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slovo primátora

V městské průmyslové 
zóně v Chlebovicích vyrůstá 
nová továrna belgické spo-
lečnosti Vyncke, která v břez-
nu oslavila sto let a při této 
příležitosti iniciovala setkání 
zástupců frýdecko-místecké 
radnice se zástupci belgic-
kého města Harelbeke, sídla 
mateřské společnosti.

Do Belgie se vydal primátor 
Petr Cvik s náměstkem Dalibo-
rem Hrabcem a dvěma zástupci 
odboru územního rozvoje a sta-
vebního řádu. „Podepsali jsme 
zde memorandum o budoucí 
spolupráci, Harelbeke by se 
v blízké budoucnosti mělo stát 
naším partnerským městem. 
V současnosti přehodnocujeme 
naše zahraniční partnerství a 
určitě chceme mít vazby i v tom-
to evropském prostoru, který je 
centrem dění v Evropské unii,“ 
vysvětlil primátor Petr Cvik. 

Frýdecko-místecká výprava 
se zúčastnila oslav sta let od 
založení firmy, která již má svou 

Statutární město Frýdek-
-Místek pořádá prostřednic-
tvím KulturyFM od čtvrtka 5. 
do soboty 7. dubna na mís-
teckém náměstí Svobody Ve-
likonoce ve městě.

„Chceme, aby se o tradičních 
svátcích lidé ve městě bavili a měli 
příležitost se potkat a užít si volné 
dny,“ říká primátor Petr Cvik. 

Ve čtvrtek se do města letos 
poprvé vrátí oblíbené Beskydské 
farmářské trhy, v pátek a sobo-
tu se mohou občané těšit na 
Velikonoční jarmark, kde budou 
k dostání tradiční velikonoční 
výrobky. Dojde i na hudební vy-
stoupení, divadelní představení 
a soutěže pro děti.

„Na své si přijdou malí i velcí. 
Ve čtvrtek odpoledne zahraje na 
náměstí známá valašskomezi-
říčská písničkářka Lucie Red-
lová, skupina Šuba Duba Band 
a dětský folklórní soubor Ostra-
vička. V pátek vystoupí Velký 
dechový orchestr Válcoven 
plechu a bluesrocková kapela 
Pokustone. Děti potěší veliko-
noční divadelní pásmo Beránko-
vy Velikonoční patálie a soutěž 
v malování papírových kraslic,“ 
přiblížil kulturní program náměs-

Velikonoce ve městě Vážení občané,
chtěl bych touto cestou poděkovat za prá-

ci lidem, jejichž činnost a snažení se dotýká 
každého z nás a má význam pro celou naši 
společnost. Řeč je o učitelích, kteří 28. břez-
na oslavili svůj svátek – Den učitelů. Město 
při této příležitosti vždy odměňuje některé 
vybrané pedagogy na slavnostní recepci, ale 
mé poděkování patří samozřejmě všem, kte-
ří si tuto záslužnou profesi vybrali jako celo-
životní náplň. Chci věřit, že se jednotliví učitelé dočkali v dostatečné míře 
projevů díků i ze strany těch, kterým věnují svůj čas a které se snaží vyba-
vit vědomostmi i zkušenostmi pro další život. Snad je rodiče vedou k úctě 
k autoritám a doufám, že si drtivá většina z kantorů i respekt zaslouží.

Jsme si vědomi toho, že postavení učitelů v dnešní společnosti 
vůbec není jednoduché, jejich finanční ohodnocení v dnešních mate-
rialistických žebříčcích není dostatečné na to, aby k nim bylo vzhlíže-
no s patřičnou úctou. O to víc si vážíme jejich práce a jako zřizovatel 
základních škol se město snaží, aby alespoň jejich pracovní prostředí 
bylo na vysoce standardní úrovni, která se odrazí v celkové atmosféře 
na školách, která by měla být pohodová, ale i dostatečně dynamická, 

odpovídající tempu doby. Učite-
lé na základních školách dnes 
učí v moderně vybavených 
třídách, v zateplených školách 
splňujících vedle energetic-
kých i estetické aspekty. I to je 
naším dárkem učitelům, stejně 
jako školákům, kteří mají šanci 
čerpat vědomosti v příjemném 
prostředí. Je na rodičích, aby 
jim dostatečně vysvětlili, že by 
tuto příležitost neměli promeš-
kat, protože obstát v dnešním 
světě je náročné.

 Petr CvikSLAVNOSTNÍ RECEPCE: Město ocenilo učitele. Foto: Petr Pavelka

tek primátora Michal Pobucký.
„Hlavním tahákem bude sobot-

ní vystoupení českobudějovické-
ho divadla Kvelb, které do Místku 
přiveze speciální velikonoční hru 
Řechtačka,“ říká k programu ře-
ditelka Národního domu Marcela 
Krplová. Představení vychází z 
lidových zvyklostí a navazuje na 
starobylou tradici pouličního di-
vadla. Je zaměřené především 
na slavnosti návratu Slunce a 
příchodu jara s ukázkami veliko-
nočních zvyků, sahajících do dáv-
né historie lidstva a naší země. 
Chybět nebude ani živá hudba. 
Představení využívá i účasti divá-
ků, kteří mohou scénu sami ovliv-
nit. Sobotní odpolední program 
okoření vystoupení Vojty Molka 
z valašského Lidečka a jeho zví-
řecí družiny, kterou tvoří kachny, 
ovce, kozy a pastevečtí psi. Trhy 
budou probíhat denně vždy od 
9:00 do 17:00, samotný program 
pak vždy od 10:00 do 11:30 a od 
14:00 do 17:00.

Kompletní program:
Čt 5. 4.

10.00 Oficiální zahájení
10.00-11.30 Šuba Duba band
14.00-15.00 Ostravička – dět-

ský folklórní soubor

15.30-17.00 Lucie Redlová
& Garde
Pá 6. 4.

10.00-11.30 Velký dechový 
orchestr VP F-M

14.00-15.00 Velikonoční pásmo 
pro děti: Beránkovy velikonoční 

patálie
15.30-17.00 Pokustone

So 7. 4.
10.00-11.30 Cimbálová muzika 

Gajdušek
14.00-17.00 Divadlo Kvelb: 

Řechtačka
Malování papírových vajíček

Vojta Molek a jeho veselý 
dvorek

PODPIS MEMORANDA: Primátor Frýdku-Místku Petr Cvik s Ritou Beyaert, primátorkou belgického Harelbeke.

Město chystá spolupráci s BelgičanyMěsto chystá spolupráci s Belgičany
pobočku ve Frýdku, ale připra-
vuje si nové prostory v chlebo-
vické zóně na ploše 1,7 hekta-
ru. Po přesunu z ulice Míru do 
Chlebovic by firmě zabývající 
se kovovýrobou měl stoupnout 
počet zaměstnanců z dnešních 
šedesáti na stovku. Investice ve 
výši 150 milionů korun je však 
příležitostí i pro další navazu-
jící firmy. „Vyncke se zabývají 
výrobou kovových konstrukcí 
a jejich dílů, jejich produktem 
jsou například kotle na bioma-
su. Vyrábějí subdodavatelským 
způsobem, na výrobě kompo-
nentů do jejich výroby se podílí 
dalších zhruba dvacet místních 
firem,“ připomíná Pavel Osina, 
vedoucí oddělení ekonomické-
ho rozvoje.

O významu a tradici firmy, 
která se rozhodla investovat ve 
Frýdku-Místku, svědčí i to, že 
oslavy sta let se přenášely do 
mnoha zemí, kde má Vyncke 
své pobočky, včetně Číny, Indie, 
Thajska, Brazílie či Kanady.

„Samotné Harelbeke má 27 
tisíc obyvatel, ale je v aglomeraci 
měst bezprostředně na sebe na-
vazujících, takže i počtem obyva-
tel se tato oblast Frýdku-Místku 
vyrovná. Samozřejmě jsme se 
setkali se zástupci města, pomo-
cí prezentací jsme se navzájem 
seznámili především s rozvojo-
vými projekty. Provedli nás rad-

nicí, kde se snaží o nový způsob 
odbavování občanů – klientů úřa-
du, kdy se snaží spojovat činnosti 
dohromady pomocí kontaktních 
míst, která nasměrovávají ob-
čany dál na konkrétní osoby,“ 
přiblížil budoucí partnerské měs-
to náměstek primátora Dalibor 

Hrabec. Konkrétnější dohoda o 
spolupráci mezi oběma městy by 
měla být podepsána letos v září, 
kdy se předpokládá slavnostní 
otevření nového chlebovického 
závodu. Jeho zkušební provoz 
by však měl probíhat již od polo-
viny tohoto roku.  (pp)
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krátce
Další dotace

Statutárnímu městu Frýdek-
-Místek bylo schváleno přidě-
lení dotace Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR na provoz 
nízkoprahových klubů Kosťa a 
Prostor. Celkové náklady přesa-
hují 2,5 milionu korun, získaná 
dotace činí 876 tisíc. 

Velikonoční odpad
Svoz směsného odpadu o Ve-

likonocích proběhne v lokalitách: 
sídliště Spořilov, Bezručovo, Ko-
loredov, Sídliště K Hájku, Nad 
Lipinou, Slunečná, E. Krásno-
horské, Revoluční, Růžový paho-
rek, Lískovecká a přilehlé ulice, 
Riviéra, Ostravská a Beskydská 
v náhradním termínu, tj. namísto 
pondělí 9. 4. proběhne svoz od-
padu v neděli 8. 4. Svoz směs-
ného odpadu a plastů na sídlišti 
Slezská a svoz plastů na Kolaří-
kově sídlišti proběhne v řádném 
termínu, tj. v pondělí 9. 4. 

Romipen 2012
Statutární město Frýdek-Mís-

tek, odbor sociálních služeb, pod 
záštitou náměstka primátora 
Libora Kovala, připravuje akci k 
Mezinárodnímu dni Romů „RO-
MIPEN 2012“, která se uskuteč-
ní ve čtvrtek 5. dubna. V 17 ho-
din  bude zahájena na ulici Míru 
romskou hymnou a vázáním 
stužek na strom tolerance. V 18 
hodin vše pokračuje v hudebním 
klubu Stoun, kde bude připrave-
na ochutnávka romské kuchyně, 
koncert romské kapely Gypsy 
Marian i taneční vystoupení dětí.

Hovory s občany
Také občané Chlebovic se do-

čkají setkání se zástupci frýdec-
ko-místecké radnice. Debatovat 
budou moci 18. dubna na Fojtství. 
Od 17 hodin jim bude k dispozici 
náměstek primátora Libor Koval a 
další zástupci magistrátu.

Přednáška biotronika
14. dubna zavítá do Frýdku-

-Místku opět známý biotronik 
Tomáš Pfeiffer, aby zodpovídal 
vaše ústní či písemné dotazy. Ty 
se mohou týkat filozofie, či témat 
zdraví a životního stylu. Setkání 
je ukončeno biotronickým půso-
bením formou rozloučení. Vstup-
né je dobrovolné. Přednáška 
začíná ve 14 hodin v budově 
základní umělecké školy.

Zájemci o jógu
Škola jógy KARAKAL ozna-

muje všem, kteří si chtějí ulehčit 
nástup na letní dovolenou a svá 
těla si chtějí zeštíhlit a zohebnit, 
že v Jógovém sále 5. ZŠ na ul. 
Elišky Krásnohorské mají šanci 
zúčastnit se dalšího běhu kurzů. 
Výuka v jednotlivých kurzech 
začíná v týdnu od 2. dubna, 
kurzy pro začátečníky v týdnu 
od 10. dubna. Budou otevřeny 
kurzy pro začátečníky středně 
pokročilé, pokročilé, psychohy-
giena a senioři.  (pp)

Náměstek primátora Libor 
Koval se za město Frýdek-
-Místek zúčastnil vyvrcho-
lení charitativního projektu 
Adventní koncerty České 
televize 2011, díky kterému 
nestátní nezisková organiza-
ce Podané ruce, o.s. - Projekt 
OsA získala 22. března v au-
tosalonu BONO auto tři nové 
osobní automobily.

„Podané ruce sídlí ve Frýdku-
-Místku, ale už zdaleka nepo-
skytují své služby pouze v na-
šem městě, přesáhly hranice 
okresu i kraje. Osobní asistence 
je důležitá pro lidi se sníženou 
soběstačností. Jsme rádi, že se 
tady najde tolik lidí ochotných 
pomáhat druhým, a proto i měs-
to Podané ruce podporuje,“ říká 
náměstek primátora Libor Koval.

„Nové tři osobní automobi-
ly pomohou obnovit stávající 
technicky již nevyhovující vo-
zový park a nahradí osobním 
asistentkám jejich vlastní osobní 
automobily, kterými cestují za 

Dobrovolnické centrum 
Adra Frýdek-Místek uspořádá 
sbírku na podporu a rozvoj 
dobrovolnictví pod názvem 
„POMÁHÁM, ZN. RÁD“. Ko-
nat se bude 3. a 4. dubna od 
8 do 17 hodin v ulicích města, 
na frýdeckém i místeckém ná-
městí, ale také v okolí zdravot-
nických zařízení nebo marketů. 

Po městě se bude pohybovat 
na 200 studentů v modrých trič-
kách s logem Adra, kteří budou do 
pokladniček zapečetěných ma-
gistrátem vybírat peníze na rozvoj 
dobrovolnictví v našem městě. 
Dárce, kteří přispějí částkou vyšší 
než 30 korun, odmění drobným 
upomínkovým předmětem.

V loňském roce Dobrovolnic-
ké centrum Adra angažovalo na 

Další rozvoj dobrovolnictví
podpoří sbírka v ulicích

500 dobrovolníků, kteří pomáhali 
seniorům, zdravotně postiže-
ným, osamělým a nemocným 
lidem, ale také sociálně znevý-
hodněným dětem. „Usilujeme o 
to, aby dobrovolníků, kteří po-
máhají potřebným bez nároku 
na odměnu, bylo ještě více. Na 
to, abychom je mohli proškolit a 
zaplatit jim pojištění, ale také na 
osvětu mezi lidmi, potřebujeme 
finance, a proto pořádáme sbír-
ku,“ vysvětlil zakladatel prvního 
Dobrovolnického centra Adra 
Michal Čančík.

Rozvoj dobrovolnictví ve 
zdravotních a sociálních služ-
bách na území města podpořili 
také zastupitelé města, kteří pro 
tyto aktivity Adry uvolnili z měst-
ského rozpočtu 130 tisíc korun. 

Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek připravilo 
i v letošním roce Velikonoční 
Den s průvodcem. Pokud se 
chcete dozvědět více o tom-
to jarním svátku, všichni jste 
zváni ve středu 4. dubna v 16 
hodin k bazilice Navštívení 
Panny Marie ve Frýdku.

„Během dvouhodinové pro-
hlídky zavítáme s průvodcem 
tentokrát do Frýdku, a to kon-
krétně do baziliky Navštívení 
Panny Marie, kostela sv. Jana 
Křtitele, Evangelického kostela 
a na závěr do kostela sv. Jošta. 

Velikonoční Den s průvodcem
Průvodce vám více přiblíží, co 
jsou to Velikonoce, jak se nazý-
vají období, která Velikonocím 
předcházejí, co je to masopust 
a proč vznikl, co je to popelec, 
proč o Velikonocích odlétají zvo-
ny do Říma, jaké bylo slavení 
Velikonoc a velikonoční zvyky 
na Frýdecku a Místecku v minu-
losti a spoustu dalšího,“ přiblížila 
náplň Lucie Talavašková z Bes-
kydského informačního centra.

Prostřednictvím dne s průvod-
cem se můžete dobře připravit na 
Velikonoce i se dozvědět více o 
tomto křesťanském svátku.  (pp)

V polovině března se 
v Hradci Králové v Kongre-
sovém centru Aldis konal již 
13. ročník veletrhu Infotour a 
cykloturistika. Na veletrh po-
prvé zavítalo také statutární 
město Frýdek-Místek a Bes-
kydy, s možností prezentace 
prostřednictvím Moravsko-
slezského kraje.

Frýdek-Místek s Beskydy v Hradci Králové
„Infotour a cykloturistika je 

jediným veletrhem v Králové-
hradeckém a Pardubickém 
kraji, který nabízí možnost před-
stavit návštěvníkům i odborné 
veřejnosti aktuality z oblasti 
cestovního ruchu, seznámit je 
s nabídkou regionů, měst a dále 
prezentovat novinky cestovních 
kanceláří, dopravců, lázní nebo 

wellness hotelů. Veletrh je za-
měřen především na cyklisty, 
turisty a vodáky,“ sdělila Lucie 
Talavašková z Beskydského in-
formačního centra.

Statutární město Frýdek-
-Místek společně prezentovalo 
Beskydské informační centrum 
v rámci expozice Moravsko-
slezského kraje, kterou zhlédla 
spousta zájemců o cyklistiku, 
turistiku a vodáctví. „Nejvíce 
početnou skupinou byli lidé ve 
středním věku a senioři, kteří 
se zajímali především o Tipy na 
výlety, mapy Beskydy na kole a 

Beskydy po svých a také o kata-
logy ubytování. V pozadí nezů-
staly také materiály průvodce na 
Lysou horu a Frýdkem-Místkem 
na kole,“ sdělili pracovníci Bes-
kydského informačního centra.

Prezentace Frýdku-Místku a 
okolí pokračovala na přelomu 
měsíce března a dubna na pol-
ském veletrhu Glob Katowice, 
v dalších měsících se Beskyd-
ské informační centrum vydá 
s Moravskoslezským krajem na 
cesty a navštíví s turistickou na-
bídkou významná města České 
republiky.  (pp)

PŘEDÁNÍ VOZŮ: Za činnost Podaných rukou poděkoval i náměstek primátora Libor Koval. 
Foto: Petr Pavelka

Podané ruce získaly nové vozy

klienty do odlehlých vesnic, kde 
je obtížná dopravní dostupnost,“ 
prozradila za organizaci Podané 
ruce Ivana Mikulcová.

Podané ruce chtějí naplnit po-
třeby handicapovaných lidí v při-
rozeném rodinném prostředí bez 
významných negativních dopadů 

na rodinu a umožnit handicapo-
vaným lidem žít způsobem, který 
se co nejvíce blíží běžnému a dů-
stojnému životu.  (pp)
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městská policie
Šunka byl omyl

3. 3. odpoledne požádala 
bezpečnostní agentura o příjezd 
hlídky s tím, že v jisté prodejně se 
nachází žena, která odcizila zboží 
– šunku. Hlídkou bylo ale zjiště-
no, že se jedná o omyl. Šunku si 
paní koupila již dříve a zapomněla 
doma vyložit. V tašce našla i účet, 
a tak se vše vyřešilo omluvou. 

Fyzické napadení
15. 3. o půlnoci obsluha 

městského kamerového systé-
mu spatřila na křižovatce u ma-
gistrátu čtyři mladíky, kteří utíkali 
a vzájemně se fyzicky napada-
li. Jeden z nich zůstal ležet na 
zemi ve vozovce. Strážníci se 
okamžitě vydali na místo, kde si 
zraněného muže převzala rych-
lá záchranná služba. Na místě 
se nacházeli svědci, kteří po-
psali mladíky, co utekli. Mladíky 
se strážníkům podařilo dohnat u 
restaurace U Arnošta. Ti začali 
před hlídkou znovu utíkat, ale to 
se jim nepodařilo. Jednoho hlíd-
ka zajistila u budovy Slezanu a 
druhý se schovával u plotu na 
ulici Nádražní. Strážníci museli 
použít donucovací prostředky 
pro zajištění dvou mladíků proti 
dalšímu útěku. Celou událost si 
na místě převzala Policie ČR.

Opilý nezletilý
25. 3. v šest hodin odpoled-

ne byli městské policii oznámení 
dva chlapci, kteří měli být nezle-
tilí, jdou po ulici ČSA a jsou opilí. 
Hlídkou byla provedena kontrola 
dvou hochů a jeden z nich v pro-
vedené dechové zkoušce nadý-
chal 1,51 promile. Hlídce tvrdil, 
že vypil dvě piva, která našel ve 
křoví. Pro jeho opilost byla na 
místo přivolána rychlá záchran-
ná služba, která jej odvezla do 
nemocnice z důvodu jeho bez-
pečí. Informována byla jeho 
matka i sociální pracovnice. (pp)

MĚSTO A ÚŘAD PRÁCE: Vedení města se sešlo se zástupci Úřadu práce ve Frýdku-Místku, aby společ-
ně probrali, jak se podařil převod části agend sociální podpory z magistrátu na úřad práce a zda lze zlepšit 
součinnost v oblasti veřejné služby. Úřad práce má v evidenci 1100 lidí, kteří jsou bez práce déle než 12 
měsíců a mohli by vykonávat veřejně prospěšné práce. „Zkušenosti 
z jiných měst nejsou příliš povzbuzující, protože lidé absolvující tyto 
práce již nedostanou finanční náhradu, a tudíž nemají pozitivní motiva-
ci. O to těžší je přimět je ke konkrétní práci a zorganizovat ji. Vypadá 
lákavě mít možnost poslat třeba stovku lidí do ulic zametat, ale praxe 
je mnohem složitější,“ upozornil primátor Petr Cvik, proč je město v in-
stitutu veřejné služby zatím velmi obezřetné.       Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecká radni-
ce zorganizovala další hovory 
s občany, tentokrát v okrajové 
části Zelinkovice-Lysůvky, kde 
vedení města zastupuje náměs-
tek primátora Dalibor Hrabec.

Na úvod si zhruba čtyři desít-
ky občanů vyslechli informace o 
službách pošty v Chlebovicích 
s výzvou k jejímu využívání, aby 
mohla být zachována. Náměstek 
primátora Dalibor Hrabec si vy-
slechl od osadního výboru podě-
kování za budovu na hřišti. Míst-
ní se chystají naplno ji využívat, 
kromě stavění májky, besed ha-
sičů a sokolů a akcí k 300 letům 
obce ji mohou místní lidé využít 
za určitých podmínek i pro větší 
rodinné oslavy. Osadní výbor 
si postěžoval na žalostný stav 
místních komunikací. „Město po-
čítá s určitými opravami cest, ale 
až po dokončení stavby rychlost-
ní komunikace. Byl by nesmysl 
investovat v době, kdy tady pro-
jíždějí stavební vozidla,“ reago-
val náměstek primátora Dalibor 

Hovory s občany v Zelinkovicích
Hrabec. Ten také vysvětloval, že 
město zajišťuje občanům MHD 
zdarma, ale do této lokality zajíž-
dějí také spoje jiných dopravců, 
kde občané platit musí. „Město 
dotuje dopravu na území města, 
nikoliv krajské linky. Ale připra-
vují se nějaké změny a město 
zřejmě bude schopné subven-
covat i některé další spoje mimo 
město,“ informoval.

Místní dále upozorňovali na 
problematiku přechodu a sema-
forů před hobbymarketem OBI. 
Zástupcem odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství bylo vysvět-
leno, že daná silnice je v majetku 
státu, nikoliv města, příslušná 
povolení vydával krajský úřad a 
město nemohlo výsledné řešení 
ovlivnit. Spoustu dalších dotazů 
zodpověděl přítomný zástupce 
stavební firmy realizující výstav-
bu nové rychlostní komunikace. 
V prosinci letošního roku má být 
spuštěn její provoz a dokončení 
stavby je v plánu v polovině příš-
tího roku.  (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek se připojilo k celosvě-
tové akci HODINA ZEMĚ 2012 
a 31. března v době od 20:30 
do 21:30 hodin vypnulo veřej-
né osvětlení v Sadech Bedři-
cha Smetany u řeky Ostravice. 
Cílem akce bylo poukázat na 
ochranu životního prostředí, 
zejména na ochranu klimatu. 

„Park nebyl osvětlen, ale zvý-
šené riziko jsme v danou dobu 

Jako vždy v jarním ob-
dobí čekají na zaměstnance 
technických služeb opravy 
komunikací ve správě měs-
ta, které v zimním období 
poznamenaly výtluky. Opra-
vami v první fázi procházejí 
nejfrekventovanější úseky a 
autobusové trasy. 

„Následovat budou páteřní 
komunikace na sídlištích a ostat-
ní vozovky, včetně těch v míst-
ních částech města Lískovec, 
Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovi-
ce, Skalice a Panské Nové Dvo-
ry a také v lokalitách Baranovi-
ce, Gajerovice, Bahno,“ uvedl 
primátor Petr Cvik.

„Frézování komunikací a 
pokládka teplé asfaltobetono-
vé směsi probíhají na několika 
místech ve městě. Při opravách 
silnic používáme silniční frézu, 
finišer a třítunový válec. Fréza 
se záběrem 60 cm slouží k vy-
frézování živičných povrchů pro 
menší až střední práce. Pomocí 
výložníku jsou výfrezky rovnou 
nakládány na korbu nákladní-
ho vozidla, což je ideální pro 
použití v zastavěných částech 
města. Finišer se záběrem 0,5 
až 3 metry je využíván při opra-
vách výtluků malého, středního i 
velkoplošného rozsahu. Využití 
tohoto stroje vede k celkovému 
zkvalitnění provádění oprav vý-

Opravy výtluků ve městě začaly
tluků. Současným použitím frézy 
a finišeru tak dochází k urychlení 
postupu všech činností a k úspo-
ře lidské práce,“ popsal ředitel 
TS a.s. Jaromír Kohut, který zá-
roveň upozornil na skutečnost, 
že technické služby nezajišťují 
údržbu na silnicích ve vlastnictví 
Moravskoslezského kraje a stá-
tu, což jsou většinou hlavní tahy 
ve městě. Jedná se o ulice Bru-
zovská, Hlavní, Beskydská, 17. 
listopadu, Revoluční, Janáčko-
va a Lískovecká. Jejich údržbu 
provádí jiné subjekty, zejména 
Krajská správa a údržba silnic.

Pokládka živice byla v mi-
nulém týdnu v různém stupni 
rozpracovanosti na ulicích No-
vodvorská, Pod Štandlem, v Ly-
sůvkách, Dr. Vančury, Olbrach-
tova, M. Chasáka, K Sedlištím.

Park u řeky na hodinu bez světel

Městu Frýdek-Místek byly 
dodatečně proplaceny ná-
klady na nouzová opatření 
nutná k odstranění škod 
vzniklých v důsledku povod-
ně v květnu 2010. Téměř 393 
tisíc korun poskytnul Fond 
solidarity Evropské unie.  

V době vyhlášení stavu ne-
bezpečí došlo na území města 
na několika místech k sesuvu 
zeminy. Krizový štáb na dopo-
ručení geologa nechal bezod-
kladně provést sanační opatře-
ní ke zmírnění možného dopadu 
těchto mimořádných událostí. 
Opatření vedlo k zabránění 
ohrožení života a k zabránění 
majetkovým škodám.

Město dostalo kompenzace za povodně

V Chlebovicích bylo prove-
deno havarijní sanační opatře-
ní, spočívající v provedení sko-
ro tří set metrů odvodňovacích 
a svodných žeber. V Místku-
-Bahně byl vybudován sběrný 
drén pro svedení povrchových 
a mělce podpovrchových vod 
a úprava a zpevnění břehu ná-
honu. Tyto náklady byly nyní 
městu z Fondu solidarity zpět-
ně proplaceny.

kompenzovali dohledem strážníků 
městské policie,“ informoval ná-
městek primátora Michal Pobucký.

Loňský pátý ročník kampaně 
proběhl za historické účasti a 
enormní pozornosti médií. Hodiny 
Země 2011 se zúčastnilo 5251 
měst a obcí ve 135 zemích svě-
ta. Již počtvrté na hodinu zhasly 
například náměstí Times Square 
v New Yorku, socha Krista v Riu 
de Janeiro nebo Eiffelova věž v 

Paříži. V České republice se kam-
paně vedené Ekologickým institu-
tem Veronica účastnilo 134 obcí, 
60 firem a tisíce jednotlivců. 

K HODINĚ ZEMĚ se mohli 
připojit i občané zhasnutím svě-
tel v domácnosti. Jednoduchým, 
ale přitom viditelným činem dali 
signál, že stejně jako statutární 
město Frýdek-Místek věnují po-
zornost ochraně životního pro-
středí, zejména ochraně klimatu.

POVODNĚ 2010: Boj s živlem byl tenkrát náročný. Foto: Petr Pavelka
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13. března jsme do školy 
nezamířili se školním batohem 
jako obvykle, ale s obrovský-
mi taškami a kufry. Na dalekou 
cestu na britské ostrovy je tře-
ba se vydatně nabalit! 

Naposledy jsme se ohlédli za 
našimi mávajícími maminkami a 
pak už jsme se dívali jen vpřed 
a těšili se na několik příštích 
dní a na vzdálenou Anglii. Náš 
autobus Neobus nás vezl přes 
Německo, Belgii a Francii až do 
francouzského města Calais, 
kde jsme se nalodili na veliký 
trajekt. Během pohupování na 
vlnách se rozednilo a bílé úte-
sy doverské už jsme si fotili za 
denního světla. 

První den jsme v přístavním 
městě prozkoumali všechny 
paluby slavné lodě Victory a 

Do Anglie za zážitky na celý životDo Anglie za zážitky na celý život
v námořním muzeu jsme se 
přesvědčili, že být námořníkem 
v 19. století nebyl žádný med. 
Adrenalinem byl letecký pohled 
na Portsmouth ze 165 metrů vy-
soké vyhlídkové věže, ale hlavně 
pochodování v ponožkách po 
prosklené podlaze s nekoneč-
nou hloubkou pod nohama. A 
to nás ještě čekalo podmořské 
akvárium.

Další den nás čekal tajemný 
a mýtický Stonehenge, nejstarší 
hodinový stroj v Británii a nej-
vyšší chrámová věž. Poslední, 
avšak nejnáročnější den byl vy-
hrazen Londýnu. Na půlhodinku 
vznášení nad hlavním městem 
Británie asi nikdo z nás neza-
pomene. Londýn jsme prozkou-
mali důkladně a toto velkoměsto 
se s námi rozloučilo spoustou 

Dvě věže Tower Bridge a padesát cestovatelů z Frýdku-Místku.

světel a neonů. Poslední zážitek 
na nás čekal nad kanálem La 
Manche. Neuvěřitelně přelidně-
ný trajekt a skupina anglických 
studentů tančících, tleskajících a 

skandujících za ohlušujícího rá-
musu uprostřed restaurace.

Zpáteční cesta utekla a ve-
čer v sobotu 17. března na nás 

před školou čekaly nedočkavé 
náruče maminek a tatínků. Těch 
dojmů, co jsme jim museli po-
vykládat!  Mgr. Olga Lahnerová

V rámci projektového vy-
učování s názvem Den a noc 
zazněla při brainstormingu 
otázka dětí: „Co dělá škola 
v noci?“ Proto se žáci 1. A ze 
ZŠ P. Bezruče rozhodli, že na 
otázku najdou odpověď. Bu-
deme spát ve škole. Ve čtvr-
tek 8. března večer se sešli 
společně s rodiči ve třídě. 

Na interaktivní tabuli bylo na-

Spaní ve škole v rámci projektového vyučování
psáno:
• Ustelte si dobře! Jak si kdo 

ustele, tak si lehne.
• Sami si připravíte večeři. Ať 

vám chutná!
• Rozsvítíte baterky a budete 

plnit skřítkovy úkoly.
• Zahrajete si stínovou hru.
• A pak hezké sny.

Harmonogram byl do puntíku 
splněn. Až školní zvonek probu-

dil prvňáčky 
do dalšího 
p r a c o v n í h o 
dne. Zjistili, že 
i škola v noci 
odpočívá a je 
tichá. Odmě-
nou pro paní 
učitelky byl dotaz: „Kdy budeme 
zase spát ve škole?“ 

Mgr. Lenka Bednářová

8. března v MŠ Kouzelný 
svět proběhlo zábavné maš-
karní odpoledne pro děti i 
rodiče nazvané Zakletá ZOO 
a všechny děti se proměnily 
ve zvířátka. 

Zábavný program se uskuteč-
nil v budoucích ložnicích naší MŠ, 
kde děti spolu se svými rodiči pří-
jemně strávili pěkné odpoledne. 
Nejlepší ze všeho byly soutěže 
a těch bylo připraveno opravdu 
dost: chytání chobotnic a jejich 
přesun do čisté vody, kouzelné 

Zakletá ZOO Kouzelného světa
krabice plné zvířátek, přenášení 
chobotnice, řeka plná krokodý-
lů, překážková dráha, zvídavá 
čarodějnice. Velkou zásluhu na 
zdárném průběhu celé akce mají 
organizátoři z firmy Acrobatis a 
také všechny paní učitelky.

Ve dnech 15. 4. (neděle) 9:00-
13:00 a 16. 4. (pondělí) 8:00-17:00 
proběhne Zápis a Den otevřených 
dveří v MŠ Kouzelný svět.

Více informací naleznete na 
našich webových stránkách 
www.mskouzelnysvet.cz

Žáci ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, 
Lískovec plní postupně úkoly 
jednotlivých kroků mezinárodní-
ho projektu Kampaň za snižo-
vání odpadu. V rámci Kampaně 
spolupracujeme se SPŠCh Ost-

Realizace projektu Kampaň 
za snižování množství odpadu

rava. Studenti 4. ročníku připra-
vili a uskutečnili pro žáky 6. třídy 
seminář o odpadech, jejich třídě-
ní a recyklování se zajímavými 
testy, účastní se i naší konferen-
ce na téma Šetrný spotřebitel.

Nejen naši školu, ale také 
naše město Frýdek-Místek 
reprezentují v Moravskoslez-
ském kraji žáci Základní ško-
ly nár. um. Petra Bezruče ve 
Frýdku-Místku.

V tomto období probíhala 
okresní kola v různých olympiá-
dách, soutěžích a sportovních dis-
ciplínách. Naše škola díky žákům 
a jejich učitelům získala přední 
místa v okresních soutěžích a do-
stala se tak do krajských kol.

V Olympiádě ze zeměpisu s 
přehledem obsadil 1. místo Cyril 
Novotný, žák 7. C třídy.

V Celostátní přehlídce dětské 
sólové recitace zaujal porotu Ja-
kub Bystroň, žák 7. A třídy, který 
obsadil 2. místo a tím si zajistil 
postup do krajského kola. Velmi 
úspěšné bylo družstvo dívek ve 

Jednička perfektně reprezentuje 
šplhu – Terezie Šostá (9. C), 
Daniela Milotová (7. A) a Denisa 
Panenková (6. B). Děvčata se 
probojovala do krajského kola, 

kde obsadila krásné 3. místo. 
Děkujeme našim žákům, děku-
jeme jejich učitelům. JSTE SU-
PER!  Mgr. Eva Brudíková

ZŠ a MŠ Naděje ve Frýdku-
-Místku rozšířila bezbariérový 
přístup pro imobilní děti s DMO 

EVRAZ pomohl mobilitě dětí v MŠ Naděje
také do tříd v 1. poschodí budo-
vy mateřské školy (K Hájku). 

K realizaci tohoto projektu vý-
znamnou měrou přispěl nadační 
fond EVRAZ, který škole poskytl 
finanční částku 285 tisíc korun 
na zakoupení a instalaci tak po-
třebné schodišťové sedačky.

Imobilní děti se nyní mohou 
bezpečně přesunovat a rovno-
cenně užívat veškeré prostory 
celé budovy mateřské školy a 
zapojovat se, spolu s ostatními 
dětmi, do všech výchovně vzdě-
lávacích aktivit.  V. J.
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Mgr. Hana BEKÁRKOVÁ 
ZŠ F-M, tř. T. G. Masaryka 454

Vyučuje na 1. stupni ZŠ. Do-
sahuje výborných vzdělávacích 
výsledků, motivuje děti k tvořivé 
práci svým optimismem a pe-
dagogickou profesionalitou. Vy-
tváří u žáků celoživotní potřebu 
vzdělávání a aktivního pohybu. 
Působí v Okresní radě AŠSK 
(Asociace školních sportovních 
klubů) jako zástupkyně pro 1. 
stupeň základních škol. Je opo-
rou pedagogického sboru. 

Mgr. Šárka KATZLEROVÁ 
ZŠ a MŠ F-M,

El. Krásnohorské 2254

Pracovala jako zástupkyně 
pro 1. stupeň základní školy a 
vykonávala rovněž funkci ko-
ordinátora ŠVP. Její předností 
jsou výborné organizační a mo-
tivační schopnosti. Ve své pří-
mé pedagogické práci využívá 
dlouholetých zkušeností z ob-
lasti metodické, je průkopníkem 
nových výukových metod. Mezi 
žáky i jejich rodiči je oblíbená pro 
vstřícnost a komunikativnost. 

Mgr. Milan KRASULA 
ZŠ a MŠ F-M,

El. Krásnohorské 2254
Výborný ředitel i pedagog, ve 

funkci ředitele působil řadu let. 
Zkušenostmi, osobním příkla-
dem a přátelským vystupováním 
vedl žáky k dobrým mezilidským 
vztahům. Jeho kvalitní práce 
vedla k vytváření přátelské at-
mosféry ve škole, výborným 
výsledkům vzdělávacím i ekono-
mickým. Za jeho práci mu patří 
poděkování. 

V KAVÁRNĚ RADHOŠŤ: Na slavnostní recepci oceněné pedagogy přivítala vedoucí odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy Ilona Nowaková.      Foto: Petr Pavelka

Pedagogové ocenění městem u příležitosti Dne učitelů

Mgr. Helena LEHKOŽIVOVÁ 
ZŠ F-M, Pionýrů 400

Působí na škole od roku 
2002, vyučuje matematiku a 
chemii. Připravuje žáky nejen 
na matematické soutěže, ale i 
na soutěže a olympiády zaměře-
né na učivo chemie. Je členkou 
klubu matematiků KVIC Frýdek-
-Místek. Věnuje se i mimoškolní 
činnosti. Pro klidnou a rozváž-
nou povahu, pečlivost v práci, 
neodkládání problémů a jejich 
včasné řešení je mezi kolegy 
velmi oblíbená.

Mgr. Milena MACUROVÁ 
ZŠ F-M, 1. máje 1700

Vyučuje žáky na 1. stupni. 
Patří mezi učitele s dlouhole-
tou praxí, dosahuje výborných 
výsledků v oblasti výchovně-
-vzdělávací. Lidským přístupem, 
trpělivostí, laskavým slovem si 
získává srdce svých žáků i kole-

gů. Je přátelská a ochotná pře-
dávat své zkušenosti ostatním 
učitelům. 

Zita MACUROVÁ 
ZUŠ F-M, Hlavní třída 11

Paní učitelka vyučuje hru na 
klavír. Dlouhodobě dosahuje se 
svými žáky velmi dobrých vý-
sledků na koncertech, soutěžích 
a dalších akcích. Vyučovala také 
přípravnou hudební výchovu a 
rovněž se podílela na přípravě 
výchovných koncertů pro děti 
z mateřských škol.

Mgr. Šárka MICHALÍKOVÁ 
ZŠ F-M,

Československé armády 570

Vyučuje matematiku a che-
mii na 2. stupni. Dosahuje vý-

borných výsledků ve výchovně 
vzdělávací práci, zodpovědně 
připravuje žáky na soutěže. Je 
uznávaná kolegy i žáky pro svoji 
svědomitost, pečlivost a zodpo-
vědný přístup k práci. Je nároč-
ná k sobě i k dětem. Její práci 
oceňují žáci i rodiče a celý peda-
gogický sbor.

Pavla MICHÁLKOVÁ 
MŠ Sněženka F-M,
Josefa Lady 1790

Paní učitelka dosahuje trvale 
kvalitních pracovních výsledků 
ve všech oblastech předškol-
ního vzdělávání. Je výborný 
pedagog, pracuje aktivně a její 
ochotu, vstřícnost a profesionali-
tu oceňují rodiče dětí i kolegyně. 
Využívá moderních alternativ-
ních metod, je tvořivá a spoleh-
livá a své zkušenosti předává 
mladším kolegyním. 

Mgr. Dana PYŠKOVÁ 
ZŠ F-M, Jiřího z Poděbrad 3109

Působí ve škole od roku 1995, 
vyučuje matematiku a chemii. 
Vede žáky k otevřenému osvo-
jování základních vědomostí a 
dovedností v daných oborech. 
Využívá interaktivních a aktivač-
ních forem a metod práce, spo-
lupracuje na realizaci projektů, 
které žákům přibližují technické 
obory vzdělávání, připravuje je 

k vědomostním soutěžím. Je 
členka okresního metodického 
sdružení učitelů chemie.

Miloslava STÝSKALOVÁ
MŠ F-M,

Josefa Myslivečka 1883

Dlouholetou pedagogickou 
praxí dosahuje velmi dobré 
výsledky v předškolním vzdě-
lávání. Pracovní obětavost, dů-
slednost, zodpovědnost a dobrá 
nálada je její předností. Patří 
mezi nejaktivnější učitelky, neu-
stále se vzdělává a zdokonaluje. 
Svým rozvážným a vyrovnaným 
přístupem napomáhá k příjemné 
atmosféře na pracovišti i mezi 
rodiči malých svěřenců.
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LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR NA ŘECE HRON – SLOVENSKO
25. 7. - 5. 8. 2012 - program postavený pro zkušenější i úplné 

nováčky, velký důraz na bezpečnost dětí, dobrodružství
i romantika při putování po řece, výborná domácí kuchyně.

Vhodné pro děti od 9 let. Více na www.capp.cz Tel: 608 741 124

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI NA 11. ZŠ 

KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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)

Plavání veřejnosti zajišťujeme 
pouze koupením permanentky 

(plavenky).
Cena: 500 Kč (12 vstupů)
Platnost plavenky končí

28. 6. 2012
Pondělí: 18.00 - 19.00
Úterý: 16.00 - 17.00
Čtvrtek: 18.00 - 19.00
Pátek 19.00 - 20.00

Sportovní klub CAPP nabízí

Frýdecko-místečtí fotbalisté 
v prvním jarním utkání MSFL 
přehráli díky trefě Oldřicha 
Kostorka Hlučín 1:0 a oplatili 
mu tak podzimní porážku.

Valcíři se po dlouhé zimní 
přestávce představili domácím 
příznivcům v duelu proti Hlučí-
nu. Solidně zaplněné Stovky vi-
děly od úvodního hvizdu převa-
hu domácího celku. První šanci 
si valcíři vypracovali už v páté 
minutě, ale to ještě obrana hostí 
odolala. O čtyři minuty později 
se však po dlouhém autovém 
vhazování dostal k míči Oldřich 
Kostorek a střelou k pravé tyči 
otevřel skóre střetnutí – 1:0. 
Po vstřelené brance byli valcíři 
hladoví po gólech, ale do konce 
zápasu už nepřidali žádný. Pět 
minut před koncem prvního po-
ločasu jej dali i hosté, ale jejich 
branku po standardní situaci 
rozhodčí kvůli ofsajdu neuznali. 
Ještě důležitější bylo, že minutu 
před odchodem do šaten uviděl 
po rozmíšce červenou kartu 

Nadějný vstup do jarní části MSFL
MFK Frýdek-Místek – Hlučín 1:0

hostující obránce Coufal. 
Druhý poločas se bohužel 

nesl spíše v duchu strachování 
se našich hráčů o výsledek. I 
když měli početní převahu, na 
hřišti to moc znát nebylo. 

„V prvním poločase to bylo 
z naší strany perfektní. Ve dru-

hém jsme to bohužel nezvládli. 
Místo, abychom přidali další 
branky, strachovali jsme se o 
výsledek. Na tom ještě musí 
naše mladé družstvo hodně 
pracovat,“ hodnotil střetnutí 
trenér MFK Frýdek-Místek Mi-
lan Duhan.

GENERÁLKA NEVYŠLA: S Frýdlantem se Frýdek-Místek protrápil 
jen k remíze 1:1, v jarní ostré premiéře s Hlučínem však bral všechny 
body za jednogólovou výhru.   Foto: Petr Pavelka

Házenkářská utkání s Kar-
vinou mají pro SKP vždy ve-
lice prestižní náboj. Starší 
dorostenci v 1. lize na pod-
zim v Karviné padli o jedinou 
branku, a tudíž jim chtěli vrátit 
vše i s úroky. Absence několi-
ka hráčů ale ze záměru dělala 
těžký úkol.

„Před utkáním jsem měl ma-
lou dušičku, jelikož absence Mi-

St. dorostenci v 1. lize házené
zdolali v derby rivala z Karviné
SKP FM – HCB Karviná 29:23 (14:11)

chala Vrubla pro přijímací řízení 
na VŠ a zraněného Radka Chle-
ba, tedy hráčů, kteří v minulém 
kole odvedli nadstandardní vý-
kon, a nedoléčený kotník Leoše 
Petrovského dávalo tušit, že to 
bude náročné,“ svěřil se trenér 
Martin Strnadel. Ale ani taková 
ztráta chlapcům neubrala na 
chuti po vítězství. Zprvu je držel 
nad vodou kvalitní výkon bran-

káře Kývaly a střelecká muška 
Sebina Stracka. Poločasové 
vedení o tři góly dodávalo další 
motivaci, až osmibrankový roz-
díl Karviná ještě stihla snížit na 
18:17, ale domácí nakonec do-
kráčeli k zaslouženému vítězství.

SKP: Gulvas 3, Boháč 2, 
Strack 6, Mynář 2, Komárek 4, 
Pálej, Klaban 8, Petrovský 3, 
Gřešek 1, Volný, Kývala, Šoltýs.

Horní řada zleva: Tomáš Klaban, Štěpán Pálej, Sebastian Strack, Denis Boháč, David Volný, Adam Gře-
šek, Daniel Gulvas, Lukáš Komárek, trenér Martin Strnadel. Dolení zleva: Vedoucí družstva – Roman 
Butschek, Leoš Petrovský, Tomáš Šoltys, Lukáš Kývala, Dalibor Mynář.

Mladší basketbalové žá-
kyně čekal silný soupeř z 
Olomouce. Vyrovnaný zápas 
dospěl k rozhodnutí až v po-
slední čtvrtině a skončil vý-
hrou Frýdku.

SK UP Olomouc – BK Frý-
dek-Místek 51:70 

Čapatá 32, Ručková 12, To-
bolová 10, Hyplová 8, Kasanová 
6, Kučerová 2.

„Za předvedený výkon, vůli a 
to, s jakou bojovností hráčky šly 
za vítězstvím, je celý tým nutno 
pochválit. Zvláštní poděkování 
si zaslouží Míša Čapatá, která 
předvedla výborný výkon a sou-
peře často přiváděla k zoufalství. 
Hráčky mi tak daly pěkný dárek 
k svátku,“ radoval se po návratu 
trenér Josef Bonk.

Starší minižákyně vyhrály obě 

Žákyně BK Frýdek-Místek opět vítězily
dvě utkání na domácím hřišti pro-
ti Krnovu, přestože chyběly týmu 
dvě hráčky – Kučná a Drabíková.
BK Frýdek-Místek 1.ZŠ - TJ Lo-
komotiva Krnov 31:17 a 37:31

Kučerová 14, Šimíčková 11, 
Maléřová 10, Marková a Zmeš-
kalová po 7, Hudcová a Losertová 
po 6, Sommerová 4, Ručková 3.

„Vždy jsme si soupeře ne-
chali zbytečně utéct ve skóre v 
prvních čtvrtinách a pak jsme to 
museli usilovně dohánět,“ pro-
zradil trenér Miroslav Charvát. 
Nyní družstvo čekají poslední 
čtyři těžké zápasy, které rozhod-
nou o celkovém vítězi společné 
skupiny s Olomouckým krajem a 
také o tom, kdo se stane vítězem 
na severní Moravě.

Ženy hrály v krátké době 
podruhé za sebou v Havířově a 
znovu se vracely poraženy.
BK Havířov - BK Frýdek-Mís-

tek 60:48 
Půčková 18, Bonková 8, Ja-

kobová 8, Volná 6, Ševčíková 4, 
Janošcová 2, M. Schäferová 2.

„Zápas to byl znovu pohled-
ný, více energický a bojovný, ale 
pro nás opět s neúspěšným vý-
sledkem,“ řekla hrající trenérka 
Markéta Schäferová.

Družstvo mužů zavítalo do 
Opavy k dohrávce odloženého 
utkání a k úspěchu mělo tento-
krát velmi daleko.
BK B&W Opava C - BK Frý-

dek-Místek 102:43
Káňa 14, Pachlopník 12, 

Aleksa 8, Sabol 4, Brys 3, Roško 
2, Smýkal a Vejmelka 0 b, TH 
16/8, trojky 3.

„Na zápas odjížděla velmi osla-
bená sestava. Soupeř, který je 
suverénním lídrem soutěže, hrál 
na rychlé protiútoky, čemuž jsme 
neměli šanci konkurovat,“ komen-
toval jeden z trenérů Petr Aleksa.

STŘELKYNĚ: Hráčka s největ-
ším počtem dosažených bodů v 
této sezóně Michaela Čapatá z li-
gového družstva mladších žákyň.
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fotbal mládeže
DOROST

Rostex Vyškov – mladší 
dorost A 4:1 (1:0)

Panák z pk
Rostex Vyškov B – mladší 

dorost B 1:0 (0:0) 
starší dorost – RSM Hodonín 

4:0 (0:0)
Teplý (Kovalík), K. Střalka 

(Preči, O. Boráň), T. Boráň (O. 
Boráň), Teplý (T. Boráň)

ŽÁCI
starší žáci B – mladší žáci A 

7:2 (4:1)
J. Hruška 2, Šnyta 2, Vojkovský, 

Šafner, Urbiš – Gros, Šaněk
ŠSK Bílovec - starší žáci A 

1:3 (0:1)
Šafner (Vojvodík), Vlček, Uhlíř (Jež)
ŠSK Bílovec B - starší žáci B 

2:1 (1:1) - Šnyta
mladší žáci A - ŠSK Bílovec 

19:3 (9:2)
Janša 5, Smítal 4, Gros 3, Pá-
nek 2, Friedl, Mrkvička, Kisza, 

Vávra, V. Vokoun
mladší žáci B - ŠSK Bílovec 

B 20:5 (10:3)

Buchlovský 4, Kubáň 3, M. 
Fukala 2, Hajnoš 2, Jánovský 

2, T. Ostrák 2, Čulák, Kubala, J. 
Fukala, Song, Zima

PŘÍPRAVKA
ročník 2001 – TJ Nový Jičín 27:3
Sestava: Žák, Vavříček, Fulnek, 
Kiša, Pajurek, D. Maceček, L. 
Maceček, Beňa, Forch, Bystři-
čan, Wojatschke, Koval, Šimek, 
Petroš, Strouhal, Šostý, Pokluda.
ročník 2004 – turnaj v Brně

Výsledky FM: - FC Sparta Pra-
ha 1:1 (Mikulenka), - ŠK Slovan 
Bratislava 1:3 (Závada), - FC 
Tescoma Zlín 1:1 (Mikulenka), 
- Sigma Olomouc 1:5 (Mikulen-
ka). - FC Sparta Brno 2:4 (Ma-
loň, Kowalczyk), - FC Zbrojovka 
Brno II 2:10 (Vokoun, Poloch), - 
FC Zbrojovka Brno I 0:6.

ročník 2004 – miniturnaj v 
Bohumíně

Výsledky FM: - FC Baník Ostrava 
bílí 1:1 (Bartek) a 2:3 (Lesko, Rek), 
- FC Baník Ostrava modří 0:0 a 1:4 
(Kiš), - FC Vítkovice 2:1 (Bartek, 
Lesko) a 2:2 (Laník, Lesko)

Extraligové ženy a juniorky 
rozehrávají play off, extraligové 
kadetky si oddechly, protože 
soutěž udržely i pro příští rok, 
a tak volejbalový klub TJ Soko-
la Frýdku-Místku potvrzuje, že 
patří k těm nejlepším klubům 
v republice, které hrají dlouho-
době ve všech kategoriích tu 
nejvyšší soutěž, extraligu.

Volejbalové žákyně TJ Sokol stříbrnéVolejbalové žákyně TJ Sokol stříbrné
Ani nejmladší nezaostávají. 

Starší žákyně Sokola Frýdek-Mís-
tek si připsaly na své konto velmi 
pěkný úspěch, jakým bezesporu 
je 2. místo v přeboru Moravsko-
slezského kraje. Tato dlouhodobá 
soutěž, ve které letos startovalo 
24 družstev, vyvrcholila posled-
ním 7. kolem 18. 3. 2012 ve Frýd-
ku-Místku. Pořadí na prvních třech 

místech bylo před 
závěrem soutěže 
velmi vyrovnané 
– na prvním místě 
Ostrava jen lepším 
počtem setů před 
Frýdkem-Místkem, 
oba týmy pak s ná-
skokem 3 bodů 
před Bílovcem. Na-
konec v napínavém 
a velmi vyhroce-
ném souboji o zlato, 
před oběma tábory 
početných fanouš-
ků, byla úspěšnější 
Ostrava.

„Nejsme zkla-
mané výsledkem 
duelu s Ostravou,“ 

SOKOLKY: Zleva klečící: Kristýna Závodná, Kateřina Rypková, Zuzana Golová, Ka-
mila Jaššová, Karla Šimíková, Alena Štundová. Zleva stojící: trenérka Danuše Gó-
recká, Ivana Kůrková, Dita Pyšková, Andrea Zuczková, Kristýna Moškořová, Tereza 
Kiková a trenérka Pavla Pavelková. Na fotografii chybí zraněná Michaela Matusíková.

luje: „Družstvo se nově tvořilo, 
skoro na kolena nás položily 
úrazy a dokonce v průběhu se-
zóny odchody těch hráček, které 
nechtěly dál podstupovat tu vel-
kou dřinu, kterou sport na této 
úrovni s sebou přináší.“

Nakonec dostaly příležitost 
mladé hráčky, družstvo se víc 
semklo, děvčata z Frýdlantu 
nad Ostravicí, která u nás hos-
tují, přinesla kvalitu a jsou z toho 
stříbrné medaile. Děvčata doká-
zala také vybojovat velmi pěkné 
umístění v Českém poháru. Sou-
těž skončila finálovým turnajem 
v Bílovci, kterého se zúčastnilo 

24 týmů z celé republiky. „Když 
vezmeme do úvahy, že jsme 
bojovaly v Českém poháru s vel-
mi úzkým kádrem a většinu kol 
Českého poháru včetně finále 
jsme odehrály bez naší jediné 
kadetky, která letos nahlédla do 
kadetské reprezentace České 
republiky, považujeme celkové 
9. místo za nadějný úspěch do 
naší další práce.“

Děvčata mají před sebou ješ-
tě jeden velký úkol – probojovat 
se do závěrečného kola Mistrov-
ství České republiky. K dosavad-
ním úspěchům blahopřejeme a 
přejeme splnění vytýčeného cíle.

Výsledky FM: - Kozlovice 
5:2 (Marciňa 2, Murín, Jurga, 
Šmiga), - 1. FK Jablunkov 3:0 
(Marciňa, Šmiga, Murín), - Hlubi-
na 2:0 (Šmiga 2), - SK Brušperk 
3:2 (Murín 2, Hrabec), - Fotbal 

Mladší přípravka vyhrála Zimní ligu
Třinec 6:1 (Murín 3, Hložanka, 
Šmiga, Jurga).

Konečné pořadí: 1. MFK Frý-
dek-Místek, 2. SK Brušperk, 3. 
Unie Hlubina, 4. 1. FK Jablunkov, 
5. FC Kozlovice, 6. Fotbal Třinec.

Horní řada zleva: F. Hutník (trenér), D. Šmiga, F. Murín, A. Kavka, J. Baďura, J. Marciňa, R. Murín (trenér). 
Dolní řada zleva: M. Legorský, D. Jurga, D. Michna, S. Hrabec, M. Hložanka, M Šrajer (brankář).

Sestava FM: D. Šmiga, F. 
Murín, A. Kavka, J. Baďura, J. 
Marciňa, M. Legorský, D. Jurga, 
D. Michna, S. Hrabec, M. Hlo-
žanka, M Šrajer. Trenéři: Radek 
Murín a František Hutník. 

tvrdí trenérky Danuše Górecká 
a Pavla Pavelková, „Spíše nás 
mrzí výkon rozhodčího a možná 
chybělo i trochu štěstíčka. Na-
konec o všem rozhodl tie-break 
15:12 ve prospěch Ostravy.“

Ve hře byla také dvě postu-
pová místa do 1. kola Mistrovství 
České republiky. Hráčky TJ So-
kola Frýdek-Místek získaly stří-
brné medaile a tím si vybojovaly 
právo postoupit na mistrovství 
republiky a změřit tak síly s dal-
šími 23 družstvy z celé republiky.

„Před sezónou jsme vůbec na 
takovéto umístění nepomýšlely,“ 
říká trenérka Górecká a vysvět-

V Koutech nad Desnou se 
uskutečnilo „MČR mládeže v 
šachu 2012“ a „MČR juniorů a 
dorostenců 2012“. Zisk tří zla-
tých a jedné stříbrné medaile 
potvrdil již po desetiletí potvr-
zovanou pravdu „V šachu je 
Frýdek-Místek nejlepší v ČR“!

MČR mládeže se hrálo v kate-
goriích do 10, 12, 14, 16 let a Bes-
kydskou šachovou školu repre-
zentovalo 24 hráčů, kteří na MČR 
postoupili z národních mistrovství. 
Již před úvodními tahy potvrdila 
BŠŠ svou sílu, protože 24 startu-
jících byl zdaleka nejvyšší počet 
z celé ČR. Bojovalo se nejen o 
mistrovské tituly, ale také o postu-
py na Mistrovství světa mládeže a 
Mistrovství Evropy mládeže.

Naši šachisté získali řadu 
cenných umístění, D10 – 5. 
místo Zuzana Gřesová, 7. mís-
to Kristýna Laurincová, 9. místo 
Kristýna Marková, D14 – 4. mís-
to Natálie Kaňáková, 8. místo 
Vendula Bohanesová, D16 – 9. 
místo Klára Zemková, H10 – 10. 
místo Rober Demko, H12 – 6. 
místo Jan Chlebek, H14 – 9. 
místo Matyáš Marek, H16 – 5. 
místo Tomáš Pavelek.

A to nejlepší na závěr – v ka-
tegorii dívek do 14 let skončila 
na 2. místě Martina Fusková (po-

BŠŠ potvrdila výsadní postavení v ČR
stup na ME mládeže) a v kate-
gorii chlapců do 12 let se umístil 
na 1. místě Van Thai Dai Nguy-
en (postup na MS mládeže).

I v dalších statistikách drží BŠŠ 
prim – v zisku medailí skončil 
Frýdek-Místek na 1. místě spolu 
s Brnem a Pardubicemi. V olym-
pijském bodování skončil Frýdek-
-Místek na 1. místě před Prahou.

Ve stejném termínu a na 
stejném místě proběhlo i MČR 
juniorů a dorostenců. I v tomto 
mistrovském turnaji se členové 
BŠŠ prezentovali skvělým výko-
nem – titul mistra ČR v kategorii 
dorostenců i juniorů získal Tade-
áš Kriebel (postup na ME mláde-
že, MS mládeže, MS juniorů)! 5. 
místem mezi dorostenci se může 
pochlubit Jakub Rabatin a 9. mís-
tem mezi juniory Tomáš Pecha. 

Dosažené sportovní výsled-
ky dokazují, že systém výchovy 
mladých nadějí je v Beskydské 
šachové škole nastaven správ-
ně a směle můžeme hledět 
budoucnosti vstříc. Děkujeme 
celému realizačnímu týmu a 
hráčům za vzornou reprezentaci 
Frýdku-Místku a poděkování pa-
tří i všem partnerům Beskydské 
šachové školy v čele s Městem 
Frýdek-Místek, za celoroční pod-
poru – děkujeme!
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Společnost TS a.s. oznamuje ukončení  projektu č. CZ.1.04/1.1.02/35.00594 s názvem „Zvý-
šení konkurenceschopnosti společnosti TS a.s. a adaptability jejích zaměstnanců“, financova-
ného z prostředků ESF a prostředků národního spolufinancování ze státního rozpočtu. 

Projekt byl realizován v období červen 2010 – březen 2012.

Účelem dotace bylo další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavatelem, a to 
odborné vzdělávání zaměřené zejména na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kva-
lifikace a na dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce.

V rámci projektu proběhlo vzdělávání v oblasti měkkých dovedností, odborných dovedností, IT kurzů 
a jazykového vzdělávání v souladu s principy uplatňování rovných příležitostí a udržitelného rozvoje 
rozdělených do těchto klíčových aktivit:

02 – Ekonomické řízení provozu 11 – Rozvoj znalostí a dovedností z personalistiky
03 – Vzdělávání v pohřebnictví 12 – Rozvoj prodejních a marketingových dovedností
04 – Ochrana životního prostředí 13 – Školení v controllingu
05 – Vzdělávání v péči o zeleň 14 – Rozvoj lektorských dovedností
06 – Odborné vzdělávání dle individuálních plánů 15 – Kurzy výpočetní techniky 
07 – Prohloubení a rozšíření kvalifikace řidičů 16 – Základy ovládání PC 
08 – Ergonomie a ochrana zdraví při práci 17 – Odborné vzdělávání pro správce IT
09 – Rozvoj manažerských dovedností 18 – Rozvoj jazykových dovedností (anglický jazyk)
10 – Komplexní rozvoj mistrů

Úspěšně bylo proškoleno 235 zaměstnanců společnosti oproti plánovaným 185 pracovníkům, 
z nichž někteří absolvovali více školení. Přes velký počet zapojených osob, délku realizace a rozsah 
naplánovaného vzdělávání bylo vzdělávání dokončeno s úspěchem a překročením většiny plánova-
ných hodnot monitorovacích indikátorů. Hlavní měrou k dosažení plánovaných cílů projektu  napomohl 
především vstřícný přístup většiny zaměstnanců a maximální podpora napříč společností TS a.s.

Realizací našeho projektu jsme přispěli k naplňování hlavních cílů prioritní osy „Adaptabilita“ v rámci 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Ukončení projektu vzdělávání

Akademie Jana Amose Komenského, o. s., oblast Frýdek-Místek
Havlíčkova 233, 738 01 Frýdek-Místek

č. tel.: 558 648 038, 603 384 101
e-mail: akademie@akademiefm.cz, www.akademiefm.cz

Seminář k DPH
10. 4. 2012, 8:00 – 13:00 hod., cena 980,- Kč

Stále tápete v zákoně o DPH?
Potřebujete procvičit místo plnění při dodání zboží a služeb v rámci EU?

Zajímá vás přenesená daňová povinnost u stavebních činností?
Používáte krátící koeficient a přepočty koeficientu na konci roku?

Přijďte si všechny tyto problémové oblasti procvičit.

Přihlášení tel. nebo e-mailem do 6. 4. 2012.

rekvalifikační kurz „Účetnictví“
(včetně vedení účetnictví na PC,

změn v zákonech o DPH a daních z příjmu)
11. 4. – 6. 6. 2012 vždy pondělí,

středa a čtvrtek 8:00 - 13:00 hod., cena 9 150,- Kč
Přihlášení tel. nebo e-mailem do 6. 4. 2012.

Přednášející: Ing. Renáta Koloničná, daňová poradkyně

Centrum denních služeb Domovinka, zařízení Centra pečovatelské služby
Frýdek–Místek, p. o. oznamuje, že pořádá od ledna 2012 pravidelně každou

poslední středu v měsíci v době od 9,00 hod. do 16,00 hod.

„Den otevřených dveří“
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Bohatý výčet činností a aktivit připravovaných pro Kluby důchodců
Během celého uplynulého 

roku jsme se i nadále snažili 
průběžně napomáhat v rozši-
řování nabídky volnočasových 
aktivit pro seniory scházející 
se v Klubech důchodců statu-
tárního města Frýdek-Místek.

Z bohatého výčtu připravo-
vaných a realizovaných aktivit 
pro naše seniory v roce 2011, 
na kterých se podílel odbor so-
ciálních služeb Magistrátu města 
Frýdku-Místku, uvádíme: 

- v průběhu roku 2011 pro-
běhlo cca 25 přednášek pro 
Kluby důchodců statutárního 
města Frýdek-Místek, např. na 
témata o historii Frýdku-Místku a 
okolí, cestopisná témata, policej-
ní přednášky, lékařská témata, 
právní, na téma dluhového pora-

denství (jak nespadnout do dlu-
hové pasti) – toto téma se setka-
lo s velkým ohlasem u seniorů

- na vybraných Klubech dů-
chodců statutárního města Frý-
dek-Místek proběhla názorná 
ukázka základů poskytování prv-
ní pomoci – školení prováděly 
přímo studentky Střední zdravot-
ní školy ve Frýdku-Místku za od-
borného učitelského doprovodu 

- zájemci z řad Klubů důchod-
ců aktivně celoročně využívali 
nabízených „nových aktivit“ a 
služeb s možností se dále samo-
statně vzdělávat (zahájení jazy-
kového kurzu výuky angličtiny) 

- na všech Klubech důchodců 
statutárního města Frýdek-Místek 
se konala nová volnočasová akti-
vita – seniorská SUPERSTAR

- konala se otevřená akce pro 
seniory – Den trénování paměti

- během roku 2011 se usku-
tečnilo 18 poznávacích zájezdů, 
do vzdáleného i bližšího okolí

- proběhlo 10 zájezdů na di-
vadelní představení do Ostravy, 
kterých se zúčastnilo 450 seni-
orů z řad Klubů důchodců statu-
tárního města Frýdek-Místek

- zájemci se zúčastnili VI. roč-
níku Pochodu pro seniory 2011

- aktivní senioři se zapojili do 
dalšího ročníku turnaje soutěže 
seniorů v bowlingu 

- pro zájemce z řad všech 
Klubů důchodců se uskutečnila 
v sedmi termínech opakovaná 
návštěva Nošovic, spojená s po-
měrně náročnými exkurzemi, 
a to v Pivovaru RADEGAST a 

AKTIVNÍ SENIOŘI: Jednou z oblíbených aktivit je i bowling.
 Foto: Petr Pavelka

závodě Hyundai. Těchto akcí se 
zúčastnilo 315 seniorů z řad Klu-
bů důchodců statutárního města 
Frýdek-Místek

- v roce 2011 se uskutečnily 
téměř na všech Klubech dů-
chodců statutárního města Frý-
dek-Místek předvelikonoční a 

předvánoční dílny 
- u těchto příležitostí některé 

Kluby důchodců pořádaly i vý-
stavku svých výtvorů a prací

- na všech 11 Klubech dů-
chodců statutárního města Frý-
dek-Místek proběhly tradiční 
předvánoční besídky

Klub důchodců 1. máje
 – Místek

Sídlo klubu důchodců: ul. 1. 
máje čp. 1838, Frýdek-Místek 
KD: Po,Čt 14:00 – 17:00 hod.

Klub důchodců Sadová
 – Frýdek

Sídlo klubu důchodců: ul. Sado-
vá čp. 604, Frýdek-Místek

KD: Po, Čt 13:00 – 17:00 hod.
Klub důchodců 17. listopadu

 – Místek
Sídlo klubu důchodců: ul. 17. lis-
topadu čp. 147, Frýdek-Místek
KD: Po, St 13:00 – 17:00 hod.
Klub důchodců Chlebovice
Sídlo klubu důchodců: budova 

Fojtství, Vodičná čp.1, 
Chlebovice

KD: Čt 14:00 – 17:00 hod.
Klub důchodců Malý Koloredov
Sídlo klubu důchodců: v objektu 

ubytovny (4. patro), ul. Malý 
Koloredov čp. 811, FM

KD: Po, St, 1. Čt v měsíci 13:00 
– 17:00 hod.

Klub důchodců Lískovec
Sídlo klubu důchodců: v budově 

Seznam Klubů důchodců statutárního města Frýdek-Místek

Kulturního domu v Lískovci
KD: St 16:00 – 19:00 hod.

Klub důchodců Zelinkovice
Sídlo klubu důchodců: schází 
se v budově MINI Motorestu v 

Zelinkovicích
KD: 1. středa v měsíci 17:00 – 

20:00 hod.
Klub důchodců Charita

Sídlo klubu důchodců: Lidový 
dům, Fr. Čejky čp. 450, Frýdek-

-Místek
KD: Čt 15:00 – 18:00 hod.
Klub důchodců Skalice

Sídlo klubu důchodců: v budově 
Kulturního domu ve Skalici
KD: poslední úterý v měsíci

14:00 – 18:00 hod.
Klub důchodců Zámecká 

Sídlo klubu důchodců: se schází 
v klubovně DPS Zámecká
čp. 56, Frýdek-Místek

KD: Út od 13:00 – 17:00 hod.
Klub důchodců Lískovecká
Sídlo klubu důchodců: schází 
se v klubovně Penzionu pro 
seniory, Lískovecká 86 FM 

KD: St od 14:00 – 18:00 hod.

Podané ruce, o.s. – Projekt 
OsA se sídlem ve Frýdku-Míst-
ku poskytují již od roku 2001 
terénní sociální službu osobní 
asistenci, která umožňuje se-
niorům a lidem se zdravotním 
handicapem prožít aktivní a 
plnohodnotný život.

Osobní asistence je terénní so-
ciální služba, která je poskytována 
všude tam, kde ji klient potřebuje 
a vyžaduje. Převážně je zajišťo-
vána v domácím prostředí klienta, 
ale také doprovázíme naše klienty 
k lékaři, do zaměstnání, do ško-
ly, za kulturou nebo jen tak na 
procházky. Klientům pomáháme 
nejčastěji s péčí o jejich vlastní 
osobu, při osobní hygieně, se za-
jištěním chodu domácnosti apod.

Osobní asistenci poskytujeme 
lidem, kteří mají sníženou so-
běstačnost z důvodů vysokého 
věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního handicapu a 
nejsou schopni samostatného ži-
vota bez pomoci jiné osoby. Služ-
ba se poskytuje bez věkového a 
časového omezení až 24 hodin 
denně, až 7 dnů v týdnu. Sku-
tečný rozsah služby závisí plně 
na potřebách klienta. Prostřed-
nictvím naší služby podporujeme 
rozvoj nebo alespoň zachování 
stávajících schopností uživatele, 
jeho setrvání ve vlastním domá-
cím prostředí. Pomocí aktivizace 
(např. nácvik běžných samoob-

NOVÉ VOZY: Podané ruce se dočkaly vozidel, kte-
rá je budou přibližovat klientům. Foto: Petr Pavelka

Podané ruce, o.s. – Projekt OsA
podporují aktivizaci seniorů

služných dovedností) rozvíjejí 
empatické osobní asistentky jem-
nou motoriku klientů, přispívají ke 
zlepšení komunikace a tím k ak-
tivně prožitému a plnohodnotné-
mu životu. Motivováním klientů 
k maximální soběstačnosti se 
snažíme vytvářet podmínky pro 
aktivní stárnutí seniorů, které je i 
hlavní tématem Evropského roku 
aktivního stárnutí a mezigenerač-
ní solidarity 2012. Cílem našeho 
sdružení je podporovat začleňo-
vání seniorů a handicapovaných 
lidí do společnosti a umožnit jim 
žít způsobem, který se co nejvíce 
blíží běžnému životu, s důrazem 
na zachování jejich důstojnosti. 

V loňském roce byla naše 
nezisková organizace Podané 
ruce, o.s. – Projekt OsA zařazena 
v rámci celorepublikového výběru 
mezi čtyři organizace v České re-
publice, které mohly díky České 
televizi pořadu Adventní koncerty 
prezentovat sociální službu osob-
ní asistence v celorepublikovém 
veřejnoprávním médiu a zvidi-
telnit i města a vesnice, ve kte-
rých ji poskytujeme. Výsledkem 
tohoto úspěšného charitativního 
projektu je zakoupení osobních 
automobilů. Prostřednictvím nich 
budeme moci realizovat své služ-
by rychleji a ve větším rozsahu i 
v obtížně dostupných místech a 
odlehlých obcích. Díky solidaritě 
diváků České televize a dárců se 

osobní asistence 
ještě více zefektiv-
ní. Stávající ceny 
za služby se sna-
žíme zachovat, a 
to i díky podpoře 
Statutárního města 
Frýdek-Místek a 
dalších donátorů, 
sponzorů a nadací.

V současné 
době organizace 

realizuje svůj projekt na území 
krajů Moravskoslezského, Olo-
mouckého, Zlínského a Jihomo-
ravského přibližně u 300 klientů 
a zaměstnává 120 pracovníků. 
Celostátně pak poskytují Poda-
né ruce, o.s. dobrovolnickou čin-
nost canisterapii, což je pozitívní 
působení psa na zdraví člověka. 

Potřebujete-li službu osobní 
asistence pro své blízké, pro-
sím kontaktujte nás na tel. čísle: 
777 011 059. Více informací o or-
ganizaci Podané ruce, o.s. – Pro-
jekt OsA a o službě, kterou na-
bízíme, naleznete na webových 
stránkách: www.podaneruce.eu.

Za Podané ruce, o.s. 
– Projekt OsA

Bc. Ivana Mikulcová

A
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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-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.

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
Frýdek, ul. Jeronýmova (u č. p. 394-399)

(POUZE DNE 17. 4.!)
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 separovaný 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

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.

Připomínáme, že splatnost 
místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních 
odpadů a místního poplatku ze 
psů je 31. 5. 2012.
V průběhu měsíce dubna budou 

zasílány poštovní poukázky.
Pokud poplatky nebudou za-

placeny včas a ve správné výši, 
může správce poplatku poplatky 
zvýšit až na trojnásobek.
Místní poplatky lze zaplatit:

1) poštovní poukázkou pro-
střednictvím pošty

2) v hotovosti, a to v době po-
kladních hodin:

- PONDĚLÍ a STŘEDA od 8 
do 16,30 h. a ve ČTVRTEK od 
8 do 14,30 h. v budově Magist-
rátu města Frýdek-Místek na ul. 
Radniční 1148, v přízemí na od-
dělení místních daní a poplatků 
odboru správy obecního majetku

Při platbách v hotovosti je nut-
no počítat s delší čekací dobou.

3) převodem na bankovní 
účet města, a to:

- poplatek za komunální od-
pad: na bankovní účet města ve-
dený u Komerční banky a.s. na 
číslo účtu: 19-3767000237/0100

- poplatek ze psů: na ban-

Poplatek za komunální odpad a 
poplatek ze psů – jednorázová splátka

kovní účet města vedený u Ko-
merční banky a.s. na číslo účtu: 
19-928781/0100

4) prostřednictvím SIPO
Upozorňujeme poplatníky, aby: 
a) při platbách formou převodu 
na bankovní účet města uváděli 
vždy číslo účtu s předčíslím 19-. 
Při zadání úhrady bez tohoto 
předčíslí je platba poukázána na 
číslo účtu jiného subjektu. 
b) tiskopis na placení poplatku pro-
střednictvím SIPO doložili správci 
poplatku nejpozději do 31. 3.

V případě, že poplatník neobdr-
ží poštovní poukázku na daný rok, 
může poplatek zaplatit v hotovosti 
na Magistrátu města Frýdek-Mís-
tek i bez poštovní poukázky. 

Pokud je místní poplatek za 
komunální odpad hrazen pro-
střednictvím realitních kanceláří 
a společenství vlastníků jedno-
tek (v těchto případech je splat-
nost poplatku vždy nejpozději 
do 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 
1.), nebudou poštovní poukázky 
těmto poplatníkům rozesílány. 

Doplnění: úplné znění vyhlá-
šek včetně sazeb za jednotlivé 
místní poplatky je na stránkách 
www.frydekmistek.cz v sekci 
Občan – právní předpisy města 
– obecně závazné vyhlášky.
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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-
né: lednice, mrazničky, sporáky, 

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 17.-19. 4. 
U krytého bazénu  24.-26. 4.
Parkoviště u Kauflandu 3.-5. 4. 
Parkoviště u Billy  10.-12. 4. 
Provoz: Út, St, Čt 10.00 – 18.00

Sběrné dvory:
Collo-louky, Pod estakádou:

Provoz: Po – Pá 8.00 – 18.00
 So 8.00 – 14.00

Sběr komunálního odpadu v 
našem městě provádí Frýdecká 
skládka, a.s., tel. 558 440 062, 
604 285 775, 733 347 236

VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
k.ú. Lískovec
objekt č.p. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku
k.ú. Místek
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3992/4, areál bý-
valých „Místeckých kasáren“
nebytové prostory o celkové výměře 1344 m2, I. NP, 
garážování
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 404)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV. NP, 
kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov,
nebytové prostory o celkové výměře 174,0 m2, I. NP 
(bývalá kulečníková herna s barem)
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 402)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, IV. NP, 
kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 302)
nebytové prostory o celkové výměře 20,0 m2, III. NP, 
kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, (místnost č. 501)
nebytové prostory o celkové výměře 19,97 m2, V. NP, 
kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (blok A)
nebytové prostory o celkové výměře 14,50 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 8,63 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 40,42 m2 (kancelář)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5, objekt 
14b, areál bývalých „Místeckých kasáren“
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 garáž. techniky – objekt 4b, areál bývalých „Mís-
teckých kasáren“
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
nebytové prostory o celkové výměře 96,0 m2, I. NP 
(bývalá tiskárna)
objekt čp. 131, ul. Palackého
nebytové prostory o celkové výměře 25,63 m2 (II. NP, 
kancelář)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p. č. 3975/8, (budova 
pro garážování techniky – 2b), areál bývalých „Mís-
teckých kasáren“
nebytové prostory o celkové výměře 101,65 m2 (garáž)
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p. č. 3992/5, (budova 
skladování), areál bývalých „Místeckých kasáren“
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2 (sklad)
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o celkové výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o celkové výměře 18 m2, VI. NP, kancelář
objekt čp. 604, ul. Sadová
nebytové prostory o celkové výměře 18 m2, VII.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.

PROVOZNÍ DOBA NA ZAŘÍZENÍCH V ROCE 2012

Jak budou moci cestovat 
děti do ciziny po 26. 6. 2012? 
Pouze s vlastním cestovním 
dokladem!

Upozorňujeme rodiče, že od 
27. 6. 2012 musí mít při vycesto-
vání do zahraničí každé dítě svůj 
cestovní pas, ev. občanský prů-
kaz (vydávaný od 1. 1. 2012), 
neboť platnost zápisů dětí pro-
vedených v cestovních pasech 
rodičů končí dnem 26. 6. 2012. 
Občanský průkaz lze použít jako 
cestovní doklad pro cestování 
v rámci států Evropské unie. 
Oba doklady se vydávají s do-
bou platnosti na 5 let.

O vydání cestovního pasu 
nebo občanského průkazu žádá 
rodič (opatrovník, pěstoun) dítě-
te. Předkládá se rodný list dítěte 
a občanský průkaz rodiče. Pou-
ze v případě pochybností o stát-
ním občanství dítěte nebo v zá-
konem stanovených případech 
(např. pokud dítě nemá trvalý 
pobyt na území České republi-
ky) lze také vyžadovat doklad o 
státním občanství dítěte. 

Žádný formulář se předem 
nevyplňuje, fotografie se nedo-
kládá (s výjimkou vydání občan-
ského průkazu, kdy lze také fo-
tografii pořídit u fotografa, který ji 
elektronicky prostřednictvím da-
tové schránky ministerstva vnit-
ra zašle úřadu, u kterého bude 
rodič žádost podávat). Správní 

Děti a cestovní doklady po 26. červnu
poplatek za vydání cestovního 
pasu (se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat s biometrickými 
údaji – tzv. E-pas) je 100 Kč, 
správní poplatek za vydání ob-
čanského průkazu (se strojově 
čitelnými údaji a bez kontaktního 
el. čipu – tzv. E-OP) je 50 Kč. 
Doklady se vydávají ve lhůtě do 
30 dnů ode dne podání žádosti.

Žádost o vydání cestovního 
pasu lze podat pouze u obec-
ního úřadu obce s rozšířenou 
působností v místě trvalého po-
bytu dítěte, žádost o vydání ob-
čanského průkazu může rodič 
podat u kteréhokoliv obecního 
úřadu obce s rozšířenou působ-

ností bez ohledu na místo trvalé-
ho pobytu dítěte.

Přímo u podání žádosti se po-
řizuje fotografie dítěte (u cestovní-
ho pasu u dětí ve věku od 12 let 
také otisky prstů), tudíž je nutná 
osobní přítomnost dítěte na úřadě.

Na Magistrátu města Frýdku-
-Místku se žádosti o vydání obou 
typů dokladů přijímají v úředních 
hodinách na oddělení evidence 
obyvatel, občanských průkazů 
a cestovních dokladů, které se 
nachází v budově v Místku, ul. 
Palackého 115.

Bližší informace vám rádi 
sdělíme na tel. č. 558 609 455, 
558 609 456 a 558 609 458.
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Příspěvková organizace 
města mající na starosti kul-
turu – Národní dům – má už 
téměř rok novou ředitelku 
Marcelu Krplovou, která byla 
vybrána vedením města, aby 
rozvířila zdejší poněkud sto-
jaté kulturní vody. S ní jsme 
bilancovali, co se jí za tu dobu 
podařilo změnit, a zjišťovali, 
jaké má její tým další plány.

Hned na začátku jste vytvo-

Kultura

Frýdecko-místecké kultuře už rok udává směr Marcela Krplová

V rámci koncertního cyklu 
Mladé místecké hudební pódi-
um 2012 se v Lidovém domě 
22. června představily poslu-
chačky Fakulty umění Ostrav-
ské univerzity houslistky Tere-
za Valyiová a Lenka Liberdová.

V jejich podání zazněl mimo 
jiné i Johan Sebastian Bach, 
Wolfgang Amadeus Mozart či 
Ludwig van Beethoven. V cyklu 
koncertů Mladé místecké hu-
dební pódium již po několik let 
Katolický lidový dům v Místku 
představuje hudbymilovným 
posluchačům výrazné mladé 
profesionální i amatérské talenty 
regionu, a to soubory i jednot-
livce. Březnový večer představil 
nadané instrumentální hráčky.

Tereza Valyiová (1988) se za-
čala učit hře na housle od šesti 
let ve frýdecko-místecké základní 
umělecké škole. Získala různá 
ocenění na hudebních soutěžích 
a byla později přijata na Janáčko-

Mladé houslistky v Lidovém domě
vu konzervatoř v Ostravě, kterou 
úspěšně zakončila v roce 2009. 
V současnosti spolupracuje i 
s mistrem Václavem Hudečkem. 
Kromě studia na vysoké škole 
je učitelkou na ZUŠ ve Frýdku-
-Místku, kde učí hře na housle a 
hudební nauku. Rovněž je exter-
nistkou v Národním divadle Mo-
ravskoslezském – v divadle Jiřího 
Myrona v Ostravě.

Lenka Liberdová (1987) ab-
solvovala pro změnu ZUŠ ve 
Frýdlantě nad Ostravicí. I ona 
byla přijata na Janáčkovu kon-
zervatoř a může se pochlubit 
úspěchy na hudebních soutě-
žích. Čestné uznání získala na 
mezinárodní soutěži Prague Ju-
nior Note a i ona už své umění 
předává dalším žáčkům, vyučuje 
na ZUŠ ve Frýdlantě.

Pokud máte rádi cestování, 
můžete přijmout pozvání na 
vyprávění frýdecko-místecké-
ho cestovatele Františka Ma-
muly z jeho letošní únorové 
cesty do Indonésie. Akce se 
bude konat 19. dubna v 18 ho-
din v nekuřáckém sále Penzi-
onu U Křivého psa.

Sulawesi je čtvrtý největší os-
trov tohoto souostroví a na světě 
mu patří místo jedenácté. Zavítáte 
do regionu Tanah Toraja obývané 
svébytnými etnickými skupinami. 
Budete v srdci této oblasti, tedy 
lidí, kteří milují pohřby. V průběhu 
přednášky se dozvíte, nejen jak 

Beseda s cestovatelem o Indonésii
takový pohřeb z více jak tisícov-
kou lidí probíhá, ale také, kde a 
jak pohřbívají zesnulé, či malé 
půlroční děti, pokud umřou. 

V rámci vyprávění jednu noc 
strávíte v rodině domorodců, vy-
soko v horách. A co bylo na ve-
čeři, či snídani, zatím neprozra-
díme. V závěru, „poplujete“ po 
řece Sungai Wallanae na jezero 
Tempe k plovoucí vesničce Salo 
Tengah, čítající zhruba tucet pří-
bytků, a do jednoho také nahléd-
nete, abyste viděli, jak se žije na 
„vodě“. Vyprávění bude doplně-
no originálními fotografiemi z to-
hoto pohádkového ostrova.

Tereza Valyiová Lenka Liberdová

řili novou značku pro frýdec-
ko-místeckou kulturu – Kultu-
raFM. Co bylo cílem?

„Vytvořili jsme jednotnou 
značku KulturaFM, pod kterou 
dnes občan najde propracovaný 
informační webový portál, kultur-
ní magazín, programové plakáty, 
billboardy. Každé pondělí posílá-
me zájemcům newsletter, kterým 
upozorňujeme na nejbližší kul-
turní akce. Založili jsme na face-
booku stránku KulturaFM, kde se 
nám výborně daří získávat další 
zájemce o kulturní dění ve městě 
Frýdek-Místek. Stále rozšiřujeme 
distribuční místa všech materiálů, 
v nejbližší době chceme za hra-
nice města do okolních vesnic.“

Netajíte se důrazem na 
marketing. Je i v oblasti kul-
tury tak důležitý?

„Určitě. Zatímco po mém dub-
novém nástupu jsem musela zru-
šit koncert bratří Nedvědů pro ne-
zájem, ten letošní, březnový, byl 
absolutně vyprodaný, včetně pří-
stavků. Není to jediný vyprodaný 

koncert nebo divadlo a to se ne-
chceme chlubit dvoukoncertem 
Jarka Nohavici, kde je to téměř 
samozřejmost, ale například kon-
certem Václava Neckáře nebo 
absolutním rekordem v návštěv-
nosti na dětském lednovém kar-
nevale, vyprodaným dopoledním 
představením Michala Nesvadby, 
plným náměstím během adventu, 
tepajícími tančírnami a tak bych 
mohla pokračovat.“

Vyjmenovala jste akce pro 
různé publikum. Které je pro 
vás prioritou?

„Držíme se myšlenky, že 
vytváříme kulturní nabídku pro 
všechny věkové a různorodé 
zájmové skupiny. Nebojíme se 
investovat do interpretů, kteří 
návštěvníkům přinesou unikátní 
zážitek. Třeba úžasné vystou-
pení Dary Rollins a Dana Bárty, 
Míši Růžičkové, již zmíněného 
Jarka Nohavici, chystaná vy-
stoupení Ivy Bittové, Richarda 
Müllera nebo Partičky patří 
k perlám roční dramaturgie. 
Jazzmeni určitě ocení změnu 
v projektu Jazz ve městě, mi-
lovníci tance a dechovky taneční 

večery pro dříve narozené a pro-
menádní letní koncerty. Měsíc 
duben ve znamení divadel se 
chválí svým programem sám.“

Co připravuje dramaturgie 
v dalším období?

„Je toho opravdu hodně – 
například zcela nový festival 
venkovního divadla a hudby o 
prázdninách, Letohrátky pro děti, 
dále říjnový týden kultury, kdy se 
letos ponoříme v celém městě do 
Španělska a jeho kultury. Inova-
ce bude i v oblasti předplatného 
vážné hudby. Chceme kromě 
klasických těles přizvat například 
přesahovou skupinu Tarafuki. 
Co chceme opravdu hýčkat a 
věříme, že se stane ještě silněj-
ší vlajkovou lodí pro široké okolí, 
jsou různorodé taneční kurzy a 
zejména klasické taneční pro 
mládež. Mají ve Frýdku-Místku 
obrovskou tradici a díky kolegy-
ni Haně Janáčkové jsou vedeny 
velmi dobře. Chceme, aby byly 
více a více životní potřebou kaž-
dého mladého člověka.“

Změnili jste také způsob 
prodeje vstupenek.

„Z toho mám opravdu radost! 

Vstupenky dostupné 
v pobočkách BIC, 
online přes internet 
a pochopitelně před 
představením byly 

můj sen od nástupu, který se v pl-
ném rozsahu splnil. Posledním 
krokem, který zrealizujeme, jak 
doufám, během měsíce dubna, 
je zajištění platby kartou přímo ve 
spravovaných zařízeních.“ 

Národní dům má však kro-
mě kultury na starosti také 
správu budov a pronájmy. 
Jak si vedete v této oblasti?

„Tady jsou určitě ještě rezervy, 
ale i tak občan mohl zaznamenat 
například opravené logo na Nové 
scéně Vlast, opravené a hlavně 
čisté nástěnky a rekonstruova-
nou, částečně přečalouněnou 
restauraci Švejk. V nejbližší době 
chceme změnit temnou vrátnici 
v Národním domě v důstojnou re-
cepci, upravit a zpříjemnit, co se 
dá, v Kině Petra Bezruče, uzavřít 
parkování před Novou scénou 
Vlast, aby nedocházelo k ničení 
chodníku, vyčistit zahradu Ná-
rodního domu a dát do ní květiny. 
Příjem z nájmů se nám daří i přes 
ekonomicky opravdu těžké obdo-
bí držet na stejné úrovni.“

Jak byste tedy ten první 
rok ve funkci shrnula?

„Upřímně, rok to byl náročný, 
přinesl mi mnoho životních poznat-
ků a zkušeností. Věřím, že tento 
úspěšný rok je předzvěst lepší 
doby v oblasti kultury pro občany 
města Frýdek-Místek. Za celý tým 
mohu odpovědně říct, že děláme 
maximum, a až budu mít pocit jiný, 
dobrovolně svou funkci vzdám.“ 

REVOLUCE VE VSTUPENKÁCH: QR kód vás přes telefon (pokud 
máte nainstalovanou čtečku) dovede k anotaci k filmu, koncertu atd.

MARCELA KRPLOVÁ: Ředitel-
ka Národního domu.
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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)

- 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

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

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

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

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

zdravných procesů v těle.

Čt 12. 4. v 19.00 Národní dům
Roman Janál & Karel Košárek

Roman Janál – baryton
Karel Košárek – klavírní doprovod

Program: J. Teml: Písně pro baryton a klavír, 
A. Dvořák: Cikánské melodie pro baryton 
a klavír, R. Schumann: Písně: Dichterliebe 
(Les amours du poète) op. 48 pro baryton a 
klavír. Roman Janál je od roku 1997 sólistou 
Národního divadla. V listopadu 1995 se stal 
absolutním vítězem mezinárodní pěvecké 
soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Va-
rech. S úspěchem vystupuje na domácích i 
zahraničních festivalech. Je držitelem pres-
tižní Ceny Thálie za rok 1999, za roli Polluxe 
v inscenaci Rameauvy opery Castor a Pollux 
v Národním divadle.
Mezi největší soutěžní úspěchy Karla Košár-
ka patří účast ve finále nejprestižnější ame-
rické soutěže – Waltra Naumburga v New 
Yorku na jaře 1997.
Předplatitelská skupina Koncerty Kruhu přá-
tel hudby při Národním domě Frýdek-Místek
Vstupné 150 Kč/děti a senioři 80 Kč

Čt 19. 4. v 19.00 Rytířský sál
Frýdeckého zámku
Wihanovo kvarteto

Leoš Čepický – 1. housle
Jan Schulmeister – 2. housle

Jiří Žigmund – viola
Aleš Kaspřík – violoncello

Program: L. van Beethoven: smyčcový kvar-
tet c moll op. 18 č. 4, A. Dvořák: smyčcový 
kvartet d moll op. 34 F. Schubert smyčcový 
kvartet G dur D. 887.
Wihanovo kvarteto patří v současné době 
mezi špičková kvarteta v České republice. V 
roce 1988 získal soubor 1. cenu v meziná-
rodní hudební soutěži Pražské jaro a cenu 
české hudební mládeže pro nejmladšího fi-
nalistu této soutěže.
Předplatitelská skupina Zámecké koncerty
Vstupné 150 Kč/děti a senioři 80 Kč

Travesti show
Út 17. 4. v 19.00 Národní dům

Travesti skupina Screamers 15 let v dám-
ských šatech

Vstupné 240/300 Kč dle polohy sedadla v 
hledišti

Záznam z Metropolitní opery 
Ne 15. 4. v 18.00 – Nová scéna Vlast

G. Verdi: Don Carlo
Verdiho nejambicióznější opera je v MET de-
butem režiséra Nicholase Hytnera, ředitele 
British National Theatre v Londýně. Titulní 
roli ztvárnil Roberto Alagna a spolu s ním se 
na jevišti objeví Ferruccio Furlanetto, Mari-
na Poplavskaya, Anna Smirnova, a Simon 
Keenlyside. Po svém triumfálním debutu 
s Carmen se do orchestřiště vrátil dirigent 
Yannick Nézet-Séguin. „Don Carlos je esen-
cí Verdiho operní tvorby,“ říká Hytner. „Na 
jedné straně máme jasné znamení hrozivé-
ho konce a prokletí, na straně druhé řadu 
překrásných árií a nádhernou, nesmlouva-
vou hudbu.“ České titulky. Vstupné 300 Kč

Tanec
So 27. 4. v 19.00 Národní dům
Tančírna – Čarodějný večer

Zveme půvabné čarodějky a čaroděje na zá-
bavný rej. Slétejte se na košťatech a jiných 
stylových strojích do velkého sálu Národního 
domu. Rejdění v patřičném odění se protáh-
ne hodinu přes půlnoc. O půlnoci bude vy-
hlášena nejpůvabnější čarodějka a čaroděj! 
Vstupné 100 Kč

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

Kurzy – Národní dům
Taneční kurzy

St 11. 4. 19.30-22.00
Taneční pro páry a dvojice – pokročilí

Kurz určený párům všech věkových katego-
rií, kteří se chtějí zdokonalit ve společen-

ském tanci.
Taneční budou ukončeny závěrečným plesem.

Rozsah: 6 lekcí + 1 závěrečná
Cena: 1 600 Kč/pár

Út 17. 4. 14.15-15.10 děti 7-11 let
15.15-16.10 mládež 12-15 let

Street dance
Pokračování kurzů pro začátečníky. Výuka 
základních stylů spadajících do oblasti stre-
et dance (hiphop, mtv dance, house, hype, 
dancehall aj.) pod vedením kvalifikovaných 
lektorů z taneční skupiny DANCEPOINT.

Cena 390 Kč/10 lekcí
Pohybové kurzy

Út 3. 4. 17.00-18.00
Umění omlazení těla a organizmu

Daoská jóga je cvičení, které je zaměřeno 
na celkové harmonizováni organismu, k 

obnovení a upevnění vlastního zdraví. Tento 
kurz je pořádán pouze pro ženy, jakéhokoliv 
věku. Naučíte se východní metodiky ozdra-
vení, různé protahovací cviky, řízené dýchá-
ní /ozdravné zvuky/. Čekají vás gynekolo-
gická cvičení na posílení ženských orgánů, 

prevence proti inkontinenci, gynekologickým 
problémům, dynamické meditativní cviky 

na uvolnění psychického tlaku. Tato cvičení 
jsou zaměřena na ozdravení těla.

Cena: 600 Kč/10 lekcí
St 11. 4. 18.00-19.30

Tchaj-ťi čchüan – pokročilí
Tchaj-ťi čchüan je cvičení, známé pro svůj 

blahodárný vliv jak na fyzický, tak na dušev-
ní stav člověka. Cena 700 Kč/10 lekcí

Čt 12. 4. 9.00-10.00
Cvičení pro seniory

Hodina je sestavena převážně z pomalu 
vedených pohybů, při kterých se snadněji 
naučíte využívat i svého dechu. Získané 

správné pohybové návyky postupně doká-
žete přenést i do běžného denního režimu.

Cena 400 Kč/10 lekcí
Po 16. 4. začátečníci 17.15-18.15

mírně pokročilí 18.30-19.30
Orientální břišní tance

Orientální tanec je zaměřen na ladné 
koordinované pohyby, které jsou velmi 

pečlivě cílené na jednotlivé části těla. Je to 
zdravý způsob, jak tělo posílit a problémům 

předcházet. Cena 650 Kč/10 lekcí
Kurzy – jednorázové vstupy

Kondiční posilování ženy a muži každé 
pondělí 17.30-19.00, 60 Kč

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

Informace o přihlašování a způsobu úhrady: 
www.kulturafm.cz, nebo 
na tel. č. 558 113 457.

Výstavy
Ne 1. 4. - Po 30. 4.

Národní dům & Nová scéna Vlast
Lukáš Horký

Z divadelní šatny
Výstava fotografií z divadelního zákulisí.

Vstup zdarma

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

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

19. 4. 2012 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

4. 4. 2012 v 16:00, 14. 4. 2012 ve 14:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

25. 4. 2012 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
18. 4. 2012 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE
aneb Porod s epidurálem

květen, červen 2012
TERMÍNY CVIČENÍ:

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

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
– JÓGA PRO TĚHOTNÉ

Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ

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

MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst (ob-

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

nespavých a hyperaktivních dětí)
Pod vedením fyzioterapeutky!

I. BLOK PRO DĚTI od 0 - 6 měsíců
13. 4., 20. 4., 27. 4. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7 - 12 měsíců
13. 4., 20. 4., 27. 4. – 10:15

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro těhotné 

ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

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

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

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

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

vátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

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

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

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

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

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

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

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

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Jaroslav Pešat - Zvěř v Obrazech

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

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

Pražská grafická sbírka DRIT
Bílek, Hodek, Jaroněk, Jenewein, Jiřincová, 

Kobliha, Konůpek, Švabinský, Váchal.

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

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

Vaříme s šéfkuchtíkem 
každé úterý – kurzy pro děti

každou středu – kurzy pro dospělé

ŠÉFKUCHTÍK
Darina Pavlasová, tel: 724 944 007

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

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.

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

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

KLUB NEZBEDA

2. duben Aprílové hrátky v Klubu Nezbeda
5.-6. duben Velikonoční prázdniny

(různé hry a aktivity v klubu)
12. dubna Diskuse na téma: „Co je to 

evakuace?“
17. dubna Nezbednický pětiboj

26. dubna Výroba nezbednické čarodejnice
Každý pátek od 15:30 do 16:30 hodin chodí-

me sportovat do tělocvičny na 4. ZŠ.

Městská knihovna F-M
12. 4. 12.30 - 16.00 hodin 

Jarní výtvarná dílna 
v oddělení pro děti a mládež, Jiráskova 

506, knihovna Frýdek
12. 4. 16.00 hodin 

Mgr. Marek Zágora – Vyšehradský kodex 
(přednáška) Modrý salonek

17. 4. 18.00 hodin 
Ivo Petr – Argentina 

(cestopisná beseda s promítáním)
Modrý salonek
22. 3. až 25.4. 

Jiřina Hamrlová – Obrázky 
(výstava) knihovna Místek



14 Březen 2012Programová nabídka

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

NOVÁ SCÉNA VLAST

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

Duben – Měsíc divadel
St 4. 4. v 19.00

P. Hartl: Soukromý skandál
Studio Dva, Praha

Groteskní příběh o mladém manažerovi, který 
po uši v dluzích využije celosvětové pandemie 
upřímnosti a pokusí se kvůli penězům svést 
svou stárnoucí nadřízenou, aniž by si uměl 
představit, jak velký skandál tím způsobí.
Hrají: Kryštof Hádek, Eva Holubová, Maroš 
Kramár, Kristýna Fuitová-Nováková, Alexan-
dr Hemala. Mimo předplatné. Cena: 400 Kč

Po 16. 4. v 19.00
O. Ostravski, M. Pivovar, R. Lipus:

Z deníku Ostravaka
Divadlo loutek, Ostrava

Dřysty našeho nejznámějšího blogera v šum-
ném provedení. Deníkové postřehy, historky z 
každodenní reality a půvabné, vskutku neotře-
lé „dřysty“ anonymního ostravského blogera, 
který se veřejnosti představoval od roku 2004 
prostřednictvím svého blogu jako Ostravak 
Ostravski, vytvořily nejen na Ostravsku, ale v 
celém Česku „kult Ostravaka“. Anonymní autor 
se postupně stával literární hvězdou, když jeho 
deníky začalo vydávat ostravské nakladatelství 
Repronis. První díl vyšel v roce 2005, šestý a 
poslední v roce 2007. Autor Ostravak Ostravski 
už od roku 2004 pečlivě tají svou identitu... Ra-
dovan Lipus společně s herci proměnil Ostrava-
kovy zábavné a osobité historky v divadelní tvar 
zasazený do komorního prostoru jeviště, které 
je zároveň i hledištěm pro 60 diváků. Ostravské 
nářečí říznuté slangem je herci interpretováno 
se spontánní radostí a přirozeností, s níž se i na 
scéně proměňují v postavy známé z Ostrava-
kových deníků i v postavu samotného autora.
Hudební spolupráce: Jarek Nohavica
Předplatitelská skupina C. Vstupné 200 Kč

Út 17. 4. v 19.00
S. Štepka: Len tak prišli

Radošínské naivné divadlo
Satirická komedie začíná nevesele – na 
pohřební hostině. V provinčním městě ze-
mřel při dopravní nehodě primátor a bohatí 
pozůstalí, tedy rodina známého gubernátora 
a manipulátora, čekají na překvapující závěť, 
kterou přečte notářka. Předplatitelská skupi-
na B. Vstupné 400 Kč

Út 24. 4. v 19.00
P. Hartl: Klára a Bára

Studio Dva, Praha
Radikální komedie o dvou manželských kri-
zích a jednom úmyslně založeném požáru. 
Skoro nikdo není se svým životem dokonale 
spokojený. Většina lidí se proto musí hod-
ně snažit a dělat velké kompromisy. Příběh 
Kláry a Báry vypráví o tom, co se může stát, 
když jedné z kamarádek po řadě takových 
kompromisů rupnou nervy a pokusí se radi-
kálně svůj manželský život změnit.
Hrají: Ivana Chýlková, Eva Holubová, Jan 
Holík, Mojmír Maděrič a Eva Suchánková.
Mimo předplatné. Cena: 400 Kč

Pá 27. 4. v 19.00
F. Houtapples: Na mělčině

Divadlo Kalich, Praha
Exkluzivně pro Frýdek-Místek moravská 
premiéra hry, která bude mít svou českou 
premiéru 4. 4. v Praze. Není v současné svě-
tové dramatice mnoho her, které by nabízely 
hned tři velké příležitosti pro ženy-herečky. 
Text nizozemského autora takovou hrou 
je. Disponuje životní moudrostí, humorem a 
zároveň je v něm odvěký příběh běhu času, 
vnímaný přes model rodiny, kdy každý z nás 
dospěje pod ochranou rodičů, aby záhy začal 

chránit je, starat se o ně a doufal, že je pro 
svoje děti tím, čím byli rodiče pro něho. Toto 
odvěké střídání generací přináší pravdy, ale i 
trpkost, ironii života a humor jako zbraň, díky 
níž je možné přežít. Tři ženy rekapitulují po 
smrti manžela a otce svůj život. To, kam se 
dostaly a co je čeká. Život je ale velmi zvláštní 
a najednou se ocitnete tam, kde byste to nej-
méně čekali. Například v Thajsku… Hrají: Iva 
Janžurová, Miroslav Vladyka, Barbora Mun-
zarová, Sabina Remundová. Předplatitelská 
skupina A. Vstupné 400 Kč
Prodej vstupenek na divadelní představení 

probíhá od 15. 3. v Nové scéně Vlast,
v pobočkách BIC a on-line

na www.kulturafm.cz
Divadélka pro děti

Ne 1. 4. 15.00
O červeném vajíčku a rozmarném srdíčku

Liduščino divadlo Praha
Rozmarná Blaženka o Velikonocích nemá 
žádného mládence, který by od ní chtěl čer-
vené vajíčko z lásky. Jednou se právě před 
Velikonočními svátky u Blaženky objeví 
kouzelná babička, jako by spadla z nebe. 
Pomáhá Blažence s přípravou velikonočních 
oslav a veselými hrátkami naučí Blaženku i 
děti v hledišti, co všechno se má udělat, aby 
se koledování vydařilo. Blaženka se polepší 
a sousedovic Vojta si k ní nakonec rád přijde 
pro vajíčko z lásky. Vstupné 60 Kč

Ne 15. 4. 15.00
Příhody medvídka Ťupínka

Divadlo U Ostravice
Příběh o malém medvídku, který žije v lese 
se svým tatínkem, o jeho přátelství s pej-
skem a lišce zlodějce. Vstupné 60 Kč

Ne 22. 4. 15.00
Tajuplný zámek

UA Alena Bastlová
Tři princezny chtějí co nejdřív ženichy. Král 
s královnou odjeli ze zámku ženichy hledat. 
Sluha se to snaží vzít do svých rukou a že-
nichy jim obstará tak, že se spolčí s peklem. 
Stane se ze zámku peklo? Dostanou prin-
cezny své vysněné ženichy? Vstupné 60 Kč

Ne 29. 4. 15.00
Káťa a Škubánek

Divadlo Věž
Poeticky laděná pohádka, podle známé 
večerníčkové předlohy, o flekatém pejskovi 
Škubánkovi a jeho paničce Kátě. Těšit se 
můžete na zápasy boxu, výlet do ZOO, osla-
vu Škubánkových narozenin a také na origi-
nální písničky od skladatele Jana Zrzavého. 
Představení trvá hodinu, je vhodné pro ma-
teřské školy a první stupeň základních škol. 
Je to první pohádka, se kterou se naše diva-
dlo vyklubalo na svět, takže jsme měli velké 
obavy, zda se bude líbit. Dnes už víme, že 
jsme se báli zbytečně. Vstupné 60 Kč
Předprodej probíhá od 15. 3. v Nové scéně 

Vlast, v pobočkách BIC a on-line
na www.kulturafm.cz.

KINO
Ne 1. 4. 17.00 - Hurá do Afriky!

Surikata Billy, vegetariánský lev Socrates a 
ostatní zvířátka se vydávají na nebezpečnou 
výpravu. Na cestě je čeká spousta dob-
rodružství a legrace, ale hlavně musí najít 
vodu, aby zachránili svůj svět…
Německo, animovaná pohádka, 3D, dabing, 
93 min., vstupné 160 Kč, pro děti
Ne 1. 4. 19.00 - Okresní přebor – Posled-

ní zápas Pepíka Hnátka
Film vycházející z populárního televizního 
seriálu, ve kterém uvidíte skoro všechny 
oblíbené seriálové hrdiny (M. Krobot, O. Vet-
chý, J. Pokorná, L. Sobota). ČR, komedie, 
2D, 12+, 104 min., vstupné 100 Kč

Po 2. 4. 19.00
Miniprofil režiséra Aki Kaurismäkiho:

Hamlet podniká
V této moderní filmové adaptaci Shake-
spearovy hry uvádí kultovní finský režisér 
Aki Kaurismäki diváky do světa mocných 
a politiky. Ukazuje jeho odvrácenou tvář a 
zachycuje ho s ironií a citem pro absurditu.
Finsko, tragikomedie, 12+, titulky, 86 min., 
vstupné 80 Kč/pro členy FK 60 Kč

Út 3. 4. 19.00
Miniprofil režiséra Aki Kaurismäkiho

– Projekt 100: Bohémský život
Kritiky označován za nejsmutnější a zároveň 
nejvyspělejší a vizuálně nejdokonalejší Kau-
rismäkiho film. Je postaven na výjimečně 
nasnímaných interiérech i exteriérech Paříže 
a na kontrastní hře světel a stínů.
Francie/Německo/Švédsko/Finsko, drama, 
2D, 15+, titulky, 100 min., vstupné 80
Kč/pro členy FK 60 Kč
Čt 5. 4. 10.00 - Prázdniny - hurá do kina: 

Artur a souboj dvou světů
Třetí pokračování rodinné filmové série Luca 
Bessona. Arthur a Minimijové vs. zlý Maltazard.
Francie, animovaný/rodinný, 2D, dabing, 
101 min., pro děti
Pá 6. 4. 09.30 - Pásmo filmových pohá-

dek: Zahradníkův rok
Filmové pohádky pro nejmenší.

ČR, animovaný, 35mm – pásmo filmových 
pohádek, přístupný, 68 min., vstupné 20 Kč, 
pro děti

Pá 6. 4. 17.00
Prázdniny – hurá do kina: Sněhurka

Nová verze klasické pohádky. V roli zlé 
královny Julia Roberts. USA, pohádka/ko-
medie/dobrodružný, 2D, dabing, přístupný, 
vstupné 100 Kč, premiéra, pro děti
Pá 6. - So 7. 4. 19.00 - Probudím se včera
Jiří Mádl, Viktor Preiss a další známí herci 
v nové české komedii s originální zápletkou.
ČR, komedie, 2D, přístupný, 120 min., premiéra

Út 10. 4. 19.00
George Clooney jako režisér: Den zrady
George Clooney za kamerou i před kamerou 
v dramatu ze zákulisí volby amerického pre-
zidenta. USA, thriller, 2D, 101 min., vstupné 
90 Kč/pro členy FK 70 Kč

St 11. 4. 10.00 - Dům
Excelentní Miroslav Krobot v sugestivním 
dramatu Zuzany Liové o střetu snů různých 
generací a neutuchající touze po svobodě.
ČR, drama, 2D, 15+, 100 min., vstupné 50 
Kč, pro seniory

St 11. 4. 18.00 - Navždy spolu
Rachel McAdams musí po autonehodě a ztrá-
tě paměti znovu hledat cestu ke svému man-
želovi. USA, romantické drama, 2D, titulky, pří-
stupný, 104 min., vstupné 90 Kč, dámská jízda

Čt 12. 4. 19.00 - Koupili jsme zoo
Matt Damon po boku se Scarlett Johansson 
zachraňuje krachující zoo. USA, komedie/dra-
ma, 2D, 12+, titulky, vstupné 90 Kč, premiéra

Pá 13. - So 14. 4. 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, animovaný, 3D, dabing, přístupný, 94 
min., vstupné 130 Kč, pro děti

Pá 13. - So 14. 4. 19.00
Prci, prci, prcičky: Školní sraz

Čtvrté pokračování známé teenagerovské 
komedie v původním obsazení. USA, kome-
die, 2D, 15+, titulky, vstupné 90 Kč, premiéra

St 18. 4. 19.00
Musíme si promluvit o Kevinovi

Vizuálně podmanivá a místy až hororově 
působící studie rozpadu nejzákladnějšího 
mezilidského vztahu. Nejlepší film na MFF v 
Londýně 2011. Velká Británie/USA, drama/
thriller, 2D, 12+, titulky, 112 min., vstupné 80 
Kč/pro členy FK 60 Kč

Čt 19. 4. 19.00 - Talisman
Zac Efron se vrací z válkou zmítaného Iráku 
domů, aby zde našel dívku svých snů.
USA, drama, 2D, 101 min., premiéra

So 21. - Ne 22. 4. 17.00
Filmová výprava do džungle: Modrý tygr
Co se stane, když se ve městě objeví mod-
rý tygr? Nový český dobrodružný, magický 
a humorný rodinný film vás vtáhne do světa 
fantazie. Bára Hrzánová, Jan Hartl, Anna 
Polívková a další... ČR, rodinný/komedie, 2D, 
přístupný, 90 min., vstupné 80 Kč, pro děti

So 21. 4. 19.00 - Filmová výprava do 
džungle: Cesta na tajuplný ostrov 2

Pokračování úspěšného dobrodružného 
filmu, inspirovaného romány Julese Verna, 

obohacené o třetí dimenzi. USA, dobrodruž-
né sci-fi, 3D, přístupný, dabing, 94 min.

Ne 22. 4. 19.00
Znovuvyplutí filmového hitu: Titanic 3D

Jeden z nejúspěšnějších filmů všech dob se 
vrací na filmová plátna ve 3D. USA, katas-
trofický/drama/romantický, 3D, dabing, pří-
stupný, 186 min., vstupné 130 Kč, premiéra

Po 23. 4. 19.00 - Můj týden s Marilyn
Nezvykle intimní pohled na filmovou super-
hvězdu. Dvě oscarové nominace za herecké 
výkony. USA/Velká Británie, drama, 2D, pří-
stupný, titulky, 99 min.

St 25. 4. 10.00 - Láska je láska
Nová, hvězdně obsazená česká komedie, o 
tom, že láska kvete v každém věku. Simo-
na Stašová, Petr Nárožný a další... ČR, ro-
mantická komedie, 2D, přístupný, 109 min., 
vstupné 50 Kč, pro seniory

St 25. 4. 19.00 - Láska je láska
Nová, hvězdně obsazená česká komedie, o 
tom, že láska kvete v každém věku. Simona 
Stašová, Petr Nárožný a další... ČR, romantická 
komedie, 2D, přístupný, 109 min., vstupné 80 Kč

Pá 27. 4. 09.30 - Bijásek: Budulínek
Pásmo filmových pohádek.

ČR, animovaný, 35mm – pásmo filmových 
pohádek, 66 min., vstupné 20 Kč, pro děti

So 28. 14.00 - Bijásek: Šmoulové
Kdo by neznal veselé modré pidižvíky a 
zlého čaroděje Gargamela s jeho potměši-
lým kocourem? USA, animovaná komedie, 
35mm – projekce z filmového pásu, přístup-
ný, dabing, 102 min., vstupné 40 Kč, pro děti

So 28. - Ne 29. 4. 17.00 - Piráti
Zapomeňte na piráty s Johnnym Deppem, 
jsou tu piráti s Hughem Grantem! Zábavný 
animák o bandě smolařských pirátů pro ce-
lou rodinu. USA, animovaná komedie, 3D, 
přístupný, dabing, 88 min., vstupné 165 Kč, 
premiéra, pro děti

So 28. - Ne 29. 4. 19.00
Ocarová Merryl Streep: Železná lady

Meryl Streep jako někdejší ministerská před-
sedkyně Velké Británie Margaret Thatcher. 
Za svůj výkon získala Zlatý glóbus a Oscara 
za nejlepší herečku v hlavní roli. USA, dra-
ma/životopisný, 2D, titulky, 12+, 105 min., 
vstupné 90 Kč

Po 30. 4. 19.00 - Černobílý svět
Film o vztahu tří výjimečných žen, které se 
pokoušejí překonat zažitá společenská pra-
vidla. Kvalitní odlehčené drama o soumraku 
segregace s ojedinělými hereckými výkony.
USA/Indie/Spojené arabské emiráty, drama, 
2D, přístupný, titulky, 146 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč

4. 4. (st) od 17h - V-klub FM
Pravidelná schůzka frýdecko-místeckých 

výtvarníků.
5. 4. (čt) od 20h - Jam Session 

Každý sudý týden pravidelné hudební jamování. 
11. 4. (st) od 18h - Z BESKYD DO SVĚ-

TA - AFRIKA - Silvestr Tkáč 
Poslední promítání jarní části cyklu Z Bes-

kyd do světa v hospůdce U Arnošta.
12. 4. (čtvrtek) od 19h - Luboš JAVŮREK 

&. ŠANY 
Koncert dvou předních osobností folkové muzi-
ky, Luboše Javůrka z Bokomary a Petry ŠANY 
Šanclové – všestranné multinstrumentalistky.

14. 4. (so) od 20h - Michal Tučný Revival 
Band

Premiérový koncert 1. moravského revivalu 
Michala Tučného, složeného z frýdecko-mís-
teckých matadorů a tahounů country muziky. 

19. 4. (čt) od 20h - Jam Session 
Každý sudý týden pravidelné hudební jamování. 
26. 4. (čt) od 19h - Folk &. Country Jam 

Session
Pravidelné hudební setkání příznivců a 
interpretů folkové a trampské muziky. 
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HUDEBNÍ KLUB STOUN

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.

Heydukova 2330, 738 01 F-M,
558 647 067, 602 586 925,

e-mail: kulturnidumfm@seznam.cz
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

Pro děti
Sobota 14. dubna v 15 hodin

O ztraceném míči
Loutková pohádka pro děti od 3 let o drako-
vi, který odnese neposedný míč. Podaří se 

míček vysvobodit z dračího hnízda? 
Hraje Divadélko Jednadvě Frýdek-Místek.

Vstupné 30 Kč.
Sobota 28. dubna v 15 hodin

Vojtěch Vacke
Princezny a loupežníci

Pohádka o třech princeznách, jež uneseny 
loupežníky byly, mnohá protivenství a různé 

taškařice prožily, ale nakonec ke štěstí a 
sňatku přišly. Pro děti od 5 let – hraje diva-
delní soubor ING Kolektiv Frýdek-Místek

Vstupné 20 Kč.
Pro mládež a dospělé

Sobota 28. dubna v 19 hodin
Fotr

Mafiánský epos plný napětí, odhodlání 
a touhy po pomstě – hraje ING Kolektiv 

Frýdek-Místek.
Vstupné 80 Kč.

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

30. 4. – 1. 5. (po-út) od 16h – MAJÁLES 
U ARNOŠTA

První letošní venkovní veselice plná zná-
mých kapel a grilování.

Aktuální výstavy:
Lucie PETEROVÁ – Emoce

 – výstava fotografií zachycující tanec a 
emoce potrvá do 30. 4. 2012. 

Info: www.luciepeterova.cz

3. 4. Schůzka členek
Přivítáme také všechny maminky, které se 

chtějí aktivně podílet na vytváření programů 
pro děti.

3. 4. Maňásková pohádka
„O devátém kuřátku“

Krátká pohádka pro děti. Začátek v 10.00 h.
6. 4. Výtvarka – Zdobení obilíčka

Přijďte si s dětmi vytvořit jednoduchou 
dekoraci jako ozdobu vašeho velikonočního 

obilíčka! Materiál k dostání u nás.
10. 4. Návrat na trh práce

Krátká přednáška, ve které nám pracovnice 
úřadu práce poradí, jak nejlépe uspět při hle-
dání nového zaměstnání. Začátek v 10.00 h.

13. 4. Cvičení rodičů s dětmi
17. 4. Přínosy a oběti rodičovství

Zajímavá beseda pro rodiče pořádaná 
pracovnicí Centra pro rodinu a sociální péči 

Ostrava. Začátek v 10.00 hod.
20. 4. Výtvarka – Hrajeme si s modelínou

24. 4. Sportovní olympiáda Broučků
Přijďte si s dětmi zasportovat na zahradu 

Broučků! Pro děti budou připraveny 
jednoduché sportovní disciplíny, medaile a 

sladké odměny! Začátek v 10.00 hod.
27. 4. 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 do 11.30 v prosto-

rách KM Broučci.
Cena 700 Kč/10 lekcí

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

Každý pátek 18.-19.00 hod. 
Cena 700 Kč/10 lekcí

Anglická konverzace pro pokročilé
Každý pátek od 8.30 hod., po dohodě s 

lektorkou. Bližší informace u hospodyňky.

Pravidelný program 
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.
Orientální tance pro dospělé – začátečníci 

10.30 – 11.15 h. 
Čtvrtek – Zpívánky (možno i s miminky) 

10.00 – 10.30 h.
Pátek – Cvičení rodičů s dětmi (liché týdny) 

10.00 – 10.30 h.
Výtvarka (sudé týdny) 10.00 – 10.30 h.

středa 10-11. 4., 9-17 hodin
Humanitní burza oděvů ADRA

sobota 14. 4. - Tradiční HROZENBÁL

2. 4. pondělí GOODWILL PARTY
PÁRTY MÍSTNÍ VOŠ
3. 4. úterý ELECTROBEAT THEATRE
ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO *VSTUP 
ZDARMA*
4. 4. středa STOUNDRUM-SPECIAL
ZÍTRA JSOU PRÁZDNINY A PRAVIDELNÁ 
STŘEDEČNÍ DNB POSLECHOVKA PO-
KRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
5. 4. čtvrtek ROMIPEN
AKCE MAGISTRÁTU K MEZINÁRODNÍMU 
DNI ROMŮ *VSTUP PRO VŠECHNY ZDAR-
MA*
6. 4. pátek VIDEOHITY ZE ZÁHROBÍ
TY NEJLEPŠÍ KLIPY A SONGY VŠECH 
DOB HRAJÍ DJ KAMIL A DJ MATES
7. 4. sobota DOWNBELOW – STOUNFEST
DOWNBELOW, STEREOTYPY (PL), RE-
LEVANT (FNO) – AFTREPARTY DJ LUKÁŠ 
HORKÝ 
8. 4. neděle VELIKONOČNÍ HITY ZE ZÁ-
HROBÍ 18+
VELIKONOČNÍ SPECIÁL – DJ KAMIL A DJ 
MATES HRAJÍ TY NEJLEPŠÍ HITY DOB MI-
NULÝCH *VSTUP NAD 18 LET* 
9. 4. pondělí PUNKROCK NIGHT VS. ME-
TALOVÁ VICHŘICE
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ S POŘÁDNOU 
MUZIKOU, DJs ESTET A JUTA
11. 4. středa STOUNDRUM
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs *VSTUP 
ZDARMA*
12. 4. čtvrtek PUNKROCK NIGHT
DJ JUTA A VEČER PLNÝ PUNKROCKU 
*VSTUP ZDARMA*
13. 4. pátek NAA:SH:UP
EDDRUM/NEUROKYME, PANZER/
REDRUM, WENIA/EX-DUST, MESSA-
ROSH, MKTBROS CREW
14. 4. sobota JIŘÍ SCHMITZER & HITY 
18PLUS
HEREC, KOMIK A ZPĚVÁK JIŘÍ SCHMI-
TZER POPRVÉ VE STOUNU! AFTERPAR-
TY HITY ZE ZÁHROBÍ OD 22.30 HOD.
17. 4. úterý ELECTROBEAT THEATRE

5. 4. - PAPÍROVÉ KOUZLENÍ
Velikonoční prázdniny

Program: Přijďte si vyzkoušet, co všechno je 
možné vyrobit z papíru. Ukážeme si, jak vy-
robit originální masky, vyzkoušíme techniku 
kašírování, ukážeme si, jak se dá papír ori-
ginálně barvit. Překvapí vás, že se z papíru 
dají také vyrábět korálky a šperky?
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 9:00 – 12:00 hodin
Vstupné: 40 Kč. Informace: Karolína Lepíko-
vá, telefon: 731 167 010, 558 111 765, e-
-mail: karolina@klicfm.cz
Na akci se nemusíte předem hlásit.
6. 4. OBJEVUJEME, POZNÁVÁME | MYS-
TICKÁ MÝDLÁRNA | Velikonoční prázdniny
Program: Tentokrát se vypravíme vlakem do 
Mystické mýdlárny ve Vratimově. Poslech-
neme si povídání o výrobě přírodních mýdel, 
očicháme si je a pokocháme se pohledem. 
Po návratu do Klíčku si mýdlo také vyrobíme 
a zabalíme jako dárek – třeba pro maminku.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, sraz v 8:00 hodin. Cena: 
100 Kč. Informace a přihlášky: Pavla Kozá-
ková, telefon: 732 646 127, 558 111 749, e-
-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit do 4. 4. 2012.

14. 4. PUZZLE DVOJIC | Mistrovství 
MSK, 2. ročník

Program: Zúčastněte se turnaje ve skládání 
puzzle. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, od 8:30 hodin. Kategorie: 
do 10 let, 11 – 15 let, 16 a více let. Startov-
né: 30 Kč/1 hráč. Informace a přihlášky: Jiří 
Šnapka, telefon: 604 524 066, 558 111 773, 
e-mail: jirka@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit do 12. 4. 2012.

14. 4. OBJEVUJEME, POZNÁVÁME | 
DOBRÁ ČAJOVNA

Program: Navštívíme Dobrou čajovnu ve 
Frýdku. Poslechneme si povídání o čajích a 
budeme je ochutnávat. V čajovně dostane-
me také lehký oběd. V Klíčku si pak zasoutě-

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

Tel.: 723 021 622
Jiří Kuděla - Kam sním? - do 20. dubna

ELECTROBEAT DJs A VEČER PLNÝ DNB, 
TEKNO, BREAKBEAT, ELECTRO *VSTUP 
ZDARMA*
18. 4. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
19. 4. čtvrtek PUNKROCK NIGHT
DJ JUTA A VEČER PLNÝ PUNKROCKU 
*VSTUP ZDARMA*
20. 4. pátek HARAKIRI 1 *NOVINKA*
NOVÁ AKCE – FAT CUT(PL), FREEMAN 
(PL), FREEQ OUT (PL), LOFI (MKT-
BROSS), MARTIN DEE, RADAN JUST 
(NUSKOOLBREAKS.CZ), TECHNO, DUB-
STEP, BREAKZ
21. 4. sobota FUCKING DANCING
DJs: BURCHO, LUCKY BOY (NJ) A DALŠÍ 
V PRAVIDELNÉ AKCI NAŠLAPANÉ SKVĚ-
LÝMI BEATY
25. 4. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE, VSTUP ZDARMA!!!
26. 4. čtvrtek PUNKROCK NIGHT
DJ JUTA A VEČER PLNÝ PUNKROCKU 
*VSTUP ZDARMA*
27. 4. pátek BASS CONTACT No. 14
SATNY GLEZ [CANARY ISLANDS/SPLIFF 
UNIT], RICKY TUFF [CANARY ISLANDS/
SPLIFF UNIT], JAHRIDER [ZERO ROC-
KERS], BUCKX [PFC CREW], JUMPER 
[PFC CREW]
28. 4. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ 18+
DJ KAMIL, DJ MATES A STARÉ DOBRÉ 
HITY TĚ NENECHAJÍ DLOUHO SEDĚT 
*VSTUP NAD 18 LET*
PŘEDOTEVŘENÍ ZAHRADY NÁRODNÍHO 
DOMU
29. 4. neděle ŠUBA DUBA BAND
DECHOVÝ ORCHESTR
ZAHRADA OTEVŘENA OD 15.00 HOD.

PŘIPRAVUJEME:
11. 5. DOLLS IN THE FACTORY

18. 5. OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY STOUNU
19. 5. LETNÍ SCÉNA – ČOKO VOKO

25. 5. NAA:SH:UP
28. 6. – 30. 6. SWEETSEN FEST 012

žíme a zahrajeme hru. Místo a čas: Rodinné 
centrum Klíček, Slezská 749, Frýdek, sraz v 
9:00 hodin. Cena: 145 Kč. Informace a při-
hlášky: Pavla Kozáková, telefon: 732 646 
127, 558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit do 11. 4. 2012.

20. 4. TVOŘIVÝ PODVEČER | KVĚTY
Z ORGANZY

Program: Zveme vás do naší tvořivé dílny. 
Tentokrát budeme tvořit krásné květy z or-
ganzy, které pak můžete použít na ozdobení 
sponky, čelenky, kabelky, vytvořit z nich ná-
hrdelník, či je použít jen jako dekoraci. Bu-
deme pracovat s látkou z organzy, svíčkou 
a korálky. Jedná se o velice jednoduchou a 
efektní techniku. Věk: děti od 10 let a dospělí
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, 17:00 – 19:00 ho-
din. Vstupné: 150 Kč. Informace a přihláš-
ky: Hana Pernická, telefon: 732 383 131, 
558 111 749, e-mail: hanap@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit do 16. 4. 2012.
28. 4. TOMCAT TROPHY 2012 – SOUTĚŽ 

PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
Program: Veřejná soutěž plastikových mo-
delů letadel a bojové techniky. Místo a čas: 
SVČ Klíč FM, Budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 8:00 - 14:30 hodin. Informace: Petra Vl-
košová, telefon: 731 167 721, 558 111 760, 
e-mail: petra@klicfm.cz

30. 4. REJ ČARODĚJNIC
Program: Drahé čarodějnice a čarodějové, 
nasedněte na svá košťata a přileťte za námi 
na Rej čarodějnic. Budeme kouzlit a čarovat, 
hrát si a dovádět, posedíme u ohně, kde si 

můžete opéct i své špekáčky. Věk: 1 - 10 let
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 16:30 – 18:30 hodin. 
Vstupné: 50 Kč (dítě, dospělý). Informace a 
přihlášky: Hana Pernická, telefon: 732 383 
131, 558 111 749, e-mail: hanap@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit do 25. 4. 2012.

ŠACHY
5. – 9. 4. 33. ROČNÍK TURNAJŮ ŠACHO-

VÝCH NADĚJÍ
Program: mezinárodní šachový turnaj pro 
děti, mládež i dospělé. Místo a čas: Národní 
dům, Místek. Informace: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

13. 4. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mládež od 
4 do 18 let. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 15:30 - 18:00 hodin. 
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

27. 4. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Program: Šachový turnaj pro děti a mládež od 
4 do 18 let. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
A, Pionýrů 767, Místek, 15:30 - 18:00 hodin. 
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

28. 4. O ŠACHOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Program: šachový turnaj pro předškolní děti
Místo a čas: Národní dům, Místek. Informa-
ce: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 2012
naleznete na stránkách

www.klicfm.cz
Informace: Karolína Lepíková,

telefon: 731 167 010
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Pro inzerci
ve zpravodaji

volejte
603 249 743

Navštivte naši airsoftovou arénu a užijte si
akci na ploše více než 600 m2 v podzemním
bunkru 5. ZŠ, který je plný temných zákoutí, 
místností,místnůstek a efektů.

Těšíme se na vás. www.bunkr59.cz

AIRSOFT
BUNKR59

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

STARinvest
zářící investiční hvězda

dávejte peníze tam, kde se zhodnocují!!!

Maximální
roční výnos až 8 %
při 100 % kapitálové ochraně vkladu

Bližší informace:
Zákaznické centrum  ALLIANZ pojišťovny a.s.
v hypermarketu Albert (u Baumaxu ve F-M)
otevřeno NONSTOP PO – NE 9 – 19 hodin
tel: 721 770 703, 724 273 350, 732 842 229

Prodám byt 3+1 v Místku na ul. J. Opletala
Byt po rekonstrukci nutno vidět.

Inf. o ceně a prohlídce na tel. 776 014 211.
RK pouze s klientem.


