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slovo primátora
Vážení občané,
máme za sebou prezidentskou vol-

bu a všichni jsme měli možnost sledo-
vat, jakou roli při ní hrála média. Také 
naše frýdecko-místecká radnice díky 
vyšetřovacím kauzám prochází obdo-
bím zvýšeného mediálního zájmu, se 
kterým se musí vyrovnat. I když se 
snažíme v rámci možností poskytovat 
maximum informací, dochází v mé-
diích bohužel velmi často ke zkresle-
ným, i lživým výstupům, ať už jsou zá-
měrné nebo jen dílem neprofesionality. A tak v televizi i tisku o sobě 
slyším, jak jsem si nechal zahladit své špatné parkování, že jsem 
měl raději zaplatit pokutu, abych neměl z ostudy kabát, a podobně. 
Problém je v tom, že ten kabát na mě ušil, a to hodně horkou jehlou, 
pouze nezodpovědný novinář, který se neobtěžoval zorientovat se 
ve faktech. Proč by to dělal, vždyť teď do radnice přece šijí všichni…

Musíme se těmto pomluvám bránit a činíme tak všemi možný-
mi cestami. Pro ty, kteří nejsou schopni zorientovat se v oficiálním 
prohlášení, které je k dispozici i na webových stránkách města, vy-
světluji touto cestou, že v obvinění kvůli řešení dopravních přestup-
ků domluvou nefiguruje žádný můj osobní přestupek. Vysvětlovat 
chceme ještě více, proto budete nacházet ve zpravodaji ještě mno-
hem více informací týkajících se vyšetřování, aby ze všech nálepek, 
které nám média již stihla přilepit, nakonec zůstal přívlastek jediný 
– „nejprověřenější radnice v zemi“.                         Michal Pobucký

Z kauzy údajné manipula-
ce s veřejnými zakázkami se 
vyvinul i „případ“ dopravních 
přestupků řešených domlu-
vou, v němž policie obvinila 
13 lidí, včetně primátora města 
Michala Pobuckého. O všem 
jsme informovali v minulém 
zpravodaji, dnes dáváme pro-
stor JUDr. Radkovi Ondrušo-
vi, erudovanému právníkovi s 
více než desetiletými zkuše-

Advokát Ondruš komentuje vyšetřovací kauzy
nostmi z Nejvyššího státního 
zastupitelství ČR, advokátovi, 
který v současné době mimo 
jiné obhajuje i ředitele měst-
ské policie Milana Sněhotu.
Jak vy se díváte na poslední 
vývoj kauzy? 

„Jedná se o megaproces se 
zastupiteli Frýdku-Místku, úřed-
níky jeho magistrátu, podnikateli 
a dalšími občany města, kterých 
je, jestli to dobře počítám, kolem 

tří desítek. Nová obvinění jsou na 
téměř tisíci stránkách spisu, což 
jen odhaduji, neboť celá řada 
úkonů probíhá bez obhájců, kteří 
nejsou o jejich konání vyrozumí-
váni. V jednom spise je tak vede-
no řízení o celé řadě rozdílných 
skutků, v nichž státní zástupce 
spatřuje trestnou činnost. Veřej-
nými zakázkami počínaje a zmí-
něnými přestupky konče.“

(Pokračování na straně 3)

PREZIDENTSKÉ VOLBY: I když starší generace převládala, zapojovali se i mladší. Tento mladík měl 
dokonce svou volební premiéru.      Foto: Petr Pavelka

Frýdek-Místek chtěl ZemanaFrýdek-Místek chtěl Zemana

Pro volební období 2010-
-2014 se radniční koalice zavá-
zala plnit programové prohlá-
šení rady města tak, aby naše 
město bylo i nadále místem, 
kde stojí zato žít, a to nejen 
v centru obce, ale i v okrajo-
vých částech. Jak si zhruba 
v poločase v jed-
notlivých oblas-
tech vede, vám 
budeme průběž-
ně přibližovat 
v dalších vydá-
ních zpravodaje, 
stejně jako tomu 
bylo v minu-
lých volebních 
obdobích.

„Myslím, že 
máme splněno 
tak z osmdesá-
ti procent, další 
věci jsou dobře 
nastartovány a 

určitě se s nimi do konce voleb-
ního období vypořádáme. Těší 
mě, že jsme velmi vylepšili spo-
lupráci s frýdeckou nemocnicí, 
revitalizujeme a modernizujeme 
školy i bytové domy, vybudovali 
jsme azylový dům pro matky 
s dětmi, přibývá dětských hřišť, 

která jsou moderní, bezpečná 
a účelová. Dokončili jsme vý-
stavbu II. etapy Parku pod zám-
kem a zavedli jsme městskou 
hromadnou dopravu zdarma. 
Samozřejmě bychom mohli při-
dat do výčtu spoustu menších 
investičních akcí, především re-

Ve Frýdku-Místku dopad-
la prezidentská volba podle 
očekávání a v duchu výsled-
ků z prvního kola. V našem 
městě jednoznačně zvítězil 
Miloš Zeman, když získal té-
měř dvojnásobek voličů.

Miloš Zeman získal skoro 
jednou tolik více příznivců než 
jeho protivník Karel Schwarzen-
berg, hlas mu odevzdalo 16 788 
obyvatel Frýdku-Místku, jeho 
protikandidátovi pak 8 719 hla-
sů. Řečí procent Miloš Zeman 
obdržel 65,8 procenta, Karel 
Schwarzenberg 34,2 procenta.

V součtu všech okrsků České 
republiky byla situace vyrovna-
nější. Miloš Zeman získal ve dru-
hém kole celorepublikově 54,8 
procenta, Karel Schwarzenberg 

45,2 procenta. Volební účast ve 
druhém kole v rámci republiky 
činila 59,1 procenta, což je zhru-
ba o dvě procenta méně než v 
kole prvním.

Volební účast ve druhém kole 
ve Frýdku-Místku byla téměř to-
tožná jako při první volbě, lišila 
se pouze o desetiny procenta, 
když činila 54,3 procenta.

„Děkuji všem voličům, kteří 
přišli vyjádřit svůj názor, kdo by 
měl stát v čele naší země. Dík 
patří také všem, kteří se podíleli 
na hladkém průběhu samotných 
voleb,“ prohlásil primátor Michal 
Pobucký. Vedoucí odboru vnitř-
ních věcí Radovan Horák po-
tvrdil, že ve Frýdku-Místku pro-
běhly volby bez sebemenších 
problémů.  (pp)

Programové prohlášení rady města je průběžně plněno
konstrukcí chodníků, parkovišť a 
podobně. Pokračujeme v pod-
poře tříd pro nadané děti, držíme 
i v ekonomicky těžších časech 
projekt mládežnického Centra 
sportu i Sportovního fondu, zří-
dili jsme Městský fotbalový klub 
Frýdek-Místek, podporujeme ex-
traligový sport i tradiční kulturní 
akce. Také bych upozornil, že 

se nám nadále daří získávání 
peněz z fondů EU, státního roz-
počtu, Moravskoslezského kraje 
a dalších zdrojů a úspěšní jsme 
byli v regulaci hracích přístro-
jů v našem městě,“ shrnul ve 
stručnosti náměstek primátora 
Petr Cvik. Detailnější rozbory 
jednotlivých oblastí přineseme 
v dalších číslech.  (pp)

AZYLOVÝ DŮM SÁRA: Otevření azylu pro ženy a matky s dětmi byl jeden z prvních 
velkých počinů v novém volebním období.                                       Foto: Petr Pavelka
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Zleva náměstek primátora Dalibor Hrabec, ředitelka BIC Monika Konvičná, primátor Michal Pobucký, 
jeho náměstek Karel Deutscher a Petr Šabrňák, vedoucí odboru územního rozvoje.

Frýdek-Místek na největším veletrhu cestovního ruchu
Statutární město Frýdek-

-Místek se 17.-20. ledna pre-
zentovalo v rámci největšího 
Středoevropského veletrhu 
Regiontour Brno 2013. Zá-
stupci města, Beskydského 
informačního centra a desti-
nační společnosti TO Besky-
dy-Valašsko, prezentovali no-
vinky vztahující se k našemu 
městu i celé oblasti Beskydy.

„Komplexní prezentace tu-
ristické nabídky destinace Be-
skydy-Valašsko, do níž spadá 
i nabídka cestovního ruchu 
města Frýdek-Místek, probíhala 
ve dvou expozicích, a to jak na 
expozici Euroregion Beskydy, 
tak i na společné expozici Mo-
ravskoslezského kraje. Svůj 
příspěvek k prezentaci tohoto 
území poprvé představil Desti-
nační management turistické ob-
lasti Beskydy-Valašsko, jehož je 
Statutární město Frýdek-Místek 
zakladatelem, a hned návštěvní-
ky veletrhu zaujal. Souběžně na 
zmíněných expozicích se objevily 
nové propagační materiály. Je-
jich témata vzešla z diskuzí mezi 
managementem turistické oblasti 
a poskytovateli služeb turistům 
v našem regionu a byly vydány 
díky dotacím z evropských fondů 
a příspěvku města,“ přiblížila ře-

ditelka Beskydského informační-
ho centra Monika Konvičná.

Materiály tvoří ucelený sys-
tém, kterým představujeme 
krásu našeho kraje i konkrétní 
produkty jako historii, slavné 
osobnosti, horskou turistiku, 
pivovarnictví a další atraktivity. 
Toto pojetí splňuje požadavky 
návštěvníků na pokud možno 

komplexní informaci o dané lo-
kalitě a na dané téma. Veřejnost 
se s nimi bude moci seznámit na 
pobočkách Beskydského infor-
mačního centra a na webových 
stránkách www.beskydy.com.

„Podle statistických údajů 
největší zájem o návštěvu Bes-
kyd a našeho města projevili 
návštěvníci z Jihomoravského, 

Olomouckého a Zlínského kra-
je. Třetina se dotazovala na 
cykloturistiku v Beskydech, pěší 
turistika zajímala zhruba čtvrti-
nu. Významné procento mělo 
zájem o zimní turistiku a zimní 
sporty a také padaly dotazy na 
pobyty s wellness a relaxací,“ 
sdlěil náměstek primátora Karel 
Deutscher.  (pp)

Vzdělaní úředníci
Město úspěšně ukončilo pro-

jekt vzdělávání svých zaměst-
nanců „Vzdělávání v eGON Cen-
tru ORP Frýdek-Místek“, který 
byl spolufinancován z prostředků 
Evropského sociálního fondu 
(ESF) prostřednictvím operač-
ního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost a obecního roz-
počtu. Hlavním cílem bylo vzdě-
lávání, odborná příprava a rozvoj 
zaměstnanců Statutárního města 
Frýdku-Místku, příspěvkových 
organizací i úředníků spádových 
obcí. Projekt pomohl ke zkvalitně-
ní služeb a přístupu k občanům.

Bílé stopy trápí
nepříznivé počasí

Ve Frýdku-Místku mohou běž-
kaři využívat dvě upravené bílé 
stopy, a to kolem přehrady Olešná 
a podél břehu řeky Ostravice. V 
návaznosti na sněhové a povětr-
nostní podmínky je upravují tech-
nické služby nejméně dvakrát do 
týdne. Město na tuto akci získalo 
dotaci od Moravskoslezského kra-
je ve výši 155 tisíc korun, kterou 
lze čerpat od prosince do konce 
dubna. Snad přijde pro běžkaře 
sněhově příznivější období.

Primátor v íčku
Primátor Michal Pobucký 

navštívil Beskydské informační 
centrum, kde se přišel seznámit 
s novinkami, které na začátku le-
tošního roku vydal Destinační ma-
nagement turistické oblasti Besky-
dy-Valašsko, jehož zřizovatelem je 
Statutární město Frýdek-Místek. 
Vyslechl si plány, které má pro 
letošní rok Beskydské informační 
centrum Frýdek-Místek vytyčeny, 
a popřál na začátku roku při jejich 
plnění spoustu úspěchů.

Změna úřední doby
Úřadu práce ČR

Oznamujeme klientům Úřadu 
práce ČR, Na Poříčí 3510 ve 
Frýdku-Místku, že na základě 
rozhodnutí generálního ředitele 
ÚP ČR je s účinností od 1. února 
stanovena jednotná úřední doba 
na všech pracovištích takto: 
Pondělí 8:00-2:00, 13:00-17:00 h 

Úterý 8:00-11:00 hodin 
Středa 8:00-12:00, 13:00-17:00 h.

Čtvrtek 8:00-11:00 h.
Pátek 8:00-11:00 h. (jen pro evi-
denci nových uchazečů o zaměst-
nání a příjem žádostí o nepojistné 
sociální dávky či pozvané klienty).

Také se hádáte?
Ve dnech 11. až 17. února 

probíhá v naší republice již sed-
mý ročník Národního týdne man-
želství. V rámci tohoto projektu je 
připravena například přednáška 
na téma: Také se hádáte? Pokud 
vás zajímá, pak jste zváni v pátek 
15. února v 18 hodin na přednáš-
ku Jana Dymáčka z Brna, který 
se v rámci své profese už několik 
desítek let věnuje také manžel-
skému poradenství. Přednáška 
se uskuteční ve sborovém domě 
Církve adventistů, který najdete 
na Slezské ulici 1982 ve Frýdku 
u Židovského hřbitova.  (pp)

Členové Okresní organiza-
ce Českého svazu bojovníků 
za svobodu Frýdek-Místek se 
sešli, aby zhodnotili, jak se 
jim daří plnit vytýčené zámě-
ry, a aby zajistili další fungo-
vání organizace ve ztížených 
podmínkách. Ty jdou na vrub 
přirozenému stárnutí členské 
základny, které omezuje tvůrčí 
potenciál. Aktivních funkcioná-
řů ubývá, přesto se ti zbývající 
stále snaží plnit své poslání.

„My jako město se bojovní-
kům za svobodu snažíme být 
nápomocni. Zejména při organi-

Bojovníků za svobodu ubýváBojovníků za svobodu ubývá
zování vzpomínkových akcí, na-
příklad ke květnovým událostem 
nebo ke Dni veteránů,“ vyjmeno-
val primátor Michal Pobucký.

Podpora a spolupráce frýdec-
ko-místecké radnice byla v tomto 
směru několikrát s povděkem zmí-
něna, protože bez ní by bojovníci 
za svobodu měli svou situaci ještě 
mnohem těžší. Předávat odkaz 
nutnosti bojovat za svobodu není 
v dnešní době jednoduchá věc, 
společnost se nerada obrací do 
minulosti a zejména mladá gene-
race žije téměř výhradně přítom-
ností a blízkou budoucností.  (pp)

BOJOVNÍCI ZA SVOBODU: Zasedání Okresní organizace Českého 
svazu bojovníků za svobodu Frýdek-Místek se v kavárně Radhošť 
zúčastnil také Jaroslav Vodička, předseda ústředního výboru, a pri-
mátor Michal Pobucký.   Foto: Petr Pavelka

Sociální a zdravotní komise 
v půlce ledna na svém jednání 
projednala žádosti o poskyt-

Podpora sociálních služebPodpora sociálních služeb milionů korun. Projekty jdou na-
příč všemi oblastmi sociálních 
služeb ve městě, od sociálního 
poradenství, přes vlastní sociál-
ní péči až po sociální prevenci. 
Materiál ještě musí posoudit 
rada města a následně o všem 
rozhodne únorové zasedání 
zastupitelstva. Cílem finanční 
podpory je rozvoj a zkvalitnění 
ucelené sítě sociálních služeb 
na území našeho města,“ in-
formoval náměstek primátora 
Libor Koval.

Komise dále projednala kon-
cepci následné lůžkové péče pro 
město Frýdek-Místek a také situ-
aci na odboru sociálních služeb v 
souvislosti s amnestovanými ob-
čany. Sociální a zdravotní komise 
zasedne znovu 6. února.  (pp)

nutí dotací z rozpočtu Statu-
tárního města Frýdku-Místku 
na podporu a rozvoj sociál-

ních služeb pro rok 2013. 
„Bylo podáno celkem 52 pro-

jektů a rozděleno celkem šest 

JEDNÁNÍ O DOTACÍCH: Sociální a zdravotní komise projednala podporu sociálních služeb ve městě.
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městská policie

(Pokračování ze strany 1)
Advokát Radek Ondruš říká, 
že se za celou svou více než 
dvacetiletou praxi s tak ob-
rovským případem desítek 
osob stíhaných pro různé a 
mnohdy nesouvisející skutky 
nesetkal. V čem hlavně tkví 
neobvyklost případu?

„Případ je neobvyklý ze-
jména tím, že v době, kdy se 
společnost pozastavuje nad 
podezřelými mnohasetmiliardo-
vými a stamilionovými veřejnými 
zakázkami, se zde zabýváme 
zakázkami v řádech desítek ti-
síc korun. Tímto neříkám, že se 
zde mají přivírat oči, ale považuji 
za zcela neadekvátní, když v 
tomto případě jsou vynakládány 
ohromné personální náklady v 
podobě desítek policistů, kteří v 
jednom okamžiku prováděli více 
než deset domovních prohlídek, 
zásahových jednotek, které 
dramaticky zatýkaly obyčejné 
úředníky, které stačilo předvolat 
a které nakonec z vazby pustil 
odvolací soud, a podobně.“
Proč se nad tím pozastavujete?

„Nedávno jsem řešil případ 
jednoho ministra, který v roz-
poru se zákonem podepsal 
bez zadávacího řízení veřejnou 
zakázku na výběr společnosti, 
která bude prodávat majetek 
ministerstva v objemu přes mi-
liardu. Ministerstvo dostalo od 
ÚOHS pokutu a nic se neděje. 
Nikdo nikoho nestíhá za to, že 
přímo porušil zákon o zadávání 
veřejných zakázek. Ve Frýdku-
-Místku byli vzati do vazby lidé 
pouze za údajné porušení niko-
liv zákona o zadávání veřejných 
zakázek, ale jen jeho jedné 
obecné zásady, kdy navíc niko-
mu nezpůsobili, aspoň podle ob-
vinění, jakoukoliv škodu. Navíc 

Advokát Ondruš komentuje vyšetřovací kauzy

Kradl alkohol
10. 1. v jedenáct hodin byla 

hlídka Městské policie ve Frýd-
ku-Místku přivolána ke krádeži 
do prodejny Interspar. Člen bez-
pečnostní agentury si všimnul 
muže, který si do igelitové tašky 
vložil půllitrovou láhev alkoholu a 
bez zaplacení se snažil prodejnu 
opustit. Bezpečnostní agenturou 
byl zadržen a předán strážníkům. 
Těm se snažil namluvit, „že udě-
lal „blbost“ a že se to ještě nikdy 
nestalo“, ale po provedení lustra-
ce bylo zjištěno, že neříká pravdu 
a krádež nespáchal poprvé. Celá 
událost bude předána k dořešení 
ke správnímu orgánu.

Pozor na náledí
11. 1. hlídka Městské policie 

Frýdek-Místek spatřila ženu, která 
upadla na hladkém chodníku před 
vstupem na přechod pro chodce. 
Z důvodu zranění přivolali stráž-
níci na místo rychlou záchrannou 
službu, která si ženu převzala do 
své péče. Strážníci ještě před pří-
jezdem technických služeb, pro 
větší bezpečnost chodců, chodník 
posypali solí. A následně pracov-
níci technických služeb, kteří do-
razili na místo, provedli odstranění 
ledu z vozovky. 

Zachránili sebevraha
13. 1. krátce po osmé hodině 

večerní oznámila žena z Frýdku-
-Místku, že se syn (28) pokusil o 
sebevraždu tím, že si před ní pod-
řezal žíly a utekl. Dispečer okamži-
tě na místo vyslal hlídku městské 
policie, Policii ČR i záchrannou 
službu. Městská policie na místo 
dorazila do pěti minut, kdy žena 
ukázala, kde si syn ublížil. „Stráž-
níci se rozdělili, každý jiným smě-
rem, protože nikdo nevěděl, na 
kterou stranu se vydal. Asi po 300 
metrech jeden ze strážníků našel 
ve sněhu kapky krve. Strážníci 
odhadli směr a pokusili se ho najít. 
To se jim po chvíli podařilo, a to při 
prohledávání prostor fotbalového 
hřiště, kde u betonové skruže ve 
sněhu bylo větší množství krve. 
Když strážníci přistoupili blíž, 
uviděli uvnitř skruže schoulenou 
postavu s poraněnýma rukama 
od krve. Muž byl při vědomí, ne-
bránil se a se strážníky odešel ke 
služebnímu vozidlu, kde mu před 
příjezdem záchranné služby byla 
poskytnuta první pomoc,“ informo-
vala Lenka Biolková.

Kontrola restaurací
15. 1. strážníci městské policie 

prováděli kontrolu restaurací na 
požívání alkoholu u mladistvých 
osob. Při kontrole restaurace Ráj 
hlídka zajistila mladistvou osobu 
v celostátním pátrání. Strážníci 
hledanou osobu předali policis-
tům. Celkem bylo zkontrolováno 
dvacet barů, heren a restaurací, z 
toho byla provedena kontrola u 39 
osob. Při dechové zkoušce bylo 
jedné mladistvé osobě naměřeno 
0,34 promile. Dívka byla předána 
zákonnému zástupci a za přestu-
pek, podání alkoholu, byla na mís-
tě udělena bloková pokuta. (pp)

za situace, kdy každý starosta i 
té nejmenší obce mohl komuko-
liv, tzv. z ruky, zadat zakázku do 
dvou milionů korun bez jakého-
koliv výběrového řízení.“
A jak vidíte případ s dopravní-
mi přestupky, kdy policie ob-
vinila ředitele městské policie 
Milana Sněhotu a další osoby, 
včetně primátora, který jej měl 
„utvrdit v postupu poskytnu-
tím psychické pomoci“? Jste 
mezi těmi právníky, kteří tuto 
věc považují za nevídanou?

„Jedná se o osm případů, kdy 
měla být udělena konkrétním ři-
dičům za špatné parkování pou-
ze sankce domluvou. Primátor 
už uvedl, že policisté si k tomuto 
stíhání vybrali osm konkrétních 
případů z celkových téměř 10 ti-
síc přestupků, které byly v minu-
lých dvou letech vyřešeny stráž-
níky domluvou. Já souhlasím, 
že není účelem okamžitě trestat 
pachatele přestupků, kteří se 
skutku dopustí poprvé, což je 
právě všech osm předmětných 
případů. Městská policie má 
nejen trestat, ale i vychovávat. 
Řešení přestupků prvopachatelů 
domluvou je přesně to, co záko-
nodárce předpokládal a k čemu 
jsou strážníci oprávněni. Nikdo 
nikomu neumožnil vyhnout se 
trestu, takový postup je nejen 
zákonný, ale dokonce i žádoucí. 
Domluvou zpravidla končí větši-
na případů, kdy se pachatel po-
prvé dopustí například špatného 
parkování, vinu dozná a skutku 
lituje. Nevím, o jakou psychickou 
pomoc se může jednat, pamatuji 
doby, kdy strážníci nebyli vedeni 
k bezhlavému pokutování koho-
koliv za cokoliv, ale spíše k vý-
chovnému působení domluvami.

Co je však hlavně zarážejí-
cí, je skutečnost, že celá akce 

„přestupky“ byla odstartována 
poté, kdy magistrát začal sám 
prověřovat skončená přestupko-
vá řízení a zjistil podezření, že 
desítky republikových policistů 
se snaží vyhýbat kázeňským 
řízením, která jsou pro ně nepří-
znivá, a radši dobrovolně podstu-
pují ony kritizované domluvy či 
běžná přestupková řízení tím, že 
zatajují to, že jsou policisty. Když 
si magistrát vyžádal od policie 
podklady pro další řízení, přišlo 
striktní odmítnutí ze strany ve-
doucího územního odboru, který 
se odvolal na nutnost ochrany 
práv těchto policistů, a následně 
přišlo obvinění 13 lidí pro oněch 
osm skutků. Takový postup za-
vání principem „výběrové spra-
vedlnosti“, kdy někoho chráním a 
někoho stíhám. Jak jinak pak lze 
pojmenovat jednání, kdy policejní 
funkcionář úmyslně zatajuje před 
jiným správním úřadem údaje, 
které tento potřebuje pro správní 
řízení jen proto, aby „chránil“ prá-
va podřízených?“
Je postup policie a státního 
zastupitelství obvyklý? 

„Obvyklý není. Zejména není 
obvyklý svým přesně cíleným za-
měřením, rozsahem a vysokou 
mírou tvrdosti zásahu, například 
při zatýkání. Pochopil bych, kdy-
by se jednalo o celoplošnou akci 
zaměřenou například na kontrolu 
zákonnosti veřejných zakázek. 
Případů pro státní zástupce na-
jdeme každý den v novinách pře-
hršli. Mám tak trochu pocit, že se 
tady jde s kanónem na komára. 
Stejně tak je tomu i u přestupků. 
Pokud bychom se na problema-
tiku řešení přestupků domluvami 
zaměřili celorepublikově a ze-
jména systémově, pochopil bych 
to. Pak by ale musel někdo napří-
klad řešit i právě uváděné přípa-

dy, kdy se policisté, ale například 
i hasiči a další snaží vyhnout ká-
zeňským řízením tím, že zatajují 
příslušnost k bezpečnostnímu 
sboru a raději strpí domluvu či 
blokovou pokutu. Ověření je jed-
noduché – porovnání přestupko-
vých a personálních agend. Pak 
by se ale musely zahajovat tisíce 
kázeňských řízení, což není mož-
ná žádoucí, takže raději odstíhá-
me pár strážníků za osm případů 
přestupků řešených domluvou...“
V jaké fázi je nyní celá kauza? 
Lze odhadnout, kdy se případ 
dostane k soudu? A myslíte 
si, že je ve hře i varianta, že 
celá věc se před soud vůbec 
nedostane? 

„Bude-li se případ dále rozši-
řovat, jeho skončení lze odhado-
vat v řádech měsíců a možná i 
let. Ale nebudu předbíhat. Z pra-
xe vím, že státní zástupce žalu-
je, i když má pochybnosti, takže 
pokud se jedná o obžalobu, 
nemohu odhadovat, zda státní 
zástupce věc zažaluje či nikoliv.“
A kroky druhé strany – ob-
hájců?

„Nemohu mluvit za kolegy, 
ale mám k dispozici aktuální 
rozhodnutí jednoho krajského 
soudu, který v obdobném přípa-
dě z obavy z místních vlivů ve 
prospěch i v neprospěch obvi-
něných, kdy v případě figurovali 
vysoce postavení regionální po-
licejní funkcionáři, věc přikázal 
do jiného kraje. I v tomto přípa-
dě se domnívám, že je na místě, 
aby věc byla vyšetřována a do-
zorována v jiném kraji. Za tímto 
účelem se obrátíme na vrchní 
státní zastupitelství, popřípadě 
na nejvyšší státní zastupitelství, 
aby celou věc posoudilo a roz-
hodlo o přikázání v zájmu objek-
tivity jinému kraji.“

Beskydské informační cen-
trum Frýdek-Místek se v rám-
ci veletrhu Regiontour, který 
se konal v Brně, zúčastnilo již 
XVI. ročníku doprovodné sou-
těže o Nejhezčí turistickou 
pohlednici ČR. A získalo v ní 
krásné 3. místo!

„Do soutěže se Beskydské 
informační centrum Frýdek-
-Místek přihlásilo se třemi 
druhy pohlednic, z nichž se 
do vítězné trojice probojova-
la pohlednice Frýdku-Místku 
ve tvaru České republiky. Ta 
bude také zařazena do putovní 
výstavy Turistické pohlednice 
České republiky 2013,“ infor-
movala Lucie Talavašková a 
dodala, že pokud chcete vítěz-
nou pohlednici získat, můžete 
si ji zakoupit na všech poboč-
kách Beskydského informač-

BIC získalo 3. místo v soutěži o nejhezčí pohlednici ČR
ního centra. „Taková ocenění 
vždycky potěší. Pro kolektiv 
centra, který se o propagaci 

našeho města stará, je určitě 
vzpruhou do další práce, a také 
svědčí o tom, že ve Frýdku-

-Místku máme turistům co uká-
zat,“ komentoval tento úspěch 
primátor Michal Pobucký.  (pp)
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Od listopadu 2012 jsou 
žáci 4. a 5. ročníku základní 
školy v Lískovci zapojeni do 
projektu Badatelé. V hodinách 
přírodovědy se svými učiteli 
ověřují metodické materiály, 
které podporují badatelské ak-
tivity. Žáci sami sebe vidí jako 
badatele, přijímají roli vědce.

Hlavním cílem projektu je za-
vést do výuky takové metody 

a formy práce, které podporují 
rozvoj badatelských dovedností 
žáků a rozvíjí tím jejich zájem o 
přírodovědné obory. Kromě ově-
řování metodických materiálů 
probíhá evaluační výzkum, který 
otestuje, zda u žáků ověřovacích 
škol došlo k posunu ve vybraných 
badatelských dovednostech.

V závěrečné fázi tohoto pro-
jektu budou rozšířeny metodic-

ké materiály a zkušenosti z vý-
uky po celé České republice. 
Materiály budou umístěny na 
volně dostupném vzdělávacím 
portálu. Proběhne informační 
kampaň a budou realizovány 
semináře pro pedagogy v jed-
notlivých krajích České repub-
liky. Tento projekt řídí a organi-
zuje sdružení Tereza.

Mgr. Zdeňka Šimíčková

Školství

V dnešní době dobrá zna-
lost cizích jazyků výrazně 
zvyšuje množství příležitos-
tí, které lidé mají v životě, a 
umožňuje jim žít, studovat a 
pracovat kdekoliv na světě. 

Základní škola Jiřího z Po-
děbrad ve Frýdku-Místku pro-
to na začátku školního roku 
2012/2013 zahájila spolupráci s 
British Council v Ostravě, který 
organizuje celosvětově nejzná-
mější zkoušky pro studenty an-
glického jazyka – CAMBRIDGE 
ESOL. Certifikát z těchto mezi-
národně uznávaných zkoušek 
je velkou výhodou při přijímacím 
řízení na střední a vysoké ško-
ly nebo při hledání zaměstnání 

Spolupráce 11. ZŠ s British CouncilSpolupráce 11. ZŠ s British Council
v celé České republice, stejně 
jako v zahraničí.

Učitelé 11. ZŠ se zaměřili na 
dětské zkoušky Young Lear-
ners Exams a cíleně připravují 
žáky 4.-6. tříd formou odpoled-
ních seminářů ke zkouškám 
Cambridge YLE, které jsou 
vhodným odrazovým můstkem 
pro další cambridgeské zkouš-
ky pokrývající všechny čtyři ře-
čové dovednosti – poslech, čte-
ní, písemný a mluvený projev.

Spolupráce s British Coun-
cil přináší žákům, učitelům AJ i 
rodičům řadu výhod. Především 
jde o skládání zkoušek YLE pří-
mo v prostorách 11. ZŠ, tedy 
v prostředí, na které jsou žáci 

zvyklí. Učitelé AJ obdrželi uži-
tečné zdroje a výukové materi-
ály k přípravě žáků. Také rodiče 
mohli využít přítomnosti lektora 
British Council na škole během 
Dne otevřených dveří 8. ledna 
2013 a zúčastnit se workshopu 
Learn English Family, který byl 
určen rodičům, jejichž děti se učí 
angličtině jako cizímu jazyku. Cí-
lem tohoto workshopu byla na-
bídka informací a užitečných rad 
rodičům, kteří chtějí svým dětem 
pomoci, motivovat je a dále roz-
víjet v anglickém jazyce. 

 Iva Novotná 

Nové trendy ve výuce přírodovědy 
zavádějí na základní škole v Lískovci

Péči o nadané a talentova-
né žáky se 8. základní škola 
věnuje již řadu let, od škol-
ního roku 2011/2012 jsme 
se díky podpoře Magistrátu 
města Frýdku-Místku zařadili 
mezi skupinu škol, které mají 
specializované třídy pro inte-
lektově nadané žáky.

Cílem všech našich aktivit byl 
a je maximální rozvoj každého 
žáka. I když víme, že mimořád-
ně nadaných dětí je v populač-
ním ročníku jen omezený počet, 
jsme přesvědčeni, že také jim je 
třeba věnovat pozornost a že si 
naši péči zaslouží.

Proto nás velmi potěšilo zjiš-
tění, že Osmička byla díky těmto 
aktivitám zařazena mezi TOP 10 
škol v České republice – tedy mezi 
školy, ze kterých má žák nejlepší 
předpoklady pro další studijní ka-
riéru, a také mezi školy, kde se 
děje něco zajímavého. Tento se-
znam je zveřejněn na webových 
stránkách Občanského sdružení 
Centrum nadání – www.centrum-
nadani.cz, které vzniklo jako dů-
sledek činnosti skupiny odborníků 
– pedagogů, psychologů a dalších 
odborných pracovníků, kteří se již 
delší dobu věnují péči o mimořád-
ně nadané děti v naší republice. 
Rozhodli se spojit síly a zkusit po-
skytnout širší nabídku služeb pře-
devším pro školy, které se budou 
touto problematikou hlouběji zabý-
vat, ale také rodinám s nadanými 
dětmi. Proto sestavili seznam škol, 
které se této problematice aktivně 
věnují a v této oblasti dosahují vel-
mi dobrých výsledků. K hodnoce-
ným aktivitám patří činnost Klubů 

Osmička se ocitla v TOP 10
nadaných dětí a další kroužky, kte-
ré se věnují rozvoji intelektu dětí, 
systematická práce s nadanými 
dětmi, jejich koncentrace ve spe-
cializovaných třídách, vzdělávání 
pedagogů v problematice nada-
ných dětí, pravidelné testování dětí 
nebo pořádání dnů plných her.

Zařazení do tohoto seznamu 
chápeme jako ocenění profesi-
onálních kvalit našich učitelů a 
jejich přínosu k rozvoji problema-
tiky práce s intelektově nadaný-
mi dětmi. Všichni pedagogové, 
kteří se této problematice věnují, 
absolvovali řadu vzdělávacích 
aktivit. Někteří z nich pak už vy-
stupují jako lektoři a předávají 
své zkušenosti na vzdělávacích 
akcích či odborných konferen-
cích v rámci celé republiky. 
Z posledních akcí můžeme uvést 
například vystoupení našich ko-
legů PaedDr. Jiřího Rozehnala, 
Mgr. Pavlíny Vojkovské a Mgr. 
René Gavlase v březnu 2012 na 
konferenci Ostravské univerzity a 
na konferenci Karlovy univerzity 
v Praze, v listopadu to pak bylo 
vystoupení PaedDr. Jiřího Roze-
hnala a Mgr. Renáty Muchové na 
konferenci Mensy v Prostějově.

Aktivity školy v oblasti péče 
o intelektově nadané děti, kte-
rou realizujeme již třetím rokem, 
byly ohodnoceny nezávislými 
odborníky a Osmička z Frýdku-
-Místku se tak ocitla v „dobré 
společnosti“ škol, jako jsou 
PORG, ZŠ Londýnská nebo 
Open Gate v Praze či FZŠ Hál-
kova v Olomouci.

PaedDr. Marie Rojková,
ředitelka školy 

Během měsíce ledna na-
vštívili žáci 5. a 8. ročníků naší 
2. ZŠ výstavu „Dráteníci“ po-
řádanou Muzeem Beskyd ve 
Frýdku-Místku. Výstava pre-
zentovala drátenické řemeslo 
a unikátní lidové zvyky Slo-
venska spojené s touto prací.

Děti se seznámily s nejdůleži-
tějšími momenty života potulných 
řemeslníků a jejich rodin – od na-
rození chlapce, přes jeho odchod 
do světa, až po každodenní život. 
Během poutavého výkladu Mgr. 

Dvojka se seznámila s dráteníky
Marka Weissbroda se dozvě-
děly, že drátenictví vzniklo jako 
doplňkové zaměstnání obyvatel 
neúrodných a chudých oblastí 
slovenského území. V počátcích 
se rozvíjelo jako vandrovnic-
ké řemeslo, časem se ovšem 
z mnohých chudých dráteníků 
stali úspěšní podnikatelé, kteří po 
celém světě zakládali prosperují-
cí dílny i fabriky. Bohužel, útlum 
tohoto zajímavého povolání za-
čal už po 2. světové válce.

Expozice rovněž nabídla 

ke zhlédnutí celou řadu předmě-
tů denního užívání, např. poličky, 
košíky, misky, pasti na myši, nabě-
račky, klece pro domácí mazlíčky 
apod. Žáci si mohli sami zkusit 
„odrátovat oblázky“ smyčkova-
cím výpletem. Někomu šla práce 
lehce od ruky, druhým hůře a 
někteří to dokonce vzdali. I když 
údajně naučit se toto řemeslo 
nebylo náročné, mnozí z nás se 
utvrdili v tom, že nikdo učený 
z nebe nespadl a každá práce se 
musí dělat s láskou a nadšením.

Většina rodičů dětí školou 
povinných vám asi potvrdí, 
že jejich ratolesti moc rády 
do školy nechodí. Je tomu 
tak ale skutečně ve všech pří-
padech? A čím je to vlastně 
dané? Jestli se dítěti ve škole 
daří, ovlivňuje celá řada fakto-
rů. Podívejme se společně na 
dva, které jsou zcela zásadní.

Základním předpokladem pro 
to, aby dítě s učením a školou ne-
bojovalo a cítilo se ve škole dob-
ře, je vzájemná akceptace rodičů 
a učitelů. To znamená, že učitelé 
vnímají rodiče jako ty nejlepší 
rodiče pro jejich děti. A rodiče 
na oplátku berou učitele a školu 
jako toho nejlepšího učitele a nej-
lepší školu pro své dítě. Důležité 
totiž je, aby rodiče i učitelé vytvo-
řili pro dítě nezatížený a emočně 
bezpečný prostor pro rozvoj a 
školní práci. Tam, kde tomu tak 
není, vzniká konflikt, ve kterém 
se dítě většinou přidá k rodičům 
a vyhlásí učiteli a škole „rodo-
vou“ válku. V takové atmosféře 
se pak nemůže cítit bezpečně a 
spokojeně nikdo a je logické, že 

Učení nemusí být mučení
děti a vlastně ani učitelé a rodiče 
nechodí do školy rádi. 

Dalším důležitým faktorem 
je aktivní a smysluplné zapojení 
žáků do výuky. Pro školy je v tom-
to směru často poměrně těžké 
konkurovat nabídce internetu a 
rodinám, které jsou mnohdy tech-
nicky lépe vybavené. Možnosti tu 
ale jsou. Například metoda čin-
nostního učení s interaktivní tabu-
lí, která aktivně zapojuje všechny 
žáky do výuky formou jednodu-
chých pomůcek v rukou každého 
žáka. Jejich prostřednictvím a s 
pomocí důmyslných a efektivních 
postupů je každý žák doslova vta-
žen do výuky. A když se činnostní 
učení skloubí s využitím interaktiv-
ní tabule, moderní multimediální 
pomůcky, je vzdělávací úspěch 
prakticky zaručený.

Říkal to už Komenský a dnes 
je psychologickými výzkumy 
prokázáno, že aktivně a všemi 
smysly zapojení žáci si potřebné 
vědomosti a dovednosti osvo-
jují mnohem snáze než při kla-
sickém učení formou pouhého 
výkladu, zapisování do sešitu a 

následného memorování. 
Oba uvedené přístupy sklou-

bil a do praxe zavádí projekt 
Tvořivá škola, do kterého se 
aktivně zapojila také ZŠ Frýdek-
-Místek, Komenského 402 (4. 
ZŠ). S pomocí nových přístupů a 
postupů si zde děti osvojují po-
třebné vědomosti a dovednosti 
číst, psát a počítat s porozumě-
ním, ale také logicky uvažovat a 
respektovat daná pravidla.

(Pokračování na straně 5)
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Naše škola dětem nabízí:
• bohatý výběr zájmových krouž-
ků – keramic-
ký, sborový 
zpěv, infor-
matika, florbal, turistic-
ký kroužek, aerobic, 
zdravotnický, ang-
lická konverzace…
• zajímavý program 
ve školní družině od 
6.00 a od 11.40 do 16.30 h.
• projektové vyučování – tříd-
ní, ročníkové, školní
• práce s výukovými programy 
na PC a interaktivní tabulí
• výuku a integraci žáků se 

specifickými poruchami učení
• projekt Moje školička: sezná-

mení budoucích prv-
ňáčků se školním 
prostředím
• kvalitní stravování 
ve školní jídelně

• informace o ži-
votě ve školním 
časopise
• pobyty žáků v 

přírodě a tematic-
ká soustředění

• mimoškolní aktivi-
ty v dopoledních i odpoledních 
hodinách – sobotní výlety, no-
cování ve škole…

, turistic-
aerobic,

ang-
ce…
gram 
ně od 
0 do 16.30 h.

vyučování – tříd-
školní

mení 
ňáč
pro
• kv
ve š

•

p
ká

• m

Školství

Žáci prvních a druhých tříd 
se svými třídními učitelkami 
přivítali v úterý 9. ledna dopo-
ledne vzácnou návštěvu. Na 
opravdovou školu si přišlo 
zahrát téměř sto dětí z mateř-
ských škol Anenská, J. Trnky 
a 8. pěšího pluku. Očekávaní 
hosté zahájili svou návštěvu ve 
sportovní hale. Děti si zaspor-
tovaly a zasoutěžily na místě, 
které mnohé znají pouze z te-
levizních sportovních přenosů. 

Poté všichni navštívili vyučo-
vání v první a druhé třídě. Děti 
zasedly do školních laviček spo-
lu se svými staršími kamarády 
a vyzkoušely si čtení, psaní i 
počítání. Prvňáčci ujistili své ka-
marády, že nemusí mít obavy ze 
školy, vždyť je tu tolik nové zába-

Základní škola Frýdek-Mís-
tek Komenského 402 již mnoho 
let úspěšně integruje žáky se 
specifickou poruchou učení. 

Žáci se specifickými poruchami 
učení jsou nejpočetnější skupinou 
žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Na základě vyšetření, 
doporučení poradny a po dohodě 
s rodiči jsou tyto děti zařazovány 
do reedukační péče. Reedukační 
péče probíhá formou skupinové 
nebo individuální integrace.

Co je to integrace?
Integrace je možná dvěma 

způsoby: formou individuální (za-
řazením žáka do běžné třídy) a 
skupinovou (zařazením žáka do 
skupiny – třídy s 12 žáky). S inte-
grovanými dětmi pracují speciální 
pedagogové na 1. stupni a zku-
šení pedagogové na 2. stupni.

Jaká je organizace výuky 
při skupinové integraci?

Ve škole jsou v každém roční-
ku dvě tradiční třídy, od třetího do 
devátého ročníku vždy navíc jed-
na třída pro žáky se specifickou 
poruchou učení. Tito žáci se učí 
podle stejného školního vzdělá-
vacího programu jako žáci v tra-
dičních třídách. Rozdíl je v tom, 
že vzdělávání žáků ve speciálních 
třídách zajišťují speciální pedago-
gové, kteří dbají na dodržování 
speciálně pedagogických postupů 
při nápravě poruch, pracují v týmu 
s ostatními učiteli a s rodiči. Pe-

Školní integrace ve 4. ZŠ ve Frýdku-Místku
dagogické postupy se týkají zpra-
vidla individuálního pracovního 
tempa žáka, individuální úpravy 
způsobu hodnocení a klasifikace 
s přihlédnutím k postižení žáka. 
Ve třídě jde především o systema-
tickou, komplexní a profesionální 
péči o dítě. Dobře a včas vedené 
děti se specifickou poruchou uče-
ní jsou úspěšné v řadě různých 
soutěží, mimoškolních aktivit a ze-
jména ve svém dalším vzdělávání 
na středních školách.

Kdy je vhodné dítě do spe-
cializované třídy zařadit?

Nejvhodnějším obdobím pro 
zařazení dítěte do systému vzdě-
lávání v naší škole je třetí třída, 
ale nikdy není pozdě. Pokud je 
dítě vyšetřeno pedagogicko-psy-
chologickou poradnou a je mu 
diagnostikována specifická poru-
cha učení, je důležité včas kon-
zultovat vhodnost zařazení dítěte 
se zástupkyní ředitelky školy Mgr. 
Šárkou Nahodilovou (speciální 
pedagog). Kontakty a informace 
o škole najdete na www.4zsfm.cz.

Vzdělávání žáků se speciál-
ními vzdělávacími potřebami ve 
školním vzdělávacím programu 
je nastaveno tak, aby byl umož-
něn osobnostní rozvoj žáka ve 
prospěch osobnostního maxima. 
Naším cílem je naučit dítě praco-
vat tak, aby si vytvořilo svůj vlast-
ní kompenzační mechanismus a 
bylo schopno přijímat informace 

klasickým způsobem. Pokud má 
handicapované dítě uspět, musí 
několikanásobně více pracovat 
než dítě zdravé. Cesta k cíli vede 
přes racionální, smysluplnou a 
plánovitou činnost. 

Při práci s těmito dětmi se 
držíme těchto zásad:

• klademe reálné cíle, postupně 
zvyšujeme nároky, vyhledává-
me činnosti, ve kterých může 
být žák úspěšný

• zařazujeme relaxační cvičení
• užíváme speciální metody a 

formy při práci 
• odstraňujeme rušivé vlivy při práci
• dodržujeme zásady všestran-

nosti a soustavnosti
• respektujeme individuální zvlášt-

nosti a možnosti žáka, individuál-
ní pracovní tempo, kontrolujeme 
porozumění výkladu učiva

• zabezpečujeme potřebné kom-
penzační a didaktické pomůc-
ky, vedeme žáka k pravidel-
nému užívání kompenzačních 
pomůcek

• podporujeme snahu, chválíme 
za sebemenší zlepšení výkonu

• dodržujeme časté přestávky, 
střídáme pracovní tempo

• hodnotíme s tolerancí
• kromě běžných učebnic použí-

váme také speciální pracovní 
sešity, pracovní listy a jiné po-
můcky určené k reedukaci pro 
žáky se specifickou poruchou 
učení

V tomto školním roce po-
prvé 2. ZŠ na ulici J. Čapka 
otevřela kroužek znakového 
jazyka, který vede paní uči-
telka Kozubíková. Kroužek 
navštěvuje 15 žáků, od prv-
ňáčků až po šesťáky. 

„Scházíme se v klubovně kaž-
dý čtvrtek od 14 do 15 hodin. 
Znakový jazyk se učíme zábav-
nou formou a moc nás to baví. 
Začali jsme obouruční prstovou 
abecedou, potom jsme pokra-
čovali znaky, které jsme znali 
ještě dříve, než nám je paní 
učitelka ukázala – např. auto, 
vařit, chodit, spát... Za čtyři 
měsíce jsme se stihli naučit 

Učíme se znakový jazyk
pozdravy, seznamovací znaky, 
znaky členů rodiny, znaky dnů 
a měsíců, téma bydlení, nějaké 
vlastnosti a slovesa. Tvoříme už 
jednoduché věty. Před vánoční-
mi svátky jsme se učili znako-
vat známé vánoční koledy a ke 
konci roku budeme nacvičovat 
pohádku (asi O veliké řepě) 
– jak jinak než ve znakovém 
jazyce. Pomocí znakového ja-
zyka se budeme moci domluvit 
s neslyšícími či nedoslýchavými 
lidmi a budeme jim moci kdykoli 
pomoci, protože jim budeme 
rozumět,“ referovali za celou 
skupinu Klára Klimasová a Petr 
Göttlicher ze 4. A.

(Pokračování ze strany 4)
Akceptující a tvořivý přístup 

k učení si pochvalují jak učitelé, 
tak rodiče žáků. Přispívá totiž 
k dosahování výborných vzdělá-
vacích výsledků, ale především 
k vytváření pozitivního klimatu ve 
škole, a to jak pro žáky, tak pro 
jejich rodiče a učitele. Odpadají 
zbytečné žabomyší války. Učitelé 
a rodiče spolupracují, aby se děti 
mohly cítit ve škole spokojené. 
Je to jejich společným zájmem. 
Převzetím odpovědnosti za svou 
část vzdělávání si učitelé a rodiče 

poskytují vzájemný respekt a dů-
věru, že druhá strana dělá svoji 
práci nejlépe, jak je to možné. 
Vstupují tak do opravdové part-
nerské úrovně vztahu.

Do projektu Tvořivá škola se 
aktivně zapojilo již několik set 
základních škol z celé ČR. Na 
mnoha z nich byly otevřeny vzo-
rové učebny činnostního učení, 
které zároveň slouží jako vzdě-
lávací střediska pro učitele. 

Více informací o projektu Tvo-
řivá škola naleznete na www.
tvorivaskola.cz.

Učení nemusí být mučeníUčení nemusí být mučení

ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254
Zápis žáků do 1. tříd – Pluj, lodičko, pluj

4. a 5. února 2013 od 13.00 do 17.00 hodin
Rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

To, že šachy jsou hra králů, 
všichni víte. Nevíte však, že žáci 
5. ZŠ Frýdek-Místek (Žídek Da-
niel, Gřesová Zuzana, Nytra On-
dřej, Mavrev David a Kaňoková 
Martina ) se umístili na 1. místě v 
krajském kole škol. 

Od začátku turnaje bojovali 
jako lvi. Velkými soupeři byli žáci 
6. ZŠ z Frýdku-Místku, přes-
to jsme zvítězili. Doufáme, že 

Krajské prvenství v šachu slaví 5. ZŠKrajské prvenství v šachu slaví 5. ZŠ

Foto: Lukáš Synek

Děti ze školky na Šestce
vy a hodné paní učitelky. 

Při návštěvě druhé třídy si 
děti zahrály na cizince. Zpívaly 
a povídaly si anglicky, což se 
dětem moc líbilo. Žáci čtvrté 
třídy pracovali s předškoláky 
v počítačové učebně a práce 
s počítačovými programy děti 
velmi zaujala. Viděly, že hezké 
obrázky si mohou samy vytvořit 
pomocí počítače. 

Některé děti nebudou mít 
jen dopolední vyučování, ale 
odpoledne budou trávit ve škol-
ní družině. Také zde měly paní 
vychovatelky pro děti připravený 
zajímavý program, například re-
laxační cvičení. Děti si zacvičily 
na velkých míčích a zasoutěžily 
si při relaxačních hrách. Jednou 
z nejzajímavějších činností je 

práce dětí s živým pejskem, což 
naši hosté mohli také ve školní 
družině vidět na vlastní oči. Paní 
vychovatelka se svým pejskem 
a dětmi ze třetích tříd předvedla 
program canisterapie a předško-
láčci se už těší, až budou sami 
s pejskem pracovat. 

Školní dopoledne si děti z ma-
teřských škol náramně užily a od-
nášely si domů sladkou odměnu 
a obrázek šmouly s pozváním 
ke Šmoulímu zápisu, který se 
na Šestce koná ve dnech 4. a 5. 
února.  Irena Holubová

všichni zabojují i na MČR, které 
se bude konat ve Vyškově. Drží-

me palce a doufáme, že i trocha 
štěstí bude stát při nás.
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Basketbalový klub Frýdek-Místek
Sportovní hala SPŠ v Místku na ul. 28. října 939

Aktuální informace na www.basketfm.net
Muži – oblastní přebor 1. tř. 

23. 2. BK FM – TJ Start Havířov
Kadetky U17 – dorostenecká liga

9. 2. BK FM – BK Pliska Studánka Pardubice
10. 2. BK FM – Sokol Hradec králové B

23. 2. BK FM – Jiskra Kyjov
24. 2. BK FM – ČKD Blansko

Starší žákyně U15 – žákovská liga
17. 2. BK FM – BK Havířov

Mladší žákyně U14 – žákovská liga
23. 2. BK FM – USK Praha

24. 2. BK FM – HB Basket Praha

Volejbalistky Sokola Frý-
dek-Místek zakončily osm-
náctikolovou základní část 
extraligy s bilancí 16 výher a 
8 porážek na čtvrtém místě. 
To jim zaručuje „horní“ nad-
stavbovou skupinu s Prostě-
jovem, Olympem Praha, Pře-
rovem a Olomoucí.

SG Brno – Sokol F-M 0:3
(-9, -8, -9)

V předposledním kole základní 
části UNIQA Extraligy žen Sokol 
jednoznačně zvítězil na půdě 
Sportovního gymnázia Brno. To 
do utkání nastoupilo ve velmi 
oslabené sestavě z důvodu výpo-

Sokolky budou hrát nahoře
moci extraligovému týmu juniorek, 
takže některé hráčky měly extrali-
govou premiéru. Vítězství tak bylo 
jednoznačné – 3:0 (-9, -8, -9). 
Mladé volejbalistky sokolky pře-
hrály ve všech herních činnostech 
a ukázala se pochopitelně i větší 
herní zkušenost. Sokolky zdobilo, 
že dokázaly hrát svůj volejbal a 
nepřizpůsobily se hře soupeře.

Sokol F-M – Šternberk 3:1 
(16, -23, 17, 19)

Domácí potvrdily postavení 
obou celků v tabulce, když ztra-
tily pouze jeden set v koncovce. 
Jinak měly otěže zápasu pevně 
ve svých rukou.

příprava házenkářů

SKP Frýdek-Místek – MŠK Po-
vážská Bystrica 31:32 (13:17)

Sestava a branky SKP: Šol-
tés (38%), Marenčák (29%) - 
Stachovec 2, Frančík, Vacula 2, 
Komárek 5, Hladký 1, Strack 5, 
Kichner 6, Hečko 3, Klaban 3, 
Pomichálek 3, Vrubel, Gřešek 1.

SKP Frýdek-Místek – HCB 
Karviná 30:37 (21:16)

Naše družstvo po poloča-
sovém vedení o pět branek 
náskok ve druhé půli navýšilo 
dokonce na sedmigólový roz-

díl. Kolaps přišel dvanáct mi-
nut před koncem. Ještě ve 48. 
minutě naše družstvo vedlo o 
tři branky (28:25). Pak přišla 
poslední dvanáctiminutovka, 
kterou naše družstvo prohrálo 
2:12, a soupeř se mohl radovat 
z vysokého vítězství.

Sestava a branky SKP: Po-
hludka, Šoltés, Marenčák - Kalous 
5, Unger 3, Vacula 3, Mynář, Ko-
márek, Habarta, Hladký 1, Strack 
7/2, Frančík 1, Kichner, Klaban 2, 
Hes 4/1 Petřík 4, Hečko.

Ve velkém sále Lidového 
domu v Místku proběhla v so-
botu Výroční členská schůze 
oddílu atletiky TJ Slezan Frý-
dek-Místek. Více než 140 čle-
nů a hostů přivítal předseda 
tělovýchovné jednoty Josef 
Nejezchleba, který celý pro-
gram moderoval.

Prvním bodem programu 
bylo hodnocení činnosti za uply-
nulý rok a atletika se měla opět 
čím chlubit. Vždyť na Mistrov-
stvích České republiky vybojo-
vali slezanští atleti 9 medailí a 
dalších 23 finálových umístě-
ní. Celkem se o to zasloužilo 
patnáct atletů, z toho pětice si 
pověsila na krk medaili. Z mist-

Oddíl atletiky hodnotil uplynulou sezónuOddíl atletiky hodnotil uplynulou sezónu

rovství Moravy a Slezska to bylo 
medailí 26, z toho 7 zlatých.

Do soutěží družstev se zapo-
jilo osm týmů a zde je nutno vy-
zvednout velký úspěch družstva 
dorostenek, které se probojovalo 
do finále Mistrovství ČR, když jim 
patří 8. místo v České republice. 
Potěšilo smíšené družstvo pří-
pravky, které s přehledem zvítě-
zilo v Krajském přeboru. Družstva 
mužů i žen bojovala ve druhé lize, 
ženy postoupily dokonce do bará-
že o 1. ligu, kde obsadily solidní 
5. místo. Běžci Slezanu startovali 
také na celé řadě běžeckých zá-
vodů, umístili se celkem 565x na 
stupních vítězů a zaznamenali 
165 vítězství, v drtivé většině v 
mládežnických kategoriích.

Velice bohatá je organizátor-
ská činnost oddílu, i když kvůli 
chybějícímu technickému vyba-

vení (regulérní vrhačská klec a 
překážky) není možnost pořádat 
závody dospělých. Takže Sle-
zanští se zaměřili na pořádání 
akcí pro mládež, těch bylo velké 
množství. Uspořádali dvě kola 
Krajského přeboru družstev žac-
tva, Krajský přebor přípravek a 
zabezpečili školní závody jako 
okresní kola Poháru rozhlasu, 
Atletického čtyřboje a Atletického 
trojboje. Nechybělo ani 17 bě-
žeckých závodů na dráze, silnici 
i v terénu, které byly součástí Bě-
žecké ceny mládeže a Běžecké 
Velké ceny pro dospělé. Atleti při-
pravili také 37. ročník atletického 
mítinku mládeže Májové závody 
a největší běžecký závod v na-
šem regionu Hornická desítka. 
27. ročník proběhl za ideálního 

počasí a opět výrazně posunoval 
účastnický rekord na 2228 běžců. 
Jako ocenění výborné organiza-
ce a úrovně závodu obdržel oddíl 
Zlatou plaketu Českého atletické-
ho svazu a závod byl zařazen do 
TOP závodů v České republice. 
Takže předsedkyně oddílu Klára 
Maštalířová mohla uzavřít hodno-
cení činnosti konstatováním, že 
rok 2012 byl opět velice úspěšný.

Následovalo vyhlášení nej-
lepších atletů oddílu uplynulého 
roku, přítomní byli seznámeni s 
plánem činnosti na rok letošní 
a na závěr proběhlo vyhlášení 
nejlepších v jubilejním 15. roční-
ku Běžecké ceny mládeže. Celý 
program výroční schůze byl do-
provázen projekcí se spoustou 
fotografií a informací. 

Atleti hodnotili loňský rok 
a nedílnou součástí je také 
vyhlášení nejlepších atletů. 
Nejlepším atletem Slezanu 
Frýdek-Místek za rok 2012 
se stala dorostenka Veronika 
Siebeltová a obhájila tak své 
loňské vítězství.

Skvělou sezónu začala zis-
kem bronzu na 3000 m v hale, 
ovšem na venkovním mistrovství 
se stala mistryní České republi-
ky v běhu na 1500 m překážek 
v 7. čase historie. Navíc mezi 
ženami do 22 let přidala na 3000 
m překážek stříbrnou medaili a v 
sezóně překonala 11 oddílových 
rekordů na různých tratích. Na 
své hlavní trati, tedy 1500 m pře-
kážek, je v čele českých tabulek. 

Na 2. místo se svými výkony za-
řadila starší žákyně Helena Benčo-
vá. Začala skvělým způsobem na 
Mistrovství ČR v hale, kde v běhu 
na 800 m vybojovala stříbrnou me-
daili a navíc zaběhla 3. halový čas 
starších žaček všech dob. V přes-
polním běhu získala další medaili, 
a to bronzovou. Na venkovním 
mistrovství si vyzkoušela 1500 m 
a přes výborný čas obsadila nepo-
pulární 4. místo. Vše si však vyna-
hradila na Evropských atletických 
hrách mládeže, kde ve strhujícím 

Vyhlášení nejlepších atletů roku
závodě na 1500 m vyhrála a po-
razila mimo jiné i úřadující mistryni 
republiky. Celkem 3x posunula 
hranici oddílových rekordů. 

3. místo patří v žebříčku Pet-
ru Lukešovi, který vybojoval titul 
mistra ČR mezi muži do 22 let v 
běhu na 5000 m. Hned za ním 
skončila na 4. místě dorostenka 
Kateřina Siebeltová. Ta se prosa-
dila na Mistrovstvích ČR dvakrát 
na bronzový stupínek v bězích 
na 800 m, a to venku i v hale. Na 
stejné trati přidala ještě 5. místo 
na mistrovství ČR žen do 22 let a 
v hale v chůzi na 3000 m. Navíc 
vylepšila 4 oddílové rekordy. 5. 
místo patří další dorostence Natálii 
Závorkové, která se vloni celkem 
4x prosadila mezi nejlepší v Čes-
ké republice. Nejlépe si vedla na 
1500 metrů, kde venku vybojovala 
4. a v hale 5. místo. V hale vybo-
jovala 6. místo v chůzi na 3000 m 
a 7. místo v běhu na 3000 m. Na 
6. místo byl zařazen Roman Říha, 
který vybojoval 4. místo na Mis-
trovství České republiky mužů v 
chůzi na 20 km na slavných Podě-
bradech. 7. místo patří netradičně 
štafetě. A to štafetě dorostenek 4x 
400 m ve složení Helena Benčo-
vá, Kateřina Siebeltová, Kateřina 
Krtková a Veronika Siebeltová, 

která vybojovala skvělé bronzo-
vé medaile na Mistrovství České 
republiky dorostu. No a nejlepší 
osmičku uzavírá nejmladší účast-
ník Eliška Kopcová. Ve svých 
jedenácti letech se skvělým způ-
sobem prosadila na vrcholné atle-
tické akci Evropských atletických 
hrách mládeže, kdy kromě stříbr-
né medaile v míčku vybojovala 4. 
místo ve výšce a 5. místo v běhu 
na 600 m, což svědčí o její obrov-
ské všestrannosti. Byla také nej-
lepší závodnicí družstva přípravky, 
které jasně zvítězilo v Krajském 
přeboru, a vylepšila čtyři oddílové 
rekordy této věkové kategorie.

blahopřejeme
Jubileum Františka Zikeše

25. března letošního roku 
oslaví 85 let nejstarší člen atle-
tického oddílu TJ Slezan Frý-
dek-Místek a stále aktivní běžec 
František Zikeš. U příležitosti to-
hoto významného životního jubi-
lea byla na výroční členské schů-
zi předána jubilantovi plaketa za 
celoživotní sportovní činnost a 
sklidil bouřlivý potlesk od zaplně-
ného sálu Lidového domu. Pře-
jeme pevné zdraví a ještě mnoho 
elánu do dalšího sportování. 
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Svá mistrovská utkání ve 
dnech 19. a 20. ledna sehrá-
ly starší žákyně a starší mi-
nižákyně BK Frýdek-Místek. 
Zatímco starší děvčata se z 
podhůří Jeseníků vracela bez 
vítězství, ta mladší jednou 
uspěla v Ostravě.
BK Panter Javorník – BK F-M 

58:45 
Body: Čapatá 13, Milotová 12, 
Hlavová 6, Hyplová 4, Ručková 
4, Vlčková 2, Kasanová 2, Sta-
chovcová 2. 

V sobotním utkání v Javorníku 
podaly ligové hráčky kategorie 
U15 podprůměrný výkon, bez 
patřičné bojovnosti a snahy o ná-
pravu chyb, které během hry vy-
produkovaly. Frýdecko-místecké 
basketbalistky sice díky zlepšené 
obraně několikrát dotáhly náskok 
soupeřek, dokonce šly i do vedení, 
ale od stavu 45:45 pět minut před 
koncem už nevstřelily ani bod. 

TJ Lokomotiva Krnov – BK 
F-M 59:57 

Body: Čapatá 18, Ručková 11, 
Milotová 9, Hyplová 6, Hlavová 
4, Kasanová 4, Vlčková 4, Sta-
chovcová 1.

Utkání starších minižákyň v Ostravě.  Foto: Archiv

Basketbalové soutěže jsou v plném proudu 

Výsledek 22:9 po odehrané 
první čtvrtině nevěštil pro náš 
tým nic dobrého, ale děvčata se 
nevzdala a trpělivě, bod po bodu, 
umazávala náskok soupeře. Náš 
tým musí mrzet neproměňování 
trestných hodů, kdy z 38 pokusů 
děvčata proměnila pouze 13. 

Starší minižákyně jednou 
uspěly na palubovce zkušeněj-
ších soupeřek z Ostravy.

Basket Ostrava – BK F-M 
42:45 a 63:53 

Body celkem: Staňurová 25, Kon-
vičná 20, Zátopková 14, Riedelo-
vá 13, Ručková 11, Vojkovská 7, 
Martynková 6, Kuběnová 2 b. 

„Celý první zápas byl vyrov-
naný, tahali jsme se s Ostravač-

kami o každý bod. Pořád jsme 
to byli my, kdo měl náskok nej-
méně jednoho koše. Do čtvrté 
čtvrtiny jsme dokonce nastupo-
vali s šestibodovým náskokem. 
Ale dvě minuty po zahájení 
čtvrté čtvrtiny už to tak neby-
lo - děvčata zbytečně ztratila 
čtyři míče a už tu byla remíza 
a začínali jsme znovu jako od 
nuly. Holky však zaťaly zuby a 
bojovaly. Ke konci zápasu, když 
se lámal chléb, dokonce promě-
ňovaly trestné hody. A právě je-
jich úspěšné proměňování nám 
tento zápas vyhrálo,“ radoval se 
po prvním utkání trenér Marek 
Nogol. Druhý už děvčatům tolik 
nevyšel.  (kot)

Ve dnech 12. a 13. ledna se 
v Českých Budějovicích kona-
lo první finálové kolo Českého 
poháru ve volejbale žáků. Tým 
žáků z ŠSK Beskydy pod ve-
dením trenérského dua Lukáš 
Drastich a Radovan Podola 
pokračoval ve svých výbor-
ných výkonech a zajistil si pro 
příští kolo postup do vyšší, 
kvalitnější skupiny.

K vidění byly napínavé soubo-
je o každý bod. O velké vyrovna-
nosti této skupiny Českého po-
háru a výborné kvalitě družstev 

Starší žáci ze ŠSK Beskydy
v Českém poháru postupují

svědčí to, že čtyři družstva měla 
stejný počet bodů a o postupu 
rozhodovaly až sety a míče. 
Kluci z Beskyd nakonec postou-
pili společně s družstvem Plz-
ně. V poli pražených za sebou 
nechali i taková renomovaná 
volejbalová družstva, jako jsou 
České Budějovice či Praha. Nyní 
mají hráči měsíc na dopilování 
techniky a trenéři na taktickou 
přípravu. Na příštím turnaji, který 
se tentokrát uskuteční v Novém 
Jičíně, bude tým Beskyd usilovat 
o udržení své výborné pozice.

V odvetném utkání vyhrá-
li fotbaloví A muži nad Or-
lovou opět rozdílem jedné 
branky. Tu vstřelil v prvním 
poločase Mozol.

Závěrečné utkání o konečné 
umístění v Tipsport lize se po vzá-
jemné domluvě se Slováckem na-
konec neodehrálo. Jelikož v po-
dobném duchu dopadlo i „střetnutí 
mezi Zlínem a Orlovou“, sehráli 
naši A muži přípravný duel s tře-

S Orlovou opět o branku
tiligovou Orlovou. Šlo tak vlastně 
o odvetu turnajového duelu, ve 
kterém jsme Orlovou zdolali 2:1.

V odvetě jsme byli opět úspěš-
ní, když díky gólu Mozola z prv-
ního poločasu jsme zvítězili 1:0.

Sestava: Prepsl - M. Švrček, 
Coufal, Literák, Žídek - Racko, 
Wozniak, Mozol, Pešek - Gu-
lajev, Teplý. Střídali: Cesnek, 
Korneta, Skotnica, Juříček, Te-
sarčík. Trenér: Milan Duhan.

Tým žáků baseballového 
oddílu BK Klasik Frýdek-
-Místek (www.bk-klasik.cz), tj. 
hráči ve věku do 12 let, se na 
úvod nové sezóny prezentoval 
ve velmi dobrém světle, když 
svou účast na baseballovém 
turnaji Liberec Cup 2013, jenž 
se konal v sobotu 12. ledna, 
proměnil v umístění na stup-
ních vítězů. Klasici obsadili 
výborné druhé místo, čímž 
dokázali ještě o jednu příčku 
vylepšit loňský výsledek.

Tento úspěch se však nero-
dil zcela snadno. Trenéři totiž 
museli kromě běžných starostí 
s dopravou a ubytováním řešit 
především hráčský kádr, neboť 
vzhledem k jeho nedostatečné 
šíři v této kategorii a několika 
absencím bylo nutno sáhnout do 
rezerv z mladší věkové kategorie.

Turnaj se odehrál v liberecké 
Tipsport Aréně a účastnilo se jej 

Žákovský tým BK Klasik stříbrný v Liberci
osm týmů rozdělených do dvou 
skupin, z nichž první dva postu-
povali do bojů o medaile. Klasik 
byl jediným zástupcem z Moravy 
a Slezska, což s sebou neslo 
jistou dávku zodpovědnosti. Vel-
kým lákadlem a výhodou turnaje 
byl fakt, že namísto nadhazova-
čů se využívalo nadhazovacích 
strojů, které zajišťují velkou ply-
nulost hry s minimem prostojů.

V prvním utkání se Klasik 
střetl s Indians Kladno a nedal 
jim příliš mnoho šancí. Celý 
turnaj hráče totiž zdobila téměř 
bezchybná obrana. V útoku si 
pálkaři na nadhozy vystřelované 
strojem také rychle zvykli, a tak 
frýdecko-místečtí borci zvítězili v 
poměru 13:1.

Pak je čekal soupeř z nejtěž-
ších, Sparks Mladé Buky. Re-
prezentanty nabitý tým Klasiky 
vůbec nešetřil. Rovněž se opíral 
o silné pole, ale chlubil se pře-

devším hrozivou palebnou silou. 
Ve velice pěkném zápase si tedy 
jejich protivníci dokráčeli pro ví-
tězství 7:16.

V posledním střetnutí skupiny 
s Kotlářkou Praha se rozhodo-
valo o druhém postupujícím, kte-
rý doprovodí Mladé Buky do se-
mifinále. Do utkání naši zástupci 
vlétli na pálce a získaný náskok 
jejich výborné pole ubránilo až 
do konce, a tak se po vítězství 
8:2 mohli radovat z postupu 
mezi čtyři nejlepší týmy.

V semifinále narazili Klasici na 
vítěze druhé skupiny, domácí Pa-
triots Liberec. Po výsledku 12:5 
se mohli radovat z postupu do 
finále a jistoty umístění na bedně.

Finále mohlo být pro naše 
odvetou za porážku v základ-
ní skupině, neboť jsme se měli 
střetnout opět se Sparks Mla-
dými Buky. Bohužel se odplata 
nekonala a utkání v mnohém při-
pomínalo zápas ve skupině, naši 
se museli smířit s porážkou 5:15 
a druhým místem.

„Nezbývá než hráčům a trené-
rům poblahopřát k úspěchu a ne-
jen jim, ale i rodičům poděkovat 
za skvělou podporu. Zároveň při-
pojuji přání a výzvu, aby nezůsta-
lo pouze u něj a aby na něj druž-
stvo brzy opět navázalo,“ nechal 
se slyšet trenér Aleš Haladej.

Sestava: Michal Andraško, 
Vojtěch Gebauer, Matyáš Ko-
zel, Lukáš Kubíček, Vojtěch 
Pavelka, Martin Pernička, Marek 
Prymus, Matyáš Straka, Michal 
Špaček, Tomáš Volný.

Před koncem roku proběhl 
ve Vsetíně turnaj 4. tříd, kterého 
se zúčastnila celkem čtyři muž-
stva – VHK Vsetín, HC Orlová, 
HC Frýdek-Místek a PSG Zlín. 

Již od prvního utkání s Orlo-
vou naši kluci bojovali ze všech 
sil a dosáhli tak první výhry (6:2). 
Branky: Puzoň (2), Říhošek (1), 
Kolder (1), Hykl (1), Spurný (1)
V následujícím zápasu porazili vy-
soko 13:1 domácí celek Vsetína.
Branky: Hykl (4), Kolder (3), Krč-
marský (2), Bradna (2), Říhošek 
(1), Adámek (1) 

Do posledního a rozhodující-
ho utkání o 1. místo šli s obrov-
ským nasazením, kdy v prvních 
minutách tým Zlína inkasoval 
hned dvě branky. Naši hráči skó-

4. třída vyhrála na turnaji ve Vsetíně
rovali nakonec celkem šestkrát.

Utkání skončilo 6:0 a frýdec-
ko-místecký tým bez jediné po-
rážky vyhrál celý turnaj!
Branky: Říhošek (3), Puzoň (1), 
Hykl (1), Skotnica (1)
Velká pochvala patří gólmanům – 
Ondřeji Majerovi a Elišce Puzoňo-
vé, kteří inkasovali pouze tři góly.

Titul Nejužitečnější hráč týmu 
HC F-M získal Martin Říhošek.
Sestava HC F-M „4“: Brankáři: 
Majer O., Puzoňová E. Obránci: 
Puzoň Š., Adámek T., Krčmarský 
K., Rýpar M. Útočníci: Spurný A., 
Hykl J., Skotnica M., Bradna J., 
Říhošek M., Velička J., Kuča O., 
Hylský J., Kolder B. Celkové po-
řadí: 1. HC Frýdek-Místek, 2. PSG 
Zlín, 3. HC Orlová, 4. VHK Vsetín.
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Spádová škola:
- Základní škola národního 

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

web: www.1zsfm.cz
Školský obvod je vymezen ulicemi: 
Akátová, Bruzovská, Cihelní, Dolní, 
Dr. Vančury, Farní, Hasičská, Hlu-
boká, Horymírova, Husova, Jana 
Švermy, Jeronýmova, Jiráskova, 
Josefa Hory, Joži Uprky, Karolíny 
Světlé, Klicperova, Legionářská, 
Mánesova, Na Blatnici, Na Půst-
kách, Podlesní, Prokopa Holého, 
Příčná, Radniční, Řeznická, Smeta-
nova, Střelniční, Těšínská, tř. T. G. 
Masaryka, Třanovského, Zámecká, 
Zámecké nám., Žižkova.

Spádové školy:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, Jana Čap-
ka 2555  web: www.2zsfm.cz

- Základní škola Frýdek-Místek, 
Jiřího z Poděbrad 3109 web: 

www.11zsfm.cz
Školský obvod je vymezen ulicemi: 
Bavlnářská, Bedřicha Václavka, Čer-
ná cesta, Dobrovského, Dr. M. Tyrše, 
Dr. Petra, Dvorská, Hlavní třída, J. 
Božana, Jana Čapka, Jiřího Mahe-
na, Jiřího z Poděbrad, Josefa Kavky, 
Kostikovo náměstí, Kpt. Nálepky, 
Krátká, Lipová, M. Chasáka, Malá, 
Mikoláše Alše, Na Poříčí, Na Veselé, 
Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nádražní, 
Na Podvolání, Národních mučední-
ků, Nové Dvory-Hlíny, Nové Dvory-
-Kamenec, Nové Dvory-Podhůří, 
Nové Dvory-Vršavec, Novodvorská, 
Ó. Łysohorského, Okružní, Panské 
Nové Dvory, Pekařská, Pod Zámeč-
kem, Potoční, Přemyslovců, Příkrá, 
Růžová, Sadová, Slavíčkova, Slez-
ská, Sokola Tůmy, Spojovací, Sta-

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2013/2014
Vážení rodiče (zákonní zástupci) budoucích prvňáčků,
zápis do 1. ročníku základního vzdělávání v základních 

školách zřizovaných statutárním městem Frýdek-Místek pro-
běhne v pondělí 4. 2. a v úterý 5. 2. 2013.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek – Chle-
bovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace, využije 
k zápisu pouze pondělí 4. 2. 2013 a Základní škola a mateř-
ská škola Frýdek-Místek – Skalice 192, příspěvková organi-
zace, bude zapisovat pouze v úterý 5. 2. 2013.

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

Podle školského zákona je zá-
konný zástupce povinen přihlásit 
dítě k zápisu k povinné školní do-
cházce. Povinná školní docházka 
začíná počátkem školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, 
pokud mu není povolen odklad. 
Není-li dítě po dovršení šestého 
roku věku tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé a požádá-li o 
to písemně zákonný zástupce dí-
těte do 31. 5., odloží ředitel školy 
začátek povinné školní docház-
ky o jeden školní rok, pokud je 
žádost doložena doporučujícím 

posouzením pedagogicko-psy-
chologické poradny a odborného 
lékaře nebo klinického psycho-
loga. Začátek povinné školní 
docházky lze odložit nejdéle do 
zahájení školního roku, v němž 
dítě dovrší osmý rok věku.

Pro školní rok 2013/2014 se 
zapisují děti narozené od 1. 9. 
2006 do 31. 8. 2007, k plnění po-
vinné školní docházky může být 
přijato také dítě narozené od 1. 9. 
2007 do 30. 6. 2008, je-li přimě-
řeně tělesně i duševně vyspělé 
a požádá-li o to jeho zákonný 
zástupce. Podmínkou přijetí dí-
těte narozeného v období od 1. 
9. 2007 do 31. 12. 2007 k plnění 
povinné školní docházky je také 
doporučující vyjádření pedago-
gicko-psychologické poradny, 
podmínkou přijetí dítěte naroze-

ného od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 
jsou doporučující vyjádření peda-
gogicko-psychologické poradny 
a odborného lékaře, která k žá-
dosti přiloží zákonný zástupce.

Obec stanoví podle školské-
ho zákona školské obvody spá-
dových škol (Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2010). Do spádové 
školy jsou přednostně přijímáni 

žáci s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu, a 
to do výše povoleného počtu žáků 
uvedeného ve školském rejstříku. 
Zákonný zástupce může pro žáka 
zvolit jinou než spádovou školu. 
V takovém případě však nemusí 
být žák vždy přijat, důvodem ne-
přijetí je především naplnění nej-
vyššího povoleného počtu žáků 

školy zapsaného v rejstříku škol 
a školských zařízení. Rozhodnutí 
o přijetí k základnímu vzdělávání 
se oznamuje na veřejně přístup-
ném místě ve škole a způsobem 
umožňující dálkový přístup. Zve-
řejněním seznamu se považují 
rozhodnutí, kterými se vyhovuje 
žádostem o přijetí ke vzdělávání, 
za oznámená.

POPRVÉ V LAVICI: Budoucí prvňáčci řeší jednoduché úkoly.    Foto: Petr Pavelka

roměstská, Svatoplukova, Šeříková, 
Těšínská, tř. T. G. Masaryka, Třeš-
ňová, V Zahradách, Viléma Závady. 
Do školského obvodu Základní 
školy a mateřské školy Frýdek-
-Místek, Jana Čapka 2555 a Zá-
kladní školy Frýdek-Místek, Jiřího 
z Poděbrad 3109 patří také místní 
část Skalice s výjimkou vzdělávání 
na prvním stupni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, El. Krás-
nohorské 2254

web: www.5zsfm.cz 
Poznámka: s účinností od 1. 1. 2012 
rozhodlo Zastupitelstvo města Frýd-
ku-Místku o sloučení příspěvkových 
organizací Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek, El. Krásnohor-
ské 2254 a Základní škola Frýdek-
-Místek, El. Krásnohorské 139. Pře-
jímající organizací se stala Základní 
škola a mateřská škola Frýdek-Mís-
tek, El. Krásnohorské 2254. Slouče-
ním zanikla Základní škola Frýdek-
-Místek, El. Krásnohorské 139. 
Školský obvod je vymezen ulicemi: 
2. května, Antala Staška, Bruzov-
ská, Čs. červeného kříže, Divišova, 
Dlouhá, Dr. Jánského, El. Krás-
nohorské, Fügnerova, Gajdošova, 
Gogolova, H. Salichové, Habrová, 
Heydukova, Horní, Hutní, I. J. Peši-
ny, I. P. Pavlova, J. E. Purkyně, J. 
Kaluse, Jabloňová, Jaroslava Haš-
ka, Javorová, Jiřího Hakena, Josefa 
Kajetána Tyla, Josefa Skupy, K Háj-
ku, K Lesu, Křižíkova, Lískovecká, 
Lubojackého, Mariánské náměstí, 
Maryčky Magdonové, Maxe Švabin-
ského, Míru, Na Aleji, Na Bažinách, 
Na Kopci, Na Podlesí, Na Stráni, Na 
Štěpnici, Nad Lipinou, Nad Mostár-

nou, Nad Rybníkem, Nad Stadio-
nem, Olbrachtova, P. Jilemnické-
ho, Petra Cingra, Pod Školou, Pod 
Vodojemem, Puškinova, Resslova, 
Revoluční, Rokycanova, Růžový 
pahorek, Rybnická, Skautská, Slu-
nečná, Sokolská, Stanislava Kostky 
Neumana, Střelniční, Škarabelova, 
Tichá, Tolstého, Topolová, U Ne-
mocnice, U Zavadilky, V. Vantucha, 
Vřesová, Zátiší.

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

Škarabelova 562
web: www.specskolynadeje.cz

Školský obvod tvoří území statutár-
ního města Frýdku-Místku.

Spádová škola: 
- Základní škola Frýdek-Místek, 

Komenského 402
web: www.4zsfm.cz

Školský obvod je vymezen ulicemi: 
4. května, Beskydská, Bezručova, 
Bohuslava Martinů, Družstevní, 
Emy Destinové, F. Čejky, Františka 
Linharta, Frýdlantská, Havlíčkova, 
J. Jabůrkové, Janáčkova, Josefa 
Lady, Jungmannova, K Olešné, 
Komenského, Kvapilova, Květná, 
Lesní, Luční, Malé náměstí, Maxi-
ma Gorkého, Na Hrázi, Nad Poto-
kem, Nad Přehradou, Nerudova, 
Nová, Palkovická, Pavlíkova, Pod 
Letištěm, Podpuklí, Polní, Příbor-
ská, Rudolfa Vaška, Svazarmov-
ská, Školská, U Náhonu, Vojtěcha 
Martínka, Zborovská, Zdeňka Ště-
pánka, Zelená.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek, 

Pionýrů 400

web: www.sestka-fm.cz
Školský obvod je vymezen ulicemi: 
8. pěšího pluku, Anenská, Antoníno-
vo náměstí, Dvořákova, Erbenova, 
Farní náměstí, Hálkova, Hlavní třída, 
J. Opletala, Jaroslava Lohrera, Jo-
sefa Václava Sládka, Karla Hynka 
Máchy, Libušina, Malé náměstí, Malý 
Koloredov, Na Příkopě, náměstí Svo-
body, Ostravská, Pionýrů, Pivovar-
ská, Riegrova, Spořilov, Stará cesta, 
Štursova, Tržní, U Staré pošty, Voja-
nova, Wolkerova, Zahradní.
Do školského obvodu Základní ško-
ly Frýdek-Místek, Pionýrů 400 patří 
také místní části Chlebovice, Lysův-
ky a Zelinkovice s výjimkou vzdělá-
vání na prvním stupni základní školy.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek, 
1. máje 1700  web: www.7zsfm.cz 
Školský obvod je vymezen ulice-
mi: 1. máje, 28. října, Bahno-Hlíny, 
Bahno-Příkopy, Bahno-Rovňa, 
Beethovenova, Bezručova, Březo-
vá, Čelakovského, Družstevní, Fráni 
Šrámka, Frýdlantská, Gagarinova, 
Josefa Myslivečka, Josefa Suka, Ke 
Splavu, Křížkovského, Mozartova, 
Myslbekova, Na Konečné, Palacké-
ho, Politických obětí, Říční, Stará Ri-
viera, Svatopluka Čecha, Třebízské-
ho, U Ostravice, Václava Talicha.

Spádová škola:
- Základní škola Frýdek-Místek, 
Československé armády 570

web: www.osmicka.cz
Školský obvod je vymezen ulicemi: 
17. listopadu, Bahno-Štandl, Bes-
kydská, Boženy Němcové, Brožíko-
va, Březinova, Collo-louky, Čajkov-
ského, Československé armády, 
Dr. Antonína Vaculíka, Fibichova, 

Foerstrova, Foglarova, Jiřího Trn-
ky, Kolaříkova, Kollárova, Lidická, 
Marie Majerové, Marie Pujmanové, 
Ondrášova, Ostravská, Piskořova, 
Pod Štandlem, Příborská, Raisova, 
Vítězslava Nezvala, Vrchlického.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek, Lískovec, 
K Sedlištím 320  

web: http://info.skola.liskovec.cz
Školský obvod tvoří místní část 
Lískovec.

Spádová škola:
- Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek – Chle-
bovice, Pod Kabáticí 107, 
příspěvková organizace
web: www.zschlebovice.cz

Školský obvod tvoří místní části 
Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice.

Spádová škola: 
- Základní škola a mateřská 

škola Frýdek-Místek – Skalice 
192, příspěvková organizace

web: www.skolaskalice.cz
Školský obvod tvoří místní část 
Skalice.

Poznámka: názvy ulic, které Za-
stupitelstvo města Frýdku-Místku 
schválilo na 10. zasedání dne 
3. 12. 2012, budou doplněny do 
stávající obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2010. Jedná se o tyto ulice: 
Rybářská (školský obvod Základní 
školy Frýdek-Místek, Komenského 
402), Elišky Servátkové, Jaroslava 
Olšáka, Františka Krasla a Bratří 
Šlapetů (školský obvod Základní 
školy a mateřské školy Frýdek-
-Místek, El. Krásnohorské 2254).
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Podporované oblasti:
1. Podpora a rozvoj zdravotní péče 
a následné péče
2. Podpora preventivních progra-
mů vedoucích k výchově ke zdraví 
a zdravému způsobu života
3. Podpora celoroční pravidel-
né činnosti i individuálních akcí 
pro zdravotně postižené občany, 
včetně rekondičních a relaxačních 
zdravotních pobytů
4. Vytváření podmínek pro integra-
ci zdravotně postižených občanů, 
včetně rovných podmínek
5. Podpora projektů zaměřujících 
se na poskytování mobilní paliativ-
ní péče (mobilní hospic)
Podmínky vyhlášených dotač-

ních programů
Oprávnění žadatelé o dotaci
Za oprávněné žadatele o ne-

investiční dotaci jsou považovány 
fyzické a právnické osoby s trvalým 
bydlištěm nebo sídlem na území 
statutárního města Frýdku-Místku 
(dále jen město). Žádost nemohou 
podávat politické strany a politická 
hnutí podle zákona č. 424/1991 
Sb., o sdružování v politických stra-
nách a hnutích, v platném znění.

Poskytování dotací
Poskytování a závěrečné vy-

účtování dotací se řídí Zásadami 
pro poskytování účelových dota-
cí z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku v působnosti odbo-
ru sociálních služeb (dále jen „zá-
sady“), podmínkami vyhlášených 
dotačních programů a podmínkami 
smlouvy.

Dotaci lze použít pouze na 
úhradu uznatelných nákladů, spe-
cifikovaných v rozpočtu předlože-
ného projektu a v souladu s pří-
slušnou uzavřenou smlouvou.

Podání žádosti
Žadatel se do výběrového ří-

zení přihlašuje na základě žádosti 
– Formulář č. 1 – Žádost o dotaci 
poskytnutou z rozpočtu statutár-
ního města Frýdku-Místku pro rok 
2013, vyplněné za každý projekt 
samostatně. 

Závěrečné vyhodnocení a 
vyúčtování dotace

Po ukončení realizace projektu 
zpracuje příjemce dotace závěreč-
né vyúčtování dotace. Závěrečné 
vyúčtování dotace obsahuje tyto 

Odbory, inzerce

DOTAČNÍ PROGRAMY NA PODPORU PROJEKTŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PRO ROK 2013
formuláře a doklady:
1. Formulář č. 2 – Vyúčtování ne-
investiční dotace poskytnuté z 
rozpočtu statutárního města Frýd-
kuMístku pro rok 2013 – odbor so-
ciálních služeb, oblast zdravotnictví
2. Formulář č. 3 – Soupis účetních do-
kladů vztahujících se k dotaci poskyt-
nuté z rozpočtu statutárního města 
Frýdku-Místku pro rok 2013 – odbor 
sociálních služeb, oblast zdravotnictví
3. Formulář č. 4 – Oznámení o vrá-
cení nevyčerpaných finančních pro-
středků na účet poskytovatele dotace
4. Formulář č. 5 – Závěrečné zhod-
nocení projektu
Uvedené formuláře budou k dis-
pozici na internetové adrese www.
frydekmistek.cz
Informace k výběrovému řízení

Výběrové řízení na poskytnutí 
dotace na podporu projektů ve 
zdravotnictví zajišťuje odbor so-
ciálních služeb Magistrátu města 
Frýdku-Místku (dále jen „MMFM“), 
se sídlem Radniční 1149, 738 22 
Frýdek-Místek.

Termíny výběrového řízení:
vyhlášení výběrového řízení: 

prosinec 2012
uzavření výběrového řízení:

28. 2. 2013

Dodržením lhůty pro podání 
žádosti se rozumí potvrzený den 
doručení nebo osobního podání 
žádosti podatelnou SMFM.

Veškeré informace související 
s vyhlášeným výběrovým řízením 
včetně žádosti a zásad budou k 
dispozici na internetové adrese 
www.frydekmistek.cz. Bližší in-
formace pro žadatele o dotaci na 
podporu projektů v oblasti zdravot-
nictví poskytne kontaktní osoba: 
Věra Konečná, tel. 558 609 315, 
777 921 907, email: konecna.
vera@frydekmistek.cz 

Žadatel podává přihlášku o 
poskytnutí dotace v jednom po-
depsaném originále s přílohami 
v tištěné verzi doporučeně poštou 
nebo osobně na podatelně Magist-
rátu města Frýdku-Místku v obálce 
označené:
Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb
Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek
„NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O DO-
TACI – OSS“ (v levém horním rohu 
obálky).

Plný název či jméno žadatele o 
dotaci a adresa.

KADEŘNICTVÍ MARILYN
R. Kubačková

TGM 600 (budova lékárny pod Orlem)
objednávky: 605 970 422

Při předložení tohoto inzerátu 20% sleva!

Vážení zájemci o rekvalifikaci,
máte poslední možnost doplnit místa ve velmi žádaných kurzech:

Pracovník v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci - 
kurz je akreditovaný MPSV, proběhne v době od 18.2.- 9.5.2013.

Pečovatelka o děti ve věku od 0-15 let - kurz je akreditovaný MŠMT, 
proběhne v době 11.3.-22.5.2013.

Výuka se uskuteční na Obchodní akademii,
Palackého 123 ve Frýdku-Místku.

Uchazeči vedení na úřadech práce mají možnost získání
finančního příspěvku na tzv. zvolenou rekvalifikaci.

Více na www.vzdelavaci-kurzy.eu. Kontakt: 732 349 654.

Společnost DISTEP a. s. nabízí k pronájmu nebytový prostor
v objektu předávací stanice č. 10 na ul. 17. listopadu,

k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek o celkové výměře 360 m2.
Žádosti o pronájem včetně nabídky na výši nájmu a účelu 

užívání zasílejte v obálce s nápisem „Neotevírat – pronájem 
PS 10“ na adresu DISTEP a. s., sekretariát ředitele, Ostravská 

961, 738 01 Frýdek-Místek, do 15. 02. 2013, 14.00 hod.
U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poštovního 

razítka (datum poštovního razítka 14. 02. 2013).
Případné dotazy na tel. čísle 558 442 114 – Eliška Zientková.
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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/

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

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 19.-21. 2.
U krytého bazénu  26.-28. 2.
Parkoviště u Kauflandu  5.-7. 2.
Pod estakádou  12.-14. 2.

Sběrné dvory:
Collo-louky, Slezská

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 PROSTORYVOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY

k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku
objekt čp. 34,
nebytové prostory o výměře 280 m2, bývalá výrobna 
uzenin u Nové Osady ve Frýdku 
k.ú. Skalice
objekt čp. 177, k.ú. Skalice, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 49 m2 (bývalá 
ordinace praktického lékaře)
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek,
Místecká kasárna, objekt bez č.p./č.e. na pozemku 
p.č. 3992/4 
nebytové prostory o výměře 1344 m2, I. NP, garážování
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3993/16 – objekt C 
5, („Místecká kasárna“), k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 99 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 – objekt 14b, 
(„Místecká kasárna“), k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 402)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 403)
nebytové prostory o výměře 20 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 404)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 501)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 506)
nebytové prostory o výměře 41,54 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 507)
nebytové prostory o výměře 45,17 m2, V. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č.132)
nebytové prostory o výměře 10,28 m2, I. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek (místnost č. 119)

nebytové prostory o výměře 37,06 m2, I. NP, kancelář 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3999/5 zast. plocha, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 36,46 m2, areál 
„C“, objekt 25, (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku 3975/4 zast. plocha, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 27,64 m2 (sklad) 
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. 158, ul. Frýdlantská, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2, I.NP (trafika) 
objekt čp. 72, ul. J. Trnky 72, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (2 místnosti) 
objekt čp. 129, ul. Palackého, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek
nebytový prostor o celkové výměře 104,10 m2, II.NP (kancelář)
objekt bez č.p/č.e.na pozemku p.č. 151/2, ul. Hlavní, 
k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek
nebytové prostory o celkové výměře 22,11 m2, II.NP (sklad)
k.ú. Frýdek
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář
objekt č.p. 606, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, III. NP, kancelář 
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18m2, VI. NP, kancelář 
objekt č.p. 604, Sadová
nebytové prostory o výměře 18 m2, VII. NP, kancelář 
objekt čp. 646, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 41 m2, 3b
objekt čp. 647, Kostikovo náměstí
nebytové prostory o celkové výměře 18,99 m2, II. NP 
objekt čp. 1166, ul. Těšínská, 
nebytové prostory o celkové výměře 17,6 m2, II.NP (kancelář) 
objekt čp. 1313, ul. Míru
celý objekt

Informace – Magistrát města Frýdku-Místku, odbor správy obecního majetku
Ing. Zdeňka Ursíniová, tel:. 558 609 175

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

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

INFORMACE O ODPADECH
Provozní doba na zařízeních v roce 2013

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pro-
nájmu a následnému prodeji část pozemku 
p.č. 3229/1 ostatní plocha – jiná plocha o 

výměře cca 30 m2 (Frýdlantská),
a to za účelem výstavby garáže.

Žádost o pronájem a prodej části pozemku 
je možno podat do 15. 2. 2013 na podatelně 

Magistrátu města Frýdku-Místku,
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek.
U nabídek podaných poštou rozhoduje 

datum poštovního razítka
(datum poštovního razítka 15. 2. 2013).

Žádost musí obsahovat:
• jméno a příjmení žadatele

• datum narození
• adresa 
• telefon

• e-mailová adresa
Bližší informace je možno získat u Ing. Zdeň-

ky Ursíniové na tel. č. 558 609 175 nebo
e-mail ursiniova.zdenka@frydekmistek.cz

pronajmout nebytový prostor-
-garáž nacházející v objektu bez 
č.p./č.e. na pozemku p.č. 151/3, 
ul. Hlavní, k.ú. Místek, obec Frý-
dek-Místek, na základě výsled-
ku „dražby výše nájemného“ 
(dále jen „Dražba“) v souladu 
s „Postupem při pronájmu ga-
ráží nacházejících se v objek-

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
tech ve vlastnictví statutárního 
města Frýdek-Místek“, který byl 
schválen Radou města Frýdek-
-Místek dne 12. 4.2010. 

Den a hodina konání „Dražby“:
6. 3. 2013 v 15 hodin

Místo konání „Dražby“:
Magistrát města Frýdek-Místek, 

ul. Radniční 10, III. NP (zasedací 
místnost)

Garáž je umístěna v objektu 
bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 
151/3, ul. Hlavní, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek. Celková výměra 
garáže je 18,48 m2.

Vyvolávací cena je stanovena 
ve výši minimálního ročního ná-
jemného na 1 m2 výměry garáže a 
činí 700 Kč/m2/rok + DPH.

Prohlídku garáže je možno do-
mluvit na tel. č. 558 609 175 – Ing. 
Zdeňka Ursíniová.

Účastníkem dražby může být 
fyzická osoba starší 18 let s trva-
lým bydlištěm na území statutární-
ho města Frýdku-Místku. Při zápi-
su účastníka k dražbě je účastník 
povinen předložit průkaz totožnos-
ti, malý technický průkaz vozidla, 
se kterým hodlá v garáži parkovat, 
popř. smlouvu o užívání služební-
ho vozidla k soukromým účelům.

Účastníkem dražby nemůže být 

fyzická osoba, která v předcházejí-
cích třech letech přede dnem konání 
dražby užívala byt nebo nebytový 
prostor ve vlastnictví statutárního 
města Frýdek-Místek bez právního 
důvodu, nebo byla dlužníkem vůči 
statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky potvrdí 
účastník dražby podpisem čestného 
prohlášení při zápisu k dražbě.

Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení zá-
pisu účastníků k dražbě uhradila 
zálohu na úhradu nákladů dražby 
na účet města ve výši 5.000 Kč a 
která nejpozději při zápisu účast-
níka k dražbě předložila doklad o 
zaplacení zálohy na úhradu ná-
kladů dražby (kauce), č.ú.: 6015-
928781/0100, VS 3250002.

Účastníkem dražby může být pou-
ze fyzická osoba, která nejpozději při 
zápisu účastníků k dražbě podepíše 
dohodu o úhradě nákladů dražby.

Smlouva o nájmu garáže bude 
uzavřena na dobu 2 let.

Další informace je možné získat 
na tel. č. 558 609 175 nebo osob-
ně na Magistrátu města Frýdek-
-Místek, odboru správy obecního 
majetku, ul. Radniční 10, III. NP, 
dveře č. 324.

Nabídka pronájmu a prodeje pozemku
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Měření tlaku provádí sestřička Oli pravidelně téměř u všech svých pacientů.

Ručičky hodinek ukazují 
6 hodin ráno a v provozovně 
agentury domácí péče POMAD 
se schází tým zdravotních 
sestřiček, které za pár minut 
usednou za volant červených 
Fabií a rozjedou se do okol-
ních ulic a přilehlých vesnic. 

Ještě předtím, než se roz-
prchnou, probíhá patnáctiminu-
tová pravidelná ranní provozní 
schůze, kde se probírají stavy 
pacientů a případné přeroz-
dělení. V závěru vrchní sestra 
podotýká, aby sestřičky jezdily 
šetrně, bezpečně a neplýtvaly 
zdravotnickým materiálem.

Vyrážíme do ulic se sestřič-
kou Oli Š. Sympatická blondýnka 
bere přes rameno velkou zdra-
votní brašnu. Taška váží několik 
kilogramů a jsou v ní ukryty ob-
vazy, přístroj na měření tlaku, in-
jekce, zkumavky, modré návleky 
na boty a spousta dalších věcí, 
potřebných k výkonu své práce. 
Míříme si to směrem k červené 
Fabii, která je v dnešním mrazi-
vém ránu pokrytá pěticentimet-
rovou vrstvou sněhu. Ometeme 
auto a za minutu již sedíme v pro-
mrzlém voze a vyrážíme k prvním 
pacientům. „Přednost mají klienti, 
kteří potřebují aplikaci inzulínu či 
odběr krve,“ podotýká. 

O pár minut později zvoníme 
na první pacientku. Ozvou se 
šouravé, pomalé kroky a dveře 
nám otevírá třiaosmdesátiletá 
žena. S úsměvem na tváři vítá 
„svou sestřičku“, která jí změří 
tlak, píchne dávku inzulínu a 
změří glykémii. „Nemáte nějaké 
potíže? Nebolí vás něco? Nepo-
títe se?“ ptá se a přitom připra-
vuje dávku léků. Pak počká, až 
je paní spolkne, zkontroluje, zda 

Jeden den sestry agentury domácí péče POMADJeden den sestry agentury domácí péče POMAD
má připravenou snídani a nají 
se, a už se zase balí.

Do deváté hodiny ráno máme 
za sebou několik aplikací inzulínu 
a několik odběrů krve, které jsme 
při cestě ještě musely odvézt do 
krevní laboratoře a jeden z nich 
do ordinace praktického lékaře.

Autem vyrážíme za dalšími 
klienty. Tentokrát se jedná o 
diabetika, který má na obou 
nohou bércové vředy, které je 
nutno ošetřit a převázat. „Apli-
kaci inzulínu provádí třikrát 
denně rodinní příslušníci, ale 
jsou i klienti, kteří rodinu nema-
jí, nebo kde se rodina nestará, 
a jsou tudíž odkázáni jen na 
naše zdravotní služby a na po-
moc pečovatelské služby,“ říká 
sestřička Oli. Do toho jí začne 
zvonit pracovní telefon, doktor 
prosí o kontrolu u akutního pa-
cienta. Plán návštěv je sestavo-
ván tak, aby sestra co nejméně 
najezdila a pacienty měla na 
trase. Ošetří například osmde-
sátiletou paní, dekubity na zá-
dech sedmdesátileté klientky a 
kůži a bércový vřed na nohou 
čtyřiaosmdesátileté paní, ap-
likace injekcí a podání léků u 
psychiatrického pacienta. U 
další klientky je nutná péče o 
stomii, proplach píštěle a péče 
o defekt u stomie. Kolotoč stále 
pokračuje. Po cestě k dalšímu 
klientovi zastavujeme ve zdra-
votním středisku, probíhá nutná 
konzultace s lékařem o stavu 
pacientů a převzetí nového 
pacienta do péče. S blížícím 
se polednem máme namířeno 
ke klientům, kde je nutno apli-
kovat polední inzulíny, polední 
injekce atd. Byli jsme i u zcela 
imobilního pacienta, který leží 

na starém nízkém a proleže-
ném gauči, má defekt na pravé 
noze a potřebuje převaz a reha-
bilitační ošetřování. Ručičky na 
hodinkách neúprosně odpočí-
távají čas a my se přesouváme 
k posledním dvěma klientům. 
Když opouštíme posledního 
klienta, je pozdní odpoledne. 
Trasa, kterou jsme dnes ujely, 
měří podle tachometru 67 km. 
„V létě je to v pohodě. Horší 
to je v zimě,“ směje se Oli, pro 
niž však práce ještě nekončí. 
V agentuře na ni ještě čeká ad-
ministrativa – a zítra na tenhle 
maraton vyráží zase. 

Tuhle náročnou práci mohou 
dělat jen opravdové profesionál-
ky, které nejenže svojí práci od-
vádějí perfektně, ale hlavně pra-
cují srdcem. Domácí zdravotní 
péče není jen o tom, zajistit pa-
cientům vše potřebné k udržení 
a zlepšení jejich zdravotního sta-
vu, ale hlavně dát lidem naději, 

přátelství a porozumění. A to vše 
sestry agentury POMAD umějí. 

Bohdana Šebestová,
agentura POMAD

V Pedagogicko-psychologic-
ké poradně ve Frýdku-Místku 
probíhají již od roku 1990 sku-
pinová cvičení pro děti s odlo-
ženou školní docházkou. Cílem 
terapie je zlepšit připravenost 
dětí pro školní práci. 

Cvičení probíhají vždy v pod-
zimních měsících od října do 
prosince, tedy v období, kdy nás 
již počasí zahání do vnitřních 
prostor. Rodiče s dítětem při-
cházejí do poradny jednou týd-
ně v odpoledních hodinách. Při 
práci s dětmi vycházíme z tzv. 
Metody dobrého startu, resp. její 
modifikace. Osou každé lekce je 
písnička s grafickým tvarem, děti 
se při zpěvu doprovázejí nástroj-
ky z Orfova instrumentáře, které 
zároveň používají při rytmických 
cvičeních. Dále se věnujeme 
cvičení jemné motoriky a ko-
ordinace, zrakové a sluchové 
percepce, slovní zásoby, po-
četní představy a fonologického 

uvědomění. Grafický tvar je pro-
cvičován v rytmu písně nejprve 
obtahováním na kartě, později 
do tácku s krupicí a nakonec 
fixem na papír nebo křídou na 
tabuli. Dítě dostává také domá-
cí úkol vztahující se k danému 
tvaru. V závěrečné části cvičení 
pracuje dítě spolu s rodičem na 
výtvarném úkolu (kreslení, le-
pení, modelování apod.) Rodiče 
mají tak příležitost své děti lépe 
poznat a vhodným způsobem je 
podpořit při jejich úsilí. Celý kurz 
je veden psycholožkou a speci-
ální pedagožkou poradny.

V letošním roce se cvičení zú-
častnilo celkem 11 dětí s rodiči 
(ve dvou skupinkách). U většiny 
z nich jsme vlivem cvičení pozo-
rovali zlepšení v oblasti kresby, 
soustředěnosti a přístupu k prá-
ci. Při závěrečném setkání jsme 
dětem popřáli hodně úspěchů 
při nástupu do 1. třídy.

PhDr. Vlasta Kopřivová 

Terapie poradny pro předškoláky

poděkování

Centru pečovatelských služeb
Chtěla bych poděkovat všem 

pracovnicím a pečovatelkám 
Centra pečovatelských služeb, 
Zámecká 1266, Frýdek-Místek, 
které tak obětavě pečují o nás 
staré, nemocné a postižené, 
a popřát jim to nejlepší, zdraví, 
ochotu, trpělivost, klid v práci a 
láskou naplněný rok 2013.

Vlasta Zukalová
Domu pokojného stáří

V letošním roce se moje ro-
dina dostala do tíživé situace 
způsobené onemocněním mého 
otce, jehož zdravotní stav i po 
několikaměsíční hospitalizaci a 
následné rekonvalescenci byl 
natolik vážný, že vyžadoval trva-
lou a nepřetržitou celodenní péči. 
Uvítali jsme proto pochopení a 

vstřícnost vedoucí Domu pokoj-
ného stáří u Panny Marie Frýdec-
ké paní Marie Bohanesové, která 
vyhověla naší žádosti o umístění 
našeho tatínka v tomto zaříze-
ní, jehož účelem je poskytování 
odlehčovací služby a péče. Ke 
stabilizaci zdravotního stavu teh-
dy 97letého otce přispělo nejen 
velmi hezké prostředí, ale pře-
devším i citlivý přístup a trpělivá 
péče všech pracovnic oddělení 
pobytové odlehčovací služby pod 
vedením staniční sestry Marie 
Medkové. Proto bych chtěla tou-
to cestou všem poděkovat. Dík 
patří také sociální pracovnici paní 
Kateřině Gottlicherové, za pomoc 
při vyřizování administrativních 
záležitostí spojených s pobytem. 

Alena Červenková

V lednových číslech Zpravo-
daje rady města jste našli „DO-
TAZNÍK POTŘEBNOSTI SOCI-
ÁLNÍCH SLUŽEB PRO OBČANY 
MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU“.

Tímto bychom vás rádi po-
žádali o spolupráci při zjišťová-
ní potřeb vás, občanů města, 
ve vztahu k sociálním službám. 
Výsledky tohoto výzkumu budou 
využity pro rozvoj služeb pro ob-
čany v tíživé sociální situaci. Vý-
zkum je anonymní, nejsou zjiš-
ťovány žádné osobní údaje ani 
jiné skutečnosti, které by byly 
v rozporu se zákonem o ochra-
ně osobních údajů.

Vyplněné anketní lístky se 
odevzdávají do sběrných boxů 
na informacích Magistrátu města 
Frýdku-Místku: v Místku na Pa-
lackého 115 nebo ve Frýdku na 
Radniční 1148 a na odboru so-
ciálních služeb, Radniční 1149.

Chceme slyšet váš názor
Anketa se uzavírá 14. 2. 2013.

V případě zájmu spolupra-
covat na plánování rozvoje 
sociálních služeb na Frýdecko-
-Místecku získáte informace na 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 

odbor sociálních služeb, Radnič-
ní 1149, Mgr. Hana Poláchová, 
tel. 558 609 318, email: polacho-
va.hana@frydekmistek.cz.

Děkujeme za Vaši ochotu a 
čas! Odbor sociálních služeb

DEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: Každoroční přehlídka v Ná-
rodním domě je velmi pestrá. Co vůbec chybí v nabídce sociálních 
služeb ve Frýdku-Místku?   Foto. Petr Pavelka
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Rozkvetlý svět pro děti a mámy
Na Půstkách 40, 73801 Frýdek-Místek

Tel.: 605 249 705,
kontakt: Ing. Jana Černotová
jana@centrum-magnolie.cz
www.centrum-magnolie.cz

CENTRUM MAGNOLIE

Programy pro těhotné:
Gravidjóga – osvědčené cvičení pro 

těhotné ověřené staletími
Tance k porodu – tancem k obnovení 
kontaktu s vaším tělem a snadnému 

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

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

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

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

Tančení pro mámy a dětičky – břišní tan-
ce pro maminky, miminka i sourozence

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

privátní kurzy dle individuálních potřeb
Programy pro děti:

Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zá-
bavy, písniček a her v malých skupinách 6 
dětí, výuky se mohou účastnit i mladší sou-
rozenci. UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA
Jóga pro děti od 3 let – systém (nejen) 

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

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

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

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

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

ženy po porodu). 
Holistická aroma masáž - jemná a 

hluboce relaxační technika pro podpoření 
samoozdravných procesů v těle.

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

KLUB MAMINEK BROUČCI
Farní 1, Frýdek-Místek

tel: 739 511 380, www.kmbroucci.cz
email: kmbroucci@kmbroucci.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 –12.00h.

+ Po, Čt 15.00-18.00h.

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

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

Neformální spolek lidí vyznávajících
horskou turistiku. Aktuální akce na webu.

Taneční studio DANCEPOINT
Taneční studio DANCEPOINT

Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek
www.dancepoint.cz, tel. 552 342 804

Lekce street dance – pondělí až čtvrtek
Break Dance – pondělí 17:00-18:00
Electro boogie – úterý 17:30-18:30
V průběhu roku pro vás připravujeme 

taneční workshopy.

PENZION HRAD
Horní 1775 Frýdek-Místek

Tel.: 558 633 149
mobil: 603 584 524

Email: marketing@penzionhrad.cz
Web: www.penzionhrad.cz

Pravidelný program se středověkou 
tematikou s vystoupením středověkých 

tanečnic, šermířů a kejklířů, každou 
sobotu od 19:00 do 21:15 h.

GALERIE POD ZÁMKEM
Zámecká ulice 56,

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

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

www.galeriepodzamkem.cz

Novinky v galerii:
Bohumil Nečas - obrazy
Ivana Pavlišová - obrazy

Karel Demel - grafika

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

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

Těhotenské a poporodní centrum

Vše pod vedením zdravotnických pracov-
níků, odborníků ve svých oborech (pouze 
porodních asistentek a fyzioterapeutů).

SLUŽBY:
- Nastřelování náušnic (15 let praxe)
- Návštěvní služba porodní asistentky 

(ZDARMA – na základě indikace lékaře)
- Masáže těhotných i po porodu (klasické 

i aroma)
- Laktační poradna

- Prodej aromaterapeutických produktů 
v bio kvalitě

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

II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVO-

ROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
TERMÍNY CVIČENÍ:

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý - 15:45

Čtvrtek - 8:45, 10:00, 16:00, 17:15
TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ – JÓGA PRO 

TĚHOTNÉ - Středa – 15:15
POPORODNÍ CVIČENÍ - Úterý - 17:00

KURZ: CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI – 
MANIPULACE

aneb jak dítěti dopomoci správně růst 
(obsahová náplň: praktické nácviky mani-
pulace s dítětem, masáže kojenců, meto-
dika správného krmení, relaxační polohy 
pro zklidnění nespavých a hyperaktivních 

dětí) pod vedením fyzioterapeutky
I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců

7. 2., 14. 2., 21. 2.– 9:00
II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců

 7. 2., 14. 2., 21. 2. – 10:15

Výstava studentů SŠ hotelová, obchod-
ní a polygrafická, Český Těšín, p. o.

POVRCHY
Potrvá do 19. března.

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

!!! Upozornění !!! Upozornění !!!
Od 1. do 6. 2. bude v Broučkách zavřeno!

Budeme se stěhovat do nových prostor 
v Místku na ulici Palackého 129 (budova na-
proti hlavnímu vchodu do Národního domu) 

O jarních prázdninách máme otevřeno!
7. 2. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přivítáme vás v nově otevřených prostorech, 
vstup zdarma. Začátek v 9 hodin.
13. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL S BROUČKY
Zveme vás na dětský karneval, který se 
koná v zasedací síni Národního domu v Míst-
ku ve středu 13. 2. v 15 hodin. Máme pro 
vás připraveny soutěže, hry, tanec, vystou-
pení, diskotéku, vyhlášení nejlepší masky a 
dobrou náladu. Vstupné 50 Kč za dospělou 
osobu. Vchod ze zahrady Národního domu. 
Těšíme se na vás!

19. 2. POHÁDKA O BUDULÍNKOVI
V úterý 19. 2. vám zahrajeme maňáskovou 
pohádku „O Budulínkovi“, začátek v 10 hodin.
25. 2. Přednáška PARTNERSKÉ VZTAHY
Zveme vás na přednášku PARTNERSKÉ 
VZTAHY aneb jak si udržet šťastný a spokoje-
ný vztah s partnerem. Je pořádána v rámci Ná-
rodního týdne manželství. Povídat si budeme 
s paní Bc. Ivanou Grussmannovou, pracovnicí 
Poradny pro ženy a dívky. Začátek v 10 hodin.
27. 2. SÁDROVÝ OBRÁZEK V RÁMEČKU
Ve středu 27. 2. si v odpoledním „VESELÉM 
TVOŘENÍ“ vyrobíme otisk rukou dětí do sád-
ry v dřevěném rámečku. Veškerý materiál 
bude k dispozici v Broučkách za poplatek 20 
Kč. Možno si přinést vlastní ozdoby – korál-
ky, knoflíčky, mušličky...

PRAVIDELNÝ PROGRAM
V pravidelných programech vždy zvolíme 
téma daného programu, které přizpůsobu-
jeme věku dětí. Našich programů se tedy 
mohou účastnit všechny děti.
Pondělí – Zpívánky 10.00 – 10.30 hod.
Odpolední zpívánky 16.00 – 16.30 hod. 
Úterý – Přednášky a besedy, soutěže a hry 
pro děti – dle programu!
Hlídání dětí 
Středa – Cvičení s dětmi 10.00 – 10.30 hod. 
Odpolední tvoření 16.00 – 16.30 hod.
Čtvrtek – Veselé tvoření pro maminky i děti 
10.00 – 10.30 hod.
Pátek – Výtvarka pro děti 10.00 – 10.30 hod. 

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
ČAS, KTERÝ SE NEZASTAVÍ

Výstava představuje hodiny a hodinky, které 
koupilo, darem či sběrem získalo do svých 
sbírek Muzeum Beskyd. Návštěvníci si mo-
hou prohlédnout hodiny nástěnné (rámové, 
pendlovky, švarcvaldky, kuchyňské), stolní 
(tabernáklové, sloupové, přízední), budíky, 
kapesní a náramkové hodinky, hodiny z věže 
Frýdeckého zámku a další. Hodiny jsou větši-
nou vyrobeny anonymními hodináři v období 
18. až 20. století. Potrvá do 23. března.
POHLEDY NA NÁŠ FRÝDEK A MÍSTEK

Dominanty města na obrazech vystavených 
v Zámecké expozici. Ve sbírce Muzea Bes-
kyd se nachází řada cenných obrazů a grafik 
s pohledy na různá místa i méně známá zá-
koutí našeho města, které si občané již nepa-
matují. Proměny, jak je zachytili naši výtvarní 
umělci i slavní rodáci, můžete zhlédnout na 
výstavě obrazů, které vhodně doplňují interi-
éry Zámecké expozice. Potrvá do 28. dubna.

UČ SE DÍTĚ MOUDRÝM BÝTI
aneb Škola včera a předevčírem

Výstavy o staré škole, historii školství, kanto-
rech i žácích mají v Muzeu Beskyd dlouhou 
tradici. Věříme, že i následující výstava zaujme 
nejen dospělé návštěvníky, ale bude poučná 
zejména pro žáky a studenty. Ve spolupráci 
s Muzeem J. A. Komenského v Přerově se 
podařilo získat vybavení školní třídy z doby 
Rakousko-Uherska, se školním nábytkem a 
pomůckami, které se používaly přibližně do 
roku 1914. Typické dlouhé školní lavice, tzv. 
škamna, budou doplněny školními nástěnnými 
obrazy, učebnicemi a sešity, vystavena budou 
různá vysvědčení, mapy, školní řád či Komen-
ského mravoučné desatero. Vernisáž ve čtvr-
tek 7. února v 17 hodin ve výstavních síních 
Frýdeckého zámku. Potrvá do 17. března.
UŽ MÁTE NATOČENO aneb Proč piješ

V roce 1912 činila na Těšínsku spotřeba na 
hlavu a rok 20,41 litru absolutního lihu. Za po-
sledních dvacet let se celková spotřeba lihovin 
zvýšila o 28,6 %. Mimořádná konzumace alko-
holických nápojů představuje tradiční těžký fe-
nomén tohoto kraje. Výstava přibližuje historii 
produkce a konzumace alkoholických nápojů 
v regionu, např. zaniklé lihopalny ve Frýdlantě 
nad Ostravicí a na Hukvaldech, likérku Herr-
manna Löwa, pivovary v Místku, Frýdku, na 
Hukvaldech, v Paskově a v Šenově, kam se 
chodilo na konci 19. století a v době první re-
publiky na pivo a víno ve Frýdku, v Místku a v 
okolí, přibližuje také historii vybraných hostin-
ců a hospůdek, jak se pohybovala cena piva 
a vína v minulosti, proč pivo a kořalka udolaly 
největší hrdiny. Výstavu doplňuje řada auten-
tických předmětů, např. přístroje na nelegální 
pálení alkoholu, ukázky dobových likérových 
lahví, nabídkové katalogy a reklamy, apod.
Výstavu připravilo Muzeum Beskyd Frýdek-
-Místek ve spolupráci se Státním okresním 
archivem ve Frýdku-Místku, Muzeem Tě-
šínska a dalšími institucemi, soukromými 
osobami a sběrateli. Sponzorem výstavy je 
Pivovar Radegast, Plzeňský Prazdroj, a. s.
Vernisáž ve čtvrtek 14. února v 17 hodin ve 
výstavních síních Frýdeckého zámku. Potrvá 
do 31. března 2013.
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Čtvrtek 7. února v 19 hodin – Rytířský sál 

Frýdeckého zámku
Čtvrtý zámecký koncert

JIŘÍ PAZOUR - klavír
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VYCHÁZKY
Čtvrtek 28. února v 16.30 hodin – přednáš-

kový sál v Zeleném domě
JAK TO BYLO S KOŘALEČNÝM MOREM 

V BESKYDECH
Přednáška přiblíží zajímavé momenty z his-
torie produkce a konzumace kořalky, likérů 
a piva v regionu, např. jaké ingredience ob-
sahoval nejslavnější likér Herrmanna Löwa 
„Der feinster Lysa Hora bitter Liquer“, kde 
stával místecký pivovar Grossmann – Czir-
mer, kde vařili pivo frýdečtí pravovárečníci, 
proč pivo a kořalka tekly na hukvaldském 
panství proudem, bojovníci proti kořalečné-
mu moru P. František Číhal a P. Jan Skle-
novský a další.
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
Čt 7. 2. v 19.00

Rytířský sál Frýdeckého zámku
Jiří Pazour

Klavírní improvizace
Večery klavírní improvizace Jiřího Pazoura si 

získávají svojí dynamikou, spontánností a roz-
manitostí velkou popularitu jak doma, tak i v za-
hraničí. Večer klavírní improvizace je poněkud 
netradičně pojaté koncertní vystoupení. Koncert 
bývá obvykle zahájen řadou do určité míry pře-
dem promyšlených improvizačních kreací, např. 
variacemi na lidovou píseň či jinou známou me-
lodii v různých hudebních stylech. Improvizátor 
zde několikrát zpracovává jediné téma a pou-
žívá při tom různých vyjadřovacích prostředků. 
Posluchači tak mohou na známém tematickém 
materiálu srovnat např. hudební řeč baroka, kla-
sicismu, romantismu, impresionismu, některých 
kompozičních směrů XX. století nebo i jazzu či 
pop-music. Následují improvizace mimohudeb-
ní, v nichž dochází ke ztvárnění určitých nálad, 
impresí atd. Poté obyčejně přicházejí na řadu 
tzv. stylové posuny známých skladeb, nechybě-
jí ani improvizační kreace na témata známých 
evergreenů. Večer improvizace Jiřího Pazoura 
je vždy mimořádným uměleckým zážitkem jak 
pro hudební znalce, tak i pro laické milovníky 
hudebního umění. Předplatitelská skupina Zá-
mecké koncerty

Vstupné 150 Kč/ZTP, senioři, studenti 80 
Kč. Doprodej od 15. 1.

Út 12. 2. v 19.00 Kino Petra Bezruče
Věra Špinarová a skupina Adama 

Pavlíka
Jedna z nejvýraznějších osobností českého 
popu a rocku vystoupí v Kině Petra Bezruče 
ve Frýdku-Místku. Pro svůj nenapodobitelný 
sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystu-
pování na koncertech patří Věra Špinarová 
již mnoho let mezi nejžádanější zpěvačky v 
České a Slovenské republice.
Nenechte si ujít koncert české Janis Joplin!
Vstupné 260 Kč/na místě 280 Kč

KURZY
St 6. 2. 9.30-10.30 Národní dům
Cvičení rodičů s dětmi 2–5 let

V hodinách cvičení pro rodiče s dětmi vám 
nabízíme program pro děti v doprovodu do-
spělého, zaměřený na procvičování hrubé a 

jemné motoriky.
Kurzovné 500Kč/10 lekcí

Út 12. 2. 14.00-15.30 (pokročilí 9-12 let) 
Národní dům

15.45-17.15 (začátečníci 9-12 let) Národní 
dům

17.30-19.00 (13-16 let) Národní dům
Divadelní škola

KulturaFM ve spolupráci s Komorní scénou 
21 pořádá II. semestr DIVADELNÍ ŠKOLY 
pro zájemce ve věkových kategoriích 9-12 
let a 13-16 let. Po úspěšném zahájení I. se-
mestru Divadelní školy se v druhém pololetí 
bude otevírat i jeho pokračování. To bude za-
měřené především na spolupráci v kolektivu 
na jevišti v rámci etud a později inscenace, 
při jejímž vzniku si účastníci mohou vyzkoušet 
nejen základní herecké dovednosti (zvládnutí 
postavy, koncentraci, uvědomělou sebe-
prezentaci), ale i praktické fungování vzniku 
divadelní inscenace skrze režii, scenáristiky, 
dramaturgii nebo scénografii. Součástí lekcí 
divadelní školy je i praktická a teoretická pří-
prava na SŠ či VŠ se zaměřením na divadlo, 

možnost návštěvy divadelního festivalu se 
vzniklou inscenací a zhlédnutí divadelního 
představení s besedou a analýzou zdarma.
Lektor: BcA Hana Magdoňová, tel. 733 546 
806. Více na www.facebook.com/Divadel-
niSkola. Kurzovné 10 lekcí/600 Kč

JEDNORÁZOVÉ VSTUPY
(již probíhající kurzy)
Cvičení pro seniory 

každý čtvrtek 9.00-10.00 50 Kč
Kondiční posilování 

každé pondělí 17.30-19.00 60 Kč
každý čtvrtek 18.15-19.15 50 Kč
Cvičení pro zdraví s Pilates 
každé úterý 16.30-17.30 50 Kč

Pilates 
každou středu 17.30-18.30 70 Kč

Powerjóga 
každou středu 18.45-20.00 80 Kč

Cvičení pro zdraví 
každý čtvrtek 17.00-18.00 50 Kč

VÝSTAVY
Pá 1. až čt 28. 2.

Denisa Krumpochová
Černobílá

Výstava fotografií. Denisa Krumpochová je 
patnáctiletá absolventka základní umělecké 
školy ve Frýdku-Místku. Nyní studuje Střední 
uměleckou školu v Ostravě.

PŘIPRAVUJEME
Út 19. 3. 19.00 Kino Petra Bezruče

Petr Spálený & Apollo Band
Vstupné 260 Kč/na místě 280 Kč.

Předprodej od 15. 2.

DIVADLO
St 13. 2. v 19.00

Nikolaj Vasilevič Gogol
Hráči

Komorní scéna Aréna
Lidi tomu říkají podvod a ještě všelijak, ale 
vždyť je to bystrost, pronikavost a všestran-
ně rozvinutý talent. Nová inscenace slavné 
Gogolovy hry. Ve Frýdku-Místku necelých 
čtrnáct dní po premiéře! Režie: I. Krejčí. Pře-
klad: L. Suchařípa. Hrají: A. Čuba, M. Cisov-
ský, J. Kaluža, R. Šmotek a další.
Předplatitelská skupina B. Vstupné v dopro-
deji 400 Kč. Doprodej od 15. 1.

So 16. 2. v 19.00
Xindl X

Dioptrie růžových brýli
Švandovo divadlo Praha

Lehce mrazivá groteska o podivné čtyřhře, 
která si pohrává s realitou i žánry. Divadelní 
hra populárního písničkáře Xindla X nejen o 
tom, že lidi nejsou laboratorní bílé myši – ne-
lze na nich beztrestně konat pokusy, nelze 
je považovat za halucinaci a cestu v bludišti 
rozhodně nenajdou tak snadno.
Režie: J. Sommer. Hrají: P. Hřebíčková, 
T. Pavelka, V. Limr, B. Vyskočilová. Mimo 
předplatné. Vstupné v předprodeji 350 Kč/
na místě 400 Kč. Předprodej od 15. 1.

FESTIVAL
So 9.-Ne 10. 2.

Cyklocestování 2013
Tradiční specializovaná přehlídka cestopis-
ných besed a promítání o „cyklocestování“ 
a cykloturistice. Tato nevšední akce je ur-
čena nejen pro všechny „cyklocestovatele“, 
kteří vyrážejí na své cesty po světě s kolem, 
ale i pro všechny příznivce nenáročné cy-
kloturistiky, cestování a pohybu v přírodě. 
Letos opět v Nové scéně Vlast a v termínu

9.-10. 2. 2013. V programu je plno nových tvá-
ří, a tak se můžeme těšit na další dobrodruž-
ství, sportovní výkony a spoustu krásných foto-
grafií. Samozřejmostí je fajn nálada a jako vždy 
bohatá tombola a další doprovodné programy.

PROGRAM:
SOBOTA 9. 2. 2013

Blok A:
10:00 – 11:00 Pavel Kvasnica – „4 země 

Balkánu za 4 týdny“
11:15 – 12:15 Martin Leschinger – „Cyklo-

výlety po Česku“
12:30 – 13:00 Jan Řepka – „Česko-sloven-

sko-polská hudební cyklotúra 2011“
Blok B:

13:30 – 14:45 Hanka Ebertová – „Jak se 
jede do nebe aneb průsmyk Khardung La (5 

380 m) na kole“
15:00 – 15:30 Martin Stiller – „Alternativní 
cykloléto 1 – na tříkolce nejen na Gross-

glockner“
15:45 – 17:15 Daniel Polman – „Velký 

Benátčan: non-stop z Benátek na Gross-
venediger“
Blok C:

17:45 – 18:00 Představení projektu „S 
kočárky na vrcholy“

18:15 – 20:15 SPECIÁL: Francoise&Claude 
Hervéovi - „14 let na kole kolem světa“

Extraprogram: od 21:00 folkový koncert 
Honzy Řepky v hospůdce „U Arnošta“ (host: 

René Souček)
NEDĚLE 10. 2. 2013

Blok D:
10:00 – 11:15 Vilda Dvořák – „Za českými 
krajany po rumunském i srbském Banátu“
11:30 – 12:00 Martin Stiller – „Alternativní 

cykloléto 2 – na skládačce a handbiku“
12:15 – 13:30 Sváťa Božák – „Race Across 

America 3000mil“
Blok E:

14:00 – 14:15 Představení projektu „Obno-
vení Bezručovy chaty na Lysé hoře“

14:20 – 14:45 Tomáš Skotnica – „Jak cesto-
vat letadlem s kolem“

15:00 – 16:15 Radomír Krupa – „Kolem 
České republiky na handbiku“

16:30 – 17:00 Honza Galla – „Projekt Czech 
Solar Team“

Podrobnější informace naleznete na: www.
cyklocestovani.cz nebo na Facebooku: 

Cyklocestování.
Vstupné/Zlevněné vstupné:

sobota+neděle–permanentka 250 Kč/190 Kč
sobota–celodenní 190 Kč /150 Kč
neděle–celodenní 150 Kč /120 Kč

jednotlivé bloky – 90 Kč/70 Kč
Zlevněné vstupné (důchodci, studenti do 

26 let, ZTP)
Děti do 10 let – zdarma (bez nároku na 

sedadlo v případě plného sálu)
V předprodeji jsou pouze permanentky na 
celý dvoudenní festival. Ostatní vstupenky 
budou v prodeji až na místě.

OPERA
Čt 21. 2. v 18.00
Richard Wagner

Prsten Nibelungův: Zlato Rýna
První část slavné Wagernovy operní tetra-
logie. Dva vynikající umělci spojili své síly v 
novém a převratném nastudování Wagnero-
vy opery Prsten Nibelungův pro Metropolitní 
operu: maestro James Levine a režisér Ro-
bert Lepage. Tuto operní tetralogii zahájí Zla-
to Rýna, prolog Wagnerova epického drama-
tu. „Prsten Nibelungův není jen příběh nebo 
série několika oper, je to ucelené univerzum,“ 
říká Lepage, který tuto jedinečnou divadelní 
odyseu zpracoval za použití nejmodernějších 
technologií. Bryn Terfel, který se souborem 
Metropolitní opery zpívá hlavní roli Wotana 
poprvé, stane v čele hvězdného ensemblu.
Režie: R. Lepage. Dirigent: J. Levine. Účinkují: 
W. Bryn Harmer, S. Blythe, P. Bardon, R. Croft
Záznam z Metropolitní opery v New Yorku. 
Délka 168 minut, bez přestávky, německy s 
českými titulky, vstupné 300 Kč

DĚTEM
Ne 17. 2. v 15.00

O Červené Karkulce
Divadlo DUHA Polná

Známá pohádka o setkání děvčátka s vlkem 
se během své historie velmi měnila a stala se 
předlohou pro obrovské množství moderních 
adaptací. Dnes asi nejrozšířenější verze je 
založena na zpracování bratří Grimmů. Dra-
matizaci klasické pohádky uvidíte v osobitém 
podání herců divadla DUHA Jitky Smejkalové 
a Petra Vaňka. Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč

Ne 24. 2. v 15.00
Koblížkovo dobrodružství

Divadlo Jednadvě Frýdek-Místek Loutková 
pohádka o Koblížkovi, který uteče lišce, potká 
Punťu a spolu se ocitnou v cirkuse se skuteč-
ným klaunem. Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

KINO
Út 5. 2. v 19.00 Sci-fi blok: Holy Motors

Enfant terrible francouzského filmu Leos 
Carax triumfuje po třináctileté pauze úchvat-
ným a provokativním spektáklem, prostou-
peným obdivem k Paříži, k dějinám filmu, ale 
třeba i ke zpěvu Kylie Minogue. Oceněno 
Zlatou palmou v Cannes!
Francie/Německo, sci-fi/drama, 2D, režie L. 
Carax, 2012, 15+, titulky, 115 min., vstupné 
90 Kč/pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

St 6. 2. v 10.00 Druhá šance
Merryll Streep a Tommy Lee Jones se snaží 
vymanit z šedivého manželského stereotypu.
USA, komedie, 2D, 12+, titulky, 100 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 6. 2. v 19.00 Nadějné vyhlídky
Nová filmová adaptace slavného Dickenso-
va románu v režii M. Newella.
USA/Velká Británie, drama, 2D, 12+, titulky, 
128 min., vstupné 90 Kč, premiéra.

Čt 7. 2. v 19.00
Akční večer s Arnoldem: Konečná

Arnold Schwarzenegger po delší pauze opět 
v akci! Poctivá práce jako za starých časů.
USA, akční thriller, 2D, titulky, vstupné 100 
Kč, premiéra.
Pá 8. 2. v 17.00 Čtyřlístek ve službách krále
Velké filmové dobrodružství Fifinky, Pindi, 
Bobíka a Myšpulína! ČR, animovaný, pří-
stupný, 90 min., vstupné 120 Kč, pro děti.

Pá 8. 2. v 19.00 Nespoutaný Django
Hravý, šílený, krvavý a skrz na skrz zábavný 
westernový biják od Quentina Tarantina. Pět 
nominací na Zlatý glóbus! USA, western/dra-
ma, 2D, 15+, titulky, 164 min., vstupné 120 Kč.

Po 11. 2. v 19.00
Miniprofil Davida Ondříčka: Ve stínu

Kriminální příběh D. Ondříčka zasazený do 
50. let minulého století. V hlavní roli I. Trojan, 
hudba J. P. Muchow. ČR/Slovensko/Polsko/
Izrael, detektivka, režie D. Ondříček, 2012, 
2D, přístupný, 106 min., vstupné 90 Kč/pro 
členy FK 70 Kč, Filmový klub.

Út 12. 2. v 19.00
Miniprofil Davida Ondříčka: Grandhotel

Hořká komedie o lásce na vrcholu Ještědu 
podle scénáře Jaroslava Rudiše, oceněná 
dvěma Českými lvy. ČR, komedie, režie D. 
Ondříček, 2006, přístupný, 97 min., vstupné 
80 Kč/pro členy FK 60 Kč, Filmový klub.

Pá 15. 2. 09.30
Pásmo pohádek pro nejmenší

Pásmo animovaných pohádek ČR, animova-
ný, přístupný, vstupné 20 Kč, Bijásek, pro děti.

Pá 15. a Ne 17. 2. v 17.00
Čtyřlístek ve službách krále

Velké filmové dobrodružství Fifinky, Pindi, 
Bobíka a Myšpulína! ČR, animovaný, pří-
stupný, 90 min., vstupné 120 Kč, pro děti.

Pá 15. 2. v 19.00
Valentýnské kino: Twilight sága:

Rozbřesk – 2. část
Velkolepé završení romantické fantasy ságy, 
ve které se rozhodne o osudech Edwarda, 
Belly a Jacoba. USA, fantasy/romance/thri-
ller, 2D, 12+, titulky, 115 min., vstupné 80 Kč.

Ne 17. 2. v 19.00 Nádherné bytosti
Co kdyby se z vašich rodičů vyklubala 
monstra? Asi by to nebylo moc příjemné 
zjištění, že? Nadpřirozené drama s Emmou 
Thompson a Jeremy Ironsem.
USA, drama, 2D, vstupné 100 Kč, premiéra.
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HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

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

KLUB NEZBEDA

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

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

sobota 9. 2.
Tradiční Lašský bál

sobota 16. 2.
Společenský ples – 11. ZŠ Frýdek-Místek

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

Novodvorská 3478, tel.: 595 170 040
www.divadloctyrlistek.cz

9. 2. ČLOVĚČE, NEZLOB SE | O POHÁR 
MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK | 5. ROČNÍK

Přijďte si zahrát Člověče, nezlob se a získat 
titul přeborníka města Frýdek-Místek.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 764, Místek, 8:30 – 16:00 hodin (Prezen-
ce: do 9:15 hodin). Cena: 50 Kč. Informace: 
Jiří Šnapka, telefon: 558 111 773, 604 524 
066, e-mail: jirka@klicfm.cz

9. 2. DOPOLEDNE S VALENTÝNEM
Vyrobte svým milovaným dárky k Valentýnu. 
Dozvíte se také něco o vzniku tohoto svátku a 
vyrobíte si domácí pralinky, valentýnské přáníč-
ko, ozdobnou krabičku a rámeček na foto. To 
vše s využitím zajímavé techniky lisu Big Shot.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 9:00 – 12:00 hodin. Cena: 55 Kč. 
Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 731 167 
010, 558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz

10. 2. STAVÍME ZE SNĚHU
Teple se oblečte, nasaďte čepici, natáhně-
te rukavice a hurá do sněhového království 
plného koulování, ledových soch a legrace. 
Autory nejlepších sněhových staveb čeká 
odměna a všechny horký čaj.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 767, Místek, 9:00 – 12:00 hodin. 
Cena: 45 Kč. Informace: Martina Fatrdlová, 
736 150 088, e-mail: martina@klicfm.cz
16. 2. DOBROTY V SOBOTY | PUSINKY

Přijďte si vyrobit lahodné pusinky – nadýchané 
sněhové pečivo, které se vám bude rozplývat 
na jazýčku. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 767, Místek, 9:00 – 12:00 hodin. 
Cena: 50 Kč. Informace: Martina Fatrdlová, 
736 150 088, e-mail: martina@klicfm.cz
JARNÍ PRÁZDNINY | 18. – 22. 2. 2013 | O 

ZÁBAVU POSTARÁNO
18. - 22. 2. JARNÍ PRÁZDNINY

DUHOVÝ TÝDEN | PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Jarní prázdniny nám opět připadly na únor. 
Nám to ale nevadí, protože zima je krásné 
roční období. Pojďte její část strávit společně 
s námi a obarvěte si toto bílé období barvami 
duhy. Zajdeme si na procházky, zahrajeme 
si hry, zasoutěžíme si s kamarády, něco 
hezkého vytvoříme, něčemu se přiučíme. 
Prostě si společně užijeme nádherný zimní, 
prázdninovo jarní táborový týden. Věk: 6-12 
let. Místo a čas: RC Klíček, Slezská 749, Frý-
dek, 8:00-16:00 h. Hlídání dětí zajištěno od 
6:30hodin. Cena: 1 250 Kč/5 dnů, 250 Kč/1 
den. Informace: Pavla Kozáková, 732 646 
127, 558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz

Na akci se přihlaste do 13. 2. 2013.
18. 2. JARNÍ PRÁZDNINY | ŠIFRATON

Pokud se ti podaří rozluštit starodávnou 
šifru, odhalíš záhadu ze všech záhad nej-
záhadnější. Najdeš cestu k pokladu? Mís-
to a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 9:00-12:00 h. Věk: 8-12 let. 
Cena: 60 Kč. Informace: Martina Fatrdlová, 
736 150 088, e-mail: martina@klicfm.cz
19. 2. JARNÍ PRÁZDNINY | PEKAŘSKÉ ÚTERÝ
Neležte na peci, bude se péci. Výborné preclí-
ky všech různých tvarů a chutí pro ty z vás, kte-
ří mají rádi slané pečivo, a třípatrová vánočka 

s mandlemi pro ty z vás, kteří raději něco slad-
kého. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, 
Pionýrů 764, Místek, 9:00-13:00 h. Věk: 8-15 
let. Cena: 70 Kč. Informace: Martina Fatrdlová, 
736 150 088, e-mail: martina@klicfm.cz
20. 2. JARNÍ PRÁZDNINY | STOLNÍ TENIS
Trocha sportu, zábavy a ještě i něco vyhrát. 
To je velká prázdninová výzva. Sportovní 
obuv nutností. Cena: 20 Kč. Místo a čas: 
SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 767, Mís-
tek, 9:00-12:00 h. Informace: Martin Kocur, 
737 421 058, e-mail: martin@klicfm.cz
21. 2. JARNÍ PRÁZDNINY | LOUČENÍ SE ZIMOU
Společně se rozloučíme se zimou. Vyrobíme 
si zimní květináč, krásné zimní okénko, do-
meček se sněhem a vyjde-li počasí, tak si uži-
jeme sněhu. V případě, že bude sníh, přiberte 
s sebou boby či sáně a pořádnou svačinu. 
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pionýrů 
767, Místek, 9:00-12:00 h. Cena: 55 Kč. In-
formace: Ivana Kulhánková, telefon: 731 167 
010, 558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz
22. 2. JARNÍ PRÁZDNINY | JARNÍ RADOVÁNKY
Společně se naladíme na přicházející jaro. 
Zhotovíme si jarní výzdobu do oken, jarní zá-
pichy do květináčů a keramický motýlí závěs. 
Pak se zajdeme vydovádět do bazénu, tak 
si vezměte plavky, ručník, svačinu a přijďte 
k nám. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, 
Pionýrů 767, Místek, 9:00-12:00 h. Cena: 75 
Kč. Informace: Ivana Kulhánková, telefon: 731 
167 010, 558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz

Po 18. 2. v 17.00
Jarní prázdniny ve 3D: Kozí příběh se sýrem
Volné pokračování úspěšného českého 3D 
animovaného filmu. Děj se tentokrát přene-
se ze středověké Prahy do pohádkového 
sýrového království. ČR, animovaný, 3D, 
přístupný, 82 min., vstupné 120 Kč, pro děti.

Po 18. 2. v 19.00
Nominace na Zlatý glóbus za nejlepší 

film: Lincoln
Poslední čtyři měsíce největšího amerického 
prezidenta v novince Stevena Spielberga. 
Sedm nominací na Zlatý glóbus. USA/Indie, 
životopisný, 2D, režie S. Spielberg, 2012, 
12+, titulky, 150 min, vstupné 110 Kč/pro 
členy FK 90 Kč, premiéra, Filmový klub.

Út 19. 2. v 17.00
Jarní prázdniny ve 3D: Sammyho dob-

rodružství 2
Další podmořské dobrodružství nerozluč-
ných želvích přátel. Belgie, animovaný/ro-
dinný, 3D, přístupný, dabing, 93 min., vstup-
né 100 Kč, pro děti.

Út 19. 2. v 19.00
Nominace na Zlatý glóbus za nejlepší 

film: Pí a jeho život
Intimní drama mladého muže, který ztratil rodinu, 
ale musí se přes to přenést kvůli dobrodružstvím 
a neskutečným výzvám osudu, jimž musí čelit. 
Adaptace známé knihy od oscarového režiséra 
Ang Lee. USA, dobrodružní drama, 2D, režie A. 
Lee, 2012, 12+, dabing, 127 min., vstupné 100 
Kč/pro členy FK 80 Kč, Filmový klub.

St 20. 2. v 10.00 7 dní hříchů
O. Vetchý a V. Kerekes v příběhu o lásce 
a posedlosti z českého pohraničí na sklonku 
druhé světové války podle skutečné události.
ČR, drama/historický, 2D, 12+, 105 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 20. 2. v 17.00
Jarní prázdniny ve 3D: Legendární parta
Další povedená 3D taškařice pro děti. Santa 
Claus, Velikonoční zajíček a další hrdinové 
společnými silami pořádně zavaří zlému 
duchovi, který chce ovládnout svět. USA, 
animovaný, 3D, přístupný, dabing, 90 min., 
vstupné 130 Kč, pro děti.

St 20. 2. v 19.00
Hororová středa: Maniak

Eliah Wood v novém zpracování kultovní-
ho thrilleru. Příběh Jacka Rozparovače 21. 
století jeho vlastníma očima. Francie, horor/
psychologický thriller, 2D, 15+, titulky, 93 
min., vstupné 90 Kč, premiéra.

Pá 22. – So 23. 2. v 17.00
Snížek, bílý kožíšek

Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být 
jiný, a má jednoduchý plán: utéci ze ZOO a 
konečně být jako ostatní. Španělsko, animo-
vaný/rodinný, 2D, přístupný, dabing, 90 min., 
vstupné 80 Kč, pro děti.

Pá 22. – Ne 24. 2. v 19.00 Babovřesky
Nová letní komedie Zdeňka Trošky navazuje 
na jeho úspěšné předchozí počiny. V hlavních 
rolích L. Langmajer, V. Žilková, L. Vondráčko-
vá, L. Bílá a mnoho dalších. ČR, komedie, 2D, 
12+, 120 min. vstupné 130 Kč, premiéra.
Ne 24. 2. v 17.00 Čtyřlístek ve službách krále
Velké filmové dobrodružství Fifinky, Pindi, 
Bobíka a Myšpulína! ČR, animovaný, pří-
stupný, 90 min., vstupné 120 Kč, pro děti.

Po 25. 2. v 19.00
Miniprofil režiséra Tima Burtona: Fran-

kenweenie: Domácí mazlíček
Novinka Tima Burtona v jeho typickém stylu 
aspiruje na animovaný film roku. Loutková 
tragikomedie, která je povinností pro všechny 
fanoušky starých hororů a bizarního humoru. 
USA, animovaný, 2D, režie T. Burton, 2012, 
přístupný, černobílý s titulky, 87 min., vstupné 
100 Kč/pro členy FK 80 Kč, Filmový klub.

Út 26. 2. v 19.00
Miniprofil režiséra Tima Burtona:

FILMJUKEBOX
Hlasujte o tom, který z filmů režiséra T. Burto-
na byste chtěli v kině Vlast vidět! Filmový klub.
St 27. 2. v 18.00 Akční dámská jízda: Skyfall
V pořadí třiadvacátá bondovka opět slibuje vel-
kolepou podívanou. V hlavních rolích D. Craig, J. 

Dench, R. Fiennes a další. USA, akční, 2D, 12+, 
titulky, 143 min., vstupné 100 Kč, Dámská jízda.

VÝSTAVY
Pá 1.-Čt 28. 2.

Roman Gál - Obrazy
Olejomalby člena frýdecko-místeckého V-
-Klubu, protknuté alchymii, mystikou, metafy-
zikou, duchovním zřením prostoru kolem nás.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA – ÚNOR
Kateřina Holzmannová

Výstava děl mladé fotografky z vratimovské-
ho Centra dětské komunikace.

Virtuální výstavy jsou k vidění na webové 
adrese vystavy.kulturafm.cz

31. 1. – 1. 2. SPANÍ V KLUBOVNĚ – plné 
her, legrace a dobrodružství

4. – 8. 2. Výtvarné téma „MŮJ HRNÍČEK“
14. 2. Valentýnské odpoledne – výroba 

přání, prožitkové hry na téma „kamarádství“
18. – 22. 2. JARNÍ PRÁZDNINY – dopoled-
ní provoz (9-14hod.), pestrá nabídka aktivit 
– pro zábavu i poučení, výprava do okolí
25. – 27. 2. Výroba masek a kostýmů na 

„KRÁLOVSKÝ KARNEVAL“

6. 2. středa STOUNDRUM *VSTUP ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE.
8. 2. pátek BASS INVASION 1/13
PRVNÍ BASSINVASION V NOVÉM ROCE, 
KVALITNÍ DNB PÁRTY A VAŠI OBLÍBENÍ DJS.
9. 2. sobota STOUN PUNK MINI FEST
DEGRADACE (OVA – PUNK AND ROLL), 
BLACK AND BLUE (F-M, PUNK), BOY 
(PUNK-ROCK /BRNO) CROOKED BEATS
13. 2. středa STOUNDRUM *VSTUP 
ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-

STŘED TÝDNE, LOCAL DJs * ZDARMA*
15. 2. pátek EKTOR A WICH & HIP-HOP 
PARTY
EKTOR A WICH PREMIÉROVĚ VE STOU-
NU!! DJS: WICH, LUCKY, FLIPTYCK
16. 2. sobota UDG & HITY 18PLUS
KONCERT POPOVÉ STÁLICE UDG K 
NOVÉ DESCE A AFTREPARTY OD 23:00 
HITY ZE ZÁHROBÍ 
19. 2. úterý PARTY 54! – SOUKROMÁ AKCE
TROJITÉ OSLAVY 18. NAROZENIN NA-
ŠICH HOSTŮ! UDĚLEJ SI VLASTNÍ AKCI 
VE STOUNU I TY!

Pro děti 
Sobota 16. února v 15 hodin 

Jan Krulikovský 
Dva smutní klauni aneb Zamotaná pohádka 
premiéra grotesky o tom, jak dva klauni Emil 
a Baltazar hrají loutkové divadlo – hraje Di-
vadlo u Ostravice (DUO) Frýdek-Místek 

Vstupné 30 Kč.
Půjčování kostýmů v únoru

úterý až pátek od 15 do 17 hodin
6. 2. (st) od 17h – V-klub FM

Pravidelná schůzka frýdecko-místeckých 
výtvarníků.

7. 2. (čt) od 20h – Jam Session
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování. Většinou hrají: David, Mi-
chal, Matěj či kdokoliv, kdo má zrovna chuť 
hrát. Vstup zdarma.

8. 2. (pá) od 19h – Oldova párty
Soukromá párty na hlavním sále hospůdky. 
Vstup pouze pro zvané. Ostatní prostory pří-
stupny žíznivé veřejnosti.
9. 2. (so) od 21h – Jan Řepka, René Souček
Koncert cyklocestovatele Jana Řepky, který 
na své česko-slovensko-polské hudební cyk-
lotúře v roce 2011 během 33 dnů v sedle urazil 
více než 1900 km a odehrál 26 koncertů. Kon-
cert se koná v rámci festivalu Cyklocestování 
ve F-M. Jako host vystoupí René Souček.
Vstupné 70 Kč. Rezervace vstupenek vý-
hradně na e-mailu t.skotnica@gmail.com 
nebo telefonicky/SMS na čísle 608 815 576.

14. 2. (čt) od 19h – Marek Dusil Blend
Folk-rockový písničkář se svou kapelou na 
moravském turné zahraje na Sv. Valentýna 
poprvé ve F-M.
17. 2. (ne) od 18h – Z BESKYD DO SVĚTA 
Další přednáška úspěšného cyklu cestopisných 
besídek s projekcí. Téma brzy zveřejníme.

21. 2. (čt) od 20h – Jam Session

Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování. Většinou hrají: David, Mi-
chal, Matěj či kdokoliv, kdo má zrovna chuť 
hrát. Vstup zdarma.

22. 2. (pá) od 20h – POUTNÍCI
Koncert brněnské legendární bluegrassové 
kapely ve složení Jiří Karas Pola – kontrabas, 
zpěv; Jan Máca – mandolína, housle, kyta-
ra, zpěv; Peter Mečiar – banjo, dobro, steel 
guitar; Jakub Bílý – kytara, mandolína, zpěv. 
Vstupné 120 Kč, předprodej vstupenek od 1. 
2. v hospůdce U Arnošta. Rezervace míst a 
vstupenek nepřijímáme. Vhodná místa k se-
zení si zajistěte výhradně včasným nákupem 
vstupenky a včasným příchodem na koncert.

28. 2. (čt) od 19h – Folk & Country
Jam Session

Pravidelné setkání a hudební jamování pří-
znivců „čundrácké“ muziky vonící dálkami, 
ohněm a přátelstvím. VSTUP ZDARMA.

Aktuální výstavy:
D. Krumpochová, K. Holzmannová, K. Vítko-
vá – „Tři pohledy“ – výstava fotografií tří mla-
dých slečen z Vratimovského Centra dětské 
komunikace potrvá do 28. 2.

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

e-mail: info@klicfm.cz
www.klicfm.cz
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REVIZE A OPRAVY
PLYNOVÝCH KOTLŮ

776 355 555

www.cistenikobercumilata.estranky.cz
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ČKY
• práce všeho druhu - elektrikářské, malířské, instalatérské,  

 klempířské, stolařské a práce ve výškách 

• výměny baterií, WC, světel, zásuvek, vypínačů, sestavováni

 nábytku, montáž poliček, odklízení sněhu a další... 


