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slovo primátora
Vážení občané,
měl jsem tu čest zahajovat 32. ročník 

Turnajů šachových nadějí, který se usku-
tečnil v prostorách Národního domu za 
účasti 330 dětí z 11 zemí nejen evropské-
ho kontinentu, a vidět nad šachovnicemi 
snahu vymýšlet další a další variace hry, 
kterých je údajně tolik, že na ně jeden život 
nestačí. Měl jsem velkou radost, že turnaj 
narostl do takovýchto rozměrů, s patřičnou 
prestiží ve světě, i z toho, že pořadatelé jej 
chtějí dále vylepšovat. Jejich sen mít na tur-
naji účastníky pěti kontinentů nevidím jako nereálný a jako město se 
budeme snažit tomuto sportovnímu svátku nadále pomáhat. Důvodů 
pro podporu je opravdu mnoho. Frýdek-Místek se díky turnaji na pár 
dní stává skutečně mezinárodním centrem této královské hry, město 
má zaplněnou kapacitu hotelů a dostává se do podvědomí v mnoha 
zemích. Přispívají k tomu i online přenosy vybraných partií, které díky 
moderním technologiím může sledovat doslova celý svět. 

Oceňujeme také přínos Beskydské šachové školy, která je mno-
hými brána jako nejlepší v republice, pro intelektuální rozvoj dětí 
v našem městě. Dětem se věnují už na úrovni mateřských škol a ať 
už u hry s figurami vydrží, či nikoliv, učí je myslet dopředu, analyzo-
vat, koncentrovat se. Takový mozkový trénink se jim jistě neztratí, 
a to nejen v hodinách matematiky, ale ve všech oblastech lidského 
konání. Chtěl bych touto cestou proto poděkovat všem, kteří se ve 
Frýdku-Místku kolem šachových figurek pohybují. Právě Turnaj ša-
chových nadějí je každým rokem vizitkou, že svou práci dělají skuteč-
ně velmi dobře, a je i skvělou vizitkou pro Frýdek-Místek.  Petr Cvik

TURNAJ ŠACHOVÝCH NADĚJÍ: Primátor Petr Cvik mezi nejmlad-
šími vyznavači královské hry.   Foto: Petr Pavelka

Rada města souhlasila se 
změnou názvu klubu Fotbal 
Frýdek-Místek na Městský fot-
balový klub Frýdek-Místek a 
rozhodla o uzavření smlouvy 
s občanským sdružením Fot-
bal Frýdek-Místek, jejímž před-
mětem je úprava některých 
vzájemných práv a povinností 

Vznikne Městský fotbalový klub Frýdek-Místek
v souvislosti se sportovní čin-
ností Fotbalu Frýdek-Místek.

„Fotbal ve městě jsme vyvedli 
ze složitého období. Postupně 
jsme převzali areál na Stovkách, 
vybudovali umělou trávu, super-
moderní zázemí pro fotbalovou 
mládež, investovali do stadionu 
a máme další plány. Promítnutí 

do názvu zdůrazní podíl města 
na fungování klubu a umožní 
lepší propagaci města,“ vysvětlil 
primátor Petr Cvik. Potvrdil, že ve 
smlouvě je mimo jiné zakotvena i 
výše přímé finanční podpory klu-
bu ze strany města, která nepře-
výší po dobu její platnosti částku 
sedm milionů korun ročně.  (pp)

Město chce vzdělané a aktivní senioryMěsto chce vzdělané a aktivní seniory

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ: Frýdecko-místecká radnice rozvíjí kontakty se Slezskou univerzitou Opava. 

Primátor Petr Cvik spolu 
s jeho náměstkem Liborem Ko-
valem přijali na radnici zástup-
ce Slezské univerzity Opava, 
Obchodně podnikatelské fa-
kulty v Karviné, a představitele 
frýdecko-místeckých seniorů, 
aby společně probrali možnosti 
Univerzity třetího věku.

Univerzita třetího věku zá-
jemcům z řad veřejnosti nad 
50 let umožňuje získat základní 
vědomosti v oblastech ekono-
mie, managementu v podniká-
ní, marketingu, práva, financí, 
účetnictví a daní, informatiky, 
matematických metod v ekono-
mii, společenských věd a komu-
nikace. „Jsme rádi, že se lidé i 
v tomto věku chtějí vzdělávat a 
že my jim to můžeme umožnit,“ 
prohlásil proděkan pro rozvoj a 
vnější vztahy Dominik Vymětal. 
„Univerzita třetího věku je pro-
jekt velmi přínosný a je mým 
snem, aby vzdělání na nejvyšší 
úrovni fungovalo i pro seniory 
z Frýdku-Místku. Vím, že je to 
baví, naplňuje, že je to pro ně 
obrovský moment v jejich životě, 
současně i prestižní záležitost. 
Každopádně jsme rádi za nabíd-
ku pana proděkana a jako město 
ji budeme chtít využít. Budu rád, 

když budou moci být senioři dále 
aktivní,“ říká primátor Petr Cvik. 

Univerzita třetího věku má 
na Obchodně podnikatelské fa-
kultě v Karviné tradici, probíhá 
v tříletém a následně dvouletém 
cyklu. Výuka je soustředěna 
do jednoho dne v týdnu, vše je 
zakončeno slavnostními promo-
cemi a absolventi studia obdrží 
osvědčení o absolutoriu. Pod-
mínkou přijetí ke studiu je kro-
mě věku nad 50 let absolvování 
střední školy s maturitou.

„Ve Frýdku-Místku dlouhé 
roky funguje Seniorgymnázium 
a my věříme, že i o Univerzitu 
třetího věku bude zájem. Zdejší 
senioři vyvíjejí všestranné aktivi-
ty a tato možnost jen doplní ši-
roké spektrum možností využití 
jejich volného času. Cílem kurzů 
Univerzity třetího věku je poskyt-
nout seniorům v důchodovém 
věku možnost, aby se kvalifi-
kovaně a na univerzitní úrovni 
mohli systematicky seznamovat 
s nejnovějšími poznatky v oblasti 
vědy, historie, politiky, kultury a 
podobně, proto tento projekt bu-
deme jako město podporovat,“ 
ujistil primátor Petr Cvik. Ten u 
Univerzity třetího věku oceňuje 
možnost sociálního kontaktu s 

podobně smýšlejícími a věkově 
blízkými lidmi, navazování no-
vých přátelství, překonávání po-
citu osamělosti, izolovanosti či 
nepotřebnosti, vědomé zpoma-
lování procesu stárnutí a udržo-
vání psychické svěžesti. „Působí 
jako prevence nemocí typických 
ve vyšším věku, podporuje au-
tonomii seniorů, eliminuje jejich 
sociální vyčlenění a do jisté míry 
je zárukou jejich sociální integra-
ce,“ doplnil náměstek primátora 
Libor Koval, který má na starosti 
sociální oblast ve městě.  (pp)

Den Země s tradiční akcíDen Země s tradiční akcí

DEN ZEMĚ: Nejúspěšnější účastníky doprovodných soutěží odmě-
ňoval náměstek primátora Michal Pobucký.  Foto: Petr Pavelka

Oslavy Dne Země byly i le-
tos koncipovány v Sadech B. 
Smetany jako pestrá nabídka 

aktivit určená mateřským i zá-
kladním školám, jejichž spo-
lečným jmenovatelem byla 

tématika životního prostředí.
Děti na úvod přivítal náměstek 

primátora Michal Pobucký, který 
je seznámil s historií Dne Země 
a také odměnil nejlepší účastníky 
soutěže Zachraň strom. „Historie 
Dne Země se začala psát roku 
1970 v USA a postupně se rozšířil 
do zahraničí. V roce 1990 už byla 
tato environmentální kampaň na 
globální úrovni. Na celém světě 
se podařilo zmobilizovat asi 200 
miliónů lidí ve 141 zemích. Dnes 
slaví Den Země víc jak miliarda 
lidí ve 175 státech světa... 

(Pokračování na straně 12)
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krátce

Také Lískovec už má za se-
bou první setkání občanů se 
zástupci radnice v novém vo-
lebním období. Tuto okrajovou 
část dostal na starosti náměs-
tek primátora Michal Pobucký 
a i on si musel vyslechnout kri-
tiku zvýšení poplatků za psy.

„To zvýšení vypadá hrozivě, 
ale když jsme zjišťovali situaci 
v ostatních obcích v rámci kraje, 
byly naše poplatky ve srovnání 
s jinými na velmi nízké úrov-
ni. Horní hranice poplatku je 
1500 Kč, my jsme to nastavili 
na polovinu, ale velká diskuze 
v okrajových částech ukazuje, 
že budeme výši poplatku pře-
hodnocovat,“ ujistil náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Plný sál kulturního domu v Lís-
kovci vyjadřoval nespokojenost 
s investicemi v této městské části 
za uplynulé roky a současně hle-
dal cesty, jak s radnicí v tomto 
směru co nejefektivněji komuni-
kovat. Osadní výbor by potřebo-
val doplnit o dalšího člena a jeho 
předseda Pavel Znišťal vyzval ob-
čany k větší aktivitě. „Jednou za 
půl roku si něco vyříkávat s radni-
cí je málo. My se scházíme pravi-
delně, přijďte za námi, kontaktujte 
nás a my požadavky a podněty 
dokážeme přenášet rychleji. Teď 
mám skutečně pocit, že změnou 
garanta, kterým je nyní Michal 
Pobucký, se komunikace zlepšila, 
takže věřím, že vše půjde lépe. 
Teď jsme projeli Lískovec, máme 
devět cest, které by se měly spra-
vit, ale je jasné, že se nespraví 
všechny hned. Na náš popud se 
něco v minulosti již spravilo, ale 
místo toho, aby to někdo ocenil, 
tak jsme kolikrát slyšeli – proč 

Setkání s občany LískovceSetkání s občany Lískovce

HOVORY S OBČANY: Vlevo nový radniční patron Lískovce náměstek primátora Michal Pobucký, zástup-
ci městské policie a vpravo vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Zezula.    Foto: Petr Pavelka

jste nespravili jinou. Proto chce-
me více komunikovat, abychom 
si to vyříkali mezi sebou,“ oslovil 
přítomné Pavel Znišťal. „Každá 
místní část si stěžuje, že jde do 
ní málo peněz. Město má ale rok 
od roku nižší příjmy díky změnám 
v rozpočtovém určení daní, takže 
požadavky musí být reálné,“ upo-
zornil náměstek primátora Michal 
Pobucký.

Občané si se zástupcem od-
boru životního prostředí vyříká-
vali možnosti umístění velkoob-
jemových kontejnerů i nádob na 
separovaný odpad, v této souvis-
losti radnice ujistila, že maximál-
ně podpoří aktivity místních, kteří 
se starají o úklid v okolí pramene 
v Hájku. „Jako jediní v republice 
jsme vždy sledovali naplněnost 
v procentech u jednotlivých kon-
tejnerů, takže víme, že přeplňo-
vání je často dílem toho, že lidé 
nesešlapují plasty nebo krabice,“ 

reagoval vedoucí odboru život-
ního prostředí Jaroslav Zezula 
na výtky ohledně nedostatečné 
kapacity nádob na separovaný 
odpad. K otázce zavedení vody 
na místním hřbitově prozradil, 
že v současné době se zpraco-
vává projektová dokumentace a 
v květnu budou známy náklady 

na vodovodní přípojku.
Dalším podnětem, na kterém 

místním hodně záleželo, bylo 
zajištění bezpečného příchodu 
dětí do školy. Radnice se pokusí 
v inkriminovanou dobu do osmé 
hodiny ranní omezit alespoň 
jízdu vozidel Frýdecké skládky 
v daném prostoru.  (pp)

Pro všechny, kteří mají 
rádi historii, přichází Bes-
kydské informační centrum 
s potěšující zprávou: Jaro 
bude opět ve znamení akcí 
Den s průvodcem.

Beskydské informační centrum 
ve spolupráci s Vyšší odbornou 
školou Goodwill s.r.o. ve Frýdku-
-Místku pořádají již několikátým 
rokem Dny s průvodcem ve Frýd-

Město Frýdek-Místek se 
stalo v polovině dubna účast-
níkem Mezinárodního veletr-
hu investičních příležitostí, 
podnikání a rozvoje v regio-
nech URBIS INVEST v Brně, 
kde především prezentovalo 
své rozvojové plochy.

„Jde o dva bývalé vojenské 
areály, Kasárna Palkovická a Ka-
sárna ve Frýdeckém lese, které 
jsou v našem vlastnictví a v sou-
časné době nejsou dostatečně 
využívány. Územní plán umož-
ňuje široké využití těchto území 
a město pro ně hledá strategické 
investory,“ připomněl náměstek 
primátora Michal Novák, který se 
veletrhu zúčastnil.

Návštěvníkům veletrhu z řad 
veřejnosti byly nabízeny pro-
pagační materiály prezentující 
Frýdek-Místek a Region Besky-

Setkání s občany
Vedení statutárního města 

Frýdku-Místku ve spolupráci s 
osadním výborem Chlebovice 
pořádá setkání s občany Chlebo-
vic, které se uskuteční ve čtvrtek 
12. května v 17 hodin v Domě 
včelařů na Fojtství. Na schůzi 
bude přítomen zástupce vedení 
stavby R 48, který zodpoví do-
tazy přítomných. Další dotazy, 
týkající se života v našem městě 
a městské části Chlebovice, zod-
poví zástupci Magistrátu města 
Frýdku-Místku. Novým patronem 
Chlebovic za frýdecko-místeckou 
radnici je Libor Koval.

Uzavřený aquapark
Z důvodu přerušení dodáv-

ky elektrické energie bude dne
9. a 16. 5. krytý aquapark Oleš-
ná uzavřen.

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo schváleno přidělení 
dotace ministerstva vnitra na 
projekt Městský program preven-
ce kriminality (celkové náklady 
286 tisíc Kč, získaná dotace 257 
tisícKč). 26. dubna bylo rov-
něž schváleno přidělení dotace 
z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost na projekt 
Zefektivnění vzdělávání zaměst-
nanců Magistrátu města Frýdku-
-Místku (celkové náklady okolo 
osmi milionů, získaná dotace té-
měř sedm milionů). 

Ocenění žáků
V úterý 3. května ve 14:30 se 

sejdou s primátorem města Pe-
trem Cvikem žáci a studenti frý-
decko-místeckých základních a 
středních škol, kteří byli nomino-
váni svými ředitelstvími k ocenění 
za úspěšnou reprezentaci školy, 
města a někdy i České republiky 
v soutěžích a přehlídkách. Jeden 
z žáků obdrží poděkování za výji-
mečný postoj a pomoc zdravotně 
handicapovanému spolužákovi.

Pietní akt
U příležitosti 66. výročí konce 2. 

světové války se ve čtvrtek 5. květ-
na na centrálním frýdeckém hřbito-
vě uskuteční vzpomínkový akt, kde 
zástupci radnice na čele s primáto-
rem Petrem Cvikem společně s bo-
jovníky za svobodu uctí od 14 hodin 
památku válečných obětí.

Beskydské Veseléto
Primátor Petr Cvik převzal zá-

štitu nad letošním Beskydským 
Veselétem. To obsahuje šest 
akcí, které tradičně obohatí kul-
turní nabídku ve městě převážně 
v období letních prázdnin. Na své 
si opět přijdou všechny věkové 
kategorie. Samotné Beskydské 
informační centrum uspořádá 
Odpoledne s písničkou, Zámec-
ké hrátky z westernu do pohád-
ky, In-line sport ramp show na 
Olešné, Hvězdy nad řekou Os-
travicí, Nejen jazz ve městě a 
III. Beskydské rekordy. Program 
Veseléta doplňují tradiční akce 
jako Mezinárodní folklorní festi-
val, Sweetsen Fest, Zpívání pod 
lípou a nově i Sochovy národo-
pisné slavnosti ve Lhotce.  (pp)

Jaro ve znamení Dnů s průvodcem
ku, Místku a Frýdlantu. Tyto akce, 
které si v jejich průběhu získaly 
velkou popularitu, seznámí nejen 
turisty, ale především občany 
města s jeho historií a součas-
ností, přiblíží jim atraktivity, které 
mnohdy míjejí bez povšimnutí, a 
také s místními rodáky,“ říká Lu-
cie Talavašková z Beskydského 
informačního centra.

Jako první v pořadí se bude 
konat Den s průvodcem ve Frý-
dlantě, a sice v sobotu 14. května, 
následovat bude Frýdek 28. květ-
na a jarní prohlídky uzavře Místek 
18. června. „Trasy nejsou fyzicky 
náročné, jsou vhodné pro všech-
ny věkové kategorie včetně dětí 
a seniorů. Prohlídky budou vždy 
zahájeny v 10.30 hodin, druhá 
ve 13.00 hodin a jsou bezplatné. 
Termíny akcí budou přeloženy 
pouze z důvodu velmi nepřízni-
vého počasí,“ upozornila ředitelka 
Beskydského informačního cent-
ra Monika Konvičná.  (pp)

Město na veletrhu URBIS INVEST
dy jako cíl pro jejich dovolenou, 
zástupci města však čekali pře-
devším na potencionální inves-
tory. Na doprovodném kongresu 
starostů a primátorů zaznělo, že 
se v poslední době znovu velmi 
živě diskutuje o možnosti přímé 
volby starostů a jak ji promítnout 
do našeho právního systému. 
„Důležitým tématem byla sta-
bilizace financování obcí a do-
končení elektronizace veřejné 
správy a podobně. Na kongresu 
v Brně se také hovořilo o mož-
ném využití a nastavení evrop-
ských fondů po roce 2013. Sou-
časný systém obcím a městům 
v mnoha ohledech nevyhovuje,“ 
citoval závěry kongresu Michal 
Novák. Jiný seminář na veletrhu 
se věnoval bezpečnosti silniční-
ho provozu v pěších a obytných 
zónách.  (pp)

URBIS INVEST: Pavel Osina, vedoucí oddělení ekonomického roz-
voje, s náměstkem primátora Michalem Novákem. 
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městská policie
Skoro pět promile

5. 4. před třetí hodinou odpo-
ledne byla hlídka městské policie 
přivolána k muži, který ležel na 
zemi a nemohl vstát. Strážníci po 
příjezdu na místo zjistili, že muž 
je v podnapilém stavu a budí 
veřejné pohoršení. U přestupce 
byla provedena dechová zkouš-
ka, která potvrdila přítomnost al-
koholu v dechu, a to při prvním 
testu 4,85 a při druhém testu 
4,96 promile. Hlídka se rozhodla 
pro přivolání lékařské služby, kte-
rá si muže převzala do své péče. 

Všechno není šrot
6. 4. po druhé hodině odpoled-

ne bylo na linku 156 oznámeno, že 
jistá osoba u cyklostezky rozebírá 
plot, zřejmě bezdomovec. Stráž-
níci provedli kontrolu a zjistili, že 
se jedná o zrezivělý plot, který je 
sice ve špatném stavu, ale jedná 
se o soukromý majetek. A protože 
se na místě nikdo už nenacházel, 
tak se opětovně telefonicky spojili 
s oznamovatelem, který uvedl po-
pis osoby, která byla zadržena ve 
vedlejší ulici. Přestupce, který plot 
odcizil, jej vrátil zpátky na místo, 
ale pro přestupek byl oznámen na 
Magistrát města Frýdku-Místku ke 
správnímu řízení.

Hazard v jednosměrce
7. 4. po sedmé hodině ranní 

strážník městské policie zajišťoval 
bezpečný přechod dětí přes po-
zemní komunikaci na ulici Jirásko-
va. Po chvilce si všiml jedoucího 
vozidla, které jelo v jednosměrné 
ulici v protisměru, kde je umístěna 
dopravní značka zákazu vjezdu 
všech vozidel. Vozidlo strážník za-
stavil a řidičku vyzval k předložení 
potřebných dokladů ke kontrole. 
Žena u sebe neměla žádný doklad, 
proto bylo přes operačního techni-
ka ověřeno, zdali je žena držitelkou 
řidičského oprávnění. Kontrolou 
vozidla bylo zjištěno, že má pro-
padlou technickou kontrolu. A při 
komunikaci s řidičkou strážník cítil 
alkohol, proto vyzval ženu k decho-
vé zkoušce, která potvrdila 0,79 a 
0,82 promile alkoholu v dechu. Na 
místo byla přivolána Policie ČR, 
která si celou událost převzala.

Strážníci-hasiči
8. 4. v půl osmé ráno byla 

hlídka městské policie vyslá-
na k hořícímu odpadkovému 
koši na Třídě T. G. Masaryka. 
Celou událost ohlásila na linku 
156 žena, která si ohně všimla. 
Strážníci malý požár uhasili a 
kontaktovali Frýdeckou skládku.

Sabotáž dětí
8. 4. v půl šesté večer přišla 

osobně na základnu městské po-
licie oznámit žena, že viděla kluky, 
jak si hrají u železničního přejezdu, 
kde odhrabali elektrické vedení 
k signalizačnímu zařízení. Žena 
je okřikla, poslala pryč, ale teď se 
bojí, aby to nikomu neublížilo. Hlíd-
ka městské policie provedla kon-
trolu místa, kde se celá věc měla 
stát. Našla určené místo, nafotila 
odkryté kabely a celou událost 
oznámila Českým drahám, aby 
toto místo znovu zajistily.  (pp)

GRATULACE JUBILANTCE: Primátor Petr Cvik blahopřeje Anděle Fojtíkové k úctyhodným 95. naroze-
ninám.       Foto: Petr Pavelka

Primátor Petr Cvik navští-
vil v Domě pokojného stáří 
nejstarší obyvatelku tohoto 
zařízení Andělu Fojtíkovou, 
aby jí poblahopřál k 95. naro-
zeninám. Svěží důchodkyně 
nenechala přítomné na po-
chybách, že recept dlouhově-
kosti spočívá v optimismu a 
pozitivnímu přístupu k životu.

„Samozřejmě, že doufám, že 
se takto sejdeme i za pět let, ale 
musím říct, že bych vám nehádal 
ani osmdesát, a moc mě těší, že 
jste v tomto věku taková svěží a 
veselá dáma,“ podivoval se nad vi-
talitou seniorky primátor Petr Cvik, 
který poblahopřál za město kyticí a 
dárkovým košem. „Optimismus je 
základ, pořád se smát, odpouštět 
lidem a z ničeho si nic nedělat. 
S prozřetelností boží lze dosáh-
nout všeho a vše se povede,“ 
vyznávala se seniorka, která se 
projevila jako výborná vypravěčka, 
která si užívá „svou vlastní realitu“. 

Anděla Fojtíková pracovala 
jako řeznice, a tak není divu, že 
dodneška jí spolehlivě radost 

Primátor blahopřál svěží jubilantce

udělá jakýkoliv dobrý salám. Před 
přítomnými s láskou vzpomínala 
na svého muže, kterého již pře-
žila o třicet let. „Nebyl to klasický 

řezník, byl dobrý a uctivý. Když 
jsme se brali, byl déšť a vítr a pro-
rokovali nám špatné manželství, 
ale já jsem tomu nevěřila, brali 

jsme  se z lásky,“ vypověděla An-
děla Fojtíková, která si pochvalo-
vala, jak se o ni v Domě pokojné-
ho stáří starají.  (pp)

19. dubna zasedala v pro-
storách městské policie komi-
se pro dopravu, bezpečnost a 
prevenci kriminality. Ředitel 
městské policie Milan Sněhota 
informoval o bezpečnostní si-
tuaci ve městě, zazněly návrhy 
na změny dopravního značení, 
debatovalo se o důsledcích 

Jednání komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality
zavedení městské hromadné 
dopravy zdarma.

„Z údajů z poslední doby vy-
plývá, že trestná činnost v sa-
motném městě Frýdek-Místek 
se přesouvá do okrajových částí. 
Novinkou je realizace odtahů vo-
zidel městskou policií ve spolu-
práci s technickými službami na 

odstavné parkoviště u městské 
policie. Pro občana je to výhod-
nější, po vyřízení formalit souvi-
sejících s odtahem na služebně 
si vozidlo může hned na místě 
vyzvednout. Nemusí nikam jezdit 
a chodit,“ vypíchl aktuální infor-
mace z jednání náměstek primá-
tora Michal Pobucký.

„Řešili jsme také konkrétní 
podněty na změny dopravního 
značení a organizaci dopravy. 
Chceme zmapovat situaci ve 
městě zejména u vodorovného 
dopravního značení a zlepšit 
stávající stav,“ doplnil náměstek 
primátora Michal Novák.

Komise se zabývala rovněž 
možnostmi financování projek-
tů v rámci programu „Městský 
program prevence kriminality“, 
protože ne všechny se dočkají 
dotace z ministerstva vnitra. Ko-
mise také doporučila radě města 
připravit v co nejkratší době mě-
řitelné ukazatele vlivu zavedení 
MHD zdarma na kvalitu životní-
ho prostředí a dopravní zátěž ve 
městě Frýdek-Místek. „Nikdo nyní 
nedokáže přesně určit množství 
znečištění ovzduší, prachových 
částic, aerosolů a podobně, které 
má na svědomí doprava, protože 
nelze oddělit vnější vlivy z bližšího 
i vzdálenějšího okolí. V našem 
regionu jsou průmyslové podni-
ky jako velké zdroje znečištění 
ovzduší, a to nejen v naší, ale i 
sousední Polské republice,“ po-
dotýká Michal Pobucký.

„Analyzovat zavedení MHD 
zdarma rozhodně budeme, 
z autobusů je možno zjistit 
počty cestujících a není mož-
né nastartovat systém a nemít 
jeho vyhodnocení. Dále se 
bude vyhodnocovat pohyb po-
čtu vozidel a osob pomocí SIM 
karet ve spolupráci s firmou 
UDIMO, která tvoří pro město 
jízdní řády autobusů,“ sdělil Mi-
chal Novák.  (pp)

ZASEDÁNÍ KOMISE: Jednání komise pro dopravu, bezpečnost a prevenci kriminality byli přítomni i ná-
městci primátora Michal Novák a Michal Pobucký (zcela vpravo).    Foto: Petr Pavelka

Zasedání Svazu měst a obcí ČR
V Klenčí pod Čerchovem 

se uskutečnilo 9. zasedání 
Rady Svazu měst a obcí ČR, 
na kterém Frýdek-Místek za-
stupoval náměstek primátora 
Dalibor Hrabec.

„Na takových setkáních jde 
o užitečnou diskuzi a podněty. 
Pro nás bylo například zajímavé 
téma zdanění hazardu a zkrácení 
platnosti již vydaných licencí na 
videoloterijní terminály, probíraly 

se možnosti zvýšení horní hranice 
sazby poplatků z odpadu, ale tře-
ba i rozšíření oblasti Natura 2000, 
rozpočtové určení daní, problema-
tika stavebních úřadů i problém 
s projektem Zelená úsporám pro 
veřejné budovy,“ vyjmenoval ob-
sah jednání Dalibor Hrabec.

Informace na zasedání o aktu-
ální legislativě zahrnovaly několik 
oblastí. „V současné době probí-
há na úrovní jednotlivých minister-

stev legislativní aktivita směřující 
k centralizaci státní správy. Co se 
týče zvýšení horní hranice místní-
ho poplatku za komunální odpad, 
navrhuje se zvýšení sazby pro 
netříděný odpad na 1000 Kč, roz-
šíření poplatníků o cizince, ručení 
rodičů za děti, možnost zpoplat-
nění produkce odpadu z rekreač-
ních bytových jednotek, kde není 
hlášena žádná fyzická osoba...

(Pokračování na straně 12)
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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 a 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.

Děti ze školních družin si 
každý rok na jaře mohou vy-
zkoušet své pěvecké umění 
v soutěži Skřivánek. Letos se 
městské kolo soutěže konalo 
ve středu 13. dubna v klubu 
Prostor a uspořádala ho Škol-

Zpívání se „Skřivánkem“
ní družina při ZŠ nár. um. P. 
Bezruče (1. ZŠ). 

Zúčastnily se děti ze všech 
městských škol, z Chlebovic, ze 
Starého Města a ze ZŠ Naděje. 
Soutěžilo se ve zpěvu bez hu-
debního doprovodu, v kategori-

ích podle jednot-
livých ročníků. 
Výkony celkem 
51 soutěžících 
hodnotila po-
rota, složená 
z vychovatelek 
j e d n o t l i v ý c h 
školních dru-
žin. Celkovou 
příjemnou at-
mosféru podpo-

řilo i vystoupení country tanců, 
flétniček a zoomby. Vítězové si 
odnesli sladké i věcné odměny, 
pro paní vychovatelky byla od-
měnou jejich radost. Vítězům 
blahopřejeme a poraženým pře-
jeme hodně úspěchů do dalších 
ročníků soutěže. 
Kategorie 1. tříd: 1. Valošek 
Tomáš, 6. ZŠ, 2. Zamazalová 
Lucie, 11. ZŠ, 3. Stracková Eliš-
ka, 8. ZŠ 
Kategorie 2. tříd: 1. Zdržavová 
Eva, 5. ZŠ, 2. Lasotová Kateři-
na, ZŠ Staré Město, 3. Adámko-
vá Michaela, 11. ZŠ 
Kategorie 3. tříd: 1. Koláček Ga-
briel, 6. ZŠ, 2. Tatranová Kateři-
na, 4. ZŠ, 3. Stankov Patrik, 2. ZŠ

Kategorie 4. tříd: 1. Macháčová 
Nikola, 5. ZŠ, 2. Kiša Filip, 2. ZŠ, 3. 
Pagačová Anna, ZŠ Staré Město
Kategorie 5. tříd: 1. Lisníko-

vá Zuzana, 5. ZŠ, 2. Witosová 
Sylvie, 2. ZŠ, 3. Charizanová 
Tereza, 11. ZŠ

Bc. Jaroslava Marášková

24. března 2011 se konal, 
v tomto školním roce již dru-
hý, Den otevřených dveří. 
Široká veřejnost byla zvána 
nejen do tříd a odborných 
učeben, ale i na dvě kultur-
ní akce, které proběhly po
16. hodině.

Zvídaví mladší žáci školy se 
po ukončení výuky přišli podívat 
do prostor, kde se učí ti starší. 
Zavítali do odborných učeben, 
kde je uvítali učitelé spolu s žáky 
2. stupně ZŠ. Děti se zajímaly 
o vzdělávací obory, které se na 
1. stupni ZŠ nevyučují, jako je 
chemie, fyzika nebo druhý cizí 
jazyk. V moderně vybavených 

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří
učebnách se hravou formou 
zapojily do pestrých aktivit za-
měřených na logické myšlení, 
zručnost i kreativitu, znalosti 
literatury, dějepisu, přírodopisu 
i angličtiny. Sportovní vyžití na-
bízela zrekonstruovaná velká 
tělocvična školy. Autorem násle-
dujícího komentáře je žák třídy
6. C Cyril Novotný: „Kromě mno-
ha zajímavých aktivit se konal 
5. a zároveň poslední fotbalový 
turnaj 1. Podsovácké fotbalové 
ligy. 6. a 7. třídy poměřily své 
síly v jednom z nejoblíbenějších 
sportů – ve fotbale. I před tímto 
turnajem nebyl jasný výsledek 
ligy. Šest týmů s vymyšleným 

jménem se utkalo o prvenství v 
turnaji. Nakonec jsme se dočkali 
vyhlašování cen, předávání po-
hárů i sladké odměny.“

Po 16. hodině se škola ro-
zezněla hlasy sboristů za do-
provodu hry na klávesy, za něž 
usedala p. uč. Oboznenková i 
Nikola Pešková, členka školního 
sboru. Jejich hudební vystoupe-
ní se velmi vydařilo. 

Hudební zážitky vystřída-
la hodinka historie naší školy, 
zakončená prohlídkou půdních 
prostor. Průvodcem časů mi-
nulých se stal Mgr. J. Polášek 
z Muzea Beskyd. Jeho výkladu 
naslouchala velmi početná sku-
pina přátel školy, až vyvolala 
obavu p. ředitele Z. Šostého, 
zda je možné všechny zájemce 
najednou na půdu vpustit. Na-
štěstí i tuto zátěžovou zkoušku 
budova školy s letopočtem 1889 
zvládla bez újmy.

Tento Den otevřených dveří 
se opravdu velmi vydařil. Jsme 
rádi, že historická budova ZŠ 
P. Bezruče vzbuzuje u obyvatel 
města pozornost. Moc nás potě-
šila návštěva velkého počtu pa-
mětníků, rodičů, bývalých žáků i 
dalších přátel školy. Poděková-
ní patří všem organizátorům a 
školnímu sboru, Mgr. Poláškovi, 
učitelům i zúčastněným žákům. 

Mgr. Petra Javorková 

V polském městě Konin se 
konal slavnostní koncert pod 
názvem „Hudební škola své-
mu městu – Polsko v předve-
čer předsednictví Evropské 
unii“. Na koncertě vystoupil 
55členný symfonický orches-
tr složený ze studentů tří hu-
debních škol – místní školy, 
z německého města Herne a 
Základní umělecké školy Frý-
dek-Místek.

Koncertu předcházela něko-
likaměsíční domácí příprava a 
především čtyřdenní zkoušky 
orchestru v hotelu Witing v re-
kreační oblasti Mikorzyn, kde 
všichni účastníci rovněž bydleli.

Zaplněný kulturní dům 
„Oskard” v Konině byl svědkem 
skutečné spolupráce mládeže 
zemí Evropské unie. Jako dirigen-
ti se na pódiu vystřídali zástupci 
všech tří škol Andrzej Wójcinski, 

Mezinárodní orchestr v Polsku
Christian Ribbe a Boris Hajdušek. 
Na závěr zazněla symbolicky Ev-
ropská hymna – Óda na radost z 
Beethovenovy IX. symfonie.

V přestávce koncertu byla 
v prostorách kulturního domu 
zahájena výstava pod názvem 
„3krát hudba“ z fotografií vytvo-
řených při setkání pedagogů a 
studentů těchto tří škol v minu-
losti. Naši část expozice připra-
vila paní učitelka Lucie Franko.

Ze ZUŠ Frýdek-Místek v or-
chestru účinkovali houslisté Sára 
Adámková, Aneta Barcziová, Ve-
ronika Halašyová, Marie Hartma-
nnová, Karolína Klosová, Markéta 
Kožuchová, Martin Mičulka, Nikol 
Pavloková, Barbora Šmídová, 
Eliška Zemanová a violoncellisté 
Tomáš Bortel, Anna Korytářová a 
Karolína Kravčíková.

Ladislav Muroň,
ředitel ZUŠ Frýdek-Místek

Základní umělecká škola ve Frýdku-Místku
srdečně zve na výstavu prací žáků výtvarného oboru GALERIE 11

„Labyrintem světla“
Vernisáž letošní  výstavy proběhne ve středu 18. května v 17 hodin. 
Přijďte se podívat, jak tvoří naše děti, a to ve všední dny od 10 do 

13 hod. a od 15 do 18 hod., ve dnech 23. května – 3. června 2011. 
Výstava probíhá v budově výtvarného oboru na ul. Politických obětí.

Ladislav Muroň – ředitel školy
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Žáci a učitelé Střední ško-
ly, Základní školy a Mateřské 
školy na ulici Pionýrů 2352 ve 
Frýdku-Místku si vás dovolují 
co nejsrdečněji pozvat na pro-
bíhající výstavu žákovských 
prací, která se koná ve spolu-
práci s knihkupectvím Librex 
na ulici Hlavní v Místku. 

Dne 5. dubna a o týden 
později proběhlo na naší škole 
okresní kolo biologické olympiá-
dy. Nejprve starší, později mlad-
ší kategorie. Dle přihlášených 
žáků je zřejmé, že žáci mají o 
tuto olympiádu velký zájem. Při-
hlásilo se celkem 60 žáků.

9.ZŠ hostila okresní kola biologické olympiády9.ZŠ hostila okresní kola biologické olympiády
Téma a úkoly této olympiá-

dy byly velmi náročné, jak žáci 
sami komentovali po jejím skon-
čení. Mají rádi přírodu a také tuto 
olympiádu, kde se vždy dovědí 
něco nového. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat i vyučujícím, 
kteří tyto žáky připravují.

Poděkování patří i paní Anně 
Křístkové ze Střediska volného 
času Klíč, která je garantem této 
olympiády za účastnické listy 
a zajištění knižních odměn pro 
nejlepší. Také práce celé ko-
mise byla profesionální a touto 
cestou bych jí chtěla poděkovat.

Postupující žáci do krajského 
kola jsou: Karina Břenková ze 
ZŠ 1. máje 1700, Frýdek-Mís-
tek, Tomáš Franek, Gymnázium 
Třinec, Komenského 713, Tere-
za Konderlová ZŠ a MŠ Třinec, 
Koperníkova 696. Za mladší 
kategorii postupují žákyně Eva 
Cholevíková, Simona Hutníková 
a Adéla Přádková z 9. ZŠ ul. El. 
Krásnohorské 139, Frýdek-Mís-
tek. Všem zúčastněným děku-
jeme a postupujícím přejeme 
hodně úspěchů v krajském kole. 

Mgr. Marie Nováková

„JARO“ v Librexu„JARO“ v Librexu
Znakem Jara je nejenom pro-

bouzející se příroda v lidových 
pranostikách, ale také i zvyky a 
tradice Velikonoc. Pro ty z vás, 
kteří si chtějí připomenout, po-
těšit se a načerpat atmosféru, 
jsme připravili žákovská ztvár-
nění tohoto období.

Mgr. Otilie Smolánová

Město Frýdek-Místek ná-
kladem okolo 200 tisíc korun 
zrenovovalo bustu Petra Bez-
ruče, která byla symbolem 
stejnojmenného gymnázia 
v Místku. Renovovalo se de 
facto pouhé torzo, z rukou 
nenechavců se dochovala jen 
asi třetina na kousky rozřeza-
né sochy.

Gymnazisté oslavili návrat 
svého patrona malým happe-
ningem, při němž došlo na 
zpěv i recesistické transparen-
ty. Vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy 
Ilona Nowaková, která byla pří-
tomna instalaci i slavnostnímu 

Město vrátilo gymnáziu symbol
odhalení, mládež upozornila, 
že již nebude moci následovat 
kousky svých předchůdců, kte-
ří na sklonku osmdesátých let 
sochou otáčeli „z Východu na 
Západ“. „Tehdy byla socha na 
jednom trnu a kromě otáčení 
čas od času mizela a zase byla 
dána zpátky. Nyní je vše na čty-
řech šroubech, takže busta jen 
tak nepovolí,“ prozradila Ilona 
Nowaková. Ředitelka gymnázia 
Olga Onderková poděkovala 
městu za realizovanou investici 
a ocenila, že každoroční foto-
grafování tříd se může znovu 
odehrávat se sochou básníka na 
pozadí.  (pp)

ODHALEN: Petr Bezruč znovu 
na svém místě.

Foto: Petr Pavelka

Téměř tři stovky dětí vy-
stoupily ve více než dvouho-
dinovém programu na školní 
akademii 6. ZŠ v Kině Petra 
Bezruče u příležitosti jejího 
padesátiletého výročí. Hod-

Šestka slavila 50 let akademií

ně zdaru do dalších let všem 
v závěru popřál primátor Petr 
Cvik, který ocenil snahu dětí 
i těch, kteří jejich kulturní vy-
stoupení připravovali.

Škola byla založena v roce 
1960, kdy začala pracovat na 
dvou pracovištích. Výuka probí-
hala na dnešní Střední a základní 
škole na ulici Pionýrů a učitelé 
vyučovali rovněž ve třídách na 
dnešním místeckém gymnáziu. 
S dnešní podobou, to zname-
ná podobou pavilónové školy, 

se první žáci setkali v září 1970. 
V úvodu akademie se diváci 
v kinosále mohli seznámit nejen 
s historií, ale i současností, kterou 
představuje spousta oblíbených 
tradičních akcí (Barevný den, 
Den hlavolamů, Den zdraví, Den 
naruby apod.) a také neustálé 
vylepšování školních podmínek 
s využitím evropských dotací. Pak 
už se naplno rozjela jednotlivá 
vystoupení, která byla uvolněná a 
určitě přispěla k dalšímu stmelení 
většiny kolektivů.  (pp)

ŠKOLNÍ AKADEMIE: 50 let, to je důvod k oslavám. 

ODVÁŽNÝ KANKÁN: Deváťáci to rozjeli.     Foto: Petr Pavelka
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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)
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)
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

SOKOLKY BOJUJÍ O 5. MÍSTO: Slavia - Frýdek-Místek 3:2 (-22, 
-20, 14, 15, 5) – to byl výsledek prvního zápasu poté, co sokolky 
dokázaly porazit 2:1 na zápasy Přerov, i díky těsné domácí výhře 
v tie-breaku.                                                     Foto: Petr Pavelka

z atletiky
potom zaběhla závod doroste-
nek na 3,5 km a bylo z toho opět 
první a druhé místo, tentokrát v 
pořadí Kateřina před Veronikou. 
Těsně pod stupni vítězů zůstala 
mezi ženami Petra Čaganová, 
v dorostencích Pavel Szymala 
a Daniel Kovář, všichni absol-
vovali závod na 3,5 km. Josef 
Nejezchleba absolvoval dva 
okruhy, celkem 7 km, a doběhl 
mezi muži nad 50 let na 4. místě 
v čase 32:14 min. 
Běžci zahájili sezónu na dráze

Jubilejní 20. ročník Trojky 
TISu na dráze otevřel dráhovou 
sezónu na stadiónu TJ Slezan 
Frýdek-Místek. Za opravdu 
aprílového počasí se na startu 
sešlo 108 běžců všech věko-
vých kategorií. Na mládežnic-
ké kategorie čekalo 600 metrů 
a mezi nejmladšími zvítězila 
Denisa Pánková a Jan Lubo-

jacki. V přípravce to byla Beáta 
Gazdová a Jan Kváš. V mladším 
žactvu předvedla skvělý výkon 
Helena Benčová časem 1:44.2 
minuty a mezi chlapci vyhrál 
Dominik Janeček. Ve starších 
žákyních se zásluhou Kateřiny 
Siebeltové přepisovaly histo-
rické tabulky – časem 1:43.5 
minuty zlepšila oddílový rekord 
Michaely Bubikové. Mezi chlap-
ci vyhrál Vladimír Šmiřák a v 
dorostu Pavel Szymala, vůbec 
nejlepším časem 1:34.4 minuty, 
a Michaela Žišková. V hlavním 
závodě na 3000 metrů zvítězil 
Radim Kasalík z Kravař časem 
9:31.2 minuty, před Tomaszem 
Wroblem z Polska a domácím 
Tomášem Filipcem. Mezi žena-
mi byla nejlepší Petra Pastorová 
z Ostravy za 10:52.8 min. před 
Adélou Esentiérovou a opět do-
mácí Petrou Čaganovou.

Druhý dubnový víkend 
se judisté Frýdku-Místku 
úspěšně zapsali do historie 
„Mistrovství regionu Malo-
polsko“, které se uskutečnilo 
v Krakowě za účasti judistů 
z Polska, Česka, Slovenska 
a Ukrajiny, v konkurenci 450 
závodníků z 30 klubů.

Osmnáct členů výpravy do-
sáhlo výborného výsledku, když 
v klubové soutěži mladších žáků 
obsadili pěkné 3. místo. Celko-
vě vybojovali Frýdecko-Místečtí 
13 medailových umístění. V 
soutěži, kde dominovali přede-
vším Ukrajinci, se jim podařilo 
vybojovat čtyři zlaté medaile. 
Trenérka Prőllová řekla: „Do 
turnaje jsem nominovala jen ty 
nejlepší a nečekala jsem takový 
úspěch. Poláci, ale i Ukrajinci a 
Slováci mají odlišná pravidla a 
provádějí techniky způsobem, 

Judisté uspěli v Krakowě
který je u nás pro mládežnické 
judo zakázán. To bylo pro naše 
soupeře samozřejmě obrovskou 
výhodou. Uspěl ten, kdo se s 
tímto problémem dokázal rychle 
vyrovnat a nedal soupeři prostor 
pro jeho způsob boje. Soutěž 
byla kvalitní prověrkou před 
účastí na Českém poháru, který 
se uskuteční v polovině dubna.“

Pro SK Judo Frýdek-Místek 
vybojovali zlatou medaili v ka-
tegorii mladších žáků Simona 
Gregušová, Dominik Polášek a 
Šimon Filipec. V kategorii benja-
mínků Karolína Kubíčková. Stří-
bro vybojovali ve svých katego-
riích – Marie Dužíková, Vendula 
Mecová, Luděk Kubíček a Patrik 
Kučák. Bronz si dovezli – Petra 
Stachová, David Picka, Lucie 
Bílková, Marek Spilka a jako 
druhou medaili v kategorii ben-
jamínků Šimon Filipec.

Mladé běžkyně 
pokračují vítězně

Skvělým způsobem si vedly 
běžkyně Slezanu Frýdek-Místek 
na 39. ročníku přespolního běhu 
Jarní Kiosk ve Šternberku ne-
daleko Olomouce. Za krásného 
počasí, v náročném kopcovitém 
terénu na trati 1000 metrů mezi 
mladšími žákyněmi suverénně 
zvítězila Helena Benčová, ča-
sem 3:19 minuty zaostala o pou-
hé dvě sekundy za traťovým re-
kordem. Hned za ní doběhla Eva 
Pišteková a 6. místo vybojovala 
Iveta Rašková. Starší žákyně, 
tak jako na mnoha jiných závo-
dech v poslední době, ovládla 
již tradičně dvojčata Siebeltová. 
Na trati 1500 metrů jasně domi-
novala Veronika, která navíc ča-
sem 5:07 minuty traťový rekord 
výrazně překonala. Kateřina 
přidala druhé místo. Dvojčata si 

Další úspěšný víkend pro od-
díl Taekwon-do Frýdek Místek 
se konal ve dnech 10.-11. dub-
na. Kvalitní příprava a dřina zá-
vodníků přinesla ovoce. Na me-
zinárodním šampionátu Czech 
Open se umístil celkově jako 
druhý, přičemž prvenství této 
škole uniklo o pouhé dvě stříbr-
né medaile. Vzhledem k tomu, 
že škola vyjela na závody se 
sedmnácti závodníky, je tento 
úspěch více než obdivuhodný.

Konkurence byla již tradičně 
velká, zúčastnilo se 31 klubů 
a celkem 271 závodníků, kteří 
byli skutečně na vysoké úrovni. 

Škola Taekwon-do ITF F-M excelovala
Zahraničními hosty byly oddíly z 
Kanady, Kypru, Walesu, Sloven-
ska, Slovinska, Polska, Ruska a 
Běloruska. Díky precizní spor-
tovní i technické přípravě Mar-
tiny Řezáčové (2.dan) a Jany 
Hoňkové (3.dan) závodící rychle 
postupovali na přední příčky. 

Dopoledne bylo ve znamení 
prvních zlatých medailí, o které 
se zasloužili nejmladší závodníci 
Vendula Bluchová, Jana Kruši-
nová a Matěj Svoboda. V dis-
ciplíně tul v žákovské kategorii 
přidal stříbrnou medaili Dalibor 
Pantlík a bronzovou pak Nikolas 
Melár. 

Vynikající výkon předvedl 
Marek Mojžíšek, který získal dva 
zlaté kovy. V závěsu za ním se 
drželi Martin Ermis se dvěma 
stříbry, Honza Kaděra se stří-
brnou a bronzovou medailí a 
z juniorek Adéla Moravcová (2. 
a 3. místo), Monika Burdová (3. 
místo) a Sára Barabášová (2. 
místo). Štěpán Doležel vybojo-
val tři bronzy. V seniorské kate-
gorii získala Kateřina Kolářová 
tři stříbrné medaile, Filip Gavlas 
zlato ve sportovním boji. Úžasně 
zabojovala naše juniorka Eliška 
Hradílková, když třikrát dosáhla 
na kov nejcennější.

Víkend 16.-17. dubna je 
zatím největším úspěchem 
volejbalového klubu ŠSK Be-
skydy. Starší žáci hráli první 
kolo Mistrovství České re-
publiky. Postup do vlastního 
finálového turnaje zajišťovalo 
umístění do třetího místa. 

Svěřenci trenéra Lukáše Drasti-

cha postupně porazili Zlín 2:0 (17, 
18); Pacov 2:1 (16,-18,6); Brno C 
2:0 (13,15); v posledním sobotním 
duelu však podlehli Ostravě 0:2. 
Do nedělního dopoledne vstupo-
valy týmy Ostravy, Svitav a ŠSK 
Beskydy se třemi výhrami a jednou 
porážkou. V duelu se Svitavami 
beskyďáci totálně propadli v úvod-

ním setu, když uhráli pouhých osm 
bodů. Promíchání sestavy zvedlo 
bojovného ducha a postupně se 
zápas vyrovnával. Beskydy uhrály 
druhý set 25:20 a tie break nej-
těsnějším rozdílem 15:13. Výhrou 
se beskydský tým již definitivně 
posunul mezi trojku postupujících 
na finálový turnaj v Hradci Králové. 

A finále republiky je tady
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fotbal mládeže
DOROST

starší dorost A – 1. SC Znoj-
mo 1:1 (1:1) 

K. Střalka
mladší dorost A - 1. SC Znoj-

mo 3:1 (1:0)
Tvardek 2, O. Boráň

starší dorost B - SK Hranice 
3:3 (3:1)
Blažek 3

mladší dorost B - SK Hranice 
1:0 (0:0)

Burda
ŽÁCI

starší žáci A - FC Hlučín 0:1 (0:1) 
Sečkář

mladší žáci A - FC Hlučín 
2:5 (1:3) 

Cebula z pk, Šnyta (Wojčík)
mladší žáci B - turnaj v Brně 

(16. místo) 
Výsledky Fotbal FM: - Sparta 
Brno 0:2, - Bohemians Praha 
1:1 (V. Vokoun), - Sigma Olo-

mouc 0:4, - Zbrojovka Brno 1:5 
(Jeřábek), - Třebíč 1:1 (Smítal), 
- Sigma Olomouc B 1:1 (Kluz)
Tescoma Zlín - starší žáci A 

3:1 (1:1) 
Dušík (Matula)

Tescoma Zlín - mladší žáci A 
5:0 (3:0)

mladší žáci B - MFK Havířov 
4:0 (3:0) 

Smítal, Sojka, Mrkvička, Vávra
starší žáci B - MFK Havířov 

1:9 (1:3) 
Vokoun

PŘÍPRAVKA
FC Vítkovice – ročník 2000 

4:3 (1:3)
Buchlovský, Křižák, Hajnoš

FC Vítkovice – ročník 2001 0:5
D. Maceček 4, Song

Dobrá – ročník 2002 2:5 a 0:4
Raškovice – ročník 2002 1:11 

a 3:12
ročník 2001 – Kozlovice 2:2 a 3:3
ročník 2000 – turnaj v Brumo-

vě (10. místo)
Výsledky Fotbalu FM: - 

Petržalka 0:0, - MŠK Žilina 
0:0, - Dubnica 0:2, - Brno 0:3, 
- Trenčín 1:1, - Sn. Bratislava 

0:1, - Vítkovice 0:1, - Zlín 0:2, - 
Brumov 0:0.

z šachu
Mezinárodní turnaj

Frýdek-Místek – Minsk
V pondělí 18. dubna se ve Stře-

disku volného času Klíč v Místku 
uskutečnil mezinárodní šachový 
turnaj dětí z šachových kroužků 
Frýdku-Místku (BŠŠ) a Minsku 
(BLR). Naši šachisté pod vedením 
Táni Bogatkové a Standy Jasné-
ho dosáhli pěkných sportovních 
výsledků, ale hlavně předvedená 
hra byla ke koukání! Konečné po-
řadí členů BŠŠ – 1. místo Dominik 
Musial, 2. místo Zuzana Gřesová, 
3. místo Tomáš Palica.

Městská liga mládeže
V pátek 15. dubna se odehrálo 
13. kolo Městské ligy mládeže. 
Celkem startovalo 47 hráčů a 

hrálo se v sedmi ligách. 
ExtraLIGA

1. Kubík Michael, 2. Bohaneso-
vá Vendula, 3. Kuchař Matěj,

4. Havelka Ondřej
1. LIGA

1. Horňák Dominik, 2. Ochmyt 
Jakub, 3. Beluská Tereza, 4. 

Musial Dominik, 5. Haška Filip, 
6. Kudělásek Dalibor

2. LIGA
1. Opěla Radek, 2. Linha Jakub, 
3. Palica Tomáš, 4. Kaňoková 
Martina, 5. Gřesová Zuzana,

6. Vašica Patrik
3. LIGA

1. Demko Robert, 2. Vyvial 
Patrik, 3. Kopec Ladislav, 4. 

Halamíček Radek, 5. Sedláček 

Michael, 6. Matloch Matouš, 7. 
Míček Vojtěch, 8. Nytra Ondřej

4. LIGA
1. Mokroš Ondřej, 2. Mikesch 
Dalibor, 3. Ryzí Lukáš, 4. Wo-
jatschke Vojtěch, 5. Tichavský 
Lukáš, 6. Odlevák Marek, 7. 

Soukup Ondřej, 8. Hrubý Jakub
5. LIGA

1. Szotkowski David, 2. Pobucký 
Matěj, 3. Bosák René, 4. Lanča 

Petr, 5. Chytil Raul Filip, 6. Šimčák 
Kryštof, 7. Sloupenský Ondřej

6. LIGA
1. Menšík Sebastian, 2. Očko 

Dominik, 3. Walek Filip, 4. Belus-
ká Eliška, 5. Gereková Eliška, 
6. Mojžíšek Martin, 7. Stolárik 

Matěj, 8. Berski Dominik

BRANKOSTROJ O ZÁCHRANU: SKP Frýdek-Místek – HK KP Brno 38:30 (17:11). Ve 3. kole nad-
stavbové části o 7.-12.místo ZUBR Extraligy si naši házenkáři připsali důležité domácí vítězství.   

Foto: Petr Pavelka

Na podzim si valcíři z Hané 
přivezli tři body za těsné ví-
tězství 2:1. V zimní přípravě 
ale juniorka Sigmy ve Stov-
kách, byť s posilami z áčka, 
zcela hladce vyhrála 4:0. 
Domácí trenér se již nechtěl 
smířit se zmarem, který val-
cíři v posledních třech domá-
cích duelech předvedli, ale 
ani změny v základní sestavě 
nepomohly.

Šance Grussmanna, Maceč-
ka a Cesneka volaly v první půli 
po gólu, hosté však obětavými 
zákroky ubránili čisté konto. Po 
změně stran se výsledek lámal. 
V 64. minutě odcentroval Pospí-

Další domácí porážka
FOTBAL F-M – SK SIGMA OLOMOUC B 0:1 (0:0)

šil z levé strany tak šikovně, že 
Koutnému stačilo míč jen jemně 
líznout a ten pak zapadl přesně 
k levé tyči Lužného branky – 
0:1. V 82. minutě přišlo zbyteč-
né vyloučení útočníka Macečka, 
který uviděl červenou kartu 
za oplácení. Domácí museli 
skousnout již třetí porážku ve 
Stovkách. „Sigma je kvalitním 
soupeřem a myslím si, že to lidé 
dnes sami i viděli. Zápas jsme 
ale měli určitě v pohodě zvlád-
nout. V závěru jsme už hráli va-
bank na dva obránce, i proto je 
jasné, že si soupeř vypracoval 
několik brejkových situací,“ hod-
notil trenér Machala. 

Zvenku vezou výhru
SK LÍŠEŇ – FOTBAL F-M 0:1 (0:0)

Valcíři chtěli na líšeňském 
hřišti uspět, jenže v cestě 
jim stál velmi silný protivník, 
který navíc na svém hřišti v 
letošním ročníku MSFL ještě 
neprohrál. 

V úvodní čtvrthodince viděli 
diváci fotbal hraný mezi oběma 
šestnáctkami. Až šance Kerbra 
zaváněla gólem, ale nejlepší 
střelec valcířů v dobré pozici 
přestřelil. Podobně si vedl ve 31. 
minutě Prokeš, který po Kerbro-
vě přihrávce mířil nad. 

Po změně stran započal 

hlavní arbitr s karetním mari-
ášem. Po hodině hry fauloval 
domácí Belej loktem našeho 
kapitána Staňka a putoval před-
časně pod sprchy. Nabídnutou 
přesilovku naši muži využili v 
82. minutě, kdy Cesnek roze-
hrál standardku na Kerbra a 
po jeho centru vsítil hlavou gól 
Staněk. „My už jsme potřebovali 
zvítězit. Klukům musím poděko-
vat za jejich odhodlání a bo-
jovnost,“ radoval se z druhého 
jarního vítězství hostující trenér 
Oldřich Machala.

V úterý 19. dubna se usku-
tečnilo ve sportovní hale 

Krajské finále futsalu středoškolákůKrajské finále futsalu středoškoláků
Střední školy elektrostavební 
a dřevozpracující ve Frýdku-

-Místku krajské kolo AŠSK 
středních škol ve futsalu.

Přihlášeno bylo pět středních 
škol z Moravskoslezského kraje, 
družstva odehrála utkání sys-
témem každý s každým, hrací 
doba byla 1 x 20 minut. Vítězem 
se stalo družstvo Střední školy 

gastronomie a služeb z Frýdku-
-Místku, které tak vybojovalo ví-
tězství jak v okresním kole, tak i 
v tomto regionálním finále. 

Celkové pořadí družstev
ve finále:

1. Střední škola gastronomie a 
služeb Frýdek-Místek

2. VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice
3. Střední průmyslová škola sta-
vební Ostrava-Zábřeh
4. Střední škola elektrostavební 
a dřevozpracující Frýdek-Místek
5. Střední průmyslová škola 
Bruntál

Petr Král

VÍTĚZOVÉ: Spodní řada zleva: Palej, Vojvodík, Pavlíček, Heryán, horní řada: Onufer, Peřina, Fryščák, 
Glembek, Teofil a Král.
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Hospůdka U Arnošta chystá 
na následující měsíce květen a 
červen výstavu frýdeckého fo-
tografa Miroslava Lyska, která 
se bude jmenovat Beskydy – 
na cestě. Slavnostní vernisáž 
proběhne 5. května v 18 hodin, 
nebude chybět doplňující vel-
koplošná projekce autorových 
fotek a vystoupení spřátele-
ných muzikantů.

„Psal se rok 1979, když jsem 
si o prázdninách mezi druhým 
a třetím ročníkem střední školy 
poprvé vzal mapu Beskyd a z 

Lyskovy fotografie u Arnošta
rodných Horních Domaslavic se 
prošel přes Prašivou, Morávku 
a Travný na Lysou horu. O dva 
roky později jsem si z výplaty 
za prázdninovou brigádu koupil 
jednoduchý foťák značky „Sme-
na“ a začal Beskydy fotit. Vlast-
ně jsem se tak vydal, aniž jsem 
to tehdy takto vnímal, „na cestu“, 
kde se v beskydské krajině již 
toulám a fotím okolo třiceti let,“ 
zavzpomínal si samotný autor 
na své počátky. Podle něj se za 
tu dobu mnohé změnilo – tech-
nika, způsob pohledu přes hle-

dáček fotoaparátu, výběr témat, 
nakonec na mnoha místech i sa-
motná krajina a určitě také my-
šlení a názory jeho samotného. 
„Nemohlo to být jinak. A jinak to 
nebude ani v budoucnosti. Jsme 
stále na cestě. Při putování o to 
víc sice také na té fyzické – třeba 
v horských chodnících, dlouhých 
bílých stopách, zároveň vždy 
však také na cestě poznání a 

myšlenkových změn.“
Miroslav Lysek fotografii nikdy 

nestudoval. „K tomu, co umím a 
neumím, jsem se prostě profotil. 
Zajímavou výjimkou bylo čerpání 
zkušeností a vnímání připomínek 
od kamarádů z fotoklubu Art Co-
llegium, kde jsem několik let vy-
držel chodit. Za to těm „klukům“ 
a „děvčatům“ děkuji. Myslím, že 
mi to docela dost dalo.“

Nová scéna Vlast uvede 
28. května od 19 hodin mimo-
řádné představení Kristýna 
– blonďatá bestie. Tvůrci se 
inspirovali přepisem kontro-
verzní nahrávky ze setkání 
bývalé šéfky poslaneckého 
klubu strany Věcí Veřejných 
Kristýny Kočí se spolustraní-
ky, která se nedávno objevila 
v médiích.

Režie se ujal Tomáš Svobo-
da, který je zároveň uměleckým 
šéfem Městského divadla Klad-

Kristýna – blonďatá bestie
no. Diváci se určitě můžou těšit 
na netradiční kulturní zážitek, ve 
kterém se v hlavní roli představí 
Barbora Poláková, která si za-
hrála poslankyni Kočí, a Ondřej 
Pavelka (divákům známý z filmu 
Výchova dívek v Čechách a se-
riálu Ulice) v roli Lukáše Vícha, 
který se objeví v kroji, s košíkem, 
dřevěnými vidlemi a ohromným 
magnetofonem, který má zřejmě 
navozovat dojem „štěnice“. Scé-
nický projekt připravilo pražské 
divadlo A Studio Rubín. 

16. května svými tóny ro-
zezní Národní dům ve Frýdku-
-Místku Janáčkův komorní or-
chestr, který patří mezi přední 
české interprety komorní hud-
by různých uměleckých obdo-
bí, od baroka po Janáčka. 

Orchestr vznikl v roce 1964 z 
předních hráčů Janáčkovy filhar-
monie Ostrava. Záhy se jeho 
uměleckého vedení ujal Zde-
něk Dejmek, který svou strhující 
muzikalitou, stylovým cítěním a 
systematickou precizní prací při-
vedl orchestr k vynikající úrovni 
a vtiskl mu osobitou interpretač-
ní tvář. Název si soubor vybral 

Janáčkův komorní orchestr
podle nejvýznamnějšího české-
ho skladatele první poloviny 20. 
století – Leoše Janáčka, rodáka 
z nedalekých Hukvald. Za svou 
celoživotní práci s tímto orches-
trem Zdeněk Dejmek obdržel 
Cenu města Ostravy.

Orchestr spolupracuje s řadou 
světových sólistů, agenturami, 
hudebními vydavatelstvími i mé-
dii. V bohaté historii souboru se 
opakovaně objevují názvy pres-
tižních evropských i zámořských 
festivalových pódií. Vystoupení 
orchestru je zárukou skvělého 
hudebního zážitku, který byste si 
rozhodně neměli nechat ujít.

14. června navštíví Novou 
scénu Vlast se svou „one man 
show“ Cestou, necestou Miro-
slav Donutil, sólista činohry 
Národního divadla v Praze.

Miroslav Donutil, známý ve 
svém božském podání Truffal-

Miroslav Donutil – Cestou, necestou
dina v Goldoniho komedii Sluha 
dvou pánů, z filmových rolí jako 
například Balada pro banditu, 
Pelíšky, Želary či Román pro 
muže, vypravuje veselé příbě-
hy a historky o svém působení 
v divadle Husa na provázku, 
v Národním divadle, ale také 
ze zájezdů, z natáčení filmů a 
v neposlední řadě zavzpomíná 
na přední české herce. Část po-
řadu je věnována jeho letitému 
příteli silákovi a herci Františko-
vi Kocourkovi.

Velkou popularitu si Miroslav 
Donutil získal také televizními 
pořady, které byly vydány na 
kazetách a CD. Řadu let spolu-
pracuje s televizí, rozhlasem a 

dabingem. Můžete se těšit na 
příjemně strávený večer s pou-
tavým a zábavným vyprávěním, 
proloženým písničkami v podá-
ní tohoto oblíbeného českého 
herce a komika.

Nová scéna Vlast přivítá 5. 
června na svém jevišti praž-
ské divadlo Palace Theatre 
s divadelní hrou Když Harry 
potkal Sally.

Úspěšný přepis stejno-
jmenného filmu Nory Ephron, 
za jehož scénář byla v roce 
1989 nominována na Oscara a 
v němž zazářila Meg Ryanová a 
Billy Crystal. Divadelní hra byla 
poprvé uvedena před šesti lety 
v Londýně a nyní máte možnost 
vidět ji i u nás.

V romantické komedii o 
milostných vztazích a hledá-
ní životního partnera se vám 
v hlavních rolí představí Ivana 
Jirešová a Jiří Langmajer. Tato 
dvojice herců, známá především 
z televizního seriálu Ordinace 
v růžové zahradě, se svých rolí 
ujala skvěle. Divadelní fanoušci 
tak nemusí mít strach – na jevi-
šti se sešli herci, kteří vědí, co si 
divadlo žádá, a přesně tak se i 
zachovali. Hra je plná humoru, 
který vám nedovolí ani na chvil-
ku odpočinout si od smíchu.

Když Harry
potkal Sally

DALIBOR VALÁŠEK: Olejomalby Dalibora Valáška jsou k vidění 
až do června na stěnách Restaurace U Zvonu na Farní ulici.
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 

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

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

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

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield
 24. 5. – 26. 5.
U krytého bazénu   3. 5. – 5. 5.,  
 31. 5. – 2. 6.
Park. u Kauflandu 10. 5. - 12. 5.
Parkoviště u Billy   17. 5. – 19. 5.
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

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/

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. 

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
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, ga-
rážování
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov

nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář
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 18m2, VI. NP, kancelář
objekt č.p. 1146, T. G. Masaryka
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

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

INFORMACE O ODPADECH

PROVOZ SKLÁDKA
PROVOZ BETONY A SUTĚ

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

betony a sutě)
Po – So 7:00 – 14:00

PROVOZ KOMPOSTÁRNA 
BRUZOVICE

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

PROVOZ SEPARACE
LÍSKOVEC

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

SBĚRNÝ DVŮR
V BRUZOVICÍCH

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

SBĚRNÝ DVŮR
COLLOLOUKY

Po – Pá 8:00 – 18:00
So 8:00 – 14:00

SBĚRNÝ DVŮR
POD ESTAKÁDOU

Po – Pá  8:00 – 18:00

Provozní doba na

So 8:00 – 14:00

SBĚRNÝ DVŮR NA PAN-
SKÝCH NOVÝCH DVORECH

Po – Pá  6:00 – 14:00

MOBILNÍ SBĚRNA
ve Frýdku - Místku

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

na vybraných stanovištích)

zařízeních v roce 2011

Statutární město Frýdek-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, adresa 
trvalého pobytu, závazná adresa 
pro doručování (pouze v případě, 
že není shodná s adresou trva-

V případě, že poplatník neob-
drží poštovní poukázku na daný 
rok, může poplatek zaplatit v 
hotovosti na Magistrátu města 
Frýdek-Místek 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.

lého pobytu), telefon, popř. fax; u 
právnických osob přesný název, 
sídlo, IČ, jméno a funkce statu-
tárního orgánu a závazná adresa 
pro doručování včetně telefonu, 
případně faxu. U právnických osob 
jako příloha výpis z obchodního 
rejstříku (originál nebo ověřená ko-
pie ne starší tří měsíců), u právnic-
ké 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 pří-
padné 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-

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 
rozhoduje datum poštovního 
razítka.

Adresa pro doručení nabí-
dek: Magistrát města Frýdku-

-Místku, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek

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 
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V souvislosti s novelou zá-
kona č. 329/1999 Sb., o ces-
tovních dokladech o změně zá-
kona č. 283/1991 Sb., o Policii 
České republiky, ve znění poz-
dějších předpisů, (zákon o ces-
tovních dokladech), končí dnem 
30. 6. 2011 možnost zapisování 

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

dětí (občanů České republiky) 
ve věku do 10 let do cestovních 
pasů rodičů, přičemž děti, které 
jsou zapsány v cestovním do-
kladu rodiče, mohou společně 
s rodičem cestovat do zahra-
ničí na základě tohoto zápisu
do 26. 6. 2012. 

popis umístění svozového místa
FRÝDEK

Bruzovská - pod zahrádkářskou 
osadou „U vodárny“, Horní - za č. 
p. 1765 (u zahrádek), J. Pešiny - 
u křižovatky (poblíž č. p. 1823), K 
Lesu - za nemocnicí, Nové Dvo-
ry - Hlíny - u lípy, Nové Dvory 
- Podhůří - U Morávky I., Nové 
Dvory - Podhůří - U Morávky II., 
Nové Dvory - Vršavec - u č. p. 
3261, Nové Dvory - Vršavec - 
naproti č. p. 2759 a 2760, Pan-
ské Nové Dvory - naproti č. p. 
2460, Panské Nové Dvory - ve-
dle autobazaru, Pod Zámečkem 
- Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu - u Hypernovy, 

Potvrzení o bezdlužnosti si mů-
žete vyřídit ode dne 9. 5. 2011:

• V budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Palackého 
115, v přízemí budovy na odboru 
dopravy a silničního hospodářství 
(registr vozidel), první přepážka

Úřední hodiny:
Pondělí a středa

7:30 – 11:30  12:00 – 16:30 
• V budově Magistrátu města 

Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148, na odboru správy obec-

ního majetku, oddělení místních 
daní a poplatků

Úřední hodiny:
Úterý a pátek:

7:30 – 11:30 12:00 - 13:30
Čtvrtek

7:30 – 11:30 12:00 - 15:00
S sebou musíte mít občanský 

průkaz, vyplněnou a podepsanou 
žádanku o vydání čipové karty 
a barevnou fotografii o velikosti 
3,5x4,5 cm. Odbor správy

obecního majetku

Změna ve vydávání potvrzení
o bezdlužnosti pro „MHD ZDARMA“ 

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu 
od zahrádkářských osad v roce 2011od zahrádkářských osad v roce 2011

č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 29.4. 13.5. 27.5. 10.6. 24.6. 8.7. 22.7. 5.8. 19.8. 2.9. 16.9. 30.9. 14.10. 28.10.
stažení 2.5. 16.5. 30.5. 13.6. 27.6. 11.7. 25.7. 8.8. 22.8. 5.9. 19.9. 3.10. 17.10. 31.10.

Zahrádkářské osady:
Velkoobjemové kontejnery 
budou na níže uvedených mís-
tech přistaveny vždy v pátek a 
staženy budou následující pon-

dělí; svoz bude probíhat v in-
tervalu co 14 dnů, a to od 29. 
4. 2011 do 31. 10. 2011 (viz. 
harmonogram):
Zahrádkářská osada Hliník – 2 

VOK
Zahrádkářská osada Polní 

(Olešná) – 2 VOK
Zahrádkářská osada Nová 

Osada – 1 VOK

Kontejnery K1100 l budou 
na níže uvedených místech při-
staveny 22. 4. 2011 a staženy 

7. 11. 2011, svoz bude probí-
hat 2x týdně:

Zahrádkářská osada U vodár-

ny (ul. Bruzovská) – 1 kontejner
Zahrádkářská osada Valcíř I., 

II., III., IV. – 4 kontejnery
Svoz pytlů:

Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:
den svozu 2.5. 16.5. 30.5. 13.6. 27.6. 11.7. 25.7. 8.8. 22.8. 5.9. 19.9. 3.10. 17.10. 31.10.
Svozová místa budou označena vývěskou, kde budou uvedena data svozu.

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
Bahno - Příkopy - nad cihel-
nou, Bahno - Příkopy - u za-
hrádek poblíž kapličky, Bahno - 
Příkopy - u slepičárny, Bahno 
- Příkopy - naproti č. p. 1180 
(za Slezanem), Družstevní - 
zahrádkářská osada „Družstev-
ní“, K Olešné - u brány zahr. 
osady mezi č. p 1324 a 1325, 
Kvapilova - od ul. Luční smě-
rem k Olešné, U Ostravice - za 
domem č. p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině - zahrádkářská osa-
da, Ke Kotlině - u č. p. 118, Ke 
Kůtám - u č. p. 214, Pod Kabá-
ticí - u č. e. 21, Pod Kabáticí - u 
č. e. 26, Vodičná - u č. p. 12

LÍSKOVEC

Lískovec - mezi domy č. p. 123 
a 128, Lískovec - zahrádkářská 
osada „Šajárka“, Lískovec - za-
hrádkářská osada „Za Lesem“

LYSŮVKY
Lysůvky - Na Dolinách

SKALICE
Kamenec - hlavní brána za-
hrádkářů, Kamenec - vedle č. e. 
120, Kamenec - vedle č. e. 72, 
Kamenec - křižovatka (bývalé 
stanoviště VOK), Skalice - Na 
Baštici, Skalice - Pod Strážnicí, 
za zastávkou autobusu, Skalice 
- u vrby, vedle stanoviště nádob 
na separovaný sběr, Skalice - 
vrchy pod obchodem (u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská u č. p. 72

Zápisy do tanečních kurzů v 
těchto dnech vrcholí v Národ-
ním domě. Některé kurzy jsou 
již obsazené, v jiných zbývá 

posledních pár míst.
Taneční pro mládež

začátečníci – podzim 2011
jsou určeny studentům střed-
ních škol, gymnázií a učilišť, 
kteří se chtějí naučit něčemu 

novému. Lekce jsou sestaveny 
tak, aby studenty bavily, zajíma-
ly a rozvíjely jejich obzor. Sou-
částí těchto lekcí jsou i základy 

společenského chování. Znalost 
společenského chování a tanců 
je součásti lidí, kteří chtějí uspět 

v moderní společnosti.

Zápisy do tanečních kurzů

SVAZ MĚST A OBCÍ: Náměstek primátora Dalibor Hrabec vedle 
opavského primátora Zdeňka Jiráska.

Zasedání Svazu měst a obcí
(Pokračování ze strany 3)

... Návrh počítá s účinností 
od 1. ledna 2012,“ upozornil 
Dalibor Hrabec, který pozor-

ně sledoval také debatu nad 
návrhem zákona o loteriích a 
novelou zákona o veřejných 
zakázkách.  (pp)

Skladba kurzů:
Pondělí od 16.45 do 19.15 ho-
din a od 19.30 do 22.00 hodin, 
vedou taneční mistři – M. Gillar 

a P. Matulová
Počet lekcí 10 po 3 vyučovacích 
hodinách a 2 večery – prodlou-
žená a závěrečná lekce v délce 

trvání 7 vyučovacích hodin. 
Celkem 44 vyučovacích hodin.

Kurzovné 1.150 Kč
Středa od 16.45 do 19.15 hodin 

a od 19.30 do 22.00 hodin a 
neděle od 15.45 do 18.15 hodin 

a od 18.30 do 21.00 hodin,
vedou taneční mistři – J. Jaglarz 

a J. Šodková
Počet lekcí (středa a neděle) 

12 po 3 vyučovacích hodinách 
a 2 večery – prodloužená a 

závěrečná lekce v délce trvání 7 
vyučovacích hodin. Celkem 50 

vyučovacích hodin.
Kurzovné 1.300 Kč

Přihlášky přijímáme osobně v 
kanceláři útvaru kultury.

Platba kurzů od 1. 6. 2011 kaž-
dé pondělí a středu od 13.00 do 
16.30 hodin a čtvrtek od 12.00 

do 15.00 hodin.
Kurzovné je nutno zaplatit do 

16. 6. 2011
Informace na webových strán-

kách www.kulturafm.cz nebo na 
telefonním čísle 558 432 011

H. Janáčková

(Pokračování ze strany 1)
... I my ve Frýdku-Místku se 

dlouhé roky k těmto aktivitám 
hlásíme,“ řekl náměstek primá-
tora Michal Pobucký. Ten předal 
ocenění i stromy k výsadbě nejak-
tivnějším sběračům starého papí-
ru. V osmém ročníku se podařilo 
podle přepočtu kilogramů papíru 
zachránit 983 stromů, za osm let 
už se počet zachráněných stromů 
blíží osmi tisícům, což představuje 
pět a půl hektaru lesa. Právě jed-
noduchý přepočet charakterizující 
množství zachráněných stromů 

i nejmenším sběračům dává 
představu, kolik se dá správným 
tříděním odpadů zachránit přírod-
ních surovin. Mezi nejaktivnější 
ve městě patřila tentokrát MŠ Po-
hádka, ZŠ a MŠ Chlebovice, 4., 
5., 7., 8. a 9. ZŠ.

Ve výtvarné soutěži, v rámci 
které děti zužitkovávaly „odpady“, 
byl nejúspěšnější  kolektiv třídy 
4.B při ZŠ Jiřího z Poděbrad 3109, 
který vyrobil Eiffelovu věž. 2. místo 
vybojoval kolektiv třídy 4.C při ZŠ 
Komenského 402 za středověké 
náměstí a 3. místo kolektiv třídy 

9.B při ZŠ El. Krásnohorské 2254 
a jejich Tower bridge.

Po vyhodnocení soutěží a 
krátkém úvodním kulturním pro-
gramu se děti mohly rozběhnout 
na jednotlivá stanoviště. Za kaž-
dou splněnou soutěž nebo úkol 
získaly razítko na kartičky a na-
konec sladkou odměnu. Přitom 
se nenásilně dozvěděly plno za-
jímavých informací z oblasti eko-
logie, sami si mohly vyzkoušet 
některé činnosti s ekologickým 
zaměřením a připraveny byly i 
sprtovněji laděné soutěže.  (pp)

Den Země s tradiční akcíDen Země s tradiční akcí

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
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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

16. května v 19 hodin – Národní dům
7. koncert KPH 

Janáčkův komorní orchestr
Program: Antonio Vivaldi – Sinfonia „Al 

Santo Sepolcro“ b moll RV 169 
Concerto per Archi c moll RV 134

Georg Friedrich Händel 
– Concerto grosso op.6 No.1 

Johann Sebastian Bach – Braniborský 
koncert č. 3 G Dur, BWV 1048 

Bohuslav Martinů – Smyčcový sextet 224 A 
(úprava pro smyčcový orchestr)

Leoš Janáček – Kvartet z podnětu L. N. 
Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ v úpravě pro 

smyčcový orchestr 
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

17. května v 19 hodin – Kino Petra Bezruče
Vlasta Redl a LOS REDLOS

Koncert legendy českého folku spojený s 
křestem nové knihy Vlasty Redla. „My tři a já“.
Vstupné: 280 a 230 Kč – ke každé vstupen-

ce CD zdarma!
25. května v 18 hodin – Kino Petra Bezruče

ŠUBA DUBA BAND – 15 LET
Slavnostní koncert k 15. výročí trvání 

orchestru.
Účinkuje Šuba Duba Band a současní i 

bývalí sólisté.
Vstupné: 50 Kč

Výstavy:
1. května – 31. května – chodby Národního 

domu
Indočína – Thajsko, Laos, Vietnam, 

Kambodža
Výstava fotografií Karla Fryše

5. května v 19 hodin
Těšínské divadlo

Jules Verne
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

Mezi stálé spolupracovníky Těšínského 
divadla patří scénárista Petr Markov a 

skladatel Zdeněk Barták. Tentokrát napsali 

pro naše divadlo muzikál na motivy románu 
Julese Vernea Cesta kolem světa za 

osmdesát dní. Markov je zkušený autor a 
některé motivy Verneova románu zpracoval 
po svém a Barták scénář obohatil podma-

nivou hudbou. Touto inscenací chceme 
pokračovat v dramaturgické linii muzikálů a 
hudebních komedií, která je našimi diváky 

přijímána velmi příznivě.
Pro skupinu FMA

(prodej vstupenek půl hodiny před začát-
kem představení)

13. května v 19 hodin
Divadelní spolek Kozlovice

Vratislav Blažek/Zdeněk Podskalský
SVĚTÁCI

Fascinující touha po tom, být někým jiným, 
než doopravdy jsme.

Režie: Jan S. Kukuczka
Vstupné: 100 a 50 Kč
20. května v 17 hodin

Koncert cimbálové muziky SATINA 
a jejího hosta FS ONDRÁŠEK

se vzpomínkou na Josefa Pavlána a Vladi-
slava Turka s názvem MUZIKANTI …
Vstupné: 150 a 50 Kč (děti do 15 let)

Připravujeme na červen:
5. června v 19 hodin

Palace Theatre Praha
Nora Ephron

Když Harry potkal Sally
Romantická komedie o milostných vztazích 
a hledání životního partnera, které se někdy 
protáhne na celý život. Úspěšný divadelní 
přepis stejnojmenného filmu, ve kterém 

zazářila Meg Ryan a Billy Crystal.
Hrají: Ivana Jirešová, Jiří Langmajer, Jana Stry-
ková/Linda Rybová, Igor Chmela/Filip Čapka, 

Lukáš Langmajer/Rudolf Slivka, Zuzana 
Dřízhalová/Martina Sluková/Irena Kristeková

Režie: Jaroslav Brabec
Vstupné: 400 a 380 Kč

8. června v 19 hodin
Radůza a kapela

Peter Binder – kytara, Miloš Dvořáček – 
bicí, Jan Jakubec – basa

Loňské album „Miluju vás“, vydrželo na 1. 
místě hitparády 5 týdnů. Je to zatím nejlepší 

a nejvyzrálejší album Radůzy, které bylo 
vřele přijato kritikou i širokým publikem. V 
březnu pokřtila novinku Zrní. Písně z obou 
alb a mnoho dalších uslyšíte na koncertě.

Vstupné: 280 a 260 Kč 
10. června v 16 hodin

Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
Hurvínkův popletený víkend

Příběh o jednom zamotaném víkendovém 
odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen 

Hurvínkovi, Máničce, 
panu Spejblovi a paní Kateřině, ale i dvěma 

medvíďatům, která utekla z cirkusu. Hra 
plná písniček a groteskních situací potěší i 

ty nejmenší diváky.
Režie: Helena Štáchová a Martin Klásek

Vstupné: 160 Kč
Předprodej vstupenek v Nové scéně Vlast 

od 9. 5. 2011 
14. června v 19 hodin

Miroslav Donutil – Cestou, necestou
Celovečerní zábavný pořad jednoho z 

nejvýraznějších herců současnosti, člena 
Národního divadla v Praze

Vstupné: 380 a 350 Kč
Výstavy:

2. května – 31. května
Pohled do jiného, a přece stejného světa
2. ročník mezinárodní výstavy dětí, žáků a 
studentů s poruchami autistického spektra.

Vernisáž 11. 5. 2011 v 16 hodin
DIGITÁLNÍ KINO
4. 5. ve 20 hodin

Oscar: ČERNÁ LABUŤ/USA
Psychologický thriller zasazený do prostředí 

newyorské baletní scény.
7.-8. 5. v 15 hodin

AUTOPOHÁDKY/ČR
Celovečerní animovaný film pro děti, adap-

tace knížky Jiřího Marka, je tvořen z pěti 

čtrnáctiminutových povídek.
7.-8. 5. v 17 hodin

Filmová premiéra: RYCHLE A ZBĚSILE 
5/USA

Rychlí a zběsilí jsou zpět!
7.-8. 5. v 19 hodin

Oscar: KRÁLOVA ŘEČ/VB
Film je inspirován skutečným příběhem 

krále Jiřího VI.
11. 5., 14.-15. 5. v 19 hodin

Filmová premiéra: CZECH MADE MAN/ČR
Jan Budař v hlavní rolí černé komedie 

režiséra Tomáše Řehořka.
14.-15. 5. v 15 hodin

Filmová premiéra: MEDVÍDEK PÚ/USA
Medvídek Pú a jeho přátelé ze Stokor-

cového lesa – jedni z nejzábavnějších a 
nejoblíbenějších animovaných postaviček 

zpět na filmovém plátně.
14.-15. 5. v 17 hodin

FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO 
DOBRÉHO, 3D/ČR

Závěrečná část loutkových adaptací pohá-
dek Jana Wericha.
18. 5. v 18 hodin

„Dámská jízda“ – VARIETÉ/USA
Cher a Christina Aguilera hvězdami Varieté.

19. 5. v 17 a ve 20 hodin, 20. 5. ve 20 
hodin, 21.-22. 5. v 17 a ve 20 hodin, 

23.-24. 5. v 16.30 hodin, 25. 5. v 17 a ve 
20 hodin 

Filmová premiéra: PIRÁTI Z KARIBIKU: 
NA VLNÁCH PODIVNA, 3D/ USA

V Karibiku opět řádí kapitán Jack Sparrow v 
podání Johnnyho Deppa! Čtvrtý díl populár-

ní série ve 3D.
21.-22. 5. v 15 hodin

HOP/USA
Komedie Hop je oblíbenou kombinací 

hraného a animovaného filmu.
26.-27. 5. v 19 hodin

Filmová premiéra: WESTERNSTORY/ČR
Komediální western, navazující na tradici 

legendárního Limonádového Joea, režíroval 
Vlastimil Peška, zkušený divadelní tvůrce a 

držitel Thálií.
27.-29. 5. v 17 hodin

RIO, 3D/USA 
Animovaná komedie o papouškovi z 

Minnesoty, který se rozhodne podniknout 
výlet do Brazílie.

28.-29. 5. v 19 hodin
PAŘBA V BANGKOKU/USA 

Pokračování úspěšné komedie Pařba
ve Vegas.

FILMOVÝ KLUB
Miniblok – Václav Havel

2. 5. v 19 hodin
ODCHÁZENÍ/ČR

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

3. 5. v 19 hodin
OBČAN HAVEL (režisérská verze)/ČR
Film nahlíží do zákulisí politických i sou-
kromých dramat prezidentského období 

Václava Havla. 
Miniprofil režiséra Toma Tykwera

9. 5. v 19 hodin
3/DREI/Německo 

Oceňovaný současný německý režisér 
Tom Tykwer přichází s novým snímkem o 

milostném trojúhelníku.
10. 5. v 19 hodin

PARFÉM, PŘÍBĚH VRAHA/USA
Adaptace románu Patricka Süskinda o 

mladíkovi, jehož posedlost vytvořit dokonalý 
parfém dožene až k vraždám.

Miniprofil režisérky Susanne Bier
16. 5. v 19 hodin

Zlatý glóbus za nejlepší cizojazyčný film 
– LEPŠÍ SVĚT/Dánsko

Precizní pohled do života dvou generací, 
jimž se představa lepšího světa začíná 

vzdalovat.
17. 5. v 19 hodin

PO SVATBĚ/Dánsko
Citové drama ze života jedné dánské 

rodiny. Nominace na Oskara: za nejlepší 

cizojazyčný film 2006.
23. 5. v 19 hodin

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

v remaku klasického westernu.
24. 5. v 19 hodin

Filmová projekce ZDARMA pro členy FK F-M:
KRÁLOVSTVÍ ZVĚRSTEV/Austrálie

Vítejte ve městě, kde vládne zákon džungle. 
Strhující australské krimi.

ocenění: MFF Sundance 2010
– Velká cena poroty

30. 5. v 19 hodin
MAMA GOGO/Island

Režisérova velká filmová pocta matce je 
odvážně upřímným autoportrétem i ostrou 

satirou filmového průmyslu a islandské 
společnosti.

31. 5. v 19 hodin
Předfilm – Sonata of Silence + film

BANKSY – EXIT THROUGH
THE GIFTSHOP/VB

První katastrofický street-art movie na svě-
tě! Zábavný a vzrušující dokument o kultu 

pouličního umění.
BIJÁSEK

27. 5. v 9.30 hodin
Pásmo filmových pohádek

– KAMARÁDI Z TELEVIZE II./ČR
28. 5. ve 14 hodin

KUKY SE VRACÍ/ČR
Nový dobrodružný film režiséra Jana Svěráka.

FILMY PRO SENIORY
11. 5. v 10 hodin

ČERNÁ LABUŤ/USA
Psychologický thriller zasazený do prostředí 

newyorské baletní scény. V hlavní roli 
Natalie Portman.
18. 5. v 10 hodin
CIZINEC/USA

Johnny Depp a Angelina Jolie
v romantickém thrilleru.

Pro děti
Sobota 7. května v 15 hodin

František Hrubín
Hrubínovy pohádky

Pohádka o Smolíčkovi a Budulínkovi
Loutkové představení Vlaďky Krakovkové, 

herečky Divadla loutek Ostrava
Vstupné 30 Kč

Sobota 21. května v 15 hodin
Vojtěch Vacke

Princezny a loupežníci
Premiéra pohádky o třech princeznách, jež 
uneseny loupežníky byly, mnohá protiven-
ství a různé taškařice prožily, ale nakonec 
ke štěstí a sňatku přišly. Pro děti od 5 let – 

hraje divadelní soubor ING Kolektiv
Vstupné 30 Kč

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

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

www.divadloctyrlistek.cz

Městská knihovna F-M
2. 5. v 12.30 – 16.00 h 

Výtvarná dílna pro děti 
knihovna Frýdek, Jiráskova 506

5. 5. v 17.00 h
Lásky Alfonse Muchy - beseda 
knihovna Místek – modrý salonek

11. 5. v 10.00 h
Unicef „Adoptuj panenku – zachráníš dítě“ 

slavnostní předání panenek
knihovna Místek – Modrý salonek

25. 5. v 12.00 h
Slavnostní vyhodnocení mezinárodní literár-

ní soutěže pro děti – Nová scéna Vlast 
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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

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

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

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

KLUB NEZBEDA

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

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 vyslovení 
se většině lidí vybaví konkrétní představa 
– hrad. Jeden z nejrozsáhlejších hradních 

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

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

bude vyprávět právě tato výstava.
Potrvá do 29. května 2011.
DĚDEČEK AUTOMOBIL

aneb příběh malých autíček na našich 
cestách

Je to už mnoho let, co jsme si naposle-
dy hráli s malými autíčky nebo jsme je 
i dokonce sbírali. Některým tato vášeň 

vydržela po celý život a malá historická auta 
sbírají, opravují, pečují o ně a jezdí s nimi na 

veteránské akce. 
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 
7. května v 15 hodin na 2. nádvoří Frýdeckého 

zámku a v muzejních výstavních síních.
Potrvá do 18. září 

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
27. května 19,00 – 23,00 hodin – frýdecký 

zámek
MUZEJNÍ NOC NA FRÝDECKÉM ZÁMKU
Prohlídka zámeckého okruhu v rámci „Slez-

ské muzejní nocí“
Návštěvníci budou procházet zámeckou 

expozicí ve dvacetiminutových intervalech 
od 19 do 23 hodin. Na návštěvníky čeká 
překvapení v podobě vystoupení břišní 
tanečnice. Na nádvoří bude čekajícím 

návštěvníkům vyhrávat hudební soubor 
„Stará škola“

VSTUP ZDARMA !
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Sobota 7. května od 11 hodin - Zámecké 

náměstí ve Frýdku a areál frýdeckého 
zámku

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ ITALSKÝCH 
AUTOMOBILŮ A HISTORICKÝCH 

AUTOMOBILŮ A MOTOCYKLŮ DALŠÍCH 
ZNAČEK 2011

Setkání probíhá pod záštitou primátora ma-
gistrátního města Frýdku-Místku Mgr. Petra 
Cvika. Výstava veteránů, soutěž elegance, 
jízda zručnosti a další motoristické soutěže. 

Dojezd účastníků mezinárodní soutěžní 
orientační jízdy. 

Čtvrtek 26. května v 16,30 hodin – Zelený 
dům Muzea Beskyd 

111 LET AUTOMOBILKY FIAT
Přednáška přiblíží známé, veleúspěšné i málo 

známé modely automobilky Fiat. Doplněno 
výstavou fotografií z veteránských soutěží a 
prezentací několika historických automobilů.

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

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

hospudka@uArnosta.cz, www.uArnosta.cz

2. 5. - Schůzka členek
Přivítáme také všechny aktivní maminky, 

které se chtějí podílet na vytváření progra-
mů pro děti. Začátek v 10.00 hod.

4. 5. - Sportovní olympiáda
Zveme všechny maminky a děti na soutě-

žení ve sportovních disciplínách! Po splnění 
všech úkolů děti čeká medaile a odměna! 

Akce se koná za příznivého počasí na 
zahradě MŠ v 10.00 hod.

5. 5. - Focení dětí v Broučkách
Máte jedinečnou příležitost nechat své děti 

(i celou rodinu) vyfotografovat v klidném 
prostředí mateřského centra. Navštíví nás 
fotografka paní Lucie Peterová, která bude 

k dispozici od 10.30 hod.
6. 5. - Výtvarka – Přáníčka pro maminky
Děti mohou maminkám vytvořit jednoduché 

přáníčko. Materiál k dostání u nás.
9. 5. - Oslava Dne matek

Tradiční oslava svátku všech maminek 
proběhne v Broučkách od 10.00 hod. 

Nebude chybět vystoupení dětí z místní MŠ 
a dáreček pro všechny maminky.

12. 5. - Umí naše děti správně mluvit?
Přednáška logopedky Mgr. Jedličkové o 

správné výslovnosti u dětí. Možnost individu-
álně přezkoušet děti! Začátek v 10.00 hod.
13. 5. - Burza dětského letního oblečení

13. 5. příjem oblečení 
16.-20. 5. prodej

23. 5. výdej a vyúčtování
Maximální počet věcí je 40 ks. Nenoste, prosíme, 

luxusní oblečení, ale ani špinavé a roztrhané.
20. 5. - Výtvarka – Sypané kytičky

Děti s maminkami si mohou vytvořit jedno-
duchou jarní dekoraci – Malované kytičky 
zdobené sypací technikou. Materiál u nás.

23. 5. - Přednáška – Sociální dávky
Navštíví nás paní Lenka Liasová z Poradny 

pro ženy a dívky, která maminky poučí 
o možnostech získání sociálních dávek. 

Začátek v 10.00 hod.
24. 5. - Beseda na téma: Mléčná výživa, 

Mlíčko s kaší
Zajímavá beseda s Petrou Biolkovou o 

výživě malých dětí. Začátek v 10.00 hod.
26. 5. - Beseda o očkování dětí

Čeká nás beseda s Petrou Biolkovou na 
téma: Chraňte své děti proti infekcím aneb 

(ne)očkování dětí do 2 let.
27. 5. - Výtvarka – Výroba ozdob do květináčů

Vyrobíme si s dětmi jarní ozdoby
(zvířátka, kytičky) na špejli.

27.-28. 5. - Broučci na Bambiriádě
Po roce se opět sejdeme na Bambiriádě plné her 
pro děti, kde bude mít i KM Broučci své stanoviš-

tě s jednoduchým programem pro nejmenší.
30. 5. - Seminář – Rodič ohleduplný k přírodě
Přednáška na téma Enviromentální aspekty 
rodičovství, kterou pořádá Eko-info centrum 

Ostrava. Možná témata k diskusi: dětské ple-
ny, bezpečné hračky, volba potravin a šetrné 

prací prostředky. Začátek v 10.00 hod.
PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Pondělí – maňásková pohádka + přednášky 
a besedy

Úterý – Mimi koutek
Středa – cvičení rodičů s dětmi

Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Program začíná vždy v 10.00 hod.
Mimi koutek

Každé úterý od 9.30 – 11.30 hod.
Zveme maminky s dětmi do 1,5 roku na přá-
telské posezení. Využijte této nabídky a ne-
zůstávejte doma samy! Maminky tento čas 
mohou využít k výměně zkušeností s péčí o 
děti, jejich výchovou apod. a děti si budou 

bezpečně hrát v herně bez přítomnosti 
starších dětí. Máme k dispozici občerstvení, 

výběr přesnídávek a mikrovlnnou troubu.

středa 11. 5.
Přednáška MUDr. Kováře pro žáky střed-

ních a základních škol. Velký sál Kulturního 
domu Frýdek.
pátek 20. 5.

ONYX – Fredro Starr & Sticky Fingaz
Hudební klub Stoun uvádí v Kulturním domě 

Frýdek tuto jedinečnou hudební akci.
Více informací na www.stoun.cz.

3. 5. Malování pod lípou – výtvarné odpoledne
11. 5. Nezbednická kuličkiáda

19. 5. Sportovní odpoledne v Sokolíku + 
opékání párků 

26.-28. 5. Účast na Bambiriádě
31. 5. Výtvarné odpoledne – vyrábění z hlíny

5. 5. (čt) od 18h
Vernisáž výstavy – MIREK LYSEK

 „BESKYDY – NA CESTĚ“
Zahájení výstavy fotografií.

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.

GALERIE U KOCOURA
Výstava z kocouřího archivu – Adamus,Po-
kluda, Závodský, Biščan, Popieluch, Oboda.

www.penzionuzvonu.eu
Farní 3551, Frýdek-Místek

PENZION U ZVONU

Olejomalby - Dalibor Valášek

7. 5. - RODINNÉ TRIKO
(TÝDEN PRO RODINU)

Program: Přijďte si vyrobit originální vlastno-
ručně batikované tričko. Akce je určena pro 
rodiny s dětmi, děti, seniory a zájemce z řad 
široké veřejnosti.
Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
9:00 – 12:00 hodin
Cena: 40 Kč
Informace: Karolína Lepíková, telefon: 731 167 
010, 558 111 765, e-mail: karolina@klicfm.cz

9. 5. - RODINNÝ AEROBIK
(TÝDEN PRO RODINU)

Program: Akce pro celou rodinu. Mohou si 
přijít zacvičit maminky s dcerami, babičky s 
vnoučaty, tatínci a dědečci jsou rovněž vítá-
ni. Zkuste strávit pondělní odpoledne netra-
dičně a zapojte se do našeho rodinného ae-
robiku. Společně s naší trenérkou Veronikou 
se naučíte základním krokům, vytvoříte krát-
kou sestavu, zaposilujete si a protáhnete se.
Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
16:15 – 17:45 hodin
Cena: 20 Kč
Informace: Eva Otýpková, telefon: 736 150 
088, 558 111 765, e-mail: eva@klicfm.cz

9. 5. - RODINNÉ TRIKO
(TÝDEN PRO RODINU)

Program: Přijďte si vyrobit originální vlastno-
ručně batikované tričko. Akce je určena pro 
rodiny s dětmi, děti, seniory a zájemce z řad 
široké veřejnosti.
Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
15:00 – 17:00 hodin
Cena: 40 Kč
Informace: Karolína Lepíková, telefon: 731 167 
010, 558 111 765, e-mail: karolina@klicfm.cz

10. 5. - RODINNÉ ALBUM
(TÝDEN PRO RODINU)

Program: Akce je určena pro rodiny s dětmi, 
děti, seniory a vůbec všechny zájemce z řad 
široké veřejnosti, kteří si chtějí své foto vzpo-
mínky uložit do společně vyrobeného fotoalba.
Místo a čas: RC Klíček, Slezská 749, Frýdek, 
8:30 – 12:00 hodin
Cena: 40 Kč
Informace: Eva Otýpková, telefon: 736 150 
088, 558 111 765, e-mail: eva@klicfm.cz

11. 5. - RODINNÉ ALBUM
(TÝDEN PRO RODINU)

Program: Akce je určena pro rodiny s dětmi, 
děti, seniory a vůbec všechny zájemce z řad 
široké veřejnosti, kteří si chtějí své foto vzpo-
mínky uložit do společně vyrobeného fotoalba.
Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
15:00 – 17:00 hodin
Cena: 40 Kč
Informace: Eva Otýpková, telefon: 736 150 
088, 558 111 765, e-mail: eva@klicfm.cz

11. 5. - RODINNÉ PUZZLE
(TÝDEN PRO RODINU)

Program: Úkolem rodinné dvojice je posklá-
dat co nejrychleji 100 XL dílkové puzzle, 
vyřešit hlavolam Smart Games. Dle času z 
těchto úkolů obdrží žetony a s těmi podstou-
pí do 5 kol hry Texas Poker Hold ´em. Dle 
zisku z pokeru obdrží odměnu.
Místo a čas: Budova B, Pionýrů 764, Místek, 
9:30 – 12:00 hodin, 15:00 – 19:00 hodin
Cena: 20 Kč
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 604 524 
066, 558 435 067, e-mail: jirka@klicfm.cz

12. 5. - RODINNÉ TRIKO
(TÝDEN PRO RODINU)

Program: Přijďte si vyrobit originální vlastno-
ručně batikované tričko. Akce je určena pro 
rodiny s dětmi, děti, seniory a zájemce z řad 
široké veřejnosti.
Místo a čas: Budova A, Pionýrů 767, Místek, 
9:00 – 12:00 hodin
Cena: 40 Kč
Informace a přihlášky: Karolína Lepíková, 
telefon: 731 167 010, 558 111 765, e-mail: 
karolina@klicfm.cz

12. 5. - RODINNÁ VERNISÁŽ
(TÝDEN PRO RODINU)

Program: Vernisáž vítězných prací výtvarné sou-
těže vyhlášené při příležitosti Týdne pro rodinu.
Místo a čas: RC Klíček, Slezská 749, Frýdek, 
od 17:00 hodin
Cena: zdarma
Informace: Karolína Lepíková, telefon: 731 167 
010, 558 111 765, e-mail: karolina@klicfm.cz
14. 5. - POHÁDKOVÁ CESTIČKA KOLEM 

OSTRAVICE (TÝDEN PRO RODINU)
Program: Přijďte si užít sobotní odpoledne 
plné zábavy k řece Ostravici a projděte si 
pohádkovou cestičku. Pohádkové bytosti 
zde pro děti i dospělé připravily různé úkoly. 
Restaurace „U splavu“ připravila Karaoke a 
projížďky na ponících.



15 Duben 2011Programová nabídka

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

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

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

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

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

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

Kontakt: Ing. Jana Černotová

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

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

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

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

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

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

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

6 dětí, výuky se mohou účastnit i mladší 
sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA

Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 
cvičení pro jedinečné bytosti

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 

(2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)
Pro celou rodinu: 

Jóga pro ženy i muže, manželské páry, 
privátní i rodinné lekce jógy

SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

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

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

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

zdravných procesů v těle.

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. v 15:30
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

5. 5. v 16:00
21. 5. v 15:30

III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
26. 5. v 16:00

IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-
ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ

18. 5. v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb Porod 
s epidurálem 
11. 5. v 15:30

TERMÍNY CVIČENÍ:
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“ (ob-
sahová náplň: praktické nácviky manipulace 
s dítětem, masáže kojenců, metodika správ-
ného krmení, relaxační polohy pro zklidnění 

nespavých a hyperaktivních 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

Start: 14:00 – 16:00 hodin v Sadech Bedři-
cha Smetany v Místku u altánu (park za bý-
valým autobusovým stanovištěm)
Cíl: Restaurace „U splavu“
Cena: 30 Kč
Informace: Renata Bortlíčková, telefon: 558 435 
067, 731 080 964, email: renata@klicfm.cz

21. 5. - DOPOLEDNE S KRTEČKEM
Program: Známý pohádkový hrdina krteček 
nás provede hravým a soutěživým dopole-
dnem. Přizval si k tomu na pomoc také za-
jíčka, myšku a žabku. Nevěříte? Přijďte mezi 
nás a společně si prožijeme veselá krtkova 
dobrodružství. Odpočinout si můžete v naší 
vybavené herně.
Místo a čas: RC Klíček, Slezská 749, Frýdek, 
9:00 - 12:00 hodin
Cena: 80 Kč
Info: Pavla Kozáková, telefon: 558 111 749, 
732 646 127, e-mail: pavla@klicfm.cz

21. 5. - BĚH MEZI DOMEČKY
A KULIČKIÁDA

Program: Jedná se o běh mezi domečky SVČ 
Klíč FM. Start je před budovou B a odtud po 
schodech nahoru, potom zpátky ven a odtud 
zase po schodech do budovy A a odtud ven 
do cíle. Současně proběhne kuličkiáda. Soutěží 
dvojice budou mít dva úkoly: nacvrnkat na co nej-
méně pokusů 10 kuliček do důlku a dopravit do 
důlku svých 10 kuliček dřív než soupeřící dvojice.
Cena: 30 Kč/rodinná dvojice
Informace: Jiří Šnapka, telefon: 558 111 773, 
604 524 066, e-mail: jirka@klicfm.cz

27. – 28. 5. - BAMBIRIÁDA 2011
Navštivte naši expozici na Bambiriádě.

NABÍDKA LETNÍCH
PŘÍMĚSTKÝCH TÁBORŮ 2011

Máte program pro vaše děti na celé prázdniny? 
Víte, co budou dělat v době, kdy budete v práci?
Nabízíme vám celodenní prázdninové pro-
gramy plné her, soutěží, výletů, výtvarných a 
sportovních aktivit, zábavy i poznání.
Každý den je pro děti připraven program, 
který začíná vždy v SVČ v 8:00 hodin a kon-
čí v 16:00 hodin.
Tábory budou probíhat v budovách SVČ Klíč FM:
Budovy A a B, Pionýrů 752 a 764, Místek a 
Rodinném centru, Slezská 749, Frýdek
Hlídání dětí je zajištěno od 6:30 hodin.

Cena: 1 150 Kč/1 týden
Zahrnuje stravu (2 x svačina, 1 x oběd), 
dopravu, vstupné, materiál, pedagogický a 
zdravotnický doprovod, pojištění. Děti lze 
přihlásit i na jednotlivé dny za 230 Kč/1 den.

Termíny
11. – 15. 7. - HLEDAČI POKLADŮ

Zúčastni se příměstského tábora Hledači 
pokladů a najdi poklad každý den.

18. – 22. 7. - PUTOVÁNÍ S DINOSAOURY
Společně se vypravíme do starohor, 

prvohor a druhohor za kouzlem těchto 
pradávných tvorů.

25. – 29. 7. - DOBRODRUŽSTVÍ S VIKINGY
Chcete slyšet příběh náčelníka Halvara? 

Tak se společně s námi vydejte na plavby 
s Vikingy.

1. – 5. 8. - ZBOJNÍCI
Poznej s námi období středověku a zažij to 

pravé zbojnické dobrodružství.
8. – 12. 8. - VELKÁ FILMOVÁ LOUPEŽ
Zažij mnoho zábavy a dobrodružství se 

svými oblíbenými hrdiny.
15. – 19. 8. - LICHOŽROUTI

Že nevíte, kdo jsou Lichožrouti? Jde o 
záhadného tvora, který žere ponožky a pár 

tedy není nikdy párem.
22. – 26. 8. - CESTA KOLEM SVĚTA
Čeká tě cesta s hromadou zábavy, her, 

výletů a poznání.
ZÁKLADY VOLEJBALOVÉ ABECEDY

1.-5. 8. (6-7 let), 8.-12. 8. (7-8 let), 15.-19. 8. 
(9-10 let), 22.-26. 8. (11-12 let)

Informace a přihlášky:
Hana Smolánová, telefon: 558 434 154, 
731 650 223, e-mail: hanka@klicfm.cz
Anna Křistková, telefon: 558 434 154, 
736 740 256, e-mail: anicka@klicfm.cz
Více informací na www.klicfm.cz.

4. 5. středa STOUNDRUM
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
6. 5. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ -SPECIÁL
DJ KAMIL A DJKA BARUCHA ANEB NEJ-
LEPŠÍ HITY JSOU ZE STOUNU
7. 5. sobota PLEXIS
PUNKOVÁ LEGENDA PO LETECH VE 
STOUNU ANEB SVĚT JSOU JEN BÁRY
11. 5. středa STOUNDRUM
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
13. 5. pátek KICK THE HITS
NOVÝ POŘAD, REZIDENTNÍ NOC DJS 
BURCHO & BJALY A TO NEJLEPŠÍ ZE 
VŠECH STYLŮ
14. 5. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – 18PLUS
DJ KAMIL A DJKA BARUCHA ANEB NEJ-
LEPŠÍ HITY JSOU ZE STOUNU
18. 5. středa STOUNDRUM
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE – STOUN DJs *VSTUP 
ZDARMA*
20. 5. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ

DJKA BARUCHA ANEB NEJLEPŠÍ HITY 
JSOU ZE STOUNU A AFTERPARTY KON-
CERTU V KD VP F-M
20. 5. pátek ONYX (USA)
FREDRO STARR A STICKY FINGAZ A 
ONYX V KD VP F-M, NEJVĚTŠÍ HIP HO-
POVÝ KONCERT V HISTORII MORAVY
21. 5. sobota BASS CONTACT 6.
SISA FEHÉROVÁ (PITCHBLENDER/PHA), 
ERRORTEK, ZEROROCKERS, STOUN DJS
25. 5. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
26. 5 čtvrtek ZEITGEIST
ZAJÍMAVÝ DOKUMENT O TOM, ŽE NE 
VŠECHNO JE TAKOVÉ, JAKÝM SE ZDÁ, 
VSTUP ZDARMA
27. 5. pátek THE CORNFLAKES & GO-
ODFELAS
JEDNA Z NEJSLIBNĚJŠÍCH KAPEL Z F-M 
A JEJICH ZAJÍMAVÝ HOST
28. 5. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ -18PLUS
DJ KAMIL A DJKA BARUCHA ANEB NEJ-
LEPŠÍ HITY JSOU ZE STOUNU

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 skupin-
ce několika maminek) – sobota 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 ane-
bo 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 kojen-
cem (kurz probíhající ve 2 lekcích s praktickým 
nácvikem je možné absolvovat už v těhotenství 
nebo již s miminkem) – čtvrtek v 9.30 (2 lekce)

laktační poradna 
půjčovna pomůcek

šátkování (přednášku spojenou s praktickým 
nácvikem několika druhů úvazů od novoroze-
něte až po starší batole je možné absolvovat 

už v těhotenství, prodej šátků)
nejčastější dětské nemoci (přednáška) – 

termín dle zájmu
pokračovací výživa kojence a batolete 

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

PRO DĚTI:
aromaterapie pro miminka i starší děti

dětské masáže se základy aromaterapie  
nastřelování náušnic nejen miminkům 

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

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

www.budumaminka.cz 
Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 

porodních asistentek a fyzioterapeutů)
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