
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
R a d y  m ě s t a  F r ý d k u - M í s t k u
Březen 2012 č. 5 Ročník XXII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek• • • •

slovo primátora
Vážení občané,
ve spolupráci se zástupci Českého sva-

zu bojovníků za svobodu jsme si znovu 
vzpomínkovou akcí připomněli, v čem je 
naše město jedinečné v historických pra-
menech. Ve středu 14. března u památníku 
na ulici 8. pěšího pluku bylo připomenuto 
73. výročí odporu 3. praporu 8. pěšího 
pluku proti německým okupantům v Cza-
jánkových kasárnách v Místku. Protože 
zde proběhl prakticky jediný otevřený odpor vůči fašistům na samém 
počátku válečných událostí, je Frýdek-Místek pravidelně zmiňován a 
připomínán. I proto se zde každoročně scházíme a nechali jsme tento 
prostor i upravit tak, aby byl důstojným památníkem tohoto hrdinství. 
Jsem velice rád, že je tento náš postoj kvitován pamětníky, ale i mladší 
generace by měly vědět, na co mohou být z historie města pyšné.

Historie 8. pěšího pluku „Slezského“ sahá už do období I. světové 
války, kdy v červnu 1917 byl vytvořen ze záložního praporu 4. čsl. stře-
leckého pluku 8. čsl. střelecký pluk „Slezský“. 14. března 1939 v době 
hrdinného odporu místecké posádky byl 8. pěší pluk „Slezský“ disloko-
ván na několika místech. III. prapor byl umístěn v Czajankově továrně, 

kde měli svou ubikaci nováčci, 
kteří se bez zkušeností odvážně 
postavili německému vojsku.

V novodobé historii vznikl k 1. 
lednu 2000 v rámci reorganiza-
ce vzdušných sil Armády České 
republiky Vojenský útvar 4499 
Frýdek-Místek. Útvar byl před-
určen pro poskytování vojenské 
záchranné výpomoci v krizových 
situacích. Působil v kasárnách 
na Palkovické ulici do doby, než 
byl 31. března 2003 zrušen. Bo-
hatá vojenská tradice našeho 
města zanikla, ale rozhodně tady 
zanechala výraznou stopu.

                                  Petr Cvik

V Nové scéně Vlast se 
letos už popáté slavnostně 
předávaly Ceny statutární-
ho města Frýdku-Místku. Za 
dobu existence tohoto oce-
nění byli odměněni za svou 
činnost lidé z různých oblastí. 
Tentokrát dominovala záchra-
na lidských životů.

První cenu si odnesla Marie 
Machová, která dlouhá léta pra-
covala jako ředitelka Oblastního 
spolku Českého červeného kříže 
ve Frýdku-Místku, pak potlesk 
patřil třem mladým mužům, kteří 
zachránili život svému spolužá-
kovi. Jsou jimi studenti 1. ročníku 
Střední odborné školy Frýdek-
-Místek – Kamil Zahradník, Rosti-
slav Sára a Petr Kaňok.

„Na udělení Ceny statutárního 
města Frýdku-Místku za rok 2011 
bylo nominováno devět osob. 
Návrhy se sešly napříč všemi ob-
lastmi, od sportu, přes kulturu až 
po církevní oblast. Předsedové 
politických klubů navrhli k oce-
nění v rámci nominovaných čtyři 
osoby, které následně schválilo i 
zastupitelstvo města,“ připomněl 
nutné procedury náměstek pri-
mátora Michal Pobucký, který 
musel na slavnostním odpoledni 

Ceny města za rok 2011 byly předány

CENY MĚSTA: Náměstek primátora Michal Pobucký mezi laureáty.    Foto: Petr Pavelka

zaskočit za zdravotně indispono-
vaného primátora.

„Ceny statutárního města Frýd-
ku-Místku jsou udělovány každo-
ročně od roku 2008, a to za mimo-
řádné počiny ve všech oblastech 
společenského života města, které 
významně přispěly k jeho rozvoji a 
šíření jeho dobrého jména, a také 
za mimořádné projevy odvahy při 
záchraně lidských životů. Tam pa-
tří oceněná trojice mladíků i Marie 
Machová, kteří se ocitli ve spo-
lečnosti předchozích oceněných 
jistě právem. Chtěl bych jim touto 
cestou poděkovat, že jsou dobrým 
příkladem pro nás ostatní,“ doplňu-
je primátor Petr Cvik. 

Předávat své zkušenosti dál, to 
je doména první oceněné – Marie 
Machové, která se za 15 let své 
činnosti v Českém červeném kříži 
aktivně, bez nároku na volný čas, 
podílela na akcích největší tuzem-
ské humanitární organizace a na 
výchově a vzdělávání mládeže v 
oblasti zdravotnických, sociálních 
a humanitárních služeb. „Nosným 
programem oblastního spolku je 
bezpříspěvkové dárcovství krve, 
školíme také žáky a studenty 
v oblasti zdravotnické,“ prozradi-
la v medailonku Klubu filmových 

SLAVNOSTNÍ AKT: Za město k zúčastněným promluvil náměstek 
primátora Michal Pobucký.   Foto: Petr Pavelka

amatérů Marie Machová. Na pó-
diu pak poděkovala svým nejbliž-
ším i spolupracovníkům a popřála 
všem hodně zdraví a tolerance.

Z rukou náměstka primátora 
převzali ocenění také tři studenti 
Střední odborné školy Frýdek-
-Místek – Kamil Zahradník, Ros-
tislav Sára a Petr Kaňok, kteří 
zachránili život svému spolužá-
kovi, jemuž se zastavilo srdce. 
„Někdy se díváme na dnešní 

mládež skepticky, jsem ale rád, 
že se v pravou chvíli dokážou 
zachovat sebevědomě a zod-

povědně,“ řekl v promítaném 
krátkém filmu Pavel Řezníček, 
ředitel školy.  (pp)

Zastupitelé města na svém 
březnovém zasedání v ná-
vaznosti na rezignaci Micha-
la Nováka na post radního i 
náměstka primátora zvolili 
nového člena Rady města 
Frýdku-Místku. Následně do-
šlo k přeskupení kompetencí i 
změnám ve finančním výboru.

„Přemýšlel jsem o rezignaci 
od posledního zastupitelstva, 

Změny ve vedení města
kromě rodinných důvodů mě k ní 
vedly i důvody osobní. Nejsem 
schopen se plně sžít s tím, co 
za polopravdy a lži jdou na mou 
adresu, úplně se mi nedařilo vše 
uvádět na pravou míru. Přestože 
jsem rezignoval, stále zůstávám 
v zastupitelstvu, své odpověd-
nosti se nezříkám, odpovědnost 
jde stále za mnou a nemám 
pocit, že bych měl problém hájit 
nejen strategický plán, ale i dal-
ší věci, které se udály v době, 
kdy jsem byl ve funkci,“ řekl na 
zastupitelstvu Michal Novák. 
Uvolněný post náměstka primá-
tora se vedení města rozhodlo 
neobsazovat s tím, že si přeroz-
dělí kompetence. Dopravu a sil-
niční hospodářství, vnitřní věci, 
správu a podnikání si vzal za 
své primátor Petr Cvik. Územní 
plánování a ekonomický rozvoj a 
stavebně správní činnosti bude 
mít na starosti náměstek primá-
tora Michal Pobucký.

Novým radním byl zvolen 
Karel Deutscher z ČSSD, který 

je od roku 2006 členem zastu-
pitelstva města. Z pozice před-
sedy finančního výboru odešel 
Jaroslav Chýlek, který bude 
mít ve vedení města na starosti 
finance, nad nimiž dosud bděl 
primátor Petr Cvik. Předsedou 
finančního výboru se stal Pavel 
Sabela a členem byl zvolen Jiří 
Hájek.  (pp)

Karel Deutscher.
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krátce
Žádosti o přidělení

obecního bytu
Upozorňujeme všechny obča-

ny, kteří mají podanou žádost o 
přidělení bytu u Magistrátu města 
Frýdku-Místku, na nutnost jejího 
obnovení do 31. 3. 2012. Toto lze 
provést pouze písemnou formou 
(formuláře jsou k dispozici na in-
formacích v budově magistrátu, 
na ul. Radniční 1148, příp. na 
internetových stránkách statutár-
ního města). Pokud tak žadatel 
neučiní, jeho žádost bude z evi-
dence vyřazena.

Aktualizace žádostí
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku, odbor sociálních služeb, 
upozorňuje všechny žadatele, 
kteří již mají podanou žádost o 
přidělení bytu v domech zvlášt-
ního určení (v Domech s pečo-
vatelskou službou – ul. Sadová, 
ul. 17. listopadu, ul. Zámecká, 
ul. Na Aleji 82 ve Frýdku-Místku 
a Penzionu pro seniory, ul. Lís-
kovecká 86 ve Frýdku-Místku), 
aby se mezi 2. až 30. dubnem 
2012 dostavili v úřední dny pon-
dělí a středu (v době od 8.00 do 
17.00 h) a ve čtvrtek (v době od 
13.00 do 15.00 h) na odbor so-
ciálních služeb, budova ul. Rad-
niční 1149, kanc. č. 210 a 211 
k aktualizaci svých žádostí. Dále 
upozorňujeme, že v této době, tj. 
v měsíci dubnu, se nebudou při-
jímat do evidence nové žádosti.

Další dotace
Statutárnímu městu Frýdek-

-Místek bylo dne 29. února schvá-
leno přidělení dotace z Fondu 
solidarity EU (prostřednictvím MS 
kraje) na projekt „Povodně – se-
suvy 2010“. Jedná se o kompen-
zace části povodňových škod, 
kdy celkové náklady téměř 393 
tisíc jsou plně hrazeny získanou 
dotací.  Dalším úspěchem pro 
statutární město Frýdek-Místek 
je přidělení nadačního příspěvku 
Nadace ČEZ na projekt „Nové 
dětské hřiště na sídlišti Spořilov, 
ul. Spořilov“, kde je schválen na 
celkové náklady přes 800 tisíc ko-
run příspěvek 150 tisíc.

Setkání s občany
Setkání s občany Skalice, kte-

rým bude k dispozici náměstek 
primátora Dalibor Hrabec a další 
zástupci magistrátu a městských 
společností, se uskuteční ve čtvr-
tek 19. dubna v 17 hodin v sále 
Kulturního domu ve Skalici.

Vlajka pro Tibet
10. března opět zavlála na 

budově Magistrátu města Frýdku-
-Místku tibetská vlajka. Město se 
tak opět zapojilo do celosvětové 
kampaně na podporu občanských 
práv Tibeťanů a připomenulo si 
již 53. výročí povstání Tibeťanů 
proti čínské okupaci, při které ze-
mřelo nejméně 80 000 Tibeťanů. 
Frýdek-Místek vyvěšuje tibetskou 
vlajku od roku 2006.  (pp)

Zastupitelé města schva-
lovali v pondělí 5. března na 
svém 7. zasedání smlouvy s 
kulturními organizacemi a sub-
jekty. Na jejich činnost, ale také 
na částečnou úhradu nákladů 
spojených s pořádáním kultur-
ně-společenských akcí, uvolnili 
přes dva miliony korun.

Z rozpočtu města byl podpo-
řen částkou 500 tisíc korun Me-
zinárodní folklorní festival, který 
tradičně pořádá město Frýdek-
-Místek a Dětský folklorní sou-
bor Ostravička. Zastupitelé dali 
také 200 tisíc korun z městského 
rozpočtu na tradiční Sweetsen 
fest, pořádaný občanským sdru-
žením Pod Svícnem a 85 tisíci 
korunami přispěli včelařům na 
částečnou úhradu nákladů spo-
jených s provozem Domu vče-
lařů Na Fojtství v Chlebovicích. 
Peníze získal i pan Antoním 
Kačmařík (50 tisíc) na úhradu 
výdajů spojených s vydáním a 
tiskem publikace Farní kostel sv. 
Jana a Pavla v Místku.

Z kulturního fondu bylo mezi 

Kultura si rozdělí přes dva miliony
27 žadatelů rozděleno 877 tisíc 
korun. Například Pavla Walková 
získala 50 tisíc korun na akci „Mu-
zikantské žně“, konané tradičně 
v areálu Sokolík v parku u řeky 
Ostravice. Na částku 115 tisíc ko-
run se může těšit Společnost pro 
symfonickou a komorní hudbu ve 
Frýdku-Místku a 120 tisíc korun 
získali na svou činnost, ale také 
na drobné opravy, materiál na 
zhotovení loutek či rekvizit diva-
delníci sdružení Famus (Divadlo 
Čtyřlístek). Dalších 383 tisíc korun 
zastupitelé uvolnili z fondu výcho-
vy, vzdělávání a zájmových akti-
vit. Peníze jsou určeny na činnost, 
ale také podporu 24 akcí pořá-
daných občanskými sdruženími, 
školami a školskými zařízeními, 
příspěvkovými organizacemi a 
jinými právními subjekty nezříze-
nými za účelem podnikání. Pení-
ze získá například Junák – svaz 
skautů a skautek ČR, Asociace 
TOM ČR, občanské sdružení Ka-
tolický Lidový dům, Spolek přátel 
Frýdku-Místku, Středisko volného 
času Klíč a další.

Na březnovém zasedání 
zastupitelstva zazněly in-
formace k zavedení MHD 
zdarma, po kterých volali 
kritikové z řad opozičních 
zastupitelů. Analýza zpraco-
vaná UDI Morava poskytla 
dostatek argumentů o mimo-
řádném úspěchu projektu.

„MHD zdarma“ byla zavede-
na 27. 3. 2011 a se změnami 
jízdních řádů došlo k navýšení 
výkonů asi o 250 000 km ročně. 
I to se odrazilo v tom, že občané 
při poslední možnosti měli k jízd-
ním řádům nejméně připomínek 
v historii. Od října se zhruba 
ustálil stav, kdy MHD využívá 
měsíčně o 100 tisíc cestujících 
více než dříve, což představuje 
úctyhodný nárůst o 30 procent. 
Specifikem Frýdku-Místku je, že 
neklesl počet pasažérů, kteří pla-
tí hotovostí, což dokumentuje, že 
MHD je dnes atraktivní pro široké 
spektrum obyvatel, nejen pro ty, 
co se rozhodnou a mohou využít 
projekt „MHD zdarma“.

Opozici nejvíce zajímá dekla-
rovaný dopad na automobilovou 
dopravu. „Dle průzkumů asi 50% 
nových cestujících používalo au-
tomobil, tj. asi 2 250 cestujících. 

Naše MHD zdarma je „nej“ ve světě
Průměrné obsazení automobilu 
je 1,4 osob, takže denně ubylo asi 
1 600 automobilů, což předsta-
vuje úbytek CO2 zhruba ve výši 
271,44 t ročně,“ zní závěry UDI 
Morava. Podle zpracovatele také 
největší přechod z aut do MHD 
zaznamenaly cesty do zaměstná-
ní a počet cestujících v zaměstna-
neckých spojích trvale stoupá.

„Těší nás mimořádné výsledky 
ve srovnání se světem. Frýdek-
-Místek je co do počtu obyvatel 
páté největší město, kde se MHD 
zdarma zavedla, počtem cestují-
cích dokonce druhá a především 
je důležité, že máme stále tržby, 
jejichž výše nás řadí na první 
místo ve světě. I proto není MHD 
zdarma takovou zátěží pro měst-
skou pokladnu,“ shrnul světové 
superlativy primátor Petr Cvik. 
„Na začátku to byly hypotézy, ale 
data potvrzují, že naše uvažová-
ní s MHD zdarma bylo správné. 
Katastrofické sumy pro město se 
nepotvrdily a my chceme jít ještě 
dál. Přemýšlíme, že si přibereme 
některé další linky, které dnes 
dotujeme kraji, ale přičleněním do 
našeho systému by nás to vyšlo 
levněji,“ nastínil další perspektivu 
Jaroslav Chýlek.  (pp)

V době, kdy město vypsalo 
otevřené nadlimitní řízení na 
výstavbu haly Polárky, která 
má nahradit stávající VSH, 
přibývá debat, zda je zbourání 
nynějšího chátrajícího kolosu 
tím nejlepším řešením. Své 
polínko si přihřívají opoziční 
zastupitelé i architekti.

Česká komora architektů po-
slala dokonce oficiální dopis pri-
mátorovi, aby byl záměr přehod-
nocen. „Proč komora architektů 
nepsala v roce 2004 výzvu na 
městský úřad, aby město halu 
v dražbě koupilo? Kdyby před 
osmi lety vedení radnice rozhod-
lo jinak, tak VSH už dávno ne-
musela stát a komoru architektů 
to nechalo tenkrát zcela klidnou. 
Proč nám nenapsali v roce 2008, 
kdy se poprvé začalo o Polárce 
uvažovat a mediálně byla celá 
problematika rozebírána téměř 
celý rok? Proč komora archi-
tektů reaguje až nyní a ještě 
navíc takovým podivným způso-
bem?“ má rovněž spoustu otá-
zek náměstek primátora Michal 
Pobucký, kterému vadí, že se 
Česká komora architektů opírá 
o pochybné dokumenty. „První 
dokument je vyjádření historika 
Strakoše, ze kterého dokonce 
vyplynulo, že VSH zřejmě není 
tak architektonicky významná, 
když bude chybět v publikaci, 
která má mapovat všechny ar-
chitektonicky významné spor-
tovní budovy v České republice. 
Druhý dokument je semestrální 
práce studenta 3. ročníku VUT 
v Brně, která čerpá například 
z facebooku. My máme naproti 

Polárka je předmětem debatPolárka je předmětem debat

Vizualizace haly Polárka

tomu vyjádření architekta, kte-
rý potvrzuje, že historická ani 
kulturní architektonická hod-
nota VSH nevyváží skutečnost 
žalostného stavu a nezbytnost 
extrémních nákladů na její re-
vitalizaci,“ říká Michal Pobucký.

Podle vedení města Polárka 
představuje pro opozici „zlo“, jaké 
ztělesňoval svého času aqua-
park. „Vyčítali nám aquapark, kte-
rý jsme chtěli umístit na Olešnou, 
a dneska nám tuto lokalitu všichni 

závidí. I u Polárky jsme přesvěd-
čeni, že se jedná o krok odvážný, 
ale správným směrem,“ reaguje 
primátor Petr Cvik.

Město Frýdek-Místek bude 
prvním městem v České republi-
ce, které vysoutěží tak rozsáhlou 
stavební akci pomocí elektronic-
ké aukce, otevřené všem sta-

vebním firmám z celé Evropské 
unie. Mělo by se tak dostat na 
velmi zajímavou cenu realizace. 
Polárka má oproti jasným eko-
nomickým ukazatelům výhodu 
oproti VSH i v nových aktivitách, 
jako je badminton či střelnice, a 
větší variabilitě směrem k růz-
ným kulturním akcím.  (pp)
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 městská policie
Strážníci hasili

29. 2. přijal dispečink měst-
ské policie oznámení o hořícím 
odpadkovém koši na ulici T. G. 
Masaryka. Doutnající koš uhasil 
strážník pomocí láhve s vodou. 

Zloději kovů
29. 2. v půl třetí odpoledne stráž-

níci jedoucí ve služebním vozidle 
zahlédli dva muže, kteří vezli na 
dvoukolovém vozíku několik kusů 
kovového zábradlí. Na dotaz hlídky, 
kde vzali toto zábradlí, odpověděli, 
že jej našli v lese poblíž opravny vo-
zidel na ulici Dlouhá. Strážníci okolí 
prověřili a nenašli žádné známky, 
kde by zábradlí leželo. Z důvodu 
podezření trestného činu byla na 
místo přivolána hlídka Policie ČR, 
která si celou událost převzala. 
Při pozdějším projíždění ulice Nad 
mostárnou, kde se nachází schodi-
ště, které vede dolu na ul. Dlouhá, 
bylo zjištěno pravděpodobné místo 
odcizení zábradlí. Tento poznatek 
byl sdělen Policii ČR. 

3,77 promile
1. 3. v jednu hodinu odpole-

dne bylo oznámeno, že na ulici 
Revoluční leží opilý muž. Hlíd-
kou byl na místě zjištěn muž, 
který nebyl schopný chůze a ani 
komunikace. Z důvodu jeho bez-
pečnosti a zdraví byl převezen 
na protialkoholní záchytnou sta-
nici, kde mu v dechové zkoušce 
bylo naměřeno 3,77 promile. 

Zachránili kanály
8. 3. bylo na Panských No-

vých Dvorech oznámeno na 
linku 156, že tam jsou odložené 
a připravené k odvozu do sběru 
dva litinové poklopy od kanálů. 
Hlídka poklopy přivezla na zá-
kladnu městské policie a obe-
známila o této události technické 
služby, které si nález odvezly.

Čí byla třešeň?
8. 3. telefonicky požádal občan 

o příjezd hlídky na jeho pozemek, 
ze kterého mu nějaký muž bere 
materiál. „Hlídka na místě zjistila 
muže, který bere z cizího pozemku 
nařezanou třešeň a tvrdí, že ji tady 
před 30 lety nasadil a z toho důvo-
du je jeho. Nakonec se oba muži 
spolu dohodli na tom, že si muž 
dřevo odveze a uklidí i větve z na-
řezaného stromu,“ vylíčila policejní 
preventistka Lenka Biolková.

Přišel o boty
10. 3. před večerní desátou ho-

dinou telefonicky oznámil taxikář, 
že mladík jej požádal, ať oznámí 
městské policií odcizení tenisek v 
baru. „Mladík na hlídku čekal před 
barem v papučích, které mu půjči-
la obsluha čajovny, kde byl mladík 
se svým kamarádem, a když chtěl 
odejít domů, zjistil, že mu chybí 
sportovní obuv, kterou si v ten den 
zakoupil. Když odešel ven, potkal 
muže, který nabízel kolemjdoucím 
boty, které si od něj koupil za tisíc 
korun. Tento muž odešel do jiného 
baru, kde ho poškozený již neza-
hlédl. Zřejmě odešel druhým vcho-
dem. Celou událost hlídka sepsala 
a odeslala na magistrát města ke 
správnímu řízení,“ popsala Lenka 
Biolková.  (pp)

KulturaFM ve spolupráci s 
Živnostenským úřadem Frý-
dek-Místek připravila tradič-
ní Velikonoce ve městě. Od 
čtvrtku 5. do soboty 7. dubna 
denně, v čase 9:00-17:00 bude 
místecké náměstí Svobody 
dýchat sváteční atmosférou.

„Občané se mohou těšit na 
Beskydské farmářské trhy, ve-
likonoční jarmark a zážitkový 
program jak pro děti, tak pro 
dospělé,“ zve na náměstí, které 
v posledním roce velmi ožilo ze-
jména pořádáním farmářských 
trhů, primátor Petr Cvik. Právě 
obvyklé čtvrteční Beskydské 
farmářské trhy vystřídá v pátek 
a sobotu Velikonoční jarmark. 
Sortiment farmářských trhů na 
něm doplní tradiční rukodělné 
a řemeslné výrobky s lidovou a 
hlavně velikonoční tématikou. 

A jak bude vypadat kulturní 
nabídka? „Ve čtvrtek vystoupí po 
slavnostním zahájení místní de-
chový soubor Šuba Duba Band, 
návštěvníky svátečně naladí dět-
ský folklórní soubor Ostravička 

Náměstí svobody ožije Velikonocemi ve městě 
a na odpoledne je na programu 
vystoupení známé valašskome-
ziříčské písničkářky Lucie Red-
lové. V pátek náměstí Svobody 
rozpohybuje koncert Velkého 
dechového orchestru Válcoven 
plechu Frýdek-Místek. Děti uvidí 
interaktivní představení Divadla 
Kozlovice s názvem Beránkovy 
velikonoční patálie. Příznivcům 
alternativnějšího kulturního vyžití 
zprostředkuje výjimečný zážitek 
bluesrocková kapela Pokustone 
z Hukvald,“ vyjmenoval náměs-
tek primátora Michal Pobucký. 
Ani víkendový program nezůsta-
ne pozadu. Velikonoční atmosfé-
ru navodí v sobotu dopoledne 
cimbálová muzika Gajdušek. 
Program pak vyvrcholí odpoled-
ne, kdy se svou „Řechtačkou“ vy-
stoupí legendární divadlo Kvelb 
z Českých Budějovic. „Pouliční 
divadelní představení vychází z 
velikonočních lidových zvyklostí 
a tradic sahajících do dávné his-
torie. Vyniká monumentálností 
pohyblivé scény a rekvizit, děti 
určitě zaujme mimo jiné dva 

metry vysoká kraslice, živou 
muzikou, kdy zazní starobylé 
tradiční písně a potěší hudební 
ztvárnění lidových dětských říka-
del, a vtipným metaforickým vy-
jadřováním,“ láká na náměstí ře-
ditelka Národního domu Marcela 
Krplová, která věří, že místní lidé 
se jako vždy postarají o skvělou 
atmosféru. Budou do ní vtaženi, 
protože představení využívá ve 
velké míře účasti a hravosti divá-
ků. Celou sobotu bude probíhat 

také dětská malířská soutěž o 
„Nejhezčí papírové vejce.“ Děti 
tak budou moci v kreativním 
koutku na náměstí malovat. Vy-
losovaní malí malíři získají vstu-
penky na některou z nedělních 
divadelních pohádek KulturyFM. 
Součástí sobotního programu 
bude i ukázka domácího zvířec-
tva a práce pasteveckých psů v 
duchu valašských tradic. Nebu-
dou chybět ani tvořivé dílny diva-
dla Čtyřlístek.  (pp)

ŘECHTAČKA: Divadelníci z Českých Budějovic přiblíží tradice.

Zaměstnanci technických 
služeb zahájili jarní úklid 
města podle nového systému. 
Zatímco v minulosti provádě-
li úklid komunikací i zeleně 
nezávisle na sobě, nyní čistí 
silnice, chodníky i travnaté 
plochy v jednotlivých lokali-
tách města souběžně. Cílem 
je kompletní vyčištění města 
po jednotlivých částech.

„Jarním úklidem projdou jako 
první největší sídliště, a to jak 
ve Frýdku, tak i v Místku. Od 19. 
března se bude jarní úklid pro-
vádět také v místních částech 
Lískovec, Chlebovice, Lysůvky, 
Zelinkovice, Skalice a Panské 
Nové Dvory. Následovat budou 
lokality Baranovice a Gajerovi-
ce, Bahno. Nejfrekventovanější 
silnice projdou také blokovým 
čištěním, které je provázeno 
dočasným zákazem parkování. 
Žádáme proto řidiče, aby sle-
dovali dopravní značení, které 
s týdenním předstihem na blo-
kové čištění upozorňuje,“ uvedl 
ředitel TS a.s. Jaromír Kohut 
s tím, že aktuální informace 
o tom, kde se právě úklidové 

Jarní úklid proběhne trochu jinakJarní úklid proběhne trochu jinak

JARO ODKRÝVÁ NEPOŘÁDEK: O úklid se starají pracovníci tech-
nických služeb.

práce provádějí, najdou ob-
čané na webových stránkách 
technických služeb i města. 
http://www.frydekmistek.cz/
cz/o-meste/doprava/blokove-
-cisteni/

Pro dosažení rychlejšího a 
efektivnějšího úklidu města bu-
dou zaměstnanci technických 
služeb pracovat také o sobotách. 
S odstraněním posypového ma-
teriálu, zametením komunikací, 
schodišť i lávek, ale také s vyhra-
báním a provzdušněním trávníků 
a uklizením odpadků v keřových 
výsadbách jim pomůže 14 no-
vých pracovníků přijatých na 
krátkodobý pracovní poměr.

Do 24. března bude jarní úklid 
probíhat na frýdeckých sídlištích 
Slezská 2 (ul. Novodvorská, J. 
Čapka, Pekařská, J. Božana, Dr. 
M. Tyrše, Dobrovského a Jiřího z 
Poděbrad) a Slezská 1 (ul. Bavl-

nářská, Slezská, Na Veselé, Dr. 
Petra a Lipová). Souběžně bude 
v těchto lokalitách probíhat také 
blokové čištění ulic Novodvorská, 
J. Čapka a Slezská. Ve stejnou 
dobu bude uklizena zeleň u vla-
kového nádraží, v parku u Ko-
merční banky, v parku Svobody 
i Komenského, na Kostikově 
náměstí, Jiráskově sídlišti i Po-
toční ulici. Uklízet se budou také 
lávky a schodiště na Antonínově 
náměstí, na ulicích Těšínská, Ha-
sičská, Na Blatnici a Revoluční.

„Věříme, že tyto změny v 
realizaci jarního úklidu občané 
uvítají,“ uzavřel ředitel TS a.s. 
Jaromír Kohut.

T. G. MASARYK: Náměstkové primátora Dalibor Hrabec, Michal Pobucký a Libor Koval vzdali 
poctu prvnímu prezidentovi Československa u příležitosti výročí jeho narození.
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Školní družina na ZŠ Pio-
nýrů 400 FM připravuje pro 
děti různé akce. K úspěšným 
patří například návštěva jíz-
dárny, Mikulášské sportování, 
ukázka thajského boxu spoje-
ná s besedou a mnohé další.

Dne 29. února bylo pro děti 
připraveno malé proškolení prv-
ní pomoci. Malí zdravotníci pra-
covali ve třech skupinách a pod 
vedením zkušených zdravotních 
sestřiček z řad maminek (paní 

Malý doktor na ŠestceMalý doktor na Šestce
Martiny Marciňové, Martiny Naj-
manové a Simony Raginové) 
si procvičili ošetření zlomeni-
ny, zastavení krvácení, masáž 
srdce, jak ošetřit uštknutí zmijí, 
co dělat při pokousání psem a 
mnoho dalších užitečných situa-
cí, do kterých se mohou kdykoliv 
dostat. Malí zdravotníci proká-
zali hodně znalostí i zkušeností. 
Maminkám moc děkujeme za 
poučné odpoledne.

Mgr. Věra Nováková

1. února ve středu odpole-
dne třída 3. A na 2. ZŠ besíd-
ku pro rodiče. Žáci zahráli po-
hádku o Zlatovlásce a scénky 
Spejbla, Hurvínka a Máničky.

„Připravili jsme si převleky, 
rekvizity a na tabuli připevnili 
kulisu. Abychom se všichni vy-
střídali, hráli jsme divadlo na dvě 
skupiny. Měli jsme docela trému, 
ale zvládli jsme to bez chyby. To 
byl konec našeho dlouhého na-
cvičování a my, mladí herci, jsme 
byli odměněni velkým potleskem, 
sladkou odměnou a pochvalou 

Besídka pro rodiče na Dvojce
od paní učitelky Svobodové. Hrát 
divadlo nás baví a už se těšíme 
na další nacvičování pohádky,“ 
popsali Robert Demko a Marie 
Jantschová z 3. A s dovětkem: „A 
pak že je ve škole nuda!“

Téhož dne navštívily Dvojku i 
děti z mateřské školy Pastelka a 
Skřivánek. Děti se zaujetím sle-
dovaly vystoupení malých herců 
a paní učitelky z mateřské školy 
je pochválily a někteří si rádi za-
vzpomínali na školku. Rozloučili 
se potleskem a děti dostaly slad-
kou odměnu.

Základní škola Jiřího z Po-
děbrad poskytuje žákům vel-
ký výběr cizojazyčné výuky. 
Kromě povinné angličtiny, 
která se vyučuje již od první 
třídy, nabízí Jedenáctka na 
druhém stupni v rámci výuky 
druhého cizího jazyka rušti-
nu, němčinu a španělštinu. A 

Jedenáctka zahájila spolupráci
s ostravským jazykovým gymnáziem

právě španělština jako druhý 
nejfrekventovanější světový 
jazyk se stala předmětem 
spolupráce Jedenáctky a os-
travského jazykového gymná-
zia na Hladnově.

„Někteří naši žáci se hlá-
sí na Gymnázium Hladnov a 
Jazykovou školu ve Slezské 
Ostravě, v blízkosti stadionu 
Bazaly. Svým vybavením patří 
škola k nejmodernějším v kraji. 
To slouží především k výuce 
jazyků, které tamní škola věnuje 
velkou pozornost,“ uvedl ředitel 
Základní školy Jiřího z Poděbrad 
Jiří Adámek a pokračoval: „Její 
zajímavý šestiletý bilingvní stu-
dijní obor je jediný v kraji a za-
měřuje se na výuku vybraných 
předmětů ve španělském jazy-
ce. Kvalitu studia zajišťuje tým 
českých a španělských učitelů 

a didaktický materiál poskytuje 
španělské ministerstvo školství.“ 

Pro frýdecko-místeckou Je-
denáctku je hladnovské gym-
názium vynikajícím metodickým 
zdrojem. „Přijeli jsme se s naši-
mi španělštináři na hladnovské 
gymnázium podívat v rámci Dne 
otevřených dveří a zúčastnili 
jsme se přímo i výuky španěl-
štiny,“ vysvětlila učitelka hispán-
ského jazyka Lucie Butkovová 
a dále doplnila: „Pro naše žáky 
byla zajímavá zkušenost vidět 
takovou vyučovací hodinu přímo 
v praxi.“ Součástí spolupráce 
Jedenáctky a hladnovského ja-
zykového gymnázia je i návště-
va rodilého mluvčího, spoluprá-
ce na Maratonu ve čtení Dona 
Quijota a především spolupráce 
s výběrem učebnic a s tamní kni-
hovnou.  Renata Spustová

Na 4. ZŠ si zaslouží jed-
ničky. Naši žáci se každý 
rok účastní různých soutěží 
matematických, literárních, 
výtvarných, zdravotnických a 
sportovních.

Jako každý rok nezklamali 
naši malí recitátoři. Bojovali s 
obrovskou snahou umístit se 
mezi nejlepšími ve dvou vě-
kových kategoriích. 22. února 
proběhlo obvodní kolo této sou-
těže na 2. ZŠ, kde naši školu 
zastupovali Filip Walek, Tereza 
Bělešová, Kateřina Janotková, 
Zdeněk Carbol, Barbora Václav-
ková a David Bystroň.

Do okresního kola se probojo-
val Filip Walek, který získal 1. mís-
to a 6. 3. předvedl své recitátorské 
umění na ZUŠ ve Frýdku-Místku. 
I tentokrát byl velmi úspěšný a s 

Čtyřka opět bodovala

Filip Walek, úspěšný recitátor.

medailí za 2. místo postupuje do 
krajského kola této soutěže, které 
se uskuteční 24. 4. v Ostravě.

Velkého úspěchu dosáhla 
naše žákyně Barbora Pělucho-
vá ve výtvarné soutěži na téma 
„Moje babička“. V 1. kategorii 
žáků do 10 let získala za svůj 
obrázek babičky 3. místo. Těmito 
úspěchy určitě neskončíme, pro-
tože nás do konce roku čekají dal-
ší soutěže a snad i další medaile.

 Mgr. Radka Gebauerová

V MŠ J. Myslivečka o dobré 
nápady není nouze. Tentokrát, 
inspirováni p. Kozákovou a p. 
Pernickou z Rodinného cent-
ra Klíček, jsme se rozhodli vy-
robit si ruční papír a zhotovit 
si vlastní knihu. 

Využili jsme k tomu Den ote-
vřených dveří a ve třídě Logo 
II. děti předvedly rodičům, že 
trhání starého papíru, namáče-
ní, mixování, lisování a sušení 
je velice poučné a zábavné. 

Den otevřených dveří 
v logopedické třídě

Při zhotovování knihy si někte-
ří uvědomili, jakou trpělivost a 
úsilí musí do toho vložit, neboť 
správná kniha má i dostatečný 
počet obrázků a ty krásně vy-
barvit není úplně jednoduché. 
Ale když listy ručního papíru vy-
tvořily obal a knihu děti svázaly 
a opatřily názvem, těšil se kaž-
dý z nich na večerní pohádku. A 
maminky? Myslíme si, že se už 
nemohou dočkat, až jim knihu 
jejich ratolest přečte sama. 
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Projekt Volba povolání fi-
nancovaný z prostředků Ev-
ropských strukturálních fon-
dů se blíží do svého finále. 
V jeho rámci absolvovali de-
váťáci z Jedenáctky poslední 
pobyt zaměřený na profesní 
volbu a konkurenceschop-
nost na trhu práce.

„Víkend od soboty 25. února 
do pondělka 27. února strávili 
naši deváťáci již tradičně v hote-
lu Odra. Management projektu 
pro ně připravil i tentokrát zají-
mavý program,“ řekla výkonná 
manažerka projektu Lucie But-
kovová. I tentokrát se absolventi 

Poslední pobyt v rámci Volby povolání

zaměřili na životopis, jeho struk-
turu a rozbor, žádost o pracovní 
místo a rozbor zaměstnanosti 
v regionu. „Součástí přípravy 
bylo i praktické cvičení vedené 
Renatou Tylečkovou z frýdec-
ko-místeckého úřadu práce, 
zaměřené na vstupní pracovní 
pohovor, žádost o zaměstnání a 
na způsob vystupování před za-
městnavatelem,“ doplnila Lucie 
Butkovová.

V rámci pobytu se žáci se-

známili i s nabídkou netradičních 
profesí, které zpětně museli 
popsat a charakterizovat. Ne-
zapomnělo se však ani na rela-
xační část. Kromě vycházek do 
okolí mohli žáci využívat plně 
i služeb relaxačního wellness 
centra v hotelu Odra. Příjemný 
personál a skvělé služby byly 
tou nejlepší tečkou za třídenním 
pobytem žáků, naplněným až do 
pozdních večerních hodin aktivní 
činností.  Renata Spustová

Fyzikální aktivity v rámci projektu EXF
V roce 2012 vstoupil pro-

jekt Experimentem k fyzice na 
11. ZŠ do své druhé části. I 
nyní pokračují učitelé a žáci 
druhého stupně v aktivitách 
rozvíjejících fyzikální předsta-
vivost, zručnost a především 
vědomostní stránku.

Prostřednictvím souprav ePro-
Lab a speciálních polovodičových 
čidel provádějí žáci fyzikální mě-
ření, která se jim zobrazují na ob-
razovkách notebooků. „Okamžitá 

vizualizace naměřených hodnot 
a práce s grafy umožňuje vytvořit 
si lepší a konkrétnější představu o 
měřených fyzikálních veličinách,“ 
uvedla koordinátorka projektu 
Lucie Butkovová a pokračovala: 
„Velkou devizou je i zájem učitelů 
a žáků o prováděná měření.“

V rámci projektu je připravo-

ván dubnový fyzikální badatelský 
pobyt žáků šestých a sedmých 
ročníků. Současně probíhá i 
ověřování pracovních listů Expe-
riment I a Experiment II, které vy-
užívají moderních způsobů výuky, 
konstruktivistického pojetí vzdě-
lání, pojmových map a zmíněné 
vizualizace.  Renata Spustová

Ve středu 29. února se 
konala v prostorách ŠD při 
„NOVÉ PĚTCE“ výtvarná sou-
těž městských školních dru-
žin. Sešlo se 57 dětí ze ŠD při 
1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11. ZŠ, 
ŠD Naděje, ŠD Lísovec a ŠD 
Chlebovice. 

Téma soutěže, které si děti 
samy vylosovaly, tentokrát zně-
lo: „MAPA K POKLADU“. Po 
krátkém motivačním rozhovoru 
zapracovala fantazie soutěží-
cích a na výkresech se začaly 
objevovat různé cesty a cestič-
ky, které vedly přes lesy, louky, 
hory, řeky, moře, ale také mezi 
dětmi, zvířátky a dokonce i mi-
mozemšťany. Výtvarnou techni-
ku si „malíři“ volili sami. Malovalo 
se suchými a voskovými pastely, 

Děti z družin malovaly mapy k pokladuDěti z družin malovaly mapy k pokladuGoodwill – škola s dobrým jménem
GOODWILL – vyšší odborná 

škola, s.r.o., je jediné školské 
zařízení tohoto typu ve Frýdku-
-Místku, které působí v oblasti 
pomaturitního vyššího odbor-
ného vzdělávání již 19. rok. Za 
toto období škola připravila 
pro praxi na 1000 absolventů, 
kteří jsou specialisty v oblasti 
zahraničního obchodu a ces-
tovního ruchu ve dvou zamě-
řeních – animace v cestovním 
ruchu (jako jediní v ČR) a pod-
nikání v cestovním ruchu.

Na Goodwillu je kladen velký 
důraz na přípravu studentů pro 
praxi a na jazykové vybavení stu-
dentů. Tomuto cíli je podřízeno i 
složení pedagogického sboru, ve 
kterém jsou začleněni také od-
borníci z praxe. Absolventi, kteří 
po ukončení studia mají právo 
používat titul DiS. (diplomova-
ný specialista), jsou schopni se 
velmi rychle zapojit do pracovní 
činnosti. O studenty projevují 
zaměstnavatelé v daných obo-
rech značný zájem již v době 
studia, při absolvování praktické 
výuky v rámci studia u smluvních 
partnerů z řad podnikatelských 
subjektů. Tuto praktickou výuku 
studenti mohou absolvovat nejen 
v České republice, ale také v za-
hraničí, např. ve Španělsku, Řec-
ku, Chorvatsku, Německu, Velké 
Británii nebo na Slovensku. 

Škola se také aktivně zapoju-
je do řady evropských projektů, 
v rámci kterých inovuje výukové 
programy, modernizuje vyba-
vení školy, což je nutný před-

poklad pro zachování kvality 
poskytovaného vzdělání. 

V neposlední řadě škola pod-
poruje i bohaté mimoškolní ak-
tivity studentů. Studenti si velmi 
chválí vstřícnou studijní atmosfé-
ru, zájezdy, exkurze, jazykové a 
sportovní dny a také pravidelné 
Goodwill party ve Stounu. 

Studium probíhá vysokoškol-
skou formou, během výukových 
semestrů studenti navštěvují 
přednášky a praktická cvičení, 
ve zkouškových obdobích získá-
vají zápočty z jednotlivých před-
mětů a skládají z nich zkoušky. 
Po ukončení studia a úspěšném 
složení absolutoria (závěrečné 
zkoušky) studenti obdrží kromě 
diplomu také Europass a absol-
venti oboru Cestovní ruch Průkaz 
průvodce. Zájemci o bakalářské 
studium mohou pokračovat ve 
zkráceném navazujícím studiu na 
partnerských vysokých školách 
v ČR nebo na Kypru, kde za 12 
až 18 měsíců mohou dosáhnout 
1. stupně vysokoškolského vzdě-
lání a právo používat titul Bc. (ba-
kalář), případně dále pokračovat 
ve studiu magisterském.

Pro přijetí ke studiu nemusí 
uchazeč skládat přijímací zkouš-
ky. Zájemci o studium stačí na 
stránkách www.vos-goodwill.
cz vyplnit přihlášku a zdarma 
ji odeslat. Jedinou podmínkou 
pro přijetí je úspěšné absolvo-
vání maturitní zkoušky. Těšíme 
se na nové studenty a případné 
zájemce kdykoliv rádi školou 
provedeme.

Dne 24. února se v MŠ Kou-
zelný svět uskutečnily ,,Dílny pro 
babičky a dědečky“. Celá MŠ 
byla k dispozici k prohlédnutí. 
Babičky a dědečkové si vyrobili 
jeden z přichystaných výrobků se 
svým vnukem/vnučkou. Před ofi-
ciálním zahájením bylo už spous-
ta pozvaných babiček a dědečků 

Dílny pro babičky a dědečky
v naší MŠ. Účast byla velmi hojná 
a dílny měly velký pozitivní ohlas.

Připravujeme Zápis a Den 
otevřených dveří v MŠ Kouzel-
ný svět ve dnech 15. 4. (neděle) 
9:00-13:00 a 16. 4. (pondělí) 8:00-
17:00 h. Více informací naleznete 
na našich webových stránkách 
www.mskouzelnysvet.cz.

GOODWILL: Budova školy.

pastelkami, vodovými a tempe-
rovými barvami, fixy i tuší.

Ty nejpovedenější obrázky 
byly vyhodnoceny a odměněny. 

Umístění v jednotlivých
kategoriích:

1. třídy:
1. místo Novák Vojta 1. ZŠ
2. místo Tůmová Míša 11. ZŠ
3. místo Vilášková Elen 6. ZŠ

2. třídy:
1. místo Durčáková Tereza 11. ZŠ
2. místo Baierová Kristýna 1. ZŠ
3. místo Chromčák Tomáš 7. ZŠ

3. třídy:
1. místo Šmahlík Radek 7. ZŠ
2. místo Göttlicherová Sabina 6. ZŠ
3. místo Batmanová Amira 1. ZŠ

4. třídy:
1. místo Matušinská Barbora 8. ZŠ
2. místo Řehová Kristýna Lískovec
3. místo Válková Veronika 1. ZŠ

5. třídy:
1. místo Zemanová Eliška 1. ZŠ
2. místo Drábek Inocenc 8. ZŠ
3. místo Mandúr Adam ZŠ Naděje 
Irena Drabinová, vychovatelka
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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

Sobota 17. 3. – 18.00 h. – HCB OKD Karviná – SKP Frýdek-Místek
Neděle 25. 3. – 17.00 h. – SKP Frýdek-Místek – Sokol HC Přerov

fotbal mládeže

Jízdárna Skalický dvůr - www.skalickydvur.cz
nábor nových členů, výcvikové kurzy, přípravka pro děti od 6 let

Krajské kolo středních škol v kopané chlapců
Pohár Josefa Masopusta, 17. dubna - Střední škola gastronomie, 

oděvnictví a služeb Frýdek-Místek, Tř. T. G. Masaryka 451

Škola Aikido Frýdek-Místek
V pondělí 2. 4. v 17:45 nábor nováčků. Ukázková hodina začne v 18 h.

Obchodní akademie, Palackého 123, www.aikidofm.cz
Tel.: 777 921 805 (Jozef Bartoš)

V atletické hale v Jablonci 
nad Nisou proběhlo mistrov-
ství České republiky žactva, 
na kterém startovala šestice 
mladých atletů Slezanu Frý-
dek-Místek. Fantastický vý-
kon předvedla Helena Benčo-
vá v běhu na 800 m. 

V sobotu si v rozběhu s pře-
hledem pohlídala druhou po-
stupovou pozici v čase 2:30.20 
minuty, v nedělním finále pak 
zaběhla skvělý čas 2:15.62 mi-
nuty a vybojovala stříbrnou me-
daili. Osobní rekord si vylepšila 
o více než 5 sekund a oddílový 
rekord posunula o 3 sekundy! 
Katka Krtková se na této trati do 
finále neprobojovala a časem 
2:30.84 minuty jí patří konečná 
11. příčka v ČR. Velice dobře si 
vedl také Dominik Haltof, který 
v běhu na 1500 m vybojoval 
5. místo v osobním rekordu 
4:48.32 minuty a ve stejném 
závodě doběhl na 7. místě Pa-
trik Říha v čase 4:51.72 minu-
ty. Druhý den Patrikovi nevyšel 
závod na 3000 m, kde obsadil 
13. místo v čase 11:35.51 mi-
nuty. Závod na 1500 m děvčat 
se nevydařil podle představ 
Evě Pištekové, které patří také 
13. místo v republice časem 
5:27.38 minuty. Kateřina Fran-
tová skončila na 60 m překážek 
na 12. místě v čase 9.58 s a 

Fantastický výkon Heleny BenčovéFantastický výkon Heleny Benčové

do finále se neprobojovala, ve 
výšce pak společně s dalšími 
dvěma závodnicemi obsadila 
dělené 7. místo výkonem 1.52 
m. O velice dobrý závěr vystou-
pení frýdecko-místeckých atletů 
na mistrovství se postarala šta-
feta děvčat 3x300 m, která ve 

DOROST
starší dorost - Sokol Sedliště 

muži 11:0 (6:0) 
Kovalik (O. Boráň), K. Střalka 
(O. Boráň), K. Střalka, Vávra 
(Mokroš), T. Boráň (O. Boráň), T. 
Boráň (K. Střalka), T. Boráň (K. 
Střalka), Červeňák (K. Střalka), 
K. Střalka (T. Boráň), T. Boráň 
(Murín), T. Boráň (Červeňák).

Fotbal Třinec B - mladší 
dorost B 0:3

mladší dorost A - Staré Město 
muži 3:0

ŽÁCI
mladší žáci B - venkovní tur-

naj v Hranicích (7. místo)
Výsledky FM: - FC Hlučín 4:0 
(J. Fukala, M. Fukala, T. Ostrák, 
Křižák), - Val. Meziříčí 1:0 (M. 
Fukala), - Přerov 0:1, - Prostějov 
1:2 (Křižák), - Sp. Brno 0:1, - FC 
Hlučín 7:0 (Hajnoš 2, J. Fukala, 
M. Fukala, T. Ostrák, Dryák).
starší žáci B - miniturnaj ve 

Stovkách
Po sobotním obědě se na umělé 
trávě ve Stovkách sešla tři druž-
stva starších žáků, která mezi 
sebou sehrála tři utkání, hrané 
na 2 x 25 minut.
MFK Frýdek-Místek - TJ Nový 

Jičín 1:3 (0:2) 
Šafner

MFK Frýdek-Místek - Kopřiv-
nice 5:2 

Nezhoda 2, Urbiš, J. Hruška, 
Vlček (pk)

mladší žáci A - MFK Havířov 
8:2 (4:1) 

Smítal 2, Klepáč 2, Mrkvička, 
Gros, Pánek, Kluz

mladší žáci B - ročník 2001 8:1
starší žáci A - ml. dorost B 

2:3 (1:1) 
Pat. Němec (Vojvodík), J. Mací-

ček (Marek)
PŘÍPRAVKA

ročník 2002 - halový turnaj v 
Kroměříži (2. místo)

Výsledky FM: - Močenok (SK) 0:0, 
- Tescoma Zlín 0:1, - Louky 5:0 
(Wojatschke 3, Gogola, Mohyla), 
- Kroměříž „II“ 7:0 (Wojatschke 3, 
Mohyla 2, Gogola, Brojač), - Bor-
šice 7:0 (Kaszper 3, Wojatschke 
2, Bystřičan, Gogola), - Kroměříž 
„I“ 7:0 (Wojatschke 3, Kaszper 2, 
Kulhánek, Bystřičan), - Rožnov 5:1 
(Wojatschke 4, Bystřičan). 
Družstvo MFK F-M obsadilo v 
turnaji celkově 2. místo s cel-
kovým skóre 31:2. Nejlepším 
střelcem celého turnaje se stal 
Vojtěch Wojatschke z našeho 
družstva s 15 brankami.
Sestava FM: Josef Bystřičan, 
Jan Málek, Daniel Kulhánek, 
Patrik Gogola, Dominik Brojač, 
Matyáš Mohyla, David Kaszper, 
Vojtěch Wojatschke.
ročník 2002 - baráž Krajské zim-

ní ligy v Brušperku (1. místo)
Výsledky FM v baráži: - Pustkovec 
3:1 (Ruml, Mokroš, Hodula), - Sed-
liště 1:0 (Zrůnek), - Ostravice 3:0 
(Zrůnek, Šigut, Ruml), - Příbor 2:0 
(Kolář, Ruml), - Dobrá 1:1 (Rusek).
Družstvo MFK F-M obsadilo v 
baráži 1. místo.
Sestava FM: Jakub Rusek, To-
máš Hodula, Ondřej Mokroš, 
Karel Zrůnek, Filip Kolář, Nikolas 
Žiga, Tomáš Ruml, Samuel Šigut.
ročník 2003 - halový turnaj na 

Čeladné (3. místo)
Za MFK FM hráli: M. Šrajer, J. 
Baďura, M. Hložanka, S. Hra-
bec, A. Kavka, M. Legorský, J. 
Marciňa, F. Murín, D. Šmiga.
Výsledky FM: - FC VK + Karo-
linka 2:1 (Murín 2), - FK Arsenal 
1:0 (Šmiga), - FC Vsetín 1:2 
(Murín), - Lokomotiva Trnava 1:1 
(Murín), - MFK Vyškov 6:0 (Hlo-
žanka 2, Murín, Marciňa, Baďu-
ra, Hrabec), - TJ Nový Jičín 0:4, 
- FC Kozlovice 6:1 (Marciňa 2, 
Baďura, Šmiga, Hrabec, Murín).

ročník 2004 - halový turnaj
v Uničově (6. místo)

Výsledky FM: - MFK Vyškov 2:0 
(Závada 2), - AS Trenčín 1:2 
(Kaňák), - SK Juventus Žilina 0:0, 
- FK SAN-JV Šumperk 0:1, - SK 
Uničov 0:1, - SK Sigma Olomouc 
0:5, - TJ Troubelice 1:1 (Maléř).
Sestava FM: Dlabal - Kaňák, Kiš, 
A. Kowalczyk, F. Kowalczyk, Ma-
léř, Štětinský, J. Vokoun, Závada.

ročník 2004 - miniturnaj v 
Bohumíně

Výsledky FM: - FC Vítkovice 
0:1 a 2:3 (Lesko, Šponer), - FK 
Bohumín 4:0 (Šponer 2, Laník, 
Buchlovský) a 2:1 (Lesko 2), - FC 
Baník Ostrava 0:2 a 1:0 (Šponer).
Sestava FM: Bartek, Buchlov-
ský, Laník, Lesko, Navrátil, Špo-
ner, Šrubař, Závodný
ročník 2005 - halový turnaj v 

Bílovci (3. místo)
Výsledky FM: - FC Hlučín 8:1 (M. 
Málek 5, Šrajer 2, Černý), - 1. FC 
Valašský 1:2 (M. Málek), - FC 
Vítkovice 0:6, - Slavie Opava 4:0 

(Šimíček 2, M. Málek 2), - ŠSK 
Bílovec 4:4 (M. Málek 4). Semifi-
nále: FM - 1. FC Valašský 3:5 (M. 
Málek 2, Šimíček). O 3. místo: 
FM - FC Vítkovice 2:2, na penalty 
2:3 (M. Málek 2 - na penalty: Ši-
míček, M. Málek, Konečný). 
„Z úspěchu kluků jsem moc na-
dšený. Kromě třetího místa si ve-
zeme domů ještě dvě individuální 
ceny, kdy Michal Málek obdržel 
od domácích pořadatelů oceně-
ní za nejlepšího hráče turnaje a 
také i nejlepšího střelce,“ prozra-
dil trenér našich benjamínků To-
máš Vokoun.

ročník 2005 - Zimní liga v 
Palkovicích (7. místo)

Výsledky FM: - SK Brušperk 0:5, 
- FC Kozlovice A 1:2 (Kunčik), - 
Hlubina 1:4 (Hofírek), - FC Koz-
lovice B 1:6 (Liberda), - Ostrava 
jih 0:4, - Sokol Sedliště 0:1.
Turnaje se zúčastnili: Daniel 
Hofírek, Lukáš Kunčik, Marek 
Liberda, Lukáš Ručka, Petr Sta-
novský, Adam Frank.

Fotbaloví příznivci se mají 
nač těšit. V úterý 1. května se 
totiž ve Stovkách představí 
Internacionálové Českoslo-
venska a také bývalí hráči 
Válcoven.

Ve frýdecko-místeckých Stov-
kách proběhne miniturnaj fotba-
lových legend Válcoven plechu, 
reprezentace ČR a reprezenta-

Květnová fotbalová lahůdka
ce Slovenska O pohár primátora 
Frýdku-Místku Petra Cvika.

Vedení frýdecko-místeckého 
klubu, společně ve spolupráci s 
primátorem statutárního města 
Frýdek-Místek Petrem Cvikem 
a Jiřím Vejmelkou připravuje 
na začátek května opravdovou 
lahůdku.

(Pokračování na straně 7)

Stejně jako v přípravném 
zápase proti Porubě viděli 
diváci i v sobotu 10. března 
vysoké vítězství fotbalistů 
MFK Frýdek-Místek. Tentokrát 
to odnesly divizní Mikulovice. 

Další kanonáda a 4 góly Teplého
Utkání skončilo poměrem 7:0.

Fotbalisté Frýdku-Místku v po-
slední době dokazují, že s blížícím 
se začátkem jarní části MSFL ne-
mají problémy se střílením branek. 
Z posledních dvou utkání vyšli 

vždycky vítězně, a to s impozant-
ním skóre 14:0. Přitom v sobotu 
dopoledne to na umělé trávě na 
Stovkách dlouho nevypadalo na 
tak gólově bohaté střetnutí.

(Pokračování na straně 7)

složení Kateřina Krtková, Eva 
Pišteková a Helena Benčová 
vybojovala mezi 24 štafetami 
výborné 6. místo časem 2:14.16 
minuty. Všem děkujeme za vý-
bornou reprezentaci a Heleně 
Benčové blahopřejeme k zisku 
medaile.
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šachové zprávy

Další kanonáda a 4 góly Teplého
(Pokračování ze strany 6)

V prvním poločase měli sice 
naši hráči navrch, ale zpočátku 
se do žádné větší šance nedo-
stali. Nepomohl ani pokutový 
kop. K jeho exekuci se postavil 
nejzkušenější fotbalista našeho 
celku Wozniak, ale jeho špatně 
kopnutou penaltu hostující bran-
kář vyrazil. V úvodních pětačty-
řiceti minutách se tak přibližně 
stovka přihlížejících branky ne-
dočkala.

Do druhé půle poslal trenér 
Milan Duhan na hřiště místo 

Soukupa a Molnára H. Prokeše 
a J. Prokeše. Diváci se konečně 
dočkali také první branky, kterou 
zaznamenal Kostorek.

Další branku přidal Hynek Pro-
keš, kterého Schustrik vysunul do 
samostatného úniku. Poté přišel 
čistý hattrick talentovaného útoč-
níka Jakuba Teplého, který svými 
trefami definitivně zlomil odpor Mi-
kulovic. Navíc Teplý vzápětí přidal 
i čtvrtý přesný zásah, když se míč 
po jeho střele odrazil za branko-
vou čáru od břevna. Definitivní po-
dobu výsledku dal Schustrik, který 

zužitkoval Cesnekovu přihrávku a 
zpečetil tak výhru našeho klubu v 
poměru 7:0.

„Ve druhém poločase už to 
bylo přesně to, co bychom chtěli 
hrát. Rychlý přechod do úto-
ku, míče do šestnáctky a dávat 
góly,“ hodnotil duel trenér MFK 
Frýdek-Místek Milan Duhan.

Frýdek-Místek: Prepsl – Švr-
ček, Wozniak, Staněk, Literák – 
Soukup (46. J. Prokeš), Talián, 
Cesnek, Kostorek (60. Teplý) 
– Schustrik, Molnár (46. H. Pro-
keš). Trenér: Milan Duhan.

Mladší žákyně odehrály 
10. a 11. března poslední dvě 
utkání v nadstavbové části žá-
kovské ligy proti soupeřkám 
z Prahy. Tým uhájil nepora-
zitelnost v nadstavbové části 
žákovské ligy a umístil se 
suverénně na prvním místě v 
celkové tabulce.
BA Sparta Praha - BK Frýdek-

-Místek 23:102 
Čapatá 32, Hyplová 21, Ruč-

ková 10, Milotová 9, Hlavová 9.
K sobotnímu utkání se Spar-

tou nastoupily dívky velmi na-
žhavené a ihned po zahájení 
utkání ukázaly soupeři, kdo 
bude diktovat tempo hry a hlav-
ně úspěšně zakončovat. 

Aritma Praha - BK Frýdek-
-Místek 5:110 

Milotová 23, Ručková 18, Ča-
patá 12, Cedivodová 12, Meláro-
vá 12, Stachovcová 10.

V neděli na hosty čekal daleko 
snazší soupeř. I další hráčky vyu-
žily příležitost a ukázaly, že jsou 
platnými členy kolektivu – před-
váděly hezké kombinační akce, 
které úspěšně proměňovaly. 

Kadetky hrály proti soupeřům 
z čela tabulky dorostenecké ligy 
v domácím prostředí a nakonec 
postoupily do play-off z 5. místa.

BK Frýdek-Místek - OSK 
Olomouc 72:80 

Sorková 18, Folvarčná 16, 
Káňová 9, Broskevičová 10, Lu-

Mladé basketbalistky vyplenily PrahuMladé basketbalistky vyplenily Prahu

DRUŽSTVO KADETEK U17: Přední řada: Michaela Broskevičová, Veronika Faranová, Tereza Vojkov-
ská, Kateřina Káňová, Kristina Štupáková. Horní řada: trenér Ing. Jaroslav Chlebek, Vendula Ryndová, 
Zuzana Sorková, Kateřina Pekarčíková, Markéta Pekarčíková, Tereza Maroszczyková, Jana Folvarčná, 
Dominika Lukácsová, trenér Ing. Bohumír Přebinda.

Jako černá a bílá by se 
dal nazvat výkon v házenkář-
ských turnajích Žákovské ligy 
v Mostu a v Olomouci. 

„Zatímco v Mostu mi svě-
řenci připomínali učedníky, tak 
naopak kolo v Olomouci, až na 
malé chybičky, bylo z naší strany 
to, na co jsme u družstva zvyklí. 
Chtěl bych pochválit celý tým, 
ale musím vyzdvihnout výkon 
Reného Ruffera, který se pro-
jevil opravdu jako tahoun druž-
stva. Dále si obrovskou pochva-
lu zaslouží oba brankáři, jak L. 
Feike, tak pomalu se uzdravující 

Starší žáci postupují v Žákovské lize
a do branky spěchající M. Vlček, 
který kryl svému mladšímu spo-
luhráči záda a přes velké prosby 
nebyl svým trenérem do branky 
vpuštěn,“ vylíčil trenér Radim 
Hustopecký.
Výsledky družstva ve 4. kole:
TJ STM Olomouc – SKP F-M 

12:23 (4:14) 
Vlček, Feike 1/1- Müller 9/1, Ru-
ffer 5, Slavík 3, Carbol 2, Kocich 
1, Lednický 1, Verlík 1, Horký Ja-
kub., Hess, Vančura, Havránek. 
Trenér Radim Hustopecký.
SKP F-M – HBC Jičín 21:15 

(11:5)

Ruffer 9, Carbol 3, Horký Jakub 
2, Hess 2, Slavík 2, Kocich 2, 
Havránek 1.
TJ Sokol Luhačovice – SKP 

F-M 23:27 (10:15)
Ruffer 12/3, Horký Jakub 6, Carbol 
4, Kocich 3, Hess 1, Vančura 1.

SKP F-M – HC Zubří 19:18 
(12:9) 

Müller 6, Ruffer 6/1, Kocich 3, 
Carbol 2, Verlík 1, Havránek 1.
HK Lovosice-SKP F-M 15:17 

(11:10) 
Horký Jakub 5/1, Ruffer 5/1, 
Carbol 3, Müller 2, Kocich 1, 
Vančura 1

kácsová 9 (2 trojky), Ryndová 6, 
Štupáková 2 b.

BK Frýdek-Místek - TJ OP 
Prostějov 62:101

Sorková 21, Ryndová 9, Fol-
varčná 10, Broskevičová 6, Pe-
karčíková M. 4, Pekarčíková K. 
3, Lukácsová 3, Štupáková 2, 
Káňová 2, Faranová 2 b.

Nedělní zápas byl velkým 
zklamáním.

V sobotu 10. 3. odehrály star-
ší minižákyně odložená utkání 
proti oslabenému družstvu z 
Přerova. 
BK Frýdek-Místek 1.ZŠ - TBS 

Přerov 74:8 a 67:7 
Kučná 23, Maléřová 22, Ruč-

ková 14, Marková 14, Sommero-
vá 13, Šimíčková 11, Losertová 
10, Hudcová a Zubková po 9, 
Kuchařová 6, Drabíková a Kon-
vičná po 4 Kovalová 2.

Ve stejný den nastupovali 
starší minižáci k předposlednímu 
soutěžnímu dvojzápasu letošní 
sezóny proti suverénně nejlepší-
mu týmu BK Snakes Ostrava A.
BK Snakes Ostrava A - BK Frý-
dek-Místek 1.ZŠ 95:15 a 75:24

Ačkoliv kluci bojovali, bohužel 
na dobrý výkon silnějšího a zku-
šenějšího soupeře nestačili. Ale i 
přes velkou herní převahu soupe-
ře měli v zápase výtečné chvilky. 

Družstvo žen do Havířova od-
jelo jen v sedmi hráčkách, přesto 
podaly v utkání velmi dobrý výkon.

BK Havířov - BK Frýdek-Mís-
tek 72:64 

M. Schäferová 17 (3x3b), 
Ševčíková 14 (4x3b), Volná 12, 
Půčková 9, Bonková 4, Karaffo-
vá 4, Janošcová 2 b.

Muži bojovali v pátek v Orlové 
o možnost hrát play-off, a i když 
podali dobrý a statečný výkon, 
zůstali poraženi.
BC Orlová - BK Frýdek-Mís-

tek 83:70 
Lepík 25, Brys 13, Roško 12, Sa-

bol 11, Aleksa 6, Peter L. 3 b.     (kot)

Soutěže družstev
Průběžné umístění:

Extraliga 
BŠŠ Frýdek-Místek „A“, 4. místo

Extraliga dorostu
BŠŠ Frýdek-Místek, 2. místo

2. liga 
BŠŠ Frýdek-Místek „B“, 1. místo

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

Okresní přebor 
BŠŠ Frýdek-Místek „E“, 5. místo
BŠŠ Frýdek-Místek „F“, 4. místo

FIDE ELO
Mezinárodní šachová fede-

race FIDE vydala k 1. 3. 2012 
aktualizovanou „FIDE ELO listi-
nu“. Z členů Beskydské šachové 
školy si nejvíce polepšili: Van 
Thai Dai Nguyen +113, Patrik 
Milat +59 a Klára Zemková +30. 
Celkově členové BŠŠ upsali 58 
ELO bodů, připsali 244 ELO 
bodů, v „+ a –“ za sledované ob-
dobí jsme tedy připsali 186 ELO 
bodů. Nejvyšší FIDE ELO v BŠŠ 
má Vojtěch Rojíček 2406.

Rapid šach
Beskydská šachová škola 

uspořádala v sobotu 3. břez-
na 4. turnaj Krajského přeboru 
mládeže v rapid šachu. Celkem 
hrálo magických 111 hráčů z 
šachových oddílů Frýdku-Místku, 
Havířova, Ostravy, Orlové, Dol-
ního Benešova a Třince. Našim 

členům se opět dařilo a získali 
celkem 12 medailí: 1. místo vybo-
jovali Natálie Kaňáková, Tereza 
Beluská, Zuzana Gřesová, Matěj 
Kuchař, Radek Halamíček. 2. 
místo získali Vendula Bohaneso-
vá, Patrik Štěpán, Jan Chlebek. 
3. místo Michael Kubík, Kristýna 
Laurincová a Dominik Musial. 
Gratulujeme našim medailistům!

Městská liga mládeže
Již 12. kolo Městské ligy mlá-

deže v šachu se odehrálo v pá-
tek 2. března. Celkem 48 hráčů 
bylo rozděleno do osmi lig. Gra-
tulujeme vítězům jednotlivých 
lig: Extraliga – Klára Zemková, 
1. liga – Dominik Musial, 2. liga 
– Radek Halamíček, 3. liga – Fi-
lip Haška, 4. liga – Ondřej Nytra, 
5. liga – Vojtěch Míček, 6. liga 
– Šimon Géryk, 7. liga – Ondřej 
Zámorský.

Bleskové Grand Prix
Klub přátel šachu ve Frýdku-

-Místku připravil pro příznivce 
bleskového šachu pětidílný ša-
chový seriál Grand Prix v bles-
kovém šachu. 4. turnaj se usku-
tečnil v úterý 28. února. Ptáte-li 
se, jestli někdo byť jen ohrozil 
dominantní postavení Jirky Ko-
čiščáka, tak odpověď zní ANO, 
ale přesto zase všechno vyhrál! 
1. místo – Jiří Kočiščák, 2. místo 
– Lukáš Weissmann, 3. místo – 
Zdeněk Holeksa.

(Pokračování ze strany 6)
V dresu domácích Válcoven 

by se měli na hřišti objevit hráči 
jako Marchevský, Somr, Fabík, 
Schäfer, Sláma, Elko, Lovíšek, 
Dobýval, Pavlidis, Orel, Onufer 
a další. V dresu české repre-
zentace budou hrát například 
Fiala, Samek, Ondra, Štamba-

Květnová fotbalová lahůdka
cher, Mlejnek, či Jurkanin. Ani 
sestava Slovenska nezůstane 
nic dlužna. Do Frýdku zavíta-
jí Petráš, bouřlivák Adamec, 
Timko, Pecko, Galis, Maixner, 
Obšitník nebo Michalík. Celý od-
polední program bude komento-
vat nezapomenutelný sportovní 
komentátor Karol Polák.
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Sociální služby v domově 
se zvláštním režimem (Hlav-
ní třída 2326, 738 01 Frýdek-
-Místek) poskytujeme od 
dubna 2010. Cílová skupina 
uživatelů jsou osoby se sní-
ženou soběstačností z důvo-
du chronického duševního 
onemocnění, jejichž situace 
vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby.

Služba v domově Beskyd 
DZR, o.p.s. je poskytována ve 
druhém a třetím nadzemním 
podlaží. Poskytujeme domov 46 
uživatelům dle naší cílové sku-
piny. Ubytovací část se skládá z 
23 dvoulůžkových pokojů. Každý 
pokoj je vybavený sociálním zaří-
zením, umývadlem a sprchovým 
koutem. Domov nabízí uživa-
telům jednu kulturní místnost 
s audiovizuální technikou vyba-
venou stoly a židlemi a jednu 
oddychovou a relaxační místnost 
se sedacími soupravami. Stravo-
vání uživatelů probíhá v jídelně 
s obsluhou. Složení stravy je v 
souladu se zásadami zdravé 
výživy a respektuje dietní náro-
ky uživatelů. V případě potřeby 
je strava podávána uživateli na 
pokoji. Mimo sociální zařízení se 
sprchovým koutem v každém 
pokoji je k dispozici klientům 
koupelna s vanou a možností 
perličkových koupelí. V Domově 
je také prádelna, kde jsou klien-
tům prány osobní věci, ostatní 
věci pere externí firma, k tomuto 
účelu specializovaná. Dále jsou v 

O osoby bez přístřeší bylo v zimě v našem městě postaráno
Často je potkáváme na 

nádražích, v parcích, v blíz-
kosti supermarketů. Někteří 
z nich nás obtěžují žebráním, 
svým zápachem, hlučným 
chováním, jiní tiše sedí na 
lavičkách a nevnímají okolí. 
V ruce většinou třímají krabi-
ci nejlevnějšího vína.

Bezdomovci. Lidé bez přístře-
ší. Již dávno nejsou problémem 
jen velkých měst. V posledních 
letech pozorujeme, že došlo k 
nárůstu počtu bezdomovců i ve 
Frýdku-Místku. Bezdomovectví 
je vnímáno společností jako ne-
gativní jev a je provázeno směsi-
cí pocitů, lhostejnosti, pohrdání, 
rozhořčení i soucitu.

V našem městě před tímto 
problémem nezavíráme oči. 
Víme, že i takové osoby jsou 
mezi námi a že i ony potřebují 
pomoc. Nejkrizovějším obdo-
bím, které může být pro osoby 

bez přístřeší otázkou života a 
smrti, jsou převážně zimní mě-
síce, zejména takové, kdy rtuť 
teploměru klesne pod -10 °C. V 
době letošních téměř arktických 
mrazů, které nás zastihly v prv-
ní polovině měsíce února, bylo 
v našem městě v pohotovosti 
hned několik organizací, ať už 
státních, či neziskových.

Na větší nápor osob bez pří-
střeší bylo připraveno Středisko 
BETHEL Slezské diakonie, na 
ul. Bahno Příkopy 1309, které 
mimo sociální služby azylový 
dům nabízí noclehárnu pro muže 
a denní centrum. Zde se každý 
příchozí může umýt, uvařit si 
teplé jídlo, ohřát se. Pracovníci 
Střediska BETHEL pak v mra-
zivých dnech, kdy teplota klesla 
i na -24 °C, poskytovali sociální 
službu denní centrum nad rámec 
provozní doby. Téměř 24 hodin 
denně měli bezdomovci mož-

nost se ohřát na tzv. teplých žid-
lích, byl jim poskytován teplý čaj 
a mohli využít sociální zařízení. 
Také jim byla nabídnuta pomoc 
ve formě výměny špinavého 
prádla za čisté. Nouzová situace 
trvala v období od 31. 1. 2012 do 
14. 2. 2012. V té době bylo po-
skytnuto celkem 245 nocování 
na teplých židlích, služba azylo-
vý dům byla využita na 100 %.

Dalším zařízením poskytují-
cím pomoc lidem bez přístřeší je 
od října nově otevřeno Středisko 
SÁRA, které se nachází v bývalé 
budově dětského domova na ul. 
Bruzovská 328 a jehož zřizo-
vatelem je Slezská diakonie. V 
tomto středisku nachází útočiště 
10 žen, 8 matek a 14 dětí. Toto 
zařízení nabízí sociální službu 
noclehárna pro ženy, azylový 
dům pro ženy a azylový dům pro 
matky s dětmi. V období výše 
zmíněných extrémních mrazů 

mohly ženy bez přístřeší využít 
nocleh na teplé židli, tato služba 
byla poskytnuta 42x.

Pomoc osobám bez přístře-
ší nabízelo také Dobrovolnické 
centrum ADRA na frýdeckém ná-
městí. Bezdomovci často využí-
vali sociálního šatníku, žádaným 
zbožím byly hlavně teplé bundy, 
svetry, ponožky, čepice, rukavi-
ce, šály, ale také deky, spacáky. 

Aby měli pracovníci ADRY 
co nabízet, požádali počátkem 
roku prostřednictvím médií 
o pomoc občany.

Lidé na výzvu reagovali, na-
sbíralo se velké množství zimní-
ho oblečení, díky zaměstnancům 
magistrátu města i velké množství 
ponožek, a tak mohly být uspoko-
jeny potřeby osob, které byly ex-
trémními mrazy nejvíce ohroženy.

Dobrovolnické centrum 
ADRA tímto děkuje všem, kteří 
nebyli lhostejní a pomohli.

I nadále však mohou lidé své 
nepotřebné věci donést, pracov-
nice ADRY stále přijímají stany, 
deky, spodní prádlo, obuv, aby i 
v následujících dnech mohli po-
moci lidem v nouzi. 

O osoby bez přístřeší se rov-
něž staral Český červený kříž, 

který nyní sídlí na adrese 1. máje 
2318, v Místku. Vždy v pátek je 
bezdomovcům k dispozici mo-
bilní ošetřovatelská jednotka 
buď na Středisku BETHEL nebo 
na oblastním spolku ČČK, kde 
zdravotní pracovník ošetří drob-
ná poranění, změří tlak, apod.

Dle sdělení pracovnice ČČK 
mají zřízeno ošacovací středis-
ko, které taktéž funguje na dob-
rovolnosti, tzn., že i zde můžete 
odložit své nepotřebné ošacení, 
které je následně nabídnuto so-
ciálně slabším, ať už na oblast-
ní pobočce nebo se dováží do 
azylového domu. I tady si váží 
každé pomoci.

V průběhu mrazivých dnů 
mapovali situaci v ulicích a 
v místech známých častým vý-
skytem osob bez přístřeší nejen 
strážníci městské policie, ale i 
terénní pracovníci Střediska BE-
THEL. Bezdomovce informovali 
o možnostech ubytování. Zále-
želo pak už jen na nich, zda vy-
hledají teplo a střechu nad hla-
vou nebo budou mrznout venku.

Poděkování patří všem, kteří 
se na pomoci osobám ohrože-
ným podíleli. Adéla Gavlasová,

odbor sociálních služeb

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlásilo v roce 2011 výbě-
rové dotační řízení na poskytnutí 
účelových dotací z rozpočtu sta-
tutárního města Frýdku-Místku 
pro právnické a fyzické osoby 
na podporu a rozvoj sociálních 
služeb pro rok 2012. 

Cílem finanční podpory je 
rozvoj a zkvalitnění ucelené sítě 
sociálních služeb na území sta-
tutárního města Frýdku-Místku. 
Programy na podporu a rozvoj 
sociálních služeb jsou rovněž 
v souladu s cíli schváleného 
„Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb na léta 2011-
-2013“ a schváleného „Strate-
gického plánu rozvoje statutár-
ního města Frýdku-Místku na 
období 2012-2025“. Statutární 
město Frýdek-Místek vyhlásilo 
dva dotační programy na podpo-
ru a rozvoj sociálních služeb pro 
rok 2012, a to:
1. Program na podporu a rozvoj 
sociálních služeb pro registrova-
né poskytovatelé soc. služeb
2. Program na podporu ostatních 
aktivit doplňujících sociální služby

V rámci tohoto výběro-
vého řízení obdržel odbor 
sociálních služeb celkem 50 
projektů zaměřených na soci-
ální oblast. Z rozpočtu města 
Frýdku-Místku bylo celkem 
poskytnuto 5,718 mil. Kč.
Mezi jinými byly podpořeny tyto 

nové projekty, např.:
1. Terénní služba Rebel – 

Charita Frýdek-Místek. 
Cílem této služby je sociální 

práce s dětmi a mládeží, které 
pasivně tráví svůj volný čas a 
jsou v nepříznivé sociální situaci.
Kontakt: tel. 605 121 471, www.

Město podpořilo projekty v sociálních 
službách částkou 5,718 mil. Kč

fm.charita.cz
2. Odlehčovací služba – Cha-

rita Frýdek-Místek. 
Cílem této služby je umožnit 

lidem, kteří se starají o svého 
blízkého, nezbytný odpočinek. 
Služba je poskytována například 
v době, kdy tito lidé potřebují na-
stoupit do nemocnice, lázní nebo 
v době rekonstrukce bytu. Posky-
tují krátkodobě sociální pobytové 
služby osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu věku 
nebo zdravotního postižení a o 
které je jinak pečováno v jejich 
přirozeném domácím prostředí. 
Kontakt: tel. 558 632 719, www.
fm.charita.cz/odlehcovaci-sluzby

3. Týdenní stacionář – Chari-
ta Frýdek-Místek. 

Cílem této služby je umožnit li-
dem, kteří se starají o svého blíz-
kého, aby mohli zůstat v pracov-
ním procesu a o svého blízkého 
pečovat o víkendech v domácím 
prostředí. Služba je poskytována 
osobám, které mají sníženou so-
běstačnost z důvodu věku nebo 
zdravotního postižení. 
Kontakt: tel. 558 632 719, www.
fm.charita.cz/tydenni-stacionar

4. „Dům na půl cesty“ – Bílý 
nosorožec, o.p.s. 

Cílem této služby je poskyt-
nout mladým dospělým ve věku 
18 až 26 let na přechodnou dobu 
ubytování a podporu při vstupu 
do samostatného života. Služba 
je poskytována osobám, které 
po dosažení zletilosti opouštějí 
školská zařízení pro výkon ústav-
ní nebo ochranné výchovy, pro-
puštěné z výkonu trestu odnětí 
svobody nebo ochranné léčby, 
odcházející z pěstounské péče.
Kontakt: tel. 774 789 830, www.

bilynosorozec.cz
Dále byly podpořeny projekty 

Modrého kříže v České republi-
ce, o.s. „Poradna Modrého kříže 
v ČR“ a „Následná péče“. Svými 
aktivitami pomáhají lidem ohro-
ženým závislostí na alkoholu a 
hráčských aktivitách a také jejich 
blízkým a rodinným příslušníkům 
a snaží se tímto předejít sociální-
mu vyloučení nebo omezit jeho 
dopady. Také byly podpořeny 
služby Slezské diakonie „Bethel 
Frýdek-Místek, azylový dům“, kde 
je dočasně poskytnuto dospělým 
mužům bez přístřeší ubytování, 
zázemí pro přípravu jídla a kvali-
fikovaná pomoc a lidská podpora 
k řešení jejich nepříznivé životní 
situace, a „Noclehárna pro muže“, 
kde je mužům bez přístřeší, kteří 
se ocitli v obtížné životní situaci, 
poskytnuto přenocování a mož-
nost provedení osobní hygieny.

V neposlední řadě byla pod-
pořena služba Podaných rukou, 
o.s. „Osobní asistence“, kde za-
jišťují komplexní službu osobní 
asistence osobám se zdravot-
ním postižením a seniorům, aby 
uživatelé služby mohli žít v přiro-
zeném prostředí co nejdéle. 

V programu na podporu 
ostatních aktivit doplňujících 
sociální služby byly např. pod-
pořeny projekty občanského 
sdružení ADRA „Dobrovolníci 
v sociálních, zdravotnických za-
řízeních města Frýdku-Místku a 
okolí na rok 2012“ a oblastního 
spolku Českého červeného kří-
že Frýdek-Místek „Humanitární 
služby pro osoby bez přístřeší“, 
kde organizují pomoc pro vylou-
čené skupiny obyvatel a osoby 
v nepříznivé situaci. 

Domov Beskyd DZR, o.p.s.
areálu Domova tři administrativní 
místnosti, vyšetřovna, skladovací 
prostory se specifickým určením 
a prostory pro šatnu personálu. 
Před budovou ze zadní strany je 
vymezena plocha pro venkovní 
pobyt uživatelů.

Pracovníci respektují soukro-
mí při jednání se zájemcem a ro-
dinnými příslušníky. Zachovává 
se důvěrnost informací. Máme 
určenou zastupitelnost pracov-
níků odpovědných za jednání 
se zájemcem o službu. Jsou to: 
sociální pracovník a administra-
tivní pracovník sociálního úseku. 
Všichni pracovníci domova jsou 
schopni podat základní informa-
ce o domově a odkázat na kom-
petentní osoby. Místem jednání 
se zájemcem o sociální službu 
je kancelář sociální pracovnice a 
administrativní pracovnice soci-
álního úseku, nebo mimo domov 
na místním šetření.

Všechny činnosti v domo-
vě provádíme s ohledem na 
maximální zachování a rozvoj 
dosavadních schopností uživa-
tele. Služby jsou poskytované 
v souladu s organizačními, pro-
vozními a pracovními normami 
organizace, vnitřními a bezpeč-
nostními předpisy, pracovní ná-
plní zaměstnanců, pracovními 
postupy a metodikou poskyto-
vání sociálních služeb. Všechny 
tyto dokumenty jsou v souladu s 
platnou legislativou ČR.
ředitel domova Beskyd DZR, 
o.p.s Ing. Libor Sladkovský
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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 
obálce s nápisem „Neotvírat – 

Výběrové řízení
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 
obvyklá je 300 Kč/m2/rok. Žá-
dosti o pronájem s nabízenou 
výší nájmu (zvlášť v zapeče-
těné obálce s nápisem „Neo-
tvírat – pronájem NP Kasárna 
– 26,88“) a informaci, za jakým 
účelem budou nebytové pro-
story užívány, zasílejte na ad-
resu: 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 roz-
hoduje datum poštovního razít-
ka (datum poštovního razítka 
22. 3. 2012).

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

V návaznosti na sociální re-
formu, která nabyla účinnosti 
od 1. 1. 2012, byly na Magistrát 
města Frýdku-Místku přenese-
ny nové úkoly. Na odboru soci-
ální péče tak vznikl nový útvar 
– ODDĚLENÍ TERÉNNÍ PRÁCE 
S NEZAMĚSTNANÝMI A RODI-
NAMI s působností v rozsahu 
celého správního obvodu, kte-
rý zahrnuje nejenom území sta-
tutárního města Frýdek-Místek, 
ale rovněž i katastry dalších 36 
okolních obcí. 

Činnost zmíněného oddělení 
je zaměřena na pomoc rodinám, 
případně jednotlivým osobám, 
které se ocitly v nepříznivé so-
ciální situaci. Například vlivem 
ztráty zaměstnání, trpí hmotnou 
nouzí nebo se potýkají s velkou 
zadlužeností. Praktická aktivi-
ta oddělení spočívá jednak ve 
vyhledávání lidí, kteří potřebují 
pomoc při řešení své nepříznivé 
životní situace a uvítají podání 
pomocné ruky při řešení vznik-
lých problémů. Konkrétní forma 
pomoci se může u jednotlivých 
případů velmi lišit v závislosti na 
osobnosti klienta, jeho vzdělání, 
praxi, sociální situaci a dalších 
okolnostech. Každý člověk je 
jiný a na nepříznivě se vyvíjejí-
cí osobní situaci reaguje jinak. 
Ztráta zaměstnání výrazně ovliv-
ňuje psychiku člověka, zvláště 
pak v situaci opakujících se 
neúspěchů při snaze najít nové 
pracovní místo. Mít zaměstnání 
je jednou ze základních život-
ních jistot. Jeho ztráta může i u 
úspěšného jedince vést k osla-
bení jeho sebevědomí. Může 
se dostavit pocit bezradnosti, 
zejména tehdy, pokud člověk 
v této situaci ještě nebyl, ale 
taktéž, pokud se v obdobné situ-
aci ocitá opakovaně. Paradoxně 
člověk s vyšší mírou zodpověd-
nosti obvykle snáší tento stav 
bolestněji, v horším případě se 
zde projeví i výskyt zdravotních 
obtíží. Může se dostavit rezig-
nace, apatie, uzavírání se do 
sebe, zejména pokud se jedná 
o dlouhodobou nezaměstna-
nost. Ta má také některé znaky. 
Projevuje se zde ztráta pracov-
ních návyků, absence sociálních 
kontaktů, někdy i zanedbávání 
péče o vlastní osobu. Jestliže se 
v rodině nacházejí děti, zasahu-
je celková nepříznivá atmosféra 

Nová nabídka odboru sociální péče
také je. Průvodním jevem neza-
městnanosti je nedostatek finan-
cí, situaci často provázejí spory 
rodičů. Hrozí další sociálně ne-
gativní jevy, často nepromyšlené 
půjčky, hrozba dluhové pasti, vý-
chovné problémy, ztráta funkč-
nosti rodiny nebo její rozpad. 

Opačný trend může nastat, 
když se včas dostaví podpora, po-
moc s problémem, analýza stavu 
a hledání možností ve spolupráci 
se sociálním pracovníkem. Ten 
má přístup k mnoha potřebným 
informacím, poskytne pocit vědo-
mí, že člověk není s problémem 
osamocen. Klientovi se dostane 
pochopení jeho nelehké situace a 
následné pomoci. Strukturovaným 
rozhovorem se zjišťují předpoklady 
pro určitou práci, představy klienta, 
jeho možnosti a osobní mantinely. 
Může dojít k rozvíjení a podpoře sil-
ných stránek jeho osobnosti, které 
jsou předpokladem pro oblast 
uplatnění na trhu práce. Za účelem 
snadnějšího nalezení práce může 
sociální pracovník klienta nasmě-
rovat k motivačním, aktivizačním 
kurzům, může s ním rozvíjet nácvik 
komunikace, nácvik prezentace, 
poskytnout odborné individuální 
poradenství spojené s konkrétní 
situaci při hledání práce, pomoci 
zprostředkovat kontakty na agen-
tury zprostředkování práce, na 
personální agentury a další do-
stupné služby. Poskytnout infor-
mace o bezplatných občanských 
poradnách, podat informace o prá-
vech a povinnostech vyplývajících 
z příslušné legislativy, poskytnout 
pomoc se sepisováním životopisu, 
motivačních dopisů, pomoc s vy-
hledáváním práce v případě potře-
by i doprovod k výběrovému řízení. 
Záleží na potřebách, představách 
klienta a jeho sociální situaci.

Oddělení nabízí také pomoc 
v oblasti dluhů. Efektivnější je 
vždy oblast prevence, než řešit 
již vzniklou situaci. Ze všech 
stran se na nás chrlí informace 
o možnosti nejrůznějších zdán-
livě „výhodných“ půjček, které 
jsou zpravidla doprovázeny 
podbízivou a lákavou reklamou. 
Na druhé straně se stále více 
osob v důsledku nezvládnutí 
své finanční situace ocitá čas-
to v dluhové pasti. Na místě je 
především obezřetnost, je nutné 
si vše dobře rozmyslet, spočítat. 
Nevíte-li si rady, můžete využít 
i služeb sociálního pracovníka. 

Situaci s vámi prodiskutuje, po-
radí, kam a jak se obrátit, do-
poručí poradnu s nezávislým a 
bezplatným poradenstvím apod. 
Existuje poradenství v osmnácti 
právních oblastech na 66 mís-
tech v České republice. Může 
se vám dostat informací, infor-
mačních materiálů nebo včasné 
pomoci bezplatné, nestranné, 
nezávislé, diskrétní. 

Cílem je stabilizace sociálních 
poměrů. Sociální pracovník je 
partnerem při tomto procesu, vy-
školeným, vázaným mlčenlivostí, 
postupuje dle etického kodexu 
sociálního pracovníka. Spoluprá-
ci domlouvá s klientem, společně 
a po dohodě s ním vytváří plán 
postupu a směřuje k cíli, na kte-
rém se s klientem dohodne.

Není žádným tajemstvím, že 
existují i lidé s extrémním zadlu-
žením. Je v zájmu každé lokality, 
aby se těchto jevů vyskytovalo 
v místních podmínkách co nejmé-
ně, protože mají negativní dopad 
také na celou komunitu. A společ-
nost má zájem je řešit. Nejefektiv-
nější postup je, zabránit výrazně 
nepříznivé sociální situaci dříve, 
než k ní dojde. Přijít včas, poradit 
se, a to jak ve chvíli, kdy ztráta za-
městnání hrozí, tak ve chvíli, kdy 
se chystáte vzít si půjčku.

Co tato práce přináší zbytku 
společnosti? Vyhrocené sociální 
poměry mají souvislost s projevy 
kriminality, a tak ani zbytek spo-
lečnosti nebývá uchráněn. Soci-
ální pracovník je profese, která 
je pomáhající profesí. Pomáhá 
v těžkých situacích nalézt řešení 
jak jednotlivým lidem, rodinám, 
tak pomáhá chránit zbytek spo-
lečnosti před nárůstem jevů, 
které ji ohrožují. V posledních 
letech se značně zvedly poža-
davky na vzdělání sociálních 
pracovníků, jejich práce probíhá 
na stále vyšší odborné úrovni 
s důrazem na etickou stránku.

Kontakt:
Kontaktní místo: Místek,

Palackého 115, II. poschodí,
kancelář č. 240, 241, 242

Mgr. Šebestová Radana DiS., 
tel 558 609 671, e-mail: sebes-
tova.radana@frydekmistek.cz

Kožušníková Jana,
tel. 558 609 694, e-mail:

kozusnikova.jana@frydekmistek.cz
Odbor sociální péče,

oddělení terénní práce
s nezaměstnanými a rodinami
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Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spoluprá-
ci s Frýdeckou skládkou, a. s.,
zajišťující svoz komunálního od-
padu na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram svozu 
objemného odpadu v roce 2012, 
tzv. „jarní úklid“, a to formou 
přistavení velkoobjemových 
kontejnerů. V letošním roce na 

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

• dům č.p. 1313 na po-
zemku p.č. 3489 zast.pl. a 
nádv., budova bez č.p./č.e. 
na pozemku p.č. 3490 zast.pl. 
a nádv. a pozemky p.č. 3489 
zast.pl. a nádv. o výměře 542 
m2, p.č. 3490 zast.pl. a nádv. 
o výměře 66 m2, p.č. 3491 
ost. pl. o výměře 745 m2, p.č. 
3492 zahrada o výměře 938 
m2, p.č. 3493 ost. pl. o výměře 
2339 m2 včetně ostatních sta-
veb, příslušenství a vybavení 
na těchto pozemcích , vše k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(ul. Míru), nejnižší nabídková 
cena 6.500.000 Kč.

• budova č.p. 34 na pozem-
ku p.č. 5139 zast.pl. a nádv. a 
pozemek p.č. 5139 zast.pl. a 
nádv. o výměře 545 m2 včetně 
všech součástí a příslušenství, 
k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, 
obec Frýdek-Místek, nejnižší 
nabídková cena 1.900.000 Kč 

• budova č.p. 752 na po-
zemku p.č. 1723 zast.pl. a 
nádv. a pozemek p.č. 1723 
zast.pl. a nádv. o výměře 330 
m2, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (Pionýrů), nejnižší na-
bídková cena 5.736.000 Kč

• nebytová jednotka 549/7 
včetně podílu 452/992 na spo-
lečných částech budovy č. p. 
549 a zastavěném pozemku 
p. č. 202/66 zast. pl. a nádv. 
a souvisejícím pozemku p. č. 
202/211 ostatní plocha k. ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Růžový pahorek), nejnižší na-
bídková cena 3.500.000 Kč 

• objekt bez č.p./č.e. (stav-
ba občanské vybavenosti) na 
pozemku p.č. 202/210 zast.
pl. a nádv. a pozemek p.č. 
202/210 zast.pl. a nádv. o 
výměře 15 m2 včetně všech 
součástí a příslušenství, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek 
(Růžový pahorek), nejnižší na-
bídková cena je 302.250 Kč

Nabídkové licitační řízení 
se uskuteční dne 28. 3. 2012

ve 13.00 hod. budova č.p. 
1313, k.ú. Frýdek

Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabízí k prodeji níže uvedený 
nábytek formou nabídkového 
licitačního řízení:
• dvoudveřová knihovna s pro-
sklenými dvířky – nejnižší nabíd-
nutá cena může být 14.000 Kč,
• zasedací stůl – nejnižší nabíd-
nutá cena může být 6.000 Kč,
• psací stůl – nejnižší nabídnutá 
cena může být 10.000 Kč,
• židle se znakem (9 ks) – nej-
nižší nabídnutá cena může být 

Nabídkové licitační řízeníNabídkové licitační řízení
350 Kč/ks,
• šatní skříň (2 ks) – nejnižší nabíd-
nutá cena může být 3.960 Kč/ks.

Prodej formou nabídkového li-
citačního řízení se uskuteční dne 
11. 4. 2012 v 15,00 h. v zasedací 
síni v budově Magistrátu města 
Frýdek-Místek, Radniční č. 10, 
Frýdek-Místek. Případné dota-
zy, včetně domluvení prohlídky 
výše uvedeného nábytku, na tel. 
558 609 177, p. Vincurová, odbor 
správy obecního majetku MMFM.

Nabídkové licitační řízení
ve 13.30 hod. budova č.p. 34, 

k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
ve 14.00 hod. budova č.p. 

752, k.ú. Místek
ve 14.30 hod. nebytová jed-

notka 549/7, k.ú. Frýdek
ve 15.00 hod. objekt bez 

č.p./č.e. na pozemku p.č. 
202/210, k.ú. Frýdek

v zasedací síni odboru 
správy obecního majetku 
Magistrátu města Frýdku-
-Místku, ul. Radniční 10. 

Účastník nabídkového licitač-
ního řízení se před jeho konáním 
prokáže platným občanským 
průkazem a dokladem o zapla-
cení jistiny. Jde-li o právnickou 
osobu, je účastník povinen před-
ložit výpis z obchodního rejstříku 
a písemné zmocnění k tomu, 
že je oprávněn jednat jménem 
právnické osoby, nejde-li o sta-
tutární orgán. 

Výše jistiny je stanovena 
na 10% z nejnižší nabídkové 
ceny a je splatná nejpozději 
dne 23. 3. 2012 na účet sta-
tutárního města Frýdek-Místek, 
č.ú. 6015-928781/0100, var. 
symbol: 
budova č.p. 1313, k.ú. Frýdek
 VS 36131313
budova č.p. 34, k.ú. Lískovec u 
Frýdku-Místku VS 361334
budova č.p. 752, k.ú. Místek
 VS 3613752
nebytová jednotka 549/7, k.ú. 
Frýdek VS 36135497
objekt bez č.p./č.e. na pozem-
ku p.č. 202/210, k.ú. Frýdek
 VS 3613202

Příklepem licitátora vzniká 
zájemci s nejvyšší nabídkou 
právo na uzavření kupní smlou-
vy k prodávané nemovitosti 
za nejvyšší nabídkovou kupní 
cenu. V případě, že zájemce 
s nejvyšší nabídkou nezapla-
tí nejvyšší nabídnutou kupní 
cenu ve lhůtě 60 dnů ode dne 
konání nabídkového licitační-
ho řízení, vzniká Statutárnímu 
městu Frýdek-Místek nárok na 
smluvní pokutu ve výši složené 
jistoty. Ostatním účastníkům se 
jistota vrací. 

Bližší informace – Magistrát 
města FM, tel. 558 609 172, 
558 609 171.

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě
a místních částech v roce 2012 – „JARNÍ ÚKLID“

jaře budou velkoobjemové kon-
tejnery přistaveny na 60 svozo-
vých místech, jak je uvedeno v 
harmonogramu. Přistaveny bu-
dou vždy dopoledne uvedeného 
dne, nejpozději do 11. hod., a 
vyvezeny budou následující den 
opět dopoledne, nejpozději do 
11. hod. Upozorňujeme, že od-
pad smí být odkládán pouze do 
kontejnerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner bude 
považováno za odkládání od-

padu mimo vyhrazené místo dle 
ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, s 
možností udělení pokuty až do 
výše 50 000,- Kč. V době konání 
svozu bude Městská policie Frý-
dek-Místek provádět pravidelné 
kontroly konkrétních stanovišť a 
bude sankcionovat na místě ty, 
kteří se dopustí přestupku proti 
veřejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner. 

2. 4. a 16. 4.
Frýdek, Panské Nové Dvory – u č. p. 2416 
Frýdek, Panské Nové Dvory – u býv. hřiště TJ Slezan
Frýdek, ul. K Hájku – u obchodu a u č. p. 2958
Frýdek, ul. Bruzovská – u vodárny
Místek, ul. Kollárova – u pečovatelských domů
Místek, ul. Fibichova – poblíž gymnázia
Místek, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805

3. 4. a 17. 4.
Frýdek, ul. K Lesu – naproti kříže
Frýdek, ul. Vršavec – u lesa
Frýdek, ul. Mánesova-Žižkova – u pivnice
Místek, ul. Beethovenova – na parkovišti
Místek, ul. Myslbekova – u rozvodny
Místek, ul. Ke Splavu – u nádob na separovaný odpad

4. 4. a 18. 4.
Frýdek, ul. Slezská – na parkovišti
Frýdek, ul. Černá cesta – u obchodu
Frýdek, ul. Křižíkova – autobusové stanoviště VP
Lískovec – za výrobnou krůtích výrobků
Frýdek, ul. J Hakena – u večerky „Maják“
Frýdek, ul. Tolstého – u telefonní budky

5. 4. a 19. 4.
Frýdek, ul. I. P. Pavlova – vedle č. p. 284
Frýdek, ul. Nad Mostárnou – u lávky
Frýdek, ul. J. Skupy – za kulturním domem
Frýdek, ul. Cihelní – u gymnázia a SOŠ (dříve 10. ZŠ)
Frýdek, ul. Klicperova – u popelnic
Frýdek, ul. Slunečná – naproti č. p. 290 (POUZE DNE 5.4.!)
Frýdek, ul. Slunečná – naproti domů č. p. 302–304

(POUZE DNE 19.4.!)
10. 4. a 24. 4.

Místek, ul. Hálkova-Březinova – u výměníku

Místek, ul. ČSA – u č. p. 1935 (na parkovišti)
Místek, ul. Anenská – poblíž č. p. 632
Místek, ul. Zd. Štěpánka – za restaurantem
Místek, ul. Bezručova – u betonových zábran
Místek, ul. K Olešné – u č. p. 1332

11. 4. a 25. 4.
Místek, ul. J. Trnky – u restaurace Morava
Místek, ul. Dr. Vaculíka – parkoviště za 8. ZŠ
Místek, ul. Frýdlantská – u věžáků
Lysůvky – u telefonní budky, naproti zahradnictví 
Zelinkovice – poblíž mateřské školy, u nádob na separ. 
odpad (POUZE DNE 11.4.!)
Zelinkovice – ul. Rovenská, mezi č. p. 4 a 5, v zatáčce u lip

(POUZE DNE 25.4.!)
Chlebovice – u transformátoru a u pošty

12. 4. a 26. 4.
Frýdek, ul. Novodvorská – J. Čapka
Frýdek, ul. M. Chasáka – u domu č. p. 3149
Frýdek, ul. Pekařská – naproti domu č. p. 3057
Místek, ul. Pavlíkova – u nádob na separovaný odpad
Místek, ul. Lesní – za domem č. p. 505
Místek, ul. Palkovická – u podchodu

29. 3. a 23. 4.
Lískovec – u hasičské zbrojnice a u hřbitova
Skalice – u kulturního domu
Skalice – u vrby (POUZE DNE 29.3.!)
Skalice – u žampionárny (POUZE DNE 23.4.!)
Skalice – u kostela
Místek, ul. Polní – u hřiště
Místek, ul. Kolaříkova – naproti domu č. p. 1589
Místek, ul. Spořilov – za domem č. p. 1612
Místek, ul. Čelakovského – bývalá prodejna

HARMONOGRAM SVOZU

V době od 13. 4. do 16. 4. 
bude umístěn velkoobjemový 
kontejner také na ul. Míru, a to 
v místě u prádelny a u hřiště, a 
Skalice – Kamenec, rozcestí. 
Kontejner bude umístěn v pátek 
dne 13. 4. v dopoledních hodi-
nách, stažen bude v pondělí 16. 
4. také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontej-
nerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ 
ODPAD (např. skříně, ostatní 
nábytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebezpečný 
odpad (např. mazací a motorové 
oleje, olejové filtry, televizory, 
monitory, počítače, obrazov-
ky, lednice, mražáky, zbytky 
barev, laků a ředidel, použité 
obaly od postřiků, autobaterie a 
monočlánky, prošlé a nepotřeb-
né léky). Tyto odpady můžete 
odložit ve sběrném dvoře (ul. 
Panské Nové Dvory – v objektu 
společnosti Frýdecká skládka, a. 
s., ul. Hlavní – pod estakádou, 
před vjezdem do objektu závodu 
Slezan 09, ul. Collo-louky – ved-

le supermarketu Tesco) nebo v 
mobilní sběrně (umístění zveřej-
něno na internetových stránkách 
města – www.frydekmistek.cz). 

Do velkoobjemových kontejnerů 
NEPATŘÍ stavební odpad ani bio-
logický odpad (např. větve, tráva).

Změna umístění velkoobjemo-
vých kontejnerů v rámci ulice vy-
hrazena. Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního prostředí 
a zemědělství, tel. 558 609 561 
nebo přímo na Frýdeckou skládku, 
a. s., tel. 558 440 066.
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skříně, 
ostatní nábytek, koberce, mat-
race.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 20.-22. 3. 
U krytého bazénu 27.-29. 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
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 
zahájila výkup, železných kovů na SD 
Collolouky. Ceník je uveden na sběr-
ném dvoře. Případně na uvedeném tel. 
čísle: 725 223 912

Výkup papíru se provádí na SD
Collolouky 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

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

- nebytový prostor o celkové vý-
měře 24,7 m2 nacházející se v ob-
jektu bez č.p./č.e., k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (křížový podchod).

Výše nájemného v místě obvyklá 
je 1 800 Kč/m2/rok. Žádosti o proná-
jem s nabízenou výší nájmu (zvlášť 
v zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat – pronájem NP – křížový 
podchod“) a informaci, za jakým 
účelem budou nebytové prostory 
užívány, zasílejte na adresu: Ma-
gistrát města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 
1148, 738 01 Frýdek-Místek, maxi-
málně do 22. 3. 2012 do 12 hodin. U 
nabídek podaných poštou rozhodu-
je datum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 22. 3. 2012).

- nebytový prostor o celkové vý-
měře 3 m2 nacházející se v objektu 
malého podchodu u bývalého au-
tobusového nádraží, k.ú. Místek, 
obec Frýdek-Místek (prodejní box).

Výše nájemného v místě ob-
vyklá je 1 800 Kč/m2/rok. Žádosti 
o pronájem s nabízenou výší ná-
jmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem 
NP – prodejní box“) a informaci, 

Výběrové řízení
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 nabí-
dek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 22. 3. 2012).

- nebytový prostor o celkové 
výměře 96 m2 nacházející se 
v objektu č.p. 129, ul. Palacké-
ho, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek (bývalá tiskárna).

Výše nájemného v místě ob-
vyklá je 1 800 Kč/m2/rok. Žádosti 
o pronájem s nabízenou výší ná-
jmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem 
NP – bývalá tiskárna“) a informa-
ci, za jakým účelem budou neby-
tové prostory užívány, zasílejte 
na adresu: Magistrát města Frý-
dek-Místek, odbor správy obecní-
ho majetku, Radniční 1148, 738 
01 Frýdek-Místek, maximálně do 
22. 3. 2012 do 12 hodin. U nabí-
dek podaných poštou rozhoduje 
datum poštovního razítka (datum 
poštovního razítka 22. 3. 2012).

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



12 Březen 2012Kultura

VERNISÁŽ: Kustod sbírky Pavel Hlavatý, 
známý český grafik.         Foto: Petr Pavelka

Bílek, Hodek, Jaroněk, Je-
newein, Jiřincová, Kobliha, 
Konůpek, Švabinský, Váchal. 
Co jméno, to symbol. Plejáda 
představující český symboli-
smus v grafické tvorbě první 
poloviny 20. století je k vidění 
až do poloviny dubna v Gale-
rii Pod zámkem.

„Jsem nesmírně ráda, že 
tato prestižní výstava zavítala i 
k nám,“ vyjádřila se k Pražské 
grafické sbírce DRIT, která již při-
bližovala české umění například 
ve Francii, na Sicílii nebo v Číně, 
galeristka Ivana Cviková, než 
předala slovo kustodovi sbírky 
malíři a grafikovi Pavlu Hlavaté-
mu. Ten vysvětlil její smysl a cíl 
v podobě osvěty a prezentace 
českého umění z pozic privátní 
sbírky. „Zaplnili bychom i deset-
krát větší prostory než jsou tady, 
a i proto zde převažují díla menší, 
která jsou ovšem rovněž cenově 
přístupnější. Utržené peníze zno-
vu investujeme do nákupů pro 
naši sbírku,“ řekl Pavel Hlavatý, 
který představil drobnou zajíma-
vostí každého z autorů, kteří vy-
užívali symbolů jako výrazového 
prostředku. „Český symbolismus 

Prestižní výstava v Galerii pod zámkem
se stal nedílnou a 
zářivou součástí ev-
ropského výtvarného 
projevu,“ připomněl.

V Galerii pod zám-
kem si můžete za-
koupit díla Františka 
Bílka, který do nich 
promítá křesťanskou 
filozofii, Josefa Hod-
ka, jehož věčným 
námětem je žena, 
Bohumíra Jaroňka, 
který se v pozdějších 
pracích pustil do vy-
tváření nejčistšího 
světa podobně jako 
Josef Lada. Felix 
Jenewein ztělesňuje 
duševní krasu s vyš-
šími ideami mravní-
mi, Ludmila Jiřincová 
tíhne k romantické-
mu lyrismu, Franti-
šek Kobliha přinesl 

považovány za nejkrásnější na 
světě. Skupinu uzavírá Josef Vá-
chal, nejvýznamnější osobnost 
pozdního českého symbolismu, 
kreslíř divoké a obludné fantazie. 
„Byl jako básník Baudelair,“ cha-
rakterizuje jej Hlavatý.  (pp)

do českého černobílého projevu 
nostalgii i dekadenci. Jan Konů-
pek nabízí díla mystická a vizio-
nářská, ze záhrobí i fantastiky. 
Maxmiliána Švabinského netře-
ba představovat už pro jeho me-
ziválečné bankovky, které jsou 

Milovníky dobrého divadla 
čekají v dubnu skvělé zážitky. 
V rámci akce Duben – měsíc 
divadel se do Frýdku-Místku 
sjede herecká špička z celé 
republiky. Na prknech Nové 
scény Vlast se vystřídají zná-
má jména jako Iva Janžurová, 
Ivana Chýlková, Eva Holubo-
vá a mnoho dalších.

Vše zahájí 4. dubna předsta-

KulturaFM přichystala Duben – měsíc divadel
vení Soukromý skandál pražské-
ho Studia Dva v hlavních rolích s 
Kryštofem Hádkem a Evou Holu-
bovou. 16. dubna bude program 
pokračovat populárním předsta-
vením Z deníku Ostravaka reži-
séra Radovana Lipuse. Hned ná-
sledující do našeho města zavítá 
legendární Radošínské naivné di-
vadlo z Bratislavy s představením 
Len tak prišli. Ivanu Chýlkovou a 

Evu Holubovou můžete vidět 24. 
dubna ve hře Klára a Bára. Na 
závěr, 27. dubna, jsme pro vás 
přichystali exkluzivní moravskou 
premiéru hry Na mělčině praž-
ského divadla Kalich v hlavní roli 
s Ivou Janžurovou a Miroslavem 
Vladykou. Konkrétní informace 
o výši vstupného a předplati-
telských skupinách najdete na 
www.kulturafm.cz

Skupina Wohnout v rámci 
svého „TOURNÉ ČESKÝCH 
BOHÉMŮ“ zavítá do hudeb-
ního klubu Stoun po více jak 
dvou letech. „V pátek 23. 3. 
od 18 hodin k nám do klubu 
zavítá stálice české hudební 
scény,“ říká šéf a dramaturg 
klubu Kamil Rudolf a dále 
láká: „Wohnout si přivezou 
jako předkapelu skvělou par-
tičku Five‘o‘Clock Tea“.

Tato pražská kapela, která 
vznikla v roce 1996, produkuje 
zajímavou a charakteristickou 
hudbu a vtipné, často jen stě-
ží pochopitelné texty. Hlavními 
představiteli jsou bratři Homolo-
vé. Hrají ve složení bratři Jan a 
Matěj Homolovi (zpěv, kytary), 
Jirka Zemánek (basová kytara, 
zpěv) a Zdeněk Steiner (bicí). 
Vsadili na pestré, tvrdé, ale me-
lodické kytary, české texty a pře-
devším energií nabité koncerty. 
Do širšího povědomí se dostali v 

Wohnouti zavítají do Frýdku
roce 1998, kdy předskakovali Lu-
cii na jejich výročním turné, Žlu-
tému psu na turné a Offspring na 
koncertu v Praze. Mají za sebou 
desky CunDaLla (1998), Zlý noty 
na večeři (2000), Pedro se vrací 
(2002), Rande s panem Bendou 
(2004), Polib si dědu (2008) a 
Karton veverek (2009), které bylo 
k mání nejprve v digitální podobě 
od března 2009 a fanoušci si ho 
mohli exkluzivně stáhnout na 
hudebním portálu www.t-music.
cz. Poté v roce 2011 vydala další 
desku s názvem Našim klientům, 
s kterou sklidili velký úspěch na 
české scéně.

Vstupenky na WOHNOUT v 
ceně 150,- Kč jsou k dostání v 
předprodeji v Beskydském infor-
mačním centru na Zámeckém 
náměstí ve Frýdku a na Náměstí 
Svobody v Místku. Dále se vstu-
penky prodávají v baru Pavlač 
(na ulici Farní 16 ve Frýdku) a 
samozřejmě také ve Stounu.

Poprvé ve své historií zaví-
tá ve čtvrtek 29. 3. v 18 hodin 
do hudebního klubu Stoun v 
rámci svého turné Sado Disco 
Derniera Tour kapela Cocotte 
Minute. Fanoušci této partič-
ky můžou očekávat energe-
tickou show, projekci a nové 
písničky na připravované CD. 

Již od první desky patří CM 
na špičku české crossoverové 
scény. Kapela vyniká svým neza-
měnitelným syrovým soundem a 
neobvyklým charismatickým hla-
sem zpěváka Zellera, který navíc 
neváhá svými texty obsáhnout 
témata, do kterých se většina tex-
tařů v české kotlině bojí pouštět.

Cocotte Minute hrají pravidel-
ně na klubových podiích v celé 
republice a na většině velkých 
českých prestižních festivalů. Ani 
v zahraničí není skupina žádným 
nováčkem, během svého pů-
sobení již absolvovala turné po 
Ukrajině, Bělorusku či Francii a 
má za sebou jednotlivá vystou-
pení v Itálii, Chorvatsku a na 

Cocotte Minute historicky
poprvé ve Stounu

Slovensku. CM jdou systema-
ticky díky poctivé a tvrdé práci 
za svým. Jako jediným ze své 
generace se jim podařilo prorazit 
mimo žánr v masovém měřítku. 
Za kapelou je již velmi výrazná 
stopa v podobě tří úspěšně pro-
dávaných alb a deseti videoklipů, 
které se pravidelně objevují v 
předních médiích.

Prvních 30 návštěvníků do-
stane zdarma dvouCD Sado 
Disco se speciální podepsanou 
stickerkou. Vstupenky na Co-
cotte Minute stojí 150 Kč. 

Ty Nikdy Label poprvé zaví-
tal do Frýdku-Místku v minulém 
roce na letní scénu hudebního 
klubu Stoun v zahradě Národ-
ního domu. Po velkém ohlasu 
z tohoto vystoupení k nám zaví-
tají v sobotu 24. 3. tentokrát pří-
mo do klubu Stoun. Na koncer-
tě si budete moci poslechnout 
novou desku, kterou skupina 
v tomto roce vydala.

Pokud by se na poli českého 
hip hopu hodnotilo, které vyda-
vatelství je v posledních letech 
nejaktivnější, na předních příč-
kách by určitě stál label s ná-

Ty Nikdy Label se představí ve Frýdku-Místku
zvem Ty Nikdy. Za rok 2011 zá-
stupci Ty Nikdy mezi fanoušky 
vypustili čtyři nové desky (Ide-
aFatte – Dočasně nedostupní, 
Ty Nikdy – Nohama na zemi, 
DJ Fatte – Což takhle dát si 
Tesař a MC Gey & DJ Fatte – 
Imaginarium), jedno tour DVD a 
také dvě velká československá 
turné. K tomu lze přičíst ještě 
bezpočet nových singlů a video-
klipů a v neposlední řadě také 
Ty Nikdy merchandise, který je 
mnohdy vyprodaný ještě v den 
jeho naskladnění.

Ale to všechno byl rok 2011. 

V aktuálním roce Ty Nikdy v žád-
ném případě nehodlá polevit a 
pro své fanoušky si vydavatelství 
přichystalo opravdovou lahůdku 
v podobě nové desky s jednodu-
chým a výstižným názvem Label, 
na které se podílí všech deset 
členů tohoto seskupení – Idea, 
Rest, Paulie Garand, MC Gey, 
Boy Wonder, DJ Fatte, Kenny 
Rough, Inphy, Dubas a FNTM. 
Zakladatel a hlavní tvář Idea se 
ke konceptu celé desky vyjádřil 
takto: „Dokud věci jdou dělat a 
label má svoje pevné místo na 
československé hudební scéně, 
je potřeba věci stmelovat a po-
tvrzovat. Proto jsme se rozhodli 
udělat společnou desku, kde se 
objevují všichni členové z labelu, 
všichni producenti & MCs. Chtěli 
jsme dosáhnout toho, aby na 
posluchače promluvil label jako 
celek. Samotnou desku jsme i 
tak nazvali, protože skutečně 
tvoří ucelenou skupinu názorů, 
postojů, vkusu atd.“

Návštěvníci koncertu se mo-
hou těšit na speciální show, ve 
které vystoupí „jádro“ Ty Nikdy 
– Idea, Rest, Paulie Garand, 
MC Gey a DJ Fatte. Tuto show 
doplní také DJs Inphy, FNTM a 
Kenny Rough, kteří se budou 
starat o zábavu před a po kon-
certu. Historie Ty Nikdy labelu 
sahá do roku 2006, kdy vzniknul 
převážně kvůli možnosti ne-
závislého vydávání desek pro 
domovskou kapelu IdeaFatte. 
Během následujících let se však 
rozrostl tak, že aktuální deska 
Label bude již třináctým fyzic-
kým nosičem.
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Městská knihovna F-M

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
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

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

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

15. 3. 2012 v 16:00, 24. 3. 2012 ve 14:00
IV. LEKCE – MANIPULACE

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

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.

Terénní služba Rebel je jedním ze 
středisek Charity Frýdek-Místek a je 
určena pro děti a mládež, které pa-
sivně tráví svůj volný čas, nachází 
se v nepříznivé životní situaci a je 
potřebné jim poskytovat informace, 
podporu a odbornou pomoc v jejich 
přirozeném prostředí.

Na REBEL-festu zahrají amatérské hu-
dební skupiny a k vidění budou také tančení 
vystoupení dětí a mládeže z našeho regio-

Terénní služba Rebel pro děti a mládež
pořádá druhý mini festival REBEL-fest

nu. Jako doprovodný program bude ukázka 
výtvarných aktivit ve formě graffiti a přítomní 
si budou moci graffiti sami vyzkoušet. RE-
BEL-fest zahájí místní kapela Hrozen a jako 
poslední zahraje místní kapela Meat Meat. 

REBEL-fest proběhne v sobotu 17. 3.  
v nízkoprahovém klubu Ú-kryt (J. z Po-
děbrad 3109, F-M) od 16:00 do 22:00 h.

Vstupné je zdarma.
Bližší informace na tel.: 732 178 121 

nebo rebel.f-m@caritas.cz

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

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

16. 3., 23. 3. – 10:15

V sobotu 24. března v 17 hodin uvedou spojené pěvecké sbory SMETANA 
Frýdek-Místek a LAŠAN Brušperk oratorium GOLGOTA pro sóla, sbor a varhany 
od Václava Vlastimila Hausmanna, českého skladatele přelomu 19. a 20. století. 

Tato okouzlující romantická skladba, doplněná verši a obrazy, zazní v kostele 
sv. Jana a Pavla v Místku v rámci cyklu Velikonočních koncertů. Přijďte se ztišit 
ze shonu uspěchaného světa a naslouchat tónům krásné hudby!

Velikonoční koncert

V březnu se do Frýdku-Místku vrací 
oblíbený filmový festival pro přízniv-
ce cestování – Expediční kamera. V 
letošní nabídce jsou filmy mj. o prv-
ním sólo sjezdu řeky Kongo, zdolání 
nejvyššího pobřežního útesu na světě 
v Grónsku, dobývání neslezených vr-
cholků v Tiberu, cestě Mongolskem na 
koňském hřbetě a mnoho dalšího!

Filmový festival Expediční kamera je 
celovečerní promítání filmů o dobrodruž-
ství, divoké přírodě, extrémních zážitcích 
i sportech. Od 2. února do 24. března 
2012 mohou diváci ve 111 městech ČR 
zhlédnout šest nejlepších outdoorových 
filmů uplynulé sezóny. Spolupořadatelem 
Expediční kamery je NATIONAL GEO-
GRAPHIC Česko. „Těší nás velký zájem 

Nejlepší outdoorové filmy v Nové scéně
o pořádání festivalu i v menších městech. 
Jsme rádi, že můžeme nejlepší filmy uply-
nulé sezóny ukázat i tam, kde by jinak 
takovou možnost neměli,“ říká manažer 
festivalu Dan Hála a dodává: „Počtem 
míst konání jsme zdaleka nejrozšířenější 
cestovatelský či outdoorový filmový festi-
val v Česku.“

Filmový festival Expediční kamera 
začíná v Nové scéně Vlast v pátek 23. 
března od 18:00. Celovečerní vstupné je 
100 Kč, resp. 90 Kč pro studenty, seniory 
a ZTP (dva bloky). Vstupné na jeden fil-
mový blok je 60, resp. 50 Kč. Vstupenky 
lze zakoupit v Nové scéně Vlast, v poboč-
kách BIC a on-line na www.kulturafm.cz. 
Více informací o promítaných filmech na-
jdete na www.expedicnikamera.cz.

Program:
1. blok 

18:00 Zahájení
18:10 NEJDELŠÍ CESTA

18:15 VE VLČÍ KŮŽI PO STOPÁCH 
DŽINGISCHÁNA 

Mongolskem na koňském hřbetě. Oceně-
ní: MHFF – Nejlepší cestopisný film

19:00 LIFE CYCLES
Geniálně technicky propracovaný snímek 

vás vtáhne do světa ďábelských jízd 
na horských kolech ve všech ročních 

obdobích. Ocenění: X-Dance Film festival 
– Nejlepší film, Nejlepší režie; Vancouver 
International Film Festival – Nejlepší film; 
Bovec Outdoor Film Festival – Nejlepší 

divácky oceněný film.
19:45 ÚLITBA GANÉŠOVI

O lezecké umění na indické stěně The 

Ganesh. Ocenění: MHFF – Nejlepší 
horolezecký film 
20:05 Přestávka

2. blok
20:20 MAZUNGU

První sólo sjezd řeky Kongo od pramene 
až k moři. I v 21. století lze zažít opravdo-

vé dobrodružství.
20:45 CO SE STALO NA OSTROVĚ PAM
Zdolání nejvyššího pobřežního útesu na 
světě. 1500 metrů vysoká kolmá stěna v 
Grónsku! Ocenění: MHFF – Vítěz hlavní 

ceny festivalu
21:15 ODKUD NENÍ NÁVRATU

Špičkoví horolezci se vydávají na nesle-
zený vrchol ve východním Tibetu. Oceně-

ní: MHFF – Zvláštní cena poroty
21:40 Závěr 
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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.

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

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 evangelickým uměním toleranční doby: 
od doby vydání Tolerančního patentu 
(1781) do vydání tzv. Protestantského 
(císařského) patentu (1861), který stano-
voval, 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, fo-
tografuje od roku 1960. Zpočátku ho za-
ujala ostravská průmyslová krajina, pod 
vlivem setkání a přátelství s dr. Rudolfem 
Jandou začal fotografovat zejména přiro-
zenou a nedotčenou krajinu. Jeho první 
černobílé fotografie vznikaly měchovými 
přístroji, v 80. letech přešel na barevnou 
fotografii a dnes používá digitální foto-
aparát. Výstava nabízí průřez jeho dosa-
vadní tvorbou. 
Potrvá do 8. dubna 2012.

PUTOVÁNÍ PO BESKYDECH
Proměny beskydské turistiky v posled-

ních 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 kan-
cionálů 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 expo-
zice Frýdek – mariánské poutní místo.
Potrvá do 30. listopadu 2012.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

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

Pro děti 
Sobota 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

17. 3. (so) od 20h - Slávek JANOU-
ŠEK &. Luboš VONDRÁK

Tradiční jarní koncert legendárního folko-
vého dua, které vás nejen neopakovatel-
ně 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 
interpretů „čundrácké“ muziky. Přijďte si 
zazpívat, 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. 

Bude možnost zhlédnout fotografie z čin-
nosti 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 Biolko-
vá o očkování dětí na téma „Nemoci v 

dětském kolektivu – neštovice a žlouten-
ka“. Začátek v 10.30hod.

23. 3. - Výtvarka – Jarní obrázky 
z krepového 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 pro-

storách 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. 

NOVINKA!
Každý pátek se vždy bude střídat cvičení 

rodičů s dětmi s výtvarkou! Nebude již 
probíhat současně!

Nabízíme také kurz Orientálních tanců 
pro maminky začátečnice.

Bude probíhat v prostorách KM Broučci 
vždy ve středu dopoledne.

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. Čekají nás tanečky, písničky apod. 

Ochutnáme také narozeninový dort! 

DEVADESÁT LET CHATY
NA PRAŠIVÉ

Přednáška v zámeckém klubu přiblíží čin-
nost Pobezkydské jednoty slezské a vý-
stavbu první české chaty ve slezské části 
Beskyd. V 16.00 hod. derniéra výstavy 
„Putování po Beskydech“.
Čtvrtek 29. března v 16,30 hodin – před-
náškový sál v Zeleném domě

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

Český pozdní symbolismus v grafické 
tvorbě 1. poloviny 20. století

Pražská grafická sbírka DRIT
Bílek, Hodek, Jaroněk, Jenewein, Jiřinco-
vá, Kobliha, Konůpek, Švabinský, Váchal.

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Předplatitelská skupina
Zámecké koncerty

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 Národním 
domě Frýdek-Místek. Vstupné 150 Kč/děti a 
senioři 80 Kč. Prodej vstupenek na všechny 
koncerty probíhá v Nové scéně Vlast, v po-
bočkách BIC a on-line na www.kulturafm.cz

KURZY - NÁRODNÍ DŮM
Pohybové kurzy pro jednotlivce

a rodiče s dětmi
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 pro-
tahovací cviky, zvláštní způsoby dýchání, 
energetická cvičení, uvolnění těla, zklid-
nění psychiky, masáže. Tato cvičení do-
vedou ozdravit organismus a mohou jej 
cvičit ženy v každém věku, které mají zá-
jem udělat něco pro své zdraví. Kurzovné 
600 Kč/10 lekcí. Informace o přihlašová-
ní 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.
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ OTE-

VŘENO (DLE PROGRAMU): PO 18:00 - 02:00, ÚT až ČT 18:00 - 24:00,
PÁ a SO 18:00 - 04:00 ZAČÁTKY AKCÍ V 20:00, ZAČÁTKY KONCERTŮ VE 21:00

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

klubnezbeda.f-m@caritas.cz

KLUB NEZBEDA
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

DIVADLO
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 Pantů-
ček, Aleš Háma/Martin Zouhar, Monika 
Absolonová/Ivana Andělová, Mahulena 

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

Předplatitelská skupina B
Vstupné 400 Kč

Prodej vstupenek na divadelní před-
stavení probíhá v Nové scéně Vlast, v 

pobočkách
BIC a on-line na www.kulturafm.cz

DIVADÉLKA PRO DĚTI
Ne 18. 3. 15.00

Princezny a loupežníci
ING Kolektiv – Divadlo Čtyřlístek

Pohádka o třech princeznách, jež byly 
uneseny loupežníky, prožily mnohá 

protivenství a taškařice, 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 pohádkový 
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 pobočkách 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, volnomyšlenkář-
ského 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 

15. 3. Přivolávání jara
 – malování na okna

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

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

chodíme sportovat do tělocvičny na 4. ZŠ

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,-
20. 3. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJS A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT,ELECTRO
VSTUP ZDARMA
21. 3. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE, VSTUP ZDARMA!!!
22. 3. čtvrtek PUNKROCK NIGHT
DJ JUTA A A VEČER PLNÝ PUNKROCKU, 
VSTUP ZDARMA

23. 3. pátek WOHNOUT-LIVE! 
KONCERT KULTOVNÍ KAPELY! PŘED-
PRODEJ
24. 3. sobota TY NIKDY LABEL-HIP-HOP 
PARTY
PAULIE GARAND, REST, IDEA, GEY, DJ 
FATTE, BURCHO, BJALY!, SHUPSTA!!
28. 3. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE, VSTUP ZDARMA!!!
29. 3. čtvrtek COCOTTE MINUTE – LIVE!
KONCERT SKVĚLÉ KAPELY, POPRVÉ VE 
STOUNU! PŘEDPRODEJ
30. 3. pátek BASS CONTACT -13
RACKTACKTEK &YUKO (AUSTRIA), JA-
HRIDER, ELBRUS GIFFI.G (PFC)
31. 3. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS
DJ KAMIL A MATES HRAJÍ TY NEJLEPŠÍ 
HITY VŠECH DOB
PŘIPRAVUJEME:
7. 4. SUNSHINE
14. 4. JIŘÍ SCHMITZER – KULTOVNÍ VY-
STOUPENÍ ZNÁMEHO HERCE A ZPĚVÁKA

hranicemi svého rodného Finska v titulní 
roli představí vůbec poprvé. Nového 

nastudování Toscy se chopil uznávaný 
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 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 
Davida Cronenberga: Nebezpečná 

metoda
Viggo Mortensen a Michal Fassbender 

jako S. Freud a C. J. Jung se snaží vylé-
čit psychicky nemocnou Keiru Knightley 

ve filmu podle skutečné události.
Kanada/Velká Británie/Německo/Švý-

carsko, drama, 2D, titulky, 15+,
99 min., vstupné

90 Kč/pro členy FK 70 Kč
Út 20. 3. 19.00 - Miniprofil režiséra Da-
vida Cronenberga: Východní přísliby

Naomi Watts a Viggo Mortensen v thrille-
ru 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 dobro-

družství, divoké přírodě, o extrémních 
zážitcích i sportech. O cestě, kama-

rádství a překonávání všech možných 
přírodních překážek všemi způsoby. 

Někdy s notnou dávkou adrenalinu, jindy 
s pílí a neutuchající houževnatostí. Více o 
filmech a festivalu: www.expedicnikame-

ra.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 
každého 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 festivalo-

vých nadějí: Stud
Mrazivá analýza vyprázdněnosti sou-

časné produktivní generace, ve které se 
neschopnost lásky, citu a komunikace 

s ostatními transformuje do patologické 
závislosti na cyklicky se opakujících 

sexuálních aktivitách. Velká Británie, dra-
ma, 2D, titulky, 18+, 101 min., vstupné 

65 Kč/pro členy FK 45 Kč
St 28. 3. 19.00 - Miláček

Robert Pattison jako Miláček podle zná-
mého románu Guy de Maupassanta.

Velká Británie/Francie/Itálie, premiéra, 
drama, 2D, titulky, 12+, vstupné 90 Kč
Čt 29. - So 31. 3. 19.00 - Okresní pře-
bor – 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+, vstup-

né 100 Kč
PRO SENIORY

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

Pá 16. - So 17. 3. 17.00
Saxána a lexikon kouzel

Volné pokračování „dívky na koštěti“. 
Petra Černocká, Jiřina Bohdalová a další 
v podivuhodném 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 nebez-

pečnou výpravu. Na cestě je čeká spous-
ta dobrodružství a legrace, ale hlavně 

musí najít vodu, aby zachránili svůj svět…
Německo, premiéra, animovaná pohád-
ka, 3D, dabing, 93 min., vstupné 160 Kč

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

Radek Klímek - China Report

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

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

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

Tel.: 723 021 622

Jiří Kuděla - Kam sním?
do 20. dubna

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 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 16. a 30. března

od 19 hodin kapela TRIKO

VERANDA
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

T.G.Masaryka 456, Frýdek-Místek
Tel. 558 433 636, 603 574 554, 603 440 456,

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

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz

Mandlovna
prádla

Sběrna a čistírna
peří, šití

Těšínská 1105
Tel.: 605 291 425

601 371 366


