 hod) a 2x týdně (ve čtvrtek 
od 16 a v sobotu od 10 hodin) 
cvičí na koni. Po celý rok se zú-
častňují závodů po celé České 
republice, kde startují v různých 
věkových a výkonnostních kate-
goriích. 



7 Duben 2011Sport

fotbal mládeže

Domácí zápas ukázal, o čem 
nadstavbová část extraligy, sku-
pina o 7.-12. místo, vlastně je. 
Doma se prostě musí vyhrávat 
a Frýdek-Místek to naštěstí do-
kázal, a ještě výrazným výsled-
kem. Také je jasné, že Černého 
Petra v podobě přímého sestu-
pu, který je určen poslednímu, 
může ještě dostat kdokoliv. 
Vždyť se jednalo o konfrontaci 
prvního s posledním.

V sobotu 9. dubna musely 
mladší minižačky basketbalo-
vého klubu BK Frýdek-Místek 
dvakrát vyhrát, aby potvrdi-
ly celkové 2. místo v oblasti 
severní Moravy a 3. místo ve 
společné soutěži severní a 
střední Moravy. To se podaři-
lo, když v hale SPŠ v Místku v 
obou utkáních snadno porazi-
ly své soupeřky z Olomouce. 

„Kdybych měl dělat uzávěrku 
nad celou sezonou, tak musím 
říct, že v první půli soutěže se v 
zápasech bodově prosazovaly 
jen asi tři až čtyři hráčky, kdežto 
v druhé půli sezony už je do bo-
dových statistik zapojeno daleko 
více děvčat. To svědčí o lepší se-
hranosti družstva – už zvedáme 
hlavu od míče a vidíme lépe vol-
né spoluhráčky. Také se v týmu 
projevuje odhodlanost nejen při-
hrávat míče, ale také obejít svoji 
protihráčku a jít sama do koše,“ 

Vítězné zakončení soutěže
říkají trenéři Miroslav Charvát a 
Josef Ručka, kteří jsou si vědo-
mi, že je stále ještě co zlepšovat, 
především v obraně.
BK Frýdek-Místek 1.ZŠ - SK 
UP Olomouc 74:34 (33:18)
Šimíčková 15, Kučerová 16, 

Marková, Volná a Maléřová po 8, 
Ručková N. 7, Kučná 6, Hudco-
vá, Zmeškalová a Řehová po 2.
BK Frýdek-Místek 1.ZŠ - SK 
UP Olomouc 65:28 (36:16)
Kučerová 12, Marková 12, 

Maléřová 10, Zmeškalová 7, 
Kučná, Volná a Šimíčková po 6, 
Ručková N. 4 a Drabíková 2.

Družstvo mladších minižaček 
(1999 a mladší) se o letošních 
Velikonocích zúčastní silně ob-
sazeného mezinárodního turnaje 
Easter Euro Basket 2011 v Pra-
ze. Soupeři našich děvčat budou 
mimo jiné týmy z Německa, Litvy, 
Bulharska, Slovenska a samo-
zřejmě z České republiky.

Máte chuť se naučit jezdit 
na in-line bruslích nebo se na 
nich zdokonalit? Populární 
frýdecko-místecké kurzy in-
line bruslení pro všechny ge-
nerace začínají již od dubna.

Kurzy v délce dvou dnů, které 
se zpravidla konají o víkendech, 
mají již ve Frýdku Místku tradici 
a od té doby jimi prošlo mnoho 
nadšených milovníků sportu. 
Akce je určena jak pro začáteč-
níky, mírně pokročilé, tak i zdat-
nější bruslaře bez ohledu na věk, 
kteří si chtějí v jízdě zdokonalit a 
taky zažít spoustu zábavy. Pro 
zájemce je připravena možnost 
zkonzultovat vhodné vybavení 
na tento sport. Kdo nebude mít 

Populární kurzy inline bruslení začínají

brusle, nevadí. Je připravena 
možnost si brusle či výstroj vy-
půjčit. Kde se můžete přihlásit? 
Elektronicky emailem na FIT 

Sport Club, info@inlinesports.
cz či na telefonním čísle 731 722 
606. Bližší informace lze nalézt 
na www.inlinesports.cz

Za příjemného běžeckého 
počasí se uskutečnil 6. ročník 
Běhu okolo Olešné, který pro-
běhl současně jako Mistrovství 
Moravy a Slezska v přespolním 
běhu a připravil ho atletický 
oddíl Slezan Frýdek-Místek. 

Na startu se v rekreačním are-
álu přehrady Olešná sešlo na dvě 
stovky běžců z celé Moravy a z 
Polska. Připraven byl kilometro-
vý travnatý okruh a o začátek se 
postaraly nejmenší děti, po nich 
postupně startovaly další věkové 

Dvě stovky běžců na Olešné
kategorie. Ani domácí běžci ne-
vyšli naprázdno a vybojovali šest 
medailí. Tentokrát byla daleko 
úspěšnější děvčata. V nejpočet-
nější kategorii mladších žaček 
jasně zvítězila Helena Benčová, 
navíc ji druhým místem podpořila 
Eva Pišteková. V dorostenkách 
zvítězila Michaela Danysová, v 
juniorkách zvítězila Petra Ča-
ganová, třetí doběhla Veronika 
Moškořová a ve starších žačkách 
vybojovala stříbrnou medaili Ve-
ronika Siebeltová. V nemistrov-

ském závodě přípravek (ročník 
2000-2001) doběhla po skvělém 
finiši druhá Beáta Gazdová, třetí 
příčku mezi nejmladšími (2002 
a mladší) vybojovala Denisa 
Pánková. Z chlapců se prosadil 
pouze Jan Kváš, který zvítězil 
mezi chlapci 2000-2001. Mezi 
dospělými zvítězil Daniel Šinde-
lek u mužů nad 45 let, třetí době-
hl Martin Bušek a Pavel Michna 
vybojoval druhé místo mezi muži 
nad 35 let. Všem našim medailis-
tům blahopřejeme.

DOROST
FC Vítkovice - starší dorost 

A 1:1 (0:0) 
K. Střalka 

FC Vítkovice - mladší dorost 
A 3:3 (2:1) 

Tomáš Boráň 3
Slavia Opava - starší dorost 

B 2:1 (1:1) 
Blažek

Slavia Opava - mladší dorost 
B 2:0 (1:0)

ŽÁCI
SK Uničov - starší žáci B

11:0 (5:0)  
SK Uničov - mladší žáci B 

6:0 (4:0)

starší žáci A - Zbrojovka Brno 
0:1 (0:1)

S vedoucím týmem žákovské 
ligy jsme sice odešli poraženi, 
ale chlapci zaslouží pochvalu 
za to, že až do závěrečného 
hvizdu drželi velkého favorita 
v nejistotě, zda si ze Stovek 

odveze tři body. Všem hráčům 
bychom chtěli poděkovat za 
přístup a nasazení, v jakém 

utkání odehráli. Sami se 
přesvědčili, že když nechají 

na hřišti duši, tak hrát mohou 
s každým. 

mladší žáci A - Zbrojovka 
Brno 1:7 (0:3) 
A. Vojkovský

z šachu
Rapid šach
Výprava 25 členů Beskyd-

ské šachové školy se v sobotu 
9. dubna zúčastnila 5. turnaje 
Krajského přeboru mládeže v 
rapid šachu. Naši se činili a 
přivezli 14 medailí! Zlaté me-
daile vybojovali: Klára Zem-
ková (D18), Natálie Kaňáková 
(D12), Tadeáš Kriebel (H18), 
Tomáš Pavelek (H14), Patrik 
Štěpán (H12), Tomáš Filip 
(H10). Stříbro získali: Vendu-
la Bohanesová (D14), Zuza-
na Gřesová (D10), Jiří Kozel 
(H18), Daniel Židek (H10) a 
bronzové medaile obdrželi 
Tereza Přidalová (D14), Tere-
za Beluská (D12), Filip Kaňák 
(H14) a Matěj Kuchař (H12).

Turnaj nadějí
Beskydská šachová škola 

ve spolupráci se Střediskem 
volného času Klíč je pořadate-
lem již 32. ročníku Turnajů ša-
chových nadějí. V rámci TŠN 

se uskuteční celkem sedm 
turnajů: 18.-25.4. Pobeskydí-
-uzavřený GM turnaj, 20.-25.4. 
Pobeskydí-uzavřené IM turna-
je, 21.-25.4. Pobeskydí-OPEN 
turnaj, 21.-25.4. Turnaje ša-
chových nadějí do 9, 12 a 15 
let. Definitivní účast již potvrdi-
ly výpravy z BLR, CRO, CZE, 
ENG, FRA, JAR, POL, RUS, 
SVK.

Němcová v Dubaji
Členka Beskydské šacho-

vé školy velmistryně Kateřina 
Němcová (WGM – FIDE ELO 
2289) nás reprezentuje na 
mezinárodním šachovém tur-
naji „13th DUBAI OPEN CHE-
SS CHAMPIONSHIP“. Turnaj 
se odehrává ve dnech 9.-19. 
dubna v Dubaji. Při pohledu 
na startovní listinu (166 hráčů 
z 33 zemí, 41x GM, 22x IM), ve 
které je Katka nasazená jako 
číslo 77., je jasné, že Katka to 
nebude mít jednoduché.

V úvodních patnácti minu-
tách se ve dvou šancích octil 
domácí Literák, jeho střelecké 

FOTBAL F-M – SULKO ZÁBŘEH 1:3 (1:1)
Další domácí porážka

pokusy hlavou ale hostující 
gólman Bednár s přehledem 
kryl. Po čtvrthodině hosté 

trefili tyčku Prepslovy branky. 
Po půlhodině hry se vyzna-

menal rozhodčí Plesar, který po 
rohovém kopu Zábřehu přehlédl 
evidentní faul loktem na kapitána 
Staňka. Následoval další roh a 
z něj Barcal otevřel skóre zápa-
su – 0:1. Valcíři naštěstí ještě do 
poločasu srovnali. Začátek dru-
hého poločasu patřil domácím, 
jenže šance Grussmanna a vzá-
pětí ještě Kerbra ke gólu bohužel 
nevedly. Zato hosté se prosadili 
dvakrát v rozmezí 80.-83. minuty.

Házenkáři bojují o záchranu
Frýdek-Místek – Jičín 32:23

1. Jičín 12 7 2 3 357:310 16 
2. Přerov 12 6 0 6 347:345 12
3. Třeboň 12 6 0 6 329:337 12
4. KP Brno 12 5 1 6 343:361 11
5. Kopřiv. 12 5 1 6 326:357 11
6. SKP FM 12 5 0 7 353:345 10
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KONCERT PRO JAPONSKO: Humanitární akci v Kině Petra Bezruče, nad kterou město převzalo 
záštitu, zahájil náměstek primátora Michal Pobucký. Folklorní soubor Ostravička představoval žánr, 
který mají Asiaté v oblibě, ale v podvečerní nabídce byl i jazz Šuba Duba bandu a několik rockových 
formací. Každý si mohl přijít na své, ale podle hlavního organizátora Emila Ference bohužel mnoho 
lidí postávalo spíše venku, než aby zaplnili kino. „Diváků bylo kolem dvou set, muzikantů asi osmde-
sát. Vybralo se 5880 korun, které si převzali zástupci dobročinné organizace Adra. Určitě mohlo přijít 
více lidí, ale asi se báli, že tady vybíráme třeba dvě stovky. Ale vstupné bylo opravdu v dobrovolné 
výši,“ shrnul Emil Ferenc.                       Foto: Petr Pavelka

ROMIPEN: U příležitosti Mezinárodního dne Romů zorganizovalo Statutární město Frýdek-Místek
7. dubna tradiční akci Romipen. Na ulici Míru zazněla romská hymna a na Stromu tolerance vzápětí 
přibyly symbolické stužky, které za město navázali i náměstek primátora Dalibor Hrabec, radní Eva 
Richtrová a náměstek primátora Libor Koval. Další část programu se odbyla v hudebním klubu Stoun, 
kde se představily romské kapely i romská kuchyně.                      Foto: Petr Pavelka

Statutární město Frýdek-Místek,
Radniční 1148, Frýdek-Místek

nabízí k pronájmu formou
výběrového řízení

objekt č.p. 2205, ul. Palkovická,
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek.

Jedná se o objekt, který byl 
dosud užíván jako ubytovací za-
řízení včetně příslušenství. Ob-
jekt je třípodlažní, podsklepený, 
zastřešen plochou střechou, o 
rozměrech 69x15m. 

Účastníkem výběrového ří-
zení mohou být fyzické osoby 
starší 18 let způsobilé k právním 
úkonům nebo právnické osoby.

Účastníkem výběrového říze-
ní se stává ten, kdo předloží vy-
hlašovateli písemnou nabídku, a 
to za předpokladu splnění všech 
tímto vyhlášených podmínek, a 
to bez výhrady. 

Povinný obsah nabídky 
učiněné uchazečem:

- nabídka musí být předlože-
na v českém jazyce a podepsá-
na uchazečem (u právnických 
osob v souladu se zápisem 
v Obchodním rejstříku nebo v 
obdobném rejstříku).

- u fyzických osob jméno a 
příjmení, datum narození, ad-
resa trvalého pobytu, závazná 
adresa pro doručování (pouze 
v případě, že není shodná s ad-
resou trvalého pobytu), telefon, 
popř. fax; u právnických osob 
přesný název, sídlo, IČ, jméno 
a funkce statutárního orgánu a 
závazná adresa pro doručování 
včetně telefonu, případně faxu. 
U právnických osob jako přílo-
ha výpis z obchodního rejstříku 
(originál nebo ověřená kopie ne 
starší tří měsíců), u právnické 
osoby, která se nezapisuje do 
obchodního rejstříku, doloží tato 

osoba platný výpis z jiného záko-
nem určeného rejstříku, v němž 
zapsána je, případně písemnou 
smlouvu nebo zakládací listinu, 
která prokazuje vznik právnické 
osoby, způsob podepisování a 
případné změny těchto údajů, 
nebo odkaz na zvláštní zákon, 
kterým právnická osoba vzniká.
- výše nájemného za užívání ob-
jektu č.p. 2205
- podnikatelský záměr uchazeče
- oprávnění k podnikání v soula-
du s podnikatelským záměrem
- reference

Zájemci o účast ve výbě-
rovém řízení obdrží další in-
formace na Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, Radniční 
10, odboru správy obecního 
majetku, Ing. Chlebková, tel. 
558 609 174, popř. Ing. Skar-
ka, tel. 558 609 172. 

Předání nabídek
Nabídky budou přijímány do 

5. 5. 2011 do 15.00 hod. 
Na nabídky přijaté po tom-

to termínu nebude brán zřetel. 
Požadovaný způsob doručení 
nabídky – osobně nebo poštou 
na níže uvedenou adresu v zale-
pené obálce označené v levém 
horním rohu nápisem

„Výběrové řízení – pronájem ob-
jektu č.p. 2205 – NEOTVÍRAT !!!“.

U nabídek podaných poštou roz-
hoduje datum poštovního razítka.
Adresa pro doručení nabídek: 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-

-Místek

Svoz odpadu v době velikonočních svátků 
V lokalitách statutárního města Frýdek-Místek, 

kde je odpad pravidelně svážen v pondělí, dojde 
v době velikonočních svátků ke svozu odpadu v ná-
hradním termínu, a to tak, že namísto pondělí 25. 
4. 2011 bude odpad svezen v neděli 24. 4. 2011. 
V Chlebovicích bude namísto pondělí 25. 4. 2011 
svezen odpad v sobotu 23. 4. 2011. 
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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

„Hypermarkety nemají osobní přístup,“ říká Petr Pobořil,„Hypermarkety nemají osobní přístup,“ říká Petr Pobořil,
majitel obchodního domu MATTESmajitel obchodního domu MATTES

Petra Pobořila mnozí obyvatelé Frýdku-Místku znají 
v souvislosti s internetovými službami, které posky-
toval pod hlavičkou firmy Mattes, později 802. Nebál 
se nových technologií a investic, proto byl v mnoha 
ohledech průkopníkem a dlouhodobě na republikové 
špičce v tomto oboru. Před dvěma lety „svou inter-
netovou říši“ prodal novému investorovi. Ale protože 
lidé jeho ražení neumí dlouho „odpočívat“, rozhodl se 
věnovat svou energii do obchodního domu Mattes ve 
spodní části třídy T. G. Masaryka, kde sídlila dlouhé 
roky centrála internetového projektu.

„S některými lidmi, s nimiž jsem spolupracoval již dříve 
v oblasti internetu, jsme se rozhodli, že nyní dáme naše 
zkušenosti a znalosti do péče o tento dům. Chceme, aby 
ztělesňoval místo k opravdu příjemnému nákupu, které 
nikdy nemůže vytvořit nějaký unifikovaný hypermarket na 
okraji města bez osobního přístupu.“
Čím se chce tento obchodní dům tedy odlišovat?
„Chceme být komerčním centrem českých obchodní-

ků, kteří představují výraznou kvalitu a dokáží se opravdu 
věnovat našim návštěvníkům. Některé obchodníky máme 
vytipovány už z minulosti. Další hledáme tak, aby dokázali 
vyhovět naší filozofii, a tím co nejlépe zapadli mezi ostatní.“

Kdo v obchodním domě Mattes dlouho nebyl,
nepochybně bude překvapen,

jak se po rekonstrukci „prosvítil“.
„Celý život jsme pracovali s nejmodernějšími technolo-

giemi v souladu s ekologickými požadavky. Proto jsme v 
domě provedli komplexní rekonstrukci elektrických a počí-
tačových sítí, nainstalovali jsme velmi úsporné ekologické 
osvětlení LED a LVD technologií. Samozřejmostí je eko-
logické vytápění a klimatizace objektu, takže zákaznický 
komfort zajistíme v každém ročním období. Lidé by se zde 
měli cítit skutečně příjemně.“

Jak se podařilo docílit tak příjemného interiéru?
„Technologie, ekologie, špičkový design. To jsou pilíře 

celkového dojmu, který tvoří světlo, barva, lesk.  Musím 
říct, že použitými materiály jsme vzbudili docela poprask, 
protože plno lidí se nás ptá, co jsme to vlastně použili. Tak 
tedy – vše tvoří nerez, žula, sklo a na schodišti lahůdka – 
benátský štuk. Chceme zkrátka, abychom vzbuzovali pří-
jemné pocity u našich návštěvníků a doufáme, že budou 
spokojeni odcházet i vracet se.“

Příjemné prostředí ale nestačí,
jaký sortiment zde lidé najdou?

„Máme především vlastní, léty prověřenou, prodejnu 
obuvi, která není součástí žádného řetězce. Naše nákupčí 
jezdí na módní přehlídky a veletrhy, kde vybírají nejnovější 
kolekce zboží. Obuv nabízíme pro celou rodinu - děti, slečny, 
dámy, nezapomínáme ani na kluky a pány, takže si u nás vy-
bere skutečně každý. Naše kolegyně obouvají Frýdek-Mís-
tek nejen podle trendů, ale hlavně s ohledem na pohodlí a 
kvalitu obuvi pro zábavu, práci ve měste i lese, sport na hřišti 
i v přírodě. Každá noha potřebuje něco jiného a my umíme 
poradit všem generacím. Také máme jedinečnou „kabelkár-
nu“, kde si každá žena může splnit své touhy. Dámská i pán-
ská kožená galanterie a obuv je v drtivé většině od českých, 
italských a německých značkových výrobců.“

Jaké další obchůdky našly v domě své místo?
„Kojenecký a dětský textil, potřeby pro kojence včetně 

postýlek. Také zásilkový obchod švédské módy HALENS 
(v minulosti QUELE) má u nás své místo. V nových re-
konstruovaných prostorách budeme mít i nové nájemce, 
například luxusní spodní prádlo, jednáme o kadeřnictví, 
pedikuře. Prostor chceme dát také zdravé výživě a potra-
vinovým doplňkům. Po dokončení rekonstrukce budeme 
nabízet také kancelářské prostory ve vyšších patrech, 
která budou zpřístupněna, stejně jako celý obchodní dům, 
nově postaveným moderním výtahem.“

Soubor Ondrášek postupuje na celostátní 
přehlídku dětských folklorních souborů
Dětský folklorní soubor 

Ondrášek z Frýdku-Místku si 
jako jediný soubor našeho 
regionu vybojoval postup na 
celostátní přehlídku dětských 
folklorních souborů, která se 
koná letos v červnu v Jihlavě.

Janáčkova konzervatoř a gym-
názium v Ostravě se v neděli 27. 
3. stala místem konání soutěžní 
regionální přehlídky dětských 
folklorních souborů Děti tančí a 
zpívají. Odborná porota vybírá pro  
postup z regionálního kola pouze 
jeden soubor. Celostátní přehlídka 
dětských folklorních souborů se 
koná vždy co dva roky.

V letošním roce se v regionál-
ním kole představilo osm folklor-
ních souborů v celkem deseti 
pásmech. Ačkoli diváci zaslou-
ženě tleskali všem vystupujícím 
souborům, pro postup do celo-
státního kola porota vybrala sou-
bor Ondrášek s pásmem Zvoni-
ca. Soubor si odnáší ocenění za 
nápadité zpracování tématu a 
přirozený projev dětí.

Soubor Ondrášek reprezen-
tuje náš region na celostátní 
přehlídce již potřetí za sebou. Ve 
sportovní terminologii by se ten-
to výsledek dal nazvat  „hattrick“. 

V předchozích dvou ročnících si 
za svá vystoupení z Jihlavy při-
vezl významná ocenění. A jak 
to bude letos? Celý soubor se 
už teď těší, až v Jihlavě ostat-
ním skvělým souborům i porotě 

vyzpívá a zatancuje svůj příběh 
o tom, jak v dědině pod Lysu 
postavili zvonicu… A protože 
Ondrášci tancují pro radost a od 
srdce, jistě si své diváky najdou. 
Iva Jurenková, DFS Ondrášek
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Realistická nádhera Štěpána Krhuta
u příležitosti třetích narozenin galerie

ŠTĚPÁN KRHUT: Krásná realita v Galerii pod zámkem.
Foto: Petr Pavelka

Galerie pod zámkem u frý-
deckého náměstí oslavila tři 
roky své existence výstavou 
obrazů Štěpána Krhuta, u ně-
hož občas nevíte, jestli jeho 
výtvor vznikl pomocí štětce 
nebo fotoaparátu. V někte-
rých případech až neskuteč-
ně realistickými obrazy chce 
autor vypovídat o všem krás-
ném, co vidí kolem sebe. 

Jeho nejčastějším tématem je 
valašská krajina a právě zejména 

výjevy z Beskyd potěšily návštěv-
níky vernisáže, kterou zahajoval 
úvodním slovem Karel Bogar. 
Ten zdůraznil autorovu auten-
tičnost a letitou zkušenost, která 
se v jeho tvorbě odráží místy až 
fotografickou schopností zachytit 
nádhernou beskydskou přírodu. 
„Krása, která vychází z Krhuto-
vých děl, nám umožní na chvíli 
se odpoutat od každodenních 
starostí,“ hodnotil Karel Bogar. 
Toulky přírodou prostřednictvím 

autorových obrazů doplňoval 
živý hudební doprovod, který 
umocňoval pohodovou atmosfé-
ru. Té si návštěvou galerie mů-
žete užít až do poloviny května. 
Přijďte se i vy podívat na jakousi 
výtvarnou kroniku Valašska, kte-
rou Štěpán Krhut vytváří. „Malíř 
stále objevuje tento hornatý kraj 
a spolu s typickou valašskou ar-
chitekturou jej zaznamenává ve 
svých obrazech. Většina vzniká 
přímo v plenéru v kterékoliv roční 

době a za jakéhokoliv počasí, což 
zobrazovaný námět jen umoc-
ňuje. Okouzlen přírodou maluje 
i zátiší a kytice a také figurální 
motivy,“ přibližuje autora, pro 
něhož je malování velkým dob-
rodružstvím, Richard Sobotka. 
„Štěpán Krhut byl mile překva-

pen reprezentativními prostory, 
v nichž svá díla vystavuje, a po-
přál Galerii pod zámkem mnoho 
spokojených zákazníků,“ shrnula 
galeristka Ivana Cviková. Výsta-
va Štěpána Krhuta potrvá ve frý-
decké Galerii pod zámkem až do 
soboty 14. května.  (pp)

Březen vyhlašuje svaz 
knihovníků a informačních 
pracovníku měsícem čtenářů. 
Městská knihovna Frýdek-
-Místek připravila pro své čte-
náře, ale také širokou veřej-
nost celou řadu akcí a výhod. 

„Například noví čtenáři se 
v březnu mohli přihlásit do knihov-
ny zdarma, pořádaly se večery 
poezie, besedy i literární pořady. 
Asi nejvíce akcí jsme připravili pro 
nejmenší čtenáře v odděleních pro 
děti a mládež. Již v únoru začala 
oblíbená etapová soutěž „Velké 
knihovnické putování“, která po-
trvá až do konce měsíce června. 
Tentokrát putujeme po světadí-
lech.  Jarní dekorace tvořily děti 
ve výtvarných dílnách, ve frýdec-

Březen ve frýdecko-místecké knihovněBřezen ve frýdecko-místecké knihovně

ké knihovně si mohly zasoutěžit a 
v místecké zažily děti ze speciální 
školy Pohádkové strašení,“ zreka-
pitulovala Irena Liberdová. 

V rámci celostátní kampaně 
Celé česko čte dětem knihov-

na dále pořádala veřejná čtení 
a čtení pro družiny. Děti si po-
slechly příběhy o Josífkovi z kni-
hy Daniely Krolupperové „Sed-
milhář Josífek“ nebo tak trochu 
poučné pohádky z knihy „A pak 
se to stalo“ Ester Staré. Vyhlá-
šeni byli i nejpilnější dětští čtená-
ři z každé pobočky za rok 2010. 
Stali se jimi Tomáš Mohač, 
Denis Hél a Kateřina Mertová. 
„Celý měsíc čtenářů již tradič-
ně ukončilo společné nocování 
v knihovně „Noc s Anderse-
nem“. Své postýlky a televizi děti 
vyměnily za karimatky, spacáky 
a svět pohádkových hrdinů Vác-
lava Čtvrtka. Nechyběla ani noč-
ní prohlídka Frýdeckého zámku 
a půlnoční pyžamová párty,“ in-
formovala Irena Liberdová.

Ve frýdecko-místecké Nové 
scéně Vlast zaznějí v pátek 
20. května od 17 hodin písnič-
ky z moravskoslovenského 
pomezí a z Lašska v podání 
cimbálové muziky Satina.

Vzpomínkový pořad nazvaný 
„Muzikanti…“ je věnovaný dvěma 
významným osobnostem místní-
ho folkloru – cimbalistovi a bývalé-
mu vedoucímu cimbálové muziky 
folklórního souboru Ostravice Vla-
dislavu Turkovi a primáši Josefu 
Pavlánovi, který by letos oslavil 
sedmdesáté páté narozeniny. 

„S oběma muzikanty, kteří 
se výrazně zapsali do historie 
místního folkloru a lidové hudby, 
prožili zkušenější členové Satiny 
spoustu krásných a nezapo-

Cimbálovka Satina zavzpomínáCimbálovka Satina zavzpomíná

menutelných chvil. Květnovým 
programem bychom na ně chtěli 
zavzpomínat a vzdát jim hold,“ 
uvedl primáš cimbálové muzi-
ky Satina Jiří Adámek a doplnil: 
„Hostem koncertu bude i cimbá-
lová muzika folklorního souboru 

Ondrášek, jehož umělecká ve-
doucí Lenka Dujková bude celým 
programem provázet.“

Vstupenky na koncert Satiny 
je možno zakoupit v předpro-
deji od 15. dubna v Nové scéně 
kina Vlast.

Ředitel městské knihovny 
Tomáš Benedikt Zbranek se 
6. dubna v Brně na Filozofické 
fakultě Masarykovy univerzity 
aktivně zúčastnil slavnostní 
akce za účasti Jeho Jasnosti 
Hanse Adama II., vládnoucího 
knížete z Lichtenštejna.

Součástí akce byla mimo jiné 
prezentace českého překladu 
jeho publikace Stát ve třetím ti-
síciletí, následovaná odbornou 
diskusí o roli a postavení státu 
na prahu nového tisíciletí. Té-

matem díla je správa veřejných 
záležitostí a aktuální problémy 
současného státu, s nimiž má 
Hans Adam II., jakožto úřadující 
hlava Lichtenštejnska, značné 
zkušenosti. Kníže navrhuje změ-
ny v chování státu tak, aby si za-
choval schopnost plnit své úkoly 
i ve třetím tisíciletí. Dle jeho ná-
zoru má stát plnit úlohu servisní-
ho centra, které slouží občanům. 
Publikace bude v brzké době 
k dispozici čtenářům samozřej-
mě také v městské knihovně.

Ředitel knihovny se zúčastnil
diskuse s lichtenštejnským knížetem

V sobotu 2. dubna hostil 
Dům včelařů Fojtství v Chle-
bovicích návštěvníky premié-
ry Fojtských dílen. 

Příchozí si zde mohli vyrobit 
květinové velikonoční dekorace, 
vyzkoušet si 
techniku drát-
kování, vyrobit 
svíčku z včelí-
ho vosku i na-
vštívit včelař-
ské muzeum. 
„A jak to bývá 
zvykem u vče-
lařů, nechybě-
ly ani domácí 

Fojtské velikonoční dílnyFojtské velikonoční dílny
medové zákusky,“ prozradila 
Marie Knödlová, předseda ZO 
ČSV Frýdek-Místek. Pořadatelé 
se shodli na tom, že tuto akci 
zopakují i 12. listopadu s vánoč-
ní tématikou.
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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: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield
 26. 4. – 28. 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 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 
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 

Upozornění k platbám poplatků
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 splatnos-
ti (31. 5. 2011), bude poplatek 
zvýšen o dvojnásobek, tj. o 984 
Kč. To znamená, že poplatník 
pak bude povinen uhradit místní 
poplatek včetně navýšení, tj. cel-
kem 1.476 Kč. Poplatek včetně 
navýšení bude vyměřen plateb-
ním výměrem nebo hromadným 
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.

Co je to cyklus – recyklace 
odpadů? Při cyklu – recyklaci 
odpadů jsou opakovaně zpraco-
vány vytřízené odpady na nové 
materiály, výrobky k dalšímu 
využití bez potřeby těžení přírod-
ních surovin a zdrojů.

Jaké odpady vznikají v do-
mácnostech? Nahlédnete-li 
doma do vašeho koše na odpad-
ky, tak uvidíte velmi různorodou 
směs. Pokud se však zamyslíte 
nad každým odpadem, který do 
koše nesete, zjistíte, že odpady 
můžou dále cyklovat, tzv. využi-
telné odpady je možné dále opa-
kovaně zpracovat, např.: papír a 
lepenka, sklo, plasty (PET lahve, 
folie), kovy (plechovky, hliník) atd.

Recyklace papíru – slisova-
ný sběrový papír poslouží k výro-
bě nového papíru. Papír je mož-
né takto recyklovat asi pětkrát až 
sedmkrát. Výrobky z recyklova-
ného papíru: novinový papír, se-
šity, lepenkové krabice, obaly na 
vajíčka, toaletní papír apod. 

Recyklace skla – uprave-
ná směs ze střepů se přidá do 
výchozí směsi k výrobě nového 
skla. Ušetří se při tom jak ener-
gie, tak i množství primárních 
surovin, přičemž sklo se dá takto 
používat vlastně donekonečna.

Recyklace plastů – každý 
druh plastů je zpracováván jinou 
technologií, protože mají odlišné 
složení a vlastnosti. Z PET láhví se 
vyrábějí vlákna, která se používají 
jako výplň zimních bund a spacá-
ků nebo se přidávají do tzv. zátě-
žových koberců. Z fólií (sáčků a 
tašek) se opět vyrábějí fólie a růz-
né pytle, např. na odpady. Pěnový 
polystyren slouží k výrobě speci-
álních cihel. Ze směsi plastů lze 
vyrábět odpadkové koše, zahradní 

 Cyklus odpadů
nábytek, zatravňovací dlažbu, pro-
tihlukové stěny u dálnic apod. 

Recyklace kovů – kovové od-
pady putují ze sběren druhotných 
surovin nebo sběrných dvorů do 
hutí, kde se přetaví. Zbytky pů-
vodního obsahu (potraviny, ba-
rev) tak shoří při teplotě 1700°C. Z 
některých plechovek tak vznikne 
znovu stejný výrobek, nebo třeba 
různé odlitky, tyče a desky. 

Každý z nás vyhodí za rok 
asi 150-200 kg odpadů. Pokud 
však odpady už doma třídíte a 
dáváte je do barevných kontej-
nerů, umožníte tak recyklaci více 
než třetiny tohoto množství. Za 
rok tak můžete vytřídit až 30 kg 
papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla. 

Pokud budete jednotlivé dru-
hy odpadů správně třídit, umož-
níte tak jejich další zpracování. 
Odpady, které vhodíte do barev-
ného kontejneru, odveze velké 
svozové auto na dotřiďovací lin-
ku. Odtud putují do zpracovatel-
ských firem, kde z odpadů vzni-
kají nové výrobky – tento proces 
se nazývá recyklace odpadu.

Poplatek za komunální odpad 
a poplatek ze psů – jednorázová splátka

Připomínáme, že splatnost míst-
ního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a místního 
poplatku ze psů je 31. 5. 2011.

V průběhu měsíce dubna bu-
dou zasílány poštovní poukázky.

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

Místní poplatky lze zaplatit:
1) poštovní poukázkou pro-

střednictvím pošty
2) v hotovosti, a to v době po-

kladních hodin:
- PONDĚLÍ a STŘEDA od 8 

do 16,30 h. a ve ČTVRTEK od 8 
do 14,30 h. v budově Magistrátu 
města Frýdek-Místek na ul. Rad-
niční 1148, v přízemí na odděle-
ní místních daní a poplatků od-
boru správy obecního majetku

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

3) převodem na b. ú. města, a to:
- poplatek za komunální od-

pad: na bankovní účet města ve-
dený u Komerční banky a.s. na 
číslo účtu: 19-3767000237/0100

- poplatek ze psů: na ban-
kovní účet města vedený u Ko-
merční banky a.s. na číslo účtu: 
19-928781/0100.

Upozorňujeme poplatníky, 
aby při platbách formou převodu 
na bankovní účet města uváděli 
vždy číslo účtu s předčíslím 19-. 
Při zadání úhrady bez tohoto 
předčíslí je platba poukázána na 
číslo účtu jiného subjektu. 

V případě, že poplatník neobdr-
ží poštovní poukázku na daný rok, 
může poplatek zaplatit v hotovosti 
na Magistrátu města Frýdek-Mís-
tek i bez poštovní poukázky. 

Pokud je místní poplatek za 
komunální odpad hrazen pro-
střednictvím realitních kanceláří 
a společenství vlastníků jedno-
tek (v těchto případech je splat-
nost poplatku vždy nejpozději 
do 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 
1.), nebudou poštovní poukázky 
těmto poplatníkům rozesílány. 

Doplnění: úplné znění vyhlá-
šek včetně sazeb za jednotlivé 
místní poplatky je na stránkách 
www.frydekmistek.cz v sekci 
Občan – právní předpisy města 
– obecně závazné vyhlášky.
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18. 4. Místek, ul. Hálkova-Bře-
zinova – u výměníku, ul. ČSA – 
u č. p. 1935 (na parkovišti), ul. 
Anenská – poblíž č. p. 632, ul. 
Zd. Štěpánka – za restauran-
tem, ul. Bezručova – u betono-
vých zábran, ul. K Olešné – u 
č. p. 1332
19. 4. Místek, ul. J. Trnky – u 
restaurace Morava, ul. Dr. Va-
culíka – parkoviště za 8. ZŠ, ul. 

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
Frýdlantská – u věžáků; Lysův-
ky – u telefonní budky, naproti 
zahradnictví; Zelinkovice – po-
blíž mateřské školy, u nádob na 
separ. odpad; Chlebovice – u 
transformátoru a u pošty
20. 4. Frýdek, ul. Novodvorská 
– J. Čapka, ul. M. Chasáka – u 
domu č. p. 3149, ul. Pekařská – 
naproti domu č. p. 3057; Místek, 
ul. Pavlíkova – u nádob na se-

parovaný odpad, ul. Lesní – za 
domem č. p. 505, ul. Palkovická 
– u podchodu
21. 4. Lískovec – u hasičské 
zbrojnice a u hřbitova; Skalice – 
u kulturního domu, u žampionár-
ny, u kostela; Místek, ul. Polní – 
u hřiště, ul. Kolaříkova – naproti 
domu č. p. 1589, ul. Spořilov 
– za domem č. p. 1612, ul. Čela-
kovského – 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-

V souvislosti s novelou záko-
na č. 329/1999 Sb., o cestovních 
dokladech o změně zákona č. 
283/1991 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o cestovních 
dokladech), končí dnem 30. 6. 
2011 možnost zapisování dětí 
(občanů České republiky) ve 
věku do 10 let do cestovních 
pasů rodičů, přičemž děti, které 
jsou zapsány v cestovním dokla-
du rodiče, mohou společně s ro-
dičem cestovat do zahraničí na 
základě tohoto zápisu do 26. 6. 
2012. Poté budou moci cestovat 
do zahraničí děti pouze s vlast-
ním cestovním dokladem.

Pokud byl zápis dítěte do 
cestovního dokladu rodiče pro-
veden do 31. 8. 2006, smí tento 
občan vycestovat s rodičem, 
v jehož cestovním dokladu je za-
psán, do věku 15 let. Byl-li zápis 
dítěte proveden později, smí dítě 
vycestovat společně s rodičem, 
v jehož dokladu je zapsáno, do 
dovršení věku 10 let.

Vzhledem k tomu, že některé 
státy vyžadují vlastní cestovní do-
klad pro dítě již v současné době, 
doporučujeme rodičům, aby si 
tyto informace včas ověřili na za-
stupitelském úřadě státu, do kte-
rého mají v úmyslu vycestovat.

O provedení zápisu dítěte 
mladšího 10 let mohou rodiče 

Dne 30. 6. 2011 končí zapisování
dětí do cestovních dokladů rodičů

požádat prostřednictvím které-
hokoliv matričního úřadu na úze-
mí České republiky, jsou-li drži-
teli cestovních pasů bez strojově 
čitelných údajů nebo cestovních 
pasů se strojově čitelnými údaji. 
Rodiče, kterým byl vydán ces-
tovní pas se strojově čitelnými 
údaji a nosičem dat s biometric-
kými údaji (tzv. E-pas, který je 
vydáván od 1. 9. 2006), mohou 
požádat o zapsání údajů o jejich 
dítěti pouze na obecním úřadě 
obce s rozšířenou působností 
dle místa jejich trvalého pobytu.

Občanům s trvalým pobytem 
ve Frýdku-Místku a přilehlých 
obcích náležejících do správní-
ho obvodu tohoto úřadu provádí 
zápisy údajů o dětech mladších 
10 let pracovnice oddělení evi-
dence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů, 
odboru vnitřních věcí Magistrátu 
města Frýdku-Místku, na praco-
višti v Místku, ul. Palackého 115, 
II. NP, a to v úředních hodinách 
(pondělí a středa 8:00-11:30 
hod., 12:15-17:00 hod.; čtvrtek 
8:00-11:30 hod., 12:15-15:00 
hod.). Zde provádíme zápisy 
zpravidla na počkání.

Bližší informace získáte 
přímo na výše uvedeném pra-
covišti nebo telefonicky (tel. 
558 609 455, 558 609 458).

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.

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o., T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456, www.ssosfm.cz

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

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

Na Olešné zasedal Euroregion Beskydy
(Pokračování ze strany 1)

Dagmar Valášková, projekto-
vý manažer Regionu Beskydy, 
společně s polským protějškem 
Marcinem Filipem informova-
li o aktuálním stavu a čerpání 
finančních prostředků v rámci 

operačních programů přeshra-
niční spolupráce. „Společně jsme 
jednoznačně deklarovali vůli dále 
pokračovat v přeshraniční spo-
lupráci všech subjektů v rámci 
Euroregionu Beskydy. Všechny 
zúčastněné strany se shodly na 
potřebě realizovat v budoucnu 
nejen projekty bilaterální, jak to 
dosud dovoluje legislativa, ale 
také projekty třístranné, protože 
Euroregion Beskydy jako sesku-
pení tří národních subjektů právě 
k této spolupráci směřuje a po-
kládá ji za prospěšnou a žádou-
cí,“ uzavřel primátor Petr Cvik. 

Zasedání Prezídia Euroregio-

nu Beskydy spojené s ukázkou 
úspěšně realizovaných projektů 
statutárního města Frýdek-Mís-
tek bylo realizováno Regionem 
Beskydy v rámci mikroprojektu 
„Učíme se u sousedů“, který je 
spolufinancován Evropskou unií 
z prostředků Fondu mikroprojek-
tů Regionu Bílé Karpaty.  (pp)

Pro inzerci
volejte

603 249 743
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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 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

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-

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 penězích, ve velkých věcech 
nebo jen v docela drobných dotecích, kte-
ré ani nenazýváme štěstím? Komedie ze 
současnosti.
Slovenská premiéra – MIMO PŘED-
PLATNÉ
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 zazpí-
vají již zapomenuté písničky ze známého 
Špalíčku. Z textů písniček je sestaven pří-
běh s kouzelným flašinetem a s molitano-
vými loutkami. Vstupné: 50 Kč

DIGITÁLNÍ KINO
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.
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, 

adaptace 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-DOBRODRUŽ-

STVÍ VE FILMU
22. 4. v 17 hodin a 23. 4. v 19 hodin
Filmová premiéra: LÁSKA A JINÉ 

ZÁVISLOSTI/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 dechbe-
roucí výpravu k podvodním útesům a do 
nejskrytějších 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.
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
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 

začátku 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 Ha-
ruki Murakamiho je příběhem o nostalgii 
lásky, ztrátě a probouzející se sexualitě.

FILMY PRO SENIORY
20. 4. v 10.00 hod.
NEVINNOST/ČR

Strhující kriminální drama 
režiséra Jana Hřebejka vypráví 
o lásce, o jejích nejrůznějších 

tvářích.

Výstavy:
1.-30. dubna

Výstava obrazů – Ondřej Bělica

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

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 Dět-

ského světa Pohoda v bývalém
Kině P. Bezruče)

ního domu
Indočína – Thajsko, Laos,

Vietnam, Kambodža
Výstava fotografií Karla Fryše
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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 bio kvalitě

- Poradna stravování pro maminky aneb 
„Jak po dětech zdravě hubnout“

Těhotenské a poporodní centrum

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

Tel.: 723 021 622

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

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

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

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

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

KLUB NEZBEDA

KAVÁRNA RADHOŠŤ 
Rezervace: p. Polomská 774 409 369

páteční hudební produkce
19-23 hodin

15. 4. Duo Pavel a Anička
22. 4. Fata Morgana

29. 4. Trio TriCo
Veronika Sobčáková vítězka Eurotalentu 

2006, M. Smolan a D. Vašinka

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

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

18. 4. První pomoc u dětí do 3 let
Krátký seminář pro rodiče, který zajišťuje 
sdružení RESCUER o.s. Zapište se pře-
dem 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 
výživě malých dětí. Začátek v 10.00 hod.

22. 4. Výtvarka – Zdobení vajíček
nebo kraslic

Můžete si u nás ozdobit velikonoční va-
jíčka společně se svými dětmi. Materiál si 
doneste s sebou podle fantazie.

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Pondělí maňásková pohádka + přednáš-

ky a besedy
Úterý – Mimi koutek

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

Program začíná vždy v 10.00 hod. !
Mimi koutek

Každé úterý od 9.30 – 11.30 hod.
Zveme maminky s dětmi do 1,5 roku na 
přátelské posezení. Využijte této nabídky 
a nezůstávejte doma samy! Maminky ten-
to čas mohou využít k výměně zkušeností 
s péčí o děti, jejich výchovou apod. a děti 
si budou bezpečně hrát v herně bez pří-
tomnosti starších dětí. Máme k dispozici 
občerstvení, výběr přesnídávek a mikro-
vlnnou troubu.

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

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

sobota 30. 4.
TRADIČNÍ HROZENBÁL – společenský 

ples Farnosti Frýdek
Velký sál Kulturního domu Frýdek.

Knihovna Místek – Hlavní 111
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 
kontaktu 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 funkč-
nost vnitřních orgánů

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence
Kurzy masáží dětí a miminek – jemné 
techniky pro zdraví a pohodu vašich 

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupi-
nách 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 děťát-
ka (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 

program pro léčbu, regeneraci a prevenci 
poruch 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 
samoozdravných procesů v těle.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ 

MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

HUKVALDY – PŘÍBĚH HRADU
Hukvaldy. Jedno slovo, po jehož vyslo-

vení se většině lidí vybaví konkrétní před-
stava – hrad. Jeden z nejrozsáhlejších 
hradních komplexů v České republice, 
již od 19. století místo častých školních 

i rodinných výletů. Příběh hradu, hukvald-
ského 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
Neděle 17. dubna 9,00 – 16,00 hodin

VELIKONOČNÍ JARMARK
S prodejem lidových a uměleckých 

předmětů
• ukázka řemesel

• LSPT Ondřejnica, Malá Ondřejnica, 
Cimbálová 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. – přednáš-
kový sál v Zeleném domě na Zámecké 

ulici ve Frýdku
ŠUMNĚ NEŠUMNÝ FRÝDEK

Čtvrtek 28. dubna v 16.30 h. – přednáš-
kový sál v Zeleném domě na Zámecké 

ulici ve Frýdku
ŠUMNĚ NEŠUMNÝ MÍSTEK

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

TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:
I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA

ZDARMA – na základě indikace ošetř. 
gyn.

4. 5. 2011 v 15:30
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

23. 4. 2011 v 15:00
5. 5. 2011 v 16:00

III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
28. 4. 2011 v 10:00

IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-
ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

20. 4. 2011 v 16:00
18. 5. 2011 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 

Porod s epidurálem 
11. 5. 2011 v 15:30

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 

manipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxační 

polohy pro zklidnění nespavých a hyper-
aktivních dětí)

Pod vedením fyzioterapeutky!
I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců

6. 5., 13. 5., 20. 5. – 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců

6. 5., 13. 5., 20. 5. – 10:15
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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

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

16. 4. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – SPE-
CIÁL
DJKA BARUCHA ANEB NEJLEPŠÍ HITY 
JSOU ZE STOUNU, AFTERPARTY 
KONCERTU 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 PO-
SLECHOVKA 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 BEA-
TY VŠECH ŽÁNRŮ, LIVE VERZE PO-

ŘADU RADIA HELAX
23. 4. sobota STOUN FEST – MAD-
FALLS – KŘEST CD
DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ MINIFESTIVÁL-
KU MÍSTNÍCH KAPEL
23. 4. neděle VELIKONOČNÍ ITY ZE 
ZÁHROBÍ – SPECIÁL
KAMIL A BARUCHA V JARNÍCH, VELI-
KONOČNÍCH HITECH
27. 4. středa STOUNDRUM 
PRÁZDNINOVÁ STŘEDEČNÍ DNB PO-
SLECHOVKA 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 PNEU-
PATIQ-LIVE
LIVE VERZE BASS CONTACTU – LE 
PNEUPATIQ-LIVE, OMEK (BRE-
AKBEAT), LOFI

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

www.divadloctyrlistek.cz
Pro děti

Sobota 23. dubna v 15 hodin
Vojtěch Vacke

Princezny a loupežníci
Premiéra pohádky o třech princeznách, 

jež uneseny loupežníky byly, mnohá 
protivenství 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

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

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 (čtyřlůžko-
vé), zděné sociální zařízení, teplá voda, 
WC, sprchy
Zaměření: Všeobecný
Cena: 3 800 Kč
Informace a přihlášky: Patrik Siegel-
stein, Telefon: 732 646 125, 558 111 761, 
E-mail: patrik@klicfm.cz

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

Věk: 8 – 15 let
Místo konání: TZ Vigantice, Vigantice u 
Rožnova pod Radhoštěm, okres Vsetín
Ubytování: Stany s podsadou, zděné so-
ciální zařízení, teplá voda
Zaměření: Všeobecný
Cena: 3 900 Kč
Informace a přihlášky: Hana Valáško-
vá, 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 
pokoje, sociální zařízení na chodbě, teplá 
voda
Zaměření: Všeobecný
Cena: 3 600 Kč
Informace a přihlášky: Eva Otýpková, 
Telefon: 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 Lepíko-
vá, 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, Roso-
ly u Žimrovic, okres Opava
Ubytování: Stany s podsadou, latríny, 
sprcha s teplou vodou
Zaměření: Všeobecný
Cena: 3 300 Kč
Informace a přihlášky: Jiří Šnapka, Te-
lefon: 604 524 066, 558 111 773, E-mail: 
jirka@klicfm.cz

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

Věk: 6 – 12 let
Místo konání: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 
168, okres Frýdek-Místek
Ubytování: Zděná budova, vícelůžkové po-
koje, sociální zařízení na chodbě, teplá voda
Zaměření: Všeobecný
Cena: 3 500 Kč
Informace a přihlášky: Pavla Kozáková, 
Telefon: 732 646 127, 558 111 749, E-
-mail: pavla@klicfm.cz

13. – 22. 8. 2011
Robinsonův ostrov – 10 dnů

Věk: 7 – 15 let
Místo konání: RS Hadinka, Klokočov - 
Hadinka, 747 47, okres Opava
Ubytování: Stany s podsadou
Zaměření: Všeobecný
Cena: 3 800 Kč
Informace a přihlášky: Renata Bortlíč-
ková, 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, 
Telefon: 736 150 088, 558 111 765, E-
-mail: eva@klicfm.cz

NABÍDKA AKCÍ NA DUBEN 2011
16. 4. - JARNÍ MOTIVY

Program: Akce je určena pro děti, rodiče 
s dětmi, dospělé … Vytvořte si doma jar-
ní atmosféru s výrobky: motýlek z pedigu, 
keramický závěs a velikonoční překvapení.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 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 díl-
nu. V první si vyrobíte výrobky z kerami-
ky a v druhé, která proběhne 2. 4., si je 
naglazujete.
Věk: Mládež a dospělí.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 767, 9:00 – 12:00 hodin (2. setkání 
s glazováním proběhne 30. 4. 2011).
Cena: 160 Kč (2 setkání, lektor, materi-
ál, režie, pojištění).
Info: Karolína Lepíková, telefon: 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: karolina@klicfm.cz. Na 
akci si rezervujte místo telefonicky nebo emai-
lem (omezená kapacita).

16. 4. - FRÝDECKO-MÍSTECKÝ RO-
GAINING

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 VEŘEJ-

NOST
Program: První prázdninový den můžete 
strávit v SVČ Klíč, kde si upečete velikonoční 
mazanec a nazdobíte keramickou ozdobu.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 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 VEŘEJ-

NOST
Program: Navštivte naši dílnu a vyrobte 
si ozdobenou 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: ka-
rolina@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. Kou-
sek za městem, a přece tak daleko… 
Zasoutěžíme si v přírodě, zajdeme si na 
rozhlednu, opečeme si párky, zahraje-
me si noční hru.
Cena: 420 Kč.
Informace: Renata Bortlíčková, telefon: 
731 080 964, 558 435 067, e-mail: re-
nata@klicfm.cz. Na akci se přihlaste do 
10. 4. 2011.
30. 4. - TRADIČNÍ SLET ČARODĚJNIC
Program: Drahé přítelkyně, vytřepejte a 
zalátejte 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, občer-
stvovací stanici Baby Jagy, kde naberete 
sílu na další rejdění, opékání párků (kdo 
nebude mít svůj, může si zakoupit 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.
Informace: Eva Otýpková, telefon: 
736 150 088, 558 434 154, e-mail: 
eva@klicfm.cz

16. 4. (so) od 20h – Jakub TICHÝ, 
René SOUČEK, KUJÓNI

Neformální koncert alternativního 
písničkáře a jeho hostů, na kterém lze 

očekávat i to nejméně očekávané...
Info:www.bandzone.cz/jakubtichy   www.
bandzone.cz/renesoucek   www.bandzo-

ne.cz/kujoni
22. 4. (pá) od 20h – ALTER VIA

Koncert alternativní kapely.
14. 5. (so) – MAJÁLES u ARNOŠTA

Jarní veselení na sluncem vyhřáté terase 
hospůdky. O skvělou hudbu se postarají 

ŠUBA DUBA BAND, JINÝ PODNIK, David 
Stypka &. BANDJEEZ, ČADI a KAJKERY.

Aktuální výstava:
Vít ADAMUS - 46 – obrazy, velká 

plátna... 
Výstava potrvá do 31. 4. 2011.
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