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slovo primátora

Statutární město Frýdek-Místek 
intenzivně jedná ohledně pláno-
vaného omezení dopravy na es-
takádě, jíž hrozilo kvůli neuspoko-
jivému provoznímu stavu mostu 
uzavření na pouhé dva pruhy.

„To by prostě pro město znamena-
lo kolaps. Navíc bychom v situaci, za 
kterou nemůžeme my, ale Ředitelství 
silnic a dálnic, potažmo stát, trpěli 
dlouhé měsíce,“ říká primátor Petr 
Cvik a jeho náměstek Michal Pobucký 
doplňuje: „Byli jsme postaveni před 
skutečnost, že stav estakády se nato-
lik zhoršil, že doprava po ní musí být 
omezena na dva pruhy se sníženou 
rychlostí ...“  (Pokračování na straně 8)

Beskydská šachová škola ve spolu-
práci se Střediskem volného času Klíč 
uspořádala ve dnech 5.-9. dubna již 33. 
ročník Turnajů šachových nadějí, v rám-
ci nichž proběhlo hned šest jednotlivých 
turnajů různých věkových i výkonnost-
ních kategorií. Nepřekvapí pak, že počet 
účastníků šplhal ke třem stovkám a své 
síly poměřili zástupci dvanácti zemí. Ne-
chyběli zástupci Spojených států, Indie či 
Alžíru, vedle řady evropských zemí, takže akce znovu představovala 
významnou propagaci města napříč kontinenty.

O velké prestiží Frýdku-Místku, coby republikového hlavního města 
šachu, svědčí i přítomnost historicky nejúspěšnějších šachistů Čes-
ké republiky, kdy se hlavními hosty šachového festivalu stali velmistr 
Vlastimil Hort, místní odchovankyně velmistryně Jana Jacková i sou-
časně nejsilnější český šachista velmistr David Navara. Na své si jistě 
přišli všichni příznivci královské hry a jsem rád, že jsem měl tu čest zú-
častnit se oddechové části turnaje, která podtrhla tuto sportovní i spo-
lečenskou událost. Je vždycky příjemné ocitnout se mezi lidmi, kteří 
umí projevit dostatek intelektu, soustředění i zápalu pro věc. Nadšení 
nechybí ani rozsáhlému pořadatelskému týmu, kterému bych chtěl vy-
seknout poklonu a popřát hodně zdaru i do dalších ročníků. Petr Cvik

PROPAGAČNÍ SIMULTÁNKA: Primátor Petr Cvik s velmistrem 
Vlastimilem Hortem.                                                   Foto: Petr Pavelka

V podstatě „domů“ přijel 
prezident společnosti Hy-
undai Motor Manufacturing 
Czech Kim Jun-ha, když na-
vštívil frýdecko-místeckou 
radnici a setkal se s jejím ve-
dením. V našem městě, které 
označil za klidné a příjemné, 
totiž žije, poté, co byl loni 
v prosinci vedením společ-
nosti Hyundai pověřen říze-
ním české pobočky.

„Definovali jsme společné pro-
blémy a možnosti, jak si můžeme 
navzájem pomoci. Jsme si vědo-
mi, že bez slibovaného obchvatu 
bude do budoucna obtížně fun-
govat město i automobilka. Toto 
je jedna linie společného zájmu, 
také jsme se ovšem bavili o růz-
ných možnostech spolupráce 
s městem, vyplývajících z po-
stavení, které si již automobilka 
stihla na českém trhu vydobýt,“ 

Prezident Hyundai bydlí ve FrýdkuPrezident Hyundai bydlí ve Frýdku

HYUNDAI NA RADNICI: Vedení města se sešlo s prezidentem společnosti Hyundai Motor Manufacturing 
Czech Kimem Jun-ha.     Foto: Petr Pavelka

informoval primátor Petr Cvik, 
který gratuloval prezidentovi no-
šovické automobilky k předne-
seným impozantním výsledkům, 
kdy se Hyundai dostal v pro-
deji již z pátého místa na pozici 
dvojky hned za značku Škoda a 
chystá se letos v České republice 
vyrobit 300 tisíc vozů. „Vyrábíme 
kvalitní auta i díky vaší podpoře. 
Jsme připraveni v součinnosti 
s vámi jednat s vládou o splnění 
některých příslibů, věříme, že se 
bude dařit odbourávat i některé 
byrokratické překážky našeho 
podnikání, protože my jsme zase 
připraveni podpořit ekonomický 
rozvoj země,“ prohlásil Kim Jun-
-ha. Primátor ujistil, že město 
je připraveno být nápomocno 
v rámci svých možností při řešení 
případných problémů, náměstek 
primátora Michal Pobucký pak 
korejskou stranu seznámil s vý-

vojem dopravní situace v sou-
vislosti s plánovaným omezením 
dopravy na průtahu městem. 
Debatovalo se také o možnos-
tech další podpory ze strany au-
tomobilky například ve sportovní 

oblasti. „Hyundai už podporuje 
mládežnický fotbal, uvidíme, jest-
li se podaří spolupráce rozšířit 
v návaznosti na šanci na postup 

do vyšší soutěže mužů,“ řekl ná-
městek primátora Libor Koval, 
zástupce města v městském fot-
balovém klubu.  (pp)

Cyklostezka kolem Olešné 
se účastní soutěže nejkačka.eu,
což je soutěž o nejzajímavější 
projekt podpořený dotací Ev-
ropské unie z Regionálního 
operačního programu Morav-
skoslezsko. Občané mohou 
podpořit frýdecko-místecký 
projekt v internetovém hlaso-
vání a získat i hodnotnou cenu.

„Soutěž probíhá formou in-
ternetového hlasování od 10. 
do 25. dubna na www.nejkac-
ka.eu. Odměněn bude nositel 
vítězného projektu, hodnotné 
ceny můžete vyhrát také vy 
odevzdáním svého hlasu. Je to 

Hlasujte pro Cyklostezku kolem Olešné
jednoduché. Stačí si vybrat své-
ho favorita, kliknout na políčko 
hlasuj, vypsat potřebné údaje a 
potvrdit. Zaškrtnutým políčkem 
„Chci být zařazen do slosování 
o hodnotné ceny“ se pak auto-
maticky zařazujete do slosování. 
Za účelem zajištění co největší 
regulérnosti soutěže je potřeba 
v hlasovacím formuláři vyplnit 
také vaši e-mailovou adresu a 
opsat verifikační kód. Pokud 
chcete být zařazeni do slosování 
o hodnotné ceny, vyplníte navíc 
vaše jméno a příjmení,“ přiblížil 
návod na internetové hlasování 
Pavel Osina, vedoucí oddělení 

ekonomického rozvoje.
2. etapa cyklostezky kolem 

Olešné byla vybudována v roce 
2010, čímž vznikl okruh dlouhý 
4,5 km vhodný i pro in-line brus-
laře, během zimního období je 
navíc upravován na běžeckou 
trať. Stavební náklady na její 
vybudování činily 55 milionů 
korun, z Regionálního operační-
ho programu Moravskoslezsko 
získalo město 19 milionů korun. 
Cyklostezka doplnila možnosti 
sportovního vyžití okolo pře-
hrady a po loňské sezóně je už 
nepochybné, že si našla velké 
množství příznivců.

JEDNÁNÍ K ESTAKÁDĚ: Náměstek primátora Michal Pobucký na 
schůzce se zástupcem krajského úřadu a Ředitelství silnic a dálnic. 

Foto: Petr Pavelka

Město jedná kvůli estakádě
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krátce

Jen pár dní po návštěvě 
frýdecko-místecké delegace 
v belgickém Harelbeke, síd-
le společnosti Vyncke, která 
staví novou továrnu v chle-
bovické průmyslové zóně, na-
vštívila naše město belgická 
velvyslankyně Její Excelence 
Renilde Loeckx – Drozdiak.

Belgická šéfka diplomacie 
v České republice poděkovala 
městu za vstřícnost, kterou vůči 
společnosti Vyncke projevilo, i 
za deklarovanou snahu rozvíjet 
zahraniční vztahy avizovaným 
partnerstvím s městem Harelbe-
ke. „Je to další stavební kámen 
spolupráce mezi oběma repub-
likami. Věřím, že časem dojde i 
na výměnné pobyty celých rodin 
a mladých lidí, dokonce máme 
zkušenosti, že někdy jsou part-
nerství tak silná, že vedou i ke 
sňatkům,“ pobavila velvyslanky-
ně přítomné. Primátor Petr Cvik 
reagoval, že pro město byla čest 
vyjít vstříc firmě takového formá-
tu, která může být jako rodinná 
firma se stoletou tradicí vzorem 
ostatním. Velvyslankyně kom-
plimenty vrátila pohledem na 
Frýdek-Místek: „Těšila jsem se, 
že uvidím řeku, která dělí nejen 

Velvyslankyně Belgie město chválilaVelvyslankyně Belgie město chválila

VELVYSLANKYNĚ NA RADNICI: Vedení města přivítalo vzácnou návštěvu - J. E. Renilde Loeckx
Foto: Petr Pavelka

Tradičně u Stromu tole-
rance na ulici Míru začaly už 
popáté oslavy Mezinárodní-

Romipen se slavil už popátéRomipen se slavil už popáté

ROMIPEN: Náměstek primátora Libor Koval s poradkyní pro národ-
nostní menšiny Andreou Dostalíkovou u Stromu tolerance.   
    Foto: Petr Pavelka

ctí, své tradice a kulturu, kte-
ré se přenáší z generace na 
generaci. Jsem rád, že dnešní 
den něco z romského života 
přiblíží i ostatním lidem,“ říká 
náměstek primátora Libor Ko-
val, který byl mezi těmi, kteří 
na Strom tolerance po milém 
vystoupení dětí z komunitního 
centra Pramínek uvázali sym-
bolickou stužku. Současně 
byla představena nová porad-
kyně pro národnostní menšiny 
magistrátu města Frýdku-Míst-
ku Andrea Dostalíková. 

V hudebním klubu Stoun pak 
došlo na tradiční „ochutnávku“ 
romského jídla a hudby.  (pp)

ho dne Romů, které násled-
ně pokračovaly v hudebním 
klubu Stoun.

„Mezinárodní den Romů při-
padá na 8. dubna. Je to svátek 
nás Romů, naší kultury a tradic. 
Jsem ráda, že tento svátek sla-
víme společně, Romové a ne-
romové, a tím můžeme vyjádřit 
vzájemnou toleranci a respekt. 
Při této příležitosti je na místě 
za nás Romy poděkovat magis-
trátu města Frýdek-Místek, že 
nás podporují a umožnili nám 
dnešní akci uskutečnit,“ uvedla 
happening Aranka Obodová, 
terénní pracovník z oddělení 
sociální prevence.

„Vzájemné poznání je určitě 
důležité pro vzájemné soužití. 
Každý má své hodnoty, které 

Statutární město Frýdek-
-Místek ve spolupráci s Kul-
turouFM připravilo bohatý 
třídenní program Velikonoce 
ve městě, kterému chybělo 
pouze příznivější počasí.

„Chtěli jsme k Velikonocům 
uspořádat podobně výraznou 
akci jako k Vánocům, zkrátka 
zážitkový program pro všechny 
generace, což se, myslím, velice 
dobře povedlo,“ hodnotil primá-
tor Petr Cvik, který celý program 
zahajoval, i za pomoci mládež-
nické kapely Šuba Duba Band 
či folklorní Ostravičky. Ta uměla 
přiblížit jarní tradice stejně jako 
řada stánků svými výrobky. Ná-

Bohaté Velikonoce ve městěBohaté Velikonoce ve městě

VELIKONCE VE MĚSTĚ: Třídenní program na místeckém náměstí 
zahajoval primátor Petr Cvik.

městí totiž bylo plné zboží s veli-
konoční tématikou. Prodejci na-
bídli pomlázky, řehtačky, tatary 
i kraslice, ale také pečené ma-
zance, beránky nebo vařonku 
a mošt. Do města se touto akcí 
vrátily i populární Beskydské far-
mářské trhy, v rámci kterých se 
prodávaly také mléčné a masné 
výrobky, sladké a slané pečivo, 
bylinky, jarní květiny, cibuloviny 
a podobně. „Lidé si zkrátka před 
svátky jara měli z čeho vybrat a 
dali jsme jim příležitost potkat se 
se svými známými. Program 
byl vydařený i poučný, ze-
jména zásluhou legendárního 
divadla Kvelb z Českých Bu-

dějovic, které dokázalo přiblížit 
velikonoční zvyklosti a tradice,“ 

uzavřel náměstek primátora 
Michal Pobucký.  (pp)

Rozšíření úředních 
hodin pro pasy

Z důvodu nastávající sezóny 
dovolených a s tím souvisejícím 
očekávaným zvýšeným zájmem 
občanů o vyřizování cestovních 
pasů, příp. občanských průka-
zů, rozšiřuje oddělení evidence 
obyvatel, občanských průkazů a 
cestovních dokladů v období od 2. 
května do 30. září úřední hodiny:

V pondělí a ve středu 7:30 – 
11:30; 12:15 – 17:00, v úterý 7:30 
– 11:30; 12:15 – 13:30 a ve čtvr-
tek 7:30 – 11:30; 12:15 – 15:00 
hodin. Výše uvedené úřední ho-
diny se týkají úkonů spojených 
s vydáváním cestovních pasů a 
občanských průkazů, přičemž i 
nadále budou čtvrtky určeny pro 
přednostní vyřizování dokladů pro 
děti ve věku do 5 let. Podrobnější 
informace k vydávání cestovních 
pasů a občanských průkazů zís-
káte na tel. č. 558 609 455 nebo 
558 609 458 a také ve zpravodaji 
na stránce odborů.

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.

Debata v Lískovci
Vedení statutárního města 

Frýdku-Místku ve spolupráci s 
Osadním výborem Lískovec po-
řádá setkání s občany Lískovce, 
které se uskuteční ve středu 25. 
dubna v 18 hodin v restauraci u 
kostela. Vaše dotazy, týkající se 
života v našem městě a městské 
části Lískovec, vám zodpoví ná-
městek primátora Michal Pobuc-
ký, zástupci odborů Magistrátu 
města Frýdku-Místku a zástupce 
technických služeb TS a.s. 

Společně k cíli
V rámci projektu „SPOLEČ-

NĚ ZA JEDNÍM CÍLEM“ připravil 
Městský fotbalový klub Frýdek-
-Místek akci „Muži podporují naši 
mládež“. Zvolené dvojice třetili-
gových mužů budou garanty jed-
notlivých mládežnických kádrů. 
„V praxi to znamená, že každý 
náš mládežnický tým bude mít 
dvojici takzvaných garantů, kteří 
budou úzce spolupracovat nejen 
se samotnými mladými fotbalisty, 
ale i s trenéry jednotlivých týmů. 
Chtěli jsme, aby touto akcí došlo 
ke vzájemnému propojení zdej-
ších třetiligových mužů a našich 
mládežníků,“ vysvětlil záměr 
akce předseda frýdecko-místec-
kého klubu Radomír Myška.

Černé skládky
V měsíci březnu bylo odstraně-

no na území města Frýdku-Místku 
1,10 t neoprávněně odloženého 
odpadu, tzv. černých skládek. 
Práce, zadávané Magistrátem 
města Frýdku-Místku, odborem 
životního prostředí a zemědělství, 
zajišťovala společnost TS a. s.
Tentokrát se likvidovaly černé 
skládky na ulici Horní a Zátiší a 
také na ulici Svazarmovská.   (pp)

město, ale i Moravu od Slezska. 
Viděla jsem ale také hezké a 
prosperující město, nepochybně 
velmi dobře řízené, kde se Bel-
gičané mohou cítit jako doma. 
Vím, že se v Harelbeke těší i na 
vaše hory v okolí.“

Vedení města ujistilo belgické 
partnery, že se přátelské přije-
tí belgické strany bude snažit 
oplatit stejnou mincí. „I na výš-
lap na Lysou horu určitě dojde,“ 

slíbil primátor. Návštěva belgic-
kých partnerů se připravuje na 
září, kdy by měla být slavnostně 
otevřena továrna v Chlebovicích 
a podepsána dohoda o partner-
ství mezi oběma městy. V Chle-
bovicích by mělo najít práci 
okolo stovky lidí, cílový stav 
je přitom vyšší než v belgické 
centrále. Produkty Vyncke jsou 
přitom exportovány do celého 
světa. „Vyncke může Frýdek-

-Místek propagovat svými výrob-
ky celosvětově. V jižním Pacifiku 
by bez ní třeba neměli elektřinu, 
pokud by firma nevyráběla ur-
čité produkty ve Frýdku-Místku. 
Významnou průkopnickou úlohu 
firma hraje i v oblasti odpadové-
ho hospodářství malých měst, 
takže o Frýdku-Místku může být 
ve světě hodně slyšet,“ vyzdvih-
la přínos vzájemné spolupráce 
velvyslankyně.  (pp)
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městská policie
Dva psí přestupky

29. 3. v 8:30 hodin přistihla 
hlídka ženu, jak neuklidila exkre-
menty po svém psovi na ulici M. 
Chasáka. Protože u sebe dotyč-
ná neměla žádný doklad totož-
nosti, byla strážníky převezena k 
ověření na Policii ČR. Následně 
bylo zjištěno, že pes není v evi-
denci přihlášených psů. Žena od 
strážníka dostala pokutu za zne-
čištění prostranství a byla upo-
zorněna, že věc bude rovněž 
oznámena správnímu úřadu za 
nepřihlášení psa do evidence.

Tabule na cestě
31. 3. byli strážníci v půl sed-

mé večer informováni o tom, že 
na ulici 8. pěšího pluku se na-
chází reklamní tabule uprostřed 
cesty. Hlídka přijela na místo a 
tabuli přenesla mimo vozovku.

Bezdomovci v domě
7. 4. v půl desáté večer bylo 

na linku 156 oznámeno neo-
právněné vniknutí do rozesta-
věného domu. „Hlídka na místě 
zjistila, že se tam nacházejí dva 
bezdomovci, kteří se neumějí 
dohodnout, kdo bude na daném 
místě přespávat, a jeden z nich 
zavolal na městskou policii. 
Hlídka oba muže vyprovodila a 
celou událost oznámila v nej-
bližším možném termínu majiteli 
stavby,“ informovala policejní 
preventistka Lenka Biolková.

Zakousl slepice
7. 4. v pět hodin odpoledne 

požádal oznamovatel o odchy-
cení zatoulaného psa, který mu 
běhá po zahradě a zadávil tam 
čtyři slepice. Hlídka na uvedené 
zahradě psa odchytla a kontro-
lou čipu zjistila majitele, kterého 
informovala o celé události. Své-
ho psa si převzal na základně 
městské policie, kde taky přislíbil, 
že se s majitelem zakousnutých 
slepic dohodne o náležitém vy-
rovnání. „Strážník muže poučil o 
tom, že pokud tak neučiní, bude 
celá událost oznámena na ma-
gistrát města ke správnímu říze-
ní,“ sdělila Lenka Biolková.  (pp)

BEZPEČÍ VE MĚSTĚ: Na radnici se sešli zástupci jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.
Foto: Petr Pavelka

Zasedání bezpečnostní radyZasedání bezpečnostní rady
V malé zasedací síni ma-

gistrátu zasedli členové Bez-
pečnostní rady města Frýdku-
-Místku, kteří zhodnotili úkoly 
oddělení krizového řízení a po-
žární ochrany za loňský rok a 
nastavili úkoly pro rok 2012.

Na zasedání se rovněž po-
depsal součinnostní dohovor 
s Krajským vojenským velitel-
stvím Ostrava. Jeho ředitel Jaro-
slav Hrabec seznámil přítomné 
s působností velitelství i oblast-
mi, kde je vyžadována součin-
nost s městem Frýdek-Místek. 
„Zajišťujeme obranu, výkon 
státní správy, ale i přípravu na 
krizové situace nevojenského 
charakteru, tedy záchranné 

práce i eliminace následků, na-
příklad při povodních. Komu se 
jednou prohnala voda domem, 
tak ví, jakou cenu má pomoc 
každého vojáka,“ prohlásil Jaro-
slav Hrabec.

„Armáda už ve městě přímo 
nepůsobí, vzájemná součinnost 
je ale samozřejmě důležitá, 
stejně jako se všemi jednotlivý-
mi složkami integrovaného zá-
chranného systému. Máme jisté 
povinnosti i jako obec s rozšíře-
nou působností, a proto připravu-
jeme na květen seminář pro sta-
rosty správního území, který se 
bude týkat povodní. Zkušenost 
z některých menších obcí je tako-
vá, že je mimořádné události za-

jímají, až když nastanou, ale své 
povinnosti a možnosti by všichni 

měli znát dříve,“ řekl primátor 
Frýdku-Místku Petr Cvik.        (pp)

Městská společnost Sport-
plex vyšla vstříc poslednímu 
trendu a zvýšila teplotní kom-
fort kryté části aquaparku na 
Olešné. Teplota vody se zvý-
šila z původních 28°C na 31°C 
a teplota vzduchu se pohybu-

Aquapark Olešná zvyšuje teplotuAquapark Olešná zvyšuje teplotu

AQUAPARK: Teplota vzduchu i vody bude vyšší.     Foto: Petr Pavelka
je okolo 34°C.

„Chceme přilákat více ná-
vštěvníků a nabídnout jim to, co 
chtějí. Tato změna, která byla 
zavedena od dubna, je trvalá,“ 
ujistil ředitel společnosti Sport-
plex Petr Slunský. Personál za-

řízení s lehkou nadsázkou ho-
voří o tom, že není třeba jezdit 
na Slovensko za termály, když 
už i na Olešné najdou lidé teplo 
jako v tropech a ideální místo 
pro zábavu i relax se vším, co 
k tomu patří. „Jsme ideální tip 

na dobře strávené víkendové 
nebo všední odpoledne, za-
končené dobrým jídlem v místní 
restauraci se suchým i mokrým 
provozem,“ lákají.

Krytý aquapark Olešná nabí-
zí skutečně spoustu služeb pro 
všechny generace. Budoucí ma-
minky se mohou udržet v kondici 
v rámci aquatěhobicu, pro děti 
do 6 let je k dispozici bazének s 
atrakcemi a rodiče je mohou při-
hlásit i do plaveckých kurzů pro 
mrňata. Pro starší děti a dospělé 
jsou k dispozici divočejší atrakce, 
například 90metrový tobogán 
nebo divoká řeka. Senioři pak jis-
tě ocení samostatné plavání jen 
pro jejich věkovou skupinu. 

K oblíbeným patří také sau-
nový svět, ve kterém si návštěv-
ník může zvolit typ sauny, která 
mu vyhovuje, nebo si pohlídat 
dny se saunovými ceremoniály. 
V areálu krytého aquaparku si 
lze objednat také masáže nebo 
pedikúru.  (pp)

Na místní komunikaci na 
frýdecké ulici Střelniční do-
šlo k 10. dubnu ke změně 
organizace dopravy. V úseku 
od křižovatky s ulicí Jirás-
kova po křižovatku s ulicí B. 
Václavka byl zaveden jedno-
směrný provoz ve směru od 
nemocnice. 

„K tomuto kroku se odbor do-
pravy a silničního hospodářství 
magistrátu rozhodl z důvodu ne-
úměrné dopravní zátěže, která 
nastala před několika lety na uli-
ci Střelniční po její rekonstrukci. 
Nejedná se o nic nového, jelikož 
před rekonstrukcí byl v předmět-
ném úseku jednosměrný provoz 
zaveden,“ připomněl vedoucí 
odboru dopravy a silničního hos-
podářství Miroslav Hronovský.

Jednosměrka na StřelničníJednosměrka na Střelniční

Řidiči mají možnost použít 
souběžnou čtyřpruhovou komu-

NOVÉ ZNAČENÍ: V prvních dnech změnu mnozí řidiči nezaregistrovali nebo ignorovali. Foto: Petr Pavelka

nikaci ulici Obchodní, která byla 
vybudována za účelem odve-

dení dopravy ze zastavěného 
území.  (pp)
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„Nejlépe se hajinká, když 
pohádku čte maminka“. 
Doma nám čtou před spaním 
pohádku naše maminky. Ve 
školce je to jiné. Maminky 
tam nejsou, jen odpočíváme 
a chodí za námi velcí kama-
rádi z 2. základní školy Jana 
Čapka a čtou ty nejrůznější 
pohádky. 

Nebývá to každý den, jen 
občas, ale vždy se moc těšíme. 
Kamarádi vyberou knihy plné 
pohádek, z nichž pak čtou, a my 
jen posloucháme a poslouchá-
me, tak moc se nám to líbí. My, 
děti, bychom chtěly takové čtení 
pohádek poslouchat pořád, ale 
to nejde. Velcí kamarádi chodí 
do školy a mají své povinnosti. 

Pohádky pro Pastelku

My jsme si však slíbili, až bude-
me chodit od září do velké ško-
ly, naučíme se také tak dobře 
číst jako oni. No a pak zase my 

budeme chodit číst do školky 
našim malým kamarádům.

Děti z MŠ Pastelka
 „u Gustlíčka“

„Barvy jara“ v Librexu
Žáci, studenti a učitelé 

Střední školy, Základní ško-
ly a Mateřské školy, Pionýrů 
2352 ve Frýdku-Místku si vás 
dovolují co nejsrdečněji po-
zvat na probíhající výstavu 
výtvarných prací. Výstava 
probíhá ve spolupráci s knih-
kupectvím Librex na ulici 
Hlavní v Místku. 

Znakem Jara je nejenom 
probouzející se příroda v lido-

vých pranostikách, ale také i 
zvyky a tradice Velikonoc. Pro 
ty z vás, kteří si chtějí připome-
nout důležitost zmiňovaných 
svátků, jsme připravili krátké 
povídání o historickém původu, 
lidové symbolice a pranosti-
kách tohoto období. Přijďte se 
potěšit a načerpat barevnou 
jarní atmosféru. Výstava potrvá 
do 25. května 2012.

Mgr. Otilie Smolánová

3. března se děti z Dvojky 
sešly na tradičním karnevalu, 
který pro děti 1. stupně při-
pravily paní vychovatelky za 
školní družiny.

Přípravy probíhaly celý týden 
a děti se už nemohly dočkat. 
Na karneval se vyráběly nej-
různější škrabošky, masky a 
girlandy, kterými děti společně 
s paní vychovatelkou Vyvleč-
kovou vyzdobily školní jídelnu. 
Jídelna se tak rázem proměnila 
v nádherný taneční sál. Ten se 
odpoledne zaplnil těmi nejrůz-
nějšími maskami. Mohli jste tu 
například potkat vodníky, čerty, 
rytíře, kovboje, kostlivce, pirá-
ty, se kterými vesele dováděly 
princezny, víly, břišní tanečni-
ce, čarodějnice a další tajemné 
masky. Do skoku všem mas-
kám vyhrával dlouholetý věrný 
diskžokej jeden hit za druhým.

Kromě tancování si mohly 

Karneval na Dvojce
děti i zasoutěžit v různých ne-
tradičních disciplínách. Proběhlo 
i pěvecké vystoupení, které do-
provázela na kytaru paní vycho-
vatelka Valentová, a nechybělo 
ani taneční vystoupení dětí ze 
ŠD, které vedla paní vychovatel-
ka Vyvlečková.

Vyhodnotit a odměnit stov-
ku nádherných masek nebylo 
vůbec jednoduché. Odměnu 
obdržely tedy všechny masky 
a zvláště byly vyzvednuty nej-
originálnější nápady a příprava 
masek.

Díky finanční podpoře Sdru-
žení rodičů a přátel školy si 
mohly děti domů odnést sladké 
i pěkné věcné odměny.

Karnevalové odpoledne utek-
lo jako voda a děti se jen nera-
dy loučily se skvělou a veselou 
karnevalovou atmosférou. Ale 
mohou se už těšit na příští rok. 
To zase bude veselo a legrace.

Před rokem a půl se 1. ZŠ 
přihlásila do pilotního pro-
jektu ověřování nového typu 
školního písma Comenia 
Script. Toto písmo jsme za-
čali testovat u žáků 1. A třídy 
a budeme ho ověřovat až do 
konce druhé třídy. 

Tento typ písma je nový pro 
učitele i rodiče. Když jsem začala 
s výukou, nedovedla jsem odpo-
vědět na otázky, zda tento typ pís-
ma je vhodný pro dysgrafiky, levá-
ky či děti s poruchami učení. Bude 
náročné? Zkušenosti ukazují, že 
toto písmo má mnoho výhod.

Žáci 2. A třídy se už od za-

Comenia Script na Jedničce 
čátku první třídy připravovali na 
výuku písma Comenia Script. 
Uvolnili si zápěstí, naučili se 
jednotlivé tahy a velmi brzy za-
čali psát písmena, slova i věty. 
První pozorování ukazují, že 
děti se tomuto písmu učí daleko 
rychleji než tomu klasickému 
spojovanému. Jednoduché tva-
ry podobné tiskacím písmenům 
nedělají problémy dysgrafikům, 
levákům ani dětem s porucha-
mi učení. Všechny písanky jsou 
vzorně napsané a děti píší s ra-
dostí. Písmo je čitelné, úhledné 
a obsahuje méně pravopisných 
chyb. Žáci se totiž ihned po 

napsání písmenka učí doplňo-
vat tečky, háčky a čárky. Také 
méně chybují v zapomínání 
písmenek ve slově. Nové písmo 
podporuje individualitu každého 
dítěte a nepřikazuje jim sklon. 
Záleží na jednotlivci, zda bude 
psát písmena pod mírným sklo-
nem či nikoli. Některá písmenka 
mají dva tvary a opět záleží na 
něm, který tvar si zvolí. Protože 
jsme nevěnovali tolik času při 
nácviku písmen, měli jsme času 
více pro nácvik čtení s porozu-
měním. Úroveň čtení v naší třídě 
je tedy velmi dobrá. 

(Pokračování na straně 5)

Protože „Celé Česko čte 
dětem“, tak by bylo neod-
pustitelné, aby se do tohoto 
projektu nezapojila i Mateřská 
škola Pohádka s oběma svými 
pracovišti ve Frýdku-Místku na 
ulici Třanovského a Gogolova.

V době, kdy dětské zábavě 
kraluje odosobněný svět počítačů 
a nejrůznější techniky, jsme v naší 
mateřské škole vsadili na lidský, 
osobní a moudrý kontakt s dětmi. 
A tak čtou nejen paní učitelky, 
ale do školičky přicházejí rodiče, 
prarodiče, starší sourozenci nebo 
bývalí kamarádi, kteří už navště-
vují základní školu. Každý, jak to 
jeho čas dovolí. Předčítá se z knih 
pohádkových, dobrodružných i s 
dětským hrdinou. A to byste se 
divili, jaký má taková malá chvil-
ka, kdy děti nehybně naslouchají 
třeba zrovna dědečkovi jednoho 
z kamarádů, pro ně přínos.

A děti neposlouchají jen po-
hádky a příběhy, ale prostřednic-
tvím knihy se seznamují s jejím 
autorem, prohlížejí si obrázky, 
poznávají ilustrátory. A tady měly 
naše děti, ale i paní učitelky, ne-
opakovatelný zážitek z přímého 

Mateřská škola Pohádka čte dětem!

kontaktu s ilustrátorem dětských 
knih a časopisů Adolfem Dud-
kem, který ilustroval již 126 dět-
ských knih a kreslí obrázky do 
časopisu „Sluníčko“. Tento muž  
jako by se pro děti narodil. Z jeho 
původně plánované hodinové 
besedy se stala akční dramatic-
ká show podbarvená kresbou 
nejrůznějších obrázků. Děti byly 
zcela vtaženy do hry. Jásaly, 
výskaly, hádaly hádanky, a když 
je pan Dudek vyzval k představo-
vání zvířátek, lezly i po čtyřech. 

Ze setkání s panem ilustráto-

rem odcházely děti nejen plné 
dojmů, ale i s kresbou ptáčka 
dudka na čele, či ruce. Máme 
jen obavy, že pan Dudek svým 
vystoupením nasadil tak vy-
sokou laťku, že v představách 
našich dětí teď bude ilustrátor 
velký kamarád, malíř a bavič, se 
kterým je neuvěřitelná legrace. 
A proč vlastně ne!?

Čtěte dětem. Je to nejlepší in-
vestice do úspěšné budoucnosti 
dítěte. Renáta Čadrová,

Daniela Hrabcová, učitelky 
MŠ Pohádka



5 Duben 2012Školství

I letos spolupráce s Oxford 
University Press a Cambridge 
centrem přinesla frýdecko-
-místecké Základní škole 
Jiřího z Poděbrad úspěchy. 
Propracovaná příprava žáků 
v cizím jazyce se projevila i 
v umístění v okresních soutě-
žích z angličtiny.

Prvostupňoví žáci se účast-
nili ve čtvrtek 15. března na 5. 
základní škole okresního kola 

11. ZŠ se opět prosadila v soutěžích z angličtiny
Miniolympiády v anglickém ja-
zyce. „Naši školu skvěle repre-
zentovali dva žáci z 5.B – Eva 
Chudějová a Milan Bolgáč,“ 
řekla učitelka angličtiny Iva No-
votná a pokračovala: „Soutěže 
se zúčastnilo celkem 31 dětí. 
Eva obsadila krásné 6. místo a 
Milan si odnesl diplom za úžas-
né 2. místo. Musím říci, že poro-
ta Milana velice chválila za jeho 
mluvní pohotovost a bohatou 

slovní zásobu během ústní části 
soutěže, která byla celkově veli-
ce náročná.“

Do přípravy okresních soutěží 
se tradičně zapojila i samotná 
Jedenáctka. „Pod hlavičkou 
SVČ Klíč 8. února naše škola 
opět organizovala konverzační 
soutěž angličtiny pro nejlepší 
žáky celého okresu,“ vysvětlila 
učitelka anglického jazyka Re-
náta Ručková a dále řekla: „Zú-
častnily se školy Frýdku-Místku 
a jeho okolí, výjimkou nebyly ani 
školy z Třince, Jablunkova, Bru-
šperku a dalších lokalit našeho 
okresu.“

Soutěžící kategorie I.A pro-
cházejí poslechovou částí na 
úrovni KET a kategorie II.A na 
úrovni PET. Tříčlenná komi-
se v každé kategorii hodnotí 
plynulost jazykového proje-
vu, bohatost slovní zásoby, 
výslovnost, gramatické jevy, 

dovednost reagovat na otázky 
kladené ke konkrétnímu té-
matu. „Kategorii I.A za 6. a 7. 
ročník naší školy reprezentoval 
Vít Pelc ze 7.B, který se utkal s 
25 soutěžícími. V kategorii II.A 
za 8. a 9. ročník soutěžila Du-
ong Thuy Nguyen z 8.A, která 
se umístila na velmi pěkném 
3. místě, se ztrátou pouhých 4 
bodů. Soutěžila s 29 soutěžící-
mi,“ dodala Renáta Ručková. 

Podle jejích slov se šest porot-
ců, učitelů anglického jazyka 
našeho okresu, shodlo na zvy-
šující se jazykové úrovni soutě-
žících. „Velmi nás těší pečlivá 
příprava všech zúčastněných 
žáků. Děkuji učitelkám Ivě No-
votné a Věře Kotáskové za vy-
hodnocení poslechových testů 
a další organizační pomoc při 
soutěži,“ uzavřela Renáta Ruč-
ková.  Renata Spustová

(Pokračování ze strany 4)
Při výuce nového písma Come-

nia Script ve druhé třídě jsme 
použili nové písanky, které vytvo-
řila autorka písma paní Radana 
Lencová. Jsou napsané velmi 
zajímavou formou. Umožňují nám 

Comenia Script na Jedničce 
cestovat do různých zemí světa a 
poznávat jejich zvláštnosti.

Těší mě, že novým písmem 
jsou nadšeni rodiče i žáci, a 
věřím, že Comenia Script najde 
mnoho dalších příznivců.

Mgr. Jitka Hanáková

VÍTĚZOVÉ: Jan Drozd a Sára 
Lisníková.

Výtvarná soutěž školka plná dětí
Mateřská škola ve Skalici 

se zúčastnila 10. ročníku celo-
státní výtvarné soutěže „Škol-
ka plná dětí“ v Hradci Králové. 

Do soutěže se zapojilo 415 
škol s více než 4000 výtvarnými 
pracemi. Dvě děti z naší mateř-
ské školy vyhrály 1. místo, Jan 
Drozd v kategorii tříletých a Sára 
Lisníková v kategorii pětiletých 
dětí. Moc blahopřejeme a přeje-
me další úspěchy.  Danuše

Venglářová a Romana
Čapounová, MŠ Skalice

Naše škola – 5. ZŠ – slaví 
velký úspěch. Vybojovali jsme 
republikový bronz v šachu!

Daniel Žídek, Zuzana Gře-
sová, Martina Kaňoková, David 
Mavrev a Jakub Mavrev, žáci 
1. stupně, se ve dnech 27. a 
28. března zúčastnili Mistrov-
ství České republiky školních 
týmů v šachu 2012, do kterého 

Velký úspěch na MČR v šachu
postoupili po 
p r o b o j o v á n í 
se z 1. místa v 
okresním kole a 
2. místa v kraj-
ském kole. 

Bojovalo 27 
týmů a naši žáci se umístili na 
krásném 3. místě. Všem moc 
gratulujeme. 

V měsíci březnu se již ně-
kolik let tradičně konají eko-
konference na ZŠ a MŠ ve 
Frýdku-Místku, Lískovci. Ta 

Ekokonference Šetrný spotřebitel
na ZŠ a MŠ, Frýdek-Místek, Lískovec

letošní byla zaměřena na téma 
Šetrný spotřebitel. Na konfe-
renci vystoupili téměř všichni 
žáci školy, kteří pod vedením 

svých učitelů zpracovali dané 
téma opravdu originálně.

Scénky představující nereál-
né, špatné a optimální chování 
spotřebitele střídaly ukázky hra-
ček vlastnoručně vyrobených z 
odpadových materiálů, výsledky 
anket, grafy dokazující nesmysl-
nost dovozu některých potravin, 
seznámení s historií vzniku oba-
lových materiálů, ekoznačky, 
básničky složené žáky k šetření 
vodou, energií, prezentace stu-
dentky SPŠCh z Ostravy a ma-
keta ekodomu. Hosté, zástupci 
Frýdecké skládky a.s., obce Ře-
piště a SPŠChG J. Heyrovského 
Ostrava-Zábřeh ohodnotili akci 
jako mimořádně zdařilou.

Děti v MŠ Naděje na ulici K Hájku mají pořád něco 
na práci. V posledním březnovém týdnu se proměni-
ly ve víly a skřítky. 

Příroda opět krásně voní, ptáčci zpívají, motýlci poletují, 
všechno začíná krásně kvést a Země se postupně zaha-
luje do krásných květinových šatů. Proto se malí skřítci 
vydali do přírody. Pozorovali jarní květinky v zahradách 
i na louce, navštívili les, vnímali přírodu plnými doušky. A 
v MŠ pak mohl začít pravý skřítčí rej, který se jim snažil 
narušit obr Zlobr, před nímž se musí mít víly a skřítci na 
pozoru. Při procházce lesem si děti nasbíraly kopřivy, aby 
si mohly společně uvařit jarní léčivý lektvar. Celá akce 
byla zpestřena bohatými a krásnými kostýmy.

Děti i jejich paní učitelky se těší, že ve dnech 24. a 25. 
4. přijdou k zápisu noví kamarádi. Nabízíme jim nově opra-
venou školu, pěknou zahradu a hlavně klidné pohodové 
prostředí. Vždyť patříme mezi zdravé mateřské školy. Přiví-
táme jak děti zdravé, tak děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Pro ty, kteří mají potíže s výslovností, je připra-
vena odpovídající logopedická péče. Dále nabízíme zajímavý a pestrý program směřující k celkovému roz-
voji dítěte, bohatou nabídku zájmových činností a samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti. 

Bližší informace najdete na stránkách naší školy – www.specskolynadeje.cz.           Dana Adamusová

Probouzení skřítků v MŠ Naděje
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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

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

Internacionálové Československa 
– bývalí hráči Válcoven plechu F-M

Stadion Stovky – 1. května

Fotbalový nábor
Na hřišti MFK Frýdek-Místek ve Stovkách, ulice Horní 3276,
probíhá neustále fotbalový nábor malých nadějí. Platí to pro

ročníky narození 2001, 2002, 2003, 2004, a to do přípravky, a pro 
ročníky 2005, 2006 do předpřípravky. Pro bližší informace volejte:

p. Radek Šmíd tel. 739 485 321.

Fotbalisté MFK Frýdek-Mís-
tek odčinili v sobotu 7. dubna 
matný výkon z předešlého kola, 
kdy jen remizovali ve Zlíně. 
Tentokrát rozstříleli Brno B 5:1. 
Lví podíl na vítězství měl autor 
čistého hattricku Hynek Prokeš.

Od začátku zápasu bylo po-
znat, že valcíři chtějí před domá-
cím publikem odčinit nepovedený 
výkon ze Zlína. Zpočátku však 
svou mírnou územní převahu ne-
dokázali zúročit ve vedoucí gól. 
První branku střetnutí tak viděli 
diváci až ve 32. minutě. To si Petr 
Soukup několikrát vyměnil míč se 
svým spoluhráčem z útoku Hyn-
kem Prokešem a nadvakrát pře-
konal brankáře Hladkého – 1:0. 
Když už se zdálo, že půjdou naši 
hráči do šatny s jednogólovým 
náskokem, prosadil se poprvé 
v zápase Hynek Prokeš a načal 
tak své gólové představení – 2:0. 
Po změně stran dokončil Prokeš 

Hattrick Hynka Prokeše zničil Brno

během čtyř minut svůj hattrick. 
Nejprve v jednapadesáté minu-
tě zakončoval chladnokrevně k 
pravé tyči – 3:0. O pár okamžiků 
později se jeho nepříliš povedená 

střela dokutálela za nešťastného 
Hladkého v brněnské brance – 
4:0. Diváci pak viděli ještě dvě 
branky a mohli být s výkonem 
domácích spokojeni.

BOJ O ŠPICI: Valcíři doma přiživili šance na čelo tabulky MSFL. 
Foto: Petr Pavelka

Eliška Hradílková – 4. kup a Marek Mojžíšek – 1. 
dan, reprezentant ČR. Stali se nejúspěšnějšími zá-
vodníky ve svých kategoriích na těchto závodech.

Během prosluněného ví-
kendu 24.- 25. 3. hostila nym-
burská hala Sportovního cen-
tra celkem 260 závodníků z 29 
českých i zahraničních škol 
taekwonda ITF. Všichni se zde 
sjeli, aby každoročně před mi-
strovstvím Evropy otestovali 
svoji závodní formu. 

V sobotu rozjela boje o cen-
né kovy nejmladší skupina, a to 
žákovská. V této věkové skupi-
ně nasadila Škola TKD ITF F-M 
vysokou laťku, když se podařilo 
ihned v začátku získat v kategorii 
modrých pásů 1. a 2. místo. Ve fi-
nálovém boji se představila Ven-
dula Bluchová a Jana Krušinová, 
zkušenější Bluchová zvítězila. 
Obdobně probíhala kategorie ze-
lených pásů děvčat. Do finále se 
probojovala Petra Chlebková a 
nakonec jí byla na krk zavěšena 
zlatá medaile. Třetí místo v této 
kategorii získala její spolubojov-
nice Barbora Kotásková. Žákyně 
dále pokračovaly sběrem medai-
lí, a to ve sportovním boji. Získaly 
celkem tři bronzové medaile (Blu-
chová, Krušinová, Holáková). 
V sestavách žáků modrých pásů 
si vybojoval 3. místo Vojtěch Jan 
Foldyna, který si odnesl bronz 
také ve sportovním boji do 32 

Škola TKD ITF F-M ovládla Czech Open

za rok 2011, je tento výsledek 
opravdu výborným začátkem do 
nové sezóny. Více informací o 
škole si můžete přečíst na webo-
vých stránkách tkdfm.cz

kg. Bronzem se 
mohl pochlubit 
i Nikolas Melár, 
který společně 
s Danem Mar-
kem zápasili v 
ringu vůbec po-
prvé na takové-
to velké soutěži. 
Žákovskou sbír-
ku medailí ex-
celentně završil 
ziskem zlaté 
medaile Matěj 
Svoboda.

Protože na 
tyto výsledky 
dokázali navá-
zat i junioři a 
seniorské kate-
gorie, celkově 
získala Škola 
T a e k w o n - d o 
ITF Frýdek-Mís-
tek 11 zlatých, 
8 stříbrných a 
12 bronzových 
medailí a stala 
se tak nejú-
spěšnější školou taekwonda 
na této významné mezinárodní 
soutěži. Po loňském úspěchu, 
kdy se škola stala nejúspěšněj-
ším subjektem České republiky 

Frýdecko-místecký horo-
lezec Libor Uher, který se již 
rozhlížel kolem sebe z vrcholu 
nejnebezpečnější hory na svě-
tě K2, chce v příštích dnech 
vystoupat bez použití umělého 
kyslíku na další osmitisícovku. 

Spolu s Petrem Maškem, 
Markem Novotným a Tomášem 
Petrečkem se chystá na sedmou 
nejvyšší horu světa Dhaulagiri 
(8167 m). Na cestu se členové 
„Expedice IBS – K&K PNEU 
– DHAULAGIRI 2012“ vydali 
na Velikonoční pondělí, návrat 
domů plánují 25. května.

Dhaulagiri, v překladu Bílá 
hora, se nachází v Himalájích, 
přesněji v Nepálu, poblíž hlubo-
ké rokle slavné řeky Kali Gan-
daki. Rozdíl mezi její hladinou a 
vrcholem hory je neuvěřitelných
7 000 výškových metrů na vzdále-
nosti pouhých 30 kilometrů. Proto 
Dhaulagiri dlouhá léta budila do-
jem, že je nejvyšší horou světa. 

„Výstup na vrchol je obtížný 

Libor Uher míří na další osmitisícovku

zejména kvůli častým změnám 
počasí v této oblasti. Velkou roli 
sehraje nadmořská výška, ve 
které se budeme pohybovat. Ja-
kákoliv aktivita v tomto prostředí 
je velice náročná a bez kvalit-
ního tréninku téměř nemožná. 
Proto jsme v minulých měsících 
absolvovali několik soustředění, 
poslední v březnu ve Vysokých 
Tatrách,“ řekl Libor Uher.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek expedici Libora Uhra podpo-
řilo částkou 30 tisíc korun.

Starší minižákyně se 31. 3. 
dvakrát střetly se svým tradičním 
rivalem a po dramatickém prů-
běhu prvního utkání si nakonec 
připsaly dvě vítězství.
BK Frýdek-Místek 1. ZŠ – BK 

Havířov 30:25 a 55:36 
Kučerová 28, Marková, 

Zmeškalová a Šimíčková po 8, 
Drabíková, Ručková a Hudcová 
po 6, Zubková a Kučná po 4 b.

Mladší žákyně v tutéž dobu 
hrály pro změnu v Havířově 

Výsledky BK Frýdek-Místek
v mezioblastním přeboru kate-
gorie starších žákyň a po nevy-
dařeném průběhu zápasu svým 
soupeřkám podlehly.
BK Havířov – BK Frýdek-Mís-

tek 64:51
Čapatá 27, Hyplová 11, Ruč-

ková 5, Milotová 4, Kasanová 3, 
Cedivodová 1.

Své poslední utkání odehráli 
muži a nepodařilo se jím v Krno-
vě vyhrát a postoupit do play-off. 
Sezóna tak pro ně skončila.

BK Krnov – BK F-M 85:67
V neděli 1. 4. přivítaly mladší 

minižákyně na domácí palubovce 
favorita soutěže a proti zkušenému 
a velmi dobře hrajícímu soupeři ne-
měly šanci na přijatelný výsledek.

BK Frýdek-Místek 1. ZŠ – 
SBŠ Ostrava A 23:69 a 16:86

V úterý 3. 4. odehrály ženy dal-
ší mistrovské utkání v Olomouci, 
a přestože před týdnem stejného 
soupeře doma porazily 75:69, ten-
tokrát si výhru nepřivezly.
SK UP Olomouc B - BK Frý-
dek-Místek 71:59

STARÁ GARDA: Házenkáři Frýdku-Místku obhájili popáté vítěz-
ství na mezinárodním turnaji pod záštitou města Hradec Králové. 
K vítězství si stará garda ještě připsala posty nejlepšího střelce 
(Kudělka) a brankáře (Tobola). Na snímku zleva, horní řada: Hra-
cha, Tobola, Hodula, Strašák, Kudělka, Podrygala, Peter. Dolní 
řada: Mazur, Prek, Strnadel.
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fotbal mládeže

Plavecké hemžení na JedenáctcePlavecké hemžení na Jedenáctce
V sobotu 31. března v ran-

ních hodinách začalo na ba-
zéně 11. ZŠ velké hemžení. 
Začaly se scházet mladší ka-
tegorie dětí, mnohdy na své 
první plavecké závody v ži-
votě. Do letošního V. ročníku 
plaveckých závodů se přihlá-
silo 178 dětí. 

Dopoledne bylo vyhrazeno 
ročníkům 2002 a mladším. Při-
šly si změřit síly i děti, které za-
čaly plavat teprve nedávno. Po 
krátkém rozplavání vystoupily 
akvabely. Děvčata se skladbou 
Piráti z Karibiku důstojně zaháji-
la letošní ročník.  Výčet vítězů by 
byl sáhodlouhý, proto jmenovitě 
zveřejníme jen ty nejmladší pro 
ilustraci, jak malé děti už mohou 
být ve vodě jako doma. První roz-
plavby patřily nejmenším 4-5 le-

tým dětem. Asi největší obdiv zís-
kala malá Barborka Szolonyová, 
která plavala volný způsob, kraul 
na tři nádechy. Právě Barborka 
(4,5 let) získala 1. místo v této 
disciplíně. Julie Olšarová získala 
stříbro za 16 m P a zlato za kraul. 
Alenka Chlopčíková 3. místo 
za prsa a znovu bronz za kraul. 
Všichni malí plavci reprezentovali 
Club Baby Kenny. Gratulujeme. 
V závodě na 16 m Z získala své 
zlato Amálka Tkadlecová, 2. mís-
to Tadeáš Slípek a bronz si odne-
sl Jan Šotola. Své první zlato si 
vyplaval Matěj Roman z plavec-
kého oddílu za 16 m P.

Celé plavecké klání ukonči-
ly odpolední štafety. Polohová, 
kraulová, prsová, přihlížela i 
frýdecko-místecká radní Eva 
Richtrová.

z atletiky
Dvě stovky běžců na Olešné

Atletický oddíl TJ Slezan Frý-
dek-Místek připravil v pěkném 
prostředí přehrady Olešná další 
běžecký závod. Ten proběhl za 
velice nepříznivého počasí, ob-
časného mrholení, chladu a silné-
ho větru. Přesto se sešlo 149 dětí 
v závodech mládeže a 50 běžců v 
hlavním závodě mužů a žen. 

Mezi děvčaty 2003-2004 
skončila stříbrná Mojisola Akere-
le, v přípravce zvítězila u děvčat 
Eliška Kopcová, kde ji navíc 2. 
místem doplnila Jana Swier-
košová, mezi chlapci Šimon 
Skuplík. V mladších žákyních 
opět dvojnásobný triumf frý-
deckých běžců zásluhou Petry 
Pavláskové a Kristýny Škande-
rové. U chlapců byl stříbrný 
Jan Kváš. Ve starších žákyních 
neměla problém s vítězstvím 
Helena Benčová. Dorosten-
ky tradičně ovládly slezanské 
sestry Siebeltovy, tentokrát se 
mezi Veroniku a Kateřinu vklínila 
Natálie Závorková. Mezi doros-
tenci byl druhý Daniel Raška. V 
závodě mužů na 3. místě doběhl 
Pavel Michna. Závod žen na 3 
km si vyzkoušela také slezanská 
dorostenka Veronika Siebeltová 
a zvítězila, třetí pozice patří Pe-
tře Čaganové.

MČR v přespolním běhu
V nádherném krosovém areálu 

ve Střelských Hošticích nedaleko 
Horažďovic proběhlo Mistrovství 
České republiky v přespolním 
běhu. Za krásného, slunečného 
počasí se na startu sešlo několik 
stovek běžců, aby bojovali o je-
denáct sad medailí. A ani tento-
krát nevyšli atleti z Frýdku-Místku 
naprázdno. Zásluhu na tom má 
starší žačka Helena Benčová. 
Ta předvedla skvělý výkon, když 
po takticky vyzrálém výkonu a 
výborném finiši vybojovala třetí 
místo a bronzovou medaili. Po-
dle očekávání se mezi nejlepší v 
České republice prosadily také 
slezanské dorostenky, které se na 

trati těsně přes 3000 m všechny 
dostaly do první desítky. Nejlépe 
si vedla Katka Siebeltová, která 
vybojovala 8. místo. Hned za ní 
doběhla Natálie Závorková, kte-
rá se za zadních pozic postupně 
propracovávala dopředu, naopak 
na konečné 10. místo postupně 
klesala z čela závodu Veronika 
Siebeltová. Velice dobrý výkon 
podaly také mladší žákyně - Petra 
Pavlásková doběhla na 17. mís-
tě a Kristýna Škanderová na 27. 
místě. Mezi mladšími žáky sbíral 
zkušenosti Jan Kváš a mezi šede-
sátkou běžců doběhl na 28. místě.

Přes pole na Moravě
Skvělým způsobem repre-

zentovali běžci Slezanu Frýdek-
-Místek svůj oddíl a naše město 
na Mistrovství Moravy a Slezska 
v přespolním běhu. To proběhlo 
v Přerově a frýdecko-místečtí 
běžci vybojovali 11 medailí – 3 
zlaté, 4 stříbrné a 4 bronzové. V 
přípravkách zvítězila zcela jasně 
Eliška Kopcová a mezi chlapci ji 
napodobil Šimon Skuplík, toho 
navíc druhým místem doplnil 
Lukáš Skotnica. V mladších žá-
kyních vybojovala bronzovou 
medaili Petra Pavlásková a na 
5. místě doběhla Kristýna Škan-
derová. Rovněž na 5. místě fi-
nišoval mezi mladšími žáky Jan 
Kváš a hned za ním Jan Pohlud-
ka na 6. místě. Ve starším žac-
tvu svedla dramatický souboj o 
vítězství Helena Benčová, která 
nakonec vybojovala stříbrnou 
medaili, 7. doběhla Kateřina 
Krtková. Ve starších žácích si 
Dominik Haltof po velkém finiši 
pověsil na krk bronzovou medai-
li. V dorostenkách patřily stupně 
vítězů pouze našim děvčatům v 
pořadí Veronika Siebeltová, Ka-
teřina Siebeltová a Natálie Zá-
vorková. V dorostencích doběhl 
Daniel Raška na 5. místě a mezi 
juniorkami patří Petře Čaganové 
bronz za 3. místo. Medailovou 
sbírku uzavřel mezi muži Pavel 
Michna ziskem stříbrné medaile.

DOROST
starší dorost - HS Kroměříž 

3:0 (2:0) 
K. Střalka (O. Boráň), Musiol 
(O. Boráň), Vávra (Červeňák)

Tescoma Zlín - mladší dorost 
A 4:1 (0:1) 
Kahánek

Zase neuvěřitelné utkání. Domá-
cí ze začátku nastřelili dvě tyčky, 
ale od 9. minuty jsme vedli po 
gólu Kahánka 1:0. Vedení mohlo 
být ještě vyšší, ale my dokáže-
me spálit i ty největší tutovky, 
což se ve fotbale ale stává. 
Pak už byl scénář stejný jako v 

předešlých utkáních. Domácím 
jsme darovali čtyři góly a odvezli 
si tak velikonoční nadílku.

Tescoma Zlín B - mladší 
dorost B 3:0

A. Střalka - Pollák, Jandek, Folta, 
Žejdlík (61. Dobiáš) - Dosoudil (41. 
Walder), Hykel, Le Dinh, Curylo - 
Varga, Baran (41. Krus). Trenéři: 
Svatopluk Schäfer a Milan Kubala.

ŽÁCI
starší žáci A - FC Hlučín 1:5 (0:3) 

Janošec
Tři standardní situace soupeře 
a ve 27. minutě jsme prohrávali 
0:3. Rázem tak bylo po zápase. 

Hráči Hlučína vystřelili šestkrát 
na bránu a dali pět branek. 

starší žáci B - FC Hlučín B 
0:3 (0:0) 

Sestava FM: Nezhoda - Cebula, 
Špok, Peša, Válek (46. Žižka) - J. 
Hruška, Šafner (54. Pajurek), Woj-
čík (6. Šponiar), Urbiš - Vojkovský, 
Chovanec. Trenér: Kamil Kořínek.

mladší žáci A - mladší žáci 
B 14:11 

Pánek 4, Janša 3, Sojka 2, Vá-
vra, Jiříček, Smutňák, Gros, 
Šaněk – T. Ostrák 3, Kubala 2, 
Hajnoš 2, M. Fukala 2, Buchlov-
ský, Vlček

šachové zprávy

Soutěže družstev
Průběžné umístění:

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

Extraliga dorostu
BŠŠ Frýdek-Místek, 2. místo

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

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

Okresní přebor 
BŠŠ Frýdek-Místek „E“, 5. místo
BŠŠ Frýdek-Místek „F“, 2. místo

Městská liga mládeže
13. kolo Městské ligy mládeže 

v šachu se uskutečnilo v pátek 
16. března. Celkem startovalo 33 

hráčů a ti byli rozděleni do pěti lig. 
Gratulujeme vítězům jednotlivých 
lig: Extraliga – Dominik Musial, 1. 
liga – David Mavrev, 2. liga – Ště-
pán Pekara, 3. liga – Lukáš Od-
strčil, 4. liga – Eliška Gereková.

Rapid šach
Krajský přebor mládeže v 

rapid šachu má odehrány čtyři 
z pěti turnajů. Ve čtyřech turna-
jích startovalo celkem 156 hráčů 
Beskydské šachové školy a ti 
dokázali získat celkem 41 me-
dailí (17x zlato, 14x stříbro, 10x 
bronz). Z členů BŠŠ je nejlepší 
dívkou Zuzana Gřesová (3x zla-
to, 1x stříbro) a nejlepším chlap-
cem Robert Demko (3x zlato). 

Podle průběžných výsledků je 
pět našich hráčů v čele svých 
věkových kategorií – Vendula 
Bohanesová (D18), Tereza Be-
luská (D14), Zuzana Gřesová 
(D10), Robert Demko (H10) a 
Matěj Kuchař (H12).

Azarov v Taškentu
Člen našeho extraligového 

týmu velmistr Sergei Azarov 
(FIDE ELO 2667) startoval ve 
dnech 5.-14. března v Taškentu 
(Uzbekistán) na mezinárodním 
šachovém turnaji „6th Internati-
onal Tashkent Open, Memorial 
of Agzamov“. Sergei získal 6,0 
bodů a v konkurenci 110 hráčů 
obsadil 14. místo.

Stovky budou hostit finále
turnaje U18 Václava Ježka

Ve frýdeckých Stovkách se 
uskuteční finálový zápas mezi-
národního turnaje pro kategorii 
U18 – Memoriál Václava Ježka.

Fotbalový klub připravil pro 
zdejší fanoušky další lahůdku. 
Již před časem jsme informovali, 

že se v úterý 1. května na našem 
stadionu ve Stovkách uskuteční 
mezinárodní miniturnaj bývalých 
hráčů Válcoven a reprezentací 
Česka a Slovenska. A manage-
ment nyní přichází s dalším bon-
bonkem, který byl měl zvednout 

nejen prestiž našeho fotbalové-
ho klubu, ale také i prezentovat 
zdejší město Frýdek-Místek. 
V neděli 26. srpna se totiž na 
stadionu ve Stovkách uskuteční 
finálový zápas 19. ročníku mezi-
národního dorosteneckého tur-
naje (U18) - Memoriál Václava 
Ježka, kterého se kromě České 
republiky zúčastní ještě celky 
Norska, Turecka, Ukrajiny, Ma-
ďarska a Slovenska. 
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A není 
přitom žád-
né mimin-
ko! Má za 
sebou se-
dmnáct i le-
tou historii. 
P ů v o d n ě 

rehabilitační pracoviště, později rozšířené o 
základní ambulance, se dne 1. června 2011 
přestěhovalo do zbrusu nové krásné budo-
vy na ulici 8. pěšího pluku 2450 ve Frýd-
ku-Místku. Nabízí nyní ojedinělou provozní 
dobu od 06:00 do 21:00 hodin i ojedinělý 
rozsah služeb:

Sagena s.r.o., lékařské, diagnostické a
rehabilitační centrum oslaví v červnu jeden rok!

• nejmodernější magnetickou rezonanci fir-
my Siemens s možností 3D zobrazení. Vy-
šetření MR přitom na rozdíl od rentgenu či 
CT neohrožuje pacienty zářením!

• skvěle vybavené nové ambulance (napří-
klad oční, ORL, proktologickou, urologic-
kou, obezitologickou či plicní funkční vy-
šetřovnu)

• komplexní rehabilitační péči, lymfodrenáže 
a rekondiční programy

• v ambulantní péči objednávkový systém, 
kdy je klient pozván na určitou hodinu, a 
tím si ušetří spoustu času jindy zbytečně 
stráveného v čekárně

Sagena s.r.o. má smlouvy se všemi vý-
znamnými zdravotními pojišťovnami. Kromě 
služeb v rámci veřejného zdravotního pojištění 
nabízí i nadstandardní, placené služby:
• preventivní prohlídky zaměřené například 

na kardiovaskulární systém
• ambulantní lázeňskou péči 
• v rámci ambulantní péče například nejmo-

dernější laserové ošetření hemoroidů HeLP
• programy pro seniory a asistenční služby

Prostě, místo ročního mimina se nám ze 
Sageny stává rovnou 18-tiletý dospělý jedi-
nec, který v červnu 2012 může rovnou složit 
maturitu ze zvyšování úrovně našeho zdra-
votního systému. 

(Pokračování ze strany 1)
„... Současně Ředitelství 

silnic a dálnic dávalo najevo, 
že plánuje generální opravu, o 
níž se dva roky pouze mluvilo, 
začít až v dubnu příštího roku, 
protože rekonstrukce má být 
provedena jako celek a zabere 
stavebně minimálně půl roku. 
Dřívější start údajně není mož-
ný, protože teprve probíhá ten-
dr na zhotovitele, který má své 
procesní lhůty. To bylo pro nás 
absolutně nepřijatelné.“

Ve středu 11. dubna se proto 
na radnici uskutečnila schůz-
ka za účasti ředitele Ředitelství 

Město jedná kvůli estakádě
silnic a dálnic Tomáše Opěly a 
Ivo Murase z krajského odboru 
dopravy a silničního hospodář-
ství. „Nechali jsme zpracovat 
prohlídky mostního objektu, kte-
ré nedopadly dobře. Proto jsme 
byli nuceni vyzvat krajský úřad 
k návrhu nezbytných opatření 
pro zajištění bezpečnosti,“ sdělil 
Tomáš Opěla. „Od Ředitelství 
silnic a dálnic je to alibismus, o 
problémech estakády se vědělo 
a jen jeho nečinností se situace 
dostala do dnešní roviny. My 
jako město nemáme šanci tuto 
situaci moc ovlivnit, ale budeme 
se navrhovaným omezením brá-

nit, protože nemohou fungovat. 
Také vláda by si měla uvědomit, 
co za kolaps na R48 hrozí, a 
v této závažné situaci uvažovat 
o možných formách zrychleného 
výběrového řízení na zhotovi-
tele,“ řekl náměstek primátora 
Michal Pobucký. Jeho slova po-
tvrdil vedoucí odboru dopravy a 
silničního hospodářství Miroslav 
Hronovský, který promluvil řečí 
čísel. „Průměrně nám průtahem 
projede 45 tisíc vozidel denně a 
víme, že jeden pruh by kapacit-
ně přenesl pouze 12 tisíc vozů. 
20 tisíc aut by muselo jinudy, ale 
druhá alternativa – Koloredov-
ský most – má kapacitní rezervu 
pouze pět tisíc,“ informoval o 
posledních dopravních studiích. 
Město proto navrhlo další debatu 
o možnostech omezení dopra-
vy na čtyři užší pruhy, které by 
vyloučily dopravu z problema-
tických dilatací ve středu mostu. 
V těchto intencích pokračovalo 
jednání ve čtvrtek 12. dubna, kdy 
se na radnici sešli dopravní inže-
nýři města a kraje v širší sestavě, 
i se zástupcem krajské dopravní 
policie. Ten připomněl, že situa-
ci ve městě ještě výrazně zhorší 
blížící se evropský fotbalový šam-
pionát. „Debata byla široká, je 
jasné, že posudky jsou na světě 
a nikdo si nevezme na triko, že 

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

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

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

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

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz

k něčemu dojde. Shodli jsme se 
ale na naší představě, že čtyři 
užší pruhy jsou reálné a hlavně 
ohleduplnější k životu ve městě. 
Je ale nutné zdůraznit, že pouze 
vybíráme nejlepší ze špatných 
řešení,“ shrnul závěry čtvrteční 
schůzky Miroslav Hronovský. „I 
s krajem jsme se shodli, že je 
odpovědností vlastníka, že je 
most z hlediska provozního, niko-

liv stavebního, v takovém stavu, 
jenž vyžaduje řešení, které městu 
přinese velké problémy. Budeme 
proto společně apelovat na to, 
aby jeho nečinnost rozhodně ne-
trvala až do dubna příštího roku a 
budeme tlačit i na dílčí provizorní 
opravy, které by mohly provozu 
po estakádě prospět,“ uzavřel 
Miroslav Hronovský.  O dalším 
vývoji budeme informovat.  (pp)
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Sociální pracovnice v Nemoc-
nici ve Frýdku-Místku, p. o. přijí-
mají do své péče hospitalizova-
né pacienty, kteří potřebují nebo 
požádají o pomoc při řešení své 
sociální situace.

Pacienti, kterým je péče 
nejčastěji poskytována:

• pacienti vyšších věkových skupin
• pacienti osamělí
• částečně mobilní a imobilní
• osoby bez přístřeší
Jak a kde požádat o pomoc 

sociálního pracovníka?
Pokud jsou zjištěny sociální pro-
blémy při přijetí pacienta, zaha-
juje se sociální šetření.
Kontakt na sociální pracovnice 

Úsek sociálních pracovnic
předá rodině nebo pacientovi 
sestra na příslušném oddělení. 
Co pro vás můžeme udělat?

Informujeme nemocného i jeho 
rodinné příslušníky o možnostech 
další péče o pacienta, jedná se o:
• Zajišťování terénních služeb 

(pečovatelská služba, osobní 
asistence, domácí péče aj.)

• Zajišťování následné lůžkové 
péče (ONP v nemocnici ve 
F-M, LDN, hospice, ústavy aj.)

• Poskytování poradenství (o 
hmotné nouzi, kompenzačních 
pomůckách, soc. službách)

Naše pozornost je také věno-
vána nezletilým pacientům, 

kteří mají problém:

• s alkoholem
• návykovými látkami
• výchovné problémy

Zařizujeme následná opatření 
ve spolupráci s orgánem sociál-
ně právní ochrany dětí a mláde-
že, dětskými lékaři, apod. 

Pozornost věnujeme také dětem 
z dysfunkčních rodin, dětem nezleti-
lých matek a osamělých matek.
Sociální pracovnice Nemocnice 

ve Frýdku-Místku, p.o.
Helena Davidová,

tel: 558 415 982
Hana Šrubařová DiS,

tel: 558 415 981

Klub Nezbeda: „Námaha je odměněna
pouze tehdy, pokud to odmítneš vzdát“

Klub Nezbeda byl založen 
s úmyslem poskytnout zá-
zemí dětem, které tráví svůj 
volný čas o prázdninách ve 
městě. Vznikl v červenci roku 
1999 z nadšení několika lidí 
– dobrovolníků, kteří připra-
vovali pro děti volnočasové 
akce a aktivity. 

Jako klubovna byla k dispozici 
jen malá zasedací místnost Lido-
vého domu, pár stolních her, míč, 
balíček papírů a krabice s pastel-
kami. Ani tyto skromné podmínky 
neodradily dospělé „vedoucí“ a 
děti, které do klubu přišly. Všichni 
měli chuť něco podnikat, nenudit 
se a hlavně něco pěkného a taky 

dobrodružného prožít. Společně 
se jim to podařilo.

Nakonec byl o klub ze strany 
dětí i jejich rodičů takový zájem, 
že ve své činnosti pokračoval i po 
prázdninách a funguje dodnes. 

Ti, kdo jej začali navštěvovat 
v době jeho vzniku, jsou dnes již 
dospělí nebo se jimi brzy stanou. 
Do klubu se ale ještě občas při-
jdou podívat, zeptat se, jak se 
daří nám, nebo povykládat o 
tom, co právě prožívají oni.

Co se změnilo v klubu od po-
čátku jeho působení? Je toho 
hodně – způsob práce, pracovní-
ci, provozní doba, zavedení me-
todiky apod. A co zůstává stejné? 

Poslání – být s dětmi a dospívající-
mi v jejich starostech i radostech, 
doprovázet je na jejich cestě živo-
tem – vlastně jen na jejím malém 
úseku. I ten však pro ně může být 
v něčem zásadní a důležitý.

Klub je otevřen každý pra-
covní den po celý kalendářní rok 
– přes školní rok v odpoledních 
hodinách a o prázdninách dopo-
ledne. S dětmi a dospívajícími se 
v klubu scházíme, povídáme si, 
hrajeme hry, vyrábíme, sportuje-
me, jezdíme na výlety, na pobyty. 
Vzhledem k tomu, že jsme v klu-
bu jen dvě stálé pracovnice, ne-
dovedeme si práci představit bez 
občasné pomoci dobrovolníků.

Jedním z těch, na které urči-
tě nezapomeneme, je romský 
chlapec Vojta. Do svých 19 let 
– než se stal dobrovolným spo-
lupracovníkem, patřil mezi pra-
videlné návštěvníky klubu. Pro 
své mladší kamarády navrhoval 
a připravoval různé činnosti, 
soutěže a neustále vymýšlel, jak 
a čím zpestřit činnosti v klubu. 
Jeho akce a aktivity měly mezi 
dětmi opravdu velký úspěch.

Pomoc byla vzájemná. Po zá-
kladní škole se rozhodl vyučit se 
kuchařem. Nebylo to pro něj vů-
bec jednoduché – i když ho učeb-
ní obor bavil, s teorií měl docela 
problémy. Několikrát chtěl školu 
vzdát. S kolegyní jsme mu však 
pomáhaly s učením a s přípravou 
na závěrečné zkoušky. Nakonec 
tříleté studium úspěšně, a dokon-
ce s pochvalou komise ukončil a 
stal se kuchařem. Stejně tak ab-
solvoval autoškolu. 

O letních prázdninách se pří-
pravou a realizací pobytu v Bes-
kydech s námi rozloučil, ukončil 
své dobrovolnictví u nás a na 
čas odcestoval do zahraničí „na 
zkušenou“. Vrátil se a nyní žije 
se svou rodinou v našem městě.

Vojta byl výborným příkladem 

pro druhé – ukázal, jak pílí, vytrva-
lostí a také vzájemnou spoluprací 
lze dosáhnout vytýčených cílů a 
dokázat opravdu hodně pro sebe i 
pro druhé. A to je jeden z důvodů, 
proč děláme tuhle práci. Každý 
den s dětmi je pro nás obohace-
ním, poznáním a objevováním ně-

čeho nového ve světě kolem nás 
a hlavně v nás samotných. Mezi 
dětmi a dospívajícími se vždy 
najde někdo, pro koho stojí zato, 
mít tuhle práci rád a věnovat se jí 
s nadšením a nasazením.  Alena 

Kopidolová – vedoucí Klubu 
Nezbeda, sociální pracovník

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor sociálních služeb, upo-
zorňuje všechny žadatele, kteří 
již mají podanou žádost o přidě-
lení bytu v domech zvláštního ur-
čení (v Domech s pečovatelskou 
službou – ul. Sadová, ul. 17. lis-
topadu, ul. Zámecká, ul. Na Aleji 
82 ve Frýdku-Místku a Penzionu 
pro seniory, ul. Lískovecká 86 
ve Frýdku-Místku), aby se mezi

Aktualizace žádostí o přidělení 
bytu v domech zvláštního určení

2. až 30. dubnem dostavili v úřed-
ní dny pondělí a středu (v době 
od 8.00 do 17.00 h.) a ve čtvrtek 
(v době od 13.00 do 15.00 h.) na 
odbor sociálních služeb, budova 
ul. Radniční 1149, kanc. č. 210 a 
211 k aktualizaci svých žádostí.

Dále upozorňujeme, že v této 
době, tj. v měsíci dubnu, se ne-
budou přijímat do evidence nové 
žádosti.

Dokáže těžce zrakově po-
stižený člověk pracovat s po-
čítačem? Poslat mail, vytvořit 
tabulku, nebo vytvořit vlastní 
webové stránky? Může si nevi-
domý člověk najít práci, která 
jej bude bavit a naplňovat? Ob-
čanské sdružení KAFIRA svým 
projektem Nadějné vyhlídky na 
tyto otázky odpovídá ANO. 

Projekt Nadějné vyhlídky, 
podpořený z Evropského so-
ciálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost, pomáhá 
lidem se zrakovým handicapem 
zvýšit si odbornou kvalifikaci a 
najít si zajímavou práci na ote-
vřeném trhu práce. Součástí 
projektu jsou motivační kurzy, 
kurz zvládání stresové zátěže, 
nebo rekvalifikační počítačové 
kurzy akreditované MŠMT. Vý-
uka počítačových kurzů probíhá 
na počítačích speciálně uprave-

Nadějné vyhlídky – projekt pomáhá 
zrakově postiženým najít si práci

ných pro potřeby těžce zrakově 
postižených osob vybavených 
zvětšovacím softwarem, skeno-
vacím programem a hlasovým 
výstupem. Pro účastníky pro-
jektu, které počítačové kurzy 
neosloví, je určen kurz komuni-
kačních dovedností. 

V současné době probíhá vý-
běr účastníků do druhého běhu 
projektu, kterého se mohou zú-
častnit lidé ve věku od 18 do 65 
let se zrakovým postižením od 
těžké slabozrakosti až po praktic-
kou a úplnou nevidomost. Aktivity 
projektu budou probíhat na stře-
disku KAFIRY ve Frýdku-Místku. 

Více informací o projektu i o 
organizaci KAFIRA lze najít na 
www.kafira.cz. 

Zájemci o účast ve 2. běhu 
projektu se mohou hlásit 
panu Jindřichu Čápovi na tel. 
777 574 362, nebo na e-mailu: 
jindrich.cap@kafira.cz.

Komunistická strana Čech a Moravy, Odborový svaz Čech, Moravy a Slezska 
a občanská sdružení pořádají v úterý

1. května od 14.00 hodin
v Sadech Bedřicha Smetany v Místku

MANIFESTACI
PROTI ASOCIÁLNÍM REFORMÁM VLÁDY

*  *  *
Přijďte i Vy vyjádřit svůj názor na arogantní chování

české koaliční vlády

*  *  *
Po manifestaci je připraven tradiční prvomájový společensko-kulturní

program, bohaté občerstvení, pro děti soutěže a jízda na koni.
Srdečně zvou pořadatelé

Placená inzerce



10 Duben 2012Odbory

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

INFORMACE O ODPADECH

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 

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. 

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

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)
Místek, ul. Beethovenova – na parkovišti
Místek, ul. Myslbekova – u rozvodny
Místek, ul. Ke Splavu – u nádob na separovaný odpad

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

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 domů č. p. 302–304

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

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 – ul. Rovenská, mezi č. p. 4 a 5, v zatáčce u lip
Chlebovice – u transformátoru a u pošty

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 žampionárny 
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. byl 
umístěn velkoobjemový kontej-
ner také na ul. Míru, a to v místě 
u prádelny a u hřiště, a Skalice 
– Kamenec, rozcestí. Kontejner 
byl umístěn v pátek dne 13. 4. 
v dopoledních hodinách, stažen 
v pondělí 16. 4. také v dopoled-
ních 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.

V letošním roce končí platnost 
dosavadního označení do automo-
bilů pro osoby zdravotně postiže-
né. Původní označení motorového 
vozidla je potřeba vyměnit za par-
kovací průkaz označující vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravot-
ně postiženou. Výměna je možná 
pouze do konce roku 2012!

Celkem je potřeba vyměnit ko-
lem 3 000 původních označení. 
Dosud je vydaných pouze 350 no-
vých parkovacích průkazů. V sou-
časné době je možno si potřebnou 
výměnu vyřídit bez čekání. K zá-
věru roku lze předpokládat, že se 

Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P
příslušné vyřizování parkovacích 
průkazů nepříjemně protáhne. Mů-
žete se ocitnout ve frontách s velmi 
dlouhou čekací dobou!
Jaké doklady je nutné mít s sebou?
- občanský průkaz
- průkaz mimořádných výhod 
(ZTP, ZTP/P)
- 1 ks aktuální fotografie 35x45 mm
- původní označení motorového 
vozidla (vozíček v modrém poli)
- rodný list zdravotně postižené-
ho dítěte (jestliže vyřizuje zákon-
ný zástupce)
- listinu opatrovníka nebo usne-
sení o ustanovení opatrovníka 

(pokud je ustanoven opatrovník)
- přítomnost zmocněnce za osobu, 
která není schopna podpisu + lé-
kařské potvrzení o této skutečnosti

Kontaktní údaje pro výměnu 
parkovacích průkazů:

Magistrát města Frýdku-Místku
odbor sociální péče

oddělení terénní práce s ne-
zaměstnanými a rodinou

Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

Tel.: 558 609 690, 558 609 606
úřední hodiny

Po, St 08:00 – 17:00
Čt 13:00 – 15:00

PROVOZNÍ DOBA NA ZAŘÍZENÍCH V ROCE 2012
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Na vybraná parkoviště ve 
městě, kde pravidelně zajíždí 
mobilní sběrna, a na sběrné dvo-
ry může občan města Frýdek-
-Místek bezplatně přinést tyto 
nebezpečné odpady a velkoob-
jemové odpady a elektrozařízení: 
Nebezpečné odpady: Mazací 
a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, au-
tobaterie a monočlánky, použité 
obaly od postřiků a jiné chemi-
kálie, prošlé a nepotřebné léky, 
zářivky a výbojky.
Velkoobjemové odpady: Skří-
ně, ostatní nábytek, koberce, 
matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní – nerozebra-

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 17.-19. 4. 
U krytého bazénu  24.-26. 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/

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 průkaz 
(vydávaný od 1. 1. 2012), neboť 
platnost zápisů dětí provedených 
v cestovních pasech rodičů končí 
dnem 26. 6. 2012. Občanský prů-
kaz lze použít jako cestovní doklad 
pro cestování v rámci států Evrop-
ské unie. Oba doklady se vydávají 
s dobou 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 

Děti a cestovní doklady po 26. červnu
(např. pokud dítě nemá trvalý 
pobyt na území České republi-
ky) lze také vyžadovat doklad o 
státním občanství dítěte. 

Žádný formulář se předem ne-
vyplňuje, fotografie se nedokládá 
(s výjimkou vydání občanského 
průkazu, kdy lze také fotografii 
pořídit u fotografa, který ji elek-
tronicky prostřednictvím datové 
schránky ministerstva vnitra zašle 
úřadu, u kterého bude rodič žádost 
podávat). Správní poplatek za vy-
dání cestovního pasu (se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji – tzv. E-pas) 
je 100 Kč, správní poplatek za 
vydání občanského průkazu (se 
strojově čitelnými údaji a bez kon-
taktního 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 pořizuje fotografie 
dítěte (u cestovního pasu u dětí 
ve věku od 12 let také otisky 
prstů), tudíž je nutná osobní pří-
tomnost 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.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek nabízí k prodeji pozemek p.č. 
6226/22 orná půda o výměře 1 
068 m2, k.ú. Frýdek, obec Frý-
dek-Místek (ul. Kpt. Nálepky – 
pozemek je odměřen geometric-
kým plánem č. 4512-77/2011 z 
pozemku p.č. 6226/7 orná půda 
o výměře 5 158 m2).

Jedná se o pozemek určený 
dle platného územního plánu 
města Frýdku-Místku pro vý-
stavbu rodinných domů.

Nejnižší nabídková cena za 
prodej pozemku je stanovena 
na 800 Kč/m2.

Prodej se uskuteční formou 
nabídkového licitačního řízení, 
které proběhne dne 23. 4. 2012 
v 15 hodin v zasedací síni odbo-

Nabídka pozemku k prodeji
ru správy obecního majetku Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, 
ul. Radniční 10, dv. č. 323.

Žádost o koupi pozemku je 
možno podat do 19. 4. 2012 
na podatelně Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek, nebo 
elektronickou formou na e-mail: 
podatelna@frydekmistek.cz

Žádost musí obsahovat:
• jméno a příjmení žadatele,
• datum narození, 
• adresu,
• telefon,
• e-mailovou adresu
Bližší informace je možno zís-

kat u Ing. Zdeňky Ursíniové na tel. 
č. 558 609 175 nebo e-mail ursi-
niova.zdenka@frydekmistek.cz

V klubu maminek Broučci na 
adrese Farní 1, Frýdek-Místek 
proběhne bezplatná přednáška na 
téma finanční gramotnosti. Před-
náška bude rozdělena do tří částí:

20. 4. 2012 zásady vedení 
rodinného rozpočtu

18. 5. 2012 finanční produkty 
a na co si dát pozor

5. 6. 2012 odpovědné zadlu-
žování a exekuce

Pro účast je potřeba se zaregis-
trovat na telefonu č. 739 511 380.

Maminky se mohou zúčastnit i 
s dětmi, o které bude postaráno.

Statutární město Frýdek-Místek 
získalo grant na projekt Abeceda 
rodinných financí. Bylo vyhodno-
ceno v rámci 51 podaných žádostí 
a stalo se jedním ze 16 uchazečů, 
kterým byl grant přiznán.

Cílem projektu bylo vyškole-

ní dvou lektorek, které získaly 
certifikát a následně provedou 
bezplatné vyškolení minimálně 
třiceti účastníků, kteří si prohlou-
bí znalosti v oblasti sestavení a 
vedení zodpovědného rodinné-
ho rozpočtu. Obsah projektu je 
připraven jednoduchou a srozu-
mitelnou formou. Účastníci před-
nášek se například dozvědí, jak 
vytvářet finanční rezervy, jak se 

vyhnout dluhové pasti, na co si 
dát pozor, jak se chovat při pod-
pisu smlouvy.

Získají další informace o ne-
kalých praktikách poskytovatelů 
úvěrů, za jakých okolností mohu 
odstoupit od smlouvy, jak vybí-
rat finanční produkty, co je může 
potkat v průběhu splácení půjč-
ky, co dělat, když zaměstnavatel 
nevyplatí mzdu. Dozví se, kdy 

mohou být zařazeni do registru 
dlužníků, zda jsou povinni platit 
dluhy za manžela, jak probíhají 
exekuce a další. 

Projekt zahrnuje celkem pět 
modulů: Rodinný rozpočet, Fi-
nanční produkty a služby, Pode-
psat můžeš, přečíst musíš, Finan-
ce v pracovně právním vztahu, 
Zodpovědné zadlužování.

Odbor sociální péče

Přednáška k zodpovědnému rozhodování o rodinných financích
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Květen ve Frýdku-Místku 
bude nabitý skvělými kon-
certy. Po Richardu Müllero-
vi, který zahraje 14. května v 
Kině Petra Bezruče, přijede 
do našeho města i jeho bý-
valá partnerka, fenomenální 
zpěvačka a houslistka, Iva 
Bittová. Její sólový recitál 
se uskuteční v úterý 29. 
května v Evangelickém kos-
tele ve Frýdku.

Bittová patří dlouhá léta mezi 
přední představitele alternativní 

Chystá se k nám Müller i BittováChystá se k nám Müller i Bittová
hudby u nás. Úspěchy sklízí i po 
světě. Její originalita, soustře-
děnost a nezaměnitelný výraz jí 
získávají fanoušky napříč gene-
racemi. Vedle hudebních aktivit 
se objevuje také na divadelních 
prknech a na filmovém plátně 
(Balada pro banditu, Tajnosti). 
Těžištěm její práce však zůstává 
hudba, kde s překvapující leh-
kostí přeskakuje mezi žánry.

„Zatímco na jiných koncer-
tech doprovází Ivu Bittovou 
vynikající kapela Čikori, toto 

vystoupení bude výjimečné tím, 
že Iva Bittová bude sama jen 
se svými houslemi, což dá vy-
niknout jejím hlasovým doved-
nostem a fascinující instrumen-
talitě,“ dodává dramaturgyně 
Gabriela Zelinková.

Předprodej vstupenek na 
koncert Ivy Bittové začíná 15. 
dubna a vstupenky lze pořídit v 
Nové scéně Vlast, v pobočkách 
Beskydského informačního cen-
tra, nebo on-line na www.kultu-
rafm.cz. Vstupné je 300 Kč. 

Chloubou nabídky Kultu-
ryFM jsou bezesporu taneční 
kurzy. Ty mají v našem městě 
dlouholetou tradici a proslulá 
je i jejich vysoká úroveň. Od 
května začíná prodej míst v 
podzimních tanečních kurzech 
pro mládež, které začínají v září.

Podzimní taneční kurzy jsou ur-
čeny pro začátečníky. Může se do 
nich přihlásit každý, kdo se chce 
naučit něčemu novému. Lekce 
jsou sestaveny tak, aby studenty 
bavily, zajímaly a rozšiřovaly jejich 
obzor. Jejich součástí samozřej-
mě není jen výuka tanečních kro-

V květnu začíná prodej míst v tanečních
ků, ale také výklad o základech 
společenského chování. Výuka 
probíhá moderní a zábavnou for-
mou. Znalost základních spole-
čenských tanců a chování ve spo-
lečnosti je stále součástí povinné 
výbavy každého, kdo se chce ve 
společnosti uplatnit.

Kurzy budou probíhat od září 
ve středu a v neděli v odpoled-
ních a podvečerních hodinách 
tak, aby si mohl vybrat každý 
podle svých časových možnos-
tí. Výuka probíhá pod vedením 
tanečních mistrů M. Gillara a P. 
Matulové (středa odpoledne), 

resp. J. Jaglarze a J. Šodkové 
(středa a neděle večer). Součástí 
kurzů je samozřejmě i jedna pro-
dloužená a jedna závěrečná lek-
ce. Kurzovné je 1320, resp. 1 500 
Kč na osobu, v závislosti na cel-
kovém počtu vyučovacích hodin.

Informace o způsobu při-
hlašování a úhradě získáte na 
www.kulturafm.cz, nebo na tele-
fonním čísle 558 113 457.

V Národním domě probíhají 
i taneční kurzy pro dospělé – 
kompletní nabídku kurzů a de-
tailní informace k nim najdete na 
www.kulturafm.cz

V říjnu roku 2010 se kino 
v Nové scéně Vlast zařadilo 
mezi 225 zdigitalizovaných 
kin v celé České republice. 
Může tak promítat v té nejlep-
ší zvukové a obrazové kvalitě. 
Díky digitalizaci uvádí premié-
ry filmů ve stejný den jako v 
jiných městech v celé ČR.

Někdejší sázka na moderni-
zaci se ukázala jako prozíravá. 
Zastaralá kina mají problémy. 
Naposledy v okolí města na-
příklad k poslednímu březnu 
ukončilo svůj pravidelný provoz 
kino v Palkovicích, z důvodu ne-
dostupnosti filmových kopii ve 
formátu 35 mm. I proto je kino 
v Místku více a více v kurzu. 
Zvlášť když zde umí zařadit do 
programu například promítání 
záznamů z dnes velmi popu-
lární Metropolitní opery v New 
Yorku, nově i s českými titulky. 
Pravidelně přináší i přímé přeno-
sy koncertů, jako například Red 
Hot Chilli Peppers z Kolína nad 
Rýnem nebo koncert Magdalény 
Kožené s Berlínskou filharmonií, 
a dalšího alternativního obsahu. 

V dubnu loňského roku pro-

Vlast vzkvétá, jinde kina končí
běhla navíc instalace nového 
plátna, aby divákovi kino nabídlo 
i co nejlepší obrazový zážitek. 
Přes všechny investice jsou 
zde ceny vstupného konkuren-
ceschopné, mnohdy i nižší než 
v okolních kinech.

„Do konce letošní sezóny nás 
čekají ještě dva připravované 
záznamy z Metropolitní opery: 
Verdiho opery Don Carlo a Si-
mon Boccanegra. V dubnu se 
můžete těšit na řadu filmových 
premiér, mj. komedii s Mattem 
Damonem Koupili jsme zoo, mi-
lostné drama Talisman či čtvrté 
pokračování známé teenagerov-
ské komedie Prci, prci, prcičky: 
Školní sraz a mnoho dalších. 
Z 3D projekcí se mohou malí di-
váci těšit na animovanou pohád-
ku Lorax plnou bláznivých akč-
ních gagů, a premiérový animák 
pro celou rodinu – Piráti. Pro 
dospělé budeme promítat dob-
rodružný film Cesta na tajuplný 
ostrov 2 či premiérové znovuvy-
plutí filmového hitu s Leonardem 
DiCapriem a Kate Winslet – Ti-
tanic 3D,“ vypočítává dramatur-
gyně kina Tereza Krestová. (pp)

Největší frýdecko-místecký 
charitativní festival Sweetsen 
fest, který svým zaměřením, 
dramaturgií i rozsahem nemá 
v České republice obdoby, 
letos opět za podpory frýdec-
ko-místecké radnice předsta-
ví hudební, divadelní i filmové 
podhoubí města. 

Letošní ročník festivalu bude 
symbolizovat Maryčka Mag-
donová, literární postava Slez-

Sweetsen fest s Maryčkou Magdonovou
ských písní Petra Bezruče. Tra-
diční a stěžejní součástí festivalu 
budou sbírky pro organizace 
ADRA, Charita a Podané ruce.

Unikátní Sweetsen fest je 
bytostně spojen s městem Frý-
dek-Místek a dlouhodobě klade 
velký důraz na svůj charitativní 
rozměr. I proto jej bude letos 
symbolizovat Maryčka Magdo-
nová, tragická literární postava 
odkazující na tvorbu Petra Bez-
ruče, který v letech 1891-1893 
intenzivně pobýval v tehdejším 
Místku. Toto období bylo zásad-
ní pro tvorbu Slezských písní. 

Tak jako každoročně i letos 
připravuje pořádající tým v čele 

s občanským sdružením Pod 
Svícnem pro návštěvníky několik 
novinek. Diváci se mohou těšit 
na změny dispozic v areále, kte-
ré zajistí lepší oddělení jednotli-
vých scén. I proto by měla lépe 
vyznít nejen jejich kvalitnější 
zvuková a světelná aparatura, 
ale i samotná velikost. Festival 
se letos odehraje ve třech dnech 
a na šesti scénách, z nichž čtyři 
budou hudební, jedna filmová a 
jedna divadelní. Chybět nebude 
ani dětský program.

Proč je Sweetsen fest jedi-
nečný? Jak se odlišuje od ostat-
ních festivalů?

Protože na Sweetsen festu 
vystupují pouze 
umělci z Frýd-
ku-Místku.

P r o t o ž e 
všichni účinku-
jící se vzdávají 
nároku na ho-
norář. 

Protože bě-
hem festivalu 
se nevybírá 
žádné vstupné. 

Protože v 
areále probíhají 
sbírky pro hu-
manitární orga-
nizace ADRA, 
Charita a Poda-
né ruce.

(Pokračová-
ní na straně 13)

Klub Prostor patří mezi jed-
no ze dvou nízkoprahových 
zařízení města Frýdek-Místek 
a mimo jiné aktivity poskytuje 
začínajícím hudebním kapelám 
zkušebnu s plným vybavením.

Studentská hudební skupina 
Jiný Podnik využívá této možnos-
ti od prvního otevření klubu a ani 
po téměř pěti letech nadšení 
členů kapely, věnovat se tomuto 
koníčku, neopadlo. Není se čemu 
divit. Jiný Podnik už mnohé doká-
zal a oslavil nejeden úspěch.

Hráli na Festivalu Ostrava 
Music City, již dvakrát se účast-
nili Sweetsen festu, ve frýdecko-
-místeckém Sokolíku v soutěži 
DoušiBuši hlasy přítomných 
posluchačů vyhráli, postoupili 
v soutěži Rock pro se 49,5 body 
z 50 od poroty do druhého kola 
a hlasy diváků se opět stali ab-
solutními vítězi kola. Nesmíme 

Klub Prostor pro začínající kapelyKlub Prostor pro začínající kapely

zapomenout ani na vydání EP 
Taking off.

Nyní kapela nahrává nové 
písničky u Káji Maříka z frýdec-
ko-místecké legendární kapely 
Prouza a rádi by vydali další EP. 
Popřejme tedy Jinému Podniku 
štěstí ve slibně rozjeté dráze.

Složení kapely:
Kateřina Kouláková – zpěv
Sandra Tichá – akustická ky-

tara, zpěv
Sabina Holíková – kytara
Marek Vašut – bicí
Lukáš Buďo – baskytara
Richard Halama – darbuka

Foto: Matouš Polák
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ OTE-

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

SVČ KLÍČ
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,

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

www.klicfm.cz

SVČ
te

17. 4. úterý ELECTROBEAT THEATRE
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

20. 4. TVOŘIVÝ PODVEČER | KVĚTY
Z ORGANZY

Program: Zveme vás do naší tvořivé díl-
ny. Tentokrát budeme tvořit krásné květy 

LETNÍ POBYTOVÉ TÁBORY 2012
1. – 10. 7.

ŠACHOVÝ TÁBOR | OBSAZENO
1. – 10. 7.

MAMMA MIA DANCE | Taneční tábor
V krásném prostředí Vyšních Lhot pořá-
dáme taneční tábor pro všechny kluky a 

holky, kteří mají rádi moderní tanec.
Věk: 6 - 16 let

Ubytování: zděná budova
Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 168, 

okres Frýdek-Místek
Cena: 3 390 Kč

Informace a přihlášky: Petra Vlkošová, 
telefon: 731 167 721, 558 111 760,

e-mail: petra@klicfm.cz
2. – 16. 7.

POHÁDKOVÝ SVĚT | OBSAZENO
16. – 28. 7.

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA II.
Prožijte s námi II. ročník olympiády, 

čekají vás sportovní soutěže na hřišti, ve 
vodě, v lese. Získáte nové dovednosti, 
mnohé se dozvíte, zahrajete si hry...

Věk: 7 - 16 let
Ubytování: stany s podsadou

Místo: TZ Vigantice, Vigantice u Rožnova 
pod Radhoštěm, okres Vsetín

Cena: 3 990 Kč
Informace a přihlášky: Hana Valášková, 

telefon: 731 650 222,
e-mail: hana@klicfm.cz

18. – 28. 7.
NA KŘÍDLECH IKARA

Vydej se s námi po stopách hrdinů, dáv-
ných příběhů, bohů či divokých Amazo-
nek a zažij 11 dní plných dobrodružství.

Věk: 7 - 16 let
Ubytování: dřevěné chatky

Místo: RA Třemešek, Třemešek u Oska-
vy, okres Šumperk | www.tremesek.cz

Cena: 3 890 Kč

z organzy, které pak můžete použít na 
ozdobení sponky, čelenky, kabelky, vy-
tvořit z nich náhrdelník, či je použít jen 
jako dekoraci. Budeme 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 hodin. 
Vstupné: 150 Kč. Informace a přihlášky: 

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 – SOU-

TĚŽ PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
Program: Veřejná soutěž plastikových 
modelů letadel a bojové techniky. Místo 
a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, Pionýrů 
767, Místek, 8:00 - 14:30 hodin. Informa-
ce: Petra Vlkošová, telefon: 731 167 721, 
558 111 760, e-mail: petra@klicfm.cz

30. 4. REJ ČARODĚJNIC
Program: Drahé čarodějnice a čarodějo-
vé, 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 špekáč-
ky. Věk: 1 - 10 let. Místo a čas: Rodinné 
centrum Klíček, Slezská 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
27. 4. MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 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. Infor-
mace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966

Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 732 646 125, 558 111 761,

e-mail: patrik@klicfm.cz
27. 7. – 2. 8.

MŮJ PRVNÍ TÁBOR
Ještě jsi nebyl na táboře? Netroufáš si 

poprvé někam dál a na dlouho? Potom je 
tento tábor určen právě tobě.

Věk: 6 - 9 let
Ubytování: zděná budova

Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 168, 
okres Frýdek-Místek

Cena: 2 590 Kč
Informace a přihlášky: Hana Pernická, te-
lefon: 732 383 131, 558 111 749, e-mail: 

hanap@klicfm.cz
29. 7. – 7. 8.

RYTÍŘI KULATÉHO ŠTĚTCE | Výtvar-
ný tábor

Staň se jedním z rytířů, jež spojovala 
spalující touha nastolit rovnováhu světa 
pomocí nástroje, jehož síla, vycházela-li 
přímo ze srdce, byla srovnatelná se silou 

meče – kulatého štětce.
Věk: 8 - 15 let

Ubytování: zděná budova
Místo: Chata Svoboda, Ostravice 906, 

739 14, okres Frýdek-Místek | 
www.chatasvoboda.cz

Cena: 3 990 Kč
Informace a přihlášky: Karolína Lepíková, 

telefon: 731 167 010, 558 111 765,
e-mail: karolina@klicfm.cz

30. 7. – 19. 8.
KLONDIKE

Stanový tábor se nachází v nádher-
ném přírodním prostředí nedaleko řeky 

Moravice. Vzdálenost k nejbližšímu 
obydlí je cca 1 km. Pro hry, soutěže a 

další táborovou činnost máme k dispozici 
obrovskou louku a les.

Věk: 7 - 12 let
Ubytování: stany s podsadou

Místo: Táborová základna, Rosoly u 
Žimrovic, okres Opava

Cena: 3 290 Kč
Informace a přihlášky: Jiří Šnapka, tele-
fon: 604 524 066, 558 111 773, e-mail: 

jirka@klicfm.cz
7. – 16. 8.

HARRY POTTER – TURNAJ
KOUZELNÍKŮ

Vážení a milí studenti-čarodějové. 
Škola čar a kouzel v Bradavicích zve 

kouzelníky ze všech škol na velký Turnaj 
kouzelníků.

Věk: 6 - 12 let
Ubytování: zděná budova

Místo: Chata Svoboda, Ostravice 906, 
739 14, okres Frýdek-Místek |

www.chatasvoboda.cz
Cena: 3 890 Kč

Informace a přihlášky: Pavla Kozáková, 
telefon: 732 646 127, 558 111 749,

e-mail: pavla@klicfm.cz
11. – 20. 8.
FUTURAMA

Pojďte s námi zažít spoustu dobrodruž-
ství v roce 3000!

Věk: 8 - 16 let
Ubytování: stany s podsadou

Místo: RS Hadinka, Klokočov - Hadinka, 
747 47, okres Opava

Cena: 3 890 Kč
Informace a přihlášky: Karolína Lepíková, 

telefon: 731 167 010, 558 111 765,
e-mail: karolina@klicfm.cz

Každým rokem začíná období plné 
radovánek, plesů, maškarních rejů, na 
které se už všichni, zvláště ti mladí, 
těší. Jaké bylo naše překvapení při 
únorovém setkání skalických seniorů, 
že ta krásná česká tradice slavení ma-
sopustu a jeho ukončení pochováním 
basy se zachovává nadále i v dnešní 
moderní době.

Bohatě ozdobené a prostřené stoly 
nás přivítaly hned v začátku naší únorové 
schůzky. Nejdříve jsme se dověděli, kdo 
v tomto měsíci slavil narozeniny, a upřím-
ně popřáli všem jubilantům. Hlavním pro-
gramem byl průvod masek s hudbou a 
pochování basy se vším, co k tomu patří. 
Jako vždy na tradičním slezském posud-
ku se všichni přítomní podrobili hodnocení 
„pana starosty“, a tak jsme se dověděli, 
co se komu v uplynulém roce povedlo, 
čím se může každý z nás pochlubit nebo 

Masopuste, do kola se všichni pusťte!
právě naopak. Důkazem, jak dobře nás 
zná naše milá paní vedoucí, tentokrát 
v roli pana starosty, je skutečnost, že ni-
kdo nebyl z hodnocení vynechán a všich-
ni se příjemně bavili. 

Obdivovali jsme, jak zdařilý byl pořad 
pochování basy. Skvěle sehraný projev 
mnoha aktérů pod vedením dobrého reži-
séra, kostýmní výprava a slovní doprovod 
– to vše zásluhou obětavých členů naše-
ho klubu. Jako třešnička na dortu bylo po-
chutnání na výborném guláši a skvělých 
pečených dobrotách, vlastnoručně vyro-
bených odborníky z našich řad.

Ta naše písnička česká a mnoho dal-
ších krásných melodií zazněly v doprovo-
du harmoniky závěrem tohoto pěkného 
setkání seniorů v Klubu důchodců ve Ska-
lici. Všem, kteří se přičinili o úspěch této 
zdařilé akce, patří náš upřímný dík.   Marie

Bujnochová, členka KD Skalice

Sweetsen fest s Maryčkou Magdonovou
(Pokračování ze strany 12)

„Sweetsen fest se za roky své existen-
ce stal nedílnou součástí města Frýdek-
-Místek a na jeho přípravě se již tradičně 
podílejí desítky organizací i jednotlivců ze 
všech oblastí života. Věřím, že se nám i le-
tos podaří získat reprezentativní prostřed-
ky, které tak rozšíří již více než 150 tisíc 
korun, které festival charitativním organi-
zacím vynesl v minulých letech,“ uzavírá 
zakladatel festivalu Petr Korč z pořádají-
cího občanského sdružení Pod Svícnem. 

9. ročník největšího frýdecko-místeckého 
festivalu proběhne ve Frýdku-Místku od 28. 
do 30. června. Vstup je již tradičně zdarma.

Sweetsen fest pořádá ve spolupráci 
se Statutárním městem Frýdek-Místek a 
pod záštitou primátora města Petra Cvika 
občanské sdružení Pod Svícnem ve spo-
lupráci s hudebním klubem Stoun, Ná-
rodním domem Frýdek-Místek a hlavním 
podporovatelem, kterým je Nadace ČEZ.

Frýdek-Místek sobě!
Více na www.sweetsen.cz
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KLUB MAMINEK BROUČCI

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

www.divadloctyrlistek.cz

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

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

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
Po 16. 4. v 19.00

O. Ostravski, M. Pivovar, R. Lipus:
Z deníku Ostravaka

Divadlo loutek, Ostrava
Dřysty našeho nejznámějšího blogera v 
šumném provedení. Deníkové postřehy, 
historky z každodenní reality a půvabné, 
vskutku neotřelé „dřysty“ anonymního 
ostravského blogera, který se veřejnosti 
představoval od roku 2004 prostřednic-
tvím 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 na-
kladatelství Repronis. První díl vyšel v 
roce 2005, šestý a poslední v roce 2007. 
Autor Ostravak Ostravski už od roku 2004 
pečlivě tají svou identitu... Radovan Lipus 
společně s herci proměnil Ostravakovy 
zábavné a osobité historky v divadelní 
tvar zasazený do komorního prostoru jevi-
ště, které je zároveň i hledištěm pro 60 di-
váků. Ostravské nářečí říznuté slangem je 
herci interpretováno se spontánní radostí 
a přirozeností, s níž se i na scéně promě-
ňují v postavy známé z Ostravakových 
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 guberná-
tora a manipulátora, čekají na překvapující 
závěť, kterou přečte notářka. Předplatitel-
ská skupina 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 dokona-
le 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 ra-
dikálně 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 
světové dramatice mnoho her, které by na-
bízely hned tři velké příležitosti pro ženy-
-herečky. Text nizozemského autora tako-
vou hrou je. Disponuje životní moudrostí, 
humorem a zároveň je v něm odvěký pří-
běh běhu času, vnímaný přes model rodi-
ny, 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, iro-
nii života a humor jako zbraň, díky níž je 
možné přežít. Tři ženy rekapitulují po smrti 
manžela a otce svůj život. To, kam se do-
staly a co je čeká. Život je ale velmi zvlášt-
ní a najednou se ocitnete tam, kde byste 
to nejméně čekali. Například v Thajsku… 
Hrají: Iva Janžurová, Miroslav Vladyka, 
Barbora Munzarová, Sabina Remundová. 
Předplatitelská skupina A. Vstupné 400 Kč
Prodej vstupenek na divadelní představe-
ní probíhá od 15. 3. v Nové scéně Vlast,

v pobočkách BIC a on-line
na www.kulturafm.cz
Divadélka pro děti

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

St 18. 4. 19.00
Musíme si promluvit o Kevinovi

Vizuálně podmanivá a místy až hororově 
působící studie rozpadu nejzákladnější-
ho 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 Irá-
ku 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 
modrý tygr? Nový český dobrodružný, 
magický a humorný rodinný film vás vtáh-
ne 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, dobro-
družné 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, 
katastrofický/drama/romantický, 3D, da-
bing, přístupný, 186 min., vstupné 130 
Kč, premiéra

Po 23. 4. 19.00 - Můj týden s Marilyn
Nezvykle intimní pohled na filmovou su-
perhvězdu. Dvě oscarové nominace za 
herecké výkony. USA/Velká Británie, dra-
ma, 2D, přístupný, titulky, 99 min.

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

St 25. 4. 19.00 - Láska je láska
Nová, hvězdně obsazená česká kome-
die, 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! Zábav-
ný animák o bandě smolařských pirátů 
pro celou rodinu. USA, animovaná kome-
die, 3D, přístupný, dabing, 88 min., vstup-
né 165 Kč, premiéra, pro děti

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

Meryl Streep jako někdejší ministerská 
předsedkyně Velké Británie Margaret 
Thatcher. Za svůj výkon získala Zlatý gló-
bus a Oscara za nejlepší herečku v hlavní 
roli. USA, drama/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 
pravidla. Kvalitní odlehčené drama o sou-
mraku segregace s ojedinělými herecký-
mi výkony. USA/Indie/Spojené arabské 
emiráty, drama, 2D, přístupný, titulky, 146 
min., vstupné 90 Kč/pro členy FK 70 Kč

19. 4. (čt) od 20h - Jam Session 
Každý sudý týden pravidelné hudební 

jamování. 
21. 4. (so) od 20h – BLUESQUARE
Koncert kapely z Novojičínska, která 
tak pevně zakořenila v blues, že se jí 
podařilo získat ocenění ZAJÍC 2010 

pro nejlepší kapelu Moravskoslezského 
kraje v kategorii blues/jazz. Info: www.
bluesquareband.cz, http://bandzone.cz/

bluesquare
26. 4. (čt) od 19h - Folk &. Country 

Jam Session
Pravidelné hudební setkání příznivců a 
interpretů folkové a trampské muziky. 

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

První letošní venkovní veselice plná 
známých kapel a grilování.

Aktuální výstavy:
Lucie PETEROVÁ – Emoce

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

Info: www.luciepeterova.cz

Pro děti
Sobota 28. dubna v 15 hodin

Vojtěch Vacke
Princezny a loupežníci

Pohádka o třech princeznách, jež une-
seny loupežníky byly, mnohá protivenství 

a různé taškařice prožily, ale nakonec 
ke štěstí a sňatku přišly. Pro děti od 5 

let – hraje divadelní soubor ING Kolektiv 
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

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 mo-

delínou
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 

prostorách 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 mimin-

ky 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 – začáteční-
ci 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.

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

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

GALERIE U Černého kocoura
Lukáš Oboda - Fotografie

(akty, portréty)
Potrvá do konce května.
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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)

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

sourozenci. UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

cvičení pro jedinečné bytosti
Pohybové hrátky s děťátky – cvičení pro 

psychický a fyzický rozvoj vašeho děťátka 
(2-12 měs.; 12-cca 18měs; 2-3roky)

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

privátní i rodinné lekce jógy
SM systém MUDr. Smíška – pohybový pro-
gram pro léčbu, regeneraci a prevenci po-

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

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

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

zdravných procesů v těle.

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 dámských šatech. Vstupné 240/300 Kč 

dle polohy sedadla v hledišti
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

Kurzy – Národní dům
Taneční kurzy

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

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

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)

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

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

- Prodej aromaterapeutických produktů v 
bio kvalitě

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

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

28. 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

18. 7. 2012 v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:

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

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ
– JÓGA PRO TĚHOTNÉ

Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ

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

MANIPULACE
aneb jak dítěti dopomoci správně růst (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
20. 4., 27. 4. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 7 - 12 měsíců
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 

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)
Jaroslav Pešat - Zvěř v Obrazech

Výstava potrvá do 22. května.
Barvy jara

Žáci, studenti a učitelé Střední školy, 
Základní školy a Mateřské školy, Pionýrů 
2352 ve Frýdku-Místku si vás dovolují co 
nejsrdečněji pozvat na probíhající výstavu 

výtvarných prací. 
Výstava potrvá do 25. května.

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

přímo pod frýdeckým zámkem
v út a pá: 9-12, 13-17

ve st a čt 13-17, v so 9-12
+420 773 993 112,

www.galeriepodzamkem.cz

NOVINKY - GRAFIKA:
Emma Srncová
Josef Velčovský

Tomáš Bím

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

Neformální spolek lidí vyznávajících horskou 
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

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

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

KLUB NEZBEDA

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
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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
KANCIONÁLY

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

PETR BOREČEK – SMĚŘOVÁNÍ
Výstava plastik a objektů předního regio-
nálního výtvarníka. Petr Boreček se narodil 
v roce 1945 v Kroměříži a je absolventem 
Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně. 
Žije a tvoří v Oldřichovicích, vystavuje v rám-
ci České republiky hlavně na Moravě.
Vernisáž ve čtvrtek 19. dubna v 17 hodin ve 
Frýdeckém zámku. Potrvá do 27. května.

ZVÍŘATA A JEJICH DĚTI
Mláďata jsou jedním ze symbolů, které u nás 
doprovázejí jaro. Co ale o zvířecích mláďatech 
víme? Unikátní výstava umožňuje nahlédnout 
do rodinného života mnoha druhů zvířat, ze-
jména ptáků a savců, a to díky řadě exponátů 
ze sbírek Muzea Beskyd, Slezského zemské-
ho muzea a Muzea Novojičínska. Instalace 
formou dioramat je vhodná zejména pro školy. 
Zahájení výstavy ve čtvrtek 26. dubna v 17.00 
ve Frýdeckém zámku. Potrvá do 16. září.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Čtvrtek 19. dubna 19 hodin – Rytířský sál 

frýdeckého zámku
Šestý zámecký koncert
VIHANOVO KVARTETO
Leoš Čepický – 1. housle

Jan Schulmeister – 2. housle
Jiří Sigmund – viola

Aleš Kaspřík – violoncello
Program: L. van Beethoven: smyčcový 
kvartet c moll op. č.4, A. Dvořák: Smyčcový 
kvartet d moll op.34, F. Schubert: smyčcový 
kvartet G dur D. 887

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Úterý 17. dubna v 16,30 hodin – Zelený 
dům na Zámecké ulici

JESENICKO A JAVORNICKO
Pěšky na Borůvkovou horu, jak se žije v Bílé 
vodě, katovna v Paczkowie, vlakem do Vid-
navy, zámecký park na Jánském vrchu, Čer-
tovy kazatelny a další. Přednáška doplněná 
diapozitivy a video a daprojekcí.
Úterý 24. dubna v 16,30 hodin – Zelený dům 
na Zámecké ulici

KRAKOW
Přednáška přiblíží historické památky a zají-
mavosti metropole Malopolského vojvodství 
v jižní části Polska, která je druhým nejlidna-
tějším městem u našich severních sousedů. 
Prostřednictvím dataprojekce podnikneme 
pomyslnou procházku historickým jádrem 
tzv. Starého Města.

Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001
Fax: 558 630 452

muzeumbeskyd@telecom.cz
web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8 - 12 12,30 - 16,00
čt 8 - 12 12,30 - 17,00
so, ne    13,00 - 17,00

MUZEUM BESKYD
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www.cistenikobercumilata.estranky.cz

Šedesátník zazpívá

a zahraje šedesátníkům 

na rodinných oslavách

písničky, které známe 

a máme rádi.

Kontakt na tel.

606 922 296.


