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slovo primátora
Vážení občané,
byl jsem pozván Okresním sdruže-

ním hasičů Frýdek-Místek na slavnost-
ní setkání zakladatelů, pamětníků a 
vedoucích kolektivů mladých hasičů u 
příležitosti 40. výročí vzniku Celostátní 
sportovní hry Plamen. Obdržel jsem 
zde ocenění za spolupráci města s ha-
sičskými sbory, ale samozřejmě musím 
především komplimenty vrátit a naopak 
je složit hasičům za vše, co vykonávají 
pro bezpečnost města a jeho obyvatel, ale v danou chvíli přede-
vším za to, že dokážou výborným způsobem pracovat s mládeží. 
Díky tomu se nemusíme obávat budoucnosti této profese, která je 
zároveň posláním. I z vystoupení na akci samé bylo zřejmé, že i ti 
nejmenší, kteří si nasadí reflexní výstroj a začnou se motat kolem 
hadic, jsou na své výkony pyšní a hasičské řemeslo objevují se zau-
jetím, s dostatkem vhodných dospěláckých vzorů. Samotná hra Pla-
men rozvíjí dětské znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti požární 
ochrany a rozhodně ji i já vnímám jako přínosnou celoroční mimo-
školní aktivitu dětí se zájmem o požární sport. I když hasiči, podobně 
jako jiné aktivity, čelí mimořádně široké nabídce zájmových činností, 
kterou děti dnes mají, stále mají silné mládežnické kolektivy, z nichž 
se budou jednou rekrutovat hasiči na profesionální i dobrovolnické 
úrovni. Obojí je důležité pro bezpečnost v našem městě, takže bych 
chtěl hasičům a hlavně těm, kteří se starají o výchovu svých nástup-
ců, velmi poděkovat za jejich činnost.                      Michal Pobucký

Již pošesté byly v Nové 
scéně Vlast slavnostně pře-
dávány Ceny statutárního 
města Frýdek-Místek, které 
jsou udělovány za mimořád-
né počiny ve všech oblastech 
společenského života města 
osobám, které významně při-
spěly k jeho rozvoji a šíření 
jeho dobrého jména, ale také 
za mimořádné projevy odvahy 
při záchraně lidských životů. 

K dosud uděleným 14 cenám 
letos přibyla další tři jména. Na 
udělení Ceny statutárního města 
Frýdku-Místku za rok 2012 bylo 
nominováno pět osob, zastoupe-
na byla tentokrát oblast sportu a 
kultury. „Předsedové politických 
klubů se shodli na ocenění tří 
z nich a s jejich výběrem násled-
ně souhlasilo také zastupitelstvo 
města,“ zopakoval systém vý-
běru primátor Michal Pobucký, 
který mohl potřást rukou Radimu 
Bělešovi – za reprezentaci měs-
ta Frýdku-Místku na paralym-
piádách v Aténách a Londýně, 
Karlu Kubalovi – za rozmach a 
reprezentaci šachové hry na úze-
mí města Frýdku-Místku a Karlu 
Hlostovi – za amatérskou filmo-
vou činnost a spoluorganizaci 
mezinárodní filmové soutěže Bes-
kydský ještěr. Ti byli představeni 

Laureáti Ceny města 2012 byli oceněni
ve filmových medailoncích, kde 
Radim Běleš například prozradil 
okolnosti svého postižení nebo 
že kvůli nešťastné dopravní ne-
hodě ani nedodělal školu, protože 
tenkrát neměli vozíčkáři takové 
možnosti jako dnes. „V roce 2000 
jsem se přestěhoval do Frýdku-
-Místku, odkud pochází moje 
manželka. Sport jsem měl vždyc-
ky rád, takže když jsem překlenul 
první špatné roky, kdy pro mě 
skončil svět, potkal jsem pár lidí, 
kteří mi ukázali, co bych mohl pro-
vozovat za disciplíny. A chytlo mě 
to a už sportuji 25 let. Úspěchy 
se dostavovaly postupně a ještě 
se pokusím vydržet jeden čtyřletý 
olympijský cyklus, v Brazílii bych 
mohl ukončit kariéru. Hlavní ale 
pro mě je, že žiju normální rodin-
ný život,“ vyznal se Radim Běleš.

Karel Kubala žije ve Frýdku-
-Místku od narození a zasloužil se 
o nastartování rozmachu šacho-
vé hry v našem městě, vychoval 
spoustu trenérů, funkcionářů, 
stovky dětí, které mají šachy rády. 
„Díky němu platí rčení, že snad 
není ve Frýdku-Místku rodiny, 
která by neměla šachistu,“ podo-
týká Antonín Surma z Beskydské 
šachové školy, který jej k ocenění 
navrhl. Místní šach představuje 
bezkonkurenční základnu s jedi-

CENA MĚSTA: Zleva Karel Kubala, Radim Běleš, primátor Michal Pobucký a Karel Hlosta. Foto: Petr Pavelka

nečnými výsledky. „V současnosti 
máme kroužky na dvaceti mate-
řinkách ve Frýdku-Místku a okolí, 
přes tři sta dětí se odmalička učí 
rozhodovat, uvažovat logicky, 
rozvíjet si fantazii a minimálně dá-
vají základ ušlechtilému koníčku, 
který mohou mít do konce života,“ 
říká Karel Kubala.

Třetím oceněným se stal 
filmař Karel Hlosta, který se 
k filmování dostal v roce 1948. 
„Jsem patriot, natáčím dění ve 

městě a zprostředkovávám jej 
třeba těm, kteří už se nemohou 
akcí zúčastnit osobně. Člověk 
bez koníčku je nešťastný. Já ne-
mám díky tomu čas sledovat, jak 
mi přibývají roky nebo zdravotní 
problémy,“ říká filmový nad-
šenec, který za kamerou stojí 
i ve svých 86 letech a jednou 
měsíčně připravuje hodinový 
program pro klienty Domovinky, 

která je součástí Centra pečo-
vatelských služeb.

Kulturní část programu ob-
staral sólista Státní opery a Ná-
rodního divadla v Praze Lubomír 
Havlák, který spolu s Ivanou Ve-
berovou, sólistkou opery Diva-
dla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, 
a za klavírního doprovodu Ireny 
Havlákové představil árie a due-
ty z významných operet.  (pp)

Také letos si zástupci vede-
ní města, městského zastupi-
telstva, bojovníků za svobodu 
a další pamětníci a občané při-
pomněli hrdinný odpor míst-
ních vojáků z Czajánkových 
kasáren u památníku na ulici 
8. pěšího pluku, kteří se jako 
jediní otevřeně postavili na 
odpor vůči fašistům na počát-
ku válečných událostí.

Město uctilo hrdinství místních vojáků
„Od 14. března 1939 nás dělí 

již dlouhá doba 74 let a, bohu-
žel, pamětníků tehdejších udá-
lostí ubývá. Dovolte mi, abych 
vyjádřil obdiv a úctu všem, kteří 
svým činem burcovali k celoná-
rodnímu odporu proti nacistic-
kým okupantům. Patří jim aspoň 
květiny jako výraz našich díků,“ 
promluvil k přítomným primá-
tor Michal Pobucký, který vše 

doplnil i obvyklým historickým 
exkurzem.

O historické události čteme 
v prvním díle kroniky města 
Frýdku: „Před vraty zastavil 
říšský tank. Nastala střelba. 
Odvážnější nováčci stříleli, jak 
uměli. Jeden z délesloužících 
umístil kulomet proti vratům 
průjezdu, a když Němci chtěli 
vniknout do kasáren, byli tam 
koseni. Couvli a chystali se k 
ráznému činu.“

Když vojáci zjistili, že jinde 
ve městě se nebojuje a Němci 
mají v zásobě těžkou vojenskou 
techniku, došlo na „vyjednávání“. 
Všichni důstojníci místecké po-
sádky byli odvedeni do Němec-
kého domu k sepsání protokolu. 
Potom museli přihlížet bujarému 
veselí s oslavou vítězství. I civilis-
té prožívali trauma při pohledu na 
cestu plnou německého vojska a 
na hlídkující vojáky, kteří stáli u 
každého domu.  (pp)

MRAZIVÁ VZPOMÍNKA: Pietní akt u památníku událostí 14. března 
1939.   Foto: Petr Pavelka
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krátce
Odvolání zastupitelstva
V pondělí 18. března měli jed-

nat zastupitelé o osudu výstavby 
haly Polárka. Město ovšem ob-
drželo pouze jednu nabídku na 
potřebný úvěr, a proto muselo v 
souladu se zákonem veřejnou 
zakázku na poskytnutí úvěru 
zrušit. Nyní se ověřují další mož-
nosti financování a nový termín 
zasedání v tuto chvíli není znám.

Omezená agenda
řidičských průkazů

Z důvodu školení úředníků 
budou 20. března po celý den 
přepážky na oddělení dopravně 
správních agend, kde se vydá-
vají řidičské průkazy, zavřeny. 
Příjem žádostí řidičských prů-
kazů, profesních průkazů, karet 
do digitálního tachografu a výdej 
řidičských průkazů tedy v tento 
den nebude možné uskutečnit.

Odpad o Velikonocích
Svoz směsného odpadu o Ve-

likonocích proběhne v lokalitách: 
sídliště Spořilov, Bezručovo, Ko-
loredov, Sídliště K Hájku, Nad 
Lipinou, Slunečná, E. Krásnohor-
ské, Revoluční, Růžový paho-
rek, Lískovecká a přilehlé ulice, 
Riviéra, Ostravská a Beskydská 
v náhradním termínu, tj. namísto 
pondělí 1. 4. proběhne svoz od-
padu v sobotu 30. března. Svoz 
směsného odpadu z popelnic 
110 l v Chlebovicích a v Místku 
proběhne také v náhradním ter-
mínu v sobotu 30. března namís-
to pondělí 1. 4. Svoz směsného 
odpadu na sídlišti Slezská a svoz 
plastů ve městě proběhne v řád-
ném termínu, tj. v pondělí 1. 4.

Můj svět
V městské knihovně na ulici 

Jiráskova se 22. března od 17 
hodin uskuteční slavnostní vy-
hlášení výsledků literární soutě-
že Můj svět, která zároveň oslaví 
jubilejních 20 let své existence. 

Velikonoční průvodce
Beskydské informační cen-

trum Frýdek-Místek připravilo i 
v letošním roce Velikonoční Den 
s průvodcem. Přijďte se dozvě-
dět více o tomto jarním svátku, 
všichni jste zváni v úterý 26. 
března v 16 hodin ke kostelu sv. 
Jakuba v Místku. Během 90mi-
nutové prohlídky zavítáte s prů-
vodcem do kostela sv. Jakuba, 
kostela sv. Jana a Pavla a na 
závěr do kostela Všech svatých. 
Průvodce vám více přiblíží, co 
jsou to Velikonoce, jak se nazý-
vají období, která Velikonocím 
předcházejí, co je to masopust 
a proč vznikl, co je to popelec, 
proč o Velikonocích odlétají zvo-
ny do Říma, jaké bylo slavení 
Velikonoc a velikonoční zvyky 
na Frýdecko-Místecku.  (pp)

Náměstek primátora Petr 
Cvik se zúčastnil na 1. zá-
kladní škole workshopu pořá-
daného zástupci Evropského 
parlamentu mládeže v ČR, 
který se dlouhodobě podílí na 
přibližování základních princi-
pů chodu demokratické spo-
lečnosti mladým lidem. 

Petr Cvik zavítal mezi členy 
žákovského parlamentu, takže 
mohl nejprve sledovat závě-
ry, které děti naformulovaly ve 
svých úvahách, co by se dalo 
ve škole vylepšit. Žáci si chtějí 
vybojovat například jinou znělku 
zvonění, jednu volnější hodinu 
týdně, lepší sortiment v bufetu i 
automaty na jídlo a pití, či přístup 
na počítačovou učebnu o pře-

Náměstek primátora přibližoval politiku dětem

MEZI ŽÁKY: Politiku žákům přibližoval náměstek primátora Petr 
Cvik.   Foto: Petr Pavelka

stávkách. S lektorkami se žáci 
zabývali tématikou demokracie, 
lidských práv, řízení státu, obce 
a politiku v praxi jim přišel při-
blížit právě náměstek primátora 
Petr Cvik. Ten se snažil zjistit 
základní povědomí u dětí, jak 
funguje komunální politika, a 
pak svým výkladem vyplňoval 
různá okýnka v představách 
a vědomostech. Samozřejmě 
přišel čas i na všetečné otáz-
ky. „Určitě je dobře, že už nyní 
se učí prosazovat si věci, které 
považují za dobré, že zkoušejí 
prosazovat své názory. Aktivní 
přístup je to, co mnoha lidem 
napříč generacemi velmi chybí,“ 
hodnotil náměstek primátora 
Petr Cvik.  (pp)

Kronikářka Frýdku-Místku 
Anna Nováková má za sebou 
svůj obvyklý každoroční perný 
týden, kdy „jde se svou prací 
na trh“ a zpřístupňuje letopisy 
veřejnosti a především ško-
lákům. Ti získají základní po-
vědomí o tom, co kronikářská 
práce vlastně obnáší.

„Někdy jsem překvapena, 
kam se debata vyvine. Třeba 
malé děti zaujal znak města a 
vysvětlujte jim, co jsou to zkří-
žené ostrve. Ale ten týden je 
přínosný, je to i jistá kontrola mé 
práce, získávám nové podněty, 
občas mi i pamětníci svěří ně-
jaký dobový příběh,“ říká kroni-
kářka Anna Nováková, která za 
svou devatenáctiletou písmác-
kou praxi poznala spoustu za-

Internet kroniku nenahradí

jímavých lidí a osobností. „Bez 
lidí a jejich příběhů by kroniky 
nebyly živé. Když jsem začínala, 
zdaleka nebyly počítače tak běž-
nou záležitostí jako dnes. Mysle-
la jsem, že si vystačím s psacím 
strojem, ale dneska samozřejmě 
i technika pomáhá kronikářské 
práci. Ale pochopitelně ani in-
ternet nenahradí vše, ty nejza-
jímavější zápisy vznikají přímou 
komunikací s lidmi,“ svěřila ško-
lákům Anna Nováková, která 
jim vysvětlila, jakým způsobem 
sbírá potřebné informace. Zá-
věrem skupinových návštěv za 
kronikou byly vždy testy přizpů-
sobené věku posluchačů. Děti 
zodpovídaly jednoduché otázky 
a ti nejlepší byli po zásluze od-
měněni.  (pp)

TÝDEN S KRONIKOU: Kronikářka Anna Nováková se věnovala pře-
devším školákům.   Foto: Petr Pavelka

22. března se slaví Světový 
den vody a v našem městě se 
k této události, připomínající 
jeden ze životně důležitých 
elementů, nemůže přihlásit 
nikdo lépe než aquapark na 
Olešné. Jeho pracovníci při-
pravili program AQUA UNITED 
2013 – vodní týden na Aqua-
parku Olešná bude plný odpo-
činku, relaxace a zábavy. 

„Připravili jsme pro návštěv-
níky řadu zajímavostí, které je 
přinejmenším potěší. V týdnu od 
18. do 24. března se můžete těšit 
například na relax a uvolnění při 
saunových ceremoniálech, které 
se staly nedílnou součástí sau-
nového provozu. V kombinaci s 
dnes již velmi oblíbeným, roman-
tickým plaváním při svíčkách a vo-
ňavou masáží od kvalifikovaného 
maséra, kterou můžete i vyhrát, 
se určitě dostanete do pohody,“ 

Světový den vody na aquaparku
vybízí manažerka Sportplexu 
Pavla Hrabcová. Aktivní odpoči-
nek nabídnou hodiny aquaaerobi-
ku a aquatěhobiku, zdraví a pre-
venci přinese diagnostika zdraví 
a poučení o prevenci rizik pod 
taktovkou Všeobecné zdravotní 
pojišťovny. Dále můžete být svěd-
ky simulace záchrany lidského 
života pod vedením profesionálů 
z Českého červeného kříže. „Pro 
někoho můžou být zajímavé i 
technické prohlídky zázemí aqua-
parku, kde se dozví, jakým proce-
sem probíhá zpracování vody,“ 
doplnila Hrabcová.

Během celého vodního týdne 
platí vstupné pro děti do 15 let v 
doprovodu dospělé osoby za je-
dinou korunu, s limitem jednoho 
dítěte na jednu dospělou osobu.

Podrobnější program AQUA 
UNITED 2013 naleznete na 
www.aquapark-olesna.cz  (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek se i letos připojí k 
největšímu celosvětovému ha-
ppeningu na podporu ochrany 
životního prostředí „HODINA 
ZEMĚ 2013“, který poukazu-
je na nutnost lepší ochrany 
životního prostředí, zejména 
ochrany klimatu. 

Hodina Země probíhá sym-
bolickým hodinovým zhasnutím 
světel, ať již veřejného osvětlení, 
nasvícení památky, štítu firmy 
nebo vlastního obýváku. Tento 
jednoduchý, ale přitom viditelný 
čin, je signálem pro veřejné čini-
tele, že je třeba věnovat více po-
zornosti ochraně životního pro-
středí. Přestože se hodinovým 
vypnutím částí veřejného osvět-
lení neušetří prakticky žádná 
energie, má Hodina Země znač-
ný smysl. Akce je v prvé řadě 
symbolická a má dát najevo, 
že desítky miliónů lidí po celém 
světě považují změnu klimatu za 
jeden z nejpalčivějších problémů 
dnešní doby a požadují přijetí 
opatření vedoucích k radikální-
mu snížení emisí skleníkových 

Frýdek-Místek na hodinu potmě

plynů. „Dne 23. března se v době 
od 20:30 do 21:30 hodin ponoří 
do tmy parky i v našem městě. 
Ve Frýdku zhasne veřejné osvět-
lení v Komenského parku, Parku 
pod zámkem a parku Jižní sva-
hy a v místecké části v sadech 
B. Smetany, v Janáčkově parku 
a v Koloredovském parku. Na 
hodinu bude vypnuto i nasvícení 
Baziliky minor Navštívení Panny 
Marie a Základní umělecké ško-
ly. K Hodině Země se mohou při-
pojit i sami občané a v sobotu 23. 
března vypnout na hodinu světla 
v domácnosti,“ informoval ve-
doucí odboru životního prostředí 
a zemědělství Jaroslav Zezula.

V loňském roce se kampaně 
vedené Ekologickým institutem 
Veronica účastnilo 162 obcí a 
více než 110 firem.  (pp)

VÝROČÍ MASARYKA: Zástupci města a bojovníci za svobo-
du uctili výročí narození prvního prezidenta Československa u 
památníku na Třídě T. G. Masaryka.           Foto: Petr Pavelka
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městská policie
Chycen ve sklepě

17. 2. hodinu před půlnocí 
volala oznamovatelka, že man-
žel se zrovna vrátil z policie, 
kde řešil již dřívější krádeže ve 
sklepních prostorech. Šel znovu 
zkontrolovat sklepní prostory a 
tam narazil na nezletilého, který 
se snažil vloupat do těchto skle-
pů. „Když mladík spatřil muže, 
dal se na útěk, ale ani to mu 
nepomohlo. Na schodech byl 
mužem chycen. Ten volal na 
manželku, ať zavolá na policii, 
že chytl ve sklepě zloděje. Hlíd-
ka na místo dorazila za sedm 
minut a převzala si podezřelou 
osobu, v které byl později zjiš-
těn mladík, který byl v té době 
v pátrání. Podezřelý z trestného 
činu byl převezen na Policii ČR 
k dořešení,“ referovala policejní 
preventistka Lenka Biolková.

Klíče od vozu
18. 2. v podvečer oznámil 

muž, že nalezl na zemi na ulici 
Tolstého klíče od vozidla tovární 
značky Opel. Při sepnutí ovla-
dače bylo zjištěno vozidlo, ke 
kterému klíče patří. Hlídka pře-
vzala klíče od nálezce a předala 
je majiteli vozidla, kterého ope-
rativní technik nalezl v evidenci. 

Nemohla vstát
24. 2. v devět hodin dopo-

ledne požádala žena o pomoc 
Městskou policii Frýdek-Místek 
s tím, že přišla na návštěvu za 
svou maminkou na ulici Třa-
novského a nemohla se k ní 
dostat do bytu, jelikož měla klíč 
v zámku. Žena upadla na zem 
a nemohla vstát. Strážníci za 
pomoci klíčové služby byt ote-
vřeli a zjistili, že starší žena není 
zraněná, jen se nedokázala bez 
cizí pomoci postavit. I přesto byl 
na místo přivolán lékař, který si 
pacientku převzal do své péče.

Přepadení na náměstí
2. 3. v jednu hodinu odpole-

dne strážníky Městské policie 
Frýdek-Místek oslovily na ná-
městí Svobody dvě ženy, které 
oznámily, že viděly muže, který 
oloupil ženu o kabelku. Muže, 
který odcházel z náměstí, označi-
ly. Strážníci se pustili do stíhání a 
vše oznámili na dispečink měst-
ské policie. Muž byl strážníky do-
stižen na ulici U staré pošty, kde 
přišly všechny tři ženy a označily 
muže. „Na městském kamero-
vém systému byla celá událost 
zachycena, muž se snažil ženě 
vytrhnout kabelku, ta se nedala 
a přetahovala se s ním o ní, muž 
ženu táhl po zemi zhruba dva 
metry, a když žena křičela o po-
moc, tak ji pustil a odešel. Žena 
byla zraněná v obličeji a na ruce, 
na místo byla přivolána záchran-
ka a Policie ČR a tím byla událost 
předána k dořešení,“ informova-
la policejní preventistka Lenka 
Biolková.  (pp)

Občané Panských Nových 
Dvorů se ve středu na Hovo-
rech s občany nejprve k dota-
zům příliš neměli, a proto byli 
na úvod setkání seznámeni 
se studií proveditelnosti „Ka-
sárna ve Frýdeckém lese“, 
jejímž účelem bylo najít op-
timální způsob řešení využití 
areálu bývalých kasáren v 
souladu se strategickými a 
rozvojovými dokumenty měs-
ta Frýdku-Místku, s důrazem 
na respektování finančních 
limitů města a maximální pří-
nos pro obyvatele.

„Studie proveditelnosti je je-
nom prvním krokem, aby město 

Občany Nových Dvorů trápí sběrnaObčany Nových Dvorů trápí sběrna

HOVORY S OBČANY: Garantem za oblast Panských Nových Dvorů se stal náměstek primátora Petr 
Cvik.     Foto: Petr Pavelka

mohlo žádat o peníze z dotač-
ních titulů. Každopádně výsled-
kem revitalizace by mělo být 
místo, kde by občané našli klid, 
pohodu, relax, sport. Na jed-
né straně máme takovou zónu 
na Olešné, na druhé straně 
města bychom to chtěli vyvážit 

něčím podobným,“ vysvětloval 
Petr Šabrňák, vedoucí odboru 
územního rozvoje a stavebního 
řádu. Toto téma vyvolalo první 
dotazy a pak už se přítomní na-
plno rozpovídali o svých problé-
mech. Zástupci radnice dostali 
tipy na kácení stromů, podněty 

k zimní údržbě, pohybu chodců 
u nákupního centra a k opravě 
místních komunikací, ale stále 
nejvíce místním leží v žalud-
ku sběrna, která je podle nich 
zdrojem drobné kriminality. „V 
Rakousku soukromé sběrny 
vůbec nejsou, jen sběrné dvo-
ry. My s tou sběrnou také ne-
souhlasíme, byly tam kontroly, 
pokuty, ale provozovatel má 
v současnosti v pořádku vše, 
co k této činnosti potřebuje,“ 
sdělil Jaroslav Zezula, vedou-
cí odboru životního prostředí a 
zemědělství, který přibližoval i 
problematiku hřbitovního por-
tálu. Občanům této místní části 
bylo sděleno, že v jejich lokalitě 
bude od 8. do 13. dubna prová-
děn jarní úklid, kterého mohou 
využít k úklidu na svých pozem-
cích. V závěru jim byla přiblíže-
na také budoucnost Frýdecké 
skládky a postup města u Více-
účelové sportovní haly.  (pp)

Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje, sta-
nice ve Frýdku-Místku, a statu-
tární město Frýdek-Místek se 
v minulých dnech zabývali pro-
blémem přístupu hasičské tech-
niky k domům na sídlišti Riviéra. 

Požární bezpečnost a stromy na Riviéře
„V nedávné minulosti se totiž 

staly dva případy, kdy při požáru 
bytu v panelových domech na Ri-
viéře nemohla výšková technika 
hasičů evakuovat lidi ze zasa-
žených prostor. Překážkou byly 
vrostlé stromy v těsné blízkosti 
domů a vstupů do těchto domů,“ 
přiblížil Jaroslav Zezula, vedoucí 
odboru životního prostředí a ze-
mědělství. Zaměstnanci tohoto 
odboru spolu s velitelem zása-
hové jednotky hasičů prošli ulice 
Mozartova, 1. máje, Beethove-
nova, V. Talicha a J. Myslivečka 
a posoudili přístupnost záchran-
né a hasící techniky k jednotli-
vým domům. Pochůzkou bylo 
zjištěno, že se budou muset 
v zájmu bezpečnosti občanů ně-

které stromy u jednotlivých domů 
odstranit. „Celkem se jedná o 10 
kusů vzrostlých stromů, 17 stro-
mů menších a také několik keřů. 
V druhé polovině března přísluš-
níci Hasičského záchranného 
sboru z Frýdku-Místku budou tyto 
stromy kácet a technické služ-
by budou větve a dřevo ihned 
uklízet. V době kácení nebude 
možné v ulicích parkovat,“ sdělil 
Jaroslav Zezula.

Dodal, že vzhledem k tomu, 
že na Riviéře je velké množství 
dalších stromů, které budou za-
chovány, nedojde odstraněním 
těchto stromů z důvodu požární 
bezpečnosti ke snížení funkční-
ho a estetického významu ploch 
zeleně.  (pp)

K Mezinárodnímu dni pa-
mátek a historických sídel, 
který vyhlášením organizace 
UNESCO v roce 1982 připadá 
na 18. duben, vytvořilo Stře-
disko volného času Klíč ve 
Frýdku-Místku projekt pod ná-
zvem „Okolo Klíče celý svět“. 

„Jedná se o soubor volno-
časových aktivit, jejichž cílem 
je upozornit veřejnost na tento 
den, na světové i české památky 
a problematiku péče o ně. Akce 
budou probíhat v měsíci dubnu 
a projekt vyvrcholí 21. dubna 
zábavným programovým odpole-
dnem pro celou rodinu v Sadech 
Bedřicha Smetany v Místku,“ 
sdělil Patrik Siegelstein, zástup-
ce ředitele SVČ Klíč. Členové 
jeho kroužků a kurzů se mohou 
zúčastnit znalostní soutěže, a to 
vyplněním testu, který si mohou 
vyzvednout v Klíči nebo stáhnout 
z internetových stránek. Test je 
možno vyplnit doma a násled-
ně odevzdat. Správně vyplněné 
testy budou slosovány a hlavní 
cenou je rodinná celoroční per-
manentka do ZOO Ostrava.

„Pro všechny zájemce jsme 
připravili také soutěž ve skládá-
ní jednoduchého puzzle na čas. 
Kdokoliv může přijít do některé 
z budov SVČ Klíč a zúčastnit se 
skládání. Výsledky budou prů-

Okolo Klíče celý svět
běžně zveřejňovány na webo-
vých stránkách. Tři nejrychlejší 
vyhrají 10 % slevu na letní tábor 
dle vlastního výběru,“ prozradil 
další akci Patrik Siegelstein.

V rámci projektu vyhlašuje 
Klíč ještě výtvarnou soutěž pro 
základní a střední školy, středis-
ka volného času a další školské 
organizace výtvarnou soutěž na 
téma „Památka, kterou bychom 
chtěli navštívit.“ Soutěž je ur-
čena skupinám žáků a hlavní 
cenou pro vítězné skupiny je 
víkendové výtvarné soustředění. 
Vítězné práce budou vystaveny 
na dubnové akci v Sadech Bed-
řicha Smetany. Výstava bude 
poté pokračovat v prostorách 
SVČ Klíč FM do 3. května.

Součástí projektu je dále au-
tobusový výlet na hrad a do jes-
kyní, výtvarná dílna, ve které si 
účastníci vyrobí originální triko, a 
fotografická soutěž na faceboo-
kových stránkách Klíče. Památ-
kovému tématu bude věnováno i 
jedno setkání kulinářského cyklu 
„Dobroty v soboty“.

Vítězové jednotlivých soutěží 
budou vyhlášeni a odměněni 21. 
dubna na akci „Okolo Klíče celý 
svět“ v Sadech Bedřicha Smetany.

Bližší informace o projektu zís-
káte na webových stránkách www.
klicfm.cz nebo přímo v Klíči.  (pp)

HASIČSKÝ POTĚR: Hasiči se sešli u příležitosti 40. výročí vzni-
ku Celostátní sportovní hry Plamen. Jak je vidět ze snímku, o 
budoucnost se hasiči bát nemusí.                   Foto: Petr Pavelka



4 Březen 2013Školství

Základní škola a mateřská 
škola Naděje ve Frýdku-Míst-
ku navázala na úspěšný pro-
jekt Partnerství škol Come-
nius z posledních let. Na 
období 2012-2014 byl škole 
schválen Národní agenturou 
pro evropské vzdělávání dal-
ší projekt, tentokrát zaměře-
ný na vzdělávání menšin a 
etnických skupin.

V projektu pracují evropské 
školy, které poskytují vzdělávání 
dětem z nízkého sociokulturního 
prostředí, dětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami a rovněž 
dětem různých národů a ras. 

Pro naši školu je přínosná 
spolupráce se školou v Brestu 
ve Francii a se školami v Exete-
ru a Gloucesteru ve Velké Britá-
nii. Není bez zajímavosti, že prá-
vě v těchto školách se vzdělávají 
mj. také české a slovenské děti 
rodin romského etnika. Rodiny 
těchto žáků přicházejí za prací 
právě do oblastí, kde se školy 
nacházejí. V projektu si pedago-
gové vzájemně vyměňují zkuše-

Multikulturní výchova mezinárodně

nosti při výuce žáků, kteří mají 
rozličné podmínky pro vzdělá-
vání. Žáci partnerských škol, 
ve kterých žáci-imigranti hovoří 
rozdílnými jazyky, si vyměňují 
obrázkové slovníčky, ale také 
mohou při videokonferenci mezi 
sebou komunikovat česky – a to 
právě se žáky, jejichž rodiny se 
odstěhovaly.

S polskou školou z Lipie si 
pedagogové porovnávají struk-
turu vzdělávání, úroveň vědo-
mostí žáků 1. stupně základní 

školy a zejména nabídku učeb-
nic pro žáky. Návštěva v italské 
škole v Cagli a její žáci nás te-
prve čekají.

Evropské projekty Partner-
ství škol jsou pro učitele velkým 
obohacením. Mohou porovnat 
vzdělávací systémy, konkrétně 
se setkat a pracovat se žáky 
partnerských škol, srovnávat 
podmínky vzdělávání i financo-
vání školství v jednotlivých ze-
mích EU.  Dana Zemánková,

 ředitelka školy

V rámci výzvy projektu 
IKEA ČR ve spolupráci se 
Sdružením TEREZA žáci de-
vátého ročníku lískovecké 
základní školy zpracovali pro-
jekt „Vybudujeme skalku“.

„Navrhli jsme využít ne-
vzhledný svah pro vybudování 
skalky. Ve spolupráci s pra-
covníky školy přeměníme svah 
na skalku osázenou okrasnými 
keři, doplníme kameny, vy-
sadíme cibuloviny, skalničky, 
doplníme jmenovky. Projekt 

Vybudujeme skalku
a vlastní návrh jsme zpraco-
vali, uvedli předběžnou sumu 
peněz, kterou budeme potře-
bovat, a odeslali jej Sdružení 
TEREZA. Probíhalo hlasování, 
my jsme se s pomocí vlastníků 
IKEA zákaznické karty umístili 
na 19. místě, a tak může být 
náš projekt zrealizován. Doufej-
me, že se vše vydaří a my zlep-
šíme vzhled naší školní zahra-
dy, kterou všichni žáci využívají 
k pobytu v přírodě,“ říká za žáky 
9. třídy Lucie Adamusová.

Druháci z „DVOJKY“ jsou 
zvídaví žáci. Tentokrát se 
vydali na výstavu o škole. 
V Muzeu Beskyd zhlédli dvě 
historické školní třídy a učeb-
ní pomůcky z doby Rakous-
ka-Uherska a první republiky.

Děti si mohly prohlédnout sta-
rá vysvědčení, výkazy, omluven-
ky z výuky typu: „Omluvte syna, 

Škola včera a předevčírem
nemohl přijít do školy – musel 
pást krávy, pracovat na poli …“.

Děti také hodně překvapilo, že 
chlapci a dívky se učili odděleně, 
že tělesné tresty nebyly ve škole 
žádnou výjimečnou událostí.

Po návratu z výstavy jsme si 
ve škole ještě pustili pohádku 
s dobovými kostýmy. Bylo to hez-
ké první březnové dopoledne.

Během minulého měsíce 
navštívily děti z naší MŠ po-
licejní služebnu Policie ČR 
ve Frýdku-Místku. Ochotní 
policisté předvedli dětem 
policejní vozidla, děti mohly 
nahlédnout do místnosti, kde 
se přijímají telefonní hovo-
ry, a nejvíce je pak nadchlo, 
když jim policisté ukázali celu 
předběžného zadržení, kde 
už strávil noc nejeden zloděj 
z našeho města a okolí. 

Děti z MŠ Sněženka na 
návštěvě u Policie ČR

Zážitkovou formou si osvo-
jily poznatky o důležité práci 
policistů a z policejní služebny 
odcházely nadšené. Mateřská 
škola Sněženka děkuje celému 
obvodnímu oddělení Policie 
ČR ve Frýdku-Místku pod ve-
dením npor. Ing. Pavla Gurníka 
a také prap. Petru Chaloupkovi 
za přínosné informace a zají-
mavý zážitek pro děti.

  Pavla Hanáková,
 učitelka MŠ Sněženka

Žáci 8. A třídy přišli s ná-
padem přespat ve škole. Akce 
byla dlouho plánovaná a ně-
kolikrát odkládaná, ale možná 
právě proto pak stála zato.

„U školy jsme se sešli v 17:00. 
Hned jsme se přesunuli do učeb-
ny dramatické výchovy, která se 
pro tuto noc stala naší ložnicí. 
Kolem 18. hodiny jsme tu byli 
opravdu už všichni, a tak začala 
první bojovka ve stylu Pevnosti 
Boyard. Tři náhodně utvořené 
skupinky čekal dvouhodinový zá-
pas o 11 klíčů. Získání některých 
z nich bylo velmi náročné, takže 
ne všichni se mohli radovat ze 
100% výsledku. Museli jsme pro-
kázat svůj postřeh, logickou úva-
hu, trpělivost, odvahu, rychlost, 
šikovnost, přesnost, všeobecný 
přehled a další dovednosti. Záro-
veň jsme nesměli zapomenout na 
pravidla týmové práce a fair play 
hry. Klíče jsme z různých skrýší 
vytahovali rozmanitými způsoby, 
mnohé hráčky neváhaly nasadit 
ani svou krásu – líčení nelíčení, 
hlava byla v lavoru s vodou. Nej-
těžší bylo asi překonat „laserové 
území“, rozluštit nejednu logickou 
hádanku a vylovit klíč z nádoby 
plné jakéhosi „fuj“. Nakonec nás 
ale stejně všechny čekal „otec 
Fouras“, který nám dal několik 
indicií na to, abychom domysleli, 
kde na nás čeká poklad. Pravda, 
tento úkol nám zabral notnou 
chvíli, protože více hlav více ví, 
ale jak známo, také více pomýlí. 
Nakonec však poklad skončil 
tam, kde patřil. Po nich jsme si 
ještě pochutnali na palačinkách, 

Noční Pevnost Boyard „Pod Sovou“
které pro nás nasmažila naše 
třídní, paní Klečková a spolužák 
Kuba Mlčoch, který ukázal, že 
se v kuchyni opravdu umí otá-
čet,“ popsaly Jana Šodková a 
Daniela Milotová.

„Po večeři jsme se ze školní 
kuchyňky vrátili zpět do „ložni-
ce“, kde jsme hodně dlouho hráli 
spoustu her, u kterých jsme si 
určitě prodloužili život, protože 
jsme se u nich neuvěřitelně na-
smáli. Když však odbila hodina 
duchů, paní učitelky k naší ne-
libosti legraci zastavily. My už 
jsme však tušili, že zábavě ještě 
není konec. A taky že jo. Násle-
dující minuty totiž patřily stezce 
odvahy, při které bylo důležité 
překonat strach a projít potmě 
celou starou budovu sám. Ni-
kdo přesně nevěděl, kde a jaké 
strašidlo čeká. Znali jsme jen cíl 
cesty – měli jsme dorazit k naší 
třídě a potvrdit úspěšnost splně-
ní úkolu svým podpisem. Bater-
ky jsme neměli a krátká cesta to 

nebyla! Přesto však na listině 
nechyběl jediný podpis.

Nyní nás už tedy opravdu měl 
čekat odpočinek. Tedy podle 
představ dospělých členů naší 
výpravy. Je logické, že výjimečné 
situace se musí náležitě využít. A 
tak se samozřejmě pokračovalo 
v zábavě. Usnuli jsme až kolem 
páté hodiny. Snídaně se nesla 
ve stylu „Co sis přinesl, to máš.“ 
Pak nás neminula v pořadí již 
třetí bojovka, protože jinak se 
úklid učebny nazvat nedá. Před 
devátou jsme se rozešli do svých 
domovů, abychom po spaní ve 
škole dělali co? No jasně, hádáte 
dobře… pořádně se vyspali! A 
tak nám ještě zbývá poděkovat 
našim učitelkám, Ivaně Klečkové 
a Lence Drahotuské, za zajímavý 
program a také za odvahu s námi 
tuto akci přetrpět. My jsme si noc 
ve škole náramně užili a doufá-
me, že takových akcí bude ještě 
spousta,“ doplnily Viktorie Židko-
vá a Dagmar Hrušťáková z 8. A.
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Všechny děti MŠ Lísko-
vecká se se zimou rozloučily 
netradičními zimními olympij-
skými hrami. Nejprve společ-
ně vytvořily své třídní mas-
koty – skřítky Zimníčky, kteří 
celé dění provázeli.

V hernách děti imitovaly 
bezpečný přechod po zamrz-
lém rybníce, chůzi po ledo-
vých krách, papírové koulování 
terče, strefování „ledovými“ 
kostkami do branky, společné 
stavění iglú, slalomové bobo-
vání a jiné disciplíny. Závěrem 
děti svým maskotům společně 

MŠ Lískovecká se rozloučila se zimouMŠ Lískovecká se rozloučila se zimou

vytvořily sněhové obydlí na 
zahradě MŠ. Všem se líbilo, 
že nebylo poražených, ale jen 

vítězů – všech, kteří si hrátek 
užili a zúčastnili se.

Renáta Zahradníková

Lískovečtí žáci základní 
školy se v půli února vydali 
na návštěvu dětí mateřské 
školy s cílem seznámit děti 
s mobilním telefonem a jeho 
dalším osudem, když není 
provozuschopný. 

„Přinesli jsme jim již rozebraný 
mobilní telefon a společně s dět-
mi jsme ho popisovali. Děti byly 
šikovné, poznaly mnoho součás-
tek. Od nás se třeba dozvěděly, 

Akce pro děti v lískovecké MŠ
že i mobilní telefon obsahuje 
malé množství vzácných kovů, 
například zlata. Děti nám přiřa-
zovaly své obrázky ke správným 
kontejnerům a potom je všech-
ny vybarvily. Společnými silami 
jsme se naučili kousek básničky, 
která byla z naší vlastní tvorby. 
Dětem tato návštěva určitě něco 
nového přinesla a my se budeme 
těšit někdy příště,“ sdělila za žáky 
9. třídy Lucie Adamusová.

Ve čtvrtek 7. března se žáci 
4., 5., 6. a 8. třídy ZŠ Lískovec 
účastnili besedy s pracovníkem 
Ekokomu. Doplnili si své zna-
losti o třídění odpadu, dozvě-
děli se o způsobech recyklace 
odpadů, o dalším využití těchto 
recyklovaných odpadů. Pracov-
níkem Ekokomu byli pochváleni 
za své dobré znalosti a zájem.

Velmi dobře reprezentovali naši 
školu žáci 4. a 5. třídy. Poděkování 
patří žákům 8. třídy - Filipu Oháň-
kovi, Matěji Strakošovi, Sabině Si-
korové a Nikole Strakové, kteří za-
jišťovali technické zázemí besedy.

Beseda s pracovníkem Ekokomu

Taky si lámete hlavu, jak to 
udělat, aby vaše dítě mělo po 
ukončení studia větší šanci 
získat kvalifikovanou práci? 
Pošlete ho na Střední prů-
myslovou školu, Obchodní 
akademii a Jazykovou ško-
lu v Místku. Několik učitelů 
této školy totiž strávilo letoš-

Dobrá angličtina – vstupenkaDobrá angličtina – vstupenka
k odborné praxi v Irskuk odborné praxi v Irsku

ní jarní prázdniny v irském 
Dublinu, aby tam domluvili 
podmínky účasti českých 
studentů na praxi v několika 
irských firmách s převážně 
technickým a ekonomickým 
zaměřením. Projekt byl finan-
cován EU v rámci programu 
Leonardo da Vinci.

Učitelé byli seznámeni se 
systémem školství v Irsku, de-
batovali také s ředitelkou oblast-
ního školského úřadu o podpoře 
dalšího vzdělávání učitelů v rámci 
nastolení změn v irském školství. 
Velmi zajímavé byly návštěvy 
dvou středních škol – technolo-
gických institutů, které připravují 
učně v rámci technických oborů, 
ale i techniky s diplomem.

Konkrétní podoba projektu 
představuje pro naše studenty 
jeden týden výuky angličtiny v 
Dublinu a poté dva týdny pra-
xe v jedné z dublinských firem. 
Studenti budou vykonávat prá-
ci, která je blízká jejich budoucí 
profesní orientaci. Tato forma 
zahraniční praxe se již velmi 
osvědčila na obdobných poby-
tech, které absolvují již několik 
let naši studenti v Německu. V 
době, ve které žijeme, je mobilita 
člověka, jeho schopnost vyces-
tovat, adaptovat se na jiné pod-
mínky a komunikovat nesmírně 
důležitá pro jeho možnosti zís-
kání dobrého uplatnění v praxi.

Počet studentů, kteří budou mít 
možnost vycestovat do Německa 
nebo do Irska, bude 6 až 10 do 
každé země ročně. Projekt bude 
podpořen z fondů EU, takže finanč-
ní zátěž pro rodiny zapojených stu-
dentů bude prakticky nulová.

KOUZELNÝ SVĚT VE HVĚZDÁRNĚ: 12. března navštívila naše 
MŠ hvězdárnu ve Valašském Meziříčí. Děti se zábavnou formou 
seznámily se základními informacemi o obloze, planetách, sou-
hvězdích a objevování vesmíru. Prezentace byla doplněna zají-
mavými fotografiemi a animovanou pohádkou. 

Za MŠ Kouzelný svět Bc. Alena Hrůzková

ZŠ a MŠ Lískovec navázala 
úspěšnou spolupráci při pod-
poře a rozvoji technicky zamě-
řených talentů s ČVUT a kated-
rou telekomunikační techniky.

Lískovečtí žáci úspěšně soutěžili na ČVUT v Praze
Ve finále celorepublikové vě-

domostní soutěže pro mládež, 
organizované katedrou teleko-
munikační techniky FEL ČVUT 
v Praze, dosáhli žáci lískovec-
ké základní školy významného 
úspěchu. Kristýna Červenková 
z 8. třídy se umístila na krásném 
2. místě a Vojtěch Krusberský 
ze 7. třídy obsadil 3. místo.

Oba fináloví účastníci zaslou-
ží velké ocenění a uznání za svůj 
výkon, kdy museli po absolvo-
vání náročného vědomostního 

testu v kole prvním vypracovat 
prezentaci na vlastní zvolené 
téma a především následně 
svou práci obhájit před komisí 
tvořenou vědeckými pracovníky 
ČVUT v čele s předsedou prof. 
Ing. Dušan Magou, PhD.

Po kolečku prezentací došlo na 
nelehké zvídavé otázky poroty. Po-
rota následně určila pořadí a lísko-
vecká škola obsadila dvě místa na 
pomyslných stupních vítězů.

Výsledek je výzvou do let dal-
ších, kdy se zájemci o přírodní 

a technické obory mohou opět 
ukázat své znalosti a dovednosti. 
Závěrem je třeba připomenout, 
že soutěže se v této kategorii 
zúčastnilo přes 290 žáků z celé 
republiky. O to víc vyniká práce 
učitele Mgr. Libora Kvapila, který 
žáky uměl pro práci nadchnout a 
odborně připravit natolik, že do 
desetičlenného finále v Praze 
se kromě dvou výše zmíněných 
dostali ještě další dva lískovečtí 
žáci – Martin-Alex Nalepa a Jo-
hana Supíková.
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JIČÍN NESTÍHAL: Valcíři mají před jarem formu.      Foto: Petr Pavelka

Výborný výkon, šest bra-
nek a spousta dalších ještě 
nevyužitých. Tak vypadalo 
předposlední vystoupení na-
šich fotbalových A mužů před 
ostrým jarním startem MSFL.

Fanoušci se mohli opět pře-
svědčit, že zvěsti o dobré hře 
Lipiny jsou pravdivé. Po výbor-
ném představení v Dubnici a v 
Kravařích (tam chyběly pouze 
branky) i utkání s divizním No-
vým Jičínem sneslo ty nejpřís-
nější kritéria. Ustálená sestava 
(otazníky visí jen nad sestavením 
útočné dvojice) už ve 4. minutě 
Teplým, po přihrávce Cepláka, 
prověřuje pozornost brankáře 
Nového Jičína. Ten však vytěs-
ňuje na roh. O základní sestavu 
bojující Teplý v šesté a dvanácté 
minutě střílí těsně vedle. Ve 12. 

Fotbalisté mají slibnou formuFotbalisté mají slibnou formu
MFK F-M – TJ NOVÝ JIČÍN 6:0 (4:0)MFK F-M – TJ NOVÝ JIČÍN 6:0 (4:0)

minutě už ale Molnár po centru 
Žídka otevírá skóre předgenerál-
ky na Prostějov – 1:0. Naši hrá-
či hýří aktivitou a Švrčkův centr 
končí překvapivě v síti a v čase 
18:28 vedeme 2:0. A jsme dál 
stoprocentní v proměňování šan-
cí. Ceplákovu standardku posílá 
do sítě výborný hlavičkář Žídek 
– 3:0. Brankostroj se mezi 26. a 
38. minutou zasekl, Teplý trefil 
mezitím břevno, Molnár po akci 
Mozola pálil jen do gólmana a 
kapitán Literák hlavou mířil zase 
těsně vedle. Diváci se další bran-
ky do poločasu přeci jen dočkali. 
Žídek posílá ostrý centr do šest-
náctky soupeře a Teplý zvyšuje 
hlavou na 4:0. Mozol ještě před 
poločasovým hvizdem nastřeluje 
tyč. Hosté se za celý poločas ne-
dostali za naši výborně pracující 

obranu, tým prostě šlape.
Do druhého dějství se změni-

la pouze útočná dvojice a Bačík 

v 52. minutě střílí z voleje jen do 
středu brány. Bačíkův parťák 
Gulajev v 55. minutě zvyšuje 

už na 5:0. V 87. minutě po při-
hrávce Bačíka potvrzuje Gulajev 
pověst zabijáka – 6:0.

V sobotu 2. března se so-
kolky utkaly s Přerovem v 
odvetném utkání druhé části 
UNIQUA Extraligy žen. V do-
mácím prostředí sice prohrály 
koncovku první setu, ale nako-
nec zaslouženě zvítězily 3:1. 

„Na zápas s Přerovem jsme 
se chystaly velmi pečlivě. Vědě-
ly jsme, že je to jeden z nejdůle-
žitějších zápasů a budeme bo-

Důležité vítězství nad Přerovem
jovat o 3. místo v tabulce. Hru s 
Přerovem nemáme moc v obli-
bě, a proto jsme je chtěly porazit 
s co nejlepším výsledkem. První 
set byl hodně nervózní a vy-
rovnaný, avšak my udělaly víc 
chyb, a proto si Přerov připsal 
první set na svou stranu. Ve 
druhém setu jsme na ně vletěly 
a nedaly jim šanci díky našemu 
útoku a servisu. Proto také set 

skončil velkým rozdílem, a to 
25:9 v náš prospěch. Třetí a 
čtvrtý set byl hodně vyrovnaný, 
ale my dokázaly vždy v kon-
covkách utéct,“ podala report z 
utkání Martina Mukařovská.

Přes odhodlání navázat na 
výhru i v Olomouci, na Hané 
sokolky nepředvedly výkon po-
dobný tomu proti Přerovu a pro-
hrály hladce 3:0.

Bývalí Frýdečáci Milan Ber-
ka a Míla Krahulík se mohou 
po víkendovém utkání há-
zenkářské extraligy jen smát. 
Jejich tým totiž s házenkáři 
Frýdku-Místku prohrával ve 
34. minutě rozdílem deseti 
branek (10:20), ani to však 
hostům nestačilo k bodové-
mu zisku. Tým, který hraje v 
letošní sezoně o záchranu, 
totiž dokázal i tento vcelku lu-

Házenkáři neuvěřitelně zkolabovali
Město Lovosice - SKP F-M 29:28 (10:18)

xusní náskok promrhat. 
A přitom když se podíváte do 

tabulky, mělo být střetnutí jasnou 
záležitostí domácího celku. Zápas 
střelecky sice otevřel domácí Motl, 
ale pak se režie ujal podceňovaný 
tým z Frýdku. V brance zářil Šol-
tés, když první tři sedmičky domá-
cích za svá záda nepustil. První po-
ločas tak skončil 10:18 pro Frýdek.

Po změně stran domácí zou-
falství ještě vyvrcholilo. Ve 34. 

minutě totiž hosté vedli dokonce 
10:20! „Vyloženě jsme se vítěz-
ství zalekli. V závěru druhého 
poločasu to byla z naší strany 
chodící házená. To, co nám šlo 
v první půli, se po změně stran 
úplně vytratilo. Je neskutečné, co 
my dokážeme ztratit,“ kroutil hla-
vou po utkání frýdecko-místecký 
asistent trenéra Petr Mazur.

Házenkáři neuspěli ani v Plz-
ni, kde prohráli 33:28 (17:14).

Starší žákyně U15 uspěly 
v Olomouci a prohrály v Ostravě. 
Oba zápasy se vyznačovaly ma-
lým počtem dosažených bodů, 
obrany byly lepší, než útok.
OSK Olomouc - BK Frýdek-

-Místek 45:50
Čapatá 20, Milotová 9, Kasa-

nová 6, Ručková 6, Hlavová 5, 
Kučerová 2, Vlčková 2.

SBŠ Ostrava - BK Frýdek-
-Místek 56:45

Čapatá 15, Hlavová 10, Kasa-

Basketbalisté BK F-M byli úspěšní
v polovině svých mistrovských utkání

nová 8, Milotová 7, Ručková 5.
Starší minižákyně U13 odehrá-

ly dvě vyrovnaná utkání proti tra-
dičnímu soupeři a jednou výhrou 
upevnily své postavení ve středu 
tabulky oblastního přeboru.

BK Frýdek-Místek - SBŠ 
Ostrava A 57:34 a 49:54

Staňurová 18+15, Riedelová 
15+6, Zátopková 8+10, Mar-
tynková 8+0, Vojkovská 4+2, 

Bačová 2+6, Mahdoňová 2+6, 
Kuběnová 0+4.

První zápas začal ve vlažném 
tempu, domácí hráčky zpočátku 
neproměnily řadu šancí z pro-
storu pod košem a zbytečně 
ztrácely míče. To změnily k lep-
šímu ve druhé čtvrtině a potom 
už měly celý zbytek utkání pod 
kontrolou. Také ho dovedly do 
vítězného konce. Druhé utkání 
pro ně začalo ještě hůř, než to 
první. Děvčata si asi myslela, že 
se Ostrava porazí sama.

Družstvo mužů hrálo utkání 
oblastního přeboru 1. třídy v Kr-

nově, po dobrém prvním poloča-
se nezvládlo konec a prohrálo.
BK Krnov - BK Frýdek-Místek 

85:68
Nogol a Aleksa po 18, Mojžíšek 10, 
Olka a Pachlopník po 9, Hájek 5. 

Ženy předehrály svůj zápas 
a proti výborně hrajícím soupeř-
kám neměly žádnou šanci.

BK Frýdek-Místek - SBŠ 
Ostrava C 54:103

M. Schäferová 15, Bonková 11, 
Olejníková 8, Šimoňáková 5, 

Volná 5, Ševčíková 4, Jakobová 
2, Janošcová 1.

Nejmladší minižákyně U11 
měly opravdu perný víkend, dvě 
sobotní prohry se SBŠ Ostrava 
odčinily v neděli dvěma výhrami 
nad rezervou téhož klubu. 

BK Frýdek-Místek - SBŠ 
Ostrava A 22:116 a 18:98 

SBŠ Ostrava B - BK Frýdek-
-Místek 8:77 a 8:78 

Pro doplnění tohoto naděj-
ného družstva hledá klub další 
šikovná děvčata.  (kot)

ŠKOLNÍ KOPANÁ: Areál Městského fotbalového klubu Frýdek-
-Místek na Stovkách se stane v dubnu znovu dějištěm okresního 
(10. 4.) a krajského (17. 4.) finále chlapců středních škol a víceletých 
gymnázií v kopané O Pohár Josefa Masopusta. Turnaje pořádá 
Asociace školních sportovních klubů České republiky prostřednic-
tvím Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb Frýdek-Místek. 
Přihlášky do 29. března, více informací na tel.: 602 531 268.

Další dvě medaile atletů z MČR
Jako poslední z halových 

atletických šampionátů se ko-
nal žákovský v Jablonci nad 
Nisou. Na mistrovství vyrazila 
pětičlenná skupinka mladých 
atletů Slezanu Frýdek-Místek a 
vedla si výborně, když přivezla 
jednu zlatou, jednu bronzovou 

a navíc čtvrté, deváté, desáté a 
jedenácté místo.

Helena Benčová potvrdila roli 
favoritky v závodě na 800 m a 
po jasném postupu ze sobotní-
ho rozběhu naprosto suverénně 
ovládla nedělní finále.

(Pokračování na straně 7)
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fotbal mládeže

(Pokračování ze strany 6)
Od startu udávala ostré tem-

po, které soupeřky nedokázaly 
udržet, postupně odpadaly a He-
lena si s obrovským náskokem 
doběhla pro titul mistryně České 
republiky v nejlepším letošním 
čase 2:17.88 minuty. O druhou 
frýdeckou medaili se postaral v 
běhu na 1500 m Jan Tesarčík, 
který v sobotu vybojoval bronz v 
novém osobním rekordu 4:33.58 
minuty. Navíc v neděli přidal vý-
borné 4. místo na dvojnásobné 
trati v dalším osobáku 10:01.32 
minuty, když dlouho bojoval o 
svou druhou medaili a zařadil 
se tak mezi nejlepší běžce v 

Další dvě medaile atletů z MČR
ČR. Finále těsně uteklo Petře 
Pavláskové, která v sobotním 
rozběhu na 800 m doběhla na 3. 
místě v čase 2:30.32 minuty a v 
celkovém hodnocení jí patří první 
nepostupové, tedy 9. místo. Tak-
že jediné malé zklamání přinesl 
závod děvčat na 1500 m, kde 
Kateřina Krtková obsadila prů-
měrným výkonem 5:23.29 mi-
nuty až 11. místo. S úspěšným 
mistrovstvím se rozloučila dívčí 
štafeta 3x 300 m ve složení Ka-
teřina Krtková, Iveta Rašková, 
Helena Benčová solidním 10. 
místem a časem 2:16.41 minuty. 
Všem blahopřejeme a děkujeme 
za výbornou reprezentaci.

DOROST
mladší dorost U17 - Sokol 

Fryčovice 4:4 
Naňák 2, Matula, Belej

TJ Nový Jičín - mladší dorost 
U17 0:2 (0:1)

Naňák, Le Dinh
TJ Nový Jičín - mladší dorost 

U16 2:3 (0:1) 
Šafner, Janošec, J. Macíček
starší dorost U19 - Český 

Těšín muži 2:1 (2:1) 
Hykel (Štěrba), Sušovský 

(Vávra)
ŽÁCI

starší žáci U15 - Baník Ost-
rava 1:10 

Fotbal Třinec - mladší žáci 
U13 1:1 (0:1) 

J. Fukala
starší žáci U14 - Dobrá 11:0 

(5:0)
Pánek 4, Šaněk 2, Kudry 2, 

Klepáč, Kluz, Mrkvička
Fotbal Třinec - mladší žáci 

U12 1:8
D. Maceček 4, Beňa 2, Šimek, 

Fulnek
PŘÍPRAVKA

ročník 2002 - turnaj 
v Bílovci - (1. místo)

Výsledky FM (ve skupině): 
- SK Hranice 5:1 (Packo 2, Hru-
šovský, Mohyla, Kolář), - Jiskra 
Rýmařov 9:0 (Packo 4, Mohyla 
2, Bystřičan, Ruml, Hrušovský), 
- ŠSK Bílovec bílí 7:0 (Packo 2, 
Ruml 2, Mikulenka, Bystřičan, 
Mohyla), - Baník Ostrava 2:1 
(Ruml, Hrušovský).

Semifinále: FM - ŠSK Bílovec 
červení 6:0 (Ruml 2, Packo 2, 
Mohyla, Hrušovský).

Finále: FM - FC Vítkovice 4:1 
(Bystřičan, Ruml, Hrušovský, 
Packo).

Naši nejstarší fotbalisté z pří-
pravky se stali nakonec vítězi 
bíloveckého turnaje. Náš hráč 
Daniel Packo se stal navíc ještě 
nejlepším střelcem celého tur-
naje, Jan Málek byl pak zvolen 
nejlepším brankářem turnaje. 
Sestava FM: Jan Málek, Filip 
Kolář, Tomáš Havránek, Ja-

kub Mikulenka, David Kaszper, 
Josef Bystřičan, Tomáš Ruml, 
Matyáš Mohyla, Jiří Hrušovský, 
Daniel Packo.

ročník 2004 - turnaj 
v Polance - (4. místo)

Výsledky FM: - Baník Ost-
rava 0:4, - Poruba 3:2 (Koutný 
3), - Slavia Orlová 2:3 (Šrubař, 
Koutný), - SK Polanka 1:5 (A. 
Kowalczyk), - FC Hlučín 2:2 
(Koutný 2).

Sestava FM: Dlabal - Barčák, 
Čech, Koutný, A. Kowalczyk, F. 
Kowalczyk, Šena, Šrubař.
ročník 2005 - turnaj ve Smilo-

vicích - (závěrečná část)
Výsledky FM: - MŠK Žilina 

(Málek), - Jastrzebie 1:1 (Má-
lek), - SFC Opava 1:3 (Málek), 
- MFK Karviná 2:0 (Málek, Sle-
zák), - Baník Ostrava 4:0 (Málek 
2, Šimíček, Lázík).

Halová liga ve Smilovicích se 
hrála tříkolově v různých termí-
nech, vždy se stejnými soupeři a 
celkově jsme skončili na krásném 
4. místě z osmi kvalitních celků.

ročník 2006 - turnaj 
v Brušperku

Výsledky FM E: - SK Brušperk 
J 11:0 (Rašovský 5, Stalmach 
4, Fajkus, Szkandera), - Sokol 
Pustkovec G 7:0 (Rašovský 5, 
Stalmach 2), - Sokol Hukvaldy 
D 3:3 (Rašovský 3), - TJ Hlubina 
B 3:1 (Rašovský 2, Szkandera), 
-  SK Brušperk děvčata C 4:2 
(Rašovský 3, Stalmach), - FC 
Vítkovice B 5:1 (Rašovský 4, 
Stalmach), - FC Vítkovice C 3:4 
(Rašovský 2, Stalmach).

Sestava FM E: Denis Rašov-
ský, Adam Szkandera, Petr Vlček, 
Lukáš Fajkus, Richard Stalmach.

Výsledky FM F: - SK Bru-
šperk K 1:6 (Ježík), - FC Kozlo-
vice F 0:4, - FC Kozlovice G 3:1 
(Tománek, Ježík, Smékal), - SK 
Brušperk H 0:3, - Sokol Sedliště 
F 1:3 (Ježík), - Sokol Sedliště G 
0:4, - FC Vítkovice A 1:7 (Tomá-
nek). Sestava FM F: Samuel Je-
žík, Matěj Otýpka, Jakub Švec, 
Matěj Smékal, Jakub Tománek.

Projekt Beskyďáček, který 
nabízí možnost sportovat dě-
tem již na I. stupni základních 
škol, je už po několik sezón 
nedílnou součástí volejba-
lového klubu ŠSK Beskydy. 
Děti z Beskyďáčku se zábav-
nou formou učí základům Ba-
revného minivolejbalu. 

V průběhu roku pro ně ŠSK Be-
skydy připravuje nejen pravidelné 
tréninky, ale také kempy, příměst-
ské tábory a především turnaje, 
na kterých mohou děti předvést, 
co už se naučily, zasoutěžit si, 
získat nové zkušenosti – zkrátka 
prožít aktivní den. Novinkou škol-
ního roku 2012/2013, kterou pro 
malé Beskyďáčky připravil ŠSK 
Beskydy, jsou pravidelné úterní 
odpolední turnaje, jichž se mohou 
zúčastnit děti spolu se svými rodi-
či. Tyto turnaje jsou koncipovány 
pro 30 týmů ve všech barvách a 
setkávají se se stále větším ohla-
sem. Hala SPŠ na ulici 28. října 
se tak pravidelně mění v barevné 
hemžení, na kterém o body bojují 
jak děti, tak jejich rodiče, souro-
zenci či prarodiče. Hlavní organi-
zátorkou je Nikola Němcová, která 
k tomu podotýká: „Jsem ráda, že 
se naše turnaje setkaly s takovým 
zájmem a že děti pochopily, že je 
mnohem zábavnější a zajímavější 

Beskyďáček je stále aktivnější

strávit odpoledne v tělocvičně, než 
doma „na gauči“.“ 

Důkazem toho, že se tento 
projekt neustále a navíc úspěš-
ně rozvíjí, je také to, že se ŠSK 
Beskydy stal hlavním partnerem 
workshopu Barevného minivo-
lejbalu. Tato iniciativa České-
ho volejbalového svazu (ČVS) 
měla za cíl proškolit a prakticky 
ukázat všechny možnosti, které 
Barevný minivolejbal skýtá jak 

dětem, tak zejména všem trené-
rům, asistentům a pedagogickým 
pracovníkům, kteří pracují s dět-
mi v tělocvičnách a na hřištích. 
Za účasti špičkových českých 
odborníků v oblasti tělovýchovy 
dětí a mládeže vzniklo v hale 6. 
ZŠ komplexní metodické DVD, 
které ČVS poskytne všem zainte-
resovaným v oblasti Barevného 
minivolejbalu. Klub ŠSK Beskydy 
může těšit to, že jak jeho trenéři, 
tak malí Beskyďáčci jsou figuran-
ty na tomto výukovém DVD.

Projekt Beskyďáček se 
úspěšně rozvíjí mimo jiné také 
díky podpoře ze strany města 
Frýdek-Místek, nadace OKD, 
RC Sepetná a SVČ Klíč. Více 
o klubu ŠSK Beskydy, Besky-
ďáčku a jeho motivačním pro-
gramu, ale také harmonogram 
turnajů a další informace najde-
te na webových stránkách klubu 
www.sskbeskydy.cz nebo nově 
na facebooku www.facebook.
com/SSKBeskydy.

Vysoká škole sociálně správní, Institut celoži-
votního vzdělávání Havířov o.p.s. si koncem uply-
nulého roku připomenula 5 let od udělení státního 
souhlasu. Jestliže první soukromé vysoké školy 
vznikly před 14 lety, patří VŠSS Havířov spíše ke 
školám mladším. S čím vstupujeme do dalších let?

Studentům nabízíme dva bakalářské studijní 
obory Veřejná ekonomika a správa a Manage-
ment v sociální sféře. Oba studijní obory máme 
akreditovány do listopadu 2015. Náplň předmětů 
obsažených ve studijních plánech je průběžně 
aktualizována tak, aby studenti byli seznamová-
ni s nejnovějšími poznatky studovaného oboru a 
byli co nejlépe připraveni pro praxi. Cíl kvalitní 
přípravy studentů je podporován také tím, že se 
na výuce a vedení bakalářských prací společně 
s našimi kmenovými pedagogy podílejí také ko-
legové z jiných akademických institucí a přední 
odborníci z oblasti veřejné správy a sociálních 
služeb. Do budoucna nechceme zůstat pouze 
u dvou dříve zmíněných studijních oborů, ale 
chceme nabídku studia na naší vysoké škole 
obohatit. Portfolio bakalářských studijních oborů 
chceme rozšířit o studijní obor Sociální práce, o 
jehož akreditaci jsme požádali. Absolventům ba-

Představujeme Vysokou školu sociálně správní, Havířov
kalářského studia chceme v případě úspěšného 
procesu akreditace nabídnout možnost získat titul 
inženýr studiem navazujícího magisterského stu-
dijního oboru Veřejná ekonomika a správa.

Kvalitní pedagogická činnost vychází z tvůr-
čí činnosti naší vysoké školy. Většina projektů, 
které jsme řešili nebo řešíme, je zaměřena právě 
na oblast veřejné správy, na zvyšování její kvali-
ty a efektivnosti. Vysoká škola sociálně správní, 
Havířov je hrdá na to, že působí v Moravskoslez-
ském kraji a je jeho nedílnou součástí. Dokazuje 
to mimo jiné také tím, že její tvůrčí činnost je za-
měřená právě na tento region, na zvyšování jeho 
konkurenceschopnosti. 

Když bylo dříve zmíněno, že patříme spíše 
k mladším soukromým vysokým školám, je tře-
ba uvést také ještě jednu devizu VŠSS Havířov. 
Počtem necelých čtyřset studentů se řadíme také 
k menším vysokým školám. A právě uvedený po-
čet studentů nám umožňuje nabídnout studentům 
individuální přístup. Studentům v podstatě nabí-
zíme služby specializovaného vysokoškolského 
poradenství, přestože tuto činnost nemáme ještě 
institucionálně zabezpečenu organizačním útva-
rem, což chceme realizovat v následujícím období.
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V oblasti financí města: budeme využívat elektronických aukcí

Aukce byla dalším krokem k nové multifunkční hale pro lední sportyAukce byla dalším krokem k nové multifunkční hale pro lední sporty

Pro volební období 2010-2014 se koalice tvořená 
zástupci ČSSD, Nestraníky a KDU-ČSL zavázala plnit 
programové prohlášení rady města tak, aby naše město 
bylo i nadále místem, kde stojí zato žít, a to nejen v cen-
tru obce, ale i v okrajových částech. Inspirací je pro nás 
také evropská úroveň standardu v činnosti municipality.

Elektronická aukce je za-
jímavým nástrojem, jak zís-
kat co nejpříznivější cenu, 
ale pro zainteresované také 
pořádný adrenalin. Účastní-
ci aukce se trumfují, takti-
zují, zadavatelé trnou, jestli 
se dostanou na čísla, která 
potřebují vzhledem ke svým 
rozpočtům.

Pořádné napětí bylo cítit také 
ve čtvrtek 14. března v malé 
zasedací síni frýdecko-místec-
kého magistrátu, kde se poprvé 

konala elektronická aukce, kte-
rou byly vyhodnoceny nabídky 
v otevřeném nadlimitním řízení 
pro zadání veřejné zakázky, na-
víc v souvislosti se strategickou 
stavbou – halou Polárka.

I když byl systém odzkoušen 
v předpremiéře a vedení města 
se spolu s úředníky snažili po-
myslet na všechny možnosti a 
zádrhele, byli všichni v očeká-
vání, jak se povede „přímý pře-
nos“. Že půjde o velice taktický 
souboj, to dokazoval obrovský 

ELEKTRONICKÁ AUKCE: Premiéra přinesla skvělý výsledek.    Foto: Petr Pavelka
rozptyl hodnot, s nimiž jednotli-
vé přihlášené firmy do soutěže 
vstupovali. Mezi nejnižší a nej-
vyšší vstupní částkou byl rozdíl 
propastných 116 milionů. Nej-
nižší částka se mohla snižovat 
v půlmilionových krocích. Firmy 
měly půlhodinu na rozkoukání 
a potom už byly nasazeny tří-
minutové intervaly ke snížení 
nabídek. Změna ceny v po-
slední minutě měla za následek 
spuštění nového tříminutového 
času. Po 13 minutách vše za-
čalo na 333 milionech a poté se 
cena po půlmilionech pomalu 
šinula dolů. Přítomní členové 
vedení města povzbuzova-
li soutěžící na dálku k dalším 

změnám, aby se co nejdříve 
přiblížili psychologické hranici 
300 milionů korun. „O této část-
ce jsme se bavili jako limitující 
pro náš rozpočet. Když jsme ji 
překročili, všem se nám ulevilo 
a čekali jsme, kam až výsled-
ná cena spadne,“ vysvětlil pri-
mátor Michal Pobucký. Velké 
vzrušení přinesl výpadek tech-
niky, kterým nebyla ovlivněna 
aukce, ale pouze přenos jejího 
průběhu na radnici, ale vše se 
brzy dalo do pořádku a po pro-
lomení hranice tří set milionů 
už se množily spíše komentá-
ře, co si asi majitel dané firmy 
odškrtnul zrovna ze svých plá-
nů při dalším snížení ceny. Ti, 

co mají projekt haly dokonale 
prostudovaný, věděli, že ka-
ždou další změnou už se blíží 
okamžik, kdy bude vybrán re-
alizátor stavby, protože vzhle-
dem k objemu zakázky nebylo 
pravděpodobné, že se cena 
bude dále stlačovat. „Výsled-
ných 284 milionů korun – bez 
dph – firmy GEMO OLOMOUC 
bereme jako maximum možné-
ho a jsme s touto elektronickou 
aukcí maximálně spokojeni,“ 
komentoval výsledek primátor 
Michal Pobucký, který potvrdil, 
že tento systém zadání veřej-
ných zakázek je od 1. 1. 2013 
aplikován na všechny zakázky 
nad půl milionu korun. (pp)

S výsledkem výše po-
psané elektronické aukce 
souvisí i další bod progra-
mového prohlášení. Aby se 
zastupitelé mohli v otázce 
haly pro lední sporty co nej-
zodpovědněji rozhodnout, 

dostali všichni nabídku 
k prohlídce stavu Víceúče-
lové sportovní haly. Z těch 
opozičních ji den po elek-
tronické aukci ovšem využil 
pouze Rafael Kučík.

S ním na pochůzku osvětlující 

EXKURZE VE VSH: Všichni mají jasno?      Foto: Petr Pavelka

žalostný stav této stavby vyrazili 
kromě ředitele Sportplexu Petra 
Slunského, náměstka primátora 
Karla Deutschera ještě zastu-
pitelky Drahomíra Jurtíková a 
Jarmila Kožušníková, k ruce 
měli Karla Muroně, který má 

zkušenosti z více zimních sta-
dionů a všem svěřoval, s jakými 
provozními problémy se musí 
hala potýkat. Účastníci prohlídky 
tak viděli různá nutná provizorní 
řešení, vyvolaná nefunkčností 
haly, od zatékající střechy, přes 
nedostatek denního světla, za-
staralé osvětlení a elektroroz-
vody, nevyhovující akustiku, ne-
bezpečné schodiště i nefunkční 
hlediště až po absenci vzducho-

techniky a vlastního vytápění 
haly. „Kdokoli se se stavem haly 
seznámí, nemůže usilovat o její 
rekonstrukci. Bylo by to mrhání 
stamiliony do stavebně i dis-
pozičně naprosto nevhodného 
objektu,“ je přesvědčený ředi-
tel Sportplexu, kterého mrzelo, 
že vedle těch, kteří si chtěli jen 
dotvořit svůj osobní názor, nevi-
děl na prohlídce kritiky výstavby 
nové haly.  (pp)
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Pracoviště Centra pro zdra-
votně postižené Moravskoslez-
ského kraje o. s. ve Frýdku-
-Místku poskytuje jako jednu 
ze svých služeb osobní asis-
tenci dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. 

Posláním této služby je, aby-
chom zdravotně postiženým 
osobám či seniorům pomohli 
v jejich nepříznivé sociální situ-
aci způsobené vysokým věkem 
nebo zdravotním postižením. Naši 
osobní asistenti uživatele provázejí 
v jejich přirozeném prostředí, ale 
služba může být poskytována také 
ve školách či dalších místech dle 
přání klienta. Asistenti pomáhají 
uživatelům například při osobní 
hygieně, při podávání stravy, za-
jišťují chod domácnosti, doprovází 
uživatele k lékaři, na úřady nebo 
na kulturní akce a provádějí další 
činnosti vyplývající ze zákona. 

Osobní asistence Frýdecko-Místecko 
Tuto službu nabízíme obča-

nům z okresu Frýdek-Místek, star-
ším 6 let. Jedná se o službu čás-
tečně hrazenou uživateli, a to ve 
výši 60-90 Kč/h, dle platného ce-
níku. Při denní osmihodinové péči 
lze využít tzv. paušální sazbu. O 
volné kapacitě a bližších informa-
cích se mohou zájemci informovat 
v Centru pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje o. s., 
Kolaříkova 653, Frýdek-Místek, 
blízko Kapkovy vily v Místku či na 
telefonu 558 431 889 nebo e-mai-
lu czp.hajflerova@czp-msk.cz

Mgr. Hana Hajflerová,
sociální pracovnice

Dobrovolnické centrum 
ADRA, zaměřující se na organi-
zování dobrovolníků, zejména 
v sociálních a zdravotních služ-
bách, působí ve městě již devá-
tým rokem. V uplynulém roce 
ADRA vyslala přes 200 dobro-
volníků do osmi organizací na 
území města Frýdek-Místek. 
Dobrovolníci věnovali úctyhod-
ných 7800 hodin dětem, senio-
rům, osobám se zdravotním po-
stižením a sociálně potřebným.

K organizacím s nejvyššími 
čísly zapojených dobrovolníků 
patřil Domov pro seniory Frý-
dek-Místek, příspěvková orga-
nizace, která spolupracuje se 
sdružením ADRA od začátku 
její činnosti. Dobrovolníci u se-
niorů plní roli doprovázejících 
společníků, ať už na pokojích 
obyvatel domova, při společen-
ských událostech zařízení nebo 
v roli „asistujících“ při procház-
ce do okolí. Své místo nalezli 
dobrovolníci také na dětském 
oddělení frýdecko-místecké ne-
mocnice. V programu, který byl 
zahájen v roce 2009, si zkusilo 
roli dobrovolníka již na čtyřicet 
dobrovolníků. Dobrovolníci pod-
porují nejen hospitalizované dět-
ské pacienty, ale také samotné 
rodiče, kteří si po dobu společné 
hospitalizace mohou odpoči-
nout. U dětí získal velký ohlas 
projekt pohádkové babičky, kdy 
střídající dobrovolníci předčítají 
každý den část pohádky na dob-
rou noc. Jeden z nových dobro-
volnických programů zahájený 
v lednu 2012 v městském zaří-
zení Hospic dosvědčil, že lidé 
mají zájem o dobrovolnictví také 
u těžce nemocných. V uvede-
ném programu je v současné 
chvíli třicet aktivních dobrovolní-
ků. Dobrovolníci se angažují při 
svozu pacientů na bohoslužby 
nebo u předčítání. Dlouhodo-
bě působící a odborně vedení 

Na dvě stě dobrovolníků organizace 
ADRA věnovalo svůj čas potřebným

dobrovolníci doprovází pacienty 
v jejich posledních okamžicích. 
Nejsou podporou pouze člově-
ku opouštějícímu tento svět, ale 
také nejbližším, kterým pomáha-
jí nést těžké břemeno loučení. 

K dalším organizacím, které 
s dobrovolnickým centrem spo-
lupracují a kde plnili dobrovolníci 
důležitou roli, patří organizace 
Náš svět Pržno, pobočka Frýdek-
-Místek; Dětský domov na Hrázi; 
Domov se zvláštním režimem 
Beskyd; Žirafa Integrované cen-

trum a Léčebna pro dlouhodobě 
nemocné Gaudium. Tři desítky 
dobrovolníků byly zapojeny při re-
alizaci služeb Sociálního šatníku a 
Charitativního obchůdku ADRA.

Frýdecko-místecké centrum 
se těší na nové zájemce o dob-
rovolnickou činnost. Občané 
mohou kontaktovat pracoviště 
Dobrovolnického centra ADRA 
každou středu od 14:00 do 18:00, 
na Radniční ulici 1242, ve Frýdku-
-Místku. Bc. Lenka Hájková,
zástupce vedoucího DC ADRA

Náš domov poskytuje 
služby lidem starším 30 let, 
kteří jsou závislí na pomoci 
jiné osoby z důvodu chronic-
kého duševního onemocnění 
a nemohou žít ve svém do-
mácím prostředí. Přijímáme 
klienty z Moravskoslezského 
kraje, případně zájemce, kteří 
mají ke kraji vztah (mají zde 
příbuzné, rodiště).

Máme možnost ubytovat až 
50 osob a nabízíme veškeré 
služby, které klient vzhledem 
k svému stavu potřebuje: čistý 
a vkusně vybavený dvoulůžkový 
pokoj, koupelnu v těsné blízkosti 
pokoje, bezbariérový přístup do 
všech prostor, stravu 5x denně, 
volně přístupnou zahradu pro re-
laxaci a ochotný personál posky-

Oáza pokoje – domov se zvláštním režimemOáza pokoje – domov se zvláštním režimem
tující pečovatelskou a zdravotnic-
kou pomoc 24 hodin denně.

Pro klienty organizujeme také 
jednodenní výlety na kulturní pa-
mátky a výstavy, plesy, návštěvy 
kin a divadel, pravidelné návště-
vy bazénu a jednou ročně pořá-
dáme týdenní ozdravný pobyt. 

Pobyt a strava je hrazená 
klientem, a to ve výši dle aktuál-
ního ceníku. Veškeré informace 
naleznete na našich webových 
stránkách www.fm.charita.cz/
oaza. Rádi vám informace po-
skytneme také telefonicky, nebo 
při osobní schůzce. Individuálně 
lze domluvit prohlídku domova.

NABÍZÍME
• Ubytování a stravování

• Sociální a zdravotní péči
• Lékařskou péči – psychiatr, 

neurolog, praktický lékař
• Rehabilitaci

• Paměťové tréninky, společen-
ské hry

• Výtvarné vyžití – keramika, 
malování, zpěv, aj.

• Možnost práce i relaxace na 
přilehlé zahradě

• Výlety a ozdravné pobyty
• Pohybová cvičení
a návštěvy bazénu

• Canisterapii
Zřizovatelem Oázy pokoje, 

domova se zvláštním režimem, 
je Charita Frýdek-Místek. Mgr. 
Vlastimil Petr, vedoucí domova

Na jarní 
prázdniny (18.-
22. 2.) byl pro 
děti z Klubu 
Nezbeda při-
praven pes-
trý program. 
Všechny jeho 
činnosti byly 
spojené s po-
hádkovou té-
matikou. Však 
se také celá 
akce jmenovala 
„Pojďte s námi 
do pohádky“.

Každý den 
prázdnin byl za-
měřen na něco 
jiného: v pon-
dělí si děti vy-
zkoušely, jaké 
je to bojovat s drakem, přebírání 
hrachu jako Popelka a jiné do-
vednosti pohádkových bytostí. 
V úterý si vymýšlely svou vlastní 
pohádku, ve středu hrály hru na 
náměstí, při níž plnily úkoly. Jed-
ním z nich bylo i zjištění od ko-
lemjdoucích, jakou měli rádi po-
hádku ve svém dětství, a měly si 
k tomu nechat nakreslit obrázek. 
Další den jsme psali a malovali 
„Královské listiny“ pravým husím 
brkem a celá akce byla zakon-
čena hledáním pokladu.

Připravený program zabíral 
vždy jen část provozní doby, 
která bývá o každých prázdni-
nách pro děti prodloužena. Ve 
zbývajícím čase se děti věnovaly 
běžným činnostem, které v klu-
bu dělají. Našli se i takoví, kteří 
využili dobu prázdnin k doháně-
ní učiva a pilně se v klubu učili. 

Mgr. Alena Kopidolová

Jarní prázdniny v Klubu Nezbeda
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Lidé dnes stále častěji ode-
vzdávají vysloužilé lineární či 
úsporné zářivky k recyklaci. 
Ale proč vlastně a jaký je je-
jich další osud?

Zpětným odběrem a recyk-
lací osvětlovacích zařízení se 
od roku 2005 zabývá neziskový 
kolektivní systém EKOLAMP. 
Recyklace nefunkčních zářivek 
má dva velmi rozumné důvody. 
Tím prvním je ochrana životní-
ho prostředí před nebezpečnou 
rtutí, která je v těchto výrobcích 
v malém množství obsažena. Při 
vyšších koncentracích může tato 
jedovatá látka poškodit nejen ži-
votní prostředí, ale i naše zdraví. 
Druhým důvodem je opětovné 
materiálové využití, jež u zářivek 
v současnosti dosahuje 85-87%. 
Využitím recyklovaných materiá-
lů při další výrobě se šetří přírod-
ní zdroje surovin. 

Jak lze využít nefunkční zářivky?Jak lze využít nefunkční zářivky?
Obyvatelé statutárního města 

Frýdek-Místek mohou nefunkční 
zářivky zdarma odevzdávat ve 
sběrném dvoře (ul. Panské Nové 
Dvory – v objektu společnosti 
Frýdecká skládka, a. s., ul. J. 
Čapka – sídliště Slezská – bývalý 
areál stavebnin BETA, ul. Collo-
-louky – vedle supermarketu 
Tesco) nebo v obchodě při náku-
pu nových výrobků. Ze sběrných 
míst je EKOLAMP sváží do spe-
cializovaných recyklačních firem, 
v nichž jsou pro opětovné použití 
ze zářivek získávány především 
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, 
mosaz a další kovy se mohou 
znovu použít v kovovýrobě, např. 
pro součástky jízdních kol. Recy-
klované plasty jsou dobrou suro-
vinou pro zatravňovací dlaždice 
či plotové dílce a přečištěná rtuť 
je znovu využívána v průmyslo-
vé výrobě. Sklo se používá jako 
technický materiál nebo v někte-
rých případech i pro výrobu no-
vých zářivek.

Prostřednictvím EKOLAMPu 
se ročně recyklují miliony záři-
vek a výbojek. Stále ale velké 

množství zářivek končí v koši. 
Právě vy můžete pomoci tuto 

situaci změnit.
Více se o problematice na-

kládání s nefunkčními zářivkami 
dočtete na www.ekolamp.cz.

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spoluprá-
ci s Frýdeckou skládkou, a. s.,
zajišťující svoz komunálního od-
padu na území města Frýdku-
-Místku, harmonogram svozu 
objemného odpadu v roce 2013, 
tzv. „jarní úklid“, a to formou 
přistavení velkoobjemových 
kontejnerů. V letošním roce na 

V době od 12. 4. do 15. 4. 
bude umístěn velkoobjemový 
kontejner také na ul. Míru, a to 
v místě u prádelny a u hřiště, a 
Skalice – Kamenec, rozcestí. 
Kontejner bude umístěn v pátek 
dne 12. 4. v dopoledních hodi-
nách, stažen bude v pondělí 15. 
4. také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontej-
nerů ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ 
ODPAD (např. skříně, ostatní 
nábytek, koberce, matrace), 
NEODKLÁDEJTE nebezpečný 

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě 
a místních částech v roce 2013 – „JARNÍ ÚKLID“

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

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

HARMONOGRAM SVOZU

odpad (např. mazací a motorové 
oleje, olejové filtry, televizory, 
monitory, počítače, obrazovky, 
lednice, mrazáky, zbytky barev, 
laků a ředidel, použité obaly 
od postřiků, autobaterie a mo-
nočlánky, prošlé a nepotřebné 
léky). Tyto odpady můžete odlo-
žit ve sběrném dvoře (ul. Panské 
Nové Dvory – v objektu společ-
nosti Frýdecká skládka, a. s.,
ul. J. Čapka – sídliště Slezská – 
bývalý areál stavebnin BETA, ul. 
Collo-louky – vedle supermarke-

tu Tesco) nebo v mobilní sběrně 
(umístění zveřejněno na interne-
tových stránkách města – www.
frydekmistek.cz). 

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

Změna umístění velkoobjemo-
vých kontejnerů v rámci ulice vy-
hrazena. Pro informace se můžete 
obrátit na odbor životního prostředí 
a zemědělství, tel. 558 609 561 
nebo přímo na Frýdeckou skládku, 
a. s., tel. 558 440 066.

2. 4. a 16. 4.
Frýdek: Panské Nové Dvory – u č. 
p. 2416, Panské Nové Dvory – u 
býv. hřiště TJ Slezan, ul. K Hájku 
– u obchodu a u č. p. 2958, ul. Bru-
zovská – u vodárny
Místek: ul. Kollárova – u pečova-
telských domů, ul. Fibichova – po-
blíž gymnázia, ul. Pionýrů – u č. p. 
803-805

3. 4. a 17. 4. 
Frýdek: ul. K Lesu – naproti kříže, 
ul. Vršavec – u lesa, ul. Máneso-
va – Žižkova – u pivnice (POUZE 
DNE 3. 4.!), ul. Jeronýmova (u č. 
p. 394-399) (POUZE DNE 17. 4.!)
Místek: ul. Beethovenova – na 
parkovišti, ul. Myslbekova – u roz-
vodny, ul. Ke Splavu – u nádob na 
separovaný odpad

4. 4. a 18. 4.
Frýdek: ul. Slezská – na parkovišti, 
ul. Černá cesta – u obchodu, ul. Kři-
žíkova – autobusové stanoviště VP, 
ul. J Hakena – u večerky „Maják“, 

ul. Tolstého – u telefonní budky
Lískovec: za výrobnou krůtích 
výrobků

8. 4. a 22. 4.
Frýdek: ul. I. P. Pavlova – vedle 
č. p. 284, ul. Nad Mostárnou – u 
lávky, ul. J. Skupy – za kulturním 
domem, ul. Cihelní – u gymnázia a 
SOŠ (dříve 10. ZŠ), ul. Klicperova 
– u popelnic, ul. Slunečná – napro-
ti č. p. 290 (POUZE DNE 8.4.!), 
ul. Slunečná – naproti domů č. p. 
302–304 (POUZE DNE 22.4.!)

9. 4. a 23. 4.
Místek: ul. Hálkova-Březinova – u 
výměníku, ul. ČSA – u č. p. 1935 (na 
parkovišti), ul. Anenská – poblíž č. p. 
632, ul. Zd. Štěpánka – za restauran-
tem, ul. Bezručova – u betonových 
zábran, ul. K Olešné – u č. p. 1332

10. 4. a 24. 4.
Místek: ul. J. Trnky – u restaurace 
Morava, ul. Dr. Vaculíka – parkoviště 
za 8. ZŠ, ul. Frýdlantská – u věžáků
Lysůvky: u telefonní budky, na-

proti zahradnictví 
Zelinkovice: poblíž mateřské ško-
ly, u nádob na separ. odpad 
Chlebovice: u transformátoru a u 
pošty

11. 4. a 25. 4.
Frýdek: ul. Novodvorská – J. Čap-
ka, ul. M. Chasáka – u domu č. p. 
3149, ul. Pekařská – naproti domu 
č. p. 3057
Místek: ul. Pavlíkova – u nádob na 
separovaný odpad, ul. Lesní – za 
domem č. p. 505, ul. Palkovická – 
u podchodu

15. 4. a 29. 4.
Lískovec: u hasičské zbrojnice a 
u hřbitova
Skalice: u kulturního domu, u vrby 
(POUZE DNE 15. 4.!), u žampionár-
ny (POUZE DNE 29. 4.!), u kostela
Místek: ul. Polní – u hřiště, ul. 
Kolaříkova – naproti domu č. p. 
1589, ul. Spořilov – za domem č. 
p. 1612, ul. Čelakovského – bývalá 
prodejna

Máte dluhy,
které nejste 

schopni splácet? 
Mgr. Luboš Majzlík nabízí: 
• dluhové poradenství
• sestavení rodinného 

rozpočtu 
• sepsání oddlužení dle 

insolvenčního zákona

Info na 736 603 873
nebo na

www.majzlik-poradna.cz

Jarní vyšetření těla 

BIOREZONANCÍ 

na parasity,
viry a plísně. 

Do 30. 4. sleva 50%. 
Tel. 777 935 300 FM 

Pro inzerci volejte 603 249 743Pro inzerci volejte 603 249 743
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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-

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 19.-21. 3.
U krytého bazénu 26.-28. 3.

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
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“)
nebytové prostory o celkové výměře 99 m2 (sklad) 
objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/5 – objekt 
14b („Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 49,84 m2 (sklad) 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 402)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 403)
nebytové prostory o výměře 20 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 404)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, IV. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 501)
nebytové prostory o výměře 19,97 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 506)
nebytové prostory o výměře 41,54 m2, V. NP, kancelář
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 507)
nebytové prostory o výměře 45,17 m2, V. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (místnost č. 132)
nebytové prostory o výměře 10,28 m2, I. NP, kancelář 
objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov (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. plo-
cha („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, 
(„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
nebytové prostory o celkové výměře 10,40 m2, I.NP (trafika) 
objekt čp. 72, ul. J. Trnky 72
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (2 místnosti) 
objekt čp. 129, ul. Palackého
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
nebytové prostory o celkové výměře 22,11 m2, II.NP 
(sklad)
objekt bez č.p./č.e. – podchod mezi bývalým autobu-
sovým stanovištěm a prodejnou Albert
nebytové prostory o celkové výměře 23,10 m2 (obchod) 
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 18 m2, 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:

1. Základní škola Frýdek-
-Místek, Komenského 402, se 
sídlem Komenského 402, 738 

01 Frýdek-Místek, IČ: 68157894 
2. Základní škola Frýdek-Mís-
tek, 1. máje 1700, se sídlem 1. 
máje 1700, 738 02 Frýdek-Mís-

tek, IČ: 68157860 
3. Základní škola a mateřská 
škola Frýdek-Místek – Skalice 
192, příspěvková organizace, 
se sídlem Skalice 192, 738 01 
Frýdek-Místek, IČ: 75029782 
4. Mateřská škola Frýdek-Mís-
tek, Anenská 656, příspěvková 
organizace, se sídlem Anenská 
656, 738 02 Frýdek-Místek, IČ: 

75029774 
5. Středisko volného času Klíč, 

příspěvková organizace, se 
sídlem Pionýrů 767, 738 01 

Frýdek-Místek, IČ: 75105993 
STATUTÁRNÍ MĚSTO

FRÝDEK-MÍSTEK
RADA MĚSTA VYHLAŠUJE 

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místa 
ředitelů příspěvkových 

organizací dle seznamu pří-
spěvkových organizací, který 
je nedílnou součástí vyhláše-

ných konkursních řízení
Požadavky:

1. odborná kvalifikace pro přímou 
pedagogickou činnost a praxe 
podle zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

2. plná způsobilost k právním 
úkonům

3. znalost problematiky řízení a 
obecně závazných právních 
předpisů zejména v oblasti 
školství

4. občanská a morální bezúhonnost 
Písemně zašlete:

• přihlášku (uveďte kontaktní ad-
resu, telefon, případně e-mail)

• úředně ověřené kopie dokladů 
o dosaženém vzdělání (diplom, 
vysvědčení o státní zkoušce/
dodatek k diplomu, vysvědčení 
o pedagogické způsobilosti)

• úředně ověřený doklad o ab-

Druh práce: stavební technik 
správního úseku povolování sta-
veb na oddělení stavebního řádu
Místo výkonu práce: město Frý-
dek-Místek
Platová třída: 10 (platový stupeň 
podle délky uznané praxe v soula-
du s nařízením vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách 
a správě; možnost postupného při-
znání osobního příplatku dle záko-
na č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů)
Pracovní poměr: doba určitá – 
zástup za mateřskou a rodičov-
skou dovolenou

Požadované předpoklady:
1. vysokoškolské vzdělání sta-

vebního směru, popř. tech-
nického zaměření

2. obecné předpoklady dle usta-
novení § 4 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územně sa-
mosprávných celků

3. občanská bezúhonnost dolo-
žená výpisem z Rejstříku tres-
tů ne starším než tři měsíce 

4. znalost

Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí 
pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací

solvování studia pro ředitele 
škol a škol. zařízení v rámci 
dalšího vzdělávání pedago-
gických pracovníků v oblasti 
řízení školství, případně jeho 
doložení do dvou let od po-
čátku výkonu činnosti ředitele 
školy a školského zařízení 

• strukturovaný životopis, ve 
kterém se uvedou údaje o 
dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a 
dovednostech

• koncepci rozvoje základní 
školy (maximálně 4 strany 
strojopisu), mateřské školy a 
škol. zařízení (maximálně 3 
strany strojopisu)

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

• lékařské potvrzení o způso-
bilosti k vykonávání činnosti 
ředitele školy a škol. zařízení 
(ne starší 3 měsíců) 

• čestné prohlášení o plné způ-
sobilosti k právním úkonům

• písemný souhlas se zpracová-
ním osobních údajů pro účely 
těchto konkursních řízení ve 
smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních úda-
jů v platném znění

Ke konkursnímu řízení budou 
přijaty pouze přihlášky doložené 
kompletními doklady (přihlášku, 
životopis, čestné prohlášení, 
souhlas se zpracováním osob-
ních údajů a koncepci rozvoje 
školy, škol. zařízení vlastnoruč-
ně podepište).
Předpokládaný nástup do funk-
ce: 1. 8. 2013 na období 6 let
Informace: www.frydekmistek.cz
Přihlášky podejte do 8. dubna 
2013 na adresu: 
MAGISTRÁT MĚSTA FRÝD-
KU-MÍSTKU, Odbor školství, 
kultury, mládeže a tělovýcho-
vy, Radniční čp. 1148, 738 22 
Frýdek-Místek, k rukám Ing. 
Ilony Nowakové.
Obálku označte příslušnou školou 
nebo školským zařízením a textem: 

„konkursní řízení – neotvírat“

• zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a 
prováděcích vyhlášek

• zákona 500/2004 Sb., správní 
řád ve znění pozdějších předpisů

• zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů

5. uživatelská znalost práce 
s PC – Word, Outlook, práce 
s internetem

6. řidičský průkaz skupiny B
7. zkušenosti z oblasti státní 

správy a zkouška odborné 
způsobilosti na úseku staveb-
ního řádu výhodou

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k poby-
tu, jde-li o občana jiného státu
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno doložit 

mj. tyto doklady:

• životopis, ve kterém budou 
uvedeny údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných 
znalostech a dovednostech

• ověřená kopie dokladu o nej-
vyšším dosaženém vzdělání

• občanská bezúhonnost dolo-
žená výpisem z Rejstříku tres-
tů ne starším než tři měsíce
V přihlášce uveďte i číslo te-

lefonu nebo e-mailovou adresu, 
abychom vás mohli aktuálně in-
formovat o přesném datu a hodi-
ně výběrového řízení.
Předpokládané datum výběro-
vého řízení – čtvrtek 28. 3. 2013.

Zaslané materiály budou po ukon-
čení výběrového řízení skartovány.
Přihlášky s požadovanými doklady 
zasílejte v zalepené obálce s ozna-
čením „Výběrové řízení – neotvírat“ 
a s uvedením adresy uchazeče
do 22. 3. 2013 na adresu:
Magistrát města Frýdku-Místku

odbor územního rozvoje
a stavebního řádu

Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo stavebního technika správního 
úseku povolování staveb na oddělení stavebního řádu při odboru územního rozvoje a stavebního 

řádu Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ: 00296643
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1. Předmět výběrového řízení: 
Pronájem nebytových prostor 

- v objektu č.p. 1147, tř. T. G. Masaryka, k. ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek, které jsou v současné době užívá-
ny jako restaurace – kavárna Radhošť, včetně zázemí, 
a to od 1. 5. 2013. 
Objekt je zapsán v seznamu kulturních památek.
V roce 2009 byla provedena rekonstrukce kuchyně a 
zázemí.
Nebytové prostory v objektu mají celkovou výměru 435 
m2 (I. PP a I. NP-kavárna)

Pronajímaná plocha:
 I. PP: I.NP:
 - vstup + chodba 19,44 m2 - restaurace 37,80 m2 
 - sklady 40,89 m2 - restaurace 135,95 m2

 - chodba 43,92 m2 - WC 23,4 m2

 - WC 27,70 m2 - kuchyně 69,85 m2

  - vstup + chodba 35,67 m2

- v objektu č.p. 134, Palackého, k.ú. Místek, obec 
Frýdek-Místek, které jsou v současné době užívány jako 
restaurace ŠVEJK, včetně zázemí, a to od 1. 5. 2013.
Objekt je zapsán v seznamu kulturních památek. 
Nebytové prostory v objektu mají celkovou výměru 
569,75 m2.

Pronajímaná plocha:
 I.NP II.NP
- chodba 2,1 m2 - chladírna zeleniny 60,6 m2

- salónek 62,6 m2 - strojovna klima 51,7 m2

- výčep 79,5 m2 - šatna muži 7,6 m2

- jídelna 92,3 m2 - soc. zařízení muži 6,8 m2

- úklidová komora 1,9 m2 - umývárna ženy 2,6 m2

- chodba 3,7 m2 - WC ženy 1,45 m2

- přípravna zeleniny 6,6 m2 - úklidová komora 1,45 m2

- příruční sklad 8,7 m2 - šatna ženy 14,42 m2

- kuchyň 50,8 m2 - chodba 6,18 m2

- chodba 3,3 m2 - sklad 28,2 m2

- chladírna 4,7 m2 - výtah 1,2 m2

- chladírna 4,35 m2 - chodba 36,9 m2

- WC muži 10,9 m2 - zádveří 1 m2

- WC ženy 18,2 m2

2. Služby spojené s pronájmem:
Služby spojené s pronájmem nebytových prostor

v č.p. 1147 (Kavárna Radhošť): 
Náklady na teplo budou vyúčtovány v poměru podlaho-

vých ploch nebytových prostor pronajatých nájemci k cel-
kovému součtu podlahových ploch v zúčtovací jednotce, 
kterou tvoří budovy č.p. 1147 a č.p. 1148, Radniční, k. ú. 
Frýdek. (Pro informaci uvádíme, že náklady na teplo v roce 
2011 v zúčtovací jednotce činily 179 Kč/m2/rok bez DPH).

Vodné a stočné bude vyúčtováno v poměru podle 
náměrů podružných vodoměrů instalovaných v zúčtova-
cí jednotce, kterou tvoří budovy č.p. 1147 a č.p. 1148, 
Radniční, k. ú. Frýdek. (Pro informaci uvádíme, že cena 
vodného a stočného fakturovaná dodavatelem Severo-
moravské vodovody a kanalizace a.s. v roce 2011 činila 
55,50 Kč/m3 bez DPH). 

Dodávku elektrické energie si zajistí nájemce sám 
na základě vlastního smluvního vztahu uzavřeného 
s dodavatelem elektrické energie.

Zneškodňování odpadů vzniklých z činnosti nájemce 
v souvislosti s užíváním nebytových prostor si zajistí ná-
jemce sám na vlastní náklady.
Služby spojené s pronájmem nebytových prostor

v č.p. 134 (restaurace ŠVEJK):
Plyn, elektrická energie, teplo, pitná voda a stoč-

né podle skutečného odebraného množství, a to v ceně 
fakturované Národnímu domu Frýdek-Místek „příspěv-
kové organizaci“, dodavateli těchto služeb – měsíčně.

Servis dvou výtahů, televizní poplatek – přefak-
turace měsíčně.

Internetové služby – WIFI, poměrná část – měsíčně.
Zneškodňování odpadů vzniklých z činnosti nájemce 

v souvislosti s užíváním nebytových prostor si zajistí ná-
jemce sám na vlastní náklady.

3. Podmínky užívání:
objektu č.p. 1147

- zajistit polední „menu“ v ceně stravenky poskytova-
né Statutárním městem Frýdek-Místek zaměstnancům 
při zachování minimálně současného stavu

- poskytnutí součinnosti zejména při společenských a 
kulturních akcích Statutárního města Frýdek-Místek

- v nebytovém prostoru nebudou umístěny výherní 
hrací přístroje nebo jiná technická herní zařízení.

objektu č.p. 134
Nebytové prostory je nutno užívat způsobem stano-

veným pro koncept „ŠVEJK restaurant“, a to po dobu 
trvání smlouvy o poskytnutí práva na užívání konceptu 
„Švejk restaurant“.

Předmět pronájmu je vybaven zařízením dle koncep-
tu „Švejk restaurant“ (dále jen koncept), který je dušev-
ním vlastnictvím jeho dodavatele – DAOS PLUS s.r.o., 
sídlo Dvořákova 3, 320 03 Plzeň. 

Restaurace musí být provozována v souladu s tímto 
konceptem.

Součástí konceptu je i užití autorských děl Josefa 
Lady, nájemce není oprávněn tato díla jakýmkoliv způ-
sobem upravovat, měnit nebo šířit.

Nájemce je povinen platit nositeli autorských práv 
konceptu „Švejk restaurant“ poplatek za tato práva. Ten-
to poplatek činí 1.500 Kč + DPH měsíčně.

Nebytové prostory je nutné provozovat tak,
aby byly dodrženy následující požadavky:

• zajistit provozní dobu jak v restauraci, tak v kuchyni 
po dobu konání akcí v prostorách Národního domu 
(ráno – semináře, burza škol, Hornická desítka, večer 
divadla, plesy) 

• zajistit kvalitní obsluhu (po celou dobu trvání) na ak-
cích do velkého, malého a zasedacího sálu dle akcí a 
po dobu jejich konání

• nabízet gastro nabídku a nealko nápojů, pamlsků pro 
děti, mládež

• pracovník na obsluhu o přestávkách tanečních (bar 
nebo restaurace – 15 min. přestávka)

• na akcích pro mládež typu Tančírny, plesy pro školy 
rozšířit nabídku o jídla levnější (při výdeji jídla + neal-
ko použít mobilních barů)

• řádně, včas a na vlastní náklady zajišťovat úklid pro-
najatých prostor

Statutární město Frýdek-Místek a Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“
vyhlašují výběrové řízení na společný pronájem nebytových prostor v objektu
č.p. 1147 – kavárna Radhošť tř. T. G. Masaryka, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek

a č.p. 134 – restaurace ŠVEJK Palackého, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek
• jednotné oblečení pro personál
• zabezpečení zákazu kouření v průběhu vydávání 

obědů 11.00-14.00 hodin
• používání odsávání při vaření
• případně po dohodě zajistit obsluhu v barech (disko a 

zelený), a to pouze při akci po dobu konání
• v nebytovém prostoru nebudou umístěny výherní hra-

cí přístroje nebo jiná technická herní zařízení
4. Minimální výše nájemného:

Stanovuje se minimální výše nabídky nájemného:
objekt č.p. 1147 – 120.000 Kč/rok + DPH
objekt č.p. 134 – 360.000 Kč/rok + DPH.

5. Kritérium vyhodnocení výběrového řízení:
Základním a jediným hodnotícím kritériem

bude výše nájemného.
 6. Obsah a forma zpracování nabídky:

- účastníkem výběrového řízení mohou být fyzické 
osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo 
právnické osoby

- účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo 
předloží vyhlašovateli písemnou nabídku, a to za před-
pokladu splnění všech tímto vyhlášených podmínek, a 
to bez výhrady

- nabídka musí být předložena písemně v českém 
jazyce a podepsána uchazečem (u právnických osob 
v souladu se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v ob-
dobném rejstříku)

Povinný obsah nabídky:
- výše nájemného za užívání nebytových prostor v objektech 
č.p. 1147 a č.p. 134 (každý nebytový prostor samostatně)
- oprávnění k podnikání v souladu s podnikatelským zá-
měrem (kopie výpisu z Obchodního rejstříku, kopie živ-
nostenského listu na poskytování služeb v gastronomii)

- podnikatelský záměr uchazeče
- reference vč. délky praxe v oblasti gastronomie.

Předání nabídek
Nabídky na společný pronájem nebytových prostor 

budou přijímány do 25. 3. 2013 do 15 hod. 
Na nabídky přijaté po tomto termínu nebude brán 

zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky – osobně 
nebo poštou na níže uvedenou adresu v zalepené obál-
ce označené v levém horním rohu nápisem

„Výběrové řízení – společný pronájem kavárna
Radhošť a restaurace ŠVEJK – NEOTVÍRAT!!!“.
U nabídek podaných poštou rozhoduje datum poš-

tovního razítka (datum poštovního razítka 22. 3. 2013).
Adresa pro doručení nabídek: Magistrát města Frýd-
ku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek.

Poznámka:
Předmětem pronájmu budou rovněž movité věci 

umístěné v pronajímaných nebytových prostorách.
Zájemci o účast ve výběrovém řízení obdrží další in-

formace na Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 
10, odboru správy obecního majetku, Ing. Zdeňka Ursí-
niová, tel. 558 609 175, (nebytové prostory v č.p. 1147) 
a na příspěvkové organizaci Národní dům Frýdek-Mís-
tek, Palackého 134, Barbara Voznicová, tel. 558 113 
453, 777 728 097 (nebytové prostory č.p. 134).
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SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK,
tel: 558 434 154, 558 434 525

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

SVČ
te

SVČ KLÍČ

22. 3. - VELIKONOČNÍ DÍLNA
PRO RODIČE S DĚTMI

Přijďte k nám do Klíčku oslavit svátky jara. 
Budeme tvořit a vyrábět jarní a velikonoční 
dekorace, ozdobíme si i vyfouknutá vajíčka. 
V herně nás čekají jarní soutěže a úkoly se 
zvířátky. Přineste si dvě vyfouknutá vajíčka.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek, 16:00 – 18:00 hodin
Cena: 90 Kč
Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz

Na akci se přihlaste do 20. 3. 2013.
23. 3. - DOBROTY V SOBOTY

OVČÍ FARMA
Tentokrát si v naší kuchařské dílně upečeme z 
nadýchaného těsta, krému a marcipánu mufí-
nové dortíčky ve tvaru oveček. Každý si odne-
se celou ovčí rodinku. Přivítejme jaro s fantazií.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 767, Místek, 9:00 – 12:00 hodin.
Cena: 70 Kč
Informace: Martina Fatrdlová, 736 150 088, 
e-mail: martina@klicfm.cz

Na akci se nemusíte předem hlásit.
28. 3. - DEN SOUTĚŽÍ A HER
VELIKONOČNÍ PRÁZNDINY

Hola hoj! Zase tady máme prázdniny. Tento-
krát si je pořádně užijeme, protože budeme jen 
soutěžit a hrát si hry. Místa na ně bude dost. 
Využijeme totiž naši tělocvičnu. Pokud si to s 
námi chceš užít, tak neváhej a přihlas se včas.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, Slez-
ská 749, Frýdek,8:00- 16:00 hodin | Hlídání 
od 6:30 hodin.
Cena: 170 Kč
Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz

Na akci se přihlaste do 25. 3. 2013.
6. 4. - DOBROTY V SOBOTY

DORTOVÁ LÍZÁTKA CAKE POPS
Taková lízátka jste ještě neviděli. Vypadají 
jako malé nazdobené dortíčky, jen jsou na 
špejli. Výborně chutnají a jejich výroba je při-
tom tak jednoduchá. Skvělý dáreček pro blíz-
ké a zábava na sobotní odpoledne pro vás.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pioný-
rů 767, Místek, 14:00 – 17:00 hodin.
Cena: 60 Kč
Informace: Martina Fatrdlová, 736 150 088, 
e-mail: martina@klicfm.cz

Na akci se přihlaste do 4. 4. 2013.
7. 4. - SVĚTOVÁ TRIČKA

OKOLO KLÍČE CELÝ SVĚT
Necháme se inspirovat světovými památkami 
a využijeme je při barvení originálního trička. 
Můžete si tak domů odnést tričko s francouz-
skou Eiffelovou věží, egyptskou sfingou, an-
glickým Stonehenge, italskou věží v Pise a 
dalšími památkami. Přijďte si spolu s námi 
užít tvořivé odpoledne věnované Mezinárod-
nímu dni památek a sídel. S sebou si přineste 
bavlněné tričko světlé či bílé barvy.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 15 :00 – 17:00 hodin
Cena: 55 Kč
S sebou: světlé nebo bílé bavlněné triko.
Informace: Ivana Kulhánková, 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz

Na akci se nemusíte předem hlásit.
10. 4. - ATELIÉR DEA

BATIKA TECHNIKOU ŠIBORI
Technika šibori je japonská technika barvení 
hedvábí a látek s přírodními vlákny. Stejně 
se barví i proslulá japonská kimona. Touto 
technikou barvení vznikají krásné pravidelné 
geometrické vzory a mandaly. Přijďte si vyro-

bit krásný hedvábný šátek batikovaný šibori.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pioný-
rů 767, Místek, 17 :00 – 19:00 hodin
Cena: 150 Kč (zahrnuje i veškerý materiál a 
výtvarné potřeby)
Informace: Ivana Kulhánková, 731 167 010, 
558 111 765, e-mail: iva@klicfm.cz

Na akci se přihlaste do 8. 4. 2013.
NABÍDKA LETNÍCH

POBYTOVÝCH TÁBORŮ 2013
28. 6. – 7. 7.

ŠACHOVÝ TÁBOR | 10 dnů
Šachové turnaje i hříčky, sport, hry a soutě-
že v přírodě, celotáborová hra na téma Byl 
jednou jeden život.
Věk: 7-13 let
Ubytování: zděná budova, sprchy s teplou 
vodou
Místo: Chata Karolinka, Bzové, Karolinka
Cena: 4 100 Kč
Informace a přihlášky: Antonín Surma, 
telefon: 728 855 086, 558 111 762, e-mail: 
a.surma@chessfm.cz

1. – 13. 7.
PIRÁTI Z KARIBIKU | 13 dnů

Staňte se členy posádek pirátských lodí při hon-
bě za pokladem. Čekají vás hry, soutěže, kou-
pání, tábornické dovednosti, výtvarka i výlety.
Věk: 8-15 let
Ubytování: stany s podsadou, sprchy s tep-
lou vodou
Místo: Vigantice u Rožnova pod Radhoštěm
Cena: 4 100 Kč
Informace a přihlášky: Hana Valášková, 
telefon: 731 650 222, 558 111 772, e-mail: 
hana@klicfm.cz

12. – 22. 7.
PONORKOU KAPITÁNA NEMA | 11 dnů

Zažij 11 dní plných dobrodružství na tajuplném 
ostrově či 20 tisíc mil pod mořem. Navštiv 
s námi střed Země, potkej se s kapitánem 
Grantem. Celotáborová hra inspirovaná dílem 
Julese Verna nás zavede do doby objevů, vy-
nálezů, cestování a dobrodružství. Čeká vás 
celotáborová hra, diskotéka, kino, koupání, 
výlety apod. Bazén je v areálu tábora. Tábor 
se nachází v nádherném přírodním prostředí 
Jeseníků, oblasti s nejčistším ovzduším v ČR.
Věk: 7-16 let
Ubytování: dřevěné chatky, teplá voda, 
zděné sociální zařízení
Místo: RA Třemešek, Třemešek u Oskavy, 
okres Šumperk | www.tremesek.cz
Cena: 3 990 Kč
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon: 732 646 125, 558 111 761, e-mail: 
patrik@klicfm.cz

16. – 25. 7.
LET’S DANCE | TANEČNÍ TÁBOR | 10 dnů
Tábor pro holky a kluky, kteří mají rádi mo-
derní tanec. Taneční workshopy, taneční hry 
a soutěže, sport, karneval, koupání, soutěž 
Miss Tanec a další.
Věk: 6-16 let
Ubytování: zděná budova, teplá voda
Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 168, okres 
Frýdek-Místek
Cena: 3 600 Kč
Informace a přihlášky: Martina Fatrdlová, 
telefon: 736 150 088, 558 111 766, e-mail: 
martina@klicfm.cz

19. – 28. 7.
EXPEDICDE YDYKSEB | 10 dnů

Vydejte se s námi do Beskyd za dobrodruž-
stvím. Poznáme místní pověsti, budeme pá-
trat po strašidlech i zbojnících a možná na-
jdeme i slavný Ondrášův poklad. Čeká vás 
celotáborová hra, výlety, karneval, Bobřík 
odvahy, soutěže, výtvarka, sport i diskotéka.
Věk: 8-15 let
Ubytování: zděná budova, sprchy s teplou 
vodou
Místo: Chata Sachova studánka, Horní Bečva

Cena: 3 990 Kč
Informace a přihlášky: Ivana Kulhánková, 
telefon: 731 167 010, 558 111 765, e-mail: 
iva@klicfm.cz

19. – 31. 7.
ŘÍŠE FANTAZIE | 13 dnů

Dokážeme společně najít a zachránit říši 
Fantazie? Užijte si hry, soutěže, sportování, 
koupání, táborák, letní kino i noční hru.
Věk: 8-16 let
Ubytování: stany s podsadou, sprchy s tep-
lou vodou
Místo: Vigantice u Rožnova pod Radhoštěm
Cena: 4 100 Kč
Informace a přihlášky: Hana Valášková, 
telefon: 731 650 222, 558 111 772, e-mail: 
hana@klicfm.cz

27. 7. – 2. 8.
MŮJ PRVNÍ TÁBOR | 7 dnů

Letní pohádkový tábor pro děti, které na 
táboře ještě nebyly. Celotáborová hra plná 
pohádkových postav provede malé táborní-
ky celým týdnem.
Věk: 6-9 let
Ubytování: zděná budova
Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 168, okres 
Frýdek-Místek
Cena: 2 590 Kč
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 666, 558 111 763, e-mail: mar-
tin@klicfm.cz

29. 7. – 18. 8.
KRÁLOVSTVÍ STŘÍBRNÉHO 

TOLARU | 21 dnů
Stanový tábor se nachází v nádherném přírod-
ním prostředí nedaleko řeky Moravice. Vzdále-
nost k nejbližšímu obydlí je cca 1 km. Pro hry, 
soutěže a další táborovou činnost máme k dis-
pozici obrovskou louku a les. Celotáborová hra, 
na pohádková témata, kde bojuje dobro se zlem.
Věk: 7-13 let
Ubytování: stany s podsadou, latríny
Místo: Táborová základna, Rosoly u Žimro-
vic, okres Opava
Cena: 3 500 Kč
Informace a přihlášky: Jiří Šnapka, telefon: 
604 524 066, 558 111 773, e-mail: jirka@
klicfm.cz

4. – 13. 8.
HURÁ DO AFRIKY | 10 dnů

Prázdniny jsou tou nejlepší dobou na cesto-
vání. Sbalte si to nejdůležitější a vydejte se 
s námi na cestu. Naším cílem je Afrika – nád-
herný svět zvířat. Provázet nás budou lev Alex, 
žirafa Melman, zebra Marty, hrošice Glorie a 
parta všeho schopných tučňáků. Cestu si zpří-
jemníme hrami, soutěžemi a třeba i koupáním.
Věk: 6-12 let
Ubytování: zděná budova, stany s podsa-
dou, teplá voda
Místo: TZ Višňovka, Vyšní Lhoty 168, okres 
Frýdek-Místek
Cena: 3 900 Kč
Informace a přihlášky: Pavla Kozáková, 
telefon: 732 646 127, 558 111 749, e-mail: 
pavla@klicfm.cz

16. – 25. 8.
LETNÍ CIRKUSOVÝ TÁBOR | 10 dnů

Pojď s námi do světa cirkusové fantazie, 
který je plný klaunů, akrobatů, kouzelníků i 
žonglérů. Nauč se triky, nad kterými budou 
všichni žasnout. Celotáborová hra na motivy 
knížky Eduarda Basse, kouzlení, žonglování, 
malování na obličej, stínové divadlo, výtvar-
ka, koupání, výlety do okolí.
Věk: 8-14 let
Ubytování: zděná budova, sprchy s teplou 
vodou
Místo: Horský hotel Liptov, Ostravice
Cena: 3 990 Kč
Informace a přihlášky: Martina Fatrdlová, 
telefon: 736 150 088, 558 111 766, e-mail: 
martina@klicfm.cz

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY
Hudební duo ELLA

každý poslední pátek v měsíci

Jan Smekal - Beskydy, můj obývák
vernisáž v 17.00 h 20. března

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém nám.

(u křížového podchodu)

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

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

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.

Taneční studio DANCEPOINT
Růžový pahorek 549, Frýdek-Mistek

www.dancepoint.cz, info@dancepoint.cz
tel.: 773 911 055

registrace možná emailem nebo telefonicky
KARIBSKÉ TANCE A SALSA

pro jednotlivce – NOVĚ OD 19. 3. 
– úterý 18:00 – 19:00
Cena 490Kč/6 lekcí

- Karibské tance – Choreografie i kroko-
vé variace tohoto kurzu jsou přizpůsobe-
ny tak, aby se daly tancovat samostatně, 
bez partnera. Je to směs nádherných a 
podmanivých tanců – mambo, kizomba, 

cumbia, bachata, merenque a reaggeton. 
Do karibských tanců se zapojuje celé 

tělo, a proto si při jejich tanci i nádherně 
zformujete postavu.

- Salsa – je to tanec, který představuje 
vyjádření emocí pohyby těla v rytmu latin-

skoamerické hudby.
- Pro všechny věkové kategorie.

FITNESS DANCE – NOVĚ
od 20. 3. – středa 18:00 – 19:00

Cena 490 Kč/6 lekcí
- Hodina plná pohybu, která v sobě skrý-
vá prvky inspirované různými tanečními 
styly s prvky posilovacími. Pro všechny 

věkové kategorie.
V průběhu roku pro vás připravujeme 

taneční workshopy.
LEKCE STREET DANCE

– pondělí až čtvrtek, Cena 1080 Kč/18 lekcí
- Taneční styly: House, hiphop, wack, pro-
gressive, hype, R´n´b, dancehall, locking.

Taneční KURZY – jsou určeny pro za-
čátečníky či mírně pokročilé zájemce. Přijí-
máme všechny již od 8 let a výš. Do kurzu 

se lze registrovat během celého roku.
Taneční SKUPINA – je určena pro po-

kročilé zájemce, kteří se chtějí tancování 
věnovat závodně.
BREAK DANCE

– pondělí 17:00 - 18:00
Cena 990 Kč/15 lekcí

- Akrobatický hip hopový tanec. Pro 
všechny věkové kategorie.

ELECTRO BOOGIE
– úterý 17:00 – 18:00 vyučuje finalista 

talentmanie – Patrick Ulman 
- velmi specifický tanec, kdy se jedná 
spíše o robotické prvky. Pro všechny 

věkové kategorie.
Cena 990 Kč/15 lekcí
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

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,
kulturnidumfm@seznam.cz, 
tobola.jaromir@quick.cz

www.kulturnidumfrydek.cz

Kulturní dům Frýdek

21. 3. (čt) – JAM SESSSION
Každý sudý týden pravidelné hudební svo-
bodné jamování.
28. 3. (čt) od 19h – Folk &. Country Jam 
Session
Pravidelné setkání a hudební jamování příz-
nivců muziky vonící dálkami a ohněm.
30. 3. (so) – DEN ARNOŠTA 
Arnošt slaví svátek – překvapením pro pří-
chozí hosty a gratulanty.
5. 3. – 1. 5. – ROMAN GÁL – Mysteria barev
Výstava obrazů člena frýdeckého V-klubu 
Romana Gála, malíře, jenž chce svou tvor-
bou ozářit lidem pobyt na této planetě.

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

DIVADLO
St 20. 3. v 19.00

R. Cooney, M. Cooney
Tři bratři v nesnázích

Divadelní společnost Háta
Fraška Raye a Michaela Coonyových je plná 
humorných záměn i dramatických zvratů, po 
kterých následuje zcela nečekaná pointa. Mla-
dí manželé Tom a Linda s napětím očekávají 
pracovnici z Úřadu pro adopci dětí. Toho dne 
se však vše komplikuje… Na svědomí to mají 
dva Tomovi bratři, kteří svými „geniálními ná-
pady“ připraví dvojici opravdu horké chvilky. 
Režie: L. Olšovský. Hrají: Martin Zounar, Pavel 
Nečas/Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa, Adéla 
Gondíková, Jana Birgusová/Hana Kusnjerová, 
Petr Pospíchal/Marcel Vašinka a další.
Mimo předplatné. Vstupné 400 Kč.

OPERA
Čt 21. 3. v 18.00
Richard Wagner

Prsten Nibelungův: Valkýra
I druhá opera Wagnerova cyklu Prsten Nibelun-
gův, Valkýra, v režii Roberta Lepage a pod tak-
tovkou Jamese Levina bude mít hvězdné ob-
sazení. Bryn Terfel ztvární roli Wotana, vládce 
bohů, Deborah Voigt přidá ke svému bohatému 
wagnerovskému repertoáru roli Brünnhildy, 
jako dvojčata Siegmund a Sieglinde se před-
staví Jonas Kaufmann a Eva-Maria Westbroek 
a Stephanie Blythe bude zpívat roli Fricky. 
Tajemný hrdina Siegmund nachází útočiště 
v podivně známém objetí osamělé Sieglindy. 
Jejich zakázaná láska přiměje Wotanovu dce-
ru, valkýru Brünnhildu, aby se postavila přání 
svého otce a zasáhla ve prospěch Siegmun-
da. Brünnhildino provinění staví Wotana před 
volbu mezi láskou ke své nejoblíbenější dceři 
a povinností ke své manželce, okouzlující bo-
hyni Fricce. Zlomený smutkem odnímá Wotan 
Brünnhildě božskou moc a ukládá ji k spánku 
na vrcholku skály obehnané plameny, jimiž 
dokáže projít jen nejmocnější ze všech hrdinů.
Režie: R. Lepage. Dirigent: J. Levine. Účinkují: 
Deborah Voigt, Eva-Maria Westbroek, Stepha-
nie Blythe a další... Záznam z Metropolitní opery 
v New Yorku. Délka 259 minut, 1 přestávka, ně-
mecky s českými titulky, vstupné 300 Kč

DĚTEM
Ne 24. 3. v 15.00
Lucie Belanová

O princezně, Luciášovi a makových 
buchtách

Divadlo HP Praha
Pohádka vypráví o princezně, která by se 
ráda vdávala, o čertovi Luciášovi a o tom, 
co se všechno stane, když se spolu setkají. 
Zvítězí peklo nebo láska? Veselá pohádka s 
písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, 
že i malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou 
v kouzelné proměny, umí dělat opravdové 
zázraky. Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 31. 3. v 15.00
Jaro se skřítky

Pohádkový skřítek Breptík se svými loutko-
vými kamarády vítá jaro pohádkami a skřítek 
muzikantský Taktík zase hezkými písnička-
mi. Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
Pá 1.- Ne 31. 3.

Národní dům & Nová scéna Vlast
ZUŠ F-M: Jaro

„Zimu nesem ze vsi, nové jaro do vsi!“ zpívá 
se v mnoha obměnách i řečech všude tam, 
kde jaro probouzí mrazem ztuhlou přírodu. 
Všechno začíná znovu. Život zdánlivě uspa-

ný zimou se budí čerstvý a svěží. Vítr roznáší 
prchavou vůni mládí. Jaro je začátek, zrod.

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA – BŘEZEN
Andrea Filipcová

Výstava členky frýdecko-místeckého Art 
Collegia – Fotoklubu.

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

KINO
Út 19. 3. v 19.00

Miniprofil režiséra Ki-duk Kima: Čas
Film z roku 2006 se zabývá tématem mezilid-
ských vztahů, lásky a lidské přirozenosti, kte-
ré vyhrotí tentokrát až k tématu změny fyzické 
podoby. Jižní Korea/Japonsko, drama, režie 
Ki-duk Kim, 2006, titulky, 94 min., vstupné 90 
Kč/pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

St 20. 3. v 10.00
Co kdybychom žili společně?

Jane Fonda, Pierre Richard a další legendy 
stříbrného plátna se do domova důchodců 
rozhodně nechystají a vrhají se do netuše-
ného dobrodružství – společného života v 
komunitě! Francie, tragikomedie, 2D, 12+, 
titulky, 96 min., vstupné 60 Kč, pro seniory.

Pá 22. 3. v 17.00
Hledá se Nemo 3D

Film Hledá se Nemo, který byl oceněn Osca-
rem za nejlepší animovaný film, se vrací na 
velké plátno ve formátu 3D. USA, animova-
ný, 3D, přístupný, dabing, 101 min., vstupné 
130 Kč, premiéra, pro děti.

Pá 22. 3. v 19.00
Terapie láskou

Příběh jednoho svérázného vztahu, který roz-
hodně nebyl plný jemných kontaktů a slad-
kých řečiček... Excelentní film, který se pyšní 
čtyřmi nominacemi na Zlaté Glóby, a dokonce 
osmi nominacemi na Oscary, včetně nomi-
nace za nejlepší film, režii, scénář i herecký 
výkon. USA, romantická komedie, 2D, 15+, 
titulky, 122 min., vstupné 90 Kč, premiéra.

So 23. – Ne 24. 3. v 17.00
3D víkend: Croodsovi

První pravěká rodina na světě na ohromují-
cím výletě do krajiny plné nejrůznějších, ne-
uvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných 
stvoření. Dobrodružná animovaná komedie 
pro celou rodinu. USA, animovaná komedie, 
3D, přístupný, dabing, vstupné 150 Kč/děti 
do 10 let 130 Kč, premiéra, pro děti.

So 23. – Ne 24. 3. v 19.00
3D víkend: Mocný vládce OZ

Fantastické dobrodružství od autora spider-
manovské trilogie vypráví o původu tajemné-
ho čaroděje a o tom, jak se dostal k moci. 
Hvězdné herecké obsazení (Mila Kunis, 
Rachel Weisz, James Franco a další). USA, 
dobrodružný/fantasy, 3D, přístupný, dabing, 
125 min., vstupné 155 Kč, premiéra.

Po 25. 3. v 19.00
Westernové večery: Nespoutaný Django
Hravý, šílený, krvavý a skrz na skrz zábavný 
westernový biják od Quentina Tarantina. Pět no-
minací na Zlatý glóbus! USA, western, 2D, režie 
Q. Tarantino, 2012, 15+, titulky, 164 min., vstup-
né 120 Kč/pro členy FK 100 Kč, Filmový klub.

Út 26. 3. v 19.00
Westernové večery: Projekt 100:

Tenkrát na západě
Snad nejslavnější western filmové historie s He-
nry Fondou a Claudií Cardinale v hlavních rolích.
Itálie/USA, western, 2D, režie S. Leone, 
1968, 12+, titulky, 166 min., vstupné 90 Kč/
pro členy FK 70 Kč, Filmový klub.

St 27. 3. v 10.00
Terapie láskou

Příběh jednoho svérázného vztahu, který 
rozhodně nebyl plný jemných kontaktů a 
sladkých řečiček... Excelentní film, který se 
pyšní čtyřmi nominacemi na Zlaté Glóby, a 
dokonce osmi nominacemi na Oscary, včet-
ně nominace za nejlepší film, režii, scénář i 
herecký výkon. USA, romantická komedie, 
2D, 15+, titulky, 122 min., vstupné 90 Kč, 
dopolední promítání pro rodiče s dětmi.

Pá 29. – So 30. 3. v 17.00
Čtyřlístek ve službách krále

Velké filmové dobrodružství Fifinky, Pindi, 
Bobíka a Myšpulína! ČR, animovaný, 2D, 
přístupný, 90 min., vstupné 100 Kč, pro děti.

Pá 29. 3. v 19.00
Akční víkend: Smrtonosná past: Opět v akci
Bruce Willis se vrací ve své nejslavnější roli. 
Poctivá akce ze staré školy. USA, akční thri-
ller, 2D, 12+, vstupné 120 Kč, premiéra.

So 30. 3. v 19.00
Akční víkend: G. I. Joe 2: Odveta

Další akční nářez. V hlavních rolích Channing 
Tatum a Bruce Willis. USA, akční/dobrodruž-
ný, 2D, vstupné 125 Kč, premiéra.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK – MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO

FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO

Výstavy:
ČAS, KTERÝ SE NEZASTAVÍ

Potrvá do 23. března 2013.
POHLEDY NA NÁŠ FRÝDEK A MÍSTEK

Potrvá do 28. dubna 2013.
UŽ MÁTE NATOČENO

aneb Proč piješ
Potrvá do 31. března 2013.

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Neděle 24. března 9-16 h. – Frýdecký zámek

VELIKONOČNÍ JARMARK s prodejem 
lidových a uměleckých předmětů

• ukázka řemesel
• Malá Ostravica
• Hudební duo Cyrus & Kokeš
• Už máte natočeno aneb Proč piješ – výstava
• projížďka na koních v parku
• velikonoční speciality a pamlsky

Neděle 31. března 13-17 hodin – Frýdecký zámek
ZÁMECKÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE

Od 15,00 KOMORNÍ KONCERT
vystoupení posluchačů Základní umělecké 
školy ve F-M

Dále k vidění:
• Už máte natočeno aneb Proč piješ – výstava
• Velikonoční kaple sv. Barbory
• stálé expozice

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Čtvrtek 21. března v 16.30 hodin – přednáš-
kový sál v Zeleném domě

P. JAN EVANGELISTA TAGLIAFERRO – 
BOJOVNÍK PROTI ALKOHOLU

„Ty borovsky kostelíčku, stojíš na pěkném ko-
pečku. Květe z něho ruža tmava, Tagliaferrova 
hlava smava...“ – před sto lety si zpívali pout-
níci pozměněná slova lidové písně od Opavy, 
když putovali ke sv. Ignáci na Borovou neda-
leko Frýdlantu nad Ostravicí. Dávno zapome-
nutá písnička připomíná P. Jana Evangelistu 
Tagliaferra (16. 12. 1867 – 22. 12. 1922), hor-
livého kněze, národovce a buditele a osvěto-
vého pracovníka, který byl ve své době znám 
také jako nesmiřitelný bojovník proti tzv. „ko-
řalečnému moru“ v Beskydech a Pobeskydí.

Sobota 30. března v 15.00 hodin – ve 

výstavních síních Frýdeckého zámku
DERNIÉRA VÝSTAVY

„UŽ MÁTE NATOČENO“
Prohlídka výstavy „Už máte natočeno aneb 
Proč piješ“ s průvodním slovem autorů výstavy 
manželů Poláškových – dozvíte se také řadu 
informací a uvidíte některé ze zajímavých 
předmětů, které se již do výstavy nevešly.

pátek 22. 3. 2013
Koncert skupiny Horkýže Slíže.
Více informací na www.stoun.cz

18.-22. 3. Výroba velikonočních přání
a dekorací

25. 3. Malování vajíček
27. 3. Hra „Hledání velikonočních zajíčků“

28. 3. Dopolední program 9-14 hod. – peče-
ní beránka a pletení karabáčů

29. 3. ZAVŘENO

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.

25. 3. 2013 v 16:00
II. LEKCE – PŘÍPRAVA K PORODU

21. 3. 2013 v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

27. 3. 2013 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE

S NOVOROZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
20. 3. 2013 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE 
aneb „Porod s epidurálem“

11. 4. v 15:30
TERMÍNY CVIČENÍ:
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JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109, FRÝDEK-MÍSTEK, PSČ: 738 01
TELEFON A FAX: 597 43 18 88 EMAIL: STOUN@APPLET.CZ, WWW.STOUN.CZ

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
Út 19. 3. v 19.00 – Kino Petra Bezruče

Petr Spálený & Apollo Band
Koncert zpěváka s nezaměnitelným hlasem a 
pěknou řádkou hitů na kontě (Plakalo Baby, 
Dáma při těle, Obyčejný muž, Až mě andělé 
a mnoho dalších). Jeho repertoár není vyme-
zen jediným stylem. Pohyboval se od rocku a 
popu přes country až k experimentální tvorbě 
(Zvon šílencův, dvojalbum Podoby). V tex-
tech i způsobem zpěvu od hravého humoru 
a ironické skepse až k přemýšlivé introspekci 
v textech autorů, jako je Zdeněk Rytíř, Pavel 
Vrba, Eduard Pergner či Michal Horáček.
Vstupné 260 Kč/na místě 280 Kč.

VELIKONOCE VE MĚSTĚ
28.-30. 3. Náměstí Svobody

PROGRAM:
Čtvrtek 28. 3.

10.00 Oficiální zahájení 
10.15-11.00 Dětský folklórní soubor Valášek
11.00-12.00 Cimbálová muzika Slavíček
12.00-14.00 Reprodukovaná hudba
14.00-15.00 Soubor lidových písní a tanců 

Ostravica
15:00-16.00 Hana Kopřivová 
16.00-17.00 David Stypka & Bandjeez

Pátek 29. 3.
10.00-11.00 Heligonka Fajfr
11.00-12.00 Dětský folklórní soubor Ondrášek
12.00-13.00 Reprodukovaná hudba
13.00-14.00 Cimbálová muzika Iršava
14.00-15.00 O slepičce Kdákalce a zajíč-

cích (Divadlo Křesadlo)
15.00-16.00 Vítání jara s Hopsalínem
16.00-17.00 Docuku

Sobota 30. 3.
10.00-11.00 Dětský folklórní soubor Ostra-

vička
10.00-11.00 Dobová hudba Calata 
12:00-12.30 Reprodukovaná hudba
12.30-13.30 Milan Cyrus a Ladislav Kokeš 

20. 3. středa STOUNDRUM *VSTUP 
ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs * ZDARMA*
22. 3. pátek HORKÝŽE SLÍŽE – KD VP
TURNÉ K NOVÉ DESCE, AKCE SE KONÁ 
V KULTURNÍM DOMĚ VÁLCOVEN PLE-
CHU, SUPPORT: DILEMA, GYGY (SK), 
AFTERPARTY HITY VE STOUNU: VSTUP 
ZDARMA
22. 3. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ 18PLUS
TY NEJLEPŠÍ HITY S KAMILEM A MATE-
SEM, JDEŠ-LI I NA SLÍŽE, MÁŠ VSTUP 
ZDARMA, VSTUP OD 18 HOD I LET
23. 3. sobota KICK THE HITS NIKOLKA 
B-DAY
DADDYS GROUNG DJS JSOU ZÁRUKOU 
KVALITNÍ PÁRTY, NIKOLKA B-DAY!!!
27. 3. středa STOUNDRUM-SPECIAL
ZÍTRA SE NEJDE DO ŠKOLY A VE STOU-
NU BUDE HELL, DNB PARTY
28. 3. čtvrtek PRÁZDNINOVÁ ROCKOTÉKA

VSTUP ZDARMA, TY NEJLEPŠÍ PECKY 
29. 3. pátek NAA:SH:UP
DALŠÍ DNB PÁRTY, SPECIAL GUEST A 
STOUN DJS
30. 3. sobota MŇÁGA A ŽĎORP
TURNÉ K VÝROČÍ KAPELY!! JEDNA 
Z NEJVĚTŠÍCH NAŠICH STÁLIC OPĚT 
V KLUBU STOUN, AFTERPARTY HITY 
18PLUS!
31. 3. neděle VELIKONOČNÍ HITY ZE ZÁ-
HROBÍ 18 PLUS – SPECIAL
VELIKONOCE JSOU TADY A S NIMI UŽ 
PRAVIDELNÉ HITY 18PLUS, DJS KAMIL A 
MATES A AKCE NA BARU, SOUTĚŽE A OD 
24:00 I ŠMIGRUST!!! HOLKY TĚŠTE SE!

PŘIPRAVUJEME:
19. 4. MOJA REČ S ŽIVOU KAPELOU
20. 4. XINDL X – POPRVÉ VE STOUNU
3. 5. CHARLIE STRAIGHT – POPRVÉ VE 
STOUNU
17. 5. OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY STOUNU !!!
25. 5. IDEA & BOY WONDER, DJ FATTE

TĚHOTENSKÉ CVIČENÍ 
Úterý – 15:45, Čtvrtek – 10:00, 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 manipu-
lace s dítětem, masáže kojenců, metodika 
správného krmení, relaxační polohy pro 

zklidnění nespavých a hyperaktivních dětí), 
pod vedením fyzioterapeutky

I. BLOK PRO DĚTI od 3-6 měsíců
19. 3. – 9:00h

II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
19. 3. – 10:00h

III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let
19. 3. – 11:00h

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

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

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 kon-

taktu s vaším tělem a snadnému zpracování 
porodních bolestí

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

Předporodní kurzy – přípravu k aktivnímu 
porodu vede zkušená porodní asistentka

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

pevné tělo, bdělou mysl a dobrou funkčnost 
vnitřních orgánů

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

Kurzy masáží dětí a miminek – jemné techniky 
pro zdraví a pohodu vašich nejmenších

Angličtina pro maminky – privátní a semipri-
vátní kurzy dle individuálních potřeb

Programy pro děti:
Hravá angličtina od 2-12let – výuka plná zába-
vy, písniček a her v malých skupinách 6 dětí, 
výuky se mohou účastnit i mladší sourozenci. 

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

cvičení pro jedinečné bytosti

KLUB MAMINEK BROUČCI
Palackého 129, Frýdek-Místek

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

+ Po, St 15.00 – 18.00h. 
19. 3. NAROZENINY BROUČKŮ

Zveme vás na oslavu 15. výročí otevření Klu-
bu maminek Broučci. Představíme vám čin-
nost mateřského centra – děti budou cvičit, 
zpívat, tancovat i tvořit. Začínáme v 10.00 
hodin – vstup zdarma. Těšíme se na vás!

20. 3. JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA
Ve středu odpoledne se projdeme do parku, 
kde budeme hledat a poznávat první jarní ky-
tičky. Sraz v Broučkách v 16.00 h.

21. 3. VÍTÁME JARO
Vyrobíme si barevný květináč s jarní téma-
tikou. Materiál k dispozici v Broučkách za 
poplatek 25 Kč. Začátek v 10.00 h.

27. 3. HNÍZDEČKO Z PROUTÍ
Uděláme si hnízdo z březového proutí, mechu, 
listí a vajíček z oříšků. Materiál k dispozici v 
Broučkách za poplatek 15 Kč. Začátek v 16.00 h.

28. 3. ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH 

Městská knihovna F-M
Březen – měsíc čtenářů 2013 

Zvýhodněné registrace 
nových čtenářů

Zvýhodněný internet
Amnestie na poplatky v týdnu

od 18. do 22. března
Akce pro děti i dospělé v celé knihovně – 
přehled všech akcí na www.mkmistek.cz
22. 3. v 17.00 hodin – slavnostní vyhodno-
cení 20. ročníku literární soutěže „Můj svět“ 
– knihovna Frýdek, Jiráskova 506

20. 3. Na skok do Ruska
Kurzy: (na všechny kurzy

je nutné se přihlásit)
Kurz trénování paměti – knihovna Místek, 

Hlavní 112
21. 3. až 9. 5. 2013 – 8 lekcí (vždy ve 

čtvrtek od 8.30 do 10.00 hodin)
kontakt: Pavla Ručková, tel. 558 644 353, 

ruckova@mkmistek.cz (zdarma)
Minipočítačové kurzy:

(vždy ve středu od 8.30 do 10.00 hodin)
20. 3. základy PC

27. 3. základy práce s internetem
17. 4. možnosti práce s internetem

24. 4. možnost psaní textů (Word 2010)
kontakt: studovna Místek, tel.: 558 644 353, 

liberdova@mkmistek.cz (zdarma)

13:30-14.00 Reprodukovaná hudba
15.00-16.00 Kára Velikonočních příběhů 

(Divadlo Kvelb)
16.00-17.00 Beata Bocek

KURZY – Národní dům
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

Cvičení pro rodiče s dětmi 2-5 let
každou středu 9.30-10.00, 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

PŘIPRAVUJEME
Po 15. 4. v 20.00 – Kino Petra Bezruče

Partička
Richard Genzer a Michal Suchánek 

poprvé spolu na jevišti! Zdá se to neuvě-
řitelné, ale divadlo dohromady opravdu 
ještě nehráli. Donutila je k tomu až Partič-
ka – improvizační show, kde je zábava tak 
hustá, že by se dala krájet. Nenechte si ujít 
jedinečnou příležitost vidět, jak si konečně 
dělá někdo srandu ze „Suchoše a Geni‘“, 
konkrétně tedy jejich kolegové Igor Chmela, 
Ondřej Sokol a Daniel Dangl. A jak takové 
trápení bavičů vypadá? Uvidíte na vlastní 
oči v představení Partička!

Vstupné 400 Kč. Prodej vstupenek pouze 
přes síť TICKETSTREAM

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

Pro mládež a dospělé
Sobota 23. března v 19 hodin

The Best of ING
To nejlepší z INGu včetně „Imperium vraci 

uhlo“ + něco nového navíc! – hraje ING 
Kolektiv Frýdek-Místek. Vstupné 100 Kč.

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

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

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

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

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

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

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

zdravných procesů v těle.

VAJÍČEK
Ozdobíme, namalujeme, nebo si polepíme 
vajíčka na Velikonoce. Vajíčka i ozdoby si 
můžete přinést s sebou. V Broučkách budou 
k dispozici vajíčka z polystyrénu i ozdoby za 
poplatek 20 Kč. Začátek v 10.00 h.

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 h.

Odpolední zpívánky 16.00 – 16.30 h. 
Úterý – Přednášky a besedy, soutěže a hry 

pro děti – dle programu!
Hlídání dětí 

Středa – Cvičení s dětmi 10.00 – 10.30 h. 
Odpolední tvoření 16.00 – 16.30 h.

Čtvrtek – Veselé tvoření pro maminky i děti 
10.00 – 10.30 h.

Pátek – Výtvarka pro děti 10.00 – 10.30 h. 
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