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slovo primátora
Vážení občané,
máme za sebou květnové dny, během 

nichž si připomínáme vítězství nad fašis-
mem a konec druhé světové války, stejně 
jako mnohá hrdinství a množství obětí, 
které s sebou válečné časy přinesly. Spolu 
se svými kolegy jsme objeli všechna mís-
ta ve městě, která tyto historické události 
připomínají, protože jsem přesvědčen, že 
pietní shromáždění v květnových dnech, 
připomínající konec nejhrůznější války 
v dějinách lidstva, jsou malým příspěvkem nás současníků k vyjá-
dření úcty všem, kteří prožívali útrapy války na vlastní kůži. Mnozí 
z nich za svobodu zaplatili ztrátou zdraví, někteří i životem. Polože-
né květiny na jejich hrobech jsou zároveň výzvou k zodpovědnosti 
za současnost. Vždyť víme, že pokoj a mír nejsou samozřejmostí, je 
třeba o ně stále usilovat. Zachování dobrých vztahů vyžaduje v kaž-
dém lidském společenství hodně trpělivosti a tolerance. O to více 
porozumění a vstřícnosti je třeba vyvinout v soužití mezi národy. Kéž 
se to daří všem, kteří tuto zodpovědnost za mezinárodní dění přijali.

Naše počínání v květnových dnech není samoúčelné. Je mimo 
jiné vizitkou toho, nakolik si vážíme dnešní svobody a obětí lidí, 
kteří k ní přispěli svou statečností. Jsem rád, že jsem letos mohl na 
hlavním pietním aktu na Frýdeckém hřbitově přivítat i moldavskou 
delegaci, která byla velmi potěšena, jakým způsobem se k těmto 
historickým událostem stavíme.                                         Petr Cvik

JEDNÁNÍ K CHATĚ NA LYSÉ: Zleva náměstek hejtmana Jiří Vzientek, primátor Petr Cvik, náměstek 
primátora Michal Pobucký a Jiří Stejskalík z Klubu českých turistů.     Foto: Petr Pavelka

Město pomůže chatě na Lysé hořeMěsto pomůže chatě na Lysé hoře
Město Frýdek-Místek se 

rozhodlo podpořit projekt zno-
vuvybudování Bezručovy cha-
ty na Lysé hoře. Ta vyhořela 
už v roce 1978, ale Klub čes-
kých turistů má nyní konečně 
po 17 letech strastiplných jed-
nání kladné územní rozhodnu-
tí a územní souhlas k stavbě, 
která velmi prospěje regionál-
nímu turistickému ruchu.

„Město se rádo k tomuto pro-
jektu přidá a pomůže dle svých 
možností. Lysá je fenomén pro 
celý region, Frýdek-Místek nevy-
jímaje. Jak naši občané, tak ná-
vštěvníci našeho města na tento 
beskydský vrchol rádi vyrážejí. 
Pokud nahoře najdou v budouc-
nu odpovídající zázemí a služby, 
je to jedině dobře,“ nechal se 
slyšet primátor Petr Cvik. 

Frýdecko-místecká radnice 
prostřednictvím svých měst-

ských společností pomůže Klu-
bu českých turistů s přípravnými 
pracemi. „Je zapotřebí rozebrat 
spáleniště, kde je hromada sutin 
i spoustu stavebního kamene, 
provést úklidové práce na vrcho-
lu. K tomu je zapotřebí určitá me-
chanizace, o kterou jsme požá-
dali město. To je připraveno nám 
pomoci i s propagací,“ vysvětluje 
Jiří Stejskalík z Klubu českých 
turistů. Ten věří, že se celou 
stavbu za třicet milionů korun po-
daří zrealizovat už v příštím roce. 
„My pro to uděláme všechno, ale 
je třeba si uvědomit, že stavbu 
povolovala vláda a máme kvůli 
ochraně přírody stanoveno 77 
podmínek, které musíme dodr-
žet. Dva roky se kvůli tomu zkou-
malo 400 hektarů, nyní se chce 
po nás další doprůzkum, zkrátka 
vše je nesmírně komplikované, 
ale už sedmnáct roků bojujeme 

s obstrukcemi a přísnými poža-
davky ochranářů a budeme dál. 
Jsme přitom rádi, že nás podpoří 
i samospráva,“ říká Jiří Stejskalík.

„Kraj má v letošním roce na 
stavbu vyhrazeno v rozpočtu 
deset milionů, další prostředky 
budou k dispozici v příštím roce,“ 
sdělil náměstek hejtmana Jiří Vzi-
entek. Klub českých turistů chce 
část peněz získat i veřejnou sbír-
kou. Novou Bezručovu chatu mů-
žete finančně podpořit prostřed-
nictvím účtu 330010033/5500, 
který je pro veřejnou kontrolu 
přístupný na internetu.

Nová chata chce přispět ke 

zlepšení poměrů na Lysé hoře, za-
jistit solidní servis s dostatečným, 
vyhovujícím sociálním zařízením 
pro návštěvníky, kteří by měli mít 
možnost v případě špatného po-
časí se ukrýt, usušit a občerstvit. 
Obnovená chata bude vlastně 
replikou vyhořelé Bezručové cha-
ty, avšak interiér bude moderně a 
ekologicky vybaven. „Měla by zde 
být trvalá výstava karpatské flory a 
fauny pro enviromentální výchovu 
dětí a mládeže. Bude zde projekce 
filmů o ochraně přírody a historii 
beskydské oblasti. V chatě bude 
rovněž instalován dalekohled 
pro pozorování oblohy i krajiny. 
Východní štítová zeď nové chaty 

bude využívána jako lezecká stě-
na,“ doplnil Jiří Stejskalík. 

„Na Lysou podle dostupných 
údajů ročně zamíří okolo 400 ti-
síc návštěvníků. Bohužel je na vr-
cholu momentálně nečekají zrov-
na kulturní podmínky. Nejde jen 
o toalety, ale i další služby, které 
by tu turisté měli najít, aby si ne-
zkazili dojem z jinak kouzelných 
Beskyd,“ řekl na závěr jednání 
náměstek primátora Michal Po-
bucký. Město Frýdek-Místek se 
svou pomocí přidává k myšlence 
turistiky jako nejmasovějšího a 
nejzdravějšího rodinného sportu, 
který je společenskou záležitostí i 
poznáváním přírody.  (pp)

Frýdecko-místecká radnice 
se i letos postarala o důstojné 
připomenutí výročí konce druhé 
světové války a hrdinských činů 
v tomto období uskutečněných. 
Primátor Petr Cvik se svými ná-
městky položil kytice ke všem 
památníkům ve městě, které se 
k těmto událostem váží. 

Památník v Lískovci u ško-
ly, „u holubic“ na estakádě, na 
Kostikově náměstí, ve Skalici a 
nakonec hlavní pietní akt na frý-
deckém hřbitově, všude na těch-
to místech byl 5. května vzdán 
zástupci radnice hold všem 
obětem fašismu. O den dříve se 
náměstek Libor Koval účastnil 
pietního aktu v Chlebovicích.

„Poslední fáze II. světové vál-
ky započala vyloděním spojen-
ců v Normandii 6. června 1944. 
Zprávy o krajně nepříznivé situaci 
nacistů byly útěchou všem po-
robeným národům. Za nepatrná 
provinění se Němci stále mstili. 

Radnice uctila válečné obětiRadnice uctila válečné oběti

Obyvatelstvu chyběly potraviny, 
textil a další nutné věci denní 
potřeby. Zvláštní příděly potra-
vin byly určeny pouze dělníkům 
pracujícím v továrnách. Naši 
dělníci, kde to šlo, práci saboto-
vali. Všechny nemohli postřílet 
nebo pozavírat, a tak se je Něm-
ci snažili přimět k práci aspoň 
zvláštními příděly potravin. 29. 
srpna 1944 při prvním náletu 
na Moravskou Ostravu dopadly 

tříštivé bomby také na Štandl. 
Zůstaly po nich krátery o průmě-
ru 9 a 12 metrů. Zraněni byli dva 
lidé. Následovaly denní přelety 
angloamerických letadel. Ta byla 
ostřelována německým dělostře-
lectvem. Obyvatelstvo začalo 
brát vážně zřizování krytů a za-
temňování domů,“ oslovil historic-
kým exkurzem primátor Petr Cvik 
přítomné na Frýdeckém hřbitově.

(Pokračování na straně 2)

NA FRÝDECKÉM HŘBITOVĚ: Hlavní pietní akt ke květnovým udá-
lostem.   Foto: Petr Pavelka
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krátce
Parkoviště u 8. ZŠ

Rada města rozhodla o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu 
na zpracování projektové doku-
mentace pro výstavbu parkovišť 
u 8. základní školy. Dokumentace 
nutná pro stavební povolení přijde 
městskou kasu na 430 tisíc korun.

Rekonstrukce cest
Rada města rozhodla o zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu 
na opravu místní komunikace Nad 
Přehradou. Investice v rekreačně 
důležité zóně u přehrady Olešná 
a aquaparku bude činit 2,8 milionu 
korun. Rada rozhodla rovněž o 
opravě komunikace na ulici J. Pe-
šiny za zhruba 2,5 milionu korun.

Další chodníky
Rada města rozhodla o opravě 

dalších chodníků. Na ulici Rie-
grova nákladem 600 tisíc korun, 
na ulici Frýdlantská 1,8 milionu 
korun, zhruba milion korun bude 
stát chodník na Jiráskově ulici 
a největší investicí tohoto druhu 
z posledního balíku oprav je ulice 
Tolstého, kde bude rekonstrukce 
chodníku stát 3,6 milionu.

Dětská hřiště
Rada města rozhodla o přijetí 

dotace z rozpočtu Regionální rady 
regionu soudružnosti Moravsko-
slezsko na projekt Modernizace 
sportovních a dětských areálů ve 
Frýdku-Místku. Celkové výdaje činí 
zhruba 24,5 milionu korun, městu 
se podařilo získat dotaci téměř 21 
milionů na projekty modernizace 
pěti sportovních dětských areálů 
– na ulici Rokycanova, Linharta 
a v místních částech Chlebovice, 
Lískovec a Zelinkovice-Lysůvky.

Otevřená domovinka
Centrum denních služeb Do-

movinka, zařízení poskytující soci-
ální služby seniorům a osobám se 
zdravotním postižením, uskuteční 
dne 18. května Den otevřených 
dveří v době od 10 do 17 hodin. 
K prohlídce zařízení vás srdečně 
zvou zaměstnanci Domovinky. 
Potřebné informace získáte přímo 
v Centru denních služeb Domo-
vinka, J. Lady 179, Frýdek-Místek, 
nebo na tel. čísle 558 434 359.

Otevřené dveře ZUŠ
Základní umělecká škola ve 

Frýdku-Místku srdečně zve na 
Den otevřených dveří, který se 
uskuteční ve čtvrtek 19. května od 
14 do 17 hodin. Všichni zájemci o 
činnost školy budou moci navštívit 
jakoukoliv učebnu, koncertní sál, 
taneční sál a učebny pro výtvarný 
a literárně-dramatický obor. Výji-
mečná příležitost to bude pro nové 
zájemce. Rodiče s dětmi si budou 
moci vybrat obor či hudební ná-
stroj, který by je nejvíce zajímal, a 
pokud se rozhodnou, budou moci 
rovnou vykonat přijímací zkoušku.

Setkání s biotronikem 
Další setkání s biotronikem To-

mášem Pfeifferem se chystá na 4. 
června od 14 hodin v budově ZUŠ.

Přednášky University Bytí 
poskytují již více než 16 let mož-
nost hledání odpovědí na otázky 
života, osudu, zkrátka bytí.  (pp)

V Chlebovicích si tradič-
ně připomínají konec druhé 
světové války pietním shro-
mážděním, na němž zaznívají 
slova připomínající hrdinské 
činy a oběti, ale i česká státní 
hymna, kterou si přítomní ne-
váhají společně zazpívat.

V Chlebovicích si u pomní-
ku před školou připomínají jak 
padlé v I. světové válce, tak i 
oběti fašismu. Vytoužené svo-
body roku 1945 se nedočkalo 
celkem 17 chlebovických obča-
nů. „Položené květiny na jejich 
hrobech jsou vyjádřením úcty 
a zároveň výzvou k zodpo-
vědnosti za současnost. Vždyť 
víme, že pokoj a mír nejsou 

Pietní shromáždění v ChlebovicíchPietní shromáždění v Chlebovicích
samozřejmostí. I v našich ro-
dinách potřebujeme pro rozvoj 
a zachování dobrých vztahů 
hodně vstřícnosti a tolerance. A 
nejinak je tomu i v soužití mezi 
národy,“ prohlásil náměstek pri-
mátora Libor Koval. 

Podle historických pramenů 
osvobozovací boje o město Frý-
dek-Místek i o Chlebovice skon-
čily 4. května 1945. Velkou ztrá-
tou pro chlebovické občany byla 
smrt zdejšího kněze Bohuslava 
Uhlíře, jenž byl během bojů 
o Chlebovice zasažen střepinou 
šrapnelu a krátce nato násled-
kům zranění podlehl. V průběhu 
květnových bojů v Chlebovicích 
přišli o život též dva rudoarměj-

V CHLEBOVICÍCH: Náměstek primátora Libor Koval na pietním aktu 
v okrajové části města.   Foto: Petr Pavelka

ci a dalších jedenáct zahynulo 
v bojích o obec, ale na katastru 
Staříče. Tito tankisté byli po-
hřbeni na staříčském hřbitově, 
dva sovětští vojáci pak na chle-

bovickém hřbitově. Později byly 
jejich ostatky uloženy s ostatky 
dalších vojínů Rudé armády do 
společného pohřebiště na frý-
deckém hřbitově.  (pp)

Mezinárodní setkání ital-
ských automobilů a historic-
kých automobilů a motocyklů 
dalších značek 2011 na Frý-
deckém zámku, pod záštitou 
primátora magistrátního měs-
ta Frýdku-Místku Petra Cvika, 
odstartovala výstavu Děde-
ček automobil aneb příběh 
malých automobilů na našich 
cestách, která je ke zhlédnutí 
v Muzeu Beskyd až do září.

Výstavu připravilo Muzeum 
Beskyd ve spolupráci s Fiat klu-

Veteráni v historickém centruVeteráni v historickém centru

ITALŠTÍ KRASAVCI: Historické vozy na nádvoří Frýdeckého zámku si při-
šel prohlédnout i náměstek primátora Michal Pobucký. Foto: Petr Pavelka

bem Ostrava, Trabant klubem 
Frýdek-Místek a Klubem přátel 
modrého dýmu. 7. května na ná-
dvoří Frýdeckého zámku proběh-
la výstava veteránů, kteří již měli 
za sebou soutěž elegance, jízdu 
zručnosti a další motoristické sou-
těže. Ty nejlepší ocenil náměstek 
primátora Michal Pobucký. Ne-
chyběla cena primátora města pro 
nejvzdálenějšího účastníka, cena 
pro nejstaršího účastníka, cena 
pro nejstarší vozidlo, cena elegan-
ce a původnosti vozidla.  (pp)

Společně se setkat a sdělit 
si zkušenosti z praxe posky-
tování sociálních a navazu-
jících služeb se rozhodli zá-
stupci převážně neziskových 
organizací působících v so-
ciální oblasti. Na setkání byli 
pozváni také zástupci sociál-
ní a zdravotní komise Rady 
města Frýdku-Místku.

„Už je to více než pět let, co 
se ve Frýdku-Místku zahájilo tzv. 
komunitní plánování sociálních 
služeb a po celou tu dobu čtyři 
pracovní skupiny složené se zá-
stupců poskytovatelů sociálních 
a navazujících služeb společně 
budují síť sociálních služeb tak, 
aby lidé v kterékoli obtížné situ-
aci měli možnost využít takovou 
službu, kterou zrovna aktuálně 
potřebují – ať už je to poradenství 
v oblasti vztahů, finančních potí-
ží, závislostí, nebo terénní služby 
pečující o rodinného příslušníka a 

Setkání poskytovatelů sociálních služeb
nebo pobytové služby pro senio-
ry či osoby v nepříznivé sociální 
situaci,“ přiblížila Hana Kohutová 
z odboru sociálních služeb.

Setkání se zúčastnilo přes 
40 zástupců z řad poskytovatelů 
sociálních služeb a souvisejících 
služeb především zdravotní a 
ošetřovatelské péče. „Sociální 
služby jsou součástí našeho živo-
ta, i když si to ne vždy uvědomu-
jeme a každý z nás je v určitém 
období svého života využívá. Po-
děkování patří všem, kdo tuto ne-
lehkou práci vykonávají, o to více 
v době, kdy finančních prostředků 
pro tuto oblast je stále méně. Kva-
lita poskytovaných služeb je totiž 
odvozená nejen z materiálního 
zázemí, v jakém se služby po-
skytují, ale zejména od lidí, kteří 
jsou schopni svou práci pro druhé 
dělat s pokorou, pochopením a 
s radostí,“ oceňuje náměstek pri-
mátora Libor Koval.  (pp)

například pod lipami u Marián-
ského kostela, na prostranství 
před tehdejší Masarykovou ne-
mocnicí ve Frýdku, v sadech u 
kostela Všech svatých v Místku 
a u sviadnovské kaple. „Dne 5. 
května 1945 byl zastřelen ma-
jor Andrej Michajlovič Kostikov 
v místě náměstí, které nese po 
něm pojmenování. Se svými 
druhy za velké účasti obyvatel 
byl zde také 7. května pohřben. 
Později bylo tělo exhumováno 
a uloženo podobně jako ostat-
ky jiných sovětských vojáků 
a důstojníků z dalších míst do 
společného pohřebiště zde na 
ústředním hřbitově ve Frýdku. 
7. května 1945 se konal i hro-
madný pohřeb občanů, kteří 
se stali obětí květnových bojů 
o naše město. Na Masarykově 

náměstí ve Frýdku byl společný 
katafalk pro 33 prostých rakví 
uložených před státními vlajka-
mi Československa a Sovětské-
ho svazu. Jsou pohřbeni naproti 
pohřebišti padlých příslušníků 
Rudé armády. Některé rodiny 
si své blízké uložily do vlastních 
rodinných hrobů,“ přiblížil ještě 
ve svém proslovu primátor Petr 
Cvik okolnosti pietního místa 
na Frýdeckém hřbitově. Zde se 
v průběhu pietního aktu ukáza-
la i moldavská delegace, kterou 
v těchto dnech hostila obec Pal-
kovice. „Jsme velmi potěšeni, 
že hrdinské činy ruských vojáků 
jsou u vás stále takovýmto způ-
sobem připomínány. Náš boj 
za svobodu by nikdy neměl být 
zapomenut,“ chválila výprava 
z Moldavska.  (pp)

Radnice uctila válečné obětiRadnice uctila válečné oběti

KOSTIKOVO NÁMĚSTÍ: Kytice byly položeny ve městě i jeho okra-
jových částech.   Foto: Petr Pavelka

(Pokračování ze strany 1)
Připomněl, že den příchodu 

rudoarmějců do Frýdku v roce 
1945 a zahájení osvobozova-
cích bojů o naše město připo-
míná ulice 2. května ve frýdecké 
části města. „Ve stejný den roku 
1945 sedmnáctiletý Miloslav 
Chasák z Místku obětoval svůj 
život za záchranu podminova-
ného mostu přes Ostravici. Jeho 
hrdinský čin umožnil úspěšné 
pokračování osvobozovacích 

bojů o Místek. Den osvobození 
tu připomíná ulice 4. května,“ 
pokračoval primátor ve výčtu 
událostí přímo v našem městě, 
kde při osvobozovacích bojích 
v roce 1945 padlo více než 40 
sovětských vojáků a 50 občanů 
z Frýdku, Místku, ze Sviadno-
va, Starého Města, z Lískovce 
a Ostravy. Ne každý ví, že pů-
vodně byli příslušníci Sovětské 
armády pochováváni poblíž 
místa, kde padli. Byli pohřbeni 
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městská policie

„Máme se o co podělit“, to 
je heslo letošní Bambiriády, 
přehlídky činností nejrůzněj-
ších zájmových, sportovních, 
kulturních a dalších organiza-
cí pro děti a mládež, která se 
uskuteční v pátek 27. a v so-
botu 28. května v areálu Zá-
kladní školy Jiřího z Poděbrad 
(11. ZŠ) na sídlišti Slezská.

„Hlavním smyslem celé akce 
je ukázat veřejnosti činnost zá-
jmových, kulturních a sportov-
ních organizací, které se po celý 
rok věnují mimoškolní výchově 
dětí a nabízejí jim atraktivní pro-
gram trávení volného času,“ vy-
světluje primátor Petr Cvik, který 
nad akcí drží záštitu.

Prezentace jednotlivých or-
ganizací budou probíhat formou 
výstavních panelů, pódiových 
vystoupení, ale taky her, soutěží 

Sedmý ročník Bambiriády
a sportovních klání pro děti. „Dě-
tem i jejich rodičům se předvede 
na třicet organizací a spolků a 
rovněž i školní kroužky, školky, 
jesličky a Středisko volného času 
Klíč. Na Bambiriádě se děti mo-
hou těšit na řadu soutěží, nové 
hry, lanové lávky skautů, vystou-
pení moderních tanců a mažo-
retek, pokusy malých debrujárů, 
ukázky z výciku psů, airsoft a 
mnoho jiných zajímavých pre-
zentací. Svou účast přislíbila i 
městská policie a hasiči. V bazé-
nu základní školy si mohou děti v 
pátek a v sobotu společně zapla-
vat a zasoutěžit s plaveckým od-
dílem a vodní záchrannou služ-
bou,“ přiblížil atraktivní program 
Martin Sysala z odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy.

Páteční večer mohou navíc 
děti s rodiči navštívit evangelický 
(červený) kostel ve Frýdku v rámci 
projektu „Noc kostelů“. Zde bude 
probíhat bohatý program včetně 
divadelního představení.  (pp) 

V „SHERWOODU“ ZA BAUMAXEM: Náměstek primátora Michal 
Pobucký s městskou policií kontroluje jednu z problémových lokalit. 
  Foto: Petr Pavelka

Městská policie dohlíží na bezdomovceMěstská policie dohlíží na bezdomovce
Městská policie ve Frýdku-

-Místku přichází při výkonu 
služby často do styku s lidmi 
bez domova. Vede si jejich 
evidenci a má přehled o jejich 
pohybu i nejrůznějších „ná-
hradních bydleních“. Lokali-
ty, kde žijí ve společenstvích, 
pravidelně kontroluje.

Jedním z míst, kde se v tep-
lejších ročních obdobích vysky-
tují, je les za hobbymarketem 
Baumax. Loni tu radnice ve 
spolupráci s městskou policií 
přinutila zdejší osazenstvo, aby 
zlikvidovalo rozsáhlou černou 
skládku, která vznikla vedle je-
jich tábora. K překvapení všech 
zainteresovaných je v současné 
době les přes přítomnost bezdo-
movců relativně čistý a žádné 
větší akce k likvidaci odpadů 
není zapotřebí. „Ve srovnání 

s loňskem to tu opravdu vypadá 
jako v nějakém stanovém tábo-
ře, mají tu relativně uklizeno. To 
spíše v okolí jsme našli napří-
klad vyhozenou pohovku a křes-
lo, přitom je paradoxně odsud 
sběrný dvůr jen několik stovek 
metrů,“ hodnotil kontrolu v teré-
nu náměstek primátora Michal 
Pobucký. Podle něj se v přísluš-
ných komisích bude město pro-
blematikou bezdomovců dále 
zabývat a přemýšlet, jak jim vyjít 
vstříc. „V tom lese byli relativně 
velmi mladí lidé, je smutné, že 
jim takový životní styl vyhovuje. 
Město má sice řadu možností, 
jak jim pomoci, ale na druhou 
stranu je jasné, že žádný orga-
nizovanější život je nezajímá a 
těžko přijímají jakýkoliv režim. 
Také je třeba vidět, že spolu vy-
jde jen určitá skupinka lidí, kteří 

SETKÁNÍ STAROSTŮ: Primátor Frýdku-Místku Petr Cvik přiví-
tal 11. května ve velké zasedací síni magistrátu starostky a sta-
rosty obcí správního obvodu statutárního města Frýdek-Místek. 
Pod město spadá celkem 37 obcí a jejich zástupci měli možnost 
probrat mezi sebou specifika práv a povinností starostů malých 
obcí, vyslechli si informace jednotlivých odborů Magistrátu města 
Frýdku-Místku, kterých se jejich činnost dotýká, zazněly i aktuality 
katastrálního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, úřa-
du práce a dalších institucí.                              Foto: Petr Pavelka 

mohou mít zase problémy s jiný-
mi, takže je opravdu složité do 
toho nějakým způsobem vstupo-
vat. Přes teplejší období je navíc 

těžké jim něco nabízet, v zimě 
je to spíš donutí, protože jim jde 
často doslova o život,“ uzavírá 
Michal Pobucký.  (pp)

Rekonstrukce mostu na 
třídě T. G. Masaryka přes 
železniční trať ve Frýdku u 
Rubikovy křižovatky je pod 
drobnohledem občanů, kteří 
s radnicí konzultují postup 
prací, jenž se některým ne-
zdá. Vše je ale v pořádku.

„Vše probíhá v souladu s pro-
jektovou dokumentací. Jsou dodr-
žovány veškeré pracovní postupy 
v ní uvedené a nedochází zde k 
neoprávněnému dodávání starých 
a použitých stavebních kompo-
nentů namísto nových,“ reagoval 
na jeden z konkrétních podnětů 
náměstek primátora Michal No-
vák. Někteří občané města totiž 
poukazovali na to, že stavební fir-
ma jen čistí a natírá zkorodované 
ocelové nosníky mostu, které by 
podle nich měly při rekonstrukci 

Oprava mostu pod drobnohledem
mostu nahradit nosníky nové.

„Ujišťujeme všechny tyto vní-
mavé občany, že vše je pořád-
ku. Dosavadní nosné nosníky 
se neopravují, ani se nebudou 
měnit za nové z důvodu změny 
statiky mostu, která již nebude 
závislá na těchto starých a zko-
rodovaných nosnících, ale bude 
závislá na nové železobetonové 
desce. Nosníky již převzaly jinou 
funkci, při nynější opravě slouží 
pouze jako bednění pro čers-
tvý beton, po zatvrdnutí betonu 
ztratí jakoukoliv nosnou funkci. 
Vzhledem k tomu, že ocelové 
nosníky budou výsledně zabe-
tonovány v betonové desce, 
jsou pouze očištěny od hrubých 
nečistot a natřeny základním an-
tikorozním nátěrem,“ zní oficiální 
stanovisko stavebníků.  (pp)

ŽELEZNIČNÍ MOST: Občané rekonstrukci pozorně sledují.
Foto: Petr Pavelka

Policejní kynologové si u nás 
předávali své zkušenosti

Do Frýdku-Místku se sje-
lo 23 policejních kynologů 
sloužících u městských poli-
cií ve Zlíně, Ostravě, Havířo-
vě, Frýdku-Místku, ale také 
u Policie ČR Frýdek-Místek. 
Jednalo se o již tradiční se-
tkání, které se tentokrát usku-
tečnilo na stadionu TJ Slezan 
a v areálu bývalých kasáren. 

„Zaměřeno bylo na nácvik 
zákroků proti agresivním fa-
nouškům na sportovních sta-

dionech, s čímž tedy zrovna 
ve městě problémy nemáme, 
ale každá taková zkušenost se 
může hodit při jiných zákrocích. 
Průzkum objektů s označením 
ukryté osoby a nácvik obrany 
psovoda při nečekaném na-
padení, to už byla témata vyu-
žitelná i v naší praxi,“ hodnotil 
náměstek primátora Michal Po-
bucký, mající ve městě měst-
skou policii na starosti.

(Pokračování na straně 9)

Parkoval opilý
9. 4. v jednu hodinu odpoledne 

požádal oznamovatel o příjezd 
hlídky na ulici Rokycanovou, kde 
měl sedět ve vozidle řidič a ve sna-
ze zaparkovat opakovaně narážet 
do vozidel, které byly kolem něj. 
Hlídka po příjezdu na místo zjistila, 
že řidič je v podnapilém stavu, kdy 
před jízdou konzumoval několik 
piv. Provedenou dechovou zkouš-
kou bylo naměřeno 2,34 promile 
alkoholu v dechu. Proto byl řidič 
vozidla předán na místě Policii ČR.

Zmatená ve školce
21. 4. dopoledne požádala 

žena o příjezd hlídky, protože ve 
školce na ulici U splavu se potu-
lovala zmatená paní. „Nevěděla, 
kde je a co se děje. Strážníci po 
příjezdu na místo zjistili její totož-
nost a kontaktovali matku, která 
uvedla, že šla s dcerou k lékaři, 
který ale zrovna neordinoval. Ne-
mocná žena začala být agresivní, 
proto byl na místo přivolán lékař, 
který si ji převzal a odvezl do ne-
mocnice k vyšetření,“ uvedla poli-
cejní preventistka Lenka Biolková.

Netopýr v baru
21. 4. před polednem požá-

dala obsluha baru Bon Cafe o 
pomoc, protože jim vlétl do baru 
netopýr a oni ho nemohli dostat 
ven. Strážníci projevili větší ši-
kovnost, netopýra se jim podařilo 
odchytnout a pustit na svobodu.

Nezletilá kradla
2. 5. v odpoledních hodinách 

byla městská policie přivolána na 
prodejnu Albert, kde nezletilá dívka 
odcizila zboží v hodnotě 61 Kč. O 
celé události byl informován zákon-
ný zástupce dítěte a taky sociální 
pracovnice, která vzniklou událost 
s dívkou bude projednávat. 

Hledaný žebral
3. 5. dopoledne bylo oznáme-

no obtěžování občanem u ban-
ky na ulici Jiráskova, kdy muž 
opakovaně vcházel do prostoru 
banky a občany žádal o finanční 
hotovost. Hlídka na místě zjistila 
mužovu totožnost i skutečnost, 
že se jedná o hledanou osobu. 
Proto byl předán na Policii ČR.

Škvára v popelnici
5. 5. ve dvě hodiny odpoledne 

městskou policii požádal pracov-
ník magistrátu o kontrolu na ulici 
Mozartova na vysypanou staveb-
ní suť do kontejnerů. Na místě 
bylo zjištěno, že čtyři plastové 
kontejnery jsou z jedné třetiny za-
sypané škvárou, která byla zahá-
zena domovním odpadem. Dále 
bylo zjištěno, že v jednom z bytů 
se provádí rekonstrukce bytové-
ho jádra a muži, kteří zde pracují, 
mají doklad od vyvezeného mate-
riálu. V druhém z opravovaných 
bytů majitel z rekonstrukce pod-
lahy škváru vysypal do kontejne-
rů. Hlídka městské policie muže 
upozornila, že se tímto dopustil 
přestupku a celou událost oznámí 
na patřičný odbor, kde s ním tento 
přestupek bude projednán. Maji-
tel přislíbil, že vysypanou škváru 
z kontejnerů vybere a zaveze na 
skládku.  (pp)
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V polovině března se žáci 
čtvrtého ročníku setkali ve 
všech předmětech s dobou a 
osobou Karla IV., Otce vlasti. 
Ve třídách 4. B a 4.C pod ve-
dením paní učitelky Klímové a 
Tiché proběhl dvoudenní pro-
jekt s názvem Karel IV.

Završením projektu byla vý-
roba prostorových objektů. Žáci 
4.B postavili jedno ze sídel Karla 
IV., hrad Křivoklát. Žáci 4.C vy-
tvořili celé středověké náměstí 
s kupeckými domy (bednář-
stvím, brnířstvím, kovářstvím, 
hrnčířstvím) a kostelem. Děti se 
seznámily s řemesly, kterými se 

Projekt Karel IV. na Čtyřce
tenkrát lidé živili, a připadaly si 
jako v pohádce. 

Obě třídy využily nabídku 
Střediska volného času Klíč, 
které vyhlásilo soutěž „Světové 
stavby z odpadového materiálu“ 
ke Dni Země a svá výsledná díla 
vystavily v Sadech B. Smetany. 
Jejich středověké náměstí obdi-
vovaly kolemjdoucí děti i dospělí 
a právem získalo 2. místo.

Obě stavby po soutěži putova-
ly do vestibulu naší školy, kde je 
mohou obdivovat také ostatní děti. 
Čtvrťáci už teď jsou zvědaví, do 
kterého století se podívají v dalším 
projektu.  Radomíra Gebauerová

NA DNI ZEMĚ: Tento výtvarný počin si vysloužil 2. místo.
Foto: Petr Pavelka

V rámci oslav Dne Země se 
na 5. základní škole uskuteč-
nil projektový den s názvem 
Máme rádi zvířata. 

Každá třída si zvolila jedno 
zvířátko a zhotovila ho na panel 
z víček PET lahví. A bylo se sku-
tečně na co dívat – přehlídka žiraf, 

Den Země na 5. ZŠ
slonů, tukanů, koček, včelek a ji-
ných zvířátek byla nádherná. Pre-
zentace výtvorů se uskutečnila na 
školním dvoře a děti svá zvířátka 
doprovodily na podium básnič-
kou, říkankou, či příběhem z jeho 
života. A tak tato akce přinesla 
kromě spousty zábavy i poučení.

VYSTAVENÉ EXPONÁTY: Na zakončení projektu si musela škola počkat na příznivější počasí. 
Foto: Petr Pavelka

V pátek 29. dubna se na 2. 
ZŠ uskutečnila ukázka dra-
vých ptáků, která se konala 
na školním hřišti. 

„Viděli jsme dravce malé i vel-
ké, například poštolku, sokola, 
sýčka, puštíka, sovu pálenou, 
sovici sněžnou, orla skalního, 
orla bělohlavého a další. Od so-
kolníků jsme se dozvěděli, že 
sokolnictví je zařazeno na svě-
tový seznam kulturního dědictví 

Sokolníci se předvedli na Dvojce
UNESCO a je skutečným umě-
ním. Sokolníci zajímavě vyprávěli 
o dravcích a nejen to. Předvedli 
nám ukázku lovu – útok dravce 
na atrapu kuny a lišky. Mohli 
jsme si dravce pohladit a vyzkou-
šet si jeho přistání přímo na ruku. 
Sokolníci měli pro nás připravené 
otázky, správné odpovědi od-
měnili pery dravých ptáků. Tato 
akce se nám velice líbila,“ zhod-
notila Markéta Sikorová ze 6. A.

I v letošním roce se frýdecko-
-místecká Základní škola Jiřího 
z Poděbrad aktivně zapojila do 
celoměstských oslav Dne Země, 
které se uskutečnily v sadech 
Bedřicha Smetany v úterý 19. 
dubna od 9 do 15 hodin. Hlav-
ním tématem byly ekologické 
pojmy voda, odpady, ovzduší, 
rostliny a živočichové.

Do projektu Světové stavby 
z odpadového materiálu se při-
hlásila třída 4.B z naší Jedenáct-
ky pod vedením učitelky Martiny 
Jakůbkové. „Soutěž vyhlásilo 
Středisko volného času Klíč a 
byla určena pro žáky prvního i 
druhého stupně a pro kolektivy 
školních družin,“ vysvětlila Mar-
tina Jakůbková a dodala: „Naše 
třída vytvořila do této soutěže 
dvě stavby – Eiffelovou věž 
v Paříži a rotundu sv. Jiří na 
hoře Říp. Protože podmínkou 
bylo použití odpadového ma-
teriálu, využili jsme na stavbu 
„Eiffelky“ spoustu tenkých ruli-
ček novinového papíru. Potýkali 
jsme se s určitými konstrukční-
mi problémy, ale nakonec jsme 
tuto vysokou a náročnou stavbu 
zvládli. Naše rotunda sv. Jiří na 
hoře Říp je celá postavena z ví-
ček od PET lahví a hora vymo-
delována z novinového papíru.V 

Světové stavby z odpadového materiálu

současné době se v hodinách 
vlastivědy zabýváme stavebními 
slohy a chceme dál stavět napří-
klad gotické hrady a města.“

V konkurenci takových 
staveb, jako je Tower Bridge 

v Londýně nebo Tádž Mahal 
v Indii, získali čtvrťáci z Jede-
náctky 1. místo. „Určitě nám 
toto vítězství dalo energii do 
dalšího tvoření,“ doplnila na zá-
věr Martina Jakůbková. 

Foto: Michaela Vařeková 

Dne 29. dubna proběhl na 
školní zahradě Střední školy, 
Základní školy a Mateřské školy 
Pionýrů 2352, Frýdek-Místek na 
ulici 28. října čarodějnický rej na-
šich handicapovaných žáků. Po-
zvání přijali i uživatelé zařízení 
Náš svět – Domov Anenská, uli-
ce J. Lohrera 779, Frýdek-Mís-
tek. Po úvodním zahájení hlavní 
čarodějnicí jsme zhlédli taneční 
vystoupení žáků naší Praktické 
školy dvouleté s názvem „Je-
deme do Afriky“. Přítomní čaro-

3. slet čarodějnic a čarodějů3. slet čarodějnic a čarodějů

dějové a čarodějnice se rozešli 
k připraveným stanovištím, kde 
plnili jednotlivé úkoly. Na závěr 
jsme si zařádili v rytmu hudby a 
poté všichni obdrželi účastnické 

listy a sladkou odměnu.
Zájemci mohou zhlédnout 

fotografie z této akce na našich 
webových stránkách www.ru-
zovka.eu. Mgr. M. Daňková
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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.

Učitelé 1. stupně 4. ZŠ se 
rozhodli uspořádat společ-
nou akci pro rodiče s dětmi. 
19. dubna vznikly ve třídách 
tvůrčí dílny. A protože byl čas 
před Velikonocemi, mohli si 
vyrobit za asistence učitelů 
velikonoční dekoraci do bytu.

Někteří pletli papírové ka-
rabáče, jiní malovali kraslice, 
nebo tvořili závěsnou dekoraci 
z proutí. Mnozí rodiče za přímlu-
vy svých dětí navštívili všechny 
třídy a domů si odnášeli výrobků 
více. Podle počtu přítomných ro-

Tvůrčí dílny na Čtyřce

dičů soudíme, že se akce líbila a 
byla úspěšná a že čas strávený 
ve škole byl příjemný.

Zároveň na 2. stupni probíhal 
Den otevřených dveří. Dopoled-
ne se budoucí šesťáci podívali do 
odborných učeben fyziky a che-
mie, kde jim starší žáci předvedli 
jednodušší pokusy. Tvarovali sklo, 
dělali pokusy s vodou a elektřinou. 
V učebně přírodopisu sledovali 
pod mikroskopem vypreparované 
části rostlin a živočichů. Viděli, že 
se po prázdninách je na co těšit.

Radomíra Gebauerová

Čarodějové a čarodějky ze všech zařízení MŠ Sněženka se slétli na náměstí v Místku, aby si společ-
ně zazpívali a předvedli nová kouzla.                             Petra Strakošová, MŠ Sněženka Sv. Čecha

Již druhé setkání jazykově 
nadaných žáků třetích a čtvr-
tých ročníků z Frýdecko-Mís-
tecka a okolí se uskutečnilo ve 
čtvrtek 28. dubna pod záštitou 
nakladatelství Oxford Univer-
sity Press na frýdecké Základ-
ní škole Jiřího z Poděbrad.

I do druhého ročníku soutě-
že Win with Oxford se zapojilo 
podle její hlavní organizátorky 
a učitelky anglického jazyka Ivy 
Novotné velké množství žáků. 
„Letos přijelo dvacet šest žáků 
ze čtrnácti škol z Frýdku-Místku, 
Frýdlantu nad Ostravicí, Moráv-
ky, Třince, Raškovic, Krmelína 
a okolí,“ řekla Iva Novotná a vy-
světlila zaměření soutěže: „Děti 
soutěžily ve čtecích, psacích, 
poslechových a komunikativních 

Win with Oxford na Jedenáctce
dovednostech, které vycházely 
z úrovně jejich znalostí a ze zá-
kladních konverzačních témat.“ 
O tom, že boj soutěžících byl 
opravdu tvrdý, svědčí i těsné 
bodové ohodnocení nejlepších 
žáků. „První Ema Fialová získala 
123 bodů a s rozdílem jednoho 
bodu se umístila hned za ní Eliš-
ka Minksová. Sandra Nyklová na 
třetí pozici vybojovala 119 bodů,“ 
popsala výsledky soutěžících Iva 
Novotná a pokračovala: „Velmi 
hodnotné ceny do soutěže po-
skytlo naše partnerské naklada-
telství Oxford University Press, 
s nímž již dva roky velmi úzce 
spolupracujeme. Nakladatelství 
nezapomnělo ani na všechny 
doprovázející učitele a ohodnoti-
lo je milými a zajímavými dárky, 

které jistě zpestří jejich další práci 
ve škole. Zatímco žáci soutěžili, 
věnovala se regionální zástupky-
ně nakladatelství OUP Martina 
Válková vyučujícím a seznámila 
je s novinkami a výukovými ma-
teriály nakladatelství.“ 

Na úspěšný druhý ročník 
soutěže Win with Oxford navá-
že v roce 2012 již třetí dubnové 
setkání. „Těším se opět v příštím 
roce nejen na setkání s žáky, ale 
i s vyučujícími, a věřím, že jim 
všem soutěž Win with Oxford 
přináší další pozitivní motivaci do 
jejich práce a učení,“ uzavřela Iva 
Novotná.  Renata Spustová 

1. dubna proběhl na ZŠ a 
MŠ Frýdek-Místek, Lískovec 
audit – třetí obhajoba mezi-
národního titulu Ekoškola. V 
těchto dnech škola obdržela 
zprávu ze Sdružení TEREZA 
PRAHA, které je koordináto-
rem mezinárodního programu 
Ekoškola v ČR, že titul obhá-
jila s platností na čtyři roky s 
právem užívat vlajku, logo a 
název Ekoškola.

Dne 14. června se zástupci 
žáků spolu s pedagogickým do-
provodem účastní konference v 
Praze, kde převezmou Certifikát 
o udělení titulu Ekoškola.

V rámci oslav Dne Země lís-
kovecká škola uskutečnila v po-
lovině dubna konferenci na téma 
Doprava, na kterou se všichni 
připravovali. Už několik týdnů 
dopředu se škola zdobila, děti 

Obhajoba mezinárodního titulu Ekoškola
malovaly obrázky, tvořily modely 
a psaly literární dílka.

„Všichni jsme se shromáždili 
v tělocvičně. Konferenci zahá-
jil moderátor z 9. třídy a přivítal 
naše hosty. Program zahájili prv-
ňáčci se svým tanečkem Auta a 
přednesem básničky. Všechny 
tak příjemně naladili na několik 
prezentací žáků druhého stupně, 
kteří nás seznámili s vývojem 
dopravy. Následoval průzkum 
osmáků o tom, jak se lidé v okolí 
Frýdku-Místku dopravují. Vzá-
pětí jsme mohli vidět tancování 
třeťáků na písničku o raketě a 
hned poté anketu deváťáků o 
dopravě do školy a vzdálenosti. 
Také jsme si procvičili angličtinu 
při vystoupení žáků páté třídy a 
nechyběly pantomimické scénky, 
které nám zahráli žáci z drama-
tického kroužku. V následující 

prezentaci od šesťáků jsme se 
dozvěděli výsledky průzkumu vy-
užití dopravních prostředků. Poté 
jsme znovu slyšeli angličtinu, 
tentokrát ve scénce z reálného 
života, kterou nám zahráli osmá-
ci. Jejich herecké výkony rozve-
selily všechny přítomné. Po ang-
ličtině přišla na řadu chemie. Žáci 
9. třídy nám v prezentaci ukázali 
zajímavý pokus a následovala 
malá soutěž, která prověřila naše 
znalosti. Hned potom vystoupila 
první a druhá třída v písničce o 
koloběžce,” popsala Karolína Ju-
rásková, žákyně 8. třídy.

Poté přišlo vyhlašování vítězů 
soutěží na téma dopravy. Byla 
oceněna nejlepší výtvarná, lite-
rární díla a modely dopravních 
prostředků. A už je známé i 
téma příští konference – Šetrný 
spotřebitel.

(děti s vadami řeči, sluchu a kombinací vad),
 ulice 8. pěšího pluku č. 821, Frýdek-Místek 
nabízí volná místa pro školní rok 2011/2012. 

Zajišťujeme individuální logopedickou a surdopedickou péči, 
rozvoj řečových a komunikativních dovedností.

Tel.: 558 432 367, 603 585 055

Mateřská škola pro děti se 
zdravotním postižením 
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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)
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)
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

Mladší minižačky Basket-
balového klubu Frýdek-Místek 
(1999 a mladší) se ve dnech 
22.-25. dubna zúčastnily vý-
tečně obsazeného basketbalo-
vého turnaje Easter Euro Bas-
ket 2011 v Praze-Vysočanech, 
kterého se zúčastnila družstva 
z celé Evropy. Byla to veliká 
událost, ve které soutěžilo na 
160 týmů chlapců i dívek ve 
svých kategoriích.

„Měli jsme trochu pochybnosti 
o tom, jak to naše děvčata zvlád-
nou. Byl to jejich první tak velký 
turnaj. Ale zápas od zápasu naše 
obavy mizely a museli jsme za-
čít počítat i s nejlepším možným 
umístěním. Holky zápas od zá-
pasu přidávaly na bojovnosti i 
umění a zbavovaly se strachu o 
výsledek,“ rekapitulovali trenéři 
M. Charvát a J. Ručka. Podle 
nich pomohl týmu hlavně vstup 
do turnaje, kdy proti Berlínu zvlá-
dl konec utkání, což holky „nako-
plo“ do dalších bojů. Pomaličku 
postupovaly turnajem a vyhráva-
ly další a další zápasy. Vše vyvr-
cholilo utkáním s Havířovem, kte-
rému měly co oplácet ze soutěže. 
„Děvčata se do zápasu nechala 
až neskutečně nabudit – vedli 
jsme od začátku až do posled-
ního hvizdu rozhodčího. Každý 
vstřelený koš holky doprovázely 

Basket Frýdku-Místku dobyl PrahuBasket Frýdku-Místku dobyl Prahu

radostným výskokem a zatnutou 
pěstičkou. Také povzbuzování od 
starších děvčat z našeho oddílu 
nám hodně pomohlo. Tehdy také 
měla děvčata možnost vidět, kdo 
je a čemu se říká „trenér“. Sou-
peřova trenérka si nepřipouštěla 
možnost porážky. A když k tomu 
došlo, tak ani nepodala ruku sou-
peři na poblahopřání, které ona 
tak ráda přijímá,“ se zadostiuči-
něním popsali trenéři. 

Poslední dvě utkání dovršila 
vítězné tažení týmu a pojistila 

turnajové vítězství bez jediné 
porážky. Nutno poznamenat, 
že rovněž starší minižačky (nar. 
1998 a mladší) z našeho klubu 
zvítězily bez prohry ve své kate-
gorii a dovršily tak triumf frýdec-
ko-místeckého dívčího basket-
balu ve velikonoční Praze.

Výsledky týmu:
F-M - Berlin Selection (D) 

34:26, - Berounky Beroun 43:9, - 
USK Praha 30:15, - Start Havířov 
32:26, - Slovanka Praha 48:22, 
- Slovan Bratislava (SVK) 38:26.

Poslední dubnový víkend 
se do Hradce Králové sjela 
šestnáctka týmů, která se kva-
lifikovala do finálového turnaje. 
Severní Moravu reprezentovaly 
celky DHL Ostrava a frýdecko-
-místecký ŠSK Beskydy.

V úvodním zápase skupiny 
s velkým favoritem celého turna-
je – Brnem se překvapení neko-
nalo a po setech 15:25 a 12:25 
šel beskydský tým do šaten s po-
rážkou 2:0. Rozhodující zápas o 
postup ze skupiny hrály Beskydy 
s týmem Kladna. Zápas by se 
klidně dal okomentovat známým 
sloganem „jednou si dole, jednou 
nahoře“. Úvodní sada byla v plné 
režii našich hráčů a Kladno v ní 
uhrálo pouhých dvanáct bodů. 
Do druhého setu sice nastoupila 
stejná sestava, ale vypadalo to, 
jako by v dresech byli jiní hráči, 
kteří dokázali pouze vyrovnávat 
náskok soupeře. Za stavu 20:20 
sice dokázali jít poprvé do vede-
ní, ale vlastním zkaženým servi-
sem opět postavili soupeře na 
nohy a Kladno zvítězilo 27:25. 
Tie break pro sebe rozhodly Be-
skydy 15:12.

Sobotní duel s Velkým Meziří-

MČR starších žáků ve volejbalu
čím měl průběh přesně opačný a 
po setech 22:25, 25:15, 11:15 sice 
tým Beskyd postoupil do dalších 
bojů, ale se zátěží dvou porážek.
Utkání semifinálové skupiny:
ŠSK Beskydy – Česká Lípa 1:2 

Rodilo se velké překvape-
ní, naši hráči vedli v tie breaku 
10:7, ale nestačilo to. Jen při-
pomínám, že českolipský celek 
skončil v Českém poháru na tře-
tím místě a patří tedy k absolutní 
špičce republiky.

ŠSK Beskydy – Svitavy 1:2 
také tento duel byl vyrovnaný a 
tie break skončil 13:15
ŠSK Beskydy – Kometa Praha 0:2
po vyrovnaném prvním setu 
(26:28) došly síly a hru už určo-
val soupeř.

Nedělní ráno svedlo na jeden 
kurt derby DHL Ostrava a ŠSK 
Beskydy. V utkání roku proká-
zali více morálních hráči Beskyd, 
když zvítězili 2:1 (20:25, 25:18 a 
15:8). Vítězství posunulo Besky-
dy do posledního zápasu o 9.-
10. místo proti Velkému Meziříčí. 
Ten beskydští hráči vyhráli 2:0 a 
patří jim tak 9. místo.

 Miloslav Chrobák,
předseda ŠSK Beskydy

Futsalový klub United Frý-
dek-Místek ukončil první rok 
účinkování v soutěži 2. fut-
salová liga, skupina Východ. 
Velice kvalitní soutěž klub 
jako nováček zvládl poměrně 
úspěšně. Ve své první sezóně 
se umístil ve středu tabulky 
na 7. místě.

„V dalším roce bychom chtěli 
své umístění ještě vylepšit. Futsal 
je velmi dynamicky se rozvíjející 
sport, který začíná v České re-
publice nabírat na významu a my 
jsme rádi, že zapustil své kořeny 

i ve Frýdku-Místku,“ říká Martin 
Sojka, vedoucí mužstva United 
Frýdek-Místek, které vzniklo v 
roce 2007 z původního týmu 
BonCafe Frýdek-Místek, který 
byl založen o dva roky dříve, na 
podzim 2005. „Po doplnění týmu 
vhodnými typy hráčů a následné 
stabilizaci přišly první výrazné 
úspěchy, kdy se United F-M do-
kázal vypracovat z průměrného 
futsalového mužstva nejnižší 
okresní soutěže až do druhé 
nejvyšší soutěže v ČR – 2. ligy,“ 
připomíná Martin Sojka.

Nováček v 2. lize obstál

TK TENNISPOINT Frýdek-
-Místek uspořádal ve dnech 
21.-25. dubna sdružený okres-
ní přebor v kategoriích mlad-
ších a starších žáků. Na rozdíl 
od jiných okresů turnaj vyhlá-

NEJLEPŠÍ DEBLISTÉ: Zleva Vojtěch Merta, Filip Šenk, frýdlantský 
Ondřej Závada a Kryštof Krmaschek.  Foto: Petr Pavelka

Okresní tenisové přeboryOkresní tenisové přebory

sil jako otevřený, a tak se díky 
tomu odehrál ve Frýdku pro-
zatím nejkvalitněji obsazený 
turnaj mladších žáků začína-
jící venkovní sezony v rámci 
celé republiky.

Ve starších žácích se dařilo Pa-
trikovi Pavelkovi, který ještě i příští 
rok může hrát mladší kategorii, 
ale probojoval se až do semifi-
nále, kde ztroskotal na frýdecko-
-místeckém odchovanci Liborovi 
Polákovi, jenž bohužel prohrál ve 
finále. Chuť si ale Polák spravil 
alespoň v deblu, kde zvítězil.

V turnaji mladších žáků chtěli 
domácí potvrdit mimořádnou sílu 
oddílu v této věkové kategorii, 
navíc ve velmi silné konkurenci. 
Do čtvrtfinále se dostali hned 
tři hráči – Šenk, Pavelka a Kr-
maschek, posledně jmenovaný 
nakonec dokráčel až do finále. 
Všichni čtyři domácí hráči se 
dostali se svými parťáky do se-
mifinále čtyřhry, duo Šenk-Merta 
celý debl vyhrálo.  (pp)

Samotný zápas s juniorkou 
prvoligového Brna se odehrál 
před hrstkou diváků. Naši pří-
znivci, kteří na zápas dorazili, 
ale viděli třetí vítězství naše-
ho celku v řadě. 

Úvod zápasu se odehrával 
převážně mezi oběma šest-
náctkami, bez vyložených 
šancí. Když už si naši hráči 

Valcíři přehráli juniorku Brna
FC ZBROJOVKA BRNO B – FOTBAL F-M 0:1 (0:0)

nějakou tu šanci vypracova-
li, vychytal je dobře chytající 
Hladký. Šance Švrčka, H. 
Prokeše či Biolka v první půli 
zůstaly neproměněny. 

Začátek druhého poločasu 
měli domácí aktivnější. Vytěžili 
z toho tři rohové kopy, ale bez 
vážnějšího ohrožení Lužného 
branky. V 53. minutě zahrál 
Kerbr autové vhazování na 

Cesneka a po jeho tvrdé střele 
se k odraženému míči dostal 
Soukup, který lišácky svou šanci 
proměnil – 0:1. 

V dalším kole měli naši muži 
volno, jelikož Vítkovice se v zim-
ní pauze z MSFL odhlásily. Na 
fotbal se tak ve Stovkách půjde 
ve středu 18. května, kdy se v 
rámci 17. kola u nás představí 
tým Hulína.
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fotbal mládeže
DOROST

starší dorost A - 1. FC Slo-
vácko B 1:2 (0:0) 

Malyjurek
V dalším mistrovském utkání 

podlehli mladí valcíři na 
domácím hřišti týmu Slovácka 
těsným rozdílem 1:2. Utkání by 
slušela spíše remíza, protože i 

naši dorostenci si vytvořili šance 
ke vstřelení branky. Tu největší 
měl Malyjurek, který neproměnil 

penaltu odpískanou za faul 
brankáře na něj.

mladší dorost A - 1. FC Slo-
vácko B 2:2 (2:1) 

A. Preči 2
starší dorost B - SK Uničov 

1:2 (1:1) 
Murín

mladší dorost B - SK Uničov 
1:2 (1:2) 
Glembek

ŽÁCI
SK Sigma Olomouc - starší 

žáci A 2:0 (1:0) 
SK Sigma Olomouc - mladší 

žáci A 8:0 (5:0) 

mladší žáci B - FC Vítkovice 
B 2:3 (1:3)

Smítal, Pánek
starší žáci B - FC Vítkovice B 

1:5 (0:4) 
Janík

PŘÍPRAVKA
ročník 2004

Turnaj v Opavě 3. místo
ročník 2002 

Turnaj v Otrokovicích 6. místo
ročník 2000

Turnaj v Otrokovicích 3. místo
FM - Třinec 0:0, FM -Trnava 
2:0, FM - SK Louky 0:0, FM - 

Slovácko 0:1, FM - Česká Ves 
9:0, FM -  Kroměříž 3:0, FM - 
Zlín 1:0, FM - Otrokovice 1:0

Sestava: Slovák, Zima, Fukala 
M., Polášek, Kubala, Fukala J., 

Buchlovský, Křižák, Bystroň, 
Dryák, Kubáň, Kamenišťák, Že-
lazko, Hajnoš. Vítěz dovednost-

ních soutěží: Kubala Jan
ročník 2001

FM A - S. Město B 9:0, FM B - S. 
Město A 2:3, FM A - S. Město A 
3:0, FM B - S. Město B 9:0

z atletiky

Slezanští skvěle v Hrádku
17. ročník Běhu Hrádkem 

proběhl za krásného slunečného 
počasí a vyrazil na něj plný auto-
bus běžců Slezanu Frýdek-Mís-
tek. Mezi dvě stě padesáti běžci 
si vedli velice dobře a přivezli 
celkem 8 vítězství, 7 druhých a 
6 třetích míst. Tentokrát se o 
úspěch zasloužili spíše ti starší. 
Z mladších se na stupně vítězů 
prosadil pouze Martin Vlk mezi 
dětmi 2005 na 3. místo a mezi 
děvčaty 2002-2004 vybojovala 
Klára Ningerová 2. místo. Mladší 
žákyně však zahájily medailovou 
žeň. Zvítězila Helena Benčová a 
časem 2:08 vylepšila traťový re-
kord, druhá doběhla Eva Pišteko-
vá a třetí Kristýna Škanderová. V 
mladších žácích zvítězil Dominik 
Janeček a třetí doběhl Dominik 
Haltof. Ve starších žačkách sved-
ly fantastický souboj sestry Sie-
beltovy, nakonec v pořadí Vero-
nika před Kateřinou. Výsledkem 
souboje bylo výrazné vylepšení 
traťového rekordu, který pokořila i 
třetí Natálie Závorková. V doros-
tenkách obsadila Michaela Da-
nysová třetí místo, ovšem doros-

tence ovládl Pavel Szymala. Mezi 
juniory na trati 3,5 km zvítězil 
Tomáš Filipec, juniorky na stejné 
trati ovládla Petra Čaganová před 
Veronikou Moškořovou. Petra se 
stala rovněž absolutní vítězkou 
mezi ženami. V ženách nad 35 let 
doběhla Helena Benčová druhá. 
V hlavním závodě mužů na 8 km 
doběhl Jan Zemaník na 2. místě, 
v kategorii nad 40 let byl druhý 
Martin Bušek a třetí Jaroslav 
Vernarský, mezi muži nad 50 let 
zvítězil Josef Nejezchleba a nad 
60 let František Holec.

Běžci Slezanu v Tatrách
Skupina sedmnácti mladých 

běžců Slezanu Frýdek-Místek 
využila velikonoční prázdniny 
ke krátkému soustředění ve Vy-
sokých Tatrách. Zázemí našli v 
rehabilitačním sanatoriu v Tat-
ranské Kotlině, kde mají k dispo-
zici tělocvičnu, bazén s vířivkou 
a saunou. Ve volném čase nav-
štívili rovněž nádhernou Belian-
skou jeskyni a sportovní areál 
na Štrbském plese. Hlavně však 
absolvovali náročný objemový 
trénink v krásném vysokohor-
ském prostředí.

Frýdek-Místek byl vidět
Čtyřicítka běžců Slezanu 

Frýdek-Místek vyrazila na velký 
běžecký závod do Boskovic. Za 
chladného počasí se uskutečnil 
sice teprve 2. ročník tohoto závo-
du, ovšem akce je pojata opravdu 
velkoryse a je velkou společen-
skou událostí pro toto městečko. 
Na krásném náměstí se na start 
postavilo v různých kategoriích 
více než 1000 účastníků, což řadí 
tento běh na třetí místo na Mo-
ravě! V doprovodném programu 
vystoupili zpěváci Ben Cristovao 
a Petr Bende a ceny nejlepším 
předával dvojnásobný olympijský 
vítěz v kanoistice Martin Doktor. 
Kromě odměn pro nejlepší bylo 
pro každého účastníka připrave-
no sportovní tričko s emblémem 
závodu. Naši reprezentanti si 
vedli skvěle, i když byly vypsá-
ny trošku neobvyklé kategorie. 
Mezi chlapci 7-9 let vybojoval 3. 
místo Robin Dorotík. Mezi děv-
čaty 10-12 let jsme měli hned 
dvě naše na stupních vítězů – 2. 
místo Kristýna Škanderová a 3. 
místo vybojovala Petra Pavlás-
ková. Děvčata 13-15 let už byla 
plně v režii frýdecko-místeckých 
běžkyň, když zvítězila Veronika 
Siebeltová před Natálií Závorko-
vou a třetí finišovala Helena Ben-
čová. Ve stejné kategorií žáků 
se na 2. místo prosadil Dominik 
Haltof. V takzvaném Hobby běhu 
na 1600 metrů byl mezi 140 star-
tujícími nejlepší Pavel Szymala. 
Závod na 4 km ovládli mezi muži 
zcela běžci Slezanu, zvítězil s 
přehledem Peter Mikulenka před 
Tomášem Filipcem a Janem Ze-
maníkem. Mezi ženami se na třetí 
místo prosadila Petra Čaganová. 
Všem blahopřejeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci oddílu i 
města.

VYHLÁŠENÍ DĚVČAT 13-15 LET: Slezan obsadil první tři místa v 
pořadí V. Siebeltová, N. Závorková, H. Benčová.

Páté vítězství frýdecko-
-místeckých házenkářů v řadě 
viděla v ZUBR extralize háze-
né mužů, nadstavbě o 7.-12. 
místo, sportovní hala 6. ZŠ ve 
Frýdku-Místku. 

První poločas byl vyrovnaný, 
i když za stálého vedení domá-
cího družstva. Především Hojník 
udržoval domácí stále o krok 
napřed před jejich regionálním 
sokem. Rozhodující náskok si 
domácí vybudovali už v úvo-
du druhé půle. Ve 45. minutě 
to bylo už 17:13 a minimálně 

Další domácí vítězství házenkářů
SKP F-M – Kopřivnice 25:19 (11:9) 

tříbrankový náskok si domácí 
pak udržovali až do posledních 
minut. V posledních třech mi-
nutách už padaly branky jen do 
sítě Kopřivnice. Postarali se o 
ně Dyba s Loešem Petrovským, 
a tak nakonec frýdecko-místečtí 
házenkáři porazili svého soupe-
ře šestibrankovým rozdílem.

Sestava a branky SKP: Šol-
tés (55%), Pohludka – Petrovský 
1, Horut 2, Pernický 1, Drozd, 
Unger 2, Dyba 6/3, Vacula, Hes 
4, Holbein 3, Hladký 1, Hojník 4. 
Trenér Jiří Kekrt 

SKP SE DAŘÍ: Frýdecko-místečtí házenkáři vyhráli už pětkrát za 
sebou.   Foto: Petr Pavelka

Od první minuty bylo jasné, 
že družstvo SKP přijelo do 
Přerova bodovat, soustředěný 
a velmi dobrý kolektivní vý-
kon, výborně chytající brankář 
Šoltés, to byl základ úspěchu. 

Ve 12. minutě jsme vedli 7:5 
a mírný náskok jsme udržovali 
až do poločasu (11:15). Vstup 
do druhého poločasu vyšel SKP 
excelentně. První patnáctiminu-
tovku vyhráli 7:1 a vybudovali si 

Body přivezli i z Přerova
Sokol HC Přerov – SKP F-M 22:35 (11:15)

desetibrankové vedení (12:22). 
V té době domácí nebyli schopni 
překonat výborného frýdecko-
-místeckého brankáře Šoltése. 
Posledních patnáct minut utkání 
pokračovali hráči SKP v kvalit-
ním výkonu a dokráčeli k velmi 
důležitému vítězství.

,,Výkonnost týmu se zlepšu-
je. Věděli jsme, že to v Přerově 
bude buďto v případě porážky 
boj o tvrdou záchranu nebo v 

případě vítězství boj o osmé 
místo. Náš výkon měl hlavu a 
patu, byl kolektivní, ale byly tam 
i individuální výkony, takže jsem 
spokojen,“ uvedl trenér Jiří Kekrt 
po utkání.

Sestava a branky SKP: Šol-
tés, Pohludka – L. Petrovský 3, 
O. Meca 3, Horut 1, Pernický 3, 
Drozd, Unger 1, Dyba 3, Vacula, 
Hes 6, Holbein 5, Hladký 2, Hoj-
ník 8/3. Trenér: Jiří Kekrt

O 5. místo – 2. zápas:
Frýdek-Místek – Slavia Praha 

0:3 (-14, -23, -19)
Konečné pořadí:

1. Prostějov

Sokolky skončily uprostřed extraligové tabulky volejbalu
2. Olomouc

3. Brno
4. Olymp Praha
5. Slavia Praha

6. Frýdek-Místek

7. Přerov
8. Ostrava
9. Liberec

10. Šternberk
11. Střešovice (sestup)
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Svaz důchodců ČR, měst-
ská organizace Frýdek-Místek, 
připravuje pro své členy pravi-
delně dva až čtyři zájezdy mě-
síčně. Jejich zaměření je velmi 
pestré – historické i přírodní 
památky, kulturní a umělecké 
události, turistické výlety a 
využíváme další aktuální pří-
ležitosti. Naši fundovaní orga-
nizátoři a průvodci sestavují 
programy tak, aby byly pestré 
a zajímavé pro každého.

Nedávno jsme se vydali do 
Karviné-Fryštátu. Cestou jsme 
si prohlédli Lašskou jizbu v Sed-
lištích. Účastníci byli překvapeni 
exponáty. Vidět starou „jizbu“ 
vybavenou vskutku „postaru“ a 
všechny drobné domácí předměty 
z počátku minulého století. Všich-
ni vzpomínali na dobu, kdy to vše 
viděli v praxi. Poklonu musíme 
složit i paní Rusnokové, která o 
všem nadšeně vyprávěla. Pak 
jsme si prohlédli Národní kulturní 
památku dřevěný kostel z roku 
1634 a vyslechli si vyprávění 
místního faráře. Naše cesta po-
kračovala do Šenova. Zde jsme 
si prohlédli kostel „Prozřetelností 
Boží“ a průvodkyní nám byla paní 
Simona Slavíková. Výklad upo-
zornil na jednotlivé artefakty a byl 

8. června od 19 hodin zazní 
poprvé v Nové scéně Vlast 
písně jedinečné české písnič-
kářky a šansoniérky Radůzy. 

„Tato talentovaná česká 
zpěvačka obdržela hned tři 
ocenění „Anděl“ Akademie 
populární hudby v kategoriích 
Zpěvačka roku, Objev roku, 
Folk a Country. Vystudovala 
konzervatoř obor zpěv a sklad-
ba. Inspiraci pro svou hudbu 
čerpá nejen z chansonu, ale 
především z folkloru a „měst-
ských odrhovaček“, čímž své 
koncertní vystoupení promění 

Do Nové scény Vlast se chystá Radůza
v zajímavý netradiční zážitek. 
Skvěle hraje na harmoniku, ky-
taru, flétnu, klavír a lesní roh,“ 
přiblížila Linda Fenclová z Ná-
rodního domu.

Radůza vydala v roce 2010 
album „Miluju vás“, které se udr-
želo na 1. místě hitparády pět 
týdnů a tím se stalo jejím nejlep-
ším a nejvýraznějším albem. 

Písně z tohoto alba a mnoho 
dalších zazní za doprovodu vý-
borných hudebníků Petera Bin-
dera (kytara), Miloše Dvořáčka 
(bicí) a Jana Jakubce (basa)

Vstupné: 280 Kč/260 Kč.

Hudba legendy českého 
folku Vlasty Redla se rozez-
ní sálem Kina Petra Bezru-
če 17. května od 19 hodin. 
Po více než roční koncertní 
přestávce a téměř pětileté 
kapelní odmlce se tento pí-
sničkář a hudebník letos na 
jaře vrátil na pódia.

„Rodák z Nového Jičína je 
známý zpěvák, textař a sklada-
tel, ale zároveň i nadaný mul-
tiinstrumentalista, který hraje na 
kytaru, klávesy, piáno, mando-

Folková legenda Redl v kině
línu a mnoho dalších nástrojů,“ 
prozradila Linda Fenclová z Ná-
rodního domu.

Vlasta Redl začal koncertovat 
od 15 let, kdy vystupoval s různý-
mi bigbítovými skupinami na ta-
nečních zábavách ve Valašském 
Meziříčí a okolí. Působil ve skupi-
ně AG Flek a jako autor písní se 
poprvé zviditelnil díky vizovické 
skupině Fleret, která jeho písně 
Holky z Utopie, Sbohem galá-
nečko, Večer křupavých srdíček 
zařadila do svého repertoáru.

„Během loňské koncertní 

Hurvínek a jeho přá-
telé se opět představí 
ve Frýdku-Místku v Nové 
scéně Vlast!

„Divadlo Spejbla a Hur-
vínka Praha je rezervované 
téměř na rok dopředu. Pro-
to jsme velmi šťastni, že se 
nám povedlo Hurvínka do 
našeho města přivést. Le-
gendární dřevěné postavič-
ky se na jevišti Nové scény 
Vlast objeví po dvouleté 
přestávce,“ těší Lindu Fenc-
lovou z Národního domu.

V daném případě zřejmě 
platí „to nejlepší na konec“, 
protože legendární divadlo Spej-
bla a Hurvínka Praha představuje 
závěr dětské divadelní sezóny 
2010/2011. 10. června od 16 hodin 
do Nové scény Vlast opět zavítá 
pan Spejbl a Hurvínek, krom hlav-
ních hrdinů se představí i Mánička 
s paní Kateřinou. „Našim dětským 
divákům přivezou hru, která nese 
název Hurvínkův popletený ví-
kend. Děti se mohou těšit na je-
dinečné dobrodružství v příběhu o 
jednom zamotaném víkendovém 
odpoledni, ze kterého půjde hlava 
kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, 

Zažijte Hurvínkův 
popletený víkend

panu Spejblovi a paní Kateřině, 
ale také dvěma medvíďatům, která 
utekla z cirkusu,“ přibližuje obsah 
představení Linda Fenclová. 

Předprodej vstupenek začal 
9. 5. v Nové scéně Vlast, cena 
vstupenek je 160 Kč.

V interpretaci a zároveň jako 
režiséři se vám představí: Hele-
na Štáchová – Mánička a pani 
Kateřina, Martin Klásek – Hurví-
nek a Spejbl.

Hra plná písniček a grotesk-
ních situací zaručeně pobaví a 
potěší i ty nejmenší diváky.

kým šéfem Městského divadla 
Kladno, padne ve Frýdku-Místku 
nepochybně na živnou půdu, pro-
tože jedním z hlavních aktérů me-
diální kauzy je frýdecko-místecký 
politik Věcí veřejných Lukáš Vích. 
Ten bude jistě pozorně sledovat 
výkon Ondřeje Pavelky, známé-
ho z filmu Výchova dívek v Če-
chách a seriálu Ulice. Sekundo-
vat mu bude Barbora Poláková, 
která si zahrála poslankyni Kočí. 
Ondřej Pavelka alias Lukáš Vích 
se má objevit v kroji, s košíkem, 
dřevěnými vidlemi a ohromným 
magnetofonem, který má navo-
zovat dojem „štěnice“, takže o 
zábavu bude jistě postaráno.

Scénický projekt připravilo 
pražské divadlo A Studio Rubín.

Senioři na cestách za kulturou
nejen na vysoké odborné úrovní, 
ale přednesen s láskou a hrdostí. 
Cesta pokračovala dál do Kar-
viné-Fryštátu. Zámek ve správě 
Města Karviná mnohé překvapil, 
je pečlivě udržován a provázejí 
odborně vzdělaní průvodci. Všich-
ni obdivovali benátské lustry i 
další historické předměty, které se 
vskutku hned tak nevidí.

Překvapením pro účastníky 
byl kostel sv. Petra z Alkantary – 
šikmý kostel. Kostel původně na 
kopečku se propadl díky dolování 
o 37 metrů a ještě se bude dále 
propadat. Výklad pana pátera Ví-
chy byl vynikající a všichni jsme 
tiše poslouchali příběh kostela.

Zájezd byl zakončen v Rybím 
domě v Chotěbuzi. Účastníci se 
konečně najedli a napili, pro-
hlédli si akvária a jeli jsme do 
Frýdku-Místku. 

Ne vždy se podaří zájezdy 
naplnit. Snažíme se o připravo-
vaných akcích včas a co nej-
výstižněji informovat, případně 
zveřejňovat jejich hodnocení. 
K tomu slouží naše každoměsíční 
setkávání v Národním domě a vy-
dávaný informátor. Budeme k na-
šim sdělením využívat také další 
možnosti, jako je na příklad tato.

 Anna Škarabelová

Blonďatá bestie Kristýna ve městě
Nová scéna Vlast uvede 28. 

května od 19 hodin mimořádné 
představení Kristýna – blonďa-
tá bestie, které je inspirováno 
přepisem kontroverzní na-
hrávky ze setkání bývalé šéfky 

poslaneckého klubu strany Vě-
cích Veřejných Kristýny Kočí 
se spolustraníky, která se před 
časem objevila v médiích.

Projekt režiséra Tomáše Svo-
body, který je zároveň umělec-

výluky Redl dopsal šestnáct let 
rozepsanou knížku o přátelství 
a společných zážitcích se Sam-
sonem a Slávkem Janouškem, 
která vyšla rovněž na jaře pod 
názvem My tři a já a která je 
součástí promo jarního koncer-
tu,“ doplnila Linda Fenclová.

Fanoušci bigbítu, folku a lido-
vé tvorby by si neměli nechat ujít 
tento jedinečný hudební zážitek.

Vstupné: 230 Kč/280 Kč. A 
jako bonus ke každé zakoupené 
vstupence dostanete CD „Staré 
pecky“ zdarma.
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(Pokračování ze strany 3)
„Cílem těchto pravidelných 

setkávání kynologů je předávání 
zkušeností, nácvik se psy v cizích 
prostorách a lokalitách i další vzá-
jemná spolupráce,“ doplnil ředitel 
Městské policie ve Frýdku-Místku 
Milan Sněhota, který zároveň 
pochválil práci své kynologické 
jednotky. Ta byla založena jako 
součást operativní skupiny, dva 
psovodi se dvěma německými 
ovčáky jsou nasazováni převáž-
ně na noční služby o pátcích a 
sobotách, ale v ulicích se pohy-
bují i ve všední dny a také často 
potěší děti ve školkách a školách 
v rámci prevence kriminality.

„V rámci výkonu služby se 
psovodi podílejí nejčastěji na 

kontrolách bezdomovců a účast-
ní se i kontrol barů zaměřených 
na podávání alkoholu mladist-
vým. Psovodi také přispívají 

Policejní kynologové si předávali zkušenosti

Víceúčelová sportovní hala 
u řeky Ostravice bude od pát-
ku 22. května do neděle 22. 
května patřit pátému ročníku 
Frýdecko-Místeckého veletrhu. 

Návštěvníkům nabídne řadu 
novinek a inspirace z oblasti 
stavebnictví, bytového vybavení, 
ale i vybavení pro dílnu či za-
hradu. Zájemci zde budou moci 
získat informace typu „co je no-
vého“, ale také „u koho mám ob-
jednat“ a „u koho získám slevu“. 
Brány haly budou v uvedené dny 
otevřeny od 9 do 18 hodin. 

„Nabídka vystavujících firem je 
opravdu bohatá, zahrnuje širokou 
škálu stavebních a izolačních ma-
teriálů, představeny budou různé 
typy oken, dveří i vrat, ale také 
čističek odpadních vod nebo top-
ných systémů. Nabídnuty budou 
také novinky v oblasti zdravého 
spaní, včetně postelí, roštů, mat-
rací i přikrývek. Ti, co chtějí zdravě 
vařit, se mohou těšit na titanové 
nádobí i nabídku kuchyňských ro-
botů, chybět nebude ani nabídka 
finančních ústavů a realit. V sobo-
tu bude na veletrhu přítomna také 
bytová designérka, která zdarma 
poradí, jak harmonicky, účelně a 
moderně zařídit byt, dům nebo 
chalupu,“ uvedla manažerka vý-
stavy ze společnosti Omnis Olo-

Frýdecko-Místecký veletrh a pouť
mouc Veronika Povýšilová. 

„Frýdecko-Místecký veletrh 
doprovodí zábavný program 
s Radiem Čas, který finančně 
podpořil Magistrát města Frýdku-
-Místku. V sobotu a v neděli se u 
Víceúčelové sportovní haly usku-
teční pouť Radia Čas. Návštěv-
níci se mohou těšit na kolotoče, 
pouťové atrakce, soutěže i dob-
roty, ale hlavně na spoustu zá-
bavy. V sobotu jsou na programu 

vystoupení Martina Maxy, Leony 
Šenkové i kapely Špek band. Ve-
čer se pak přítomní budou moci 
pobavit na rádiové diskotéce, 
která potrvá až do půlnoci. V ne-
děli se mohou zejména děti těšit 
na spoustu soutěží nebo na vy-
stoupení streetové taneční skupi-
ny Dancepoint,“ přiblížil program 
dvoudenního maratonu zábavy 
náměstek primátora Petr Cvik. 

Jste všichni srdečně zváni.

Dětský den s SCHÄFER SCHOOL
Dětský den s SCHÄFER 

SCHOOL se koná dne 28. 5. 
v areálu tenisových kurtů TE-
NNISPOINT, vedle budovy bý-
valého ředitelství VP. Ve 14,00 
začíná oficiální zahájení akce 
primátorem města Frýdku-
-Místku Petrem Cvikem. 

Tento den plný angličtiny, po-
hybu a zábavy pořádá agentura 
FUN-PRO, která se specializuje 
na produkci netradičních spo-
lečenských a sportovních akcí. 
Ve spolupráci s tak trochu jinou 
školou SCHÄFER SCHOOL vy-

tvořila program pro děti a mlá-
dež na celé sobotní odpoledne. 
Čekají na vás zábavné soutěže 
a aktivity spojené s angličtinou, 
rodilý mluvčí, tenisová exhibice, 
dětská diskotéka, opékání špe-
káčků, ukázky tenisových trénin-
ků, zumba pro děti i dospělé. Po 
splnění všech připravených úko-
lů se děti mohou zúčastnit tom-
boly a v ní vyhrát zajímavé ceny. 
Rodiče si s dětmi mohou zahrát 
zdarma tenis, nechat se nama-
sírovat Filipínkou z Asian Relax 
Clubu a další. Více o programu 

k posílení bezpečnosti strážníků, 
nedávno například při řešení 
hospodské rvačky,“ vyjmenoval 
Milan Sněhota.  (pp)

najdete na www.fun-pro.cz a na 
www.schaferschool.cz.

Cílem této akce je zábavnou 
a nenásilnou formou ukázat dě-
tem, jak trávit volný čas a rela-
xovat jinak, než vysedáváním u 
počítače či v horším případě uží-
váním návykových látek. Věří-
me, že pokud ukážeme včas dě-
tem a mládeži tento směr, naše 
úsilí přinese ovoce v podobě 
vzdělaných dětí a plných spor-
tovišť. Myslete na budoucnost 
svých dětí a přijďte se s námi 
učit i bavit. Těšíme se na Vás.

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

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

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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



10 Květen 2011Ocenění žáci a studenti

Základní škola národního 
umělce Petra Bezruče ve Frýdku-
-Místku navrhla k ocenění Cyrila 
Novotného, žáka 6. ročníku s vel-
kým rozsahem vědomostí. Cyril 
reprezentuje školu v řadě soutěží. 
Postoupil do krajského kola v Py-
thagoriádě. Zvítězil v krajském 
kole zeměpisné olympiády a bude 
naše město reprezentovat v celo-
státním kole v Plzni. 

Základní školu na ul. Jana 
Čapka reprezentuje Lenka Loj-
kásková, žákyně 8. ročníku. 
Lenka zvítězila v okresním kole 
dějepisné olympiády, v krajském 
kole se stala úspěšným řešite-
lem. Neúčastní se úspěšně jen 
vědomostních soutěží, ale je 
aktivní při zpracovávání projektů 
a prezentací, také při mimoškol-
ních akcích. Pro příkladné chová-
ní a ochotu pomoci je uznávanou 
osobností i v třídním kolektivu. 

Žák 5. třídy Základní školy na 
ul. Komenského Tomáš Tatran 
se úspěšně zapojuje do všech 
soutěží a olympiád. Jeho silnou 
stránkou je matematika a sport. 
Po úspěších v matematických 
soutěžích a olympiádách se 
probojoval do celostátního kola 
logické olympiády organizované 
každoročně Mensou ČR. V listo-
padu 2010 se utkal s těmi nejlep-
šími žáky naší republiky a dostal 
se mezi 70 nejlepších. 

Nejmladším oceněným je 
Daniel Židek, který navštěvuje 
3. třídu Základní školy na ul. El. 
Krásnohorské 2254. Daniel hra-
je od čtyř let šachy. Po umístění 
na 3. příčce v ČR věkové kate-
gorie do 8 let letos zvítězil v kraj-
ském přeboru v soutěži rapid a 
získal titul nejlepší žák na mist-
rovství ČR v šachu 1.-5. tříd. 

OCENĚNÍ ŽÁCI: Slavnostní odpoledne proběhlo ve velké zasedací síni frýdecko-místeckého magistrátu za účasti primátora Petra Cvika a vedoucí odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy Ilony Nowakové.              Foto: Petr Pavelka

Nejlepší žáci a studenti frýdecko-místeckých škol

Michaela Lebedíková ze Zá-
kladní školy na ul. Pionýrů se od 
8. třídy zapojila do plnění úkolů 
v rámci mezinárodního projektu 
Comenius, týkajících se zdraví a 
zdravého životního stylu. Letos 
úspěšně reprezentovala svou 
školu v okresní soutěži jazyka 
anglického, kde v silné konku-
renci obsadila 2. místo. Zvítězila 
v soutěži základních škol a více-
letých gymnázií Dovednosti v in-
formačních technologiích. 

Karina Břenková, žákyně 
8. ročníku, vzorně reprezentuje 
v přírodopisných olympiádách 
Základní školu na ul. 1. máje, 
město Frýdek-Místek i náš kraj. 
Karina vloni zvítězila v krajském 
kole přírodopisné olympiády, po-
stup do kraje zopakovala i letos. 
V okresním kole fyzikální olympi-
ády se umístila mezi úspěšnými 
řešiteli. Své vědomosti uplatnila 
v televizní přírodopisné soutěži 
Hra na zelenou, kde v republiko-
vém kole získala krásné 2. místo. 

Základní školu na ul. ČSA 
úspěšně reprezentuje Markéta 
Bortlová z 9. třídy. Markéta ob-
sadila 6. místo v krajském kole 
olympiády v matematice, v okres-
ním kole olympiády v německém 
jazyce obsadila 2. místo. Průběž-
ně se také skvěle umísťuje v Py-
thagoriádě. K jejím zálibám mimo 
jiné patří četba Harryho Pottera 
v anglickém originále. 

Základní škola na ul. El. Krás-
nohorské 139 nominovala k oce-
nění žáka 9. třídy Petra Dorňáka 
za reprezentaci školy v předmě-
tových soutěžích, zvláště v mate-
matice, fyzice a informatice. Také 
je úspěšným řešitelem olympiády 
v jazyce českém a anglickém. 
Ocenění si zaslouží i za aktivní 

práci v redakční radě časopisu 
Devítkoviny. Petr se těší přiroze-
né autoritě pro své osobní vlast-
nosti, je oporou třídního kolektivu. 

Martin Benko, žák 9. třídy 
Základní školy na ul. Jiřího z Po-
děbrad, výjimečným a nezištným 
způsobem přispěl k adaptaci 
tělesně postiženého spolužáka 
do kolektivu třídy. Martin dlouho-
době aktivně napomáhá svému 
spolužákovi v situacích, které 
pedagogická asistence nezahr-
nuje a které by mu neumožnily 
plnohodnotně se účastnit života 
třídy. Věnuje se mu ve svém vol-
ném čase. Díky němu se Matěj 
seznámil se sportovními aktivita-
mi a účastnil se zážitkových pro-
gramů, které by bez pomoci spo-
lužáka byly pro něj nedostupné. 

Základní umělecká škola Frý-
dek-Místek nominovala k ocenění 
Barboru Halamovou, klavíris-
tku p. učitelky Sylvy Krasulové. 
Barbora patří mezi nejlepší žáky 
školy. Vystoupila na řadě koncer-
tů, soutěží a přehlídek. V několika 
regionálních soutěžích se umístila 
na předních místech jako sólová i 
komorní hráčka. Od září bude stu-
dovat hru na klavír na Janáčkově 
konzervatoři v Ostravě. 

Střední školu gastronomie a 
služeb Frýdek-Místek úspěšně 
reprezentuje na národních a me-
zinárodních barmanských soutě-
žích Lucie Braneacová. Lucka 
získala např. 3. místo na soutěži 
Steel Cup Třinec 2010, 2. místo 
na Gastrofestivalu Ostrava, 3. 
místo v soutěži konané v Novém 
Jičíně O pohár náměstkyně hejt-
mana Moravskoslezského kraje 
a 2. místo v soutěži Hanácký po-
hár 2011 Prostějov. 

Studentka Obchodní aka-

demie Frýdek-Místek Kateřina 
Kouláková dosahuje jak výbor-
ných studijních výsledků, tak se 
angažuje i mimo školu v řadě 
sportovních, pěveckých a re-
citačních soutěží. V minulosti 
získala 2. místo v republikové 
soutěži Děti fitness aneb spor-
tem proti drogám, probojovala 
se též do semifinále celore-
publikové soutěže X-FACTOR 
mezi nejlepších 16 zpěváků 
v kategorii 15-24 let. Letos po-
stoupila do semifinále pěvecké 
soutěže Czechtalent. Mimo jiné 
již čtvrtým rokem pořádá vý-
chovné koncerty „Boj proti násilí“ 
a „Protidrogový koncert s vývo-
jem populární hudby“ s kapelou 
Sagar. Představení zhlédlo více 
než 10 000 studentů v našem 
kraji i na území Polska. Získala 
čestné uznání v recitační soutěži 
Puškinův památník a též 2. mís-
to v okresním a krajském kole 
přeboru sportovní gymnastiky. 

Studentka Ludmila Rosová 
ze Střední školy oděvní a obchod-
ně podnikatelské z Frýdku-Místku 
svou školu již několikrát úspěšně 
zviditelnila jako módní návrhář-
ka. V letošním školním roce se 
zúčastnila kreativní soutěže pro 
žáky základních a středních škol 
„Ostravsko v příběhu planety 
Země...“ pořádané Hornicko-ge-
ologickou fakultou a Hvězdárnou 
a planetáriem J. Palisy VŠB-TU 
Ostrava, v níž v kategorii středních 
škol získala první místo.

Střední odborná škola požár-
ní ochrany a Vyšší odborná ško-
la požární ochrany ve Frýdku-
-Místku nominovala na ocenění 
představiteli statutárního města 
studenta Radima Staviaře. 
Radim má výborné studijní vý-

sledky, neváhá aktivně pomoci 
spolužákům a všude, kde je 
třeba. V letošním školním roce 
vedl skupinu studentů, která se 
svou prací „Možnosti zvyšování 
požární bezpečnosti obcí“ zú-
častnila projektu MOST-TECH 
VŠB-TU Ostrava. Práce jeho 
týmu v náročné soutěži byla vel-
mi vysoce oceněna. 

Studenti Gymnázia a střední 
odborné školy ve Frýdku-Místku 
Kateřina Máčalová a Pavel Vja-
trák reprezentovali školu, město 
a poté i Českou republiku v celo-
státním kole mezinárodní soutěže 
Evropská cena za šetření energií 
v kategorii video a postoupili 
do celoevropského kola v Terstu. 
Zde získali 7. místo. Aktivně se 
též podílejí na vydávání školního 
časopisu RAZZAČAS a pomá-
hají při organizaci charitativních 
sbírek pro nadační fond Krtek. 

Student Jiří Biolek po dobu 
šestiletého studia na Gymnáziu 
Petra Bezruče ve Frýdku-Místku 
reprezentoval školu, město a 
kraj v matematických a fyzikál-
ních olympiádách a soutěžích. 
Dlouhý výčet úspěchů zahrnuje i 
loňský zisk titulu úspěšný řešitel 
Ústředního kola MATEMATIC-
KÉ OLYMPIÁDY v kategorii A. 
V republikovém finále LOGICKÉ 
OLYMPIÁDY pořádané Mensou 
ČR vybojoval krásné 3. mís-
to. V letošním školním roce se 
stal opět úspěšným řešitelem 
matematické olympiády, kdy 
skončil na 12.-13. místě v jejím 
ústředním kole. Také ve fyzikální 
olympiádě obsadil v celostátním 
kole krásné 18. místo. Spolu s 
dalšími čtyřmi studenty vybojo-
val týmově 4. místo v rámci ČR 
v matematické soutěži Náboj.
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 

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

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

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

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield
 24. 5. – 26. 5.
U krytého bazénu  31. 5. – 2. 6.
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 výrobna 
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, garážování
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář
objekt bez č.p./č.e.na pozemku p.č. 3978/2 a pozem-
ku p.č. 3978/3 (účelová budova provozně skladovací 
– areál A „Místecká kasárna“), k.ú. Místek, obec Frý-

dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 22,43 m2 (kancelář)
objekt čp. 2204, ul. Palkovická, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 36,40 m2 (II.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
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.

Jedno ze středisek Frýdecké 
skládky, které se nachází v Pan-
ských Nových Dvorech, je vede-
né pod názvem Betony a sutě. 

Jak již název napovídá, zabý-
vá se nakládáním se stavebními 
odpady, jako je beton, cihla, 
zemina, směsný stavební a de-
moliční odpad apod.

Dovezené odpady jsou tady 
podle druhu odděleně soustře-
ďovány na určených plochách, 
kde jsou zbaveny nežádoucích 
příměsí, jako jsou plasty, dřevo, 
sklo a různé příměsi ze stavby.

Betony a sutě
Po nashromáždění potřebné-

ho množství nastoupí na řadu 
drcení těchto odpadů a násled-
né roztřídění na požadované 
frakce. Po provedení těchto 
úprav se z nepotřebných odpa-
dů stávají opět hodnotné beto-
nové, cihlové i asfaltové recyklá-
ty, které mají všestranné použití 
ve stavebnictví. 

Nejčastěji jsou recykláty po-
užívány na zpevněné plochy 
parkovišť, chodníků, drenážní 
zásypy a výplně pod základové 
desky budov.

Potvrzení o bezdlužnosti si 
můžete od 1. 6. 2011 vyřídit pou-
ze v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148, na odboru správy obec-
ního majetku, oddělení místních 
daní a poplatků
Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 7:30 – 16:30

Změna ve vydávání potvrzení o bezdlužnosti 
v rámci „MHD ZDARMA“ od 1. 6. 2011

Úterý a pátek: 7:30 – 11:30
 12:15 - 13:30
Čtvrtek 7:30 – 14:30

S sebou musíte mít občanský 
průkaz, vyplněnou a podepsa-
nou žádanku o vydání čipové 
karty a barevnou fotografii o ve-
likosti 3,5x4,5 cm.
Odbor správy obecního majetku

- budova č.p. 34 na pozemku 
p.č. 5139 zastavěná plocha a ná-
dvoří, a pozemek p.č. 5139 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 
545 m2 včetně všech součástí a pří-
slušenství, k.ú. Lískovec u Frýdku-
-Místku, obec Frýdek-Místek, nej-
nižší nabídková cena 2.332.080 Kč 

- budova č.p. 752 na pozem-
ku p.č. 1723 zastavěná plocha a 
nádvoří a pozemek p.č. 1723 za-
stavěná plocha a nádvoří o vý-
měře 330 m2, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (Pionýrů), nejniž-
ší nabídková cena 5.736.000 Kč

- Nebytová jednotka 549/6 
včetně podílu 20/992 na spo-
lečných částech budovy č. p. 
549 a zastavěném pozemku p. 
č. 202/66 zastavěná plocha a 
nádvoří a souvisejícím pozemku 
p. č. 202/211 ostatní plocha k. 
ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Růžový Pahorek), nejnižší na-
bídková cena 208.925 Kč

- Nebytová jednotka 549/7 
včetně podílu 452/992 na spo-

lečných částech budovy č. p. 
549 a zastavěném pozemku p. 
č. 202/66 zastavěná plocha a 
nádvoří a souvisejícím pozemku 
p. č. 202/211 ostatní plocha k. 
ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Růžový Pahorek), nejnižší na-
bídková cena 4.721.714 Kč

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 15. 6. 2011 

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

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

ve 13.40 hod. nebytová jed-
notka 549/6, k.ú. Frýdek,

ve 14.00 hod. nebytová jed-
notka 549/7, k.ú. Frýdek.
v zasedací síni odboru správy 
obecního majetku Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, ul. Radniční 10.

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským prů-
kazem a dokladem o zaplacení 
jistoty. Jde-li o právnickou osobu, 
je účastník povinen předložit výpis 

z obchodního rejstříku a písemné 
zmocnění k tomu, že je oprávněn 
jednat jménem právnické osoby, 
nejde-li o statutární orgán.

Výše jistoty je stanovena na 
10% z nejnižší nabídkové ceny a je 
splatná nejpozději dne 13. 6. 2011 
na účet statutárního města Frýdek-
-Místek, č.ú. 6015-928781/0100, 
var. symbol 31121111. 

Příklepem licitátora vzniká 
zájemci s nejvyšší nabídkou 
právo na uzavření kupní smlou-
vy k prodávané nemovitosti za 
nejvyšší nabídkovou kupní cenu. 
V případě, že zájemce s nejvyš-
ší nabídkou nezaplatí nejvyšší 
nabídnutou kupní cenu ve lhůtě 
60 dnů ode dne konání nabíd-
kového licitačního řízení, vzniká 
statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek nárok na smluvní pokutu ve 
výši složené jistoty. Ostatním 
účastníkům se jistota vrací.

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

Nabídkové licitační řízení - Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje prodej 
níže uvedených nemovitostí formou nabídkového licitačního řízení:

Pro inzerci volejte 603 249 743
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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, 

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

č. svozu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
přistavení 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 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 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.
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 

Zápisy do tanečních kurzů
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

Oblíknout, umýt se, najíst se. 
Pak nazout a zavázat boty, po-
padnout tašku, seběhnout scho-
dy, vběhnout do autobusu nebo 
naskočit do auta. Takhle nějak 
může vypadat běžné ráno každé-
ho z nás a mnoho z nás to bere 
jako samozřejmost. Co když to ale 
nejde. Přestavte si, že najednou 

Jak se žije lidem s tělesným postižením a jací jsou jejich každodenní pomocníci?
nemůžete jen tak vyskočit z poste-
le, sami se oblíknout, najíst, umýt, 
seběhnout schody a skočit do 
nejbližšího dopravního prostředku! 
Představte si, že vám musí pomoci 
někdo další nebo dokonce i nějaký 
„technický pomocník.“

Speciálně pedagogické cent-
rum, které poskytuje péči a široký 

okruh služeb dětem, žákům a 
studentům s tělesným postižením, 
jejich rodičům a školám – mezi něž 
kromě diagnostiky, podkladů pro 
vzdělávání či sociálně právního 
poradenství patří také poradenství 
týkající se právě kompenzačních 
pomůcek – tedy těch „pomocníků“, 
kteří lidem s postižením pomáhají, 

si vás dovoluje pozvat na prezen-
taci kompenzačních pomůcek.

Speciálně pedagogické cent-
rum je provozováno Střední, Zá-
kladní a Mateřskou školou Pioný-
rů 2352, příspěvková organizace, 
Frýdek-Místek, jejíž historie vzdě-
lávání dětí se specifickými vzdě-
lávacími potřebami se datuje již 
od 70. let 20. století; škola je také 
nositelem řady ocenění a může 
se pochlubit úspěchy v soutěžích 
na mezinárodní úrovni.

Výstava si klade za cíl zpro-
středkovat návštěvníkovi ma-
ximum dostupných informací 
z oblasti kompenzačních pomů-
cek, didaktických pomůcek a 
také technologií usnadňujících a 
napomáhajících začlenění osob 
s tělesným postižením a zdra-
votním znevýhodněním do běž-
ného života a společnosti. 

Nesporným přínosem pre-
zentace je možnost nejen nabytí 

informací, ale zejména možnost 
předvedení či vyzkoušení vysta-
vovaných pomůcek a konzultace s 
jejich výrobci, kteří mohou poskyt-
nout doporučení přímo pro vás. 

Za tímto účelem byly osloveny 
renomované firmy s dlouholetou 
působností na českém trhu.

Vzhledem k počtu vystavova-
telů považujeme připravovanou 
výstavu za významnou akci své-
ho druhu. 

Výstava svým zaměřením 
není určena pouze osobám 
s tělesným postižením, užitečné 
informace zde mohou načerpat 
i školy, ale i širší veřejnost. Sr-
dečně vás zveme a těšíme se 
na vaši účast.

Celá tato akce je realizována 
za subvence projektu Centra 
integrované podpory v MSK a 
podpora vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potře-
bami č.:CZ.1.07/1.2.00/14.0029

Termín konání: 4. 6. 2011
Lysůvky

K.Ú. MÍSTEK, ul. Pod Štandlem 
(u býv.autobazaru) 07,30 - 08,00
U PANA ŠMÍDA 08,10 - 08,40

U HŘIŠTĚ 08,50 - 09,20
Zelinkovice

U OBCHODU - AUTO TRUCK 
09,30 - 10,00
Chlebovice

U PANA MARTÍNKA 10,10 - 10,40
BÝVALÝ OÚ 10,50 - 11,20
U TRANSFORMÁTORU

12,00 - 12,30
MYSLIVNA 12,40 - 13,10

Zelinkovice
AUTO HONDA - naproti na pro-
stranství u bytovek 13,20 - 13,50

Termín konání: 11. 6. 2011
Skalice

ZÁHOŘÍ – U ŽAMPIONÁRNY 
07,30 - 08,00

U KOSTELA 08,10 - 08,40
U KULTURNÍHO DOMU

08,50 - 09,20
KAMENEC ROZCESTÍ

09,30 - 10,00
KAMENEC U LÁVKY NA DOB-

ROU 10,10 - 10,40
U VRBY 11,20 - 11,50

Lískovec
U HŘIŠTĚ 12,20 - 12,50

U HASIČSKÉ ZBROJNICE 
13,00 - 13,30

TOČNA HÁJEK 13,40 - 14,10
V obcích Lysůvky, Zelinkovice, 
Chlebovice, Skalice, Lískovec 
bude prováděn zároveň se sbě-
rem nebezpečného odpadu i 
sběr velkoobjemového odpadu.

NEBEZPEČNÉ ODPADY
mazací a motorové oleje, olejové 

Harmonogram sběru nebezpečného 
odpadu v okrajových částech města

filtry, televizory, obrazovky, mo-
nitory, rádia, počítače, lednice, 
mrazničky, sporáky, pračky, použi-
té obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, zbytky barev, laků, ředidel, 
autobaterie, monočlánky, zářivky, 
výbojky, prošlé a nepotřebné léky.
VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
skříně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace. 

ZPĚTNÝ ODBĚR
ELEKTROZAŘÍZENÍ

Pouze kompletní – nerozebra-
né!!!: lednice, mrazničky, spo-
ráky, pračky, mikrovlnné trouby, 
fritovací hrnce, varné konvice, 
vařiče, myčky nádobí, vysavače, 
žehličky, váhy, zářivky, výbojky, 
monitory, tiskárny, televizory, 
rádia, videorekordéry, telefony a 
ostatní domácí spotřebiče.
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz,
vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

20. května v 17 hodin
Koncert cimbálové muziky 

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 medvíďa-
tům, 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 jedno-
ho z nejvýraznějších herců součas-

nosti, člena Národního divadla v 
Praze. Vstupné: 380 a 350 Kč

Výstavy:
2. května – 31. května

Pohled do jiného, a přece stejné-
ho světa

2. ročník mezinárodní výstavy 
dětí, žáků a studentů s poruchami 

autistického spektra.
Vernisáž 11. 5. 2011 v 16 hodin

DIGITÁLNÍ KINO
18. 5. v 18 hodin

„Dámská jízda“ – VARIETÉ/USA
Cher a Christina Aguilera hvězda-

mi 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 PODIV-

NA, 3D/ USA
V Karibiku opět řádí kapitán Jack 

Sparrow v podání Johnnyho Deppa! 
Čtvrtý díl populární série ve 3D.

21.-22. 5. v 15 hodin
HOP/USA

Komedie Hop je oblíbenou kombi-
nací hraného a animovaného filmu.

26.-27. 5. v 19 hodin
Filmová premiéra: WESTERN-

STORY/ČR
Komediální western, navazující na 
tradici legendárního Limonádového 
Joea, režíroval Vlastimil Peška, zku-
šený 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

Miniprofil režisérky Susanne Bier
16. 5. v 19 hodin

Zlatý glóbus za nejlepší cizoja-
zyčný film – LEPŠÍ SVĚT/Dánsko
Precizní pohled do života dvou ge-
nerací, jimž se představa lepšího 

světa začíná vzdalovat.
17. 5. v 19 hodin

PO SVATBĚ/Dánsko
Citové drama ze života jedné dán-
ské 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 auto-
portrétem i ostrou satirou filmového 
průmyslu a islandské společnosti.

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

BANKSY – EXIT THROUGH
THE GIFTSHOP/VB
(Pokračování na straně 14)

SATINA 
a jejího hosta FS ONDRÁŠEK

se vzpomínkou na Josefa Pavlána 
a Vladislava 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 partne-
ra, 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 Stryková/Linda Rybová, Igor 

Chmela/Filip Čapka, Lukáš Langma-
jer/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 Dvo-
řáček – bicí, Jan Jakubec – basa
Loňské album „Miluju vás“, vydr-

želo na 1. místě hitparády 5 týdnů. 
Je to zatím nejlepší a nejvyzrálejší 

album Radůzy, které bylo vřele 



14 Květen 2011Programová nabídka

SVČ KLÍČ

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 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 nejrozsáh-

lejších 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 naposledy 
hráli s malými autíčky nebo jsme je i 

dokonce sbírali. Některým tato vášeň vy-
držela po celý život a malá historická auta 
sbírají, opravují, pečují o ně a jezdí s nimi 
na veteránské akce. 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 

„Slezské muzejní nocí“
Návštěvníci budou procházet zámeckou 
expozicí ve dvacetiminutových interva-
lech od 19 do 23 hodin. Na návštěvníky 
čeká překvapení v podobě vystoupení 
břišní tanečnice. Na nádvoří bude če-

kajícím návštěvníkům vyhrávat hudební 

Burza dětského letního oblečení
16.-20. 5. prodej

23. 5. výdej a vyúčtování
Maximální počet věcí je 40 ks. Nenoste, 
prosíme, luxusní oblečení, ale ani špina-

vé a roztrhané.
20. 5. - Výtvarka – Sypané kytičky
Děti s maminkami si mohou vytvořit 

jednoduchou jarní dekoraci – Malova-
né kytičky zdobené sypací technikou. 

Materiál u nás.
23. 5. - Přednáška – Sociální dávky

Navštíví nás paní Lenka Liasová z Porad-
ny pro ženy a dívky, která maminky poučí 
o možnostech získání sociálních dávek. 

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

va, 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 stanoviště 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 pleny, bezpečné hračky, 
volba potravin a šetrné prací prostředky. 

Začátek v 10.00 hod.
PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Pondělí – maňásková pohádka + před-
nášky a besedy

Úterý – Mimi koutek
Středa – cvičení rodičů s dětmi

Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Program začíná vždy v 10.00 hod.
Mimi koutek

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

přátelské posezení. Využijte této nabídky 
a nezůstávejte doma samy! Maminky 

tento čas mohou využít k výměně zkuše-
ností 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.

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.

19. 5. Sportovní odpoledne
v Sokolíku + opékání párků 

26.-28. 5. Účast na Bambiriádě
31. 5. Výtvarné odpoledne 

– vyrábění z hlíny

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

21. 5. - DOPOLEDNE S KRTEČKEM
Program: Známý pohádkový hrdina kr-
teček nás provede hravým a soutěživým 
dopolednem. Přizval si k tomu na pomoc 
také zajíčka, 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, Frý-
dek, 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 nejméně pokusů 10 
kuliček do důlku a dopravit do důlku svých 
10 kuliček dřív než soupeřící dvojice.
Cena: 30 Kč/rodinná dvojice
Info: 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
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 2011

Máte program pro vaše děti na celé 
prázdniny? Víte, co budou dělat v době, 
kdy budete v práci?
Nabízíme vám celodenní prázdninové 
programy plné her, soutěží, výletů, vý-
tvarných a sportovních aktivit, zábavy i 
poznání.
Každý den je pro děti připraven program, 
který začíná vždy v SVČ v 8:00 hodin a 
končí 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 DINOSA-
OURY

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.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NÁRODNÍ DŮM

soubor „Stará škola“
VSTUP ZDARMA !

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 26. května v 16,30 hodin – Zele-
ný dům Muzea Beskyd 

111 LET AUTOMOBILKY FIAT
Přednáška přiblíží známé, veleúspěšné 
i málo známé modely automobilky Fiat. 

Doplněno výstavou fotografií z vete-
ránských soutěží a prezentací několika 

historických automobilů.

(Pokračování ze strany 13)
První katastrofický street-art movie na 

světě! 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
18. 5. v 10 hodin
CIZINEC/USA

Johnny Depp a Angelina Jolie
v romantickém thrilleru.
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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 STOUN

Monology 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

všechny věkové skupiny (děti od 6 let, 
sportovci, střední věk, senioři, těhotné a 

ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a 

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

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.

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

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

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

18. 5. v 16:00
DALŠÍ KURZY:

PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 
Porod s epidurálem 
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“ 

(obsahová náplň: praktické nácviky 
manipulace s dítětem, masáže kojenců, 
metodika správného krmení, relaxační 

polohy pro zklidnění nespavých a hyper-
aktivních dětí)

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

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

 20. 5. – 10:15

18. 5. středa STOUNDRUM
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA 
UPROSTŘED TÝDNE – STOUN DJs 
*VSTUP ZDARMA*
20. 5. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ
DJKA BARUCHA ANEB NEJLEPŠÍ HITY 
JSOU ZE STOUNU A AFTERPARTY 
KONCERTU 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 PO-
SLECHOVKA 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 
NEJLEPŠÍ 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 – 
Přednášku je vhodné absolvovat již na 

začátku těhotenství, nejlépe v I. trimestru 
gravidity. Přednáška je ZDARMA 

těhotenský kurz (v 5 lekcích se připravíte 
na porod, kojení a péči o miminko v 

intimní skupince několika maminek) – 
sobota vždy v 9.30

aromaterapie pro těhotenství a porod 
(prodej kvalitních aromaterapeutických 

produktů)
individuální konzultace před porodem 
(pro maminky, které již rodily a měly 
problémy s kojením miminka či rodily 
císařským řezem a chtějí se připravit 

na spontánní porod anebo se chtějí na 
další porod jen „naladit“)

PRO MAMINKY:
čokoládová fantazie
kokosová fantazie

aromaterapie pro šestinedělky a kojící
individuální konzultace 

správná manipulace s novorozencem a 
kojencem (kurz probíhající ve 2 lekcích s 
praktickým nácvikem je možné absolvo-
vat už v těhotenství nebo již s miminkem) 

– čtvrtek v 9.30 (2 lekce)
laktační poradna 

půjčovna pomůcek
šátkování (přednášku spojenou s prak-
tickým nácvikem několika druhů úvazů 

od novorozeněte až po starší batole 
je možné absolvovat už v těhotenství, 

prodej šátků)
nejčastější dětské nemoci (přednáška) – 

termín dle zájmu
pokračovací výživa kojence a batolete 

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

PRO DĚTI:
aromaterapie pro miminka i starší děti

dětské masáže se základy aromaterapie  
nastřelování náušnic nejen miminkům 
cvičení rodičů s dětmi (v prostorách 

Dětského světa Pohoda v bývalém Kině 
P. Bezruče)

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)

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

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 vstu-

pence 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 Národ-

ního domu
Indočína – Thajsko, Laos, Vietnam, 

Kambodža
Výstava fotografií Karla Fryše

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

zpracování porodních bolestí
Těhotenské masáže – jemný a šetrný 
způsob, jak zvládnout běžné obtíže a 

uvolnit se
Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkč-
nost vnitřních orgánů

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná 
zábavy, písniček a her v malých skupi-
nách 6 dětí, výuky se mohou účastnit i 

mladší sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA 
ZDARMA

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

Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 
psychický a fyzický rozvoj vašeho děťát-
ka (2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

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

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový 

program pro léčbu, regeneraci a prevenci 
poruch páteře a pohybového aparátu 
zejména v důsledku sedavé práce a 
jednostranného zatížení; vhodné pro 

Pro děti
Sobota 21. května v 15 hodin

Vojtěch Vacke
Princezny a loupežníci

Premiéra pohádky o třech princeznách, 
jež uneseny loupežníky byly, mnohá 

protivenství a různé taškařice prožily, ale 
nakonec ke štěstí a sňatku přišly. 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
25. 5. v 12.00 h

Slavnostní vyhodnocení mezinárodní lite-
rární soutěže pro děti – Nová scéna Vlast 
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Koncert čtyř kapel ve Stounu
27. května od 20 hodin

THE CORNFLAKES, GOODFELLAS,
MOTHER´S ANGELS, ONCE´S

Vstupné: 50 Kč


