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slovo primátora

MHD zdarma láká
stále nové cestující

BEZPEČNÉ MĚSTO: Primátor Petr Cvik se svým náměstkem Michalem Pobuckým a ředitelem 
městské policie Milanem Sněhotou přivítali na radnici zástupce Policie ČR a vyhodnocovali dosa-
vadní velice úspěšnou spolupráci obou bezpečnostních složek.                      Foto: Petr Pavelka

Na pondělí 5. března je pri-
mátorem města svoláno 7. za-
sedání Zastupitelstva města 
Frýdku-Místku, které se bude 
konat od 8 hodin ve velké za-
sedací síni magistrátu.

Zastupitelé nejprve proberou 
finance – návrh 1. změny roz-
počtu statutárního města Frýdek-
-Místek pro rok 2012 a návrhy na 
uzavření smluv o poskytnutí nein-
vestičních dotací z rozpočtu měs-
ta z jednotlivých odborů a fondů. 

Zasedání zastupitelstva města

Koncem března tomu bude 
rok, co frýdecko-místecká 
radnice dostála svému slibu 
a uvedla v život projekt MHD 
zdarma, který má místním li-
dem ulevit do doby výstavby 
obchvatu města. „Jde o mo-
tivaci k přepravě hromadnou 
autobusovou dopravou, čímž 
chceme přispívat ke snížení 
zatížení životního prostředí 
prachem a škodlivými emi-
semi z výfukových plynů, 
ale také si uvědomujeme, 
že tímto způsobem můžeme 
lidem pomoci v ekonomicky 
složitých časech,“ připomíná 
primátor Petr Cvik. 

„Po roce fungování MHD 
zdarma můžeme konstatovat, 
že tato služba má smysl. Vy-
užívá ji přes 10 tisíc lidí a zá-
jem o ni projevují stále další 
cestující. Ke konci roku 2011 
tuto službu využívalo 9 528 
cestujících, kteří si na základě 
dokladu o bezdlužnosti vyří-
dili v průběhu roku zelenou 
čipovou kartu za 299 korun a 
za 1 korunu si zakoupili roční 
jízdenku – kupón. V lednu a 
únoru tohoto roku požádalo o 
vydání čipové karty na MHD 
zdarma dalších více jak 800 
lidí, což svědčí o tom, že o tuto 
službu je i po roce stále velký 
zájem,“ doplnil náměstek pri-
mátora Michal Novák.

O čipovou kartu na MHD 
zdarma lze žádat kdykoli v prů-
běhu roku, platnost kupónu je 
ovšem vždy 365 dní ode dne 
nabití kupónu. V roce 2010 
bylo v rámci MHD přepraveno 
3.801.633 cestujících. V loň-

ském roce, kdy byla zavedena 
MHD zdarma, bylo přepraveno 
4.435.186 cestujících, což je 
nárůst o 633.533, tj. o 16%. Trž-
by za MHD v roce 2010 činily 
23.700.511 korun, v roce 2011 
to bylo 17.589.861 korun, při-
čemž další téměř tři miliony byly 
vybrány za prodej nových čipo-
vých karet. „Z toho vyplývá, že 
výpadek tržeb nebyl příliš velký 
a že se na zvýšených nákla-
dech za MHD zdarma výrazně 
nepodílí. V roce 2010 uhradilo 
město společnosti ČSAD Frý-
dek-Místek a.s. v rámci proka-
zatelné ztráty 32 milionů korun. 
V roce 2011 to bylo o 33 mili-
onů více. Zakoupeny ale byly 
čtyři nové autobusy a navýše-
ním počtu spojů a ujetých kilo-
metrů se také zvýšila dopravní 
obslužnost o dvacet procent. 
Že zavedení nových spojů a li-
nek byl krok správným směrem, 
potvrdila i skutečnost, že při 
změně jízdních řádů v prosinci 
loňského roku jsme obdrželi 
minimum připomínek, přesněji 
nejméně za posledních osm 
let,“ prozradil vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodář-
ství Miroslav Hronovský. 

„Je zřejmé, že i stanovená 
podmínka bezdlužnosti pro vy-
dání čipové karty za účelem vy-
užívání MHD zdarma měla svůj 
smysl. Dluhy uhrazené v přímé 
souvislosti se zavedením pro-
jektu „MHD zdarma“ přesahují 
částku 300 tisíc korun,“ dopl-
nil náměstek primátora Michal 
Novák.

MHD zdarma bude provozo-
vána ve Frýdku-Místku i nadále. 

Cestující, kteří byli mezi prvními 
držiteli zelených čipových karet, 
by si měli v těchto dnech hlídat 
datum platnosti ročního koruno-
vého kupónu. Platnost kupónu 
lze jednoduchým způsobem 
prodloužit o další rok, a to opět 
za jednu korunu. Stačí zajít na 
autobusové nádraží na ulici 
Na Poříčí, kde budou kupóny 
do zelených čipových karet od 
března dobíjet.

Bezdlužnost vůči městu ne-
bude potřeba opětovně proka-
zovat. Město ale upozorňuje, 
že bude-li při kontrole na ma-
gistrátu zjištěn závazek držitele 
karty vůči městu, bude karta bez 
předchozího upozornění zablo-
kována. V případě prvotní žá-
dosti o vyřízení speciální zelené 
čipové karty pro MHD zdarma 
povinnost doložit doklad o bez-
dlužnosti zůstává v platnosti. 

 (pp)

Dalším bodem je hospodaření 
s majetkem města – prodej, na-
bytí a směna nemovitostí. Zazní 
informace o zadání změny č. 2 
Územního plánu Frýdku-Místku 
i o postupu přípravy a výstavby 
silnice I/48. Stanoviska občanů 
přijdou na pořad dne ve 14 ho-
din. Následně zastupitelé probe-
rou obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se ruší obecně závazná 
vyhláška č. 7/2011 o místním 
poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj, koncový interaktiv-
ní videoloterní terminál a herní 
místo lokálního herního systému. 
Zastupitelstvu budou předloženy 
návrhy na udělení „Ceny statu-
tárního města Frýdku-Místku“ 
osobnostem města za rok 2011 
i změny ve složení osadního vý-
boru Skalice. Zastupitelé rovněž 
projednají Program prevence 
kriminality 2012 a odstranění 
nesouladu v údajích týkajících se 
názvů ulic.  (pp)

Vážení občané,
v poslední době se sešlo více momen-

tů, kdy byla dobře patrná nadstandardní 
spolupráce města a městské policie s Po-
licií ČR. S jejím vedením jsme v pravidel-
ném kontaktu a společně se informujeme 
o bezpečnostní situaci ve městě a způso-
bech, jak mohou jednotlivé strany ještě 
více pomoci zajištění veřejného pořádku a 
eliminaci různých negativních jevů.

Policie ČR dostala v době, kdy má pro-
blémy s některými provozními položkami, od města finanční příspě-
vek, na druhou stranu s ní můžeme počítat při nejrůznějších příleži-
tostech, jako jsou například některé sportovní či kulturní akce, kde 
vhodně doplňují činnost městských policistů. Město má také k dis-
pozici mobilní i stabilní dohledový kamerový systém, který umožňuje 
rychle a efektivně reagovat na odhalená protiprávní jednání a mnoh-
dy nahrazuje absenci svědků, což slouží jako důkazní prostředek při 
šetření trestných činů Policií České republiky. Jednotlivé záznamy 
jsou Policii ČR poskytovány a společně se podílíme na vytipování 
dalších lokalit, kde kamery mohou předcházet situacím ohrožujícím 
zdraví či život občanů, případně snižovat hrozbu škod na majetku.

Jsem přesvědčen, že Frýdek-Místek patří mezi bezpečná města,  
a nic na tom nemění ani nedávný případ vraždy spáchané duševně 
nemocnou osobou. I tento případ jsme s republikovou policií pečlivě 
probrali a museli konstatovat, že v daném případě selhal systém 
péče o tyto osoby, nikoliv policejní složky či magistrát.     Petr Cvik

MEZI POLICISTY: Primátor Petr Cvik vede město k nadstandard-
ní spolupráci s Policií ČR.                                Foto: Petr Pavelka
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NA HOLIDAY WORLD: Náměstek primátora Dalibor Hrabec (vlevo) 
s ředitelkou BIC Monikou Konvičnou a náměstkem hejtmana Jiřím 
Vzientkem. 
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krátce

Radnice poskytla prostory 
zasedacích síní slavnostnímu 
shromáždění policistů Územ-
ního odboru Frýdek-Místek, 
na kterém byli oceněni nejlep-
ší policisté i neuniformovaní 
zaměstnanci. Poděkování za 
jejich práci vyjadřoval i pri-
mátor Petr Cvik, přítomni byli 
také zástupci okresního sou-
du a státního zastupitelství.

„S Policií ČR oboustranně velice 
dobře spolupracujeme, proto jsme 
znovu poskytli reprezentativní místo 
pro ocenění jejich přínosu společ-
nosti. Vážíme si jejich práce, váží-
me si jejich činů, které jsou mnohdy 
nad rámec jejich povinností, třeba 
i mimo pracovní dobu. Tím dávají 
najevo, že berou svou profesi jako 
poslání,“ říká primátor Petr Cvik.

„I přes veškerá úskalí v ne-
lehké době ekonomické nerov-
nováhy jsou mezi námi policisté, 
kteří si zaslouží vyzdvihnout za 
nadstandardní výkony. Čeká nás 

Slavnostní shromáždění policistů

OCENĚNÍ POLICISTŮ: Za jejich záslužnou práci jim poděkoval i pri-
mátor Frýdku-Místku Petr Cvik.   Foto: Petr Pavelka

nelehká doba hledání rovnováhy 
mezi efektivitou a ekonomikou, 
doufejme, že při jejím nalezení 
budeme ještě jasné mysli a ne-
budeme odkázáni na kašovitou 
stravu,“ odlehčil zahájení slav-
nostního aktu Petr Klega, vedoucí 
Územního odboru Frýdek-Místek, 
který poděkoval magistrátu i dal-
ším institucím za výbornou spolu-
práci. Přítomni následně zhlédli 
medailon jejich práce, jak je za-
chytila média. Frýdecko-místečtí 
policisté byli úspěšní například u 
zásahu proti skupině pachatelů, 
která měla na svědomí loupež 
v šesti hernách, recidivistu, který 
měl na svědomí vykradení pade-
sáti chat, chytili přímo při činu, 
zdokumentována byla i velká do-
pravní bezpečnostní akce, při níž 
byl nasazen i policejní vrtulník. 
Zadržení výrobců pervitinu při-
neslo scény jako z akčního filmu, 
jenže se jednalo o skutečnost, 
kterou vyvrcholilo půlroční sledo-

vání. Film ukázal případ zadrže-
ného pachatele loupeže v herně, 
který si svého lupu užíval pouhou 
půhodinu, i nenápadný dům ve 
Frýdku-Místku, kde se našly ne-
legálně držené zbraně. „Činnost 
policistů je skutečně pestrá a 
jsem rád, že z jejich prezentace 
vyplynulo, že se věnují i drogové 

prevenci směrem k dětem a mlá-
deži,“ řekl primátor Petr Cvik, kte-
rý mohl potřást rukou policistům 
vyhodnoceným v jednotlivých 
kategoriích i nejlepšímu týmu. 
„Osvědčili svou profesionalitu, 
instinkty a zkušenosti, ocenění 
si jistě zaslouží,“ uzavřel primátor 
Petr Cvik.  (pp)

Občany Panských Nových 
Dvorů trápí zvýšená kriminali-
ta, kterou dávají do spojitosti 
s činností zdejší sběrny, která 
přitahuje mnohdy podivné exi-
stence. Vyplynulo to z nejčas-
tějších dotazů občanů, kteří 
si přišli popovídat se zástupci 
radnice na pravidelném setkání.

HOVORY S OBČANY: Na dotazy občanů musel často odpovídat ře-
ditel městské policie Milan Sněhota, jednání vedl garant této okrajové 
části náměstek primátora Michal Novák.  Foto: Petr Pavelka

Panské Nové Dvory trápí místní sběrna
Občané si stěžovali na to, že 

v této okrajové části přibývá bez-
domovců, kteří kradou svodidla, 
víka od kanálů a nemají problém 
vše udat v místní sběrně. Neroz-
pakují se přitom lovit železné a 
jiné kilogramy i v zahradách míst-
ních obyvatel. „Dokud jim sběrny 
vezmou vše, i to, co prokazatel-

ně sloužilo někde svému účelu, 
nebude na ně patřičná legislati-
va, těžko s tím něco zmůžeme. 
Stejně jako nemůžeme nic moc 
dělat s tím, když se někde houfují 
bezdomovci. My jim vždycky na-
bízíme alternativy, kde mohou jít, 
kde najdou pomoc i střechu nad 
hlavou, ale pokud sami nechtě-
jí, násilím je nutit nemůžeme. A 
mnohým z nich prostě vyhovuje 
žít na ulici,“ reaguje ředitel měst-
ské policie Milan Sněhota, který 
vyzval místní, ať jako dosud hlásí 
městské nebo republikové policii 
pohyb podezřelých osob.

Občany také zajímal další 
osud hřbitovní zdi, díky jejímuž 
stavu je zde omezen provoz 
pěších a rychlostně i automobi-
lů. „Stojíme před otázkou, zda 
vstupní portál, který padá, zacho-
vat, či ne. Injektáže, které se pro-

vedly v roce 2008, nezabraly, ale 
ta zeď má nějakou historii a my ji 
úplně zbourat nechceme. V této 
chvíli hledáme nejlevnější vari-
antu řešení, v jarních měsících při 
stabilnějším počasí by se na tom 
mohlo začít pracovat,“ přislíbil 
náměstek primátora Michal No-
vák. Další připomínka se týkala 
zatápění domů místním potokem 
v důsledku stavby Ředitelství sil-
nic a dálnic. „Reklamovali jsme 
stav, ale nemáme žádnou ode-
zvu. Uplatníme připomínku znovu 
a budeme dále tlačit na vyřešení 
tohoto problému,“ ujistil Miroslav 
Hronovský, vedoucí odboru do-
pravy a služeb. Jaromír Kohut, 
ředitel technických služeb TS 
a.s., informoval o termínu jarního 
úklidu v této lokalitě, který je na 
Panských Nových Dvorech plá-
nován od 16. do 20. dubna.  (pp) 

Statutární město Frýdek-
-Místek spolu s Beskydským 
informačním centrem a Euro-
regionem Beskydy se společ-
ně představili ve dnech 9.- 12. 
února na 21. ročníku středo-
evropského veletrhu cestov-
ního ruchu Holiday World 
na holešovickém výstavišti 
v Praze.

Veletrh Holiday World i přes 
mrazivé počasí navštívilo přes 
třicet tisíc návštěvníků, kteří 
mohli zhlédnout nabídku 725 
vystavovatelů ze 47 zemí světa. 
„Nechyběla mezi nimi turistic-

Frýdek-Místek na Holiday World

ká nabídka statutárního města 
Frýdku-Místku a Beskyd. Pre-
zentovali jsme se na expozici 
Euroregionu Beskydy a expozici 
Moravskoslezského kraje,“ při-
blížil náměstek primátora Dali-
bor Hrabec, který se veletrhu za 
město zúčastnil.

„Návštěvníci veletrhu projevili 
především zájem již tradičně o 
ubytování, wellness, pěší a cyk-
loturistiku. Velký úspěch přines-
ly také nově vydané a na veletr-
hu Regiontour v Brně pokřtěné 
Tipy na výlety v Beskydech či 
mapa rekreační oblasti Olešná. 

V hojné míře jsme se také na 
veletrhu nově setkali s dotazy 
na seniorské pobyty s možností 
wellness,“ uvedla ředitelka Bes-
kydského informačního centra 
Monika Konvičná. 

Sezona veletrhů však ještě 

nekončí. Frýdek-Místek zanechá 
svou stopu i na veletrhu Dovo-
lená a region, který se koná od 
2. do 4. března na Černé louce 
v Ostravě, kde se znovu před-
staví na expozici Moravskoslez-
ského kraje.  (pp)

Zprávy z města
znovu v televizi

Informace o dění ve městě zís-
kají občané Frýdku-Místku opět i 
z televizních obrazovek. Od břez-
na začne nová moravskoslezská 
regionální televize POLAR vysílat 
pořad „FRÝDECKO-MÍSTECKÝ 
EXPRES“. Program nabídne dvě 
premiéry pořadu týdně, přičemž 
každá bude obsahovat minimál-
ně 4 reportáže o celkové stopá-
ži 10 minut. Pořady budou také 
každý den několikrát reprízovány 
a prezentovány na webových 
stránkách města.

Setkání s občany
Pravidelné setkání s občany 

Zelinkovic a Lysůvek se usku-
teční ve čtvrtek 15. března v 17 
hodin v minimotorestu „U Fojtí-
ků“. Lidem bude k dispozici ga-
rant této okrajové části náměs-
tek primátora Dalibor Hrabec, 
spolu s dalšími zástupci radnice 
a městských společností. 

Dotace pro „Desítku“
Rada města doporučuje za-

stupitelstvu města rozhodnout o 
uzavření smluv o poskytnutí  ne-
investiční dotace z rozpočtu sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
pro Tělovýchovnou jednotu Sle-
zan Frýdek-Místek, pořadatele 
tradiční Hornické desítky. Mimo-
řádně populární silniční běh by 
se měl uznovu dočkat podpory 
města, ve výši 150 tisíc korun.

Onkologicky nemocní
se dočkají podpory

Rada města rozhodla o po-
skytnutí finančního daru ve výši 
20 tisíc korun nadačnímu fondu 
NA KOLE DĚTEM na úhradu 
části nákladů spojených s 3. roč-
níkem veřejné charitativní cyklo 
tour pro onkologicky nemocné. 
Město se k akci přihlásí i svým 
znakem a záštitou primátora 
Petra Cvika.

Přestěhování oddělení
Došlo k přemístění oddělení 

sociálního poradenství pro mlá-
dež, odboru sociální péče Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku, 
na ulici Palackého 115 v Místku. 
Od 20. února se oddělení soci-
álního poradenství pro mládež 
nachází ve 3. NP v kancelářích 
číslo 339, 338, 337, 334 a 333.

Otevřená škola
Na 15. března připravuje ZŠ 

Petra Bezruče Den otevřených 
dveří, kdy je veřejnost zvána v 
dopoledních hodinách do výu-
ky a od 14 do 17 hodin se pro 
příchozí chystají projekty a dílny. 
K vidění bude angličtina hrou, 
přírodovědné pokusy, mikrosko-
pování, dějepis hravě, fyzikální 
pokusy, pohádkový videostop, 
basketbal, výtvarná dílna, mate-
matické hlavolamy, hry na inter-
aktivní tabuli, bludiště mluvnice. 
Nebude chybět možnost navští-
vit školní družinu a galerii.  (pp)
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 městská policie
Zajištěn botou

23. 2. po desáté hodině dopo-
ledne bylo na linku 156 oznámeno 
nezajištěné vozidlo, které na ulici 
Mánesova sjelo ze zaparkované-
ho místa do poloviny vozovky. Po 
příjezdu hlídky na místě se již na-
cházel majitel, který si jej zaparko-
val a zajistil. V ten den se situace 
opakovala ještě jednou, jen na jiné 
ulici, a to na ulici Jiřího z Poděbrad. 
Hlídka na místě vozidlo odtlačila 
zpět na parkoviště a zajistila tech-
nickým prostředkem – „botičkou“ 
– proti dalšímu pohybu.

Kamera pomohla
26. 2. v pět hodin odpoledne 

hlídka městské policie přijela na 
světelnou křižovatku a přibrzdila 
za vozidlem tovární značky Octa-
vie, která čekala na zelený signál 
na semaforu. Při rozsvícení zelené 
se vozidlo rozjelo. Vtom ale řidič 
zpozoroval jiné vozidlo, které jelo 
z levé strany, kdy řidič nerespek-
toval signál s červeným světlem 
„Stůj“ a tím ohrozil řidiče Octavie, 
který byl nucen změnit směr jízdy 
tak, aby nedošlo ke střetu vozidel. 
„Hlídka městské policie celou udá-
lost viděla, natočila na záznamové 
zařízení, které je umístěno ve slu-
žebním vozidle a vozidlo jedoucí 
na červený signál následně za-
stavila, aby bylo možné s řidičem 
projednat spáchaný přestupek. 
Přestupce s celou události sou-
hlasil a byl obeznámen o tom, že 
bude přestupek oznámen správ-
nímu orgánu na magistrát města 
Frýdek-Místek,“ uvedla policejní 
preventistka Lenka Biolková.

V parku se nepije
26. 2. po osmé hodině večer-

ní provedla hlídka městské poli-
cie kontrolu Zámeckého parku, 
kde byli zjištěni tři muži, kteří po-
píjeli alkohol. Obecně závazná 
vyhláška ve městě zakazuje pití 
alkoholu na veřejnosti, a proto 
byla všem udělena pokuta.  (pp)

Městská policie Frýdek-
-Místek v součinnosti s dal-
šími subjekty plní úkoly 
spojené se zabezpečováním 
místních záležitostí veřejného 
pořádku při konání nejrůzněj-
ších sportovních, kulturních, 
společenských a jiných akcí, 
s cílem minimalizovat rizika 
porušování právních předpi-
sů. Prevence je jednou z je-
jích prioritních činností.

„Hlavní snahou je obsáhnout 
pokud možno všechny oblasti, ať 
už se jedná o oblast bezpečnosti 
v silničním provozu, kriminality 
nebo ochrany vlastního zdraví a 
majetku. Cílem je obsáhnout co 

Městská policie Frýdek-
-Místek vyhodnocovala svou 
činnost za loňský rok. V roce 
2011 zabezpečovala samozřej-
mě prioritně úkoly, vyplývající 
ze zákona o obecní policii, ale 
pozornost byla zaměřena pře-
devším na upevňování a další 
zvyšování úrovně veřejného 
pořádku, bezpečnosti osob a 
majetku na celém území měs-
ta Frýdek-Místek a na řešení 
problematiky spojené s bez-
pečností a plynulostí provozu 
na pozemních komunikacích. 

Za rok 2011 bylo strážníky 
odhaleno téměř deset tisíc pře-
stupků, což je podobný údaj jako 
o rok dříve. Necelá polovina byla 
řešena v blokovém řízení. „Při 
řešení porušení právních předpi-
sů s jednotlivými přestupci jsou 
strážníci povinni jednat v souladu 
se zákony. Ty mimo jiné stano-
vují možnosti, ale i postupy při 
řešení spáchaných přestupků. 
V některých případech se stává, 
že nelze přestupkové jednání 
vyřešit na místě, ať už ze zákon-
ných důvodů, nebo i z neochoty 
občanů se strážníky cokoliv řešit. 

Přestupky páchají často nepřizpůsobiví

PODĚKOVÁNÍ ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA: Náměstek primátora Michal Po-
bucký ocenil zákrok Dalibora Volného a Tomáše Rzidkého, kteří nedávno 
zachránili chlapce se sebevražedným úmyslem. Foto: Petr Pavelka

V těchto případech je vše řádně 
zadokumentováno a předáno dle 
kompetencí příslušnému správní-
mu orgánu. Celkový počet takto 
oznámených podezření ze spá-
chání přestupků či jiných proti-
právních jednání přesáhl tisícovou 
hranici, tady je nárůst o téměř čtyři 
stovky případů poměrně výrazný. 
Velkým problémem je zvýšení po-
čtu přestupkového jednání pácha-
ného nepřizpůsobivými osobami 
a bezdomovci,“ rekapituluje ředi-
tel městské policie Milan Sněhota.

„Pokračujeme v trendu, kdy 
se hlavní těžiště činnosti strážní-
ků postupně přesouvá do oblasti 
ochrany bezpečnosti osob a ma-
jetku a ochrany veřejného pořád-
ku, zatímco v oblasti dopravy jsou 
utlumovány aktivity represivního 
charakteru, mimo případů, kdy je 
razantní opatření s ohledem na 
charakter deliktů, jeho společen-
skou nebezpečnost nebo osobu 
pachatele nezbytné,“ doplňuje 
velitel městské policie náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Městská policie při plánování a 
organizaci výkonu služby preferu-
je činnosti zaměřené na protipráv-

ní jednání vyšší nebezpečnosti, 
které podstatným způsobem 
ohrožují životy, zdraví a maje-
tek občanů. „V jiných případech, 
kdy lze s ohledem na charakter 
skutku nebo osobu pachatele 
očekávat pozitivní efekt i při vy-

užití méně razantních opatření, 
například pouhého upozornění, 
je pak snahou upřednostňovat 
preventivní působení před strikt-
ní represí, pokud takový postup 
právní řád umožňuje,“ uzavírá 
Milan Sněhota.  (pp)

BESEDA SE SENIORY: 22. února v prostorách městské policie 
proběhla beseda se seniory na téma „Senior v dopravě“. Na be-
sedě se podílela manažerka prevence kriminality Lenka Biolková 
a koordinátor BESIPU Moravskoslezského kraje Pavel Rakus. 
Senioři mimo jiné zhlédli krátké ukázky, které se týkaly chodců, 
cyklistů i řidičů. Nakonec byli za pozornost všichni odměněni re-
flexními páskami a nákupními taškami s reflexními pruhy.

V předchozích letech se o 
mimořádně bohatou nabídku 
Beskydského Veseléta staralo 
Beskydské informační centrum, 
na které letos navazuje Národní 
dům se svými lidmi vytvářející-
mi KulturuFM. Po intenzivních 
jednáních už jsou známy termí-
ny jednotlivých akcí pro letošní 
rok, které si můžete pozname-
nat ve svých kalendářích.

Vše jako každoročně zahájí 
Mezinárodní folklórní festival Frý-
dek-Místek, konaný 12.-18. 6., 
naváže Promenádní koncert Vel-
kého dechového orchestru Vál-
coven plechu F-M 24. 6. v altánu 
ve Smetanových sadech. 25.-28. 
6. se uskuteční letní kino v areá-
lu stadionu TJ Slezan. Začátek 
prázdnin 28. 6. - 1. 7. bude tra-
dičně patřit Sweetsen festu, 8. 7. 
přijedou Eva a Vašek. 14. 7. pro-
běhne Sportovní den na Aquapar-

Termíny Beskydského Veseléta
ku Olešná a navíc Letohrátky na 
zámku, který bude dotvářet kulisu 
i Jazzu ve městě plánovanému na 
27. - 28. 8. Oblíbené Hvězdy nad 
řekou Ostravicí – městské slav-
nosti získaly termín 11. 8., poté 
přijde do města znovu letní kino 
(15.-19. 8.) a Muzikantské žně 
(16.-18. 8.), navážou Beskydské 
rekordy (18. 8.), které zůstávají 
v režii Beskydského informačního 
centra, 19. 8. bude patřit altán ve 
Smetanových sadech Cimbálové 
muzice Gajdušek, 21.-24. 8. pro-
běhne na nádvoří Frýdeckého 
zámku Setkání divadla a hudby 
Pod lípou. Veseléto stejně jako 
loni zahrnuje také Sochovy ná-
rodopisné slavnosti ve Lhotce ve 
dnech 25.-26. 8. Ve stejném ter-
mínu ve Frýdku-Místku Veseléto 
i prázdniny uzavřou tradiční Frý-
decké historické slavnosti v Parku 
pod zámkem.  (pp)

Strážníci se zaměřují na prevenci
možná nejširší veřejnost, všechny 
věkové kategorie, a soustředit se 
na tu skupinu obyvatel, která je 
nejvíce ohrožena,“ vysvětlil ředitel 
městské policie Milan Sněhota.

Prvořadou je přitom prevence 
směřovaná k dětem a mládeži. 
Ve školách a školkách jsou po-
řádány besedy zaměřené přede-
vším na bezpečnost dětí a lepší 
informovanost mládeže v právní 
oblasti. „Besedy jsou připravo-
vány na různá témata, například 
zneužívaní dětí, šikana, sprejer-
ství, problematika drog, dodržová-
ní pravidel bezpečnosti v silničním 
provozu, ale i právní odpovědnost 
a podobně. Strážníci jsou součás-

tí i nejrůznějších akcí pořádaných 
pro děti, oblíbení jsou zejména 
kynologové,“ doplnil náměstek 
primátora Michal Pobucký.

Velmi oceňovaná je činnost 
strážníků související s bezpeč-
ností dětí spojenou s příchody a 
odchody do školských zařízení. 
Strážníci dohlížejí na nejfrekven-
tovanějších přechodech nebo 
místech, kde v souvislosti s vel-
kým pohybem dětí hrozí jejich 
střet s vozidly. 

„Opět se podařilo zrealizovat 

v měsíci srpnu ve spolupráci s 
odbory sociálních služeb a so-
ciální péče magistrátu města 
týdenní pobyt v Beskydech pro 
děti ohrožené sociálně patolo-
gickými jevy a s rizikovým cho-
váním, který měl velmi kladnou 
odezvu,“ připomněla policejní 
preventistka Lenka Biolková. 
Do prevence spadá i kontaktní 
centrum prevence v křížovém 
podchodu či sběr použitých je-
hel a stříkaček. Těch bylo loni 
posbíráno 242 kusů.  (pp)
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v mateřských školách na těchto místech

ZŠ a MŠ FM, Jana Čapka 2555
web: www.2zsfm.cz

FM, Slezská 770 (zde se 
zapisují děti i pro MŠ FM, Bavl-
nářská 455) FM, Slezská 2011

ZŠ a MŠ FM, El. Krásnohorské 2254
web: www.5zsfm.cz

web: www.msliskovecka.cz
FM, Lískovecká 2850

ZŠ a MŠ FM, Lískovec, K Sedlištím 320
web: http://info.skola.liskovec.cz FM, Lískovec, K Sedlištím 182

ZŠ a MŠ FM - Chlebovice, Pod Ka-
báticí 107, příspěvková organizace 

web: www.zschlebovice.cz

FM, Chlebovice,
Pod Kabáticí 193

ZŠ a MŠ FM - Skalice 192,
příspěvková organizace

web: www.skolaskalice.cz
FM, Skalice 192

MŠ Pohádka, FM, Třanovského 404
web: www.mspohadkafm.cz

FM, Třanovského 404 (zde 
se zapisují děti i pro MŠ FM, 

Gogolova 239)

MŠ Beruška, FM, Nad Lipinou 2318
web: www.msberuska.cz

FM, Nad Lipinou 2318
FM, Olbrachtova 1421

MŠ Sněženka, FM, Josefa Lady 1790
web: www.mssnezenka.cz

FM, Josefa Lady 1790
FM, 8. pěšího pluku 821

FM, Svatopluka Čecha 170

MŠ Mateřídouška, FM, J. Božana 3141
web: www.msmateridouska.cz FM, J. Božana 3141

MŠ FM, Josefa Myslivečka 1883
web: www.jmyslivecka.cz

FM, Josefa Myslivečka 1883
FM, F. Čejky 420

Lysůvky, Příborská 37

MŠ FM, Anenská 656,
příspěvková organizace

web: www.msanenska.cz

FM, Anenská 656
FM, Jiřího Trnky 63

ZŠ a MŠ Naděje, FM, Škarabelova 562
web:www.specskolynadeje.cz FM, K Hájku 2972

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční

Vážení rodiče (zákonní zá-
stupci), zápis dětí k předškol-
nímu vzdělávání v mateřských 
školách zřizovaných statutárním 
městem Frýdek-Místek pro celý 
následující školní rok 2012/2013 
proběhne v úterý 24. dubna a ve 
středu 25. dubna 2012 od 8:00 

Zápis dětí do mateřských škol

NOVÉ PROSTORY: Město čerstvě rozšířilo kapacitu MŠ Sněženka 
na ulici Svatopluka Čecha.   Foto: Petr Pavelka

do 16:00 hodin. Mateřské ško-
ly Chlebovice a Skalice budou 
zapisovat děti pouze 24. dubna 
2012. Žádosti o přijetí do kon-
krétní mateřské školy podávají 
jen zákonní zástupci dětí, které 
nejsou do této mateřské školy 
dosud přijaty.

V souladu se školským záko-
nem se předškolní vzdělávání or-
ganizuje pro děti ve věku zpravidla 
od tří do šesti let. Ředitel mateřské 
školy rozhoduje ve správním říze-
ní o přijetí dítěte do mateřské ško-
ly. Pokud rozhoduje současně o 
přijetí více dětí, zveřejňuje seznam 
přijatých uchazečů, který nahra-
zuje individuální rozhodnutí. Zve-
řejněním seznamu se rozhodnutí 
považují za oznámená. K před-
školnímu vzdělávání se přednost-
ně přijímají děti v posledním roce 
před zahájením povinné školní 
docházky. Další kritéria pro přijetí 
k předškolnímu vzdělávání stanoví 
ředitel mateřské školy.

K předškolnímu vzdělávání je 
možno přijmout pouze dítě, které 
se podrobilo stanoveným pravi-

delným očkováním, případně má 
doklad, že je proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podro-
bit pro trvalou kontraindikaci. O 
přijetí dítěte se zdravotním posti-
žením rozhodne ředitel mateřské 
školy na základě písemného 
vyjádření školského poraden-

ského zařízení, popřípadě také 
registrujícího praktického lékaře 
pro děti a dorost. Dítě může být 
přijato k předškolnímu vzdělávání 
i v průběhu školního roku. Bližší 
informace zveřejní ředitelé do-
tčených mateřských škol způ-
sobem v místě obvyklým.

Hotel Labyrint na Horní 
Bečvě obsadily v týdnu před 
jarními prázdninami děti 2.-5. 
ročníku ze základní školy na 
ulici Pionýrů, aby zde prožily 
pět slunečných dní plných 
lyžování. Mrazivé počasí prv-
ních dnů se postupně lepši-
lo, stejně jako lyžařské výko-
ny všech účastníků. 

„Poprvé jsme letos uspořádali 
lyžařský kurz pro děti z 1. stupně. 
Měli jsme trochu obavy, protože 
s malými dětmi se na celotýdenní 
zimní sportovní pobyty obvykle ne-
jezdí. Děti však byly skvělé, dělaly 

Děti ze Šestky byly poprvé na „lyžáčku“
obrovské pokroky, určitě si takový-
to kurz v příštím roce zopakujeme, 
i když to bylo pro děti i pro všechny 
instruktory velice náročné,“ ko-
mentovala lyžáček vedoucí kurzu 
Petra Sedláčková s tím, že na 6. 
ZŠ se tradičně konají lyžařské kur-
zy nejen pro žáky 7. tříd, ale také 
pro děti ze sportovních tříd, které 
mají navíc možnost zúčastnit se 
zimního kurzu každým rokem.

Dvakrát denně se družstva 
Tučňáků, Eskymáků, Šikulů a 
Sněhuláků vydala na svah a zpět, 
neodradila je ani cesta do kopce, 
vždy se všichni těšili na svezení 
na sněhové klouzačce, které ří-
kali „megašmýkačka“. Také díky 
výborné kuchyni dětem na svahu 
nechyběla síla a odhodlání se v ly-

žování zdokonalit. Program každý 
večer připravili vedoucí. Nebyly to 
jen zábavné hry, ale dětem také 
názorně, formou divadla, vysvětli-
li lyžařské desatero. V závodech, 
které se konaly na závěr pobytu, 
si mohla družstva vyzkoušet své 
lyžařské umění mezi slalomovými 
brankami. Vítězové byli odměněni 
pěknými cenami, na své si však 
přišli všichni závodníci. Úspěch 
slavila také závěrečná diskotéka 
v převlecích. 

Marně přemlouvaly děti in-
struktory, aby byl pobyt pro-
dloužen na celé jarní prázdniny. 
„Bylo to super, ale škoda, že to 
bylo tak krátké,“ zhodnotil pobyt 
na horách žák 2.A Tomáš Valo-
šek.  Klára Maštalířová

SEMINÁŘ K PROJEKTU EKOŠKOLA: Proběhl na lískovecké zá-
kladní škole 9. února. Celým programem provázela zástupkyně sdru-
žení TEREZA. Žáci se naučili, jak pracovat v EKOtýmu jako kolektiv. 
Dozvěděli se pravidla, jaká by měli dodržovat. Například aby si uměli 
zvolit toho, kdo bude udávat tempo, někoho, kdo bude kontrolovat prá-
ci, a také osobu, která bude o práci informovat ostatní. Jako kolektiv 
se učili pracovat při výrobě plakátu a stavby papírové věže. Na konci 
celého programu vyplnili anketu a získali odkaz na facebook Ekoškoly.

Mateřská škola
(pro děti se zdravotním

postižením)
8. pěšího pluku 821,

Frýdek-Místek, 738 01
tel.: 558 432 367

Vás srdečně zve na:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

A ZÁPIS DO MŠ
v úterý 17. dubna 2012
od 8:00 do 16:00 hodin

Nabízíme:
- mateřskou školu zapojenou

do sítě programu „ŠKOLA 
PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ“ 
- logopedickou a surdo-

pedickou péči pod vedením 
odborných pracovníků
- výuku dětí s poruchou

autistického spektra
- individuální přístup v malém 

kolektivu dětí
- odborné pracovny:

logopedická učebna, relaxační 
místnost, keramická dílna 

- počítačové koutky v každé 
třídě a třída s interaktivní tabulí

- netradiční formy výuky: 
canisterapie, muzikoterapie, 

arteterapie
- spolupráci se speciálně
pedagogickými centry a 

pedagogicko-psychologickou 
poradnou

Karneval pro žáky 1. stupně, 
který proběhl v tělocvičně Šestky 
v neděli 26. února, uspořádala 
Rada rodičů při 6. základní škole 
ve spolupráci se Střediskem vol-
ného času Klíč. Stejně jako loni 
se o zábavu postarali Klauni z 
Balónkova, kteří ve svém pásmu 
složeném z písniček a soutěží 
předváděli kouzla a vyráběli dě-
tem z balónků zvířátka. 

„Tento karneval je již osmým 
v pořadí, který organizuji spo-
lečně s dalšími rodiči a ve spo-
lupráci s Klíčem, a stejně jako v 
minulých letech i letos je našla-
páno. Přiznám se, že jsem nad-
šen účastí, dětí přišlo přes 130, 
rodičů asi 170,“ hodnotil maš-
karní ples jeho hlavní tahoun z 
řad rodičů Martin Zálešák s tím, 
že akci navštívila i díky propaga-
ci Střediska volného času Klíč 
také řada dětí, které na Šestku 
nechodí. „Musím poděkovat čle-
nům Rady rodičů za jejich čas a 
ochotu podílet se na přípravě, 

Karneval navštívilo 300 dětí a rodičů
Klíči za partnerství a škole za 
zázemí, které poskytla,“ dodal k 
vydařené akci Zálešák.

Děti během tříhodinového 
programu tančily a dováděly v 
nejrůznějších maskách, k vidění 
byli piráti, lev, vodník, čerti, kuch-
tíci, orientální tanečnice, několik 
princezen i Červená Karkulka. 
Pozadu nezůstali ani někteří rodi-
če a také se na karneval náležitě 
vyparádili. Závěr tradičně patřil 
tombole, kde všechny děti získa-
ly velmi pěkné ceny. 

„Rada rodičů odvádí na naší 
škole obrovský kus poctivé práce 
a svědčí o zájmu rodičů o dění ve 
škole. Kromě přípravy karneva-
lu, který patří mezi organizačně 
nejnáročnější akci, každoročně 
pořádá na Den dětí zábavné do-
poledne. Jsem ráda, že i v dneš-
ní době se najde pár nadšenců, 
kteří nelitují svého volného času 
a obětují se pro děti a pro školu,“ 
uzavřela ředitelka školy Libuše 
Zárubová.  Jaroslav Hrabec
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Požadavky:
1. odborná kvalifikace pro přímou 

pedagogickou činnost a praxe 
podle zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a 
o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů
2. plná způsobilost k právním 

úkonům
3. znalost problematiky řízení a 

obecně závazných právních před-
pisů zejména v oblasti školství

4. občanská a morální 
bezúhonnost

Písemně zašlete:
- přihlášku (uveďte kontaktní 

adresu, telefon, případně e-mail)
- úředně ověřené kopie do-

kladů o dosaženém vzdělání 
(diplom, vysvědčení o státní 
zkoušce, vysvědčení o pedago-
gické způsobilosti, vysvědčení o 
absolutoriu u ZUŠ)

- úředně ověřený doklad o 
absolvování studia pro ředitele 

Vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí
pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací:

1. Základní škola národního 
umělce Petra Bezruče, Frýdek-
-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, 
se sídlem tř. T. G. Masaryka 
454, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
60045965 

2. Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Jana Čap-
ka 2555, se sídlem Jana Čapka 
2555, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
64120341

3. Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Pionýrů 400, se sídlem Pio-
nýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek, 
IČ:60046121

4. Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Československé armády 
570, se sídlem Československé 
armády 570, 738 01 Frýdek-Mís-
tek, IČ: 60803550

5. Základní škola Frýdek-
-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, 
se sídlem Jiřího z Poděbrad 
3109, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
49562291

6. Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, Lískovec, 
K Sedlištím 320, se sídlem Lís-
kovec, K Sedlištím 320, 739 30 
Frýdek-Místek, IČ: 68157801

7. Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek – Chlebo-
vice, Pod Kabáticí 107, příspěv-
ková organizace, se sídlem Pod 
Kabáticí 107, 739 42 Frýdek-Mís-
tek – Chlebovice, IČ: 70971692

8. Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek – Skalice 
192, příspěvková organizace, se 
sídlem Skalice 192, 738 01 Frý-
dek-Místek, IČ: 75029782

9. Základní škola a mateřská 
škola Naděje, Frýdek-Místek, 
Škarabelova 562, se sídlem 
Škarabelova 562, 738 01 Frý-
dek-Místek, IČ: 60046104

10. Základní umělecká škola 
Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, 
se sídlem Hlavní třída 11, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ: 00847071

11. Mateřská škola Frýdek-
-Místek, Josefa Myslivečka 
1883, se sídlem Josefa Mysli-
večka 1883, 738 02 Frýdek-Mís-
tek, IČ: 63699028

12. Mateřská škola Mateří-

douška, Frýdek-Místek, J. Bo-
žana 3141, se sídlem J. Božana 
3141, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
60046091

13. Mateřská škola Sněžen-
ka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 
1790, se sídlem Josefa Lady 
1790, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
60046082

14. Mateřská škola Pohádka, 
Frýdek-Místek, Třanovského 
404, se sídlem Třanovského 
404, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
60046066

15. Mateřská škola Beruš-
ka, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 
2318, se sídlem Nad Lipinou 
2318, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 
60046074

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových

organizací dle seznamu příspěvkových organizací, který 
je nedílnou součástí vyhlášených konkurzních řízení.

škol v rámci dalšího vzdělává-
ní pedagogických pracovníků 
v oblasti řízení školství, případně 
jeho doložení do 2 let od počátku 
výkonu činnosti ředitele školy

- strukturovaný životopis, ve 
kterém se uvedou údaje o dosa-
vadních zaměstnáních a o odbor-
ných znalostech a dovednostech

- koncepci rozvoje základní 
školy (maximálně 4 strany stro-
jopisu), mateřské školy, základní 
umělecké školy (maximálně 3 
strany strojopisu)

- výpis z evidence Rejstříku 
trestů (ne starší tří měsíců) nebo 
doklad o jeho vyžádání

- lékařské potvrzení o způ-
sobilosti k vykonávání činnosti 
ředitele školy

- čestné prohlášení o plné 
způsobilosti k právním úkonům

- písemný souhlas se zpra-
cováním osobních údajů pro 
účely těchto konkurzních řízení 

ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění
Ke konkurznímu řízení budou 

přijaty pouze přihlášky 
doložené kompletními do-
klady (přihlášku, životopis, 
čestné prohlášení, souhlas 
a koncepci rozvoje školy 
vlastnoručně podepište).
Předpokládaný nástup do 

funkce: 1. 8. 2012
Informace:

www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte

do 7. března 2012 na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝD-
KU-MÍSTKU, Odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýcho-
vy, Radniční čp. 1148, 738 22 

Frýdek-Místek, k rukám
Ing. Ilony Nowakové.

Obálku označte příslušnou 
školou a textem: „konkurzní 

řízení – neotvírat“

9. 3. TVOŘIVÝ 
PODVEČER

| KORÁLKOVÁNÍ
Program: Opět pro vás otevíráme 
tvořivou dílnu v Rodinném centru 
Klíček. Naučíme vás novou techni-
ku výroby šperků – ketlování. Přijď-
te si vyrobit své vlastní originální 
šperky: náhrdelník, náramek či ná-
ušnice. Věk: děti od 10 let a dospě-
lí. Místo a čas: Rodinné centrum 
Klíček, Slezská 749, Frýdek, 17:00 
– 19:00 hodin. Vstupné: 160 Kč. 
S sebou: Přezůvky do RC. Infor-
mace a přihlášky: Hana Pernická, 
telefon: 732 383 131, 558 111 749, 
e-mail: hanap@klicfm.cz. Na akci 
je třeba se přihlásit do 6. 3. 2012.

10. 3. PO STOPÁCH TAŤKY 
ŠMOULY

Program: Milé děti, drazí rodiče! 
Stala se hrozná věc! Zlý čaroděj 
Gargamel unesl Taťku šmoulu a 
nyní jej drží v zajetí. Přijďte a pomoz-
te ostatním šmoulům vypátrat jeho 
úkryt a Taťku šmoulu vysvobodit! 
Čeká vás odpoledne plné zábav-
ných úkolů a soutěží. Pokud splníte 
všechny úkoly a přispějete k vysvo-
bození Taťky šmouly, čeká vás v cíli 
malá odměna. Místo a čas: SVČ Klíč 
FM, budova A, Pionýrů 767, Místek, 
14:00 – 17:00 hodin. Věk: 4 – 7 let 
(děti, rodiče s dětmi). Vstupné: 40 
Kč. Informace: Karolína Lepíková, 
telefon: 731 167 010, 558 111 765, 
e-mail: karolina@klicfm.cz. Na akci 
se nemusíte předem hlásit.
13. 3. AROMATERAPEUTICKÝ 

SEMINÁŘ
Program: Přijďte si vyzkoušet něžný 
dotek přírody s českou holistickou 
aromakosmetikou Eoné. Dozvíte 
se, jak pečovat o zdravou i ekze-
matickou dětskou pokožku pomocí 
aromaterapie. Vaše děti se mohou 
vydovádět v herně. Místo a čas: Ro-
dinné centrum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 9:00 – 11:00 hodin. Vstup-
né: 20 Kč dospělý, 10 Kč dítě. S se-
bou: Přezůvky do RC. Informace a 
přihlášky: Hana Pernická, telefon: 
732 383 131, 558 111 749, e-mail: 
hanap@klicfm.cz. Na akci je třeba 
se přihlásit do 12. 3. 2012.
16. 3. AROMATERAPEUTICKÝ 

SEMINÁŘ
Program: Přijďte si vyzkoušet něžný 
dotek přírody s českou holistickou 
aromakosmetikou Eoné. Dozvíte 
se, jak pečovat o zdravou i ekze-
matickou dětskou pokožku pomocí 
aromaterapie. Vaše děti se mohou 
vydovádět v herně. Místo a čas: Ro-
dinné centrum Klíček, Slezská 749, 
Frýdek, 17:00 – 19:00 hodin. Vstup-
né: 20 Kč dospělý, 10 Kč dítě. S se-
bou: Přezůvky do RC. Informace a 
přihlášky: Hana Pernická, telefon: 
732 383 131, 558 111 749, e-mail: 
hanap@klicfm.cz. Na akci je třeba 
se přihlásit do 12. 3. 2012.
17. 3. TURNAJ V DESKOVÝCH 
HRÁCH | O POHÁR SVČ KLÍČ

Program: Zúčastněte se turnaje 
v deskových hrách Heckmeck, Vi-
kingové, Česko Junior, Dixit, Hick 
Hack, Nalož a Jeď, Piráti. Místo a 
čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 764, od 8:30 hodin. Startov-
né: 40 Kč. Informace a přihlášky: 
Jiří Šnapka, telefon: 604 524 066, 
558 111 773, e-mail: jirka@klicfm.cz
17. – 18. 3. DESKOVÁ HRA GO 
| MEMORIAL IVOŠE PAVLÍKA

Program: Dvoudenní turnaj v japon-
ské deskové hře. Turnaj je zařazen 
do Cleverlance Českého poháru, 

LETNÍ POBYTOVÉ
TÁBORY 2012

Nabídku letních pobytových táborů 
najdete od 5. 3. na www.klicfm.cz

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK, tel: 558 434 154, 558 434 525, 

e-mail: info@klicfm.cz, www.klicfm.cz
SV

China Tours Gobanligy a bude za-
počten do kvalifikace na MR 2012. 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, zahájení: 17. 3, v 10:00 
hodin, ukončení: 18. 3. v 15:30 hodin. 
Informace a přihlášky: Michal Zuba-
lík, michal.zubalik@seznam.cz
24. 3. OBJEVUJEME, POZNÁ-
VÁME | VÝLET NA PŘEHRADU 

MORÁVKA
Program: U příležitosti Světového dne 
vody se pojedeme podívat na přehra-
du Morávka na Den otevřených dveří. 
Dozvíme se tady spoustu zajímavých 
věcí, vše si pořádně prohlédneme. 
Sejdeme se v rodinném centru Klíček 
a odtud pojedeme autobusem. Do 
programu jsou zařazeny také hry a 
soutěže. Místo a čas: Rodinné cent-
rum Klíček, Slezská 749, Frýdek, sraz 
v 8:30 hodin. Cena: 140 Kč dítě. Infor-
mace a přihlášky: Pavla Kozáková, 
telefon: 732 646 127, 558 111 749, 
e-mail: pavla@klicfm.cz. Na akci je 
třeba se přihlásit do 21. 3. 2012.

27. 3. VELIKONOČNÍ DÍLNY 
PRO RODIČE S DĚTMI

Program: Přivítejte s námi jaro výro-
bou jarních a velikonočních dekorací. 
Budeme zdobit vajíčka různými tech-
nikami, sít osení a vyrábět z papíru a 
jiných materiálů. Pro děti je připra-
vena herna. Místo a čas: Rodinné 
centrum Klíček, Slezská 749, Frýdek, 
9:30 – 11:00 hodin. Vstupné: 40 Kč 
dítě, 10 Kč dospělý. S sebou: 4 vy-
fouknutá vajíčka, přezůvky do RC. In-
formace a přihlášky: Hana Pernická, 
telefon: 732 383 131, 558 111 749, 
e-mail: hanap@klicfm.cz. Na akci je 
třeba se přihlásit do 23. 3. 2012.

30. 3. VELIKONOČNÍ DÍLNY 
PRO RODIČE S DĚTMI

Program: Přivítejte s námi jaro výro-
bou jarních a velikonočních dekorací. 
Budeme zdobit vajíčka různými tech-
nikami, sít osení a vyrábět z papíru a 
jiných materiálů. Pro děti je připra-
vena herna. Místo a čas: Rodinné 
centrum Klíček, Slezská 749, Frýdek, 
16:30 – 18:00 hodin. Vstupné: 40 Kč 
dítě, 10 Kč dospělý. S sebou: 4 vy-
fouknutá vajíčka, přezůvky do RC. In-
formace a přihlášky: Hana Pernická, 
telefon: 732 383 131, 558 111 749, 
e-mail: hanap@klicfm.cz. Na akci je 
třeba se přihlásit do 23. 3. 2012.
31. 3. – 1. 4. VÍKENDOVÝ POBYT 

| VÍTÁNÍ JARA NA VIŠŇOVCE
Program: Pojeďte si s námi užít 
prima víkend na Višňovku. Zamě-
říme se na jarní tradice a blížící se 
Velikonoce. Součástí bude výtvar-
ná dílna, hry a soutěže. Věk: 6 – 15 
let. Sraz: V sobotu na nádraží ČD 
v 8:10 hodin. Cena: 380 Kč. Infor-
mace a přihlášky: Pavla Kozáková, 
telefon: 732 646 127, 558 111 749, 
e-mail: pavla@klicfm.cz. Na akci je 
třeba se přihlásit do 28. 3. 2012.

ŠACHY
2. 3. 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. Informa-
ce: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
23. 3. 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.Informa-
ce: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
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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

Tipgames extraliga házené
– rozlosování jarní části 2012

Neděle 4. 3. – 10.30 h. – HK .A.S.A. Lovosice – SKP Frýdek-Místek 
TV PP ČT4

Neděle 11. 3. - 17.00 h. – SKP Frýdek-Místek – Talent M.A.T. Plzeň
Sobota 17. 3. – 18.00 h. – HCB OKD Karviná – SKP Frýdek-Místek
Neděle 25. 3. – 17.00 h. – SKP Frýdek-Místek – Sokol HC Přerov

Nový web fotbalistů
V rámci organizačních změn, kdy Fotbal Frýdek-Místek přešel pod 
oficiální název Městský fotbalový klub Frýdek-Místek, dochází ke 

změně domény webové prezentace. Od 1. 3. 2012 budou oficiální 
stránky klubu vedeny na www.mfkfm.cz

Body za oba zápasy: Zub-
ková 25, Ručková 18, Chromeč-
ková 10, Buzková 8, Staňurová 
6, Kovalová 4, Vojkovská 2, 
Mahdoňová 2.

„V neděli 19. února jsme na 
domácí palubovce přivítali druž-
stvo SBŠ Ostrava B. Trvající 
početná marodka a probíhající 
prázdniny nás donutily nastoupit 
do zápasu jen s 10 hráčkami a to 
pro ně znamenalo větší fyzické 
zatížení, jelikož soupeř preferuje 
fyzicky náročnou hru,“ prozradil 
trenér Josef Ručka.

První utkání se pro domácí 
celek od začátku vyvíjelo slibně 
a skóre utěšeně narůstalo až do 
doby, kdy se mu zranila jedna z 
hráček a musel zápas dohrávat 
ve čtyřech. Náskok byl nakonec 
dostačující a zápas vyhrál o 1 bod.

Ve druhém zápase se už děv-
čata na hřišti projevovala suve-
rénněji a soupeře přehrávala ve 
všech činnostech. „S výsledkem 
jsme nakonec byli spokojeni, 
protože jsme opět dohrávali ve 
čtyřech. Kdyby však děvčata 
využila alespoň polovinu svých 
šancí při střelbě na koš, tak by 
rozdíl skóre byl mnohem vyš-
ší. Na to se budeme muset na 
tréninku více zaměřit a střelbu 

Mladší basketbalové minižákyně vítězily
BK Frýdek-Místek 1.ZŠ - SBŠ Ostrava B 41:40 a 34:23

TIME-OUT: Trenér Ručka udílí pokyny.

Frýdecko-místečtí hoke-
jisté se pod velením Radima 
Nečase probojovali až do play 
off, které se ve Frýdku-Místku 
několik druholigových sezon 
nehrálo. Jenže „král ligy“ po 
základní části HC AZ Havířov 
náš tým hezky rychle z vyřa-
zovacích bojů vypoklonkoval.

I když v letošní sezoně ode-
hrála tato dvě mužstva vyrov-
nané zápasy a Frýdek-Místek 
dokázal AZ v základní části obrat 
o čtyři body (na domácím ledě 
2:3 pp. a 3:2), v play off byly scé-

Hokejisté se loučili debakly
HC AZ Havířov 2010 – HC F-M 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
HC F-M – HC AZ Havířov 2010 0:10 (0:3, 0:7, 0:0)
HC AZ Havířov 2010 – HC F-M 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)

náře zcela jiné. Ani v domácím 
prostředí neměli naši hokejisté 
šanci. Zdecimovaní hráči Frýdku-
-Místku nedokázali zabránit do 
konce druhé periody svému sou-
peři v desáté brance, kterou si 
početní příznivci hostí tolik přáli.

Hokejisté Frýdku-Místku byli 
odhodláni čtvrtfinálovou sérii 
vrátit ještě zpátky na domácí led, 
ale venku se jim nevedlo o moc 
lépe. Také tady padl brzy rych-
lý gól a po podobném průběhu 
jako v domácím zápase skončila 
našim hokejistům sezona.

ANI DOMA NEUSPĚLI: Jeden z gólů hostí, kteří dosáhli na dvouci-
ferné skóre.   Foto: Petr Pavelka

V pražské hale Otakara 
Jandery ve Stromovce se ko-
nalo halové Mistrovství České 
republiky dorostu a juniorů. 
Startovala na něm osmička 
atletů Slezanu Frýdek-Místek 
a vedli si výborně, když při-
vezli dvě bronzové medaile, 
dalších 7 finálových umístění 
a 5 oddílových rekordů.

Nejlépe si vedla trojice do-
rostenek. Kateřina Siebeltová v 
sobotním rozběhu na 800 m s 
přehledem postoupila do finále 
časem 2:28.03 minuty a v neděl-
ním finále vybojovala bronzovou 
medaili časem 2:22.50 minuty. 
Veronika Siebeltová vybojova-

la bronzovou medaili v běhu 
na 3000 m, když navíc časem 
10:44.61 minuty vylepšila oddí-
lový rekord. Natálie Závorková 
si v osobním rekordu 11:11.81 
minuty doběhla pro 7. místo. V 
neděli na poloviční trati 1500 m 
vybojovala Natálie Závorková 
5. místo v oddílovém rekordu 
4:56.33 minuty, Veronika Siebel-
tová doběhla na 8. místě v čase 
5:07.21 minuty. Své výborné 
vystoupení zakončily dorostenky 
8. místem štafety 4x 200 m, když 
ve složení Helena Benčová, 
Eva Pišteková, Veronika a Ka-
teřina Siebeltová opět posunuly 
hranici oddílového rekordu na 

1:53.11 minuty. Mezi juniorkami 
doběhla v běhu na 3000 m Pet-
ra Čaganová na 8. místě v čase 
11:55.26 minuty a ve vrhu koulí 
skončila Kristýna Menzelová na 
13. místě výkonem 9.39 m. Z do-
rostenců si nejlépe vedl Vladimír 
Šmiřák, který dvakrát posunul 
hranici oddílového rekordu a 
dvakrát z toho bylo 8. místo. V 
běhu na 400 m časem 52.87 s a 
na 60 m překážek časem 8.41 s. 
Jan Chlopčík na stejné trati do-
běhl na 12. místě za 8.66 s. Jan 
Gerek v tyči skončil na 9. místě 
výkonem 3.45 m. Blahopřejeme 
k předvedeným výkonům, me-
dailím a oddílovým rekordům.

Výborná reprezentace atletů na MČR

Chodci se tentokrát 
vrátili bez medaile

V pražské hale ve Stromov-
ce se konalo první z halových 
Mistrovství České republiky. Na 
chodeckém mistrovství startova-
la čtveřice chodců Slezanu Frý-
dek-Místek a tentokrát skončili 
těsně za medailovými pozicemi. 
Nejblíže k medaili měl mezi žáky 
Patrik Říha, který obsadil na trati 
3000 m 4. místo v čase 18:09.50 
min. Na startu závodu doroste-
nek jsme měli hned trojici děvčat. 
Nejlépe si na trati 3000 m vedla 
zpočátku Veronika Siebeltová, 

ovšem v průběhu závodu se před 
ni dostala její sestra Kateřina, 
která časem 17:50.85 minuty ob-
sadila 5. místo, hned za ní došla 
na 6. místě v osobním rekordu 
17:54.07 minuty Natálie Závorko-
vá. Veronika Siebeltová došla na 
9. místě v čase 18:45.79 minuty. 
Ve dvoudenním klání víceboja-
řů startoval mezi muži rovněž 
slezanský David Štefek, který 
nasbíral 5031 bodů a obsadil 8. 
místo, po výkonech 60 m 7.17 s, 
dálka 6.93 m, koule 11.33 m, výš-
ka 1.87 m, 60 m přek. 9.04 s, tyč 
4.40 m, 1000 m 2:57.41 minuty. 

Vynikající výkon
Kateřiny Siebeltové

V Bratislavě se konaly mezi-
národní halové atletické závody 
mládeže Brána k Olympiádě. 
Startovalo na nich několik sto-
vek mladých závodníků ze 
Slovenska, Maďarska a Čes-
ké republiky a nechyběla ani 
skupinka atletů ze Slezanu 
Frýdek-Místek. Naši si vedli 
výborně, když vybojovali tři ví-
tězství, čtyři druhá a dvě třetí 
místa, navíc padlo šest osob-
ních a dva oddílové rekordy. O 
vůbec nejhodnotnější výkon se 

postarala Kateřina Siebeltová, 
která zvítězila v běhu na 600 m 
ve skvělém oddílovém rekordu 
1:39.95 minuty. V běhu na 1500 
m žáků zvítězil Dominik Haltof v 
osobním rekordu 4:51.01 minu-
ty a mezi děvčaty doběhla na 2. 
místě Eva Pišteková opět v oso-
báku 5:18.34 minuty. Závod na 
800 m dorostenek naše děvčata 
ovládla, když zvítězila Veronika 
Siebeltová za 2:22.77 minuty 
a hned za ní doběhla Natálie 
Závorková v osobním rekordu 
2:22.96 minuty. Na stejné trati 
obsadila Petra Pavlásková v 

mladších žákyních 3. místo v 
čase 2:42.74 min. V běhu na 
300 m mezi žákyněmi obsa-
dila 2. místo Kateřina Krtková 
a zaběhla čas 45.23 s, Soňa 
Lisníková zvládla stejnou trať za 
50.34 s a to stačilo na 11. mís-
to. Veronika Siebeltová doběhla 
rovněž na 2. místě a posunula 
oddílové maximum v doros-
tenkách na této trati na 45.79 
s. Katka Krtková skončila ve 
výšce na 3. místě, když zdolala 
1.34 m a Soňa Lisníková skočila 
do dálky 4.31 m a skončila na 5. 
místě. Všem blahopřejeme.

z atletiky

zdokonalit. Dobrý výkon podala 
trojice Buzková, Chromečková 
a Ručková, když některé z jejich 

akcí byly zaslouženě odměněny 
potleskem přihlížejících,“ doplnil 
komentář trenér Ručka.  (kot)



7 Únor 2012Sport

šachové zprávy

Nejvyšší republiková sou-
těž volejbalových kadetů je 
organizována systémem pěti 
třídenních turnajů. První dva 
se hrají jako rozřazovací ve 
dvou územně členěných, šes-
tičlenných skupinách. Poté 
soutěž pokračuje vytvořením 
nových dvou skupin již po-
dle výkonnosti. První hraje o 
titul mistra republiky, druhá, 
ve které hraje také tým ŠSK 
Beskydy, o další umístění a o 
udržení v extralize. 

O víkendu 10.-12. února se 
v hale SPŠ ve Frýdku-Místku 
odehrál úvodní turnaj výše zmí-
něné druhé skupiny extraligy 
kadetů. Vzhledem k arktickým 
teplotám nebylo do poslední 
chvíle jasné, kde se odehrají 
zápasy úvodního kola druhé 
části extraligy. Pořadatelský tým 
ŠSK Beskydy se však nakonec 
popral s nelehkými podmínkami 

OBRANA NA SÍTI: Domácí hráči proti vítěznému týmu Velkého Meziříčí: 6 Petr Pospíšil, 22 Norbert 
Smeja, 21 Víťa Dubravec.

Volejbaloví kadeti v extralize úspěšně
na výbornou a zajistil hráčům 
regulérní prostředí pro hru. Do-
mácí hráči se svému klubu za 
to odvděčili výborným výkonem 
a celkovým druhým místem ve 
skupině po jediné porážce od 
vítězného Velkého Meziříčí. 

Průběh turnaje potvrdil vyšší 
úroveň týmů z „východní konfe-
rence“. Týmy Ústí nad Labem, 
Plzně a Příbrami nedokázaly 
Hradci Králové, Velkému Mezi-
říčí a ŠSK Beskydy sebrat ani 
jediné vítězství. Kadeti ŠSK Be-
skydy, kteří hrají extraligu jako 
nováček, si zatím vedou velmi 
dobře – jsou na průběžném dru-
hém místě. Soutěž pokračuje 
poslední únorový víkend turna-
jem v Příbrami.
Výsledky domácího družstva:

ŠSK Beskydy – Velké Meziří-
čí 1:3, - Příbram 3:0, - Ústí nad 
Labem 3:0, - Plzeň 3:0, - Hradec 
Králové 3:1.

Postup na MČR
V sobotu 25. února se Bes-

kydská šachová škola zúčastnila 
Krajského přeboru družstev mlad-
ších žáků 2012. Celkem startovalo 
10 týmů z Frýdku-Místku, Orlové 
a Havířova. Bojovalo se nejen o 
medaile, ale i postup na MČR, kde 
postoupily první dva týmy. „1“ tým 
skončil na 2. místě a postoupil na 
MČR! Gratulujeme Danielu Židkovi, 
Matěji Kuchařovi, Daliboru Kudě-
láskovi, Radku Opělovi, Radku 
Halamíčkovi a Kristýně Laurincové!

Městská liga mládeže
V pátek 24. února se uskutečni-

lo 11. kolo Městské ligy mládeže v 
šachu. Hrálo se 7 lig za účasti 38 
hráčů. Gratulujeme vítězům jed-
notlivých lig: Extraliga – Ludmila 
Kopcová, 1. liga – Robert Demko, 
2. liga – Tomáš Valošek, 3. liga – 
Ladislav Kopec, 4. liga – Ondřej 

NEJLEPŠÍ FOTBALISTÉ: Náměstek primátora Libor Koval 
s Radomírem Myškou gratulují Hynkovi Prokešovi. V anketě 
jej předčil Radim Grussmann a vítězem za loňský rok se stal 
Radim Wozniak.  Foto: Petr Pavelka

Ocenění pro nejúspěšnější 
tým MFK Frýdek-Místek si za 
loňský rok odnesl z fotbalo-
vého plesu ročník 2000, ozna-
čovaný jako U12.

Rok 2011 pro ně začal ve vel-
kém stylu. Na mezinárodním tur-
naji v Prešově za účasti 83 týmů 
z 8 zemí skončili na druhém mís-
tě. Hořkost porážky okusili až v 
samotném finále, kde před zcela 
zaplněnou halou prohráli s ukra-

Pod názvem PRINCE WIN-
TER TENIS YOUNG II pořádal 
ve dnech 11.-14. února TK 
TENNISPOINT Frýdek-Místek 
turnaj mladších žaček vyšší 
kategorie „B“.

Domácí hráčka Valerie Unger-
sböcková coby šestá nasazená 
doputovala pavoukem do semi-
finále, kde nestačila na pozdější 
vítězku Annu Siskovou z Agrofer-
tu Prostějov. Ve čtyřhře si připsa-
la další body za čtvrtfinále.

Úspěchy na béčkových turnajích
Patrik Pavelka ve stejném 

termínu bojoval na béčkovém 
turnaji v Ostravě, kde se musel 
vypořádat s rolí prvního nasa-
zeného. Po třísetovém dramatu 
na úvod turnaje se svými dalšími 
těžkými soupeři doslova zametl 
a nestačil až ve finále na Domi-
nika Holiše z Rožnova, s nímž 
společně ovládli soutěž v deblu. 
Získanými body se pro Patrika 
jednalo o nejúspěšnější turnaj 
v kariéře.  (pp)

NA PÓDIU: Na fotbalovém plese byli oceněni fotbaloví žáci ročníku 
2000.   Foto: Petr Pavelka

Nejúspěšnější tým MFK F-M – U12Nejúspěšnější tým MFK F-M – U12
jinským Užhorodem. Samotný 
úspěch byl ještě podtržen orga-
nizátory, kteří vyhlásili nejlepší-
ho brankáře našeho Lukáše Ču-
láka a nejlepším hráčem se stal 
náš Tomáš Ostrák.

Také v následujících turna-
jích, ať už v hale nebo venku, 
zanechali kluci obrovský dojem.

Například:
Na turnaji v Hradci nad Moravicí 

– 1. místo

Turnaj na Zbrojovce Brno – 1. 
místo

Turnaj ve Svitavách – 1. místo
Halový turnaj ve Frýdku-Místku 

– 1. a 3. místo
Turnaj v Hlučíně – 1. místo

Venkovní turnaj ve Frýdku opět 
1. a 3. místo

Halový turnaj memoriál E. Ha-
damczika v Ostravě – 2. místo

Opět turnaj v Hlučíně – 1. místo
Turnaj v Bílovci – 2. místo
Turnaj v Třinci – 1. místo

Krajské finále přípravek – 2. místo
Tento tým hraje nejvyšší žákov-

skou soutěž mladších žáků a po 
polovině soutěže patří s jedinou po-
rážkou mezi lídry společně se Sig-
mou Olomouc a Baníkem Ostrava.

Pokud tito kluci nepoleví 
v elánu, jaký mají na trénincích a 
i v samotných zápasech, tak se 

může MFK Frýdek-Místek těšit 
v budoucnu na kvalitní fotbalisty.

O tento kádr se v roce 2011 
starali trenéři: Šmíd Radek, Raš-
ka Kamil, Rojíček Martin.

Kádr mužstva: Bača Dominik, 
Baroš Lukáš, Buchlovský Jakub, 
Bystroň David, Bystroň Sebastián, 
Čulák Lukáš, Dryák Adam, Fukala 

Michal, Fukala Jan, Hajnoš Voj-
těch, Huvar Oldřich, Kamenišťák 
Igor, Křižák Simon, Kubala Jan, 
Kubáň Michal, Lasák Denis, No-
vák Michal, Ostrák Tomáš, Paju-
rek Jiří, Papaj Marek, Polášek 
Ladislav, Slovák Josef, Sobčák 
Mário, Srubek Richard, Vlček Ro-
man, Zima David, Želazko Filip.

Soukup, 5. liga – Lucian Vantuch, 
6. liga – Štěpán Surma.

Talent na Slovensku
V sobotu 18. února se v Lip-

tovském Mikuláši na Slovensku 
uskutečnil šachový turnaj mládeže 
„TALENT Liptovský Mikuláš“. Bes-
kydská šachová škola měla své za-
stoupení v Robertu Demkovi, Rad-
ku Halamíčkovi a Ondřeji Nytrovi. 
Naši hráči si vedli dobře a zvláště 
pak mladičký Ondřej Nytra svým 
soupeřům zle zatápěl! Ondřej ob-
sadil celkové 2. místo a v kategorii 
do 8 let získal 1. místo! Radek skon-
čil na 10. místě (5. místo v kategorii 
do 11 let) a Robert na 14. místě (6. 
místo v kategorii do 11 let). 

Czech Tour
Tři členové BŠŠ se ve dnech 

11. - 18. února zúčastnili v rámci 
CZECH TOUR mezinárodního ša-
chového festivalu „G-TEAM Nový 

Bor 2012“. Startovali Van Thai 
Dai Nguyen (FIDE ELO 1784), 
Klára Zemková (FIDE ELO 1564) 
a Patrik Vyvial. Výbornou hrou se 
prezentoval Van, který ziskem 5,0 
bodů obsadil 22. místo a jeho vý-
kon měl hodnotu 2194! Klára uhrá-
la 3,5 bodu (výkon 1787!) a skonči-
la na 52. místě. Patrik vybojoval ve 
svém premiérovém startu ve FIDE 
turnaji 1,0 bod. 

Dva hráči našeho extraligového 
týmu startovali ve dnech 7.-16. 2. 
na mezinárodním šachovém fes-
tivalu „AEROFLOT OPEN 2011“. 
Naši členové startovali v nejsilněj-
ším „A“ turnaji a byli nasazeni: 18. 
Anton Korobov (FIDE ELO 2660), 
56. Zhigalko Andrey (FIDE ELO 
2576). Anton sehrál skvělý turnaj 
a získal 6,5 bodu, za což mu patří 
2. místo! Andrey uhrál 5,0 bodu a 
umístil se na 26. místě.
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Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 

7/2010 o místním poplatku ze psů 
ze dne 16. 12. 2010 se mění takto:

1. Čl. 5 nově zní takto:
„Čl. 5

1. Sazba poplatku ze psů činí 
1.500 Kč za kalendářní rok a jedno-
ho psa poplatníka, který má trvalé 
bydliště v bytovém domě na území 
statutárního města Frýdku-Místku.

2. Sazba poplatku ze psů činí 
700 Kč za kalendářní rok a jedno-
ho psa poplatníka, který má trvalé 
bydliště v rodinném domě v k.ú. 
Frýdek a k.ú. Místek nebo pokud je 
pes celoročně umístěn jako hlídací 
na pozemku držitele psa nebo je 
určen k hlídání objektu v k.ú. Frý-
dek a k.ú. Místek.

3. Sazba poplatku ze psů činí 
300 Kč za kalendářní rok a jedno-
ho psa poplatníka, který má trvalé 

Statutární město Frýdek-Místek
Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku ze psů
bydliště v rodinném domě v k.ú. 
Panské Nové Dvory, k.ú. Lískovec 
u Frýdku-Místku, k.ú. Lysůvky, k.ú. 
Chlebovice a k.ú. Skalice u Frýdku-
-Místku, nebo pokud je pec celoroč-
ně umístěn jako hlídací na pozemku 
držitele psa nebo je určen k hlídání 
objektu v k.ú. Panské Nové Dvory, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, k.ú. 
Lysůvky, k.ú. Chlebovice a k.ú. 
Skalice u Frýdku-Místku.

4. Sazba poplatku ze psů činí 
200 Kč za kalendářní rok a jedno-
ho psa, jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který 
je jeho jediným zdrojem příjmu, 
anebo poživatel sirotčího důchodu.

5. Sazba poplatku u druhého a 
každého dalšího psa téhož držitele 
je zvýšena o 50%.“

2. Čl. 7 odst. 1 nově zní takto:
„1. Od poplatku ze psů je osvo-

• práce všeho druhu - elektrikářské, malířské,
instalatérské,  klempířské, stolařské a zednické 

• výměny baterii, WC, světel, zásuvek, vypínačů,
sestavováni nábytku, montáž poliček, čištění 
okapů a další 

HODINOVÝ MANŽEL
Frýdek-Místek

Tel.: 776 802 261

bozen držitel psa, kterým je osoba 
nevidomá, bezmocná a osoba s 
těžkým zdravotním postižením, 
která je držitelem průkazu ZTP/P 
podle zvláštního právního před-
pisu, osoba provádějící výcvik 
psů určených k doprovodu těchto 
osob, osoba provozující útulek zří-
zený obcí pro ztracené nebo opuš-
těné psy nebo osoba, které stanoví 
povinnost držení a používání psa 
zvláštní právní předpis.7)“

3. V čl. 8 odst. 1 se na konci 
věty doplňují slova „nebo hromad-
ným předpisným seznamem“.

Čl. 2
Ostatní ustanovení obecně zá-

vazné vyhlášky č. 7/2010 o míst-
ním poplatku ze psů ze dne 

16. 12. 2010 se nemění.
Čl. 3

Tato obecně závazná vyhláška 
nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
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Slezská diakonie zahájila na 
podzim roku 2004 provoz azylo-
vého domu v Místku. Od té doby 
došlo ve středisku k mnohým 
změnám. Viditelné změny se tý-
kaly přestavby vnitřních prostor 
původní budovy přístřeší, kterou 
poskytovalo Statutární město 
Frýdek-Místek. Další změny již 
na první pohled tak viditelné ne-
byly, proto je chceme zmínit prů-
řezově. S příchodem zákona o 
sociálních službách došlo k roz-
šíření počtu poskytovaných so-
ciálních služeb z původně dvou 
– Azylového domu a Noclehárny 
pro muže – na celkem pět soci-
álních služeb. Tato množina pěti 
služeb komplexně pokrývá práci 
s osobami bez přístřeší tak, aby 
jednotlivé kroky práce byly smy-
sluplné a navazovaly na sebe. 

Typický občan, kterému se 

Představujeme služby Slezské Představujeme služby Slezské 
diakonie Bethel Frýdek-Místekdiakonie Bethel Frýdek-Místek

jeho život postupně vymyká 
z rukou, obvykle dopředu ne-
tuší, že i o něj může být posta-
ráno a může mu někdo podat 
pomocnou ruku. Z toho důvodu 
středisko BETHEL Frýdek-Mís-
tek začalo realizovat terénní 
program, kdy pracovníci pro-
cházejí celým městem, zejména 
lokalitami, kde se lidé s problé-
my shromažďují. Nabízejí jim po-
moc, možnost přespání, pomoc 
při vyřizování dokladů a jednání 
s úřady. Cesta z ulice do azylo-
vého domu je pro mnohé časo-
vě zdlouhavá, protože nechtějí 
přijímat pravidla, případně mají 
o pravidlech na azylovém domě 
zkreslené představy.

Další sociální službou našeho 
střediska je nízkoprahové den-
ní centrum. Člověk bez střechy 
nad hlavou může každý den 

mezi 10. a 16. hodinou přijít řešit 
své základní potřeby – nabízíme 
možnost sprchování zdarma, 
zázemí pro přípravu stravy, od-
počinek, vyprání prádla. Tito lidé 
mohou využít poradenství ve své 

nelehké životní situaci.
Co do možnosti zajištění stře-

chy nad hlavou poskytuje stře-
disko dva typy sociálních služeb. 
První fází je noclehárna, kdy 
příchozí muž je kterýkoli den 
ubytován, pokud je na noclehár-
ně místo. Kapacita noclehárny je 
22 lůžek. Tato služba zahrnuje 
především provedení hygieny, 
přespání, základní sociální pora-
denství. Člověk takto ubytovaný 
přespí, ráno opustí i se svými 
věcmi budovu.

Další úrovní ubytování je azy-
lový dům, kde je se zájemcem 
uzavřena smlouva o ubytování 
na delší období. Na azylovém 
domě může v současnosti pře-
spávat 29 mužů a bývá pravidel-
ně plno. Osoby zde ubytované 
mají sestavený individuální plán 
pro řešení své životní situace, 
sami si stanovují cíle a s pomocí 
sociálních pracovnic se je snaží 
dosáhnout, což často nebývá 
jednoduché z důvodu velké za-
dluženosti, větších zdravotních 
komplikací, rozvinutých závis-
lostí, nezaměstnanosti, špat-
ných a často zcela chybějících 
rodinných vztahů. 

V případě, že muž ubytovaný 
na azylovém domě je již scho-
pen větší samostatnosti, je při 
řešení problémů aktivní a je mož-
nost, aby získal práci, je možné 
od března roku 2011 nabídnout 
vstupní byt z bytového fondu 
Statutárního města Frýdek-Mís-
tek. Muž je v takovém bytě stále 
napojen na pomoc pracovníků 
střediska BETHEL, má však již 
mnohem větší prostor k samo-
statnému rozhodování, vytvoření 
vlastního životního stylu. V sou-
časnosti nabízíme bydlení touto 
formou pěti mužům, na omeze-
nou dobu dvou let.

Kromě nabídnutí ubytování 
a spolupráce při řešení těžkých 
životních situací na středisku 
zapojujeme muže bez přístřeší i 
do pracovních aktivit. Nejsme 
schopni je zaměstnávat, pouze 

udržovat a rozvíjet jejich pracovní 
návyky, sestavit s nimi životopis, 
být nápomocni při hledání práce. 
Toto vše řeší pátá sociální služba 
střediska – sociální rehabilita-
ce. V dílně renovují muži náby-
tek, dále dle potřeby pomáhají 
s údržbou a stěhováním.

Co přináší rok 2012?
Vzhledem k růstu cen, ne-

dostupnosti stabilní práce pro 
občany s nižším vzděláním, 
zdražováním podnájmů, očeká-
váme další nárůst v evidovaných 
počtech osob bez přístřeší. Pa-
radoxně v takové situaci v sou-
časné době na provoz střediska 
v rozsahu poskytovaných služeb 
schází oproti roku 2011 více než 
dva miliony korun. S koncem 
roku 2011 skončilo financování 
z evropských fondů, výsledky 
financování prostřednictvím stát-
ních dotací řeší potřebu financí 
pouze z 57%. Nezbývá než jít 
cestou, která neznamená rozvoj 
sociálních služeb, udržování při 
životě na úkor kvality sociální 
práce. Pracovní tým byl o čtvrti-
nu zúžen, čeká nás další zúžení, 
a ačkoli je tým pracovníků pravi-
delně školen na jednání s pro-
blémovými uživateli, dostáváme 
se do situace, kdy celou budovu 
má o víkendu a v podvečer na 
starosti jediný pracovník. Zvažu-
je se omezení či zánik sociální 
rehabilitace. Alarmující se jeví i 
situace, kdy při tomto financo-
vání z dotací jsme nuceni zvýšit 
cenu ubytování na azylovém 
domě na částku 120 Kč za den, 
slovy některých úředníků, azylo-
vý dům se stává „drahou“ uby-
tovnou. Cílem bydlení na středis-
ku BETHEL přitom není pouze 
přespání a udržování osob ve 
stejné životní situaci, jedná se 
totiž o soubor specializovaně 
vybudovaných a rozvíjených so-
ciálních služeb, zaměřených na 
komplexní řešení problematiky 
bezdomovectví.  Ing. Pavlína 

Guziurová, vedoucí stře-
diska BETHEL Frýdek-MístekPŘEDVÁNOČNÍ POHOSTINNOST: Guláš se zde podává opravdu jen jednou v roce.  Foto: Petr Pavelka

BETHEL: Tady mohou lidé bez domova nabrat síly.      Foto: Petr Pavelka
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Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabízí k pronájmu nebytové 
prostory v areálu bývalých Mís-
teckých kasáren na ul. Palkovic-
ká ve Frýdku-Místku

- nebytový prostor o celkové 
výměře 1 344 m2 nacházející se 
v objektu bez č.p./č.e., ul. Palko-
vická, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (garážování).

Výše nájemného v místě ob-
vyklá je 350 Kč/m2/rok. Žádosti 
o pronájem s nabízenou výší 
nájmu (zvlášť v zapečetěné 
obálce s nápisem „Neotvírat – 
pronájem NP Kasárna – 1 344“) 
a informaci, za jakým účelem 
budou nebytové prostory uží-
vány, zasílejte na adresu: Ma-
gistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-
-Místek, maximálně do 22. 3. 
2012 do 12 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhoduje da-
tum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 22. 3. 2012).

- nebytový prostor o celkové 
výměře 74,70 m2 nacházející se 
v objektu bez č.p./č.e., ul. Palko-
vická, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (sklad).

Výše nájemného v místě ob-
vyklá je 300 Kč/m2/rok. Žádosti 
o pronájem s nabízenou výší 
nájmu (zvlášť v zapečetěné 

Výběrové řízení
obálce s nápisem „Neotvírat – 
pronájem NP Kasárna – 74,70“) 
a informaci, za jakým účelem 
budou nebytové prostory uží-
vány, zasílejte na adresu: Ma-
gistrát města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-
-Místek, maximálně do 22. 3. 
2012 do 12 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhoduje da-
tum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 22. 3. 2012).

- nebytový prostor o celkové 
výměře 26,88 m2 nacházející se 
v objektu bez č.p./č.e., ul. Palko-
vická, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (sklad).

Výše nájemného v místě ob-
vyklá je 300 Kč/m2/rok. Žádosti o 
pronájem s nabízenou výší nájmu 
(zvlášť v zapečetěné obálce s ná-
pisem „Neotvírat – pronájem NP 
Kasárna – 26,88“) a informaci, 
za jakým účelem budou nebyto-
vé prostory užívány, zasílejte na 
adresu: Magistrát města Frýdek-
-Místek, odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148, 738 01 
Frýdek-Místek, maximálně do 22. 
3. 2012 do 12 hodin. U nabídek 
podaných poštou rozhoduje da-
tum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 22. 3. 2012).

Případné dotazy na telefon-
ním čísle 558 609 176, p. Kitová.

Vybrané domácnosti na úze-
mí města Frýdku-Místku navštíví 
proškolení tazatelé Českého 
statistického úřadu. V době od 
25. února do 13. května 2012 
v nich provedou šetření o život-
ních podmínkách domácnosti v 
České republice.

Šetření organizuje Český 
statistický úřad (dále jen ČSÚ). 
Cílem je získat reprezentativní 
a dlouhodobě srovnatelné úda-
je o ekonomickém i sociálním 
postavení domácností v celkem 
30 evropských zemích. Dalším 
cílem je získat data pro výpočet 
ukazatelů peněžní a materiální 
chudoby. 

Šetření je uspořádáno jako 
tzv. rotační panel. Vybrané do-

Domácnosti navštíví tazatelé
mácnosti jsou opakovaně na-
vštěvovány v ročním intervalu po 
dobu 4 let, přičemž každoročně 
se jich zhruba jedna čtvrtina ob-
mění. Do letošního šetření je tak 
na celém území České republiky 
zahrnuto téměř 11 000 domác-
ností, z nichž se 7 112 zúčastnilo 
šetření již v předchozích letech. 
Nově bude navštíveno 3 600 
domácnosti, které byly náhodně 
vybrány počítačem.

Dotazník má několik částí 
zaměřených na zjišťování za 
domácnost jako celek a za jed-
notlivé osoby starší 16 let. Za 
domácnost se zjišťují například 
údaje o bydlení, peněžních 
a naturálních transferech mezi 
domácnostmi, o dávkách stát-

ní sociální podpory. Za osoby 
se šetří údaje o pracovní aktivitě 
a příjmech, další otázky jsou vě-
novány např. zdraví a vzdělání. 
Otázky, které každý rok rozšiřují 
některé z témat šetření, jsou le-
tos zaměřené na bydlení.

Pracovníci zapojení do šetření 
se budou prokazovat průkazem 
tazatele a pověřením k výkonu 
funkce, které vydá Krajská sprá-
va ČSÚ, nebo průkazem zaměst-
nance ČSÚ. Ve všech fázích 
zpracování je zaručena anony-
mita zjištěných údajů a získaná 
data jsou důsledně chráněna po-
dle zákona. Všichni tazatelé jsou 
vázáni mlčenlivostí.

Aby ČSÚ zamezil případnému 
zneužití této akce, rozesílá v těch-
to dnech na adresy domácností 
ve vybraných bytech dopis s ter-
mínem návštěvy tazatele a spoje-
ním na odpovědného pracovníka 
ČSÚ, u něhož je možné získat 
detailnější informace, případně 
dohodnout jiný termín návštěvy. 

ČSÚ si je vědom náročnosti 
tohoto šetření, a proto si velmi 
váží všech občanů, kteří projeví 
ochotu účastnit se tohoto dobro-
volného šetření a přispějí tak k 
získání objektivních dat o soci-
ální situaci českých domácností.

Případné dotazy zodpoví pra-
covnice samostatného oddělení 
terénních zjišťování ČSÚ pově-
řeného řízením šetření Životní 
podmínky 2012, Ing. Eva Kra-
molišová, tel.: 595/ 131 212, e-
-mail eva.kramolisova@czso.cz

Pro zpestření činností mentálně a tělesně 
postižených uživatelů v naší organizaci uspo-
řádal 15. února kolektiv oddělení dílen akci 
pod názvem „Valentýnské hry“. 

Soutěžili jsme v několika disciplínách: spor-
tovních, vědomostních a samozřejmě v jednodu-
chých úkolech manuální činnosti. Nadšení a zau-
jetí všech soutěžících bylo úžasné. I přesto, že se 

Soutěžní dopoledne v Žirafě
téměř každý pracovní den setkávají s těmito úkoly, 
bylo znát, že záměna práce za soutěžní zábavu 
byla dobrým nápadem vedoucí oddělení dílen. Ra-
dost i vážnost celé situaci přinesl fakt, že druhé 
kolo soutěže absolvovali zaměstnanci a soutěžící 
z řad uživatelů se postavili do rolí poroty.

Bez nadsázky jsme dostáli našemu heslu:
ŽI vot - RA dost - FA ntazie

Miminko je na cestě, otec dítěte o vás nemá zájem,
nevíte, co s vámi bude?

Nevyznáte se v systému sociálních dávek?
Není vám placeno výživné?

Nevíte, jak sepsat návrhy k soudu?
Prožíváte krizi v partnerském vztahu?

Každý problém má řešení, i když máte právě teď pocit, že se nachá-
zíte v bezvýchodné situaci. Jen je potřeba pomoc vyhledat. Poradnu 
můžete navštívit osobně. Můžete nás kontaktovat telefonicky, mů-
žete svůj problém napsat e-mailem. Pracovnice poradny jsou vám 
k dispozici ve všedních dnech vždy od 7.30. V pondělí do 17.00, 

v úterý až čtvrtek do 15.30. Pátky jsou vyhrazeny jen pro objednané. 
Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. Zaručujeme

diskrétnost a dle vašeho přání anonymitu.
Poradna pro ženy a dívky, Palackého 131, 738 02 Frýdek-Místek

tel.: 558 434 061, e-mail: frydek@poradnaprozeny.eu
www.poradnaprozeny.eu 

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
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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 20.-22. 3. 
U krytého bazénu
 28. 2. – 1. 3., 27.-29. 3. 
Parkoviště u Kauflandu 6.-8. 3. 
Parkoviště u Billy 13.-15. 3.
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
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 (místnost č. 404)
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 174,0 m2, I. NP (bývalá 
kulečníková herna s barem)
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 402)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 302)
nebytové prostory o výměře 20,0 m2, III. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 501)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 zast. plo-
cha (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. 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)
objekt bez čp./če.na pozemku pč. 229/3 zast. plocha 
(křížový podchod)
nebytové prostory o celkové výměře 24,7 m2, I. NP
malý podchod (u bývalého autobusového nádraží)
nebytové prostory o celkové výměře 3 m2, I.PP, 
prodejní box
objekt čp. 129, ul. Palackého, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o výměře 96,0 m2, I. NP (bývalá tiskárna)
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 čp. 549, Růžový pahorek
nebytové prostory o celkové výměře 437 m2, I.NP a 
II.NP (sál a zázemí)
objekt čp. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP
objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 30,58 m2, III. NP

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Šárka Kitová, tel. 558 609 176

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

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.

Moravskoslezský kraj vyhlásil 
ve spolupráci s ministerstvem ži-
votního prostředí „Společný pro-
gram na podporu výměny stá-
vajících ručně plněných kotlů na 
tuhá paliva za nové nízkoemisní 
automatické kotle na uhlí nebo 
uhlí a biomasu v Moravskoslez-
ském kraji“.

Nový kotel musí splňovat pře-
depsané mezní úrovně emisí a 
minimální účinnosti stanovené 
ČSN EN 303-5, emisní třídou 3, 
musí mít výkon maximálně 50 
kW, plně automatické přikládání, 
které neumožňuje ruční přikládá-
ní. Palivem určeným výrobcem 
musí být pouze uhlí nebo kombi-
nace uhlí a biomasy, nikoliv pou-
ze biomasa. Finanční podpora se 
poskytuje formou dotace z roz-
počtu MSK a Státního fondu ži-

Vyhlášení dotačního programu na výměnu
kotlů na tuhá paliva v Moravskoslezském kraji

votního prostředí ČR ve výši ma-
ximálně 60 000 Kč na jeden nový 
účinný nízkoemisní automatický 
kotel na uhlí nebo uhlí a biomasu.

Podrobné podmínky tohoto 
programu jsou zveřejněny na 
webových stránkách Moravsko-
slezského kraje (www.kr-morav-
skoslezsky.cz), Ministerstva ži-
votního prostředí (www.mzp.cz ) a 
Státního fondu životního prostředí 
České republiky (www.sfzp.cz).

Dle 1. výzvy k příjmu žá-
dostí do dotačního programu 
mohou občané podávat žá-
dosti o dotaci od 1. 2. 2012 
prostřednictvím provozova-
tele poštovních služeb nebo 
osobně na podatelně Krajské-
ho úřadu MSK na adresu Mo-
ravskoslezský kraj, 28. října 
117, 702 18 OSTRAVA. Výzva 

k příjmu žádostí je zveřejně-
na společně s formulářem 
žádosti na výše uvedených 
webových stránkách. V rámci 
1. výzvy jsou vyčleněny finanč-
ní prostředky ve výši 20 mil. Kč. 
Kontaktní osoby Krajského úřa-
du Moravskoslezského kraje pro 
získání podrobnějších informací: 
Ing. Simona Šebestová, tel. 595 
622 690, simona.sebestova@
kr-moravskoslezsky.cz, Mgr. 
Josef Zich, tel. 595 622 641, 
josef.zich@kr-moravskoslez-
sky.cz. Případné dotazy můžou 
občané směřovat rovněž na 
Magistrát města Frýdku-Místku, 
odbor životního prostředí a ze-
mědělství, Mgr. Matěj Krupař, 
referent ochrany ovzduší, tel. 
558 609 499, krupar.matej@fry-
dekmistek.cz.

Společnost Frýdecká skládka, a.s 
zahájí od 1. 3. 2012 výkup, železných 
kovů na SD Collolouky. Ceník je uveden 
na sběrném dvoře. Případně na uvede-
ném tel. čísle: 725 223 912

Výkup papíru se provádí na SD Collo-
louky a na Separaci v Lískovci. 

Provozní doba: 
SD Collolouky Po-Pá 8-18 hod

So 8-14 hod
V Lískovci Po-Pá 6-14 hod

Tel.: 595 174 058, 736 422 259

Výkup odpadů a druhotných surovin

Region Beskydy, zájmové 
sdružení právnických osob, 
realizuje projekt „Destinační 
management turistické oblas-
ti Beskydy-Valašsko v MSK“, 
jehož cílem je nastavit a posílit 
organizaci a kooperaci cestov-
ního ruchu v turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko. Jedním z 
výsledků projektu je vznik nové 
společnosti s názvem Destinač-
ní management turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko, o.p.s. se síd-
lem ve Frýdku-Místku.

Cílem této společnosti je v 
souladu s jejím posláním zastře-
šovat rozvoj cestovního ruchu 
na celém území turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko. Chce být or-
ganizací, která bude podporovat 

Další krok pro podporu 
rozvoje cestovního ruchu

rozvojové projekty podnikatelů 
a také samosprávy, napomáhat 
vytvářet nové produkty či balíč-
ky produktů pro cílové skupiny 
návštěvníků ve spolupráci s 
podnikateli a v neposlední řadě 
bude jejím cílem udržovat mana-
žerský informační systém aktu-
ální a otevřený novým trendům. 
To vše s hlavním cílem zlepšit 
image turistické oblasti Besky-
dy-Valašsko a docílit tak zvýšení 
návštěvnosti této oblasti.

Výsledky projektu „Destinační 
management turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko v MSK“ bu-
dou prezentovány na konferen-
ci, pořádané dne 22. 3. 2012. 

Monika Konvičná,
ředitelka o.p.s.
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Březen – měsíc
čtenářů 2012
Podrobný program

naleznete v programové 
nabídce.

Jaro pomalu klepe na dve-
ře, příroda se pomalu začíná 
probouzet a i na poli kultu-
ry se v našem městě leccos 
chystá. Na jarní měsíce při-
pravila KulturaFM kulturní na-
bídku, ve které si něco svého 
jistě najdou všichni.

Velikonoce jsou již za něko-
lik týdnů a na Zámeckém ná-
městí bude o velikonočním ví-
kendu živo. Od čtvrtka 5. 4. do 
soboty 7. 4. tam budou k vidění 
divadla, řemeslníci, prodejní 
stánky s tradičními výrobky a 
mnoho dalšího.

Jaro v Nové scéně Vlast 
bude ve znamení divadla. Do 
Frýdku-Místku v rámci akce 
Duben – měsíc divadel v cel-
kem pěti představeních zavítá 
současná herecká špička – 
Iva Janžurová, Eva Holubo-
vá, Ivana Chýlková a další. Z 
Bratislavy přijede legendární 
Radošínské naivné divadlo. Po-
drobné informace o jednotlivých 
představeních najdete na webu 
KulturyFM.

Květen zase potěší všechny 
příznivce hudby. Se svým reci-
tálem vystoupí ve Frýdku-Místku 
Iva Bittová. Zcela výjimečnou 

Jarní novinky KulturyFM

Duben – měsíc divadel.
událostí pak bude 14. května 
koncert Richarda Müllera, který 
se podařilo dohodnout v rámci 
jeho aktuálního turné k poslední-
mu albu Eště.

V posledních týdnech pro-
bíhají také horečné přípravy 
letošního ročníku Beskydského 
Veseléta, které KulturaFM pře-
vzala od Beskydského informač-
ního centra. Těšit se můžete na 
všechny tradiční akce - chybět 
nebude Jazz ve městě, Leto-
hrátky, Hvězdy nad řekou a 
mnoho dalšího. Pro děti chystá-
me tradiční dětský den a přijede i 
Divadlo Spejbla a Hurvínka.

Tak trochu netradiční koncert 
připravila KulturaFM pro všech-
ny milovníky krásné hudby ve 
středu 7. 3. na Frýdeckém zám-
ku. Dvojice špičkových českých 
kytaristů střední generace, Jin-
dřich Kaulfers a Libor Janeček, 
vám přijede představit svébyt-
nou tradici španělské a jihoame-
rické klasické hudby a dokázat 
vám, že i tato část světa má do 
pokladnice světového klasické-
ho repertoáru čím přispět.

Libor Janeček působí od roku 
1993 v koncertním duu Instru-
mental tandem, které se zamě-
řuje na interpretaci latinskoame-
rické hudby Astora Piazzolly. Od 
roku 1998 se též věnuje sólové 

Španělská a jihoamerická hudba
koncertní činnosti, vystupuje v 
triu barokní a renesanční hudby. 
Pořídil řadu nahrávek pro Český 
rozhlas i pro rádio Proglas. Jin-
dřich Kaulfers je absolventem 
Státní konzervatoře v Teplicích a 
mnoha mistrovských kurzů před-
ních evropských kytaristů. Kro-
mě souboru Guitar Arte Trio, ve 
kterém je již řadu let uměleckým 
vedoucím, působí v několika dal-
ších ansámblech.

Koncert Jindřicha Kaulferse a 
Libora Janečka se koná v Rytíř-
ském sále Frýdeckého zámku ve 
středu 7. 3. od 19:00. Vstupné je 
150 Kč, resp. 80 Kč pro děti a se-
niory. Koncert patří do předplati-
telské skupiny Zámecké koncerty.

Začátkem března si připome-
ne Pobeskydský klub přátel vý-
tvarného umění ve Frýdku-Míst-
ku již 44. rok své činnosti. Těm, 
kdo se zajímají o výtvarné umě-
ní nejen profesně, je léta známý 
a je součástí jejich života. 

V poslední době se stal díky 
svým webovým stránkám pří-
stupným široké veřejnosti, a 
to nejen ve městě a okolí, ale 
i z dalších částí republiky na 
www.pkpvu.webnode.cz. Mě-
síční Zpravodaj klubu na titulní 
stránce webu informuje o řadě 
akcí, z nich mnohé jsou určeny 
pro širokou veřejnost a mládež 
středních škol. Jedná se hlavně 
o přednášky, v poslední době za-
měřené hlavně na dějiny umění 

Nejméně „utajený“ klub přátel 
umění ve Frýdku-Místku slaví

středověku s výborným lektorem 
Mgr. M. Zágorou, který přednáší i 
pro zájemce v Galerii výtvarného 
umění v Ostravě. Z dalších před-
nášek připomeňme např. Mgr. M. 
Krále o tajemném díle H. Bosche, 
premiéru zde měl film Češi ve 
Švýcarsku a další akce. I pro zá-
jemce nečleny se najde místo na 
populáních zájezdech, vloni na-
příklad čtyřdenní zájezd do Dráž-
ďan, objevný zájezd za uměním 
v Bzenci a okolí Uherského 
Ostrohu s návštěvou ateliéru 
M. Rašky a další. Klub pořádá i 
vlastní výstavy ve VOŠ Goodwill 
(vloni to byla výrazná olomoucká 
autorka Inge Kosková nebo gra-
fika Vladimíra Komárka), pravi-
delně zajíždí i na besedy s umělci 

na výstavách v kulturním domě 
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Díky 
podpoře města Frýdku-Místku 
vydal klub již třináct grafických 
souborů. Vloni výborného malíře 
a grafika Bronislava Liberdu, po 
řadě našich místních umělců. 
S řadou z nich se již návštěvní-
ci setkali na výstavách. Bohatý 
klubový život zpestřuje možnost 
účasti na výstavách, besedách, 
aukcích, získání klubových prémií 
od významných umělců a sloso-
vání členských legitimací. „Sa-
motná délka existence klubu, kte-
rý patří k nejstarším spolkům ve 
městě, svědčí o tom, že se zde 
lidé opravdu nejen poučí, inspiru-
jí, ale najdou i přátelské ovzduší a 
pohodu,“ říká Karel Bogar. 

Již více než deset let pořádá 
sdružení M.O.S.T. festival Pro-
Tibet. Dává tak příležitost oby-
vatelům různých českých měst, 
aby poznali to nejlepší z tibetské 
kultury. Ta je silně ovlivněna 
buddhismem, a tak se letos ve 
Frýdku-Místku organizace ujali 
členové místního centra buddhi-
smu Diamantové cesty, kteří 
metody a učení tibetského bu-
ddhismu každodenně využívají. 

Pro veřejnost připravili pro-
mítání tří dokumentárních filmů, 
dvě přednášky buddhistických 
učitelů a informační výstavu, 
která bude na náměstí Svobody 
k vidění už od pondělí 5. března.

Tibetský buddhismus Diaman-
tové cesty je v Česku nejrozšíře-
nějším buddhistickým směrem. 
Členové meditačních center ve 
více než čtyřiceti českých měs-
tech však nejsou Tibeťané ani 
mniši. Jsou to Češi, kteří se roz-
hodli používat metody tibetského 
buddhismu v každodenním živo-
tě, aniž by se vzdali své práce, 
rodiny nebo způsobu života. Co je 
obsahem buddhistických učení a 
jaké metody osobního rozvoje bu-
ddhisté používají, se mohou do-
zvědět také návštěvníci předná-
šek a promítání ve Frýdku-Místku.

„Cílem buddhistických metod 
není vydělovat se ze společnos-
ti, ale naopak využít všechny 
životní zkušenosti a dosáhnout 
plného lidského rozvoje. Díky 
meditaci se učíme zaujmout 
odstup od svých myšlenek a 
prožitků, a tak se stáváme svo-
bodnějšími. Namísto rušivých 
pocitů rozvíjíme takové vlastnos-
ti, jako jsou neohroženost, sou-
cit, moudrost a radost,“ vysvětlil 
učitel buddhismu Diamantové 
cesty Roman Lauš, který bude 
na Frýdeckém zámku o svobodě 
mysli přednášet ve čtvrtek 15. 

Frýdecko-místecký festival ProTibet

března od 19 hodin. Součástí 
přednášky bude kromě prosto-
ru pro otázky a odpovědi také 
ukázka buddhistické meditace.

Kromě přednášky připravili 
frýdecko-místečtí buddhisté také 
promítání tří dokumentárních fil-
mů v Městské knihovně, poboč-
ka Místek – Modrý salonek. Fes-
tival začíná v pondělí 12. března 
ruským dokumentem Průhledný 
lama. Týden poté následuje sní-
mek Cesta do Bhútánu – Země 
Guru rinpočheho, který bude do-
plněn také cestopisnou přednáš-
kou Jaroslava Pešty. Bhútán je 
malebné himálajské království, 
kde je dosud oficiálním nábo-
ženstvím buddhismus a namísto 
hrubého domácího produktu tam 
měří lidské štěstí.

Ve čtvrtek 22. března festival 

skončí dánským dokumentem 
Buddhismus v moderním světě, 
který mapuje rostoucí zájem o 
tibetský buddhismus v evrop-
ských zemích. Nezávislí, vzděla-
ní Zápaďané nevnímají buddhis-
mus jako náboženství, ale spíše 
jako cestu k osobnímu rozvoji. 
Mnozí z nich se stali žáky lamy 
Oleho Nydahla. Ten je jedním 
z prvních Evropanů, který získal 
titul buddhistického učitele lama 
a který byl pověřen významnými 
představiteli tibetského buddhis-
mu, aby jej předával na Západě. 

Za posledních čtyřicet let zalo-
žil lama Ole Nydahl více než šest 
set center po celém světě, včetně 
toho ve Frýdku-Místku. Jeho čle-
nové se k meditaci scházejí pra-
videlně vždy ve středu v 18 hodin 
na ulici Radniční 1245.

Program:
Průhledný lama (ruský dokumentární film)

v pondělí 12. 3. od 17.30 hodin v Městské knihovně, pobočka
Místek – Modrý salonek – ruský dokumentární film „Průhledný lama“

Svoboda mysli
(přednáška Romana Lauše, učitele buddhismu Diamantové cesty)
ve čtvrtek 15. 3. od 19 hodin v Rytířském sále Frýdeckého zámku 

Po přednášce je veřejnost zvána na návštěvu buddhistického
centra na ulici Radniční 1245. 

Cesta do Bhútánu – Země Guru rinpočheho
(dokumentární film a přednáška Jaroslava Pešty,

učitele buddhismu Diamantové cesty)
v pondělí 19. 3. od 18 hodin v Městské knihovně,

pobočka Místek – Modrý salonek
Buddhismus v moderním světě (dánský dokumentární film)

ve čtvrtek 22. 3. od 17.30 hodin v Městské knihovně,
pobočka Místek – Modrý salonek

Prostor mysli
výstava na náměstí Svobody od 5. 3. 
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Městská knihovna F-M

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERT
St 7. 3. 19.00 Rytířský sál

Frýdeckého zámku
Jindřich Kaulfers a Libor Janeček
Španělská a jihoamerická hudba

Jindřich Kaulfers – kytara,
Libor Janeček – kytara

Jindřich Kaulfers je absolventem Státní 
konzervatoře v Teplicích a mnoha mistrov-
ských kurzů předních evropských kytaristů.
Program: P. A. Iparraguirre, D. Fortea, F. 
Tárrega, I. Albéniz, J. Martín, J. Cardoso, M. 
D. Pujol, G. Farrauto, R. Dyens, A. Barrios, 
A. Piazzolla, Z. Abreu. Libor Janeček působí 
od roku 1993 v koncertním duu Instrumental 
tandem, které se zaměřuje na interpretaci 
latinskoamerické hudby Astora Piazzolly. 
Od roku 1998 se též věnuje sólové koncertní 
činnosti, vystupuje v triu barokní a renesanč-
ní hudby a později v duu kytara-zpěv.

Předplatitelská skupina
Zámecké koncerty

Vstupné 150 Kč/děti a senioři 80 Kč
Čt 8. 3. 19.00 Kino Petra Bezruče

„Souhvězdí jisker“ Honzy
a Františka Nedvědů s kapelou

Folkoví klasici opět společně a po letech 
ve Frýdku-Místku. Pořádá Agentura MAR-
-TOM Music ve spolupráci s KulturouFM.
Vstupné 300 Kč

Čt 29. 3. 19.00 Národní dům
Pavel Haas Quartet

V roce 2004 vyhrál Pavel Haas Quartet cenu 
„Vittorio E. Rimbotti“ ve Florencii a zvítězil v 
Mezinárodní soutěži Pražské Jaro 2005. Jen 
o měsíc později získal 1. cenu a cenu za nej-
lepší provedení skladby Sira P. M. Daviese 
na jedné z nejvýznamnějších mezinárodních 
kvartetních soutěží „Premio Paolo Borciani“ 
v italském Reggio Emilia, což mu otevřelo 
cestu na světová podia. Prestižní britský 
časopis Gramophone vyhlásil v roce 2010 
Pavel Haas Quartet „nejlepším mladým 
smyčcovým kvartetem světa”.

Pavel Haas Quartet a Igor Františák
– klarinet

Veronika Jarůšková – 1. housle
Eva Karová – 2. housle

Pavel Nikl – viola
Peter Jarůšek – violoncello

Program:
A. Dvořák: Smyčcový kvartet op. 96 
„Americký“, J. Brahms: Kvintet h moll, op. 
115 pro klarinet a smyčcové kvarteto
Koncerty Kruhu přátel hudby při Národ-
ním domě Frýdek-Místek
Vstupné 150 Kč/děti a senioři 80 Kč
Prodej vstupenek na všechny koncerty 
probíhá v Nové scéně Vlast, v pobočkách 
BIC a on-line na www.kulturafm.cz

TANEC
So 10. 3. 19.00 Národní dům

Tančírna
Oblíbený taneční večer pro mládež.

Vstupné 100 Kč
Předprodej v recepci Národního domu

KURZY - NÁRODNÍ DŮM
Pohybové kurzy pro jednotlivce

a rodiče s dětmi
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 výborné 
nejen na procvičení svalů dolních končetin, 
ale také na svalstvo břicha, paží a zad.
Kurzovné 450 Kč/10 lekcí
Út 27. 3. 16.00-17.00 Ukázková hodina

Út 3. 4. 17.00-18.00 Zahájení kurzu
Umění omlazení těla a organismu

Východní metodika omlazení, různé 
protahovací cviky, zvláštní způsoby dý-
chání, energetická cvičení, uvolnění těla, 
zklidnění psychiky, masáže. Tato cvičení 
dovedou ozdravit organismus a mohou 
jej cvičit ženy v každém věku, které mají 
zájem udělat něco pro své zdraví.
Kurzovné 600 Kč/10 lekcí. Informace o 
přihlašování a způsobu úhrady: www.
kulturafm.cz, nebo na tel. č. 558 113 457.

Kurzy - jednorázové vstupy
Kondiční posilování ženy a muži
každé pondělí 17.30-19.00, 60 Kč
Kick box aerobik ženy a muži
každé úterý 17.45-18.45, 55 Kč

Cvičení pro zdraví s Pilates ženy a muži
každé úterý 16.30-17.30, 50 Kč

Cvičení pro rodiče
s dětmi 2-5 let děti a rodiče

každou středu 9.00-10.00, 50 Kč
Powerjóga ženy a muži

každou středu 18.45-20.00, 80 Kč
Pilates ženy a muži

každou středu 17.30 – 18.30, 70 Kč
Cvičení pro seniory senioři

každý čtvrtek 9.00-10.00, 50 Kč
Cvičení pro zdraví ženy a muži
každý čtvrtek 17.00-18.00, 50 Kč

VÝSTAVA
Čt 1. - So 31. 3.

M. Glatzner – Pokušení hor
Výstava velkoformátových
panoramatických fotografií.

Akce Březen – měsíc čtenářů 
Motto: Sladký život s knihovnou!

Zvýhodněné registrace pro nové čtenáře
Zvýhodněný internet

Výukové lekce PC a základů internetu
Zahájení tradiční etapové soutěže pro 

děti Velké knihovnické putování
Soutěže, testy a kvízy pro děti v dětských 

odděleních i v odděleních pro dospělé
Vyhodnocení nej… čtenářů 
(nejaktivnější, nejstarší …)

Frýdek – ústředí, Jiráskova 506
12. 3. 12.00-16.30 - Soutěžní odpoledne 

v oddělení pro děti 
14. 3. 16.30 - „Jak se žije bezdomovcům“ 
besedování s člověkem, který se dostal 

až na dno a naštěstí zase zpátky
15. 3. 17.00 - Společné čtení z díla 

Boženy Němcové
22. 3. 17.00 - Čteme cizincům, cizinci 

čtou nám – společné čtení
26.-30. 3. - „Knihovna hrou“ – hry a sou-

těže pro děti, rodiče a prarodiče
26.-30. 3 - Výuka vyhledávání v on-line 

katalogu pro zájemce
28. 3. - Výstavky, soutěže a beseda s úspěš-

nými žáky k poctě J. A. Komenského
pobočka Místek, Hlavní 111

7. 3. 15.30 - Posezení při čaji s knihami 
Boženy Němcové – čítárna beletrie
7. 3. 8.30-10.00 - Minivýuky základů 

práce na PC a internetu – začátečníci
14. 3. 8.30-10.00 - Minivýuky základů 
práce na PC a internetu – pokročilejší

(na minivýuky je nutné objednat termín)
21. 3. 14.15 - Čtení v teenzone (pro 

družiny a veřejnost)

29. 3. 10.00-18.00 - Virtuální sportovní 
klání pro děti, mládež i dospělé – teenzo-

ne (hudební oddělení)
30. 3. - Noc s Andersenem (pro přihláše-

né děti – info: 558 113 414)
Výstava obrazů

Jiřna Hamrlová OBRÁZKY 22. 3.-24. 4.
Modrý salonek

1. 3. 17.00 - Metoda RUŠ – přednáška
12. 3. 17.30 - Festival pro Tibet – film 

Průhledný lama
15. 3. 8.00-16.00 - Trénování paměti pro 

veřejnost – ukázky – průběžná akce
19. 3. 18.00 - Festival pro Tibet – Cesto-

vání po Bhútánu – přednáška a film
22. 3. 17.30 - Festival pro Tibet – film 

Buddhismus v moderním světě
23. 3. 20.00 - Koncert skupiny Café 

Industriál

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

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

29. 3. 2012 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

10. 3. 2012 ve 14:00, 15. 3. 2012 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE

S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
21. 3. 2012 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE
aneb Porod s epidurálem

7. 3. 2012 v 15:30
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“ 

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

polohy pro zklidnění nespavých a hyper-
aktivních dětí)

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

9. 3., 16. 3., 23. 3. – 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 7 - 12 měsíců

9. 3., 16. 3., 23. 3. – 10:15

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.

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 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

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

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

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

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

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

nejmenších
Angličtina pro maminky – privátní a semi-

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

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

mladší sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA 
ZDARMA

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

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

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

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

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

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

ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a 

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

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

Tel.: 723 021 622
Martin Papcún - SPACE - Do 2. března

GALERIE U Černého kocoura
Černé oči - Vojtěch Popieluch

Výstava archivních fotografií lidí, pro něž 
černé oči neznamenaly jen špínu zažra-
nou do kůže. Výstava potrvá do dubna.

V březnu v Cafe Restaurantu Veranda bude opět 
hrát 2., 16. a 30. 3. od 19 hodin kapela TRIKO.

VERANDA
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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.

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

klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA

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

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

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:
obrazy – Greta Sartori, Libuše Žilinská

DIVADLO
Čt 1. 3. 19.00
A. Goldflam

Dámská šatna
Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek

Tragikomedie se odehrává ve zmiňované 
dámské šatně, ve které tráví herečky čas 
před představením. V šatně probírají své 
životní situace, než jdou znovu na jeviště. 

Goldflam dal ve své hře příležitost výhradně 
ženským herečkám různé věkové kategorie 
a povahových rysů. S nápadem nastudovat 

právě toto dílo přišel Jan S. Kukuczka, režisér 
Divadelní společnosti Kozlovice, a vybral si 

dámské obsazení k obrazu svému. Jedinečné 
představení, které rozhýbe vaše bránice.

Hrají: Jana Pališková, Šárka Blahutová, Iva 
Jedličková a Renata Tomková.

Mimo předplatné
Vstupné 80 Kč
Čt 15. 3. 19.00

V. Blažek, Z. Podskalský
Světáci

Divadelní společnost Háta, Praha 
Hudební komedie. Parta tří fasádníků 

pracuje v Praze, městě plném lákadel a 
nočního života. Chtějí si užít jeden večer 

v luxusním podniku ve společnosti dam na 
úrovni. Hrají: Lumír Olšovský / Filip Tomsa, 

Dalibor Gondík/Zbyšek Pantůček, Aleš 
Háma/Martin Zouhar, Monika Absolonová/

Ivana Andělová, Mahulena Bočanová/Adéla 

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

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 evan-
gelickým uměním toleranční doby: od doby vy-
dání Tolerančního patentu (1781) do vydání tzv. 
Protestantského (císařského) patentu (1861), 
který stanovoval, že svoboda obou státem 
uznaných evangelických církví se vztahuje na 
jejich vnitřní život, i na jejich poměr k veřejnosti.
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. 
Potrvá do 8. dubna 2012.

PUTOVÁNÍ PO BESKYDECH
Proměny beskydské turistiky v posledních 

sto dvaceti letech
Devadesát let od výstavby turistické chaty 

na Prašivé
Výstava seznamuje s počátky beskydské 

turistiky.
Potrvá do 25. března 2012.

KANCIONÁLY
Výstava tištěných a ručně psaných kancio-
nálů a zpěvníků z fondu starých tisků Muzea 
Beskyd. Kancionály a zpěvníky pocházejí 
z období 18. až počátku 20. století a některé 
z nich obsahují i notové záznamy. Výstava je 
součásti stálé expozice Frýdek – mariánské 
poutní místo.
Potrvá do 30. listopadu 2012.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE

Středa 7. března v 19,00 – Rytířský sál
Pátý zámecký koncert

ŠPANĚLSKÁ A JIHOAMERICKÁ HUDBA
JINDŘICH KAULFERS – kytara

LIBOR JANEČEK – kytara
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Čtvrtek 8. března v 16,30 – přednáškový sál 

v Zeleném domě 
ZMIZELÝ MÍSTEK

Také Místek se za posledních sto let změ-
nil k nepoznání. Dobové pohledy na Místek 
v rámci cyklu přednášek o proměnách města 
Frýdku-Místku.
Čtvrtek 15. března v 16,30 – přednáškový 
sál v Zeleném domě 

ONDRÁŠ – PÁN LYSÉ HORY
Jak dříve žili beskydští zbojníci, šverci a 
auseři, příběhy beskydských zbojníků, jak to 
bylo se skupinou zbojníka Ondráše.
Neděle 25. března v 15,00 – Frýdecký zá-
mek – zámecký klub

DEVADESÁT LET CHATY NA PRAŠIVÉ
Přednáška v zámeckém klubu přiblíží čin-
nost Pobezkydské jednoty slezské a výstav-
bu první české chaty ve slezské části Bes-
kyd. V 16.00 hod. derniéra výstavy „Putování 
po Beskydech“.
Čtvrtek 29. března v 16,30 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě

ČUNDROVÁNÍ SE DŘEVEM
Historie plavení dřeva v oblasti Moravsko-
slezských Beskyd, beskydské vodní nádrže 
– klausy v povodí Ostravice, Morávky, Olše 
a jejich přítoků.

Pro děti 
Sobota 10. a 24. března v 15 hodin 

Vojtěch Cinybulk 
Ostrov splněných přání 

dobrodružná loutková pohádka
s Kašpárkem - hraje Divadlo u Ostravice 

(DUO) Frýdek-Místek 
Vstupné 20 Kč 

Půjčování kostýmů v březnu: 
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

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
5. 3. (po) od 18h - Lucie Peterová - 

EMOCE - Vernisáž výstavy
Zahájení výstavy fotografie frýdecko-místec-
ké fotografky Lucie Peterové, která u Arnoš-
ta vystavuje již podruhé. Výstava potrvá do 
konce dubna 2012.

7. 3. (st) od 17h - V-klub FM
Pravidelná schůzka frýdecko-místeckých vý-
tvarníků.

8. 3. (čt) od 18h - Literární klub
Pravidelné posezení Literárního klubu, ten-
tokrát v hospůdce U Arnošta. V tématu zhu-
debněná poezie se představí Veronika Sob-
čáková, čerstvá vítězka StounTalentu 2011.

8. 3. (čt) od 20h - Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební jamo-
vání. Většinou hrají: David, Michal, Matěj..., 
či kdokoliv, kdo má zrovna chuť.
14. 3. (st) od 18h - Z BESKYD DO SVĚ-

TA - Hynek Adámek
Další akce z cyklu cestopisných besed a pro-
mítání Z Beskyd do světa. 
17. 3. (so) od 20h - Slávek JANOUŠEK 

&. Luboš VONDRÁK
Tradiční jarní koncert legendárního folko-
vého dua, které vás nejen neopakovatelně 
pobaví, ale rovněž i přijme k zamyšlení nad 
vším, co je kolem nás a čím žijeme...

22. 3. (čt) od 20h - Jam Session
28. 3. (st) od 18:30h - Z BESKYD DO 
SVĚTA - GRUZIE - Roman Janusz 

Další akce z cyklu cestopisných besed a 
promítání Z Beskyd do světa. Začátek této 
přednášky je výjimečně posunut na 18:30 h.
29. 3. (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...

30. 3. (pá) od 16h - Den ARNOŠTA
Jelikož tento den slaví svůj svátek všichni 
Arnoštové, slavíme i my v naší hospůdce 
tento den jako Den Arnošta. 

maminky začátečnice.
Bude probíhat v prostorách KM Broučci 

vždy ve středu dopoledne.
1. 3. - Schůzka členek

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

pro děti.
2. 3. - Cvičení rodičů s dětmi
6. 3. - Maňásková pohádka

„O koblížkovi“
Krátká pohádka pro děti. Začátek v 10.00 h.
9. 3. - Jak si udržet šťastné manželství?

Přednáška Bc. Ivany Grussmannové 
z Poradny pro ženy a dívky bude na téma 
partnerských vztahů. Na konci přednášky 
může být beseda s maminkami. Začátek 

v 10.00 hod.
13. 3. - Burza dětského jarního oblečení

Maminky budou mít možnost si samy prodat 
a nakoupit oblečení na burze. Prodej bude 

probíhat pouze tento den od 9 do 11.45 
hod.! Vzhledem k omezenému prostoru 

nenoste víc než 20 ks věcí!
Při velkém zájmu prodávajících dostanou 

přednost maminky, které pravidelně dochá-
zejí do KM Broučci. Nahlaste se předem u 

hospodyňky.
16. 3. - Cvičení rodičů s dětmi
20. 3. - Den otevřených dveří

– 13. narozeniny Broučků
Tradiční oslava narozenin Broučků bude 

spojená s veselým programem pro děti. Če-
kají nás tanečky, písničky apod. Ochutnáme 

také narozeninový dort! Bude možnost 
zhlédnout fotografie z činnosti Broučků. 

Tento den vstup zdarma! Začátek programu 
v 10.00 hod.

22. 3. - Beseda o očkování dětí
Krátká přednáška spojená s besedou 

s maminkami, kterou vede Petra Biolková o 
očkování dětí na téma „Nemoci v dětském 
kolektivu – neštovice a žloutenka“. Začátek 

v 10.30hod.
23. 3. - Výtvarka – Jarní obrázky z kre-

pového papíru
Jednoduchá práce pro děti a maminky.

26. 3. - Beseda na téma dětské výživy
Zajímavá beseda s Petrou Biolkovou o 

výživě malých dětí. Začátek v 10.30 hod.
27. 3. - Setí obilíčka

Máte možnost si v Broučkách připravit veli-
konoční obilíčko. Misku si přineste s sebou, 

semínka a hlína budou k dispozici u nás.
30. 3. - Cvičení rodičů s dětmi

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

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

Orientální tance pro začátečníky
Každou středu od 10.30 – 11.30 v prosto-

rách KM Broučci.
Cena 700 Kč/10 lekcí

Orientální tance pro mírně pokročilé
Probíhají v tělocvičně ZŠ ve Starém Městě.

Každý pátek 18-19.00 hod. 
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 h.
Úterý - Přednášky a besedy, soutěže a hry 

pro děti - dle programu!
Hlídání dětí 

Středa - Kreativní hrátky pro děti 9.30 - 10.15 h.
Tanečky pro děti s maminkami 10.30 - 11.15 h. 
Čtvrtek - Zpívánky (možno i s miminky) 

10.00 - 10.30 h.
Pátek - Cvičení rodičů s dětmi 9.30 - 10.15 h.

Výtvarka 10.30 - 11.15 h. 

1. 3. 7x7 otázek – vědomostní soutěž
6. 3. Výtvarka – malování barvičkami na sklo
15. 3. Přivolávání jara – malování na okna

Pátek 2. 3. - Karneval pro děti MŠ Lískovecká
Sobota 3. 3. - Výroční schůze ČRS, 

místní organizace Frýdek
9.00 hodin, klubovna č. 15

NOVINKA!
Každý pátek se vždy bude střídat cvičení 

rodičů s dětmi s výtvarkou! Nebude již 
probíhat současně!

Nabízíme také kurz Orientálních tanců pro 

20. 3. Diskuse na téma:
„POJMOSLOVÍ NZDM“

29. 3. Nezbednické pečení
Každý pátek od 15:30 do 16:30 hodin chodí-

me sportovat do tělocvičny na 4. ZŠ
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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

1. 3. čtvrtek PUNKROCK NIGHT
DJ JUTA A A VEČER PLNÝ PUNKROCKU, 
VSTUP ZDARMA
2. 3. pátek SOUKROMÁ AKCE
VSTUP POUZE PRO ZVANÉ!
3. 3. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS
DJ KAMIL A MATES HRAJÍ TY NEJLEPŠÍ 
HITY VŠECH DOB
6. 3. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJS A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO
VSTUP ZDARMA
7. 3. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE, VSTUP ZDAR-
MA!!!
8. 3. čtvrtek PUNKROCK NIGHT
DJ JUTA A A VEČER PLNÝ PUNKROCKU, 
VSTUP ZDARMA
9. 3. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS
DJ KAMIL A MATES HRAJÍ TY NEJLEPŠÍ 

HITY VŠECH DOB
10. 3 sobota KICK THE HITS
DJS DANIELL, BJALY, BURCHO SE PO-
STARAJÍ O KVALITNÍ HUDBU
14. 3. středa STOUNDRUM 
DNB PÁRTY, STOUN DJS, …VSTUP 
ZDARMA!
15. 3. čtvrtek PUNKROCK NIGHT
DJ JUTA A A VEČER PLNÝ PUNKROCKU, 
VSTUP ZDARMA
16. 3. pátek NAA:SH:UP – MKT BROS 
ANIVERSARY
SUKI (TELE2BEATZ, LET IT ROLL) HRR.
NEC (REDRUM), MKT BROS CREW
17. 3. sobota MADFALLS & HITY ZA ZÁ-
HROBÍ 18 PLUS
OD 19:00 KONCERT MADFALLS, WE ON 
THE MOON, DONA SAY YES, OD 23:00 
HITY ZE ZÁHROBÍ DJ KAMIL, MATES, 
VSTUP 60,- POUZE NA HITY 40,-

Gondíková, Jan Přeučil/Josef Oplt. Režie 
Lumír Olšovský.

Předplatitelská skupina B
Vstupné 400 Kč

Prodej vstupenek na divadelní představení 
probíhá v Nové scéně Vlast, v pobočkách

BIC a on-line na www.kulturafm.cz
DIVADÉLKA PRO DĚTI

Ne 4. 3. 15.00
Josef Čapek/Petr Vaněk

Povídání o Pejskovi a Kočicce
Divadlo SemTamFór

Známé povídání pana Čapka o pejskovi a 
kočičce, které je svou hravostí blízké dětem 
od 3 let. Veselá vyprávění o dvou nerozluč-
ných kamarádech, která potěšila již několik 
generací čtenářů a diváků. Povídání o tom, 
jak pejsek a kočička myli podlahu, jak pekli 
dort nebo o tom, jak si pejsek roztrhl kalhoty 
a kočička mu je zašila dešťovkou, si čítávali 
už prarodiče dnešních dětí. Laskavý humor, 

kterým si autor bere na mušku drobné dětské 
nectnosti, jeho vcítění do dětského myšlení a 
krásný vroucný jazyk, tvoří tuto milou knížku 

nesmrtelnou. Tři klauni povídají příběh Pejska 
a kočičky netradičním způsobem, který dětské 
publikum nadšeně přijímá. Princip divadla na 
divadle, zejména v pojetí klaunů, je vděčným 
způsobem zpracování pro širokou diváckou 

obec a umožňuje dětem spoluvytvářet příběh, 
který se před nimi odehrává. Všechny příběhy 

pejska a kočičky se hrají s loutkami i bez 
loutek a vždy za přispění dětského diváka.

Ne 11. 3. 10.00
Jak to bylo s Růženkou

Divadlo Čtyřlístek
Veselá pohádka o zlé a hodné sudičce, 

princezně Růžence a připravované oslavě jejích 
osmnáctých narozenin. Podaří se královně, 
chůvě a komořímu zabránit naplnění sudby, 

podle které má Růženka spát sto let? Zachrání ji 
mladý princ? To vše se dozvíte v naší pohádce.

Ne 18. 3. 15.00
Princezny a loupežníci

ING Kolektiv – Divadlo Čtyřlístek
Pohádka o třech princeznách, jež byly uneseny 
loupežníky, prožily mnohá protivenství a taška-
řice, ale nakonec ke štěstí a sňatku přišly.

Ne 25. 3. 15.00
Jak víla Modrovláska splnila tři přání a...

Divadlo HP Praha
Příběh vás zavede do lesního království 

Modrovlásky, moudré a spravedlivé víly, která 
Matěje s Andělkou odmění za dobrý skutek 
kouzlem. Jak si Matěj a Andělka s darem od 
víly Modrovlásky poradí? Přinese jim štěstí, 
nebo smůlu? Přijďte a uvidíte veselý pohád-
kový příběh, který v sobě skrývá ponaučení 
o tom, že ani největší kouzlo nemá žádnou 

cenu, když člověku vládne chamtivost, lenost 
a sobectví nad soucitem, dobrotou a láskou.

Vstupné na všechna divadélka je 50 Kč. 
Předprodej probíhá v Nové scéně Vlast, v po-
bočkách BIC a on-line na www.kulturafm.cz.

OPERA
Záznam z Metropolitní opery

Ne 18. 3. 18.00
G. Puccini - Tosca

„V Tosce se snoubí Pucciniho jedinečná 
hudební inspirace s melodramatičností 
skvělých Hitchcockových hororů,“ říká 

šéfdirigent Metropolitní opery James Levine, 
který ale tuto novou inscenaci ze zdravotních 
důvodů výjimečně nebude moci řídit. Tosca 
je příběhem tří lidí – slavné operní pěvkyně, 
volnomyšlenkářského malíře a sadistického 

policejního ředitele, kteří jsou lapeni v osidlech 
milostné touhy a politických intrik. Sopranistka 

Karita Mattila, kterou jste měli možnost 
zhlédnout v této sezóně přímých přenosů 

jako Salome, se za hranicemi svého rodného 
Finska v titulní roli představí vůbec poprvé. 

Nového nastudování Toscy se chopil uznáva-
ný divadelní a operní režisér Luc Bondy. V roli 
Caravadossiho se představí Marcelo Álvarez, 

v roli Scarpii George Gagnidze.
České titulky. Délka představení 3 hodiny 24 

minut, počet přestávek 2. Vstupné 300 Kč
VÝSTAVA:

Čt 1. - So 31. 3.
Prof. Ing. Arch. Osvad Labaj

Zapomenutý a chudý kraj, kde se 
zastavil čas

Výstava obrazů. Vernisáž proběhne ve 
čtvrtek 1. 3. od 17.00

KINO:
Pá 2. - Ne 4. 3. 17.00 - Mupeti

U nás sice tak populární nejsou, ale za 
mořem se jejich sláva dá srovnat i s naším 
Krtečkem. Mupeti jsou banda divných lou-
tek, které učí děti o světě, ale sami občas 

zažívají hodně šílená dobrodružství.
USA, premiéra, rodinná komedie, 2D, dabing, 

přístupný, 110 min., vstupné 80 Kč
Pro děti

Pá 2. 3. 19.00 - Největší divácký hit na 
Slovensku: Love

Slovensko-český koprodukční film. Syrové 
milostné drama ze současné Bratislavy 

natočené mladým talentovaným režisérem 
Jakubem Kronerem.

Slovensko, premiéra, romantické drama, 2D, 
slovenský dabing, 12+, 90 min., vstupné 80 Kč

So 3. - Ne 4. 3. 19.00 - Železná lady
Meryl Streep jako někdejší ministerská 
předsedkyně Velké Británie Margaret 
Thatcher. Za svůj výkon získala Zlatý 

glóbus a nominaci na Oscara za nejlepší 
herečku v hlavní roli.

USA, premiéra, drama/životopisný, 2D, 
titulky, 12+, 105 min., vstupné 90 Kč

Po 5. 3. 19.00 - Hugo a jeho velký objev
Velkolepé dobrodružství jednoho malého 

chlapce podle bestselleru Briana Selznicka 
ve filmu slavného Martina Scorseseho. 

Jedenáct nominací na Oscara!
USA, dobrodružný, 2D, titulky, přístupný, 126 

min., vstupné 90 Kč/ pro členy FK 70 Kč
Filmový klub

Út 6. 3. 19.00 - The Artist
Příběh George Valentina, hvězdy němého 

filmu, jenž začíná s nástupem zvuku ztrácet 
půdu pod nohama. Tři zlaté glóby a deset 

oscarových nominací! Francie/Belgie, 
premiéra, komedie/romantický/drama, 2D, 
němý/české titulky, 12+, 100 min., vstupné 

100 Kč/pro členy FK 80 Kč
FILMOVÝ KLUB

St 7. 3. 10.00 - Jana Eyrová
Nové, odvážné filmové zpracování klasiky 
světové literatury s hvězdným hereckým 

obsazením.
Velká Británie/USA, romantický, 2D, titulky, 

120 min., 12+, vstupné 50 Kč
Po 12. 3. 19.00 - Nominace na Českého 

lva: Nickyho rodina
Příběh Nicolase Wintona, zachránce šesti 
set českých židovských dětí za okupace, 
má své pokračování – dnešní mladí lidé 

hledají dobro v současném světě.
ČR/Slovensko, dokumentární, 2D, přístupný, 
96 min., vstupné 90 Kč/pro členy FK 70 Kč

Filmový klub
Út 13. 3. 19.00 - Nominace na Českého 

lva: Poupata
Syrové drama o rozkladu jedné rodiny z 
prostředí malého českého města v hlavní 

roli s Miroslavem Javorským.
ČR, drama, 2D, 12+, 90 min., vstupné 90 

Kč/pro členy FK 70 Kč
Pá 16. - So 17. 3. 19.00 - Ghost Rider 2

Nicolas Cage se vrací jako Johnny Blaze ve 
filmu Ghost Rider 2, tentokrát ve 3D.

USA, premiéra, akční thriller, 3D, titulky, 
přístupný, 95 min., vstupné 155 Kč

Po 19. 3. 19.00 - Miniprofil režiséra Davi-
da Cronenberga: Nebezpečná metoda
Viggo Mortensen a Michal Fassbender 

jako S. Freud a C. J. Jung se snaží vyléčit 
psychicky nemocnou Keiru Knightley ve 

filmu podle skutečné události.
Kanada/Velká Británie/Německo/Švýcarsko, 

drama, 2D, titulky, 15+, 99 min., vstupné
90 Kč/pro členy FK 70 Kč

Út 20. 3. 19.00 - Miniprofil režiséra Davi-
da Cronenberga: Východní přísliby

Naomi Watts a Viggo Mortensen v thrilleru 
z prostředí ruských zločineckých klanů v 
Londýně. Tři nominace na Zlaté glóby.

Velká Británie/Kanada/USA, thriller, 35mm 
– projekce z filmového pásu, 100 min.,

vstupné 65 Kč/pro členy FK 45 Kč

St 21. 3. 18.00 - Děti moje
George Clooney musí najít cestu ke svým 

dvěma vzpurným dcerám.
USA, komedie/drama, 2D, titulky, 12+, 118 

min., vstupné 80 Kč
Pá 23. 3. 18.00 - Expediční kamera
Filmový festival Expediční kamera je 

celovečerní promítání filmů o dobrodružství, 
divoké přírodě, o extrémních zážitcích i 

sportech. O cestě, kamarádství a překoná-
vání všech možných přírodních překážek 
všemi způsoby. Někdy s notnou dávkou 

adrenalinu, jindy s pílí a neutuchající hou-
ževnatostí. Více o filmech a festivalu: www.

expedicnikamera.cz a www.kulturafm.cz
So 24. - Ne 25. 3. 19.00 - Školní výlet
Parta spolužáků je pozvána na pobyt do 
lázní. Přitom však zažívá mnoho peripetií, 

vtipných situací, ale i osobních dramat.
ČR, premiéra, komedie, 2D, přístupný, 90 

min., vstupné 90 Kč
Po 26. 3. 19.00 předpremiéra! - Miniblok 
festivalových nadějí: Příliš mladá noc

Alegorie o dětství a dospívání, o tenké 
hranici mezi oběma obdobími v životě kaž-
dého člověka natočil talentovaný debutující 

režisér Olmo Omerzu.
Česko/Slovinsko, drama, 2D, přístupný, 65 

min., vstupné 90 Kč/pro členy FK 70 Kč
Filmový klub

Út 27. 3. 19.00 - Miniblok festivalových 
nadějí: Stud

Mrazivá analýza vyprázdněnosti současné 
produktivní generace, ve které se neschop-
nost lásky, citu a komunikace s ostatními 
transformuje do patologické závislosti na 
cyklicky se opakujících sexuálních aktivi-

tách. Velká Británie, drama, 2D, titulky, 18+, 
101 min., vstupné 65 Kč/pro členy FK 45 Kč

St 28. 3. 19.00 - Miláček
Robert Pattison jako Miláček podle známé-

ho románu Guy de Maupassanta.
Velká Británie/Francie/Itálie, premiéra, 
drama, 2D, titulky, 12+, vstupné 90 Kč

Čt 29. - So 31. 3. 19.00 - Okresní přebor 
– Poslední zápas Pepíka Hnátka

Film vycházející z populárního televizního 
seriálu, ve kterém uvidíte skoro všechny 
oblíbené seriálové hrdiny (M. Krobot, O. 

Vetchý, J. Pokorná, L. Sobota).
ČR, premiéra, komedie, 2D, 12+, vstupné 

100 Kč
PRO SENIORY

St 7. 3. 19.00 - Jana Eyrová
Nové filmové zpracování klasiky světové 

literatury s hvězdným hereckým obsazením.
Velká Británie/USA, romantický, 2D, titulky, 

120 min., 12+, vstupné 80 Kč
Čt 8. 3. 19.00 - Jack a Jill

Adam Sandler v komediální dvojroli. Dále 
hrají Katie Holmes a Al Pacino.

USA, premiéra, komedie, 2D, titulky, 
přístupný, 91 min., vstupné 80 Kč

Pá 9. 3. 09.30, St 21. 3. 10.00 - Školní výlet
Hřejivá komedie plná starých známých. 

Parta bývalých spolužáků (L. Švormová, S. 
Zindulka, J. Jirásková a další) se po letech 
setkává v lázních. ČR, premiéra, komedie, 

2D, přístupný, 90 min., vstupné 50 Kč
PRO DĚTI:

Káťa a Škubánek
Pásmo filmových pohádek pro nejmenší.
ČR, animovaný, 35mm – projekce z filmo-

vého pásu, vstupné 20 Kč
Pá 9. 3. 17.00 - Spy Kids 4D: Stroj času
Slavná dvojice malých superšpionů se vrací s 
novým dobrodružstvím. Ojedinělé je zapojení 
čtvrtého rozměru – během filmu budou mít 

diváci díky speciální aromakartě možnost na 
několika místech snímku zapojit i svůj čich.
USA, dobrodružný/komedie/rodinný, 4D, 
dabing, přístupný, 89 min., vstupné 80 Kč

Pá 9. - Ne 11. 3. 19.00 - Signál
Vojta Dyk a Kryštof Hádek v nové české 

komedii režiséra Tomáše Řehořka.
ČR, premiéra, komedie, 2D, přístupný, 115 

min., vstupné 100 Kč
So 10. 3. 14.00 - Auta 2

Hvězdné závodní auto Blesk McQueen a 
jeho přítel, jedinečný odtahový vůz Burák, 
se dostanou na svých cestách až za moře.

USA, animovaný, 2D, dabing, 110 min., 
přístupný, vstupné 45 Kč
So 10. - Ne 11. 3. 17.00

Modrý tygr
Co se stane, když se ve městě objeví modrý 
tygr? Nový český dobrodružný, magický a 
humorný rodinný film vás vtáhne do světa 
fantazie. Bára Hrzánová, Jan Hartl, Anna 

Polívková a další.
ČR, premiéra, rodinný/komedie, 2D, přístup-

ný, 90 min., vstupné 80 Kč
Pá 16. - So 17. 3. 17.00

Saxána a lexikon kouzel
Volné pokračování „dívky na koštěti“. Petra 
Černocká, Jiřina Bohdalová a další v podi-

vuhodném příběhu z říše pohádek.
ČR, pohádka, 2D, přístupný, 90 min., 

vstupné 80 Kč
So 24. - Ne 25. 3. 17.00

Lorax
Živelná smršť bláznivých akčních gagů a 

muzikálových čísel, kterou budou vaše děti 
milovat. A jestli si pak začnou o trochu víc 
vážit stromů, tak to budou jistě body navíc.

USA, premiéra, animovaný, 3D, dabing, 
přístupný, 94 min., vstupné 130 Kč

Pá 30. - So 31. 3. 17.00
Hurá do Afriky!

Surikata Billy, vegetariánský lev Socrates a 
ostatní zvířátka se vydávají na nebezpeč-
nou výpravu. Na cestě je čeká spousta 

dobrodružství a legrace, ale hlavně musí 
najít vodu, aby zachránili svůj svět…

Německo, premiéra, animovaná pohádka, 
3D, dabing, 93 min., vstupné 160 Kč
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