
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Leden 2012 č. 2 Ročník XXII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo primátora

Vedení statutárního měs-
ta Frýdku-Místku pokračuje 
ve svém záměru vytvořit na 
Olešné celoroční rekreační a 
oddechovou zónu. Ve zdejším 
aquaparku už si lze zaplavat 
v zimě i v létě, nyní se plného 
využití dočká také zokruhova-
ná cyklotrasa kolem přehrady, 
kde po kolečkových bruslích 
najdou své uplatnění i běžky.  

„Připravili jsme novinku pro 
milovníky bílé stopy. V okolí pře-
hrady Olešná a také v okolí řeky 
Ostravice budou poprvé v historii 
vytvořeny běžecké lyžařské tra-
sy,“ říká primátor města Petr Cvik.

Bílé stopy pro běžkaře na 
dvou cyklostezkách, které jsou 
velmi využívány v letních měsí-
cích, měly už mít za sebou i svou 
slavnostní premiéru, obleva byla 
ale proti a čeká se na příhodněj-
ší podmínky. Aktuální informa-
ce k zahajovací akci budou na 
webu města i v denním tisku.

Trasa kolem přehrady Olešná 
je dlouhá čtyři a půl kilometru a 
kolem řeky Ostravice přes dva a 
půl kilometru. Obě trasy budou 
mít projetu jednu běžkařskou sto-
pu, v místech, kde to prostor do-
volí, tedy v širších úsecích, budou 
stopy dvě. „Po výše zmíněných 

Vážení občané,
zúčastnil jsem se na pozvání 

vedení společnosti Hyundai Motor 
Czech slavnostního zahájení séri-
ové výroby nové generace modelu 
Hyundai i30. Jsem rád, že se této 
automobilce daří, protože se vý-
znamnou měrou podílí na zaměst-
nanosti nejen v našem městě. Po 
letech mohu také konstatovat, že 
se nijak nenaplnily katastrofické 
scénáře, kterými před časem stra-
šili naši političtí konkurenti, kteří 
varovali před téměř apokalyptickými důsledky soužití našeho města 
s novou průmyslovou zónou. Dnes máme v nošovické automobilce 
vzor především v neutuchající snaze nacházet v dnešním ekonomic-
ky tvrdém světě cesty, jak uspět a neztratit krok s dobou.

Věřím, že nastal čas, kdy bychom mohli s vedením automobilky 
spojit síly a tlačit na vládu, aby vybudovaným obchvatem dopravně 
ulevila Frýdku-Místku a usnadnila tak současně i logistiku z Nošo-
vic. Síla společnosti, která je pátým největším výrobcem automobilů 
na světě a zažívá v naší republice velký rozmach, by nám mohla 
pomoci v řešení společného problému.                              Petr Cvik

V úterý 17. ledna byla v 
závodě Hyundai Motor Manu-
facturing Czech (HMMC) v No-
šovicích slavnostně zahájena 
sériová výroba nové generace 
modelu Hyundai i30 a mezi 
pozvanými hosty nechyběl 
primátor Petr Cvik s radní a 
senátorkou Evou Richtrovou.

„Auto je to velmi pěkné a sa-
mozřejmě mu přeji, aby se mu 

Zástupci města přijali pozvání do Nošovic

SLAVNOST V AUTOMOBILCE: Za město přijali pozvání primátor 
Petr Cvik a radní a senátorka Eva Richtrová.  Foto: Petr Pavelka

nejen na českých trzích dařilo, 
protože jeho úspěch se pro-
mítne i do životů lidí v regionu i 
našem městě. Frýdek-Místek je 
první velké město v blízkosti no-
šovické automobilky, proto jsme 
rádi, že máme s Hyundai dobré 
vztahy, které navíc můžeme 
v mnoha směrech dále prohlou-
bit. Se současným prezidentem 
panem Kim Jun-ha bychom se 

měli brzy znovu setkat,“ řekl pri-
mátor Petr Cvik.

Výrobní závod v Nošovicích 
zavedl od září třísměnný provoz 
a v loňském roce zde bylo vyro-
beno přes čtvrt milionu osobních 
automobilů. Výroba nového mo-
delu zabere zhruba třetinu výrob-
ní kapacity, což znamená, že se 
v Nošovicích vyrobí přibližně 100 
tisíc vozů tohoto modelu ročně.

Pan Kim Jun-ha, prezident 
společnosti HMMC, při slavnost-
ním zahájení výroby nového mo-
delu Hyundai i30 řekl: „Od svě-
tové premiéry na autosalonu ve 
Frankfurtu loni v září bylo tomuto 
novému modelu věnováno mno-
ho pozornosti a zájmu ze strany 
veřejnosti, médií i našich kon-
kurentů. Náš Hyundai i30 nové 
generace je skvělým produktem 
pro tvrdý konkurenční boj na ev-
ropském automobilovém trhu, 
protože je to moderní, krásné a 
kvalitní auto, které dá zákazní-
kům za jejich peníze mimořádně 
vysokou hodnotu.“  (pp)

ÚPRAVA STOPY: Stroje na rozdíl od sněhu nechybí.

Běžkaři dostanou dvě bílé stopyBěžkaři dostanou dvě bílé stopy
stezkách se pohybují i pěší, vě-
říme, že nebudou úmyslně ničit 
protažené bílé stopy pro běžkaře. 
Na stezkách je místo pro všech-
ny, jak pro sportovce na běžkách, 
tak pro pěší,“ ujišťuje náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Běžecké lyžařské trasy budou 
upravovány nejméně dvakrát do 
týdne, a to zejména před víken-
dem, kdy se očekává zvýšený 
počet běžkařů. V návaznosti na 
klimatické podmínky bude úpra-
vu tras provádět firma MISUS 
s. r. o., která zajistí také úklid v 
okolí daných tras. Začátek a ko-
nec strojově upravených bílých 
stop bude označen informačními 
tabulemi s vyobrazením dané 
běžecké trasy a informacemi o 
možnosti občerstvení v její blíz-
kosti. „Na realizaci tohoto projek-
tu město získalo dotaci z Morav-
skoslezského kraje, a to v částce 
181 000 korun,“ uvedl náměstek 
primátora Michal Novák. 

„Lokalita přehrady Olešná ne-
ustále získává na atraktivnosti a 
láká k návštěvě stále více nejen 
místních obyvatel, ale také ná-
vštěvníků a sportovců z okolních 
měst. Trasa stezky kolem Oleš-
né, která v létě slouží cyklistům a 
in -line bruslařům a nyní v zimě 

také běžkařům, je od centra měs-
ta vzdálena jen pár minut autobu-
sem či osobním vozem, přičemž 
je zde dostatek parkovacích míst. 
Nabízí nejen sportovní vyžití, ale 
také úchvatný pohled na Besky-
dy a Lysou horu. Na trase vedou-
cí od hráze, kolem aquaparku, 
loděnice a dále kolem břehů 
přehrady zpět na hráz se nachází 
několik restauračních zařízení, v 
nichž se mohou běžkaři občer-
stvit, a ti, kteří by chtěli uvolnit 

své svaly po běžkování, mohou 
využít služeb krytého aquapar-
ku Olešná, který nabízí uvolnění 
v bazénu, ve vířivce i v sauně. 

Děláme vše pro to, aby lokalita 
kolem přehrady Olešná nabízela 
sportovní vyžití po celý rok,“ shr-
nul primátor Petr Cvik.           (pp)

Běžecká lyžařská trasa podél řeky Ostravice:
- trasa vede po cyklostezce od Koloredovského mostu k restau-

raci „U Splavu“. V těsné blízkosti této trasy se nachází autobusové 
nádraží (zhruba 3 minuty chůze), vlakové nádraží (zhruba 5 minut 
chůze) a několik občerstvovacích a restauračních zařízení. 

Běžecká lyžařská trasa kolem přehrady Olešná:
- tato trasa rovněž vede po vybudované cyklostezce, kterou 

v létě využívají cyklisté a in-line bruslaři. Podél trasy se nachází 
letní a krytý aquapark, restaurační zařízení „U Toma“, hotel Te-
rasa a Rybářská bašta. V blízkosti je i restaurace Muroňka, kde 
se lze ubytovat. K běžecké trase kolem přehrady Olešná zájemci 
dojedou také autobusem městské hromadné dopravy.
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krátce
Nemovitosti města

V současné době statutární 
město Frýdek-Místek umisťuje 
některé své nabídky na pro-
nájem a prodej nemovitostí na 
webových stránkách sreality.
cz. Informace o záměrech sta-
tutárního města Frýdek-Místek 
pronajmout a prodat nemovitý 
majetek jsou nadále zveřejňo-
vány na úřední desce Magist-
rátu města Frýdku-Místku a na 
webových stránkách statutární-
ho města Frýdek-Místek.

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 20. ledna 
schváleno přidělení dotace z 
Integrovaného operačního pro-
gramu na projekt „Revitalizace 
parků na sídlišti Slezská“, kde z 
celkových nákladů ve výši zhru-
ba 27 milionů činí získaná dota-
ce přes 18,5 milionu korun.

Lašský bál
Tak jako každý rok připravila 

Ostravica pro všechny své příz-
nivce již 24. Lašský bál, kde si 
můžete na dvou parketech za-
tančit a zazpívat při doprovodu 
tří cimbálových muzik. Přichys-
tané jsou také různé domácí 
speciality a něco dobrého na 
zapití. V programu se můžete 
těšit na předtančení tanečníků, 
slavnostní polonézu, naučíte se 
další tance z našeho regionu, 
můžete si zasoutěžit a o půlnoci 
se nechat opět překvapit.
První nabídka letního tábora
Český červený kříž, oblastní 

spolek Frýdek-Místek, pořádá 
letní rekondiční tábor pro děti 
ve věku 6-15 let na Ostravici. 
Děti stráví 10 dnů v celotáboro-
vé hře M*A*S*H, připravené na 
motivy televizního seriálu, kdy 
se děti po celou dobu tábora 
budou pomoci her seznamovat 
s první pomocí. Cena tábora činí 
3.999 Kč, kdy v ceně je zahrnu-
to ubytování, strava 5x denně, 
celodenní pitný režim, materiál, 
zdravotnický a pedagogický do-
zor, výlet, doprava a pojištění. 
Další informace: tel. 777 332 
518, cck-fm@quick.cz.

Amnestie dluhů
Zastupitelstvo města Frý-

dek-Místek rozhodlo na svém 
prosincovém zasedání o promi-
nutí poplatků a úroků z prodlení 
vzniklých v souvislosti s opoždě-
nými platbami za užívání obec-
ního bytu a zároveň stanovilo 
podmínky, za kterých tyto po-
platky a úroky budou prominuty. 
Tzv. amnestie se vztahuje na 
dluhy vzniklé do 30. 11. 2011 a 
dlužník je musí uhradit v období
od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012. 
Bližší informace naleznete na 
webu města www.frydekmistek.
cz nebo je získáte na magistrá-
tu města, Radniční 10, kancelář 
207, 208, 210.  (pp)

Házenkáři SKP Frýdek-
-Místek dosáhli po delší době 
výraznějšího úspěchu, když 
vybojovali stříbrnou trofej 
v Českém poháru. Při této pří-
ležitosti zástupce hráčů, tre-
néra Jiřího Kekrta a činovníky 
klubu přijal primátor Petr Cvik 
s vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýcho-
vy Ilonou Nowakovou.

Společně si mohli zavzpomí-
nat na slavnější éru frýdecko-
-místecké házené, ale i zlomové 
období, kdy by se bez pomoci 
města extraligová házená ve 
městě již nehrála. „Já si slavné 
časy velmi dobře pamatuji jako 
ještě sportovní novinář,“ připo-
mněl primátor Petr Cvik, kterého 
potěšilo, že některé někdejší 
hvězdy zvažují „na stará kolena“ 
házené ve Frýdku-Místku znovu 
pomoci. Ta je nyní postavena 
hlavně na mladých a vynikajícím 
trenérovi Kekrtovi, který míst-
ním hráčům dal novou obrov-
skou motivaci. Po éře výprasků 
a postupného zlepšování už 
dnes tým dokáže hrát vyrovna-
né zápasy i s těmi nejlepšími, 
problém má ovšem se stabili-
zací vysokého výkonu. „Hrát o 
špici v Česku není jednoduché. 
Chce to zázemí, finance, odpo-

Primátor přijal házenkářePrimátor přijal házenkáře

HÁZENKÁŘI NA RADNICI: Zástupci klubu s primátorem Petrem Cvikem a vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy Ilonou Nowakovou.      Foto: Petr Pavelka

vídající kádr. Ve Frýdku-Místku 
se za dva roky změnil přístup a 
výsledky se postupně dostavují, 
ale je to o zkušenostech, zdejší 
tým je velmi mladý,“ hodnotil tre-
nér Kekrt. Primátorovi s týmem 
slíbil, že ještě zabojuje o první 
šestku, ale pokud se tento cíl 
splnit nepodaří, dostanou znovu 
o to větší příležitost mladí hrá-
či, aby se zapracovali do týmu. 
Perspektivní chlapci ve Frýdku-
-Místku jsou, i v mládežnických 
reprezentacích.  (pp)

Všechny příspěvky pro le-
tošní Tříkrálovou sbírku jsou 
již spočítány, a tak Charita 
Frýdek-Místek mohla zveřejnit 
její výsledky, které předčily 
očekávání. Tento ročník se na-
vzdory těžkým ekonomickým 
časům na Frýdecku-Místecku 
zařadil k vůbec nejúspěšněj-
ším za dobu její existence. 

Výtěžek sbírky činil celkově 
1.584.397 Kč a jenom v samot-
ném Frýdku-Místku se pak po-
dařilo vybrat 511.118 Kč, což 
je téměř o 40.000 Kč více než 
v loňském roce. „Jsem rád, že 
mezi lidmi nevymizela solidarita 
a že organizátoři měli úspěch. 
Chtěl bych všem zúčastněným 

Lidé byli na Tři krále štědří
poděkovat,“ řekl primátor Petr 
Cvik, který Tři krále se svými ná-
městky přivítal i na radnici.

Finanční prostředky ze sbír-
ky podpoří například vybudová-
ní Centra odlehčovacích služeb 
a týdenního stacionáře v Domě 
pokojného stáří u Panny Marie 
Frýdecké. Rovněž budou vy-
užity na financování činnosti 
sociálních služeb Charity Frý-
dek-Místek. „To představuje pro 
Charitu Frýdek-Místek, zvláště 
v této době, velkou pomoc a 
díky penězům z Tříkrálové sbír-
ky pomůže Charita celé řadě 
našich spoluobčanů,“ uvedl 
ředitel Charity Frýdek-Místek 
Pavel Bužek.  (pp)

V posledních dnech se 
zaměstnanci technických 
služeb zaměřili na průklesty 
a zmlazování keřů, ale také 
kácení suchých či nemoc-
ných stromů na území celé-
ho města. Tyto odborné zá-
sahy do městské zeleně jsou 
prováděny již od listopadu, 
ukončeny budou k poslední-
mu únoru.

„Pod omlazené keře zaměst-
nanci technických služeb ihned 
přisypávají mulčovací materiál, 
který získávají přímo na místě 
štěpkováním ořezaných větví. 
Souběžně s ořezy se také ká-
cejí dřeviny, které jsou suché, 
nemocné nebo v tak špatném 
stavu, že by jejich pád mohl 
způsobit závažné škody nejen 
na majetku, ale také například 

Keře a stromy ve městě
procházejí omlazováním

na lidském zdraví,“ uvedl ře-
ditel TS a.s. Jaromír Kohut s 
tím, že pařezy po vykácených 
stromech budou začátkem jara 
vyfrézovány a vzniklá volná plo-
cha bude zatravněna.

„Stromy určené ke kácení po-
suzují a označují zkušení pracov-
níci odboru životního prostředí 
a zemědělství magistrátu, kteří 
jsou specialisty ve svém oboru a 
dovedou přesně posoudit zdra-
votní stav konkrétního stromu, 
zejména jeho napadení různými 
chorobami, jejichž projevy nejsou 
na první pohled vždy zjevné,“ 
řekl náměstek primátora Michal 
Pobucký. Závažným problémem 
místních stromů je zejména zná-
mé jmelí bílé.

Většina vykácených stromů 
bude nahrazena novou výsadbou.

NA RADNICI: Tři králové dobře pořídili nejen u primátora Petra Cvika.
Foto: Petr Pavelka

Nadané děti na Osmičce
Na 8. základní škole by měla 

vzniknout další první třída pro 
děti s intelektovým nadáním, 
která zde byla zřízena za pod-
pory města poprvé v tomto 
školním roce. Před zápisy do 
prvních tříd se tak sešla další 
skupina rodičů, jejichž děti si 
zaslouží zvláštní péči.

I náměstek primátora Dalibor 
Hrabec sledoval nejprve, jak ro-
dičům svěřují své zážitky a zku-
šenosti z pětiměsíční praxe s prv-
ňáky jejich vyučující základních 

předmětů. Ti kromě náplně hodin 
neskrývali ani jistá úskalí kolektivu 
se samými individualitami. „Jsou to 
individualisté a někdy je dost obtíž-
ně nutíme ke spolupráci a kolek-
tivní činnosti. Ale i formou různých 
her se snažíme tuto nechuť pro-
lomit,“ řekl Jiří Rozehnal. Obecně 
mimořádně intelektově vybavené 
děti nemají také moc v lásce psaní, 
ale tento fenomén se daří zvládat 
díky novému nespojovanému psa-
címu písmu Comenia Script.

(Pokračování na straně 5)
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 městská policie
Opakované vytopení

13. 1. požádala oznamova-
telka o pomoc. „Její sousedka ji 
už poněkolikáté vytopila a ona 
si s tím nevěděla rady. Žena 
uvedla, že jí sousedka, která 
bydlí nad ní, poškozuje majetek 
tím, že má od května roku 2011 
závadu na vodovodním potrubí 
nebo na odpadu v koupelně, 
kdy jí opakovaně od ní prosa-
kuje voda. Ta protéká stoupač-
kami a následně se dostává do 
sádrokartonových stropů,“ vylí-
čila policejní preventistka Len-
ka Biolková. Strážníci na místě 
provedli fotodokumentaci a 
kontaktovali se s ženou, která 
má závadu na neurčeném mís-
tě. Proto zastavila přívod vody 
a do odpadu nebude nic vylé-
vat do doby, než zajistí opravu. 
Celá událost byla oznámena 
správnímu orgánu k dořešení.

Zakázaný prodej
13. 1. v poledne si hlídka 

městské policie všimla muže, 
který nabízel k prodeji parfé-
my. Vzhledem k tomu, že v 
této lokalitě dochází často k 
neoprávněnému prodeji na 
parkovišti, byla provedena 
kontrola muže, který je ob-
čanem Slovenské republiky. 
Hlídka za účelem zjištění, zda 
se nejedná o osobu hledanou 
nebo pohřešovanou, prověřila 
tyto informace na Policii ČR, 
kde byl zjištěn negativní výsle-
dek. Z evidence městské po-
licie bylo zjištěno, že za tento 
přestupek byl muž v minulosti 
řešen a věděl, že se dopouští 
protiprávního jednání. Proto jej 
strážník vyzval k vydání věcí, 
které měl u sebe v igelitové 
tašce, kde se mimo parfémů 
nacházely náramkové ho-
dinky, které chtěl prodat za 
16.500 Kč. O vydání věcí bylo 
vydáno potvrzení a celá udá-
lost byla předána správnímu 
orgánu k dořešení přestupku.

Nalezené klíče
18. 1. po poledni našel muž 

na popelnici položený svazek 
klíčů od vozidla Škoda, které 
předal strážníkům městské 
policie jako nález. Strážník 
městské policie s ním sepsal 
úřední záznam o nálezu.

Opilý boural
22. 1. v půl třetí ráno na 

základně operační technik 
slyšel tupý náraz. Z okna vi-
děl dopravní nehodu dvou 
vozidel, kdy řidič vozidla Kia, 
který byl pod vlivem alkoholu, 
vjel do protisměru a srazil se 
s druhým vozidlem. Na místo 
byla přivolána hlídka dopravní 
policie, která si celou událost 
převzala na místě a opilého ři-
diče nechala strážníky převézt 
na protialkoholní záchytnou 
stanici.                                (pp)

Kino, divadlo i kulturní 
akce ve Frýdku-Místku jsou 
přístupné všem. Podle pra-
covníků KulturyFM lze větši-
nu kulturních zařízení v na-
šem městě navštívit, i pokud 
je osoba na vozíčku nebo 
jinak handicapována. 

Nová scéna Vlast prošla v 
roce 2003 rekonstrukcí, v rámci 
které se objekt „sladil“ i s potře-
bami lidí s pohybovými potížemi. 
Do objektu se vozíčkáři dostávají 
po nájezdové rampě z boku bu-
dovy, pokud si chtějí koupit jen 
vstupenky na představení, nemu-
sí ani dovnitř. „Zvenku budovy je 
zvonek. Slečna z předprodeje se-
jde dolů a vstupenky jim přinese,“ 

KulturaFM bez bariér
popsala Gabriela Skotnicová, 
manažerka produkce Národního 
domu, pod který patří i Vlast. „V 
nejbližší době bude přitom prodej 
na všechny akce a představení 
soustředěn do místního informač-
ního centra, které je kompletně 
bezbariérové, takže to bude pro 
vozíčkáře ještě lepší,“ dodala. 

„Jinak z řad veřejnosti na 
představení moc vozíčkářů ne-
chodí. Ale pravidelně navštěvují 
třeba cestovatelské přednášky, 
které pořádáme několikrát do 
roka,“ uvedl správce Nové scé-
ny Vlast Aleš Najman s tím, že 
naposledy tam přijel se svým 
programem například známý 
český cestovatel Jiří Kolbaba.

Pravidelným návštěvníkem 
představení v Nové scéně Vlast 
jsou například členové sportov-
ního klubu vozíčkářů. Často se 
účastní i doprovodných akcí. 
„Rádi se podívají i tady do před-
sálí, aby byli mezi lidmi, bývají 
tady i různé prodejní stánky,“ 
sdělila Skotnicová.

Vozíčkáři si nemusejí nechat 
ujít ani akce, které se konají v 
historické budově Národního 
domu, který byl postaven už 
v předminulém století. Zhruba 
před deseti lety byla totiž ze 
strany zahrady dostavěna ná-
jezdová rampa a v budově je 
rovněž zřízena i toaleta pro vo-
zíčkáře.

Nadační peníze pomohou školám
značek, ale také notebooku a in-
teraktivních výukových programů 
pro výuku dopravní výchovy. Ta 
je důležitá pro bezpečný pohyb 
žáků na reálných komunikacích.

„Dopravní hřiště bude situová-
no do prostoru asfaltového hřiště 
u tělocvičny, které splňuje poža-
davky na bezpečnost žáků. Ti 
budou moci hřiště využívat také 
v odpoledních hodinách, kdy v 
uvedených prostorách bude pří-
tomen správce hřiště, který bude 
monitorovat pohyb na budoucím 
dopravním hřišti,“ přiblížil ředitel 
školy Jaromír Horký. 

Ředitel 2. základní školy Mi-
lan Gengela zakoupí za 90 tisíc 
korun z Nadačního fondu Kimex 
vybavení a pomůcky pro tělový-
chovu a vzdělávání. Mateřinky, 
které pod jeho školu spadají, se 
pak mohou těšit na nové sta-
vebnice, demonstrační obrázky 
i převleky pohádkových postav.

„Na společnost Kimex jsme 
se obrátili s prosbou o dar cíle-
ně, protože v těsné blízkosti naší 
školy je umístěno několik heren 
s výherními automaty, které jí 
patří. Zisk této společnosti tedy 
může pocházet také od někte-
rých rodičů našich žáků. Těší 
mne, že společnost naší pros-
bě vyhověla a přispěla nám na 
rozvoj tělovýchovných i vzdělá-
vacích aktivit dětí,“ uvedl ředitel 
školy Milan Gengela.

5. ZŠ: V tomto prostoru vznikne nové dopravní hřiště. Foto: Petr Pavelka

Kapacita frýdecko-mís-
teckých mateřských škol je 
stejně jako v jiných městech, 
naplněna, a proto radnice hle-
dala možnosti, jak uspokojit 
další rodiče, kteří potřebují 
tuto službu. Řešení se našlo 
úpravou prostor, které využí-
val klub maminek Broučci.

„V současné době navštěvuje 
mateřské školy 1811 dětí. Aby 
mohlo být vyhověno žádostem 
rodičů o umístění dětí do mateř-
ské školy i v průběhu školního 
roku, zejména v případech, kdy 
získají zaměstnání, rozhodla 
rada města o zvýšení kapacity 
Mateřské školy Frýdek-Místek, 
Svatopluka Čecha 170, která je 

Základní a mateřská ško-
la na ulici El. Krásnohorské 
2254 (5. ZŠ) a Základní a 
mateřská škola na ulici J. 
Čapka (2. ZŠ) získaly celkem 
180 tisíc korun od Nadačního 
fondu Kimex se sídlem v Pas-
kově. Peníze jsou určeny na 
dopravní hřiště, ale také na 
výtvarné a sportovní potřeby. 

Ředitel 5. základní školy Jaro-
mír Horký použije 90 tisíc korun na 
vybudování dopravního hřiště pro 
jízdu zručnosti, na zakoupení jízd-
ních kol, koloběžek, dopravních 

Město zvýšilo kapacitu mateřské školyMěsto zvýšilo kapacitu mateřské školy

NOVÉ PROSTORY: Vše je připraveno.    Foto: Petr Pavelka

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ: Úpravou prošly i toalety.   Foto: Petr Pavelka

součástí Mateřské školy Sně- ženka, Frýdek-Místek, Josefa 
Lady 1790,“ informovala vedoucí 
odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy Ilona Nowaková.

„Na rekonstrukci a vybave-
ní nové třídy mateřské školy 
s kapacitou 28 dětí jsme uvol-
nili nemalé finanční prostředky. 
Stavebními úpravami se zvětši-
la plocha denní místnosti, bylo 
upraveno hygienické zázemí 
dětí, vybavena výdejna pokrmů, 
pořízeno zcela nové vybavení 
třídy dětským nábytkem, hračka-
mi, pomůckami, lehátky a lůžko-
vinami. Celkové náklady, které 

město muselo vynaložit, se tak 
vyšplhaly na 735 tisíc korun,“ 
doplnil primátor Petr Cvik. 

Dodatečný zápis dětí do nové 
třídy mateřské školy se konal 1. 
prosince 2011 a díky vstřícnému 
přístupu vedení dotčené školky 
měly děti nástup do nové třídy 
mateřské školy stanoven již 
na 1. února 2012. „O naplnění 
kapacit školek se mluví a píše 
neustále. My jsme se ale roz-
hodli s tím něco udělat, protože 
předškolní výchovu považujeme 
za velmi důležitou,“ uzavřel pri-
mátor Petr Cvik.  (pp)
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Projekt EU Peníze školám je na Čtyřce Projekt EU Peníze školám je na Čtyřce 
úspěšně ve druhé polovině

Pod názvem „Učíme tvo-
řivě“ probíhá již druhým ro-
kem na 4. základní škole ve 
Frýdku-Místku projekt, jehož 
hlavním cílem je celkové 
zkvalitnění a zefektivnění 
výuky. Cesta k jeho splnění 
vede přes metodické vzdě-
lávání a podpůrné kurzy 
pedagogických pracovníků, 
tvorbou a následným použí-
váním nových metodických 
pomůcek a učebních materi-
álů ve výuce. 

„Vytýčili jsme si několik 
konkrétních cílů, na které se 
v rámci projektu postupně za-
měřujeme. Chceme například 
inovovat a zkvalitnit výuku 
směřující k rozvoji výuky ci-
zích jazyků, matematiky nebo 
přírodních věd. Za důležité 
rovněž považuji promyšlené 

investice do materiálního vyba-
vení školy, hlavně do moderní 
techniky. Nezbytností však 
je do aktivit postupně zapojit 
všechny kantory a žáky ve ško-
le,“ uvádí ředitelka školy Mgr. 
Jiřina Raszková. 

Mezi další cíle, které si na 
Čtyřce v rámci projektu vytýčili, 
je vytvoření kvalitativně lepších 
podmínek pro rozvoj individuál-
ních schopností žáků se speci-
álními vzdělávacími potřebami 
v oblasti čtenářské gramotnosti 
nebo vytvoření skupiny žáků se 
specifickými poruchami učení 
formou skupinové integrace 
ve výuce českého jazyka na 2. 
stupni.

„Některé projektové aktivity 
jsou ještě před námi, na jiných 
v současné době pracujeme 
a průběžně plníme, něco už 

máme úspěšně za sebou. Vy-
tvořili jsme množství vlastních 
podpůrných výukových, stu-
dijních textů a materiálů, které 
učitelé již využívají ve výuce pro 
její zkvalitnění. Pedagogickým 
pracovníkům vyučujícím ang-
ličtinu a němčinu umožňujeme 
krátkodobé intenzivní kurzy v 
zahraničí. Ve všech oblastech 
bychom rádi co nejvíce zapojili 
do výuky technické pomůcky. 
Již nyní disponujeme novou 
počítačovou učebnou s 28 po-
čítačovými stanicemi. Notebook 
a e-learningové moduly by se 

měly stát součástí práce každé-
ho žáka i učitele,“ doplňuje ředi-
telka školy.

Projekt EU Peníze školám je 

financován stejně jako na ostat-
ních školách ve městě i v celé 
republice z prostředků Evrop-
ské unie.

Základní škola a mateřská škola Naděje
Frýdek-Místek, Škarabelova 562

www.specskolynadeje.cz

Vyhlašuje „Zápis do 1. tříd“
základní školy, základní školy praktické a speciální

6. a 7. února 2012 od 13:00 – 17:00 h. budova Škarabelova 562
s sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte

Nabízíme
Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
Škola porozumění pro 1.-9. ročník dětem zdravým

nebo se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vzdělávání zajišťují moderními vyučovacími metodami

erudovaní pedagogové a asistenti pedagoga.
Dále nabízíme

Individuální a skupinové cvičení žáků, logopedii,
canisterapii, zájmové vzdělávání ve školní družině,

školní stravování a dopravní službu žákům.
Spolupracujeme

se speciálně pedagogickými centry,
s pedagogicko-psychologickou poradnou.

4. ledna proběhl na 1. ZŠ ve 
spolupráci s Městským fotba-
lovým klubem Frýdek-Místek 
již tradiční turnaj v kopané. 

O tom, že se tato soutěž těší 
velkému zájmu, svědčí i účast 
celkem osmi městských škol: 1. 
ZŠ, 2. ZŠ, 4. ZŠ, 6. ZŠ, 8. ZŠ, 
11. ZŠ (5. a 9. ZŠ po letošním 
sloučení postavily dvě družstva). 
Týmy byly rozlosovány do dvou 
základních skupin, ve kterých se 
nehrálo o postup vyšším souč-
tem bodů za výhru, ale rozhodu-
jícím faktorem byl největší počet 
vstřelených branek. Skupinu A 
vyhrála 4. ZŠ (11 vstřelených 
branek) před druhou 11. ZŠ (7 
branek). Ve skupině B na dru-
hém místě skončila 8. ZŠ (10 
branek) a vítězství ve skupině 

7. ročník Novoročního turnaje v sálové kopané 4. a 5. ročníků

získali domácí hráči se 17 vstře-
lenými brankami. V semifinále 
zvítězily 1. ZŠ 4:1 nad 11. ZŠ a 
4. ZŠ 2:1 nad 8. ZŠ. Ve finále 

patří 3. místo týmu 8. ZŠ velmi 
těsnou výhrou 2:1 proti 11. ZŠ. 
Prvenství již podruhé obhájili 
malí fotbalisté z 1. ZŠ vítězstvím 
4:1 nad 4. ZŠ! Ocenění získali i 
jednotliví hráči: nejlepší brankář 
– Jakub Ondrušík z 6. ZŠ, nej-
lepší střelec – Denis Jeřábek z 
1. ZŠ (17 vstřelených branek) a 
nejlepší hráč – Dominik Snášel 
z 9. ZŠ. Díky patří nejen všem 
hráčům za pěknou hru a fair play 
chování, ale i organizátorům z 
MFK, kteří zajistili rozhodčí, pit-
ný režim a odměny pro družstva 
a jednotlivce. Na další fotbalové 
výkony našich malých borců se 
můžeme těšit v květnu, ale již 
na fotbalovém stadionu ve Stov-
kách. V rámci soutěží AŠSK zde 
proběhnou okrsková a okresní 
kola již 15. ročníku v kopané Mc-
Donald‘s Cup.

Mgr. Hana Bekárková

Vítězný tým 1. ZŠ.

Nejlepší střelec Denis Jeřábek při předání ceny
od rozhodčího Kamila Kořínka.

Vážení rodiče budoucích 
prvňáčků, ve dnech 6. a 7. 
února 2012 proběhne na naší 
škole, Sedmičce, zápis dětí 
do prvních tříd. Dali jsme slo-
vo několika našim žákům, aby 
sami vyjádřili, proč Sedmička.

 Aneta Kwaczková z 8. třídy 
píše: „Když jsem přišla na 7. 
ZŠ, byla jsem smířená s tím, že 
to bude stejná škola jako každá 
jiná. Chodila jsem celkem do 
tří škol. Na Sedmičce je zatím 
nejlépe. Jsou tady spravedliví 
učitelé, kteří vždycky dokážou 

Zápis do prvních tříd na Sedmičce
poradit, můžeme jim důvěřovat, 
umí se za nás postavit, hodně 
nás naučí a jsou velmi aktivní a 
nápomocní. Na této škole nemá-
me jen skvělé učitele a žáky, ale 
i moderní vybavení. Také máme 
velkou, krásnou tělocvičnu, bu-
fítek, velkou jídelnu a prostorné 
nádvoří. Já osobně tuto školu 
mám ráda a ráda do ní chodím. 
Doporučila bych ji určitě všem 
budoucím prvňáčkům, ale i 
ostatním žákům, kteří se chystají 
na 7. ZŠ přestoupit.

(Pokračování na straně 5)
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Na již tradiční Vánoční set-
kání Debrujárů z celé České 
republiky se do Prahy vyda-
la skupina žáků naší školy. 
Žáci předvedli své pokusy a 
načerpali další inspiraci. Na 
setkání kromě češtiny zazně-
la také arabština, turečtina, 
němčina a bulharština, pro-
tože mezi přítomnými byly i 
zahraniční delegace.

Na třídenní cestě jsme neza-
háleli. Navštívili jsme Karlovu 
universitu, katedru fyziky, kde 
jsme zasedli na místa vysoko-
školáků a stali se modely něko-
lika fyzikálních experimentů, ve 
kterých lítaly i blesky. V muzeu 
čokolády jsme dostali kakaové 
boby a viděli ruční výrobu pra-
linek. Na Pražském hradě jsme 
navštívili dokonce i výstavu 
„Carský dvůr pod žezlem Roma-
novců“, kterou zahajoval ruský 
prezident Dimitrij Medveděv. Vi-
děli jsme Vladislavský sál i nově 
opravenou Zlatou uličku a na-
hlédli i do místa odpočinku čes-
kých králů v kobkách Chrámu 
svatého Víta. Nádherný pohled 
na Prahu nás čekal z Petřínské 
rozhledny, jejíž součástí je i Mu-
zeum Járy Cimrmana. A úžas-

Zápis do prvních tříd na Sedmičce
(Pokračování ze strany 4)

Kristýna Šašinková ze stejné 
třídy dodává: „Naše škola je vel-
mi pěkná. Všichni z mé rodiny 
mě přemlouvali, abych odešla na 
šestiletý gympl po sedmé třídě. 
Ale já jsem neodešla, protože 
se mi líbí naše odborné učebny, 
výzdoba školy a přístup učitelů 
k žákům. Učitelé nás totiž chá-
pou, a když opravdu vidí, že jsme 
se nezvládli naučit, tak nám do-
volí nechat se vyzkoušet až příští 

hodinu. Cítím se, jako by všichni, 
které denně potkávám ve škole, 
byli moje rodina, protože máme 
spoustu společných aktivit“.

A co říká další žák Dominik 
Maďa? „Na gymnázium jsem 
neodešel, protože se v hodinách 
učíme mnoho věcí, a vůbec mi 
nepřišlo, že by mi gymnázium 
mohlo dát něco víc.“ 

A k tomu už není co dodat. Tě-
šíme se na vás a na vaše děti, bu-
doucí prvňáky. Učitelé Sedmičky

Ve čtvrtek 8. prosince se ko-
nečně všichni dočkali. Na Jed-
ničce se konal tradiční předvá-
noční jarmark. Nebylo člověka, 
který by se netěšil! Malí i velcí 
žáci, rodiče i učitelé. 

„Prodávalo se na chodbách, 
ale také i ve třídách. Kromě 
tradičních ozdob a vánočních 
předmětů byla letos nabídka 
obohacena o ručně vyráběnou 
bižuterii. Nechyběly ani nejrůz-
nější druhy cukroví, chlebíčky a 
domácí koblihy. Zájemci si mohli 
vyrobit vlastní výrobek s vánoční 
tematikou ve výtvarných a kera-
mických dílnách. Nejvíce se však 
každý těšil na vystoupení žáků 
školy. K nejlepším číslům patřil 
zpěv čerstvé výherkyně Vánoční 
noty Sandry Nyklové. Výrazně 
zaujal i menuet, který společně 

Předvánoční jarmark na Jedničce

na flétnu a klavír zahrály Nikol 
Drozdová a Tereza Jeništová. 
Kytarové sólo předvedl Aleš Ko-
zelský. Nejvíce všechny potěšilo 
taneční a hudební vystoupení 
našich prvňáčků a nadšení ro-

diče roztleskali celý sál. Předvá-
noční jarmark se vydařil. Každý 
se vracel domů nejen plný do-
jmů, ale také s mnoha drobnými 
dárky,“ vylíčila za žáky 1. stupně 
Tereza Jeništová z 5.B třídy.

„V pokoji stromeček, strojí 
i dědeček, na špičce hvězdič-
ka, strojí i babička.“ My, děti 
z MŠ Pastelka u Gustlíčka, už 
jsme měly stromeček nastro-
jený a zdobily jsme ho samy. 
Líbil se nám. 

A co naše babičky a dědeč-
kové z „Domu pokojného stáří 
u Panny Marie Frýdecké“? 
Jezdíme tam už pár let s dá-
rečky a vánočním programem. 
Zdalipak už mají vánoční stro-
meček? Jaký bude? Jedlička, 
smrček nebo borovička? A co 
ozdoby? Tyhle otázky jsme ře-

Vánoce u staroušků

šili při jízdě autobusem.
Po vstupu do klubovny na 

nás dýchla vánoční atmosféra i 
výzdoba. Byla moc hezká. Ale 
stromeček nikde. Napadlo nás, 
že pro dospěláky je na strome-
ček ještě brzy. Tak od nás sta-
rouškové dostali malé vánoční 
stromečky a hvězdičky. Vždyť 
jsme je s paní učitelkou vyrobili 
pro ně. Společně jsme si za-
zpívali vánoční písně a koledy, 
my děti jsme přednesly básně 
a říkadla a zatančily taneček. 
Bylo nám všem moc hezky. Tak 
„Šťastné a veselé“!

Nastal čas vánoční, pro 
děti nejkrásnější období 
v roce. Doba plná radosti a 
překvapení. Také v loňském 
roce dne 21. 12. přišly děti ze 
Základní školy 1. máje (Sed-
mička) potěšit naše nejstarší 
spoluobčany do Domova se-
niorů na ulici 28. října a na uli-
ci Školské ve Frýdku-Místku.

Děti ze sborového zpěvu za-
zpívaly mnoho krásných písní, 
které s nimi nacvičila paní uči-
telka Zdeňka Poledníková. Na 
kytaru zahrála vánoční skladbu 
žákyně 6. třídy Lucie Sosíková 
a zpěvem doprovodil prvňáček 
Dominik Peterka. Své taneční 
umění předvedla děvčata ze 
školní družiny pod vedením paní 
vychovatelky Hany Bumbalové. 
Na závěr děti obdarovaly všech-
ny babičky a dědečky keramic-
kými zvonečky, které pro ně vy-
tvořily ve školní družině s paními 

Senioři a děti v našem městě
vychovatelkami Pavlínou Krylo-
vou a Evou Laníkovou. Dětem 
se podařilo vykouzlit úsměvy 
na tvářích všech přítomných. 
Navodily tak vánoční atmosféru 
a udělaly radost těm, kteří to po-
třebují.  Vedoucí vychovatelka

E. Laníková

Debrujáři ze Dvojky v Praze

ný byl výhled na Pražský hrad 
z balkonu Národního divadla. 
V muzeu voskových figur jsme 
se pozdravili s Helenou Von-
dráčkovou. A na Staroměstském 

náměstí jsme na vánočním jar-
marku nakoupili dobroty. V Ná-
rodním muzeu jsme pracovali se 
stavebnicí MERKUR a obdivo-
vali sbírku motýlů.   Eva Velecká

Nadané děti na Osmičce
(Pokračování ze strany 2)

„Můžete dát své děti do škol 
ve své blízkosti i na školy vzdá-
lenější, pokud se specializují po-
dle zaměření vašeho dítěte. Děti 
diagnostikované jako velmi na-
dané by měly jít do třídy, kde jim 
budou rozumět a podpoří jejich 
další vývoj. Město tuto třídu pod-
poruje, protože je to investice 
do naší budoucnosti,“ promluvil 
k rodičům náměstek primátora 
Dalibor Hrabec.

„Spolupracujeme s pěti, šesti 
desítkami škol v republice, ale 
vždycky, když jedu sem, tak se 
moc těším, protože Osmička ur-
čitě patří mezi nejlepších pět škol, 
které s nadanými dětmi pracují. 
Všechno se tady sešlo, nadšení 
učitelé i chápavý zřizovatel, tedy 
město,“ potěšil přítomné Tomáš 
Blumenstein, předseda Mensy 
ČR, která je mezinárodní spo-
lečenskou organizací sdružující 
nadprůměrně inteligentní lidi.  (pp)

TŘÍDA PRO NADANÉ: Osmička už má první zkušenosti.  Foto: PP
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Plavání veřejnosti zajišťujeme 
pouze koupením permanentky 

(plavenky). 
Cena plavenky je
500 Kč/čtvrtletí.

Děti do 10 let 500 Kč/půlroční. 

Plavání pro veřejnost bude 
zahájeno od 12. 9. 2011 
pondělí: 18.00 - 19.00;

úterý: 16.00 - 17.00 (do ledna 
2012); čtvrtek: 18.00 - 19.00;

pátek: 19.00 - 20.00

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI NA 11. ZŠ 

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Basketbalový klub Frýdek-Místek
2. 2. oblastní přebor severní Morava

BK FM – SBŠ Ostrava B, ženy
4. 2. sdružený oblastní přebor střední a severní Morava

BK FM – BK Příbor, starší žákyně U15
11. 2. oblastní přebor severní Morava

BK FM – Poski Ostrava A, muži
11. 2. žákovská liga ČR

BK FM – Aritma Praha, mladší žákyně
12. 2. žákovská liga ČR

BK FM – BA Sparta Praha, mladší žákyně
18. 2. sdružený oblastní přebor střední a severní Morava

BK FM – TBS Přerov, starší minižákyně U13
19. 2. oblastní přebor severní Morava

BK FM – SBŠ Ostrava B, mladší minižákyně U12
25. 2. oblastní přebor severní Morava

BK FM - BC Nový Jičín, starší minižáci U13
25. 2. žákovská liga ČR

BK FM – BK DE Prosek, mladší žákyně
26. 2. žákovská liga ČR

BK FM – BK Pliska Studánka Pardubice B, mladší žákyně

Sportovní hala SPŠ v Místku na ul. 28. října 939, www.basketfm.net

Středa 8. 2. – 18.00 hod. - SKP F-M – KH Kopřivnice
Sobota 11. 2. – 11.00 hod. – Jiskra Třeboň – SKP F-M

Neděle 19. 2. – 17.00 hod. – SKP F-M – HBC Ronal Jičín
Sobota 25. 2. – 17.00 hod – KP Brno – SKP F-M

Neděle 4. 3. – 10.30 hod. – HK .A.S.A. Lovosice – SKP F-M (PP ČT4)
Neděle 11. 3. - 17.00 hod. – SKP F-M – Talent M.A.T. Plzeň
Sobota 17. 3. – 18.00 hod. – HCB OKD Karviná – SKP F-M

Tipgames extraliga házené
– rozlosování jarní část 2012

Druhé kolo žákovské ligy 
skupiny E hráli mladí házenkáři 
SKP Frýdek-Místek v Karviné. 
Soupeři jim byla družstva HBC 
Karviná, HK Ivančice, TJ STM 
Olomouc a Sokol II Prostějov. 
Turnaj frýdecko-místečtí mladí-
ci zvládli – postupují do třetího 
kola z druhého místa, mezi nej-
lepších šestnáct družstev ČR, 
a jsou o další krok blíž k vytou-
ženému cíli, kterým je červno-
vé finále mistrovství ČR.

SKP Frýdek Místek – HCB 
OKD Karviná 15:16 (8:9)

Cáb – Jakub Horký 5, Ruffer 
1, Müller 2, Lednický, Vančura, 
Carbol, Hess, Odstrčil 2, Slavík 2, 
Kocich 3/1, Havránek, Pitr, Verlík.

Sokol II Prostějov – SKP 
Frýdek Místek 16:23 (6:10) 

Ruffer 5, Müller 5, Odstrčil 5, Hess 
2, Carbol 2, Jakub Horký 1, Led-
nický 1, Vančura 1, Havránek 1.

SKP Frýdek Místek – HK 
Ivančice 26:14 (11:13)

Ruffer 7, Slavík 3, Havránek 3, 
Kocich 2, Hess 2, Müller 2, Verlík 
1, Pitr 1, Odstrčil 1, Jakub Horký 1.

Starší žáci SKP postupují v lize dál

Fotbalisté MFK Frýdek-
-Místek si s chutí zastříleli i ve 
druhém přípravném utkání na 
jarní část MSFL. Dětmarovice, 
kterým patří po podzimu tře-
tí příčka v krajském přeboru, 
přehráli poměrem 6:0.

Po náročném soustředění v 
Beskydech pod vedením horo-
lezce Libora Uhra se naši hráči 
představili v sobotu 21. ledna ve 
druhém přípravném zápase. 

V 10. minutě se po nedorozu-
mění v obraně hostí prosadil Petr 
Soukup, který se dobře zoriento-
val v pokutovém území a přeho-
dil hostujícího brankáře – 1:0. Na 
druhou branku čekali diváci dal-

Půltucet po náročném soustředění
MFK F-M – DĚTMAROVICE 6:0 (3:0)

ších sedm minut. To valcíři za-
hrávali rohový kop, po kterém se 
ke střele dostal Hynek Prokeš. 
Jeho střela se ještě otřela o Pet-
ra Soukupa, který si tak připsal 
druhou přesnou trefu v utkání – 
2:0. Po třiceti minutách vystřídal 
trenér Milan Duhan, stejně jako 
v utkání s Petřkovicemi, celou 
jedenáctku a totéž si zopakoval 
i po hodině hry. V 37. minutě 
přišla zasloužená třetí branka, o 
kterou se postaral Jakub Teplý, 
který se prosadil v situaci jeden 
na jednoho. Druhý poločas byl 
hodně podobný tomu prvnímu, 
postupně se prosadili Švabík, 
Ostrák a Šponiar.

O víkendu 14.-15. ledna se 
ve frýdecko-místecké Víceúče-
lové sportovní hale uskutečnil 
turnaj žáků 5. tříd. Turnaje se 
účastnilo šest týmů, kdy jedi-
ným z českých týmů byli do-
mácí hráči Frýdku-Místku.

Těm se do cesty za zlatem 
postavily týmy z polské Jastre-
bie a Polonie Bytom. Ze Sloven-
ska dorazili hráči Kežmaroku, 

Stříbrní v mezinárodní konkurenci
Martina a Zvolena. Navíc, aby 
turnaj byl co nejnapínavější, se 
pořadatelé rozhodli, že se zápas 
rozdělí na dva „poločasy“ (2x20 
minut čistého času) a každý po-
ločas bude bodován zvlášť.

HC Frýdek-Místek: Jonáš, Po-
hanka, Adámek, P. Pastor, M. Po-
procký, Srníček, Škrlík, Frančiák, 
Gavlas, Hrček, Indrst, Lednický, 
Palarčík, D. Pastor, Pindel, Piskoř, 

O. Poprocký, Rusina, Slanina
Mezi nejlepší útočníky patřil 

domácí Vojtěch Pindel a nejlep-
ším hráčem turnaje byl vyhlášen 
Pavel Srníček.

1. MHC Martin
2. HC Frýdek-Místek
3. JHK Jastrzebie
4. Polonia Bytom
5. HC Zvolen
6. HC Kežmarok

STARŠÍ ŽÁCI: Horní řada zleva – René Ruffer, Matěj Hes, Patrik 
Slavík, Jakub Horký, Lukáš Vančura, Tomáš Müller, David Odstrčil, 
trenér Radim Hustopecký. Spodní řada zleva – Vladimír Lednický, 
Marek Vlček, Lukáš Feike, Martin Kocich.

TJ STM Olomouc – SKP Frý-
dek Místek 12:24 (5:12)

Ruffer 7, Lednický 4, Havránek 3/1, 
Odstrčil 2, Carbol 2, Müller 2, Van-
čura 1, Hess 1, Slavík 1, Kocich 1.

Konečné pořadí 2. kola 
žákovské ligy

1. HCB OKD Karviná 103:40 8b.
2. SKP Frýdek Místek 88:58 6b.

3. TJ STM Olomouc 64:81 3b.
4. HK Ivančice 58:86 2b.
5. Sokol II Prostějov 54:98 0b.
Soupeři našeho družstva ve 3. 
kole Žákovské ligy ČR budou SSK 
Talent Plzeň, TJ Rožnov p. R. a 
HK Baník Most. Do dalšího 4. kola 
postupují z této skupiny nejlepší tři 
družstva. 

Starší minižákyně zahájily dru-
hou polovinu soutěže dvojím ví-
tězstvím na horké půdě Šumper-
ka a stále bojují o čelo tabulky.

V časném sobotním dopoledni 
21. ledna vyhrála frýdecko-mís-
tecká děvčata dva zápasy proti 
soupeři, který využívá práva být 
posílen o tři starší hráčky. Výhry jim 
pomohly udržet krok s týmy Pro-
stějova a Ostravy v boji o vedení 
v mezioblastní soutěži Olomouc-
kého a Moravskoslezského kraje.

TJ Šumperk – BK Frýdek-
-Místek 1. ZŠ 34:50 a 30:48 
Kučerová 33, Hudcová 18, Mar-

ková 14, Šimíčková 8, Zubková 7, 
Ručková 7, Konvičná 4, Kovalová 
3, Zmeškalová a Maléřová po 2 b.

„Naše úspěšné družstvo stá-
le hledá další šikovná sportovně 
založená děvčata ročníku naro-
zení 1999. Přijďte mezi nás, rádi 
vás přivítáme. Naše tréninky v 
hale SPŠ v Místku jsou pondělí 
v 15:00-16:30 h. a ve středu v 
15:30-17:00 h., ve čtvrtek pak na 
7. ZŠ v 15:15-16:45 h,“ láká další 
adeptky zkušený trenér Charvát. 

V mezioblastním přeboru star-

Mladé basketbalistky bodovaly venku
ších žákyň se soutěž dostala do 
své druhé poloviny. Hráčky jely 
do Hranic k utkání s vědomím 
povinnosti toto utkání vyhrát, pro-
tože v domácím zápase tohoto 
soupeře porazily o 60 bodů.
Hranické Panterky - BK Frý-

dek-Místek 38:62 
Čapatá 25, Hyplová 21, Ruč-

ková 5, Cedivodová 4, Tobolová 
4, Stachovcová 2, Kasanová 1 b.

„Panterky nás převyšovaly ve 
vzrůstových parametrech a to jim 
umožňovalo blokovat značnou 
část našich střeleckých pokusů. 
Pochvalu za výkon si zaslouží 
především Čapatá a Hyplová, 
které, přestože byly zdravotně 
indisponovány, předvedly skvělý 
výkon,“ zhodnotil výkon svých 
svěřenkyň trenér Josef Bonk. 

Ve čtvrtek 19. 1. odehrály 
ženy svůj další mistrovský zápas 

proti Havířovu.
BK Frýdek-Místek – BK Haví-

řov 68:70 
M. Schäferová 23 (2 trojky), 

Půčková 15, Bonková 14, Volná 
6, Slamjáková 4, Coková 3, S. 
Schäferová 2, Jakobová 1. 

„Hra byla po dlouhé herní pau-
ze konečně svižná, kombinace 
dobře sehrané a úspěšné v útoku i 
v obraně. Jen to štěstí… Zkušené 
hráčky Havířova nás nenechaly 
vyrovnat a my jsme prohrály po vy-
nikajícím zápase o jediný koš,“ ko-
mentovala dramatický zápas hra-
jící trenérka Markéta Schäferová. 

Hrál se také okresní přebor 
mužů, a přestože domácí celek 
nad svým soupeřem neustále vedl, 
opět jako již poněkolikáté nezvládl 
koncovku utkání a prohrál.
BK Frýdek-Místek – TJ Gym-

názium Hladnov 64:69

MLADŠÍ MINIŽÁKYNĚ: Kristýna Vojkovská v útoku v utkání minižá-
kyň BK FM – SBŠ Ostrava.
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šachové zprávy

fotbal mládeže
DOROST

starší dorost - SFC Opava 
1:4 (0:4)

Chlebek 1:4 (T. Boráň)
Fotbal Třinec B - mladší 

dorost B 0:1 (0:0)
Kavka

Fotbal Třinec A - mladší 
dorost A 2:4

ŽÁCI
mladší žáci A - halový turnaj 

v Hranicích (2. místo)
Výsledky FM: - KMK Přerov 6:0 
(Smítal 3, Pánek, Gros, Klepáč), 
- FC Viktoria Přerov 4:1 (Klepáč 
2, Gros, Smítal), - SK Hranice 
4:0 (Klepáč 2, Vávra, Smítal), - 
Sokol Poličná 1:4 (Smítal), - SK 
Hranice st. žáci 3:2 (Gros 2, 
Smítal), - Matador Púchov 2:1 
(Mrkvička, Smítal), - Slavia Haví-
řov 3:2 (Smítal 2, Klepáč).
Konečné pořadí: 1. Sokol Po-
ličná, 2. MFK Frýdek-Místek, 
3. Matador Púchov (SK), 4. SK 
Hranice roč. 1998, 5. Slavia Ha-
vířov, 6. FC Vikt. Přerov, 7. KMK 
Přerov, 8. SK Hranice roč. 1999.
Navíc byl náš hráč Erik Smítal 
vyhodnocen pořadateli a trené-
ry ostatních týmů jako nejlepší 
hráč turnaje.

mladší žáci B - halový turnaj 
ve FM (1. a 4. místo)

AAT GOOD INVEST CUP
sk. A: FM A - Hlučín 7:0, - Čadca 
5:0, - Sparta Brno 4:2, - Sigma 
Olomouc 2:0
sk. B: FM B - Vítkovice 2:3, - 
SFC Opava 3:2, - Třinec 4:2, - 
Baník Ostrava 2:1
o 3.-4. místo: FM B - Olomouc 0:2
o 1.-2. místo: FM A - Vítkovice 2:0
FM A: Slovák - Želazko, J. Fuka-
la, M. Fukala (1 gól), T. Ostrák 
(8), Kubala (3), D. Bystroň (2), 
Zima, Dryák (1), S. Bystroň (1), 
Buchlovský (4).
FM B: Čulák, Papaj - Huvar (1), 
Srubek, Polášek, Vlček, Hajnoš 
(3), Křižák (4), Lasák, Kubáň (3), 
Bača, Sobčák.

starší žáci A - FC Hlučín
3:5 (0:2) 

Janošec (z pk), Pat. Němec,
Š. Kmošťák

starší žáci B - FC Hlučín B
1:5 (1:4)

Šnyta

PŘÍPRAVKA
ročník 2002 - halový turnaj ve 

Zlíně (1. místo)
Výsledky FM: – Zlín I 7:1 (Pac-
ko 3, Havránek, Koliba, Šigut, 
Wojatschke), – FC Slovácko 
4:5 (Wojatschke 2, Packo, Ko-
liba), – SK HS Kroměříž 12:0 
(Wojatschke 5, Packo 3, Koliba 
2, Šigut, Bystřičan), – Zlín II 2:1 
(Wojatschke, Koliba), – SK Lou-
ky 12:0 (Wojatschke 3, Packo 3, 
Šigut 2, Koliba, Kaszper, Havrá-
nek, Bystřičan), – TJ Valašské 
Meziříčí 7:3 (Wojatschke 3, Pac-
ko 2, Šigut, Koliba).

ročník 2001 - halový turnaj
v Šumperku (1. místo)

Výsledky FM: - Juv. Bruntál 3:0 
(Daněk 2, D. Maceček), - Šum-
perk 6:2 (Šimánek, Strouhal, D. 
Maceček, Daněk, Kiša, L. Mace-
ček), - FK Krnov 4:2 (L. Maceček 
2, Strouhal, Daněk), - SFC Opa-
va 2:2 (D. Maceček, Strouhal), - 
Sigma Olomouc 5:2 (Kiša 2, D. 
Maceček 2, Šostý).
Konečné pořadí: 1. MFK Frýdek-
-Místek, 2. Sigma Olomouc, 3. 
Juventus Bruntál.
D. Maceček byl druhým nejlep-
ším střelcem turnaje.

ročník 2004 - halový turnaj
v Olomouci (4. místo)

Výsledky FM: - Šumperk 0:2, 
- Mohelnice 1:2 (J. Vokoun), 
- Prostějov 0:0, - Sigma Olo-
mouc A 0:2, - Čechovice 1:0 
(Šponer), - Sigma Olomouc B 
1:0 (J. Vokoun), - Loštice 2:0 
(J. Vokoun, Maloň).
Nejlepší brankář turnaje: Radim 
Řeha (MFK F-M).
Sestava FM: Řeha - Hrubý, Kiš, 
Lesko, Maloň, Navrátil, Šponer, 
J. Vokoun, Závada.

ročník 2004 - halový turnaj 
v Brně

Výsledky FM: - AC Sparta Pra-
ha 1:7 (Kaňák), - ŠK Slovan 
Bratislava 3:1 (Kaňák 2, A. Ko-
walczyk), - FC Slovan Brno 1:2 
(Kaňák), - FC Vysočina Jihlava 
2:1 (Kaňák 2), - výběr Brna 1:1 
(Kaňák), - FC Zbrojovka Brno 
I. 1:3 (Poloch), - FC Zbrojovka 
Brno II. 1:3 (Kaňák).
Sestava FM: Dlabal - Kaňák, A. 
Kowalczyk, F. Kowalczyk, Maléř, 
Poloch, Rek, Štětinský, Závodný.

z atletiky

Příjemný víkend strávilo dvacet šest mladých atletů Slezanu 
Frýdek-Místek ve středisku Stanice mladých turistů na Visňovce ve 
Vyšních Lhotách. Od pátečního odpoledne do nedělního večera pro 
ně trenéři připravili bohatý program se spoustou her a soutěží, jak 
v klubovně, tak venku, a vůbec nebylo důležité, kdo zvítězil. Hlavní 
bylo se dobře pobavit a strávit příjemně čas v pěkném prostředí. 
Samozřejmě, že nechyběl ani výšlap na Prašivou. Poděkování patří 
všem organizátorům za vydařenou akci.

Mistrovské soutěže
Průběžné umístění:

Extraliga 
BŠŠ Frýdek-Místek „A“, 3. místo

Extraliga dorostu
BŠŠ Frýdek-Místek, 2. místo

2. liga 
BŠŠ Frýdek-Místek „B“, 2. místo

Krajská soutěž 
BŠŠ Frýdek-Místek „C“, 3. místo
BŠŠ Frýdek-Místek „D“, 2. místo

Okresní přebor 
BŠŠ Frýdek-Místek „E“, 4. místo
BŠŠ Frýdek-Místek „F“, 6. místo

Turnaj středoškoláků
Družstvo Čtyřletého a osmi-

letého gymnázia Frýdek-Místek 
se vydalo ve čtvrtek 19. 1. na 
šachový turnaj čtyřčlenných 
týmů středoškoláků. Hlavním 
pořadatelem a hostitelem byla 
Vysoká škola finanční a správní. 
Celkem startovalo 16 týmů a náš 
tým byl nasazený jako č. 1. Hráči 
bojovali srdnatě, ale na lepší než 
2. místo to tentokrát nestačilo. 2. 
místo je však výborné umístění! 
Gratulujeme celému družstvu – 
Jiří Kočiščák, Jiří Kozel, Jan Ko-
zel, Tomáš Bujnošek – k zisku 
stříbrných medailí!

Open Praha
V Praze ve dnech 13.-20. 

ledna probíhal 11. ročník mezi-
národního šachového turnaje 
„OPEN Praha 2012“. V „B“ tur-
naji (117 hráčů, 19 zemí) hrál 
člen BŠŠ Nguyen Thai Dai Van 
(FIDE ELO 1784). Desetiletý 

V neděli 8. ledna proběhl 
na palubovce tělocvičny SPŠ 
dvojzápas juniorské ligy ve 
volejbale chlapců. Domácí 
družstvo ŠSK Beskydy sehrá-
lo dva velmi vyrovnané sou-
boje s týmem Drásova, který 
má stejné ambice jako domácí 

Junioři ŠSK Beskydy remizovali 
doma se silným týmem Drásova

celek – bojovat o čelo tabulky. 
Oba zápasy byly velmi vy-

rovnané a o každý set musela 
obě družstva usilovně bojovat. 
Konečně i výsledek 3:2 a 2:3 
vypovídá o tom, že se oba zápa-
sy rozhodovaly až v tie-breaku. 
Trenér domácího ŠSK Beskydy 

Ivan Pelikán zhodnotil oba zá-
pasy takto: „Obě dvě družstva 
předvedla kvalitní juniorský 
volejbal. O výsledku rozhodo-
valy maličkosti a také štěstí 
v koncovkách jednotlivých setů. 
Objektivně vzato je dělba bodů 
spravedlivá.“  Alice Zemanová

Atleti na Višňovce

Van dokázal vybojovat 6,5 bodů, 
obsadil výborné 7. místo a pro-
kázal, že patří k největším talen-
tům českého šachu!

Osmička postoupila
„Krajský přebor škol v šachu 

2012, 6.-9. třída“ se uskutečnil v 
Petřvaldě ve čtvrtek 19. 1. Naše 
město reprezentoval tým z 8. ZŠ 
Frýdek-Místek. V družstvu star-
tovali členové BŠŠ a ti si vedli 
výborně! 2. místo pro 8. ZŠ Frý-
dek-Místek vybojovali: Michael 
Kubík, Klára Zemková, Ondřej 
Havelka, Vojtěch Válek. Gratu-
lujeme hráčům 8. ZŠ Frýdek k 
postupu na MČR!

Dva postupující
V Petřvaldě se ve čtvrtek 19. 

ledna odehrál „Krajský přebor 
škol v šachu 2012, 1.-5. třída“. 
Na startu se sešlo 11 čtyřčlen-
ných týmů, které bojovaly nejen 
o medailová umístění, ale přede-
vším o dvě postupová místa na 
MČR! Naše šachová škola měla 
své zastoupení v družstvech 5. 
a 6. ZŠ Frýdek-Místek a naši 
členové si vedli znamenitě! 
Zlato a stříbro! 1. místo 6. ZŠ 
Frýdek-Místek (Tomáš Filip, Ja-
kub Linha, Jan Marciňa, Tomáš 
Valošek). 2. místo 5. ZŠ Frýdek-
-Místek (Daniel Židek, Zuzana 
Gřesová, Martina Kaňoková, 
David Mavrev, Jakub Mavrev).

Krajské středoškolky
18. ledna se uskutečnil ve 

Frýdku-Místku „Krajský přebor 
středních škol v šachu 2012“. 
Na startu se sešlo 11 středních 
škol, které si vybojovaly postup 
z okresních přeborů. Okres 
Frýdek-Místek (a BŠŠ) měl své 
zastoupení v Gymnáziu Petra 
Bezruče Frýdek-Místek a ČOG 
Frýdek-Místek. Obě gymnázia 
patřila ke spolufavoritům na 
medailová umístění a svých rolí 
se zhostila na výbornou – obě 
postoupila na Mistrovství ČR! 1. 
místo ČOG Frýdek-Místek (Jiří 
Kočiščák, Jiří Kozel, Jan Ko-
zel, Tomáš Bujnošek), 2. místo 
Gymnázium P. B. Frýdek-Místek 
(Jakub Rabatin, Tomáš Pavelek, 
Tomáš Chromík, Tomáš Boráň).

Rapid šach
V Havířově se odehrál v so-

botu 14. ledna 3. turnaj „Kraj-
ského přeboru mládeže v rapid 
šachu“. Hrálo se v kategoriích 
– HD18 (1994 a mladší), HD14 
(1998 a mladší), HD12 (2000 a 
mladší), HD10 (2002 a mladší). 
Beskydskou šachovou školu 
reprezentovalo rekordních 40 
hráčů a naše výprava byla nej-
úspěšnější nejen co do kvantity, 
ale i do kvality! BŠŠ získala 3 
zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové 
medaile. Gratulujeme medai-
listům! 1. místo – Vendula Bo-
hanesová, Zuzana Gřesová, 
Robert Demko, 2. místo – Na-
tálie Kaňáková, Matěj Kuchař, 
3. místo – Martina Kaňoková, 
Antonín Plšek.
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Vážení rodiče (zákonní zá-
stupci) budoucích prvňáčků, 
zápis do 1. ročníku základní-
ho vzdělávání v základních 
školách zřizovaných statutár-
ním městem Frýdek-Místek 
proběhne ve dnech 6. 2. a 
7. 2. 2012 (pondělí, úterý), v 
Základní škole a mateřské ško-
le Frýdek-Místek – Chlebovice, 
Pod Kabáticí 107, příspěvková 
organizace pouze 7. 2. 2012.

K zápisu je potřebný rodný list 
dítěte a občanský průkaz zákon-
ného zástupce dítěte. Bližší in-
formace oznámí ředitelé dotče-
ných základních škol způsobem 
v místě obvyklým.

Podle školského zákona je 
zákonný zástupce povinen při-
hlásit dítě k zápisu k povinné 
školní docházce. Povinná škol-
ní docházka začíná počátkem 
školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne šes-
tého roku věku, pokud mu není 
povolen odklad. Není-li dítě po 
dovršení šestého roku věku tě-
lesně nebo duševně přiměřeně 
vyspělé a požádá-li o to písem-
ně zákonný zástupce dítěte do 
31. května, odloží ředitel školy 
začátek povinné školní docház-
ky o jeden školní rok, pokud je 
žádost doložena doporučujícím 
posouzením pedagogicko-psy-
chologické poradny a odborné-
ho lékaře nebo klinického psy-
chologa. Začátek povinné školní 
docházky lze odložit nejdéle do 
zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku.

Pro školní rok 2012/2013 se 
zapisují děti narozené od 1. 9. 
2005 do 31. 8. 2006, k plnění po-
vinné školní docházky může být 
přijato také dítě narozené od 1. 9. 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2012/2013
2006 do 30. 6. 2007, je-li přimě-
řeně tělesně i duševně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný 
zástupce. Podmínkou přijetí dí-
těte narozeného v období od 1. 
9. 2006 do 31. 12. 2006 k plnění 
povinné školní docházky je také 
doporučující vyjádření pedago-
gicko-psychologické poradny, 
podmínkou přijetí dítěte naroze-
ného od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 
jsou doporučující vyjádření peda-
gogicko-psychologické poradny 
a odborného lékaře, která k žá-
dosti přiloží zákonný zástupce.

Obec stanoví podle školské-
ho zákona školské obvody spá-
dových škol (Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2010). Do spádové 
školy jsou přednostně přijímáni 
žáci s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu, 
a to do výše povoleného počtu 
žáků uvedeného ve školském 
rejstříku. Zákonný zástupce 
může pro žáka zvolit jinou než 
spádovou školu. V takovém 
případě však nemusí být žák 
vždy přijat, důvodem nepřijetí je 
především naplnění nejvyššího 
povoleného počtu žáků školy 
zapsaného v rejstříku škol a 
školských zařízení. Rozhodnutí 
o přijetí k základnímu vzdělává-
ní se nově oznamuje na veřej-
ně přístupném místě ve škole a 
způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Zveřejněním seznamu 
se považují rozhodnutí, kterými 
se vyhovuje žádostem o přijetí 
ke vzdělávání, za oznámená.

Spádová škola:
- Základní škola národního 

umělce Petra Bezruče, Frýdek-
-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 

web: www.1zsfm.cz
Školský obvod je vymezen 

ulicemi: Akátová, 
Bruzovská, Cihelní, 
Dolní, Dr. Vančury, 
Farní, Hasičská, 
Hluboká, Horymí-
rova, Husova, Jana 
Švermy, Jeroný-
mova, Jiráskova, 
Josefa Hory, Joži 
Úprky, Karolíny 
Světlé, Klicperova, 
Legionářská, Má-
nesova, Na Blat-
nici, Na Půstkách, 
Podlesní, Prokopa 
Holého, Příčná, 
Radniční, Řeznic-
ká, Smetanova, 
Střelniční, Těšín-
ská, tř. T. G. Masa-
ryka, Třanovského, 
Zámecká, Zámec-
ké nám., Žižkova.
Spádové školy:
- Základní škola 
a mateřská škola 
Frýdek-Místek, 

Jana Čapka 2555 
web: www.2zsfm.cz

- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Jiřího z Poděbrad 3109 

web: www.11zsfm.cz
Školský obvod je vymezen 

ulicemi: Bavlnářská, Bedřicha 
Václavka, Černá cesta, Dobrov-
ského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, 
Dvorská, Hlavní třída, J. Božana, 
Jana Čapka, Jiřího Mahena, Ji-
řího z Poděbrad, Josefa Kavky, 
Kostikovo náměstí, Kpt. Nálep-
ky, Krátká, Lipová, M. Chasáka, 
Malá, Mikoláše Alše, Na Poříčí, 
Na Veselé, Na Vyhlídce, Na 
Výsluní, Nádražní, Na Podvolá-
ní, Národních mučedníků, Nové 
Dvory-Hlíny, Nové Dvory-Kame-
nec, Nové Dvory-Podhůří, Nové 
Dvory-Vršavec, Novodvorská, 
Ó. Łysohorského, Okružní, Pan-
ské Nové Dvory, Pekařská, Pod 
Zámečkem, Potoční, Přemyslov-
ců, Příkrá, Růžová, Sadová, Sla-
víčkova, Slezská, Sokola Tůmy, 
Spojovací, Staroměstská, Sva-
toplukova, Šeříková, Těšínská, 
tř. T. G. Masaryka, Třešňová, 
V Zahradách, Viléma Závady. 

Do školského obvodu Základní 
školy a mateřské školy Frýdek-
-Místek, Jana Čapka 2555 a Zá-
kladní školy Frýdek-Místek, Jiřího 
z Poděbrad 3109 patří také místní 
část Skalice s výjimkou vzdělává-
ní na prvním stupni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, El. 
Krásnohorské 2254 web: 

www.5zsfm.cz 
Poznámka: s účinností od 1. 

1. 2012 rozhodlo Zastupitelstvo 
města Frýdku-Místku o sloučení 
příspěvkových organizací Základ-
ní škola a mateřská škola Frýdek-
-Místek, El. Krásnohorské 2254 a 
Základní škola Frýdek-Místek, El. 
Krásnohorské 139. Přejímající or-
ganizací se stala Základní škola a 
mateřská škola Frýdek-Místek, El. 
Krásnohorské 2254. Sloučením 
zanikla Základní škola Frýdek-
-Místek, El. Krásnohorské 139. 

Školský obvod je vymezen 
ulicemi: 2. května, Antala Staška, 
Bruzovská, Čs. červeného kříže, 
Divišova, Dlouhá, Dr. Jánského, 
El. Krásnohorské, Fügnerova, 
Gajdošova, Gogolova, H. Salicho-
vé, Habrová, Heydukova, Horní, 
Hutní, I. J. Pešiny, I. P. Pavlova, 
J. E. Purkyně, J. Kaluse, Jabloňo-
vá, Jaroslava Haška, Javorová, 
Jiřího Hakena, Josefa Kajetána 
Tyla, Josefa Skupy, K Hájku, 
K Lesu, Křižíkova, Lískovecká, 
Lubojackého, Mariánské náměstí, 
Maryčky Magdonové, Maxe Šva-
binského, Míru, Na Aleji, Na Ba-
žinách, Na Kopci, Na Podlesí, Na 
Stráni, Na Štěpnici, Nad Lipinou, 
Nad Mostárnou, Nad Rybníkem, 
Nad Stadionem, Olbrachtova, 
P. Jilemnického, Petra Cingra, 
Pod Školou, Pod Vodojemem, 
Puškinova, Resslova, Revoluční, 

Rokycanova, Růžový pahorek, 
Rybnická, Skautská, Slunečná, 
Sokolská, Stanislava Kostky Ne-
umana, Střelniční, Škarabelova, 
Tichá, Tolstého, Topolová, U Ne-
mocnice, U Zavadilky, V. Vantu-
cha, Vřesová, Zátiší.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 
škola Naděje, Frýdek-Místek, 

Škarabelova 562
web: www.specskolynadeje.cz
Školský obvod tvoří území statu-

tárního města Frýdku-Místku.
Spádová škola: 

- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Komenského 402 web: 

www.4zsfm.cz
Školský obvod je vymezen 

ulicemi: 4. května, Beskydská, 
Bezručova, Bohuslava Martinů, 
Družstevní, Emy Destinové, F. 
Čejky, Františka Linharta, Frý-
dlantská, Havlíčkova, J. Jabůr-
kové, Janáčkova, Josefa Lady, 
Jungmannova, K Olešné, Ko-
menského, Kvapilova, Květná, 
Lesní, Luční, Malé náměstí, Ma-
xima Gorkého, Na Hrázi, Nad Po-
tokem, Nad Přehradou, Nerudo-
va, Nová, Palkovická, Pavlíkova, 
Pod Letištěm, Podpuklí, Polní, 
Příborská, Rudolfa Vaška, Sva-
zarmovská, Školská, U Náhonu, 
Vojtěcha Martínka, Zborovská, 
Zdeňka Štěpánka, Zelená.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Mís-

tek, Pionýrů 400
web: www.sestka-fm.cz

Školský obvod je vymezen uli-
cemi: 8. pěšího pluku, Anenská, 
Antonínovo náměstí, Dvořákova, 
Erbenova, Farní náměstí, Hálkova, 
Hlavní třída, J. Opletala, Jaroslava 
Lohrera, Josefa Václava Sládka, 
Karla Hynka Máchy, Libušina, 
Malé náměstí, Malý Koloredov, 
Na Příkopě, náměstí Svobody, 
Ostravská, Pionýrů, Pivovarská, 
Riegrova, Spořilov, Stará cesta, 
Štursova, Tržní, U Staré pošty, Vo-
janova, Wolkerova, Zahradní.

Do školského obvodu Základ-
ní školy Frýdek-Místek, Pionýrů 
400 patří také místní části Chle-
bovice, Lysůvky a Zelinkovice 
s výjimkou vzdělávání na prvním 
stupni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-

-Místek, 1. máje 1700 web: 
www.7zsfm.cz 

Školský obvod je vymezen 
ulicemi: 1. máje, 28. října, Bah-
no-Hlíny, Bahno-Příkopy, Bah-
no-Rovňa, Beethovenova, Bez-
ručova, Březová, Čelakovského, 
Družstevní, Fráni Šrámka, Frý-
dlantská, Gagarinova, Josefa 
Myslivečka, Josefa Suka, Ke 
Splavu, Křížkovského, Mozarto-
va, Myslbekova, Na Konečné, 
Palackého, Politických obětí, 
Říční, Stará Riviera, Svatopluka 
Čecha, Třebízského, U Ostravi-
ce, Václava Talicha.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Československé armády 
570 web: www.osmicka.cz
Školský obvod je vymezen 

ulicemi: 17. listopadu, Bahno-
-Štandl, Beskydská, Boženy 
Němcové, Brožíkova, Březino-
va, Collo-louky, Čajkovského, 
Československé armády, Dr. 
Antonína Vaculíka, Fibichova, 
Foerstrova, Foglarova, Jiřího 
Trnky, Kolaříkova, Kollárova, 
Lidická, Marie Majerové, Marie 
Pujmanové, Ondrášova, Ostrav-
ská, Piskořova, Pod Štandlem, 
Příborská, Raisova, Vítězslava 
Nezvala, Vrchlického.

Spádová škola:
Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Lísko-

vec, K Sedlištím 320 
web: http://info.skola.liskovec.cz

Školský obvod tvoří místní
 část Lískovec.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek – Chle-
bovice, Pod Kabáticí 107, 

příspěvková organizace web: 
www.zschlebovice.cz

Školský obvod tvoří místní 
části Chlebovice, Lysůvky, Ze-
linkovice.

Spádová škola: 
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek - Skalice 
192, příspěvková organizace
web: www.skolaskalice.cz
Školský obvod tvoří místní 

část Skalice.

Foto: Petr Pavelka

Foto: Petr Pavelka
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Jmenuji se Jana Vaverková a 
v občanském sdružení KAFIRA 
pracuji jako sociální a adminis-
trativní pracovnice. Ráda bych 
vám přiblížila svou práci v této 
organizaci. 

Mou hlavní pracovní náplní je 
poskytování tzv. odborného soci-
álního poradenství. Jinými slovy 
– pomáhám lidem se zrakovým 
postižením (od slabozrakých až po 
úplně nevidomé) zorientovat se ve 
spoustě zákonů a vyhlášek, které 
ovlivňují jejich běžný každodenní 
život, ať už se jedná o otázky pra-
covně-právní, získávání různých 
sociálních dávek nebo zajištění 
kompenzačních pomůcek.

Kompenzační pomůcky jsou 
velmi důležité pro život osob 
se zrakovým postižením. Proto 
většinu našich uživatelů sezna-
muji s tím, jaké jsou na českém 
trhu dostupné. Mohou si je u nás 
v KAFIŘE vyzkoušet, a pokud je 
cesta k nám pro člověka se zra-
kovým postižením příliš složitá, 
mohu za ním dojet do domácího 
prostředí a pomůcky předvést 
přímo tam. Taktéž mám na sta-
rosti půjčovnu kompenzačních 
pomůcek, kdy zapůjčujeme 
zdarma uživatelům pomůcky 
k samostatnému vyzkoušení. 

Pomáhám lidem se zrakovým postižením nalézt novou cestu
Tímto se snažíme lidem usnad-
nit výběr té správné pomůcky 
pro každodenní používání. Jed-
ná se např. o různé typy lup, 
přístroje do domácnosti, digitál-
ní pomůcky na bázi počítače. 
Občas se mi při práci stává, že 
člověk dokáže pomocí těchto 
pomůcek činnosti, které nedělal 
již několik let. O to větší radost 
mi pak má práce přináší.

Aby lidé dokázali s pomůc-
kami dobře pracovat, nabízíme 
jim také zaškolení. Krátkodo-
bé zaškolení s jednoduššími 
pomůckami zajišťuji přímo já, 
pokud se však jedná o složité 
digitální pomůcky na bázi po-
čítače, jako jsou digitální čtecí 
zařízení s podporou hlasového 
výstupu a digitální zvětšovací 
kamerové lupy, tak je zaškolení 
dlouhodobé a má ho na staros-
ti lektor vzdělávacích aktivit. A 
pokud chce člověk se zrakovým 
postižením pracovat, jen si neví 
rady s tím, kde a jak se o vhodné 
volné pracovní místo ucházet, 
nabízíme služby mého kolegy 
– poradce pro zaměstnávání, 
který se snaží našim uživatelům 
pomoci i s tímto problémem.

Mezi naše uživatele patří lidé 
se zrakovým postižením od 15 
let, jejichž zrakové postižení je 
v rozsahu od slabozrakosti až po 
úplnou nevidomost. I když si vět-
šina lidí spojuje zrakové postiže-
ní s úplnou nevidomostí, většina 

našich uživatelů má zachovány 
zbytky zraku. Protože má KA-
FIRA působnost v rámci celého 
Moravskoslezského kraje, tak 
naše služby nabízíme ve čtyřech 
střediscích – ve Frýdku-Místku, 
Ostravě, Opavě a Novém Jičíně. 

Bývám často prvním člověkem, 
se kterým se noví uživatelé a zá-
jemci o naše služby setkají. Okol-
nosti ztráty nebo poškození zraku 
mohou ovlivnit způsob vyrovnává-
ní se s touto situací. Někteří lidé 
jsou nevidomí od narození, jiní při-
šli o zrak v průběhu života, někteří 
postupně v důsledku nemoci, jiní 
ze dne na den například po úra-
zu. Ztráta zraku je velice náročná 
životní situace, která má vliv nejen 
na život samotného postiženého 
člověka, ale i na celé jeho okolí. 
Při vyrovnávání se s touto situ-
ací hraje důležitou roli osobnost 
daného člověka, jeho schopnost 
překonávat životní překážky, ale i 
podpora jeho přirozeného sociál-
ního prostředí, především rodiny a 
blízkých přátel. 

Ve své práci se často setká-
vám s lidmi, kteří přišli o zrak v 
nedávné minulosti a s danou si-
tuací se musí teprve vyrovnat. Při 

pomoci těmto lidem se zaměřuji 
na snížení následků jejich posti-
žení a zkvalitnění jejich života. 
Nově příchozí lidé často vůbec 
netuší, na koho se mohou ve své 
situaci obrátit, jaké organizace 
by jim mohly pomoci, na co mají 
nárok apod. Snažím se být mým 
klientům oporou, aby se ve svém 
problému necítili sami. 

Setkání s člověkem bezpro-
středně po ztrátě nebo těžkém po-
škození zraku je velice psychicky 
náročné i pro samotného pracov-
níka. O to víc je pro mě odměnou, 

když je má práce s uživatelem 
úspěšná, člověk svou tíživou ži-
votní situaci překoná a začlení 
se i přes svůj zrakový handicap 
zpátky do společnosti. Mgr. Jana 
Vaverková, sociální a administ-
rativní pracovnice KAFIRA o. s. 

Kontakt na středisko
ve Frýdku-Místku

KAFIRA o. s. 
Zámecké nám. 44, 738 01,

Frýdek-Místek
Tel.: 777 574 361

Konzultační hodiny pro neobjed-
nané: Středa 12-16 hod. 

Centrum pečovatelské služ-
by Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace, prostřednictvím 
svých tří sociálních služeb 
pomáhá především seniorům 
a osobám se zdravotním po-
stižením. Cílem pečovatelské 
služby je umožnit občanům, 
kteří se ocitnou v náročných 
životních situacích spojených 
se samotou, stářím, nemocí 
nebo zdravotním postižením, 
zůstat co nejdéle ve svém 
přirozeném prostředí a žít běž-
ným způsobem života. 

Terénní pečovatelská služba 
zajišťuje péči o uživatele služeb v 
jejich vlastních domácnostech na 
území města Frýdku-Místku i jeho 
okrajových částí, Lískovce, Chle-
bovic, Zelinkovic a Skalice, a to 
denně včetně víkendů a svátků, 
v době od 7:00 do 19:00 hod., po-
dle individuálních potřeb každého 
uživatele. Péči v terénu zabezpe-
čuje tým zkušených pracovníků. 
Všichni splňují odborné vzdělání 
podle zákona č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách. Každoročně 
své znalosti v oboru zvyšují ab-
solvováním seminářů, školení a 
stáží, zaměřených na problema-
tiku dané oblasti. S ohledem na 
bezpečnost uživatelů dokládají 

Umíme vám pomoci
všichni zaměstnanci Centra pe-
čovatelské služby Frýdek-Místek, 
p.o., svou bezúhonnost výpisem 
z rejstříku trestů a na požádání 
jsou povinni se prokazovat slu-
žebními průkazy.

Cílem organizace je zajištění 
základních potřeb uživatelů, a 
to zvládání běžných úkonů při 
péči o vlastní osobu, při osobní 
hygieně, zajištění stravy, zajiš-
tění chodu domácnosti a zpro-
středkování kontaktu se spo-
lečenským prostředím. Klienti 
mohou také využít nabídky fakul-
tativních činností, mezi které pa-
tří např. doprovod při procházce, 
zajištění společnosti, zajištění 
přepravy prádla do prádelny 
aj. Při poskytování základního 
sociálního poradenství spolu-
pracuje pečovatelská služba se 
sociálně-právní poradnou, která 
je součástí Centra pečovatelské 
služby Frýdek-Místek, p.o.

Bližší informace o poskytova-
ných službách je možné získat 
osobně v sídle organizace Cent-
rum pečovatelské služby Frýdek-
-Místek, příspěvková organizace, 
Zámecká 1266, Frýdek-Místek 
nebo na tel. číslech: 558 630 816, 
558 433 975, příp. internetových 
stránkách www.psfm.cz.

Existují skupiny obyva-
tel, pro které návštěva úřadu 
není jednoduchou záležitostí. 
Obecní či městský úřad je 
sice většinou umístěn v do-
sahu bydliště návštěvníka, je 
bezbariérový, i vozíčkář se v 
něm dokáže pohybovat. Přes-
to může být pro člověka se 
zdravotním postižením zdo-
lání trasy mezi bydlištěm a 
úřadem větší komplikací, než 
by se na první pohled zdálo, 
zvláště v zimním období. 

Problémy nekončí ani na sa-
motném úřadu – kolik úředníků 
dokáže komunikovat třeba s člo-
věkem od narození neslyšícím, 
který má potíže s porozuměním 
psanému textu a jeho mateř-
ským jazykem je znakový jazyk?

Ve spolupráci s občanským 
sdružením APPN, které se, mimo 
jiné, věnuje zavádění moderních 

A jak komunikujete s úřadem vy?
technologií do komunikace nesly-
šících, bylo právě s ohledem na 
potřeby zdravotně postižených 
přizpůsobeno softwarové pro-
středí ONIF, umožňující online 
rozhovor úředníka s občanem 
prostřednictvím internetového 
připojení, s vizuálním kontaktem 
a archivací záznamu z návštěvy.

„Projekt Virtuální úřad umož-
ňuje, aby občan navštívil úřed-
níka v jeho virtuální kanceláři na 
internetu. Oba se navzájem vidí 
a hovoří spolu, záznam návštěvy 
lze následně uložit a dále s ním 
pracovat. Je možné přizvat k roz-
hovoru jednoduchým způsobem 
další úředníky. Neslyšící občan 
může využít online tlumočení do 
znakového jazyka, kdy se třetím 
virtuálním účastníkem návštěvy 
stává službu konající pracovník 
celorepublikového online tlu-
močnického centra a simultán-

ně překládá vzájemný rozhovor 
úředníkovi do českého jazyka 
a neslyšícímu do znakového ja-
zyka,“ společně vysvětlují Marie 
Horáková, ředitelka APPN, o.s., 
a Jaroslav Čech, ředitel společ-
nosti, která software vyvinula.

V praxi to vypadá tak, že na 
webové stránce úřadu je umís-
těn graficky provedený příznak 
či logo, signalizující, zda úřed-
ník momentálně je či není on-
line k dispozici. Občan na tento 
příznak jen klikne a dostane se 
do virtuálního prostředí online 
kanceláře příslušného úředníka, 
požádá o vstup (tedy „zaťuká 
na dveře“) a po povolení vstupu 
(tedy po „vyzvání“) vstoupí. Ve 
virtuální kanceláři lze využít vi-
deorozhovor nebo chat. Občan 
komunikuje z pohodlí domova, 
prostřednictvím počítače a inter-
netu. Vítejte ve 21. století.

Dvě nové sociální služby 
ve městě nabídne od 1. února 
Charita Frýdek-Místek. V re-
konstruovaných půdních pro-
storách Domu pokojného stáří 
u Panny Marie Frýdecké (na-
proti baziliky) bude provozovat 
pobytové služby pro seniory a 
lidi se zdravotním postižením. 

Centrum odlehčovacích služeb 
a Týdenní stacionář mají za cíl 
umožnit osobě, která dlouhodobě 
pečuje o své blízké, čas nezbytný 

Ve městě se rozšíří nabídka sociálních služeb 
pro řešení osobních záležitostí, 
ale také čas na nezbytný odpoči-
nek. „Díky pobytu v týdenním sta-
cionáři mohou zůstat lidé pečující 
o své blízké v práci nebo dočerpat 
síly pro další péči. Týdenní staci-
onář poskytuje služby od pondělí 
do pátku a víkendy mohou trávit 
uživatelé zase zpět v domácím 
prostředí,“ uvedl Radovan Pácl z 
Charity Frýdek-Místek. 

Rekonstrukce prostor pro po-
skytování výše zmíněných soci-

álních služeb byla zajištěna díky 
dotaci z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko ve 
výši 14 milionů Kč. Statutární měs-
to Frýdek-Místek provoz Charity 
Frýdek-Místek dlouhodobě pod-
poruje. „V roce 2011 byla Charitě 
Frýdek-Místek, v rámci dotací na 
podporu a rozvoj sociálních slu-
žeb ve Frýdku-Místku, přidělena z 
městského rozpočtu částka pře-
sahující 1,7 milionů korun,“ uvedl 
náměstek primátora Libor Koval.
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí mo-
bilní sběrna, a na sběrné dvory 
může občan města Frýdek-Mís-
tek bezplatně přinést tyto nebez-
pečné odpady a velkoobjemové 
odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 
pračky, mikrovlnné trouby, fri-

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield  21.-23. 2. 
U krytého bazénu
 31. 1. – 2. 2., 28. 2. – 1. 3. 
Park. u Kauflandu 7. 2. – 9. 2. 
Parkoviště u Billy 14.-16. 2.
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, 
604 285 775, 733 347 236

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec

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, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o výměře 20,0 m2, III. NP, kancelář
- objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, II.NP 
(kancelář)
- objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6, účelová 
budova – objekt 3b, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 170,10 m2 (garáž)

- objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 zast. 
plocha (budova provozně skladovací) – objekt 14b, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 74,70 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 26,88 m2 (sklad)
- objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/2 zast. plocha 
(účelová budova pro garážování techniky), areál C - objekt 
C11, k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 665,54 m2 (sklad)
- objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/6, budova 
pro garážování techniky – objekt 4b, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 106,92 m2 (garáž)

k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VI. NP, kancelář
objekt č.p. 49, Zámecké náměstí
nebytové prostory o výměře 15,84 m2, sociální zázemí
- objekt čp. 549, Růžový pahorek, k.ú. Frýdek, Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 437 m2, I.NP a 
II.NP (sál a zázemí)

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
– Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace, které je magistrát kompetentní řešit: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

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

INFORMACE O ODPADECH

Pro dokonalejší orientaci Frý-
decká skládka, a. s. poskytuje 
kontaktní čísla s provozní dobou, 
kdy se dá dovolat a zjistit potřeb-
né informace.

Potřebujete znát cenu za 
uložení jednotlivých druhů 
odpadů na skládku? Zajímá 
vás cena za materiály (štěrky, 

písky, zemina apod.)?
Kontaktní čísla: 558 440 077, 

558 440 074, 603 881 670
Na daná čísla se dovoláte Po-

-Čt od 6:30 do 17:00 a Pá-So od 
6:30 do 14:00
Potřebujete přistavit kontejner? 

(1m3, 5m3, 7m3, 14m3, 20m3)
Chcete znát cenu za přepra-

vu jednotlivých kontejnerů?
Kontaktní čísla: 558 440 066, 

558 440 067
Na daná čísla se dovoláte Po-

-Pá od 6:00 do 14:00
Máte rozbitou popelnici a 
potřebujete novou? Jste 

podnikatel a potřebujete nové 
popelnice?

Kontaktní osoba: Lucie Pun-
dová, tel.: 558 440 070

Na dané číslo se dovoláte Po-
-Pá od 6:00 do 14:00

Potřebujete vědět termíny 
svozů papíru, plastů a skla?

Kontaktní osoba: Iva Ivánko-
vá, tel.: 558 440 068

Na dané číslo se dovoláte Po-
-Pá od 6:00 do 14:00

Nevíte, kam odvézt papír, 

plast a sklo? Chcete znát 
cenu za výkup papíru?

Kontaktní čísla: 595 174 058, 
736 422 259

Na daná čísla se dovoláte Po-
-Pá od 6:00 do 14:15

Potřebujete znát cenu za 
nebezpečné odpady? Nevíte, 
zda můžete váš nebezpečný 
odpad odevzdat na sběrný 

dvůr? Potřebujete zjistit, jaké 
odpady jste odevzdali na Frý-
deckou skládku? Nevíte, kde 
se nachází mobilní sběrna či 

jednotlivé sběrné dvory?
Kontaktní osoba: Dagmar 

Štajgrová, tel.: 558 440 062, 604 
285 775

Na daná čísla se dovoláte Po-
-Pá od 7:00 do 15:00

Kontakty na jednotlivé sběr-
né dvory a mobilní sběrnu
SD Collolouky (u hypermar-

ketu TESCO) tel.: 725 223 912
SD pod estakádou (vedle sta-

dionu Slezan) tel.: 725 223 913
Na daná čísla se dovoláte Po-Pá 

od 8:00 do 18:00, So 8:00 do 14:00
SD PND na Panských No-

vých Dvorech (vedle skládky) 
tel.: 725 223 911

Na dané číslo se dovoláte Po-
-Pá od 6:00 do 14:00

Jste občanem města a 
potřebujete přistavit novou 

popelnici na komunální nebo 
separovaný odpad?

V tomto případě musíte volat 
na magistrát města odbor život-
ního prostředí a zemědělství. 

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie 
Plasgurová, tel.: 558 609 561

Kam volat, když…

Od letošního roku je možno 
místní poplatek za komunální 
odpad a místní poplatek ze psů 
platit prostřednictvím SIPO.

Vyplněné formuláře k place-
ní místních poplatků prostřed-
nictvím SIPO je nutno správci 
poplatku, tj. Magistrát města 
Frýdku-Místku, odbor správy 
obecního majetku, oddělení 
místních daní a poplatků, doru-
čit nejpozději do konce března.

Formuláře-žádosti získáte 
na odboru správy obecního 
majetku, oddělení místních daní 
a poplatků Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, nebo na 
internetových stránkách statu-

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
tárního města Frýdku-Místku 
www.frydekmistek.cz:

Komunální odpad: občan – 
orgány obce – magistrát města 
– odbor správy obecního majet-
ku – tiskopisy – úhrada místní-
ho poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů prostřed-
nictvím SIPO. V něm uvedete se-
znam poplatníků, za které chcete 
touto formou poplatek hradit, a 
spojovací číslo SIPO. 

Psi: občan – orgány obce – 
magistrát města – odbor správy 
obecního majetku – tiskopisy 
– úhrada místního poplatku ze 
psů prostřednictvím SIPO.

Záměrem je pronajmout část 
pozemku p.č. 5189/3 jednomu 
zájemci.
Žádost o pronájem pozemku 
je možno podat do 29. 2. 2012 
na podatelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek. U nabí-
dek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 28. 2. 2012).

Žádost musí obsahovat:
• jméno a příjmení žadatele, datum 

narození, adresa – fyzická osoba
• název právnické osoby, IČ, síd-
lo – právnická osoba
• telefon     • e-mailová adresa 
časový harmonogram a způsob 
realizace výstavby garáží, na-
vrhovaný počet garáží včetně 
zakreslení návrhu výstavby do 
snímku pozemkové mapy
Bližší informace je možno získat 
u Ing. Romana Pokludy na tel. č. 
558 609 173 nebo email poklu-
da.roman@frydekmistek.cz.

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu
část pozemku p.č. 5189/3 ostatní plocha – jiná plocha
o výměře 600 m2, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek

(Lískovecká), a to za účelem výstavby garáží.
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Statutární město Frýdek-Místek nabízí k prodeji po-
zemky p.č. 6226/7 orná půda o výměře 1.543 m2, p.č. 
6226/22 orná půda o výměře 1.068 m2, p.č. 6226/23 
orná půda o výměře 980 m2, p.č. 6226/24 orná půda 
o výměře 1.014 m2, vše v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-
-Místek (ul. Kpt. Nálepky – pozemky jsou odměřeny 
geometrickým plánem č. 4512-77/2011 z pozemku 

p.č. 6226/7 orná půda o výměře 5.158 m2).

Jedná se o pozemky určené dle platného územního plánu 
města Frýdku-Místku pro výstavbu rodinných domů.

Prodej se uskuteční formou nabídkového licitačního řízení.
Nejnižší nabídková cena za prodej pozemků

je stanovena na 800 Kč/m2.
Žádost o koupi pozemků je možno podat do 29. 2. 2012

na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku,
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek. 

Rada Moravskoslezského 
kraje schválila vyhlášení Výzvy 
k příjmu žádostí v rámci „Spo-
lečného programu Moravsko-
slezského kraje a Ministerstva 
životního prostření na podporu 
výměny stávajících ručně pl-
něných kotlů na tuhá paliva za 

Vyhlášení dotačního programu na ekologizaci
kotlů na uhlí nebo uhlí a biomasu

nové nízkoemisní automatické 
kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu 
v Moravskoslezském kraji“.

Výzva k příjmu žádostí je zve-
řejněna společně s formulářem 
žádosti na webových stránkách 

Moravskoslezského kraje, Státní-
ho fondu životního prostředí a Mi-
nisterstva životního prostředí ČR. 
Příjem žádostí na podatelnu kraj-
ského úřadu Moravskoslezského 
kraje bude zahájen od 1. 2. 2012.

Žádost musí obsahovat:
• jméno a příjmení žadatele

• datum narození

• adresu
• telefon

• e-mailovou adresu

Zájemci budou následně informováni o termínu
uskutečnění nabídkového licitačního řízení.

Další informace je možno získat u Ing. Romana Pokludy, 
odbor správy obecního majetku, telefon 558 609 173,

e-mail: pokluda.roman@frydekmistek.cz.

Rádi zapůjčíme
sklenice 

na Vaši akci
608 47 42 47

Oprava veškeré
elektroniky

za skvělou cenu
605 051 685

(20 hodin) proběhne v době od 14. do 16. února
v Domě pokojného stáří, Mariánské nám. 146

ve Frýdku-Místku. Vysoká profesionální kvalita kurzu.
www.vzdelavaci-kurzy.cz     tel.: 732 349654

Akreditovaný kurz „Komunikační dovednosti“

Statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 22, IČ 00296643, DIČ CZ 00296643 vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 

281 a násl. zákona č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, v plat-
ném znění veřejnou obchodní 
soutěž o nejvhodnější návrh na 
uzavření kupní smlouvy, jejímž 
předmětem bude prodej nemo-
vitostí tvořících areál bývalých 
vojenských kasáren na ul. Pal-
kovická, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek.

Věc 
Nejvhodnější návrh na uza-

vření kupní smlouvy na prodej 
souboru nemovitostí, které tvo-
ří bývalý vojenský areál na ul. 
Palkovická, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek. Jedná se o ob-
jekty (v současné době užívané 
jako garáže, sklady, kanceláře a 
ubytovna), zastavěné pozemky 
o celkové výměře 12 094 m2, 

ostatní plochy o celkové výmě-
ře 69 792 m2 a lesní pozemky o 
celkové výměře 182 497 m2.

Předmět
Určení osoby, která bude mít 

právo na uzavření kupní smlou-
vy, jejímž předmětem budou 
nemovitosti specifikované v za-
dávací dokumentaci.

Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže může 

být právnická nebo fyzická 
osoba, která může nabývat ne-
movitosti ležící na území České 
republiky dle platných právních 
předpisů České republiky.

Účastníkem soutěže nemůže 
být osoba, která je dlužníkem 
Statutárního města Frýdek-
-Místek.

Podmínky veřejné
obchodní soutěže:

• nejnižší nabídková cena 
130.000.000 Kč

• jistota 1.000.000 Kč, termín 
pro uhrazení jistoty 27. 2. 2012

• propadnutí jistoty v případě 
odstoupení vítěze od uzavření 
kupní smlouvy

• uhrazení kupní ceny před 
podpisem kupní smlouvy 

• termín pro podání návrhů 

29. 2. 2012
• vyhlašovatel si vyhrazuje 

právo odmítnout všechny před-
ložené návrhy z důvodu, že 
zastupitelstvo města vybraný 
návrh neschválí

Kritérium soutěže
Nejvyšší nabídnutá cena vy-

jádřená v Kč, a to bez jakýchkoli 
podmínek.

Zadávací dokumentace:
1. výpis z katastru nemovitostí
2. snímek katastrální mapy
3. popis areálu

Zadávací dokumentace je 
přílohou č. 1-3) vyhlášení ve-
řejné obchodní soutěže a je 
uveřejněna na adrese http://
www.frydekmistek.cz/cz/o-
-meste/0686100-verejna-ob-
chodni-soutez.html
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Další z oblíbených Zámec-
kých koncertů se uskuteční 
ve čtvrtek 9. 2. od 19 hodin 
v Rytířském sále Frýdeckého 
zámku. Tentokrát se předsta-
ví dva významní představitelé 
nastupující generace muzi-
kantských talentů – houslista 
Roman Patočka a klavírista 
Matej Arendárik. 

V programu jejich společného 
vystoupení zazní díla L. Janáčka, 
J. Suka, J. Brahmse, B. Martinů a 
dalších významných skladatelů.

Roman Patočka je vítězem a 
laureátem mezinárodní hudební 
soutěže Pražského jara. Vystu-
puje jako sólista s renomovanými 
orchestry v České republice i v 
zahraničí (Symfonický orchestr 
Bavorského rozhlasu, Hamburští 
symfonikové). Za klavírem mu 
bude sekundovat Matej Arendá-
rik, jeden z nejvýraznějších talentů 
mladé generace slovenských kla-
víristů. Je absolutním vítězem Sou-
těže studentů slovenských konzer-

Mladí hudebníci se představí na zámku

vatoří a laureátem mezinárodních 
soutěží – Pražské Jaro, European 
Union Piano Competition.

„Slováci se mohou pochlubit 
mnoha skvělými klavíristy přede-
vším z generace dnešních čtyřicát-
níků. Ať už je to Juraj Tatar, kterého 
znáte jako korepetitora ze Super-
star, a nebo třeba vynikající klaví-
risté Kováč a Šrámek. A tak jsem 
moc ráda, že se i v mladší generaci 
‚urodilo‘ a že mají tito slovenští vir-

tuosové takového pokračovatele, 
jakým je Matěj Arendárik,“ říká 
dramaturgyně koncertů klasické 
hudby Gabriela Zelinková.

Doprodej vstupenek na kon-
cert Romana Patočky a Mateje 
Arendárika probíhá v Nové scé-
ně Vlast a on-line na webu www.
kulturafm.cz. Vstupné je 150 Kč, 
resp. 80 Kč pro seniory a děti. 
Koncert patří do předplatitelské 
skupiny Zámecké koncerty.

Skvělá příležitost strávit 
krásný večer se naskytne v 
sobotu 11. února všem příz-
nivcům kvalitního divadla od 
19.00 v Nové scéně Vlast. He-
recký soubor pražského Diva-
dla Palace, plný známých tváří, 
tu odehraje v režii Zdeňka Tyce 
známou divadelní hru Marca 
Camolettiho Miláček Anna.

Miláček Anna je světově pro-
slulá komedie o tom, že není 

Miláček Anna v Nové scéně VlastMiláček Anna v Nové scéně Vlast
šikovné přivést si domů milence 
právě, když má váš manžel v 
ložnici svou přítelkyni. Celý děj 
se odehrává v jednom pokoji, 
nicméně máte pocit několika pa-
ralelních dějišť, protože se tu do-
slova „dveře netrhnou“. Manželé 
si zkrátka potřebují od letitého 
vztahu poněkud odpočinout, a 
tak si to vyzkoušejí s náhradní-
mi partnery. Nicméně, na konci 
se zase rádi vrátí do rodinného 

hnízda. A proč se hra jmenuje 
Miláček Anna? Je to právě ona, 
která nepřehledné hemžení v 
jedné domácnosti kočíruje tak, 
aby vše dobře dopadlo...

„S manželským stereotypem 
se setkal nejeden z nás a vypo-
řádáváme se s ním po svém. Na 
rozdíl od reality se při zhlédnutí 
hry Miláček Anna tomuhle ‚vypo-
řádávání‘ opravdu s chutí zasmě-
jete. V životě to k smíchu mnohdy 
není. Pokud se chcete zasmát, 
poučit a třeba inspirovat, pak je 
tahle hra Divadla Palace Praha 
pro vás tím správným tipem, jak 
strávit jeden ze zimních večerů,“ 
říká dramaturgyně divadelních 
představení Gabriela Zelinková.

Doprodej vstupenek na diva-
delní představení Miláček Anna 
probíhá v Nové scéně Vlast nebo 
on-line na www.kulturafm.cz. 
Vstupné je 400 Kč. Představení 
patří do předplatitelské skupiny A.

Aranžéři z Frýdku-Místku v Rio de Janeiru
Učební obor Aranžér a ná-

stavbový studijní obor Propaga-
ce, které mají na Střední škole 
gastronomie, oděvnictví a služeb 
ve Frýdku-Místku mnohaletou 
tradici, se pyšní dalšími úspěchy 
ve výtvarných soutěžích. 

Jedním z nich je i umístění 
v národní výtvarné soutěži, kterou 
pod názvem 10 let Stockholmské 
úmluvy vyhlásilo Ministerstvo ži-
votního prostředí ČR k příležitosti 
Roku chemie. V konkurenci 130 
prací vybrala odborná porota tři 
nejlepší výtvarné práce, které 
dále poputují do celosvětového 
kola v Rio de Janeiru. A právě 
mezi těmito nejlepšími se umís-

tila studentka Střední školy gas-
tronomie, oděvnictví a služeb 
Kristýna Bláhová. Kromě tohoto 
úspěchu získala v soutěži střední 
škola uznání poroty jako nejlepší 
mezi 24 institucemi, které se sou-
těže zúčastnily.

Mezi další úspěchy oborů Aran-
žér a Propagace patří i umístění 
v soutěži Doteky papíru. Soutěže 
pořádané papírenskou společností 
Atlantis se zúčastnila studentka 
Petra Jakubová. Její dílo pod ná-
zvem Obal na pralinky vytvořený 
z papíru obstálo v konkurenci prací 
studentů nejenom ze středních, ale 
i vysokých škol s uměleckým za-
měřením. Studentka se stala jed-

Obal na Pralinky
od Petry Jakubové.

nou z devíti oceněných a obdržela 
hodnotné výtvarné potřeby pro 
svou další seberealizaci v oboru.

Plakát od Kristýny Bláhové.

Beskydské informační cent-
rum Frýdek-Místek připravilo na 
začátku loňského roku pro mi-
lovníky fotografování fotosoutěž 
BESKYDY ...skoro BESCHYBY.

V minulých dnech jsme měli tu 
milou povinnost vyhlásit výherce 
její čtvrté a poslední části za rok 
2011 – nejlepší podzimní fotogra-
fie. Do systému bylo za rok 2011 
nahráno celkem 917 fotografií, a 
protože podzimní fotografie byly 
velmi krásné, tak vybrat pouze tři 
vítězné, bylo velmi složité. Nako-
nec porota vybrala tyto výherce:

1. místo
Radek Lyčka ze Sedlišť

2 x permanentka na 4 hodiny ve 
Ski Areálu Bílá od společnosti 

SKI Vítkovice - Bílá o.s.
1 x poukaz v hodnotě 500,- Kč 
od společnosti HUDY sport a.s
2 x volný vstup v hodnotě 150,- 
Kč od společnosti FITPOINT, 

sportovní klub
2. místo

Jan Karásek z Frýdku-Mísku
2 x permanentka na 2 hodiny ve 

Ski Areálu Mezivodí
1 x vstup do bazénu, sauny a na 

squash do Sportovního a relaxační-
ho centra Giff Aréna od společnosti 

Termo Frýdlant n.O. s.r.o.
1 x volný vstup v hodnotě 150,- 
Kč od společnosti FITPOINT, 

sportovní klub
3. místo

Jiří Feld z Ostravy
1 x permanentka na 2 hodiny ve 

Ski Areálu Mezivodí

Podzimní a poslední kolo fotosoutěže 
za rok 2011 je za námi a známe vítěze

1 x vstup do bazénu, sauny a na 
squash do Sportovního a relaxační-
ho centra Giff Aréna od společnosti 

Termo Frýdlant n.O. s.r.o.
1 x volný vstup v hodnotě 150,- 
Kč od společnosti FITPOINT, 

sportovní klub
Pro velký zájem se Beskydské 

informační centrum rozhodlo ve 
fotosoutěži pokračovat i v roce 
2012. V současné době je vy-
hlášena opět zimní část a všich-
ni v Beskydském informačním 
centru věří, že bude opět těžké 
z došlého množství pěkných a 
zajímavých fotografií vybírat. Více 
informací a formulář pro přihláše-
ní naleznete na webových strán-
kách www.beskydy.com.
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KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Riegrova ulice, Místek
KUNST GARÁŽ

(místo, kde lze opravit svůj svět)
Zapůjčeno ze soukromých sbírek od au-
torů z Myslíka, Pstruží, Kozlovic, Kunčic 
pod Ondřejníkem, Metylovic, Raškovic, 

Vysokého Mýta, Frýdku-Místku.
Do 3. února 2012.

Hospůdka U Arnošta
ul. Těšínská (areál TJ Slezan)

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

hospudka@uArnosta.cz,
www.uArnosta.cz

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

NOVINKY V GALERII:
grafika Tomáš Bím, Iva Hüttnerová, 

Emma Srncová, Josef Velčovský

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

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

Kontakt: Ing. Jana Černotová

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

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

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

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

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

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zdravných procesů v těle.

14. 2. v 18.00 hodin 
Modrý salonek, knihovna Místek 

Marek Šimíček - Expedice Bajkal 700
– cestopisná beseda.

17. 2. v 17.00 hodin 
Modrý salonek knihovna Místek

Křest knihy básníka Davida Bátory 
do 22. 2. probíhá v knihovně Místek výstava 

fotografií člena fotoklubu Art Collegium 
Frýdek-Místek Jiřího Klusky

8. 2. (st) od 18h – Z BESKYD DO SVĚ-
TA – BOTSWANA, NAMÍBIE – Renáta 

Moskalová
Další akce z cyklu cestopisných besed a pro-
mítání „Z Beskyd do světa“. Botswana – země, 
kde potkáte slona na ulici; Viktoriiny vodopády 
v sousední Zambii; Namíbie – Křováci, poušť 
Namib - a další zážitky z cesty do Afriky.

9. 2. (čt) od 20h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební jamo-
vání. Většinou hrají: David, Michal, Matěj..., 
či kdokoliv, kdo má zrovna chuť.
16. 2. (čt) od 19h – Folk &. Country Jam 

Session
Pravidelné hudební setkání příznivců a in-
terpretů „čundrácké“ muziky. Přijďte si za-
zpívat, zahrát či poslechnout písničky vonící 
dálkami, ohněm a přátelstvím...

23. 2. (čt) od 20h - Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební jamo-
vání. Většinou hrají: David, Michal, Matěj..., 
či kdokoliv, kdo má zrovna chuť.

25. 2. (so) od 20h – ČajFOLK č. 21
Další pokračování úspěšného pořadu Vlny a 
jeho hostů. Opět se můžete těšit na večer 
plný kvalitních folkových písniček, které pro 
vás Vlna již řadu let připravuje.
29. 2. (st) od 18h – Z BESKYD DO SVĚ-
TA – Cestou osudu a náhody – Roman 

Vehovský 
Další akce z cyklu. Speciální datum si zaslouží 
speciální téma. V roce 2002 vyrazil Roman Ve-
hovský s báglem na zádech pozemní cestou 
přes Indii do Austrálie. Jak sám říká, neměl po-
nětí, že se cesta protáhne na sedm let...

Aktuální výstavy:
Pavel ZUBEK (Třinec) – Industrial

výstava fotografií Třineckého Werku do 29. 2.

Městská knihovna F-M

Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

Talk show - Čt 2. 2. 19.00 - Klepl váže uzel
Na začátek února připravila KulturaFM zá-
bavný pořad s názvem Klepl váže uzel. Z ná-
zvu je patrné, že účinkujícími nebudou nikdo 
jiný než jeden z nejobsazovanějších českých 
herců Bob Klepl a populární sexuolog Radim 
Uzel. Diváci se mohou těšit na skvělé histor-
ky z natáčení i ze života.
Mimo předplatné. Vstupné 300 Kč

So 11. 2. 19.00
Marc Camoletti
Miláček Anna

Divadlo Palace Praha
Miláček Anna je světově proslulá komedie o 
tom, že není šikovné přivést si domů milence 
právě, když má váš manžel v ložnici svou pří-
telkyni. Celý děj se odehrává se v jednom po-
koji, nicméně máte pocit několika paralelních 
dějišť, protože se tu doslova „dveře netrhnou.“
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, Lin-
da Rybová, Saša Rašilov, Vanda Hybnerová

Předplatitelská skupina A. Vstupné 400 Kč
St 22. 2. 19.00

Tomáš Baránek
Jak sbalit ženu

BURANTEATR Brno
Divadelní hra BURANTEATRu udeřila kladív-
kem na hlavičku. A to nejen díky tématu, které 
je všeobecně atraktivní. Hra je místy zoufale 
groteskní. Smějete se a často nevíte, jestli se 
nesmějete sobě. Chcete-li se pobavit, ujasnit si 
myšlenky nebo jen relaxovat, navštivte Burany.
Předplatitelská skupina C. Vstupné 250 Kč

DIVADÉLKA PRO DĚTI
Ne 5. 2. 15.00 - Pat a Mat

Divadlo Křesadlo
Pat a Mat si chtějí vyjet do velkého města na 
koloběžkách a kolečkových bruslích. Ale co 
znalost dopravních značek a výbavy? To se 
musí asi teprve naučit. Tento díl je o doprav-
ní výchově. Vstupné 50 Kč

So 11. 2. 10.00 - Michalův salát
Michal Nesvatba

Dobrodružné, legrační, popletené i grotes-
kní představení, plné Michalových nápadů, 
zlepšováků a vynálezů, které najdete v jeho 
originálních knížkách, ale pouze mezi řád-
ky. Michal je vždycky dobře naladěný, a tak 
„hraní“ bude jistě zábava, poučení i potěšení.
Vstupné 165 Kč.
Ne 19. 2. 15.00 - Kterak skřivánek Vánek 

musel vrznout
aneb Masopustní pohádka
Divadlo Kapsa Andělská hora

Na zahrádce pod lesem je zima. Vše je 
schováno pod bílou sněhovou peřinkou. Ale 
kde se tu vzaly stopy ve sněhu? A komu pat-
ří? Tak to vrtá hlavou strašákovi Pašákovi. A 
dokonce i kos Boss přiletí na obhlídku. Oba 
se schovají za plůtek. Nejprve je vystraší 
stará babka, pak dědek a nakonec koza. Že 
by snad chtěl někdo na zahrádce škodit? 
Ale co vás nemá. To jen zahrádkou právě 
prošel masopustní průvod maškar. Pojďte 
se s námi pobavit i vy. Třeba se svezeme i 
vláčkem Chytráčkem. Vstupné 50 Kč.

OPERA
Ne 19. 2. 18.00

G. Donizetti
Don Pasquale

Další z přenosů z Metropolitní opery v New 
Yorku. V inscenaci klasické italské komic-
ké opery exceluje ruská sopranistka Anna 
Netrebko v roli mladé vdovy Noriny. České 
titulky. Délka představení 2 hodiny 57 minut, 
počet přestávek 1. Vstupné 300 Kč

FESTIVALY
So 25. 2. - Ne 26. 2. - Festival Cyklocestování
Tradiční specializovaná přehlídka cestopis-
ných besed a promítání o „cyklocestování“ a 
cykloturistice. (Renča & Martin Stillerovi, Hon-
za Galla, Milan Kyral a další zajímaví hosté). 
Podrobnější informace na: www.cyklocestova-
ni.cz. Přeprodej od 1. 2. v Nové scéně Vlast

VÝSTAVY
St 1. 2. - St 29. 2.

Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek
Podzim a zima v krajině - výstava fotogra-

fií fotografů z Frýdku-Místku a okolí.
KINO

St 1. 2. 19.00 - Šťastný nový rok
Romantický příběh o lásce, naději, odpuš-
tění, druhých šancích a nových začátcích 
uprostřed pulzujícího New Yorku během nej-
kouzelnějšího večera roku. USA, romantická 
komedie, 2D, titulky, 12+, 118 min.

Pá 3. 2. 10.00
Pololetní prázdniny: Žraloci na s(o)uši

Dva žraločí bratři se vydávají do lidského 
světa, kam nikdy předtím žraločí ploutev ne-
vkročila. Malajsie, pro děti, animovaný, 2D, 
dabing, přístupný, 92 min.

Pá 3. 2. 15.00
Pololetní prázdniny: Alvin a Chipmunkové 3
Chipmunkové a Chipettky jsou zpět v prázd-
ninovém dobrodružství na luxusní výletní lodi.
USA, pro děti, animovaný, 2D, dabing, pří-
stupný, 87 min.

Pá 3. 2. 17.00
Pololetní prázdniny: Kocour v botách

Další příběh z krajiny za sedmero horami. 
Chlupatý dobrodruh, známý z filmů o Shre-
kovi, tentokrát ve vlastním příběhu.
USA, pro děti, animovaná komedie, 2D, da-
bing, přístupný, 90 min.

Pá 3. 2. 19.00 - Bastardi 2

Pokračování českého dramatu z prostředí uč-
ňovského školství. ČR, drama, 2D, 12+, 95 min.

So 4. - Ne 5. 2. 17.00 - Víkend slavných 
filmových detektivů: Tintinova

dobrodružství
Novinka Stevena Spielberga, inspirovaná po 
celém světě oblíbenými příhodami knižního 
a komiksového hrdiny Tintina. USA, pro děti, 
animovaný, 2D, přístupný, 107 min.

So 4. - Ne 5. 2. 17.00 - Víkend slavných 
filmových detektivů: Sherlock Holmes: 

Hra stínů
Robert Downey Jr. opět v roli proslulého 
detektiva z Baker Street s parťákem Judem 
Lawem pod taktovkou Guye Ritchieho.
USA, akční, 2D, titulky, přístupný, 129 min.
Po 6. 2. 19.00 - Filmový klub: Turínský kůň
Apokalyptický obraz v posledním filmu maďar-
ského klasika Bély Tarra. Maďarsko/Švýcar-
sko/Německo/Francie, drama, 35mm – pro-
jekce z filmového pásu, titulky, 12+, 146 min.

Út 7. 2. 19.00
Filmový klub: Jeden musí z kola ven

Drama z prostředí tajných služeb v době stu-
dené války podle předlohy Johna Le Carrého.
Velká Británie/Francie/Německo, špionážní 
drama, 2D, titulky, 12+, 127 min

St 8. 2. 10.00
Pro seniory: Nechápu, jak to dokáže

Život Sarah Jessicy Parker je jedním velkým 
kolotočem. Jednou však do něj z ničeho nic 
nastoupí Pierce Brosnan.
USA, komedie, 2D, titulky, přístupný, 89 min.
St 8. 2. 18.00 - Dámská jízda: Láska je láska
Nová, hvězdně obsazená česká komedie, o 
tom, že láska kvete v každém věku. Simona 
Stašová, Petr Nárožný a další...
ČR, romantická komedie, 2D, přístupný

Čt 9. 2. 19.00 - Kontraband
Mark Wahlberg v hlavní roli nekompromisní-
ho thrilleru v režii talentovaného Islanďana 
Balthasara Kormákura. USA/Velká Británie, 
premiéra, thriller, 2D, titulky, 15+, 110 min.

Pá 10. 2. 09.30 - Krtkova pohádková 
dobrodružství

Pásmo filmových pohádek pro nejmenší.
ČR, pro děti, animovaný, 35mm – projekce 
z filmového pásu

Pá 10. 2. 17.00, Ne 12. 2. 17.00
Hugo a jeho velký objev

Velké dobrodružství jednoho malého chlapce 
podle bestselleru Briana Selznicka ve filmu 
slavného Martina Scorseseho. USA, premiéra, 
dobrodružný, 3D, titulky, přístupný, 126 min.

Pá 10. 2. 19.30 - Muži v naději
Jiří Macháček, Bolek Polívka a Simona Sta-
šová v úspěšné komedii.
ČR, komedie, 2D, 12+, 115 min.

So 11. 2. 14.00 - Kung Fu Panda 2
Pokračování úspěšné animované komedie.
USA, animovaný, 35 mm – projekce z filmo-
vého pásu, dabing, přístupný, 91 min.

Ne 12. 2. 19.30
Perfect Days: I ženy mají své dny

Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Vojtěch 
Kotek a další ve hvězdně obsazeném filmu 
Alice Nellis. ČR, komedie, 2D, 12+, 108 min.

Po 13. 2. 19.00
Filmový klub – miniprofil režisérky

Heleny Třeštíkové: Soukromý vesmír
37 let života jedné rodiny v novém

dokumentu Heleny Třeštíkové.
ČR, dokument, 2D, přístupný, 83 min.

Út 14. 2. 18.00 - Filmový klub – miniprofil 
režisérky Heleny Třeštíkové: Katka

Oceňovaný časosběrný dokument o boji s 
drogovou závislostí. ČR, dokument, 35mm 
– projekce z filmového pásu, 12+, 90 min.

Út 14. 2. 20.00
Valentýn s překvapením: Láska je láska
Nová, hvězdně obsazená česká komedie, o 
tom, že láska kvete v každém věku. Simona 
Stašová, Petr Nárožný a další... ČR, roman-
tická komedie, 2D, 108 min., přístupný

St 15. 2. 19.00 - Láska je láska
Nová, hvězdně obsazená česká komedie, o 
tom, že láska kvete v každém věku. Simona 
Stašová, Petr Nárožný a další... ČR, roman-
tická komedie, 2D, 108 min., přístupný

Čt 16. 2. 19.00 - Přizdis*áči
Celovečerní film podle britského seriálového fe-
noménu The Inbetweeners. Milostné eskapády 
čtyř teenagerů mohou dopadnout všelijak, hlav-
ní je však zůstat za všech okolností cool! Velká 
Británie, komedie, 2D, titulky, přístupný, 97 min.
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KLUB MAMINEK BROUČCI

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

www.divadloctyrlistek.cz

Farní 1, Frýdek-Místek
tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz

email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.

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

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

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

porodních asistentek a fyzioterapeutů)

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

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

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

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

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

Těhotenské a poporodní centrum

Čt 9. 2. 19.00 – Rytířský sál
Frýdeckého zámku

Roman Patočka – housle
Matej Arendárik – klavír

J. Suk: Čtyři kusy pro housle a klavír, op. 17.
L. Janáček: Sonáta 1. X. 1905

pro sólový klavír
B. Martinů: Sonáta č. 1 pro housle

a klavír, H 182
J. S. Bach / F. Busoni: Ciaconna pro sólo-
vé housle BWV 1004 (klavírní verze)
J. Brahms: Sonáta č. 3 d moll op. 103 pro 
housle a klavír.

Roman Patočka, Matej Arendárik 
Roman Patočka je vítězem a laureátem 
Mezinárodní hudební soutěže Pražského 
jara. Vystupuje jako sólista s renomova-
nými orchestry v České republice i v za-
hraničí (Symfonický orchestr Bavorského 
rozhlasu, Hamburští symfonikové).
Matej Arendárik je jeden z nejvýrazněj-
ších talentů mladé generace slovenských 
klavíristů. Je absolutním vítězem Soutěže 
studentů slovenských konzervatoří a lau-
reátem mezinárodních soutěží – Pražské 
Jaro, European Union Piano Competition.
Předplatitelská skupina Zámecké koncerty
Vstupné 150/80 Kč
Út 21. 2. 19.00 – Kino Petra Bezruče

Václav Neckář & Bacily
Legendární zpěvák letos slaví už čtyřicáté 
výročí založení své kapely a sklízí nad-
šené ohlasy s novou skladbou Půlnoční, 
která vyšla jako soundtrack úspěšného 
filmu Alois Nebel. Ve Frýdku-Místku na-
bídne v retrospektivním koncertu repre-
zentativní průřez celou svou kariérou.
Vstupné 230/250 Kč (předprodej), 290 Kč 
(na místě)

TANEC
So 4. 2. 19.00 – Národní dům

Tančírna
Oblíbený taneční večer pro mládež.

Vstupné 100 Kč
Předprodej v recepci Národního domu.

Pá 10. 2. 19.00 – Národní dům
7. Společenský ples Stavebního
bytového družstva Frýdek-Místek
Hudební produkce WS KVARTET
a IMPULS, ukázky společenských

tanců, tombola.
Vstupné 150 Kč, kupón na večeři 90 Kč.

So 11. 2. 19.00 – Národní dům
Farní ples

Hraje dechová kapela Polančanka,
cimbálová muzika Ostravička

a Entermusik Petra Jiřícka
Zábavný program, občerstvení a bohatá 

tombola zajištěna.
Vstupné 130 Kč + 20 Kč místenka

Předprodej v knihkupectví u sv. Jakuba.
KURZY – NÁRODNÍ DŮM

Pohybové kurzy pro jednotlivce
a rodiče s dětmi

St 1. 2. 17.30-18.30
Pilates

Pilates je cvičební systém, který rovnoměr-
ně posiluje tělo a zlepšuje jeho držení. Dů-
raz je přitom kladen na správné dýchání, 
koncentraci, kontrolu pohybů, přesnost a 

plynulost cviků. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí
St 1. 2. 18.45-20.00

Powerjóga
Cílem powerjógy je nastolení harmonie těla 
a mysli. Usiluje o protažení a rovnoměrné 
posílení svalů, které zlepšuje flexibilitu, za-
chovává přirozenou hybnost kloubů, vyrov-
nává špatné držení těla a zlepšuje pružnost 
a hybnost páteře. Kurzovné 700 Kč/10 lekcí

Čt 2. 2. 17.00-18.00
Cvičení pro zdraví

Cvičení zaměřené na protažení a rozpo-
hybování kritických oblastí, jako je krční 
páteř, ramena, šíje, mezilopatkové svaly, 
bederní oblast, břicho, zadní strana ste-
hen atd. Kurzovné 600 Kč/15 lekcí

Čt 2. 2. 18.15-19.45
Tchán-ťi čchüan – začátečníci

Tchaj-ťi čchüan je starý čínský systém me-
ditace v pohybu, umění pěstování zdraví a 
bojového umění. Nepomáhá pouze zbavit 
se zdravotních potíží způsobených součas-
ným způsobem života, ale vede i k prohlou-
bení rovnováhy organismu a celkové osob-
nosti člověka. Kurzovné 600 Kč/10 lekcí

Čt 2. 2. 17.45-18.45
Zumba

Tanec kombinující jedinečnou latinsko-
-americkou hudbu se základními kroky 
latinskoamerických tanců (salsa, meren-
gue, cumbia, samba, chacha a další). Je 
navržen pro každého bez rozdílu věku, 
váhy či kondice. Kurzovné 500 Kč/10 lekcí

Po 6. 2. 17.30-19.00
Kondiční posilování

Hodina je zaměřena na střídání aerobiku s 
posilováním, doplněné přídavnými cviky na 
podložkách, zaměřenými především na pro-
blémové partie. Kurzovné 750 Kč/15 lekcí

Út 7. 2. 16.30-17.30
Cvičení pro zdraví s Pilates

Hodina zdravotních cviků vedená formou 
Pilates tak, aby ji zvládli všichni. Kurzov-
né 600 Kč/15 lekcí

Út 6. 3. 17.45-18.45
Kick box aerobik

Aerobní cvičení, které vychází z bojového 
umění. Při cvičení se používají také údery, 
kopy, úniky a úhyby celého těla. Je vý-
borný nejen na procvičení svalů dolních 
končetin, ale také na svalstvo břicha, paží 
a zad. Kurzovné 450 Kč/10 lekcí
Informace o přihlašování a způsobu

úhrady: www.kulturafm.cz,
nebo na tel. č. 558 113 457.

VÝSTAVY
St 1. 2. - St 29. 2. – Národní dům

Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek
Podzim a zima v krajině

Výstava fotografií fotografů z Frýdku-
-Místku a okolí.

POZOR, ZMĚNA!
Na čtvrteční zpívánky zveme i děti od 
9 měsíců!!! Program bude upraven, 

aby ho i malé děti zvládly. Bude pod-
porovat rytmické cítění dětí a nebudou 

chybět i velmi jednoduché říkanky.
2. 2. - Schůzka členek

Přivítáme také všechny maminky, které 
se chtějí aktivně podílet na vytváření 

programů pro děti.
3. 2. - Výtvarka – Tvoření obrázků 

z ovesných vloček
Jednoduchá práce, kterou zvládnou i ti 

nejmenší.
7. 2. - Novinky ve vyplácení

sociálních dávek

Přednáška pracovnice Poradny pro ženy 
a dívky Bc. Lenky Diazové, při které získají 
maminky informace o změnách ve vypláce-
ní sociálních dávek. Začátek v 10.00 hod.

9. 2. - Karneval Broučků
Zveme rodiče a děti na tradiční kar-

nevalovou šou, která proběhne v sále 
Sokolíku. Kromě veselých písniček a 
diskotéky děti čekají soutěže, hraná 

pohádka, vystoupení a pěkné odměny! 
Začátek v 16.00 hod.

10. 2. - Výtvarka – Hrátky s korálky
Jednoduchá zábava pro maminky s dětmi.

14. 2. - Zubní hygiena Elmex
Pan Večerek z firmy Liftec CZ nás se-

známí s novinkami ve výrobcích Elmex. 
Přijďte se poradit, jak udržet našim dě-

tem zdravé zoubky! Začátek v 10.00 hod.
17. 2. - Výtvarka – Tvoříme s vodovkami
Děti si mohou vytvořit zajímavé obrázky 

pomocí vodových barev.
20. 2. - Beseda na téma dětské výživy
Zajímavá beseda s Petrou Biolkovou o 

výživě malých dětí. Začátek v 10.00 hod.
21. 2. - Malování na sníh

Na zahradě Broučků vytvoříme originální 
obrázky pomocí barev a foukacích fix. 

Začátek v 10.00 hod. Akce se při nedo-
statku sněhu ruší!

24. 2. - Výtvarka – Hrátky s moduritem
Přijďte si s dětmi vytvořit originální deko-

raci do bytu!
28. 2. - Pohádka „Jak pejsek

s kočičkou vařili dort“
Krátká maňásková pohádka pro děti.

Pravidelné kurzy:
Orientální tance pro děti (od 5 let) 

Každý pátek 16.00-16.45 hod.
Cena 400 Kč/10 lekcí

Orientální tance pro dospělé
Probíhají v tělocvičně ZŠ

ve Starém Městě.
Mírně pokročilí – pátek 18-19.00 hod. 
Začátečníci – po dohodě s lektorkou

Cena 700 Kč/10 lekcí
Anglická konverzace pro pokročilé

Každý pátek od 8.30 hod., po dohodě s 
lektorkou. Bližší informace u hospodyňky.

Pravidelný program
– vstup na permanentky!

Pondělí – Mimi koutek
 – cvičení s miminky 10.00 – 10.30 hod.

Úterý – Přednášky a besedy,
soutěže a hry pro děti – dle programu!

Hlídání dětí 
Středa – Kreativní hrátky
pro děti 9.30 – 10.15 hod.

Tanečky pro děti s maminkami
10.30 – 11.15 hod. 

Čtvrtek – Zpívánky (možno i s miminky) 
10.00 – 10.30 hod.

Pátek – Cvičení rodičů s dětmi
9.30 – 10.15 hod.

Výtvarka 10.30 – 11.15 hod. 

F. Čejky 450, Frýdek-Místek
(v budově Lidového domu)
558 435 449, 732 628 731,

klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA

2.-3. 2. Spaní v klubovně
9. 2. Kvizové a luštitelské odpoledne

14. 2. Diskuse na téma
„CO JE TO STÍŽNOST“

23. 2. Nezbednický karneval
28. 2.  Hrátky z ORIGAMI

POZOR!!! ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY:
Po - Pá – 13:00 – 17:00 hodin

St – konzultační hodiny (poradenství, do-
učování); Pátek – 15:30 – 16:30 h – cho-
díme sportovat do tělocvičny 4. ZŠ

13.-17. 2. – JARNÍ PRÁZDNINY
– provoz bude od 9:00 do 14:00

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

16. 2. 2012 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

4. 2. 2012 ve 14:00, 25. 2. 2012 ve 14:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

29. 2. 2012 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
22. 2. 2012 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb 
Porod s epidurálem  - Únor 2012

TERMÍNY CVIČENÍ:
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 

Úterý - 15:45
Čtvrtek - 8:45, 10:00, 16:00, 17:15

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 
TĚHOTNÉ - Středa - 15:15

POPORODNÍ CVIČENÍ - Úterý - 17:00
KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 

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

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0-6 měsíců
10. 2., 17. 2., 24. 2. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7-12 měsíců
10. 2., 17. 2., 24. 2. – 10:15

Pro děti
Sobota 11. února v 15 hodin

Kateřina Lužná
Kterak Zlobucha s Krákorkou ztratily 

kouzelnickou knihu
pohádka o dvou mladých roztržitých 

čarodějnicích – hraje divadelní
soubor SERUM
Vstupné 20 Kč

Sobota 25. února v 15 hodin
Vojtěch Cinybulk

Ostrov splněných přání
dobrodružná loutková pohádky
s Kašpárkem – hraje Divadlo

u Ostravice (DUO) Frýdek-Místek
Vstupné 20 Kč

Pro mládež a dospělé
Sobota 25. února v 19 hodin

The Best of ING
To nejlepší z INGu včetně „Impérium 
vrací uhlo“ – hraje divadelní soubor

ING Kolektiv Frýdek-Místek
Vstupné 80 Kč

Půjčování kostýmů v únoru:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ OTE-

VŘENO (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

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

MUZEUM BESKYD

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

sobota 4. 2. - FUN-PRO promotion agen-
cy pořádá v Kulturním domě Frýdek 

MAŠKARNÍ EROTICKÝ PLES
Pátek 10. 2. - Společenský ples

– 11. základní škola ve F-M
Sobota 18. 2. - Tradiční Lašský bál
Sobota 25. 2. - Společenský ples – 

Fotbal Frýdek-Místek

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
NEUČINÍŠ SOBĚ RYTINY

Putovní výstava seznamuje veřejnost 
s evangelickým uměním toleranční doby: od 
doby vydání Tolerančního patentu (1781) do 
vydání tzv. Protestantského (císařského) pa-
tentu (1861), který stanovoval, že svoboda 
obou státem uznaných evangelických církví 
se vztahuje na jejich vnitřní život, i na jejich 
poměr k veřejnosti. Evangelické umění se 
vyznačuje uměřeností a střídmostí ve spo-
jení s biblickým poselstvím: modlitebny byly 
zdobeny povzbudivými verši, biblickými citá-
ty, interiéry příbytků zdobily obrázky na skle.

Výstava je doplněna sbírkovými před-
měty Muzea Beskyd: starými tisky (biblemi, 
postilami, kancionály), obrázky na skle, stří-
brnými šperky z Jablunkovska, které patřily 
několika generacím žen z evangelických ro-
din. Vernisáž ve čtvrtek 9. února v 17 hodin 
ve Frýdeckém zámku

Potrvá do 25. března 2012.
PŘÍRODA OČIMA HERBERTA THIELA

Herbert Thiel (ročník 1936) patří k našim 
předním fotografům. Žije v Ostravě, foto-
grafuje od roku 1960. Zpočátku ho zaujala 
ostravská průmyslová krajina, pod vlivem 
setkání a přátelství s dr. Rudolfem Jandou 
začal fotografovat zejména přirozenou a 
nedotčenou krajinu. Jeho první černobílé 
fotografie vznikaly měchovými přístroji, v 80. 
letech přešel na barevnou fotografii a dnes 
používá digitální fotoaparát. Výstava nabízí 
průřez jeho dosavadní tvorbou. 
Vernisáž ve čtvrtek 16. února v 17 hodin ve 
výstavních síních frýdeckého zámku. Potrvá 
do 8. dubna 2012.

PUTOVÁNÍ PO BESKYDECH
Potrvá do 25. března 2012.

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Čtvrtek 9. února v 19,00 h. – Rytířský sál

Čtvrtý zámecký koncert
ROMAN PATOČKA – housle
MATEJ ARENDÁRIK – klavír

Na programu J. Suk, B. Martinů, L. Janáček, 
J. S. Bach, J. Brahms a další.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Úterý 14. února v 16,30 h. – Zelený dům
JE TO CHŮZE PO BESKYDECH

Tematický večer věnovaný Beskydům, bes-
kydské přírodě, beskydským osobnostem a 
historii turistiky.
Čtvrtek 23. února v 16,30 h. – Zelený dům 

ZMIZELÝ FRÝDEK
Další část z cyklu populárních přednášek o 
proměnách města Frýdku-Místku na histo-
rických fotografiích a pohlednicích připravili 
manželé Poláškovi.

JARNÍ PRÁZDNINY | TÁBORY | 13.-17. 2.
JARNÍ PRÁZDNINY | TRADIČNÍ 
JARNÍ TÁBOR NA VIŠŇOVCE

13. – 16. 2. – TAJEMNÁ ŠIFRA
Vážení rodiče a milé děti, i letošní prázdniny 
spolu můžeme prožít v krásném prostředí 
Beskyd, kde opět strávíme prázdninové dny 
plné her, soutěží, relaxace a snad i zimních 
radovánek.
Termín: Pondělí-čtvrtek, 13.-16. února 2012
Ubytování: Turistická základna Višňovka ve 
Vyšních Lhotách; Věk: 7 – 16 let; Program: 
Hry a soutěže, turistika i zimní radovánky, re-
laxace, diskotéka a další; Cena: 1 500 Kč (5x 
denně strava, pitný režim, doprava, ubytová-
ní, materiál, pojištění, doprovod); Informace a 
přihlášky: Patrik Siegelstein, telefon: 732 646 
125, 558 111 761, e-mail: patrik@klicfm.cz
Děti můžete přihlásit e-mailem nebo telefo-
nicky na uvedených kontaktech do 8. 2. 2012

Přihlášky získáte v SVČ Klíč FM nebo na 
www.klicfm.cz

JARNÍ PRÁZDNINY | JARNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

13. – 16. 2. – DOBA LEDOVÁ
Zima je krásné roční období. Pojďte k nám, ať 
si společně užijeme zimního dovádění. Bude-
me si hrát a soutěžit, vyrábět, získávat nové 
informace a poznání. Zajedeme si na výlet.
Termín: Pondělí-pátek, 13.-17. února 2012, 
8:00 – 16:00 hodin (Hlídání dětí již od 6:30 
hodin); Místo: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek; Věk: 6 – 15 let; Cena: 
1 150 Kč/celý týden, 230 Kč/1 den (2x sva-
čina, oběd, pitný režim, program, materiál, 
pojištění, doprovod); Informace a přihlášky: 
Pavla Kozáková, telefon: 732 646 127, 558 
111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz. Děti mů-
žete přihlásit e-mailem nebo telefonicky na 
uvedených kontaktech do 6. 2. 2012

Přihlášky získáte v SVČ Klíč FM nebo na 
www.klicfm.cz

JARNÍ PRÁZDNINY | VÝTVARNÝ
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

13. – 16. 2. – PALETA
Ten, kdo se zúčastní tohoto příměstského 
tábora, se nejen zdokonalí v kreslení, ale 
vyrobí si originální tričko, probádá tajemství 
keramické dílny a zažije mnohá nová dobro-
družství, nejen výtvarná.
Termín: Pondělí-pátek, 13.-17. února 2012, 
8:00 – 16:00 hodin (Hlídání dětí již od 6:30 
hodin); Místo: SVĆ KLÍČ FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek; Věk: 6 – 13 let; Cena: 
1 250 Kč/celý týden, 250 Kč/1 den (2 x sva-
čina, oběd, pitný režim, program, materiál, 
pojištění, doprovod); Informace a přihlášky: 
Karolína Lepíková, telefon: 731 167 010, 558 
111 765, e-mail: karolina@klicfm.cz
Děti můžete přihlásit e-mailem nebo telefo-
nicky na uvedených kontaktech do 6. 2. 2012

Přihlášky získáte v SVČ Klíč FM nebo na 
www.klicfm.cz

NOVÉ KROUŽKY A KURZY
20., 21. 2. - KURZ | KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Program: Zahajovací schůzka kurzu. V pěti 

lekcích si vyzkoušíte práci s plátem, modelo-
vání, odlévání, glazování a točení na kruhu. 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 17:00 – 19:00 hodin, Začátek 1. 
kurzu: 20. 2., Začátek 2. kurzu: 21. 2. Cena 
kurzu: 550 Kč/5 lekcí. Informace a přihláš-
ky: Karolína Lepíková, telefon: 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: karolina@klicfm.cz
22. 2. - KROUŽEK | DESKOVÁ HRA GO

Program: Staňte se mistry v této staré ja-
ponské hře. Říká se, že šachy jsou hra králů 
a GO je hra císařů. Věk: od 10 let. Místo a 
čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 767, 
Místek, každou středu 16:00 – 18:00 hodin, 
Začátek kroužku: 22. 2. Cena kurzu: 250 
Kč/15 lekcí. Informace a přihlášky: Patrik 
Siegelstein, telefon: 732 646 125, 558 111 
761, e-mail: patrik@klicfm.cz

22. 2. - KROUŽEK | ZUMBA PRO DĚTI
Program: Výuka speciálně upravená pro 
děti. Dynamické cvičení spojené s taneční-
mi prvky a latinsko-americkou hudbou. Věk: 
4-7 let. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, každou středu 16:00 – 
17:00 hodin, Začátek kroužku: 22. 2. Cena 
kurzu: 500 Kč/15 lekcí. Informace a přihláš-
ky: Petra Vlkošová, telefon: 731 167 721, 
558 111 760, e-mail: petra@klicfm.cz

AKCE
25. 2. - TURNAJ | ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
Program: Zúčastněte se turnaje v této známé 
hře. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 764, od 8:30 hodin. Startovné: 30 Kč. Ka-
tegorie: Hrajeme všichni, tedy bez věkového 
omezení. S dítětem do 7 let může hrát rodič. 
Informace a přihlášky: Jiří Šnapka, telefon: 604 
524 066, 558 111 773, e-mail: jirka@klicfm.cz
24. 2. - KARNEVAL | KARNEVAL NA KLÍČKU
Program: Pojďte si s námi užít karnevalovou 
zábavu v Rodinném centru Klíček. Budeme 
si hrát, tancovat a dovádět, vyrobíme si i 
šaškovskou čepici. Rodiče v maskách jsou 
vítáni. Věk: 1-6 let. Místo a čas: Rodinné 
centrum Klíček, Slezská 749, Frýdek, 16:30 
– 18:30 hodin. Vstupné: 40 Kč. S sebou: 
Přezůvky a masky. Informace a přihláš-
ky: Hana Pernická, telefon: 732 383 131, 
558 111 749, e-mail: hanap@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit do 22. 2. 2012.
26. 2. - KARNEVAL | KOUZELNÝ KUFR 
S KLAUNEM CHYTROLÍNEM A KLAUNI-

CÍ BAMBULÍ
Program: Zveme všechny děti na maškarní kar-

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

neval. Celým programem vás provedou Klauni 
z Balónkova Chytrolín a klaunice Bambule. 
Čeká vás balónková show, kouzelnická škola, 
spousta písniček a tanců, soutěže, tombola a 
mnoho dalšího. Místo a čas: ZŠ Pionýrů 400, 
Místek (6. ZŠ, tělocvična), 14:00 – 17:00 hodin. 
Vstupné: 50 Kč. S sebou: Přezůvky. Informa-
ce: Karolína Lepíková, telefon: 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: karolina@klicfm.cz

Prodej vstupenek bude zahájen 6. února
ve všech budovách SVČ Klíč FM.

ŠACHY
3. 2. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti

a mládež od 4 do 18 let
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A,

Pionýrů 767, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace: Martin Kocur,

telefon: 732 224 966
24. 2. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Program: Šachový turnaj pro děti
a mládež od 4 do 18 let

Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek, 15:30 - 18:00 hodin. Infor-
mace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

1. 2. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
3. 2. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 18+
DJ KAMIL A MATES HRAJÍ TY NEJLEPŠÍ 
HITY VŠECH DOB *VSTUP NAD 18 LET*
4. 2. sobota KICK THE HITS
DJ BURCHO & DJ BJALY REZIDENTNÍ 
NOC PLNÁ SKVĚLÝCH PECEK VŠECH 
STYLŮ + SPECIAL GUEST
7. 2. úterý ELECTROBEAT THEATRE 
*VSTUP ZDARMA*
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO *VSTUP 
ZDARMA*
8. 2. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs *VSTUP ZDARMA*
10. 2. pátek BASS CONTACT No. 12
DJ MECHE [BELGiUM-GENT / KONKRETE 
JUNGLE, CHOCOMELK], ATHAM [CZ-OS-
TRAVA / MESSAROSH], JAHRiDER [CZ-
-HiGHLAND / ZERO ROCKERS, LiON BEAT 
FOUNDATiON CREW, PUMPA NEGRA], 
BUCKX [CZ-FM / PFC CREW], JUMPER 
[CZ-FM / PFC CREW], CONTEST WiNNER
11. 2. sobota NIRVANA REVIVAL + B.U.T.T.
NEJLEPŠÍ REVIVAL NIRVANY JE Z FRÝDKU, 
FECAL MATTERS, PŘEDKAPELA B.U.T.T.
15. 2. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*

PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
17. 2. pátek MOJA REČ – HIP-HOP PARTY
SLOVENSKÁ HIP HOPOVÁ LEGENDA, DJ 
BURCHO, BJALY, SHUPSTA & RAMON
18. 2. sobota HITY ZA ZÁHROBÍ 18+
DJ KAMIL A MATES HRAJÍ NEJLEPŠÍ HITY 
DOBY MINULÉ *VSTUP NAD 18 LET*
21. 2. úterý ELECTROBEAT THEATRE 
*VSTUP ZDARMA*
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO *VSTUP 
ZDARMA*
22. 2. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs *VSTUP ZDARMA*
24. 2. pátek NAA:SH:UP
DNB PARTY – CLIVE / CODERED.SK, 
DOLYX / RUMATIQUE.SK, SMARIO / DRU-
MANDBASS.CZ & MKTBROS CREW
25. 2. sobota MŇÁGA A ŽĎORP
PETR FIALA A BAND A STÁLICE ČESKÉ 
HUDEBNÍ SCÉNY *PŘEDPRODEJ*
29. 2. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*

PŘIPRAVUJEME:
23. 3. WOHNOUT *PŘEDPRODEJ*
24. 3. TY NIKDY LABEL SHOW
29. 3. COCOTTE MINUTE *PŘEDPRODEJ*

Vaříme s šéfkuchtíkem 
každé úterý – kurzy pro děti

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, tel: 724 944 007

Na Půstkách 40, Frýdek-Místek 738 01
(v pracovních dnech 9-16)
e-mail: info@sefkuchtik.cz

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Radek Klímek - China Report

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

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

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

Tel.: 723 021 622
Martin Papcún - SPACE - Do 2. března
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Lumír Matula – oprava elektroniky
Televizory plazmové, LCD, DVD, CD, videa, satelity,
set-top-boxy, kamery, mikr. trouby. Přijedu k Vám.

732 16 46 36, 558 622 296.www.cistenikobercumilata.estranky.cz


