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slovo primátora
Vážení občané,
konečně máme za sebou předlou-

hou zimu (doufám, že v půli dubna už si 
to můžu troufnout definitivně říct) a před 
námi je období příjemnější. Takovým tím 
definitivním zlomem v počasí i v náladě lidí 
bývají tradičně Velikonoce, ovšem ty letoš-
ní jako by chtěly udělat za letošní extrémní 
zimou ne tečku, ale vykřičník, a nadělily 
nám mimořádnou sněhovou kalamitu. 

Věřím, že většina z vás dokázala vy-
hodnotit, že příděly sněhu byly natolik mimořádné, že rozhodně nemohlo 
být v silách technických služeb postarat se o to, aby nikdo z obyvatel 
města nemusel vzít do rukou lopatu. Ačkoliv i dotazy novinářů byly for-
mulovány chápavě v tom duchu, že si uvědomují, že prohrnutí množství 
sněhu znamená vytvoření bariér u aut zaparkovaných nebo že při tako-
vé kalamitě nelze odklízet sníh na všech místech najednou, jejich výstu-
py už tak smířlivé nebyly. Přiznám se, že nechápu, jak mohou s klidným 
svědomím anonymně citovat člověka, který spojí vulgarismus s „našimi 
daněmi“ a formulací „když trochu nasněží, nejsou tady“, aby o pár řádků 
níž bylo naspáno, že se musel vypořádat i s metrovým valem. 

Vážení občané,
přejme si do dalších dní co nejvíce slunce, kterého se nám dlouhé mě-

síce nedostávalo, abychom nabrali sílu vypořádat se s dalšími překážka-
mi, které život přináší. Ty sněhové snad už pominuly.     Michal Pobucký

ROMIPEN 2013: Náměstek primátora Libor Koval promlouvá k účastníkům oslav.    Foto: Petr Pavelka

Strom tolerance pošesté vykvetl mašlemi
Mezinárodní den Romů, 

připadající na 8. dubna, je 
jeden z mála svátků, který 
Romové mají a který se stal 
v devadesátých letech me-
zinárodní záležitostí. Je to 
den, jenž oslavuje romskou 
kulturu a rozšiřuje povědomí 
o problémech, jimž Romové 
čelí. Slaví se také ve Frýd-
ku-Místku, kde už pošesté 
účastníci slavnosti vázali 
stužky na zasazený Strom 
tolerance.

Minulý týden zde byly slyšet 
cikánské melodie a harmoni-
káři dokonce neváhal sekun-
dovat svým zpěvem hudebně 
všestranný primátor Michal 
Pobucký. Předvedly se také 
děti z centra Pramínek, které 
secvičily krátké kulturní pásmo. 
Za kulturou se pak účastníci 
přesunuli z hřiště na ulici Míru 
do hudebního klubu Stoun, kde 

nechyběla ochutnávka romské 
kuchyně, hudby i tance.

„Ve Frýdku-Místku soužití 
s romskou menšinou nepřináší 
výraznější problémy jako třeba 
v jiných městech. Podobné akce 
k tomu napomáhají. Jde o to, 
vzájemně se poznávat a hlavně 
tolerovat,“ říká náměstek primá-
tora Libor Koval, který nad akcí 
Romipen 2013 držel záštitu coby 
osoba, která má ve městě na sta-
rosti sociální problematiku. Romi-
pen, jenž si klade za cíl zachová-
ní identity této etnické skupiny, 
pořádá město prostřednictvím 
odboru sociálních služeb, který 
se snaží s tímto svátkem a jeho 
posláním seznamovat majoritní 
společnost i Romy samotné. Pri-
mátor i jeho náměstci Libor Koval 
s Daliborem Hrabcem získali na 
místě od Romů několik podnětů 
k řešení, kterými se bude radnice 
dále zabývat.  (pp)

14. a 15. května proběhnou 
ve Frýdku-Místku zápisy dětí 
do mateřských škol pro ná-
sledující školní rok 2013/2014. 
Město v minulých letech na 
základě zvýšeného zájmu o 
předškolní vzdělávání otevře-
lo pět nových tříd a v součas-
né době je i díky nabídce sou-
kromých mateřinek kapacita 
pro předškoláky dostatečná.

„V současné době chodí do 
mateřských škol 1 841 dětí. 
Statutární město Frýdek-Místek 
je zřizovatelem dvanácti mateř-
ských škol, některé z nich mají 
jedno i více odloučených praco-
višť, takže celkem je ve městě 
21 pracovišť,“ přiblížil náměstek 
primátora Petr Cvik. 

„V loňském roce bylo do ma-
teřských škol přijato 573 dětí. 
Některé děti, zejména ty naro-
zené v roce 2010, přijaty neby-
ly, nicméně tři mateřinky po zá-
pise nabízely 12 volných míst. 
Stává se, že rodiče chtějí umís-
tit dítě tam, kde již mají plnou 
kapacitu, to ale neznamená, že 
je ve městě míst nedostatek, 
protože v jiné se volná místa 
nabízejí. Ve městě jsou navíc 
také soukromé subjekty, které 
mají další kapacity. Kromě toho 
menší děti mohou rodiče umístit 
do jeslí,“ doplnila vedoucí od-
boru školství, kultury, mládeže 

Kapacita mateřinek je dostatečná
a tělovýchovy Ilona Nowaková.

Co se týče kritérií pro přijetí 
dětí do mateřských škol, o přijetí 
rozhodují ředitelé ve správním ří-
zení. K předškolnímu vzdělávání 
se přednostně přijímají děti v 
posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. Další 
kritéria pro přijetí k předškolní-

mu vzdělávání stanovuje ředitel 
dané mateřské školy. Pro děti v 
posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, které 
jsou sociálně znevýhodněné, od 
školního roku 2012/2013 zřídilo 
město přípravnou třídu základní 
školy při 4. ZŠ.

(Více informací na str. 9) (pp)

Nejvíce posypového ma-
teriálu za posledních deset 
let musely použít technické 
služby TS a.s., aby zvládly ná-
strahy letošní extrémní zimy, 
navíc s kalamitním závěrem.

„Spotřebovali jsme 1400 tun 
soli, protože teploty se velice 
často pohybovaly kolem nuly. 
Se sněhem to až na ten závěr 
tak hrozné nebylo, plužení bylo 
méně, ale náklady na údržbu 
celkově budou nadprůměrné,“ 
hodnotil ředitel technických 
služeb Jaromír Kohut, který se 
vyjádřil také ke kalamitním Veli-
konocím. „Soudný člověk ví, že 
když napadne čtyřicet centime-
trů za den, tak to není normální, 
ale mimořádný kalamitní stav. 
V terénu byla veškerá dostup-

TS spotřebovaly v zimě 1400 tun soli
ná technika, včetně smluvních 
partnerů, které využíváme při 
kalamitách, a společnými silami 
se nám dařilo na našich silnicích 
první třídy operovat tak, aby 
nebyla ochromena doprava ve 
městě. Následný den jsme se 
vypořádávali se sněhem i na 
dalších komunikacích, dle sta-
novených priorit, ale samozřej-
mě, že například na sídlištích 
byla situace extrémně špatná. 
Manévrovací možnosti jsou tam 
minimální, zvlášť když o svátcích 
byli všichni doma. Dělali jsme, 
co jsme mohli, ale všechno má 
své limity, hlavně ekonomické. 
Přemýšleli jsme i o blokovém 
čištění jako v roce 2010, ale to 
má smysl někdy v lednu...

(Pokračování na straně 9)
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krátce
Setkání v Chlebovicích

Vedení statutárního města 
Frýdku-Místku ve spolupráci s 
osadním výborem Chlebovice 
pořádá setkání s občany Chle-
bovic, které se uskuteční ve 
čtvrtek 2. května v 17.30 hodin 
v Domě včelařů na Fojtství. 
Kromě náměstka primátora Li-
bora Kovala a dalších zástupců 
města, kteří budou připraveni na 
otázky od občanů, bude příto-
men také zástupce vedení stav-
by R 48, který rovněž zodpoví 
dotazy přítomných.

Šikovní Skaličané
Osadní výbor Skalice pořádá 

ve dnech 17.-19. května výsta-
vu výrobků skalických občanů. 
Slavnostní zahájení se uskuteč-
ní 17. 5. v 17 hodin, s doprovod-
nou hudbou a malým občerstve-
ním.  O den později v 17 hodin 
můžete se vstupem zdarma 
zhlédnout divadelní představení 
p. Krulikovského a jeho spolku. 
„Přijďte podpořit svou prohlíd-
kou naše šikovné Skaličany a 
zároveň se kulturně potěšit a na 
chvíli zapomenout na své všed-
ní starosti. Těšíme se na vás na 
všechny,“ zve osadní výbor.

Den odpadů
26. dubna se v Sadech B. 

Smetany v době 9-13 hodin 
uskuteční akce zaměřená na 
odpadové hospodářství statutár-
ního města Frýdku-Místku s ná-
zvem „Den odpadů ve Frýdku-
-Místku“. Akci organizuje odbor 
životního prostředí a zeměděl-
ství ve spolupráci s městskou 
společností Frýdecká skládka a 
dalšími firmami. Je určena pře-
devším pro děti frýdecko-místec-
kých mateřských škola a děti 1. 
a 2. třídy škol základních. Ty se 
formou jednoduchých her a sou-
těží dozvědí informace o odpa-
dovém hospodářství a o tom, jak 
správně odpady třídit. Budou mít 
na akci možnost odevzdat drob-
né vysloužilé elektrospotřebiče 
– např. kalkulačky, rádia, rychlo-
varné konvice, fény, kulmy, ho-
licí strojky, discmany, telefony, 
elektronické hračky atd.

Soutěž pro děti
Region Beskydy vyhlašuje 

soutěž pro děti mateřských a zá-
kladních škol, předmětem které 
je vyrobení plakátu či poutače 
propagujícího turisticky zajíma-
vá místa české a slovenské čás-
ti Euroregionu Beskydy. Třída 
mateřské či základní školy, která 
vyrobí nejhezčí plakát, bude od-
měněna výletem na Slovensko, 
do ZOO či na jiná zajímavá mís-
ta. Výdaje spojené s výletem – 
dopravu, vstupné a občerstvení 
hradí Region Beskydy. Více na 
www.regionbeskydy.cz. (pp)

I letos se sešli vybraní pe-
dagogové v kavárně Radhošť 
na neformálním setkání u 
příležitosti Dne učitelů. Ná-
městkem primátora Petrem 
Cvikem a vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy Ilonou Nowako-
vou jim bylo jménem města 
poděkováno za nelehkou prá-
ci, která je spíše posláním.

„Radnice má školství dlouho-
době nastaveno jako jednu z pri-
orit, takže má základní školství u 
nás ve městě výborné podmínky. 
Přesto vím, protože jsem z obo-
ru, že to nemáte v dnešní době 
jednoduché. Vám přibývá povin-
ností, dětem rostou „práva“ a ně-
kdy je těžké, dát tyto věci do sou-
ladu. Uznání – to je to správné 
slovo, které by se mělo v souvis-
losti s pedagogickou prací vyslo-
vovat, a my vám uznání chceme 
vyjádřit alespoň tímto odpoled-

Učitelé oslavili svůj svátekUčitelé oslavili svůj svátek

OCENĚNÍ: Náměstek primátora Petr Cvik na každoročním setkání u příležitosti Dne učitelů. Foto: Petr Pavelka
nem, kdy obdržíte drobnou upo-
mínku a v příjemné atmosféře si 
budeme moci popovídat o všech 
problémech, které vás v praxi tíží. 
Všem přítomným, ale současně 

všem učitelům ve městě bych 
chtěl poděkovat za to, že se sna-
ží vychovat další generace, které 
nás mohou posunout kupředu,“
oslovil učitele náměstek primá-

tora Petr Cvik, který každoročně 
získá při této příležitosti řadu 
podnětů a připomínek.

Seznam oceněných pedago-
gů naleznete na str. 5.  (pp)

Příznivce Beskydských 
farmářských trhů ve Frýd-
ku-Místku čeká znovu zají-
mavá poznávací akce „Far-
mářova stezka“. Uskuteční 
se 14. května a nabídne ná-
vštěvu pěti farmářů a výrob-
ců různých potravinových 
produktů či rukodělných 
výrobků, které jsou na far-
mářských trzích nabízeny a 
patří k oblíbeným.

Akce je kapacitně omezena, 
a to počtem 40 míst v autobuse, 
který bude účastníky převážet 
mezi jednotlivými farmami a vý-
robnami. Doporučujeme proto 
včasnou rezervaci, která bude 
zahájena 24. dubna v místecké i 
frýdecké pobočce Beskydského 
informačního centra, které sídlí 
na obou náměstích.

Připravuje se Farmářská stezka
„Připravena je návštěva 

výrobce sójových výrobků, 
pražírny oříšků, malé rodinné 
mlékárenské farmy, výrobce 
zdravé výživy, ale také zahrady 
s výpěstky skalniček a keramic-
kou dílnou. Zájemci budou moci 
zhlédnout nejen výrobní proces, 
ale budou si moci také na místě 
oblíbené produkty a výrobky za-
koupit,“ sdělila Yvetta Králová.

Farmářovou stezku pořádá 
statutární město Frýdek-Místek, 
které je organizátorem Beskyd-
ských farmářských trhů, ve spo-
lupráci s Beskydským informač-
ním centrem Frýdek-Místek.

Více informací na živnos-
tenském úřadu magistrátu 
(558 609 192, -195, -190, 
777 921 809, e-mailu trhyfm@
frydekmistek.cz).

Také ve Skalici už se 
uskutečnilo setkání místních 
občanů se zástupci radnice. 
Za vedení města byl přítomen 
náměstek primátora Dalibor 
Hrabec, který má tuto místní 
část na starosti, a také jeho 
kolega Karel Deutscher. V ko-
mornější atmosféře, oproti 
jiným setkáním, převládala 
spokojenost občanů.

„Mezi kostelem a hřbitovem 
vznikne letos nová zpevněná 
plocha, Skalice tím v tomto pro-
storu získá třináct nových parko-
vacích míst a lidé už se nebudou 
muset k pietnímu místu brodit 
bahnem. V kulturním domě bude 
vybudován další malý salonek 
místo původní bytové jednotky, 
v nebytovém prostoru v knihov-
ně najdou další útočiště děti ZŠ 
a MŠ Skalice, škole bude navíc 
opravována střecha,“ vyjmenoval 
na úvod investiční akce týkající 
se této městské části náměstek 
primátora Dalibor Hrabec, který 
zaznamenal mimo jiné podnět 

Ve Skalici převládá spokojenost
občanů na přesunutí volební míst-
nosti, další herní prvky či vylepše-
ní bezpečnosti v lokalitě „u vrby“, 
kde stává autobus na horizontu a 
hrozí nebezpečí kolize.

„Je hotová projektová doku-
mentace, povolení se dopra-
covala před koncem roku, do 
zásobníku se to dostalo až teď. 
Bude to otázka financí a priorit. 
Dneska je ta příprava staveb 
dlouhá. Rok a půl trvá, než se 
vůbec vyřídí všechna povolení,“ 
informoval o rozpracovanosti 
záměru, který by měl dopravní 
situaci vyřešit, vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodář-
ství Miroslav Hronovský. K cestě 
ze Skalice na Kamenec, která je 
úzká a rozbitá, pak musel sdě-
lit, že výhybny na soukromých 
pozemcích váznou na souhlasu 
majitelů dotčených pozemků.

Dalibor Hrabec se dočkal 
poděkování za podporu tělový-
chovné jednoty ve Skalici a získal 
znovu několik podnětů, kterými se 
bude město dále zabývat.  (pp)

Gymnázium soutěžilo o Zlatou cihluGymnázium soutěžilo o Zlatou cihlu

ZLATÁ CIHLA: Vítěznou trofej předal náměstek primátora Petr Cvik 
Tomáši Tatranovi.   Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecká radnice 
v poslední době v souvislosti 
s optimalizací středních škol 
krajským úřadem výrazněji 
sleduje dění na obou měst-
ských gymnáziích, aby měla 
dostatek argumentů pro jejich 
zachování. Náměstek primá-
tora Petr Cvik tak nechyběl na 
vyhlášení 1. ročníku soutěže 
Zlatá cihla, kterou připravilo 
Gymnázium a Střední odbor-
ná škola na Cihelní ulici.

I tato soutěž pro žáky základ-
ních škol 6.-9. ročníku konec-
konců vznikla jako další nástroj 
komunikace školy s veřejností a 
potenciálními studenty. Záštitu 
nad ní převzala Přírodovědec-
ká fakulta UP Olomouc a žáci 
si v ní prověřovali matematické 
dovednosti. „Pořadatelé byli 

překvapeni úrovní znalostí zú-
častněných, způsobem, jakým 
si dokázali poradit se zapek-
litými úlohami, a to i v zajíma-
vých časech. Je to jen důkaz, 
že bystrých dětí, s nadáním na 
přírodní vědy, je stále dosta-
tek a že má smysl jejich další 
vzdělávání a rozvoj, například 
i v rámci gymnazijního studia,“ 
řekl náměstek primátora Petr 
Cvik, který bojuje za zachování 
obou gymnázií ve městě.

Vítězem mladší kategorie 
jednotlivců (30 žáků) se stal To-
máš Tatran ze ZŠ Frýdek-Mís-
tek, Komenského 402. Putovní 
pohár ředitele školy si odneslo 
jeho družstvo ze 4. ZŠ. Do ka-
tegorie pro žáky 8. a 9. ročníku 
se přihlásilo 24 žáků, tedy osm 
tříčlenných družstev. V jednot-

livcích byl nejlepší Martin Šimík 
ze ZŠ v Dobré a i jeho výkon 

posunul družstvo z téže školy k 
zisku putovního poháru.  (pp)
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městská policie
Dluh vymohli

17. 3. po půlnoci požádal 
taxíkář o pomoc, protože přive-
zl zákazníka domů, kde na něj 
čekal na zaplacení za jízdu, ale 
muž se ani po 20 minutách ne-
vracel. Na uvedené adrese byla 
kontaktována matka muže, kte-
rý nezaplatil útratu, protože po 
příchodu domů usnul a pro jeho 
podnapilost jej nešlo probudit. S 
taxikářem se žena dohodla na 
zaplacení dlužné částky.

Opilý řidič
16. 3. před pátou hodinou ran-

ní bylo na linku 156 oznámeno, 
že na ulici Nad Lipinou jezdí opilý 
řidič. Hlídka si při projíždění dané 
ulice všimla poškozeného vozidla, 
kde byly odlomené části plasto-
vého dílu. Když se hlídka blížila 
ke křižovatce ulic Nad Lipinou a 
Československého červeného 
kříže, uviděla vozidlo, jehož řidič 
jel pomalu. Strážníci přijížděli k 
uvedenému vozidlu se zapnutým 
výstražným modrým světlem a 
červeným nápisem stop. Muž za-
stavil vozidlo, které bylo v přední 
části a na kolech poškozené, prav-
děpodobně po dopravní nehodě. 
Zhruba za minutu se na místo do-
stavila hlídka Policie ČR, která si ři-
diče převzala do své kompetence. 
Ten se podrobil dechové zkoušce 
s výsledkem 1,15 promile v dechu.

Rozjaření mladíci
22. 3. v půl čtvrté odpoledne 

byla na ulici Novodvorská přivolá-
na hlídka městské policie, proto-
že zde došlo k vykopnutí dveří a 
napadení osoby. U vchodu se na-
cházel muž, který byl napaden, a 
žena, která vše viděla. Muž uvedl, 
že mladíci ničili vchodové dveře 
a on se jim v tom snažil zabránit, 
ale byl mladíky napaden. Jelikož 
nebylo v jeho silách je zadržet, 
oba mladíci z místa odešli. „Oba 
podezřelí se nacházeli na chod-
níku, kde je strážníci zadrželi. 
Jelikož se chovali agresivně a 
byli v podnapilém stavu, tak jim 
byla na ruce nasazena pouta. Na 
místo byla přivolána hlídka Policie 
ČR, která si věc převzala na mís-
tě,“ sdělila Lenka Biolková.

Kontroly taxikářů
28. 3. v dopoledních hodinách 

Městská policie Frýdek-Místek 
společně s odborem správy 
obecního majetku provedla ve 
městě kontrolu šesti taxikářů. 
„Kontroly proběhly v pořádku, 
jen jeden z kontrolovaných řidičů 
neměl platnou STK, ta mu pro-
padla již v únoru letošního roku. 
Tento přestupek bude oznámen 
ke správnímu orgánu k dalšímu 
šetření,“ informovala policejní 
preventistka Lenka Biolková.

Únik plynu
28. 3. byla městská policie in-

formována o úniku plynu v bytě na 
ulici Marie Majerové, který je údaj-
ně v rekonstrukci. Před příjezdem 
hlídky se na místo dostavil vnuk 
majitelky (81 let), která nechala 
puštěný plyn u sporáku. Muž plyn 
zastavil a byt vyvětral.  (pp)

SLUŽBY BLÍŽ OBČANŮM: Primátor Michal Pobucký při slavnostním otevírání zákaznického centra 
RWE.      Foto: Petr Pavelka

Energetická skupina RWE 
otevřela koncem března zce-
la nové zákaznické centrum 
ve Frýdku-Místku. Občanům, 
kteří preferují osobní kontakt, 
se tak výrazně zkrátí cesta do 
nejbližší pobočky. Moderní 
kontaktní místo sídlí v centru 
města, v ulici Dvořákova 729, 
která navazuje na ulici 8. pě-
šího pluku.

„My jsme velmi rádi, že naši 
občané budou mít možnost vy-
řídit si věci spojené s energetic-
kými službami přímo ve městě. 
Věřím, že se tím i omezí různé 
snahy o podomní prodej těchto 
služeb různých společností, kte-
ré často lidem nepřinášely to, co 
si představovali. Kontaktní místo 
přímo ve městě je cenným zdro-
jem informací, a jak nám potvr-
dili jeho pracovníci, už první dny 
provozu ukazovaly, jak moc ve 
Frýdku-Místku chybělo. Vítáme 
také každý další důvod, proč se 
mají lidé vydat do centra města,“ 
shrnul primátor Michal Pobucký, 
který spolu s Lumírem Nováč-
kem, jednatelem společnosti 
RWE Zákaznické služby, pře-
střihnul slavnostní pásku.

V nových prostorách si mo-
hou zákazníci RWE vyřizovat 
veškeré záležitosti spojené 
s odběrem zemního plynu a 
elektrické energie. Pobočka 

Občané už nemusí za RWE do Ostravy

je snadno dostupná městskou 
hromadnou dopravou zdarma, 
také řidiči ovšem pohodlně 
zaparkují před budovou. Pro 
zvýšení efektivity obsluhy mo-
hou návštěvníci využívat výhod 
vyvolávacího systému či ob-
jednávání přes internet. „Oce-
ňuji, že zde bylo pamatováno 
na matky s dětmi a v místě 
je k dispozici i dětský koutek. 
Prostory klientského centra 
jsou navíc klimatizované a s 

bezbariérovým vstupem do bu-
dovy,“ pochválil zřizovatele 
centra Michal Pobucký.

„Reagovali jsme na velký 
zájem našich zákazníků a nové 
kontaktní místo jsme se zde 
rozhodli otevřít především pro-

to, aby bylo dostupné nejen pro 
frýdecko-místecké občany, ale 
také pro zákazníky z celého oko-
lí v podhůří Beskyd,“ uzavřel Lu-
mír Nováček. Frýdek-Místek tak 
znovu získal na přitažlivosti i pro 
obyvatele sousedních obcí.  (pp)

Inline bruslení ve Frýdku 
Místku je díky zokruhované 
cyklotrase na Olešné stále 
populárnější. V ulicích se 
však obyvatelé bohužel ne-
zřídka setkávají s riskantním 
chováním některých bruslařů, 
a proto FIT Sports Club Frý-
dek Místek již druhým rokem 
organizuje ve spolupráci s 
městskou policií, a letos také 
se studenty Střední zdravot-
nické školy, bezpečnostní 
akci na školách s názvem 
Bezpečné inline bruslení. 

„Akce je určená pro děti zá-
kladních škol a dozví se v ní, 
jak je důležité nosit ochranné 
pomůcky, jako jsou chrániče a 
helma, jak předcházet úrazům, 
naučí se správně padat a chovat 
v dopravním provozu,“ říká Len-

Inline bruslení je stále populárnější

ka Biolková z městské policie.
„Kromě této akce již od dub-

na opět probíhají pro veřejnost, 
děti i dospělé kurzy inline brusle-
ní. Tato populární a tradiční akce 
zde probíhá již několik let a ve 
Frýdku-Místku již od té doby jimi 
prošlo mnoho nadšených milov-
níků sportu. Kurzy jsou určeny 
jak pro začátečníky, mírně po-
kročilé, tak i zdatnější bruslaře 
bez ohledu na věk, kteří si chtějí 
v jízdě zdokonalit a taky zažít 
spoustu zábavy. Pro zájemce 
je připravena možnost zkonzul-
tovat vhodné vybavení na tento 
sport a zároveň se právě dozvě-
dět více o bezpečnosti. Informa-
ce o obou aktivitách lze získat 
na webových stránkách www.
fitsports.cz,“ doplnila Lenka Mi-
šičková, garant této aktivity. (pp)

V lokalitě místeckého síd-
liště Kolaříkovo se objevily 
volně pohozené kusy masa 
napěchované granulemi ne-
známého původu. Zda bylo 
maso otrávené a zda se 
jednalo o jedovaté granule, 
například na hlodavce, ne-
bylo do uzávěrky zpravodaje 
jasné. 

„Dopoledne nás kontaktova-
la Policie ČR a požádala nás o 
výpomoc v rámci zadokumen-
tování případu na ulici Broží-
kova, kde oznamovatel venčil 
psa, plemene zlatý retrívr, kte-

NEBEZPČÍ PRO PSY?: Volně pohozené maso s ganulemi nezná-
mého původu zkoumá Policie ČR.

Upozornění pro majitele psů
rý údajně v nestřeženém oka-
mžiku, přestože byl na vodítku, 
s největší pravděpodobností 
sežral nastražené maso. Naši 
strážníci přijeli na místo, případ 
zdokumentovali a nalezené 
kusy volně pohozeného masa 
s granulemi předali Policii ČR,“ 
řekla Lenka Biolková z měst-
ské policie. 

Protože republiková policie 
dosud nezveřejnila výsledky 
expertízy, vyzýváme pejskaře, 
aby na své čtyřnohé mazlíčky 
při venčení důkladněji dohlíželi a 
měli je stále pod kontrolou.

INLINE BRUSLENÍ: K popularitě této sportovní aktivity hodně přispě-
la cyklostezka na Olešné.
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Ve středu 13. března pro-
běhl úžasný Den talentů na 
2. ZŠ. Talenty hledali mezi se-
bou druháci a třeťáci.

Děti předvedly nejprve ve tří-
dách své umění v recitaci, zpěvu, 
hře na klavír a v kreslení. Poté 
jsme se přesunuli do tělocvičny, 

Den talentů na dvojce
kde děti ukázaly své nadání ve 
sportovních oblastech, v judu, 
tanci, aerobiku nebo florbalu.

Atmosféra tohoto dne byla 
plná nadšení, spolužáci všem 
účinkujícím moc fandili. Všech-
ny talenty jsme ocenili pěkným 
diplomem a sladkou odměnou.

Dne 13. března jsme s žáky 
VI.B a C navštívili Magistrát 
města Frýdku-Místku, kde 
probíhala týdenní akce Setká-
ní s kronikou. 

Žáci měli možnost dovědět se 
více o kronice města, nahlédnout 
do jejího IX. a X. dílu, dále zís-
kali informace o historii našeho 
města, o zajímavých událostech 
našeho regionu. Na všechny 
dotazy jim s velkým přehledem 
odpovídala paní Anna Nováková, 
kronikářka města. Na závěr žáci 
řešili krátký vědomostní test o 
Frýdku-Místku. Nejlepší řešitelé 
získali drobnou pozornost, která 
je velmi potěšila. Beseda byla 
přínosná nejen svým obsahem, 
ale také místem, kde se konala. 

Žáci z Jedenáctky si prohlédli kroniku

Velkou zasedací místnost na-
šeho magistrátu využívají nejen 
naši zastupitelé, ale včera ji moh-

li využít také naši žáci. Akce byla 
velmi zdařilá a dětem se líbila. 

Lucie Butkovová

V úterý 19. března se v Ma-
teřské škole Frýdek-Místek, 
Anenská 656, p.o. konal již 
potřetí „Den zdraví“. Zábavné 
odpoledne pro děti a jejich 
rodiny, stejně jako tomu bylo 
v předchozích letech, mělo za 
úkol vtáhnout rodiče a ostatní 
příznivce školy do dění ma-
teřské školy a zároveň pou-
kázat na důležitost ochrany 
nejen svého vlastního zdraví, 
ale také přírody, která je pro 
naše zdraví přirozeným a zá-
kladním zdrojem.

Celá akce tedy vycházela 
z přírody a přírodních zdrojů a 
děti s rodiči si mohli projít zají-
mavá stanoviště, získat mnohdy 

Den zdraví v MŠ Anenská
překvapivé informace a v praxi 
si vyzkoušet některé základní a 
automatické přírodní jevy, týka-
jící se například léčivých rostlin, 
vzduchu a dýchání, minerálů a 
jejich výskytu v potravinách, dále 
nezbytné vody i zvířat. Součástí 
programu byla také odborná inter-
aktivní přednáška o „psí“ pomoci 
nevidomým a neslyšícím lidem.

Projevený zájem o „Den 
zdraví“ ze strany rodičů zaměst-
nance mateřské školy upřímně 
těší a věří, že tato akce přispě-
la k prohloubení vztahů mezi 
rodinou a školou, stejně jako 
k upevnění povědomí o nutnosti 
pečovat o své zdraví a naši pří-
rodu!  Stanislava Korcová

Na naší školce Sněženka 
je velice oblíbený hudebně 
výchovný projekt Muzikotera-
pie, kterého se účastní všech-
ny děti pravidelně jednou za 
měsíc. Jedná se o padesáti-

Muzikoterapie na MŠ Sněženka
minutovou aktivitu pod ve-
dením zkušené lektorky Mgr. 
Dužíkové Kramářové. 

Děti pracují s etnickými ná-
stroji (fujarka, tibetské mísy, 
kantely, kalimby, šamanské 

bubny...), v rámci toho si děti 
nacvičují metodu bráničního dý-
chání, cvičí si rytmizaci, melodi-
zaci, artikulaci hlásek. 

Během pasivní části děti re-
laxují, poslouchají pohádkový 
příběh s doprovodem etnických 
nástrojů. Následuje aktivní část 
– děti hrají na bubny djembe, ryt-
mizují na tyčky, vytvářejí orche-
str s využitím nástrojů a zpěvu. 
V závěru přecházejí do relaxace.

Mezi nesporné výhody muzi-
koterapie patří působení na mo-
toriku, koordinaci, dýchání. Ryt-
mus má pozitivní účinky na vady 
řeči, kladně působí na zdravý 
duševní vývoj, ale o co jde pře-
devším – naše děti muzikoterapii 
mají rády!  Petra Strakošová,

MŠ Sněženka

Letos již podesáté, společ-
ně s Klubem dětských kniho-
ven, se uspořádala akce Noc 
s Andersenem. Na tuto akci 
se přihlásilo 40 dětí z ZŠ a 
MŠ El. Krásnohorské 2254 ve 
Frýdku-Místku. 

Přišli s náležitým spacím 
a jídelním vybavením. Čekal 
je pestrý program. Všichni si 
přinesli spací pytle a dostatek 
jídla. Pro všechny zúčastněné 
byla přichystána beseda s ilus-
trátorem dětských knih panem 
Adolfem Dudkem, která všech-
ny velice pobavila. Po setmění 
jsme se vypravili na Frýdecký 
zámek, kde děti čekala nevšed-

Noc s Andersenem ve školeNoc s Andersenem ve škole

ní prohlídka zámku při svíčkách 
společně s Harrym Potterem. 
Byl to vyčerpávající večer pro 
všechny rarášky, proto zalezli 

do spacáků a usnuli, jako když 
je do vody hodí. Bylo tu super! 
Škoda, že noc nebyla delší! 
Tak třeba za rok…

Mateřská škola Lískovecká 
děkuje Fa ArcelorMittal Frý-
dek -Místek a.s.  za poskytnu-
tí finančního daru ve výši 10 
000 Kč, díky jemuž mohly děti 
tvořit, výtvarně se vzdělávat 
a získávat tak nové zážitky z 
oblasti estetického vnímání.

Během pěti měsíců se děti 
zdokonalovaly v malbě, kresbě, 
lehké dětské grafice a dalších vý-
tvarných technikách. Projekt pod 
názvem „Barevný svět dětí“ ma-
teřská škola ukončila výstavou vý-
tvarných prací ve spojovací chod-
bě mezi pavilony. Úžas v očích 

všech dětí, které výstavu zhlédly, 
některé se i na instalaci podílely, 
byl jasnou odpovědí, že tvořivost 
na poli výtvarném má smysl a zá-
žitky s ní spojené navždy zůstanou 
v myslích našich malých umělců.

Jana Ondrušíková,
 vedoucí učitelka

Poděkování za Barevný svět dětí
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armády 570
Patří mezi pedagogy, kteří 

založili tradici tříd s rozšířenou 
výukou jazyků ve Frýdku-Míst-
ku. Zapojuje se do příprav ja-
zykových soutěží v rámci školy 
i města, je velmi zodpovědná, 
spolehlivá, pečlivá a náročná 
na sebe i své žáky. Je oporou 
pedagogického sboru, její vý-
znamný přínos přispívá k dob-
rému jménu „Osmičky“ i školství 
města jako celku.

POLACHOVÁ Hana
MŠ F-M, Anenská 656

Ve školství pracuje řadu let, 
nejdříve jako učitelka, v sou-
časné době jako ředitelka, která 
realizovala spoustu změn ku 
prospěchu dětí i pedagogických 
pracovníků. Svým tvořivým a 
zodpovědným přístupem přines-
la mnoho pozitivních změn ve 
vzdělávání předškolních dětí. Za 
její práci jí patří poděkování. 

Mgr. POLÁCHOVÁ Marcela
ZŠ a MŠ Lískovec, K Sedlištím 320

Dlouhodobě dosahuje výbor-
ných pedagogických výsledků. 
Ve škole organizuje sportovní a 
dopravní soutěže. Je zapojena 
do mezinárodního projektu pod-
porujícího fyzickou přípravu dětí 
„Mise – X“ trénuj jako kosmonaut“ 
a vzbuzuje zájem o technické 
předměty. Je všestranně aktivní.

Mgr. RASZKOVÁ Jiřina
ZŠ F-M, Komenského 402
Ve školství působí od 1986, 

od roku 2009 jako ředitelka ZŠ. 
Své prvotní vzdělání (fyzika, 
základy techniky) si doplnila o 
státní jazykovou zkoušku z ang-
ličtiny a studiem učitelství pro 1. 
stupeň ZŠ. Za své působení ve 
školství i ve funkci ředitelky ne-
ustále usiluje o kvalitu vzdělá-
vání, vytváření příjemného pro-

středí a dobrých mezilidských 
vztahů. Svědomitá, spolehlivá, 
ochotna učit se novým věcem, 
osobnost s manažerskými, 
komunikačními schopnostmi. 
Ocenění jí patří za vynikající pe-
dagogickou práci.

Mgr. TEREŠKOVÁ Kateřina
ZŠ F-M, 1. máje 1700 

Vyučuje anglický jazyk, dě-
jepis, výchovu k občanství a 
zdraví na 2. stupni. Vykonává 
také práci preventisty projevů 
rizikového chování, pracuje 
s dětmi v „Žákovském parla-
mentu“. Je oblíbenou učitel-
kou žáků pro svou vstřícnost, 
komunikativnost, otevřenost a 
schopnost empatie. Stále se 
vzdělává a svým vystupováním 
přispívá k příjemné atmosféře 
na pracovišti. Za její práci jí pa-
tří poděkování. 

Mgr. VELARTOVÁ Hana
ZŠ a MŠ F-M, Jana Čapka 2555

Aktivně se zapojuje do škol-
ních projektů a mimoškolních 
akcí. Každoročně připravuje 
žáky na Velkou cenu ZOO. Je 
obětavá, ochotná vždy pomo-
ci, mezi kolegy velmi oblíbená 
pro svou přátelskou a laskavou 
povahu, mezi žáky pro svou 
přirozenou autoritu. Ocenění jí 
patří za dlouhodobou vynikající 
pedagogickou práci.

PhDr. ADAMUS Petr
ZŠ a MŠ Naděje, F-M,

Škarabelova 562

Specializuje se na vzdělává-
ní, reedukaci a socializaci dětí 
a žáků s poruchou autistického 
spektra. Je odborníkem na dia-
gnostiku a edukaci dětí a žáků 
s PAS. Aktivně se zapojuje do 
úsilí o zlepšení učebních podmí-
nek pracovníků školy a vybavení 
školy, podílí se na realizaci pro-
jektů, plní funkci metodika ICT. 
Mezi kolegy vnáší pohodu a 
vědomí, že vše lze zvládnout ku 
prospěchu věci.

BAČÁKOVÁ Lada
MŠ F-M, Josefa Myslivečka 1883

Dlouhodobě pracuje s dětmi 
v logopedické třídě. Členství v 
logopedickém klubu je velkým 
přínosem pro její odborný růst. 
Svým profesionálním přístupem, 
dlouholetou praxí, vstřícným a 
milým vystupováním je oblíbená 
nejen u dětí, ale zároveň dobře 
reprezentuje mateřskou školu 
na veřejnosti.

ČECHÁKOVÁ Dagmar
MŠ Beruška, F-M,
Nad Lipinou 2318

Pracuje na odloučeném pra-
covišti v mateřské škole na ul. 
Olbrachtova, kde svými pedago-
gickými zkušenostmi přispívá k 
výchově nových pedagogických 

Radnice ocenila u příležitosti Dne učitelů vybrané pedagogy
pracovníků. Je přátelská, vstřícná 
a ochotná pomáhat. Stále se vzdě-
lává a ve své praxi upřednostňuje 
nové trendy výchovy a vzdělávání.

Mgr. DŘÍNOVÁ Ludmila
ZŠ a MŠ F-M,

El. Krásnohorské 2254

Jde o velmi svědomitou paní 
učitelku, které patří poděkování 
za kvalitní pedagogickou prá-
ci ve škole. S žáky pracuje na 
principech preciznosti a zod-
povědnosti, snaží se vytvářet 
dobré třídní kolektivy. Je velmi 
svědomitá při plnění pracovních 
úkolů, velkou měrou se podílí na 
mnoha aktivitách školy. Je vzo-
rem pro mnohé pedagogy.

Mgr. GEBAUEROVÁ Radomíra
ZŠ F-M, Komenského 402

Patří k vynikajícím pedagogům, 
je oporou pedagogického sboru. 
Svým vystupováním pěstuje v 
dětech dobré mezilidské vztahy. 
Žáci pod jejím vedením dosahují 
dlouhodobě mimořádných úspě-
chů v literární soutěži na meziná-
rodní úrovni. Vede školní časopis 
s redakční radou, která je složena 
z dětí napříč ročníky celé školy. 
Svůj učitelský um spojila s pocti-
vostí, pokorou, empatií, láskou k 
dětem a úctou k rodičům. 

Mgr. HULAJOVÁ Marie
ZUŠ F-M, Hlavní třída 11

V základní umělecké škole 

vyučuje hru na housle již řadu 
let. Vychovala řadu velmi dob-
rých houslistů, kteří reprezento-
vali školu, město Frýdek-Místek 
i Českou republiku na koncer-
tech, přehlídkách a soutěžích u 
nás i v zahraničí. 

JEZERSKÁ Hana
MŠ Sněženka F-M,
Josefa Lady 1790

Věnuje se převážně přípravě 
dětí v posledním ročníku mateř-
ské školy pro jejich zdárný vstup 
do první třídy základní školy. Pro 
děti má vždy program plný her 
a akcí, který děti baví, je empa-
tická, dokáže se vcítit do potřeb 
a pocitů dětí. Je spravedlivá, ko-
munikativní a vždy ochotná pře-
dat své dlouholeté pedagogické 
zkušenosti mladším kolegyním.

Bc. KORCOVÁ Stanislava
MŠ F-M, Anenská 656

Dosahuje trvale kvalitních pra-
covních výsledků v předškolním 
vzdělávání, zejména v oblasti vý-
uky anglického jazyka. Spolupra-
cuje s rodiči a pravidelně pořádá 
semináře pro rodiče, kde předá-
vá odborné informace i vlastní 
zkušenosti týkající se výchovy 
předškolních dětí. Svým osobitým 
přístupem napomáhá k vytvoření 
příjemné atmosféry na pracovišti. 

Mgr. OBDRŽÁLKOVÁ Dana
ZŠ F-M, Československé 
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Jízdárna Skalický dvůr
• nábor nových členů    • Léto na koni

• přípravka pro děti od 6 let
www.skalickydvur.cz

Beskydská šachová škola 
ve spolupráci se Střediskem 
volného času Klíč uspořádala 
ve dnech 28. 3. – 1. 4. již 34. 
ročník Turnajů šachových na-
dějí. Letos se čtyř turnajů zú-
častnilo 270 šachistů z 11 zemí 
(ALG, AUT, BLR, CZE, DEN, 
ENG, GER, POL, RUS, SVK a 
UKR). Turnaj šachových nadějí 
je nejstarším a nejprestižněj-
ším vícedenním mládežnickým 
turnajem nejen v České repub-
lice, ale i v celé Evropě!

O mezinárodní prestiži Tur-
najů šachových nadějí svědčí 
start několika medailistů národ-
ních mládežnických šampionátů 
z Česka, Slovenska, Polska a 
Dánska. Také pohled do koneč-
ných výsledků jednotlivých ka-
tegorií dává tušit, že zahraniční 
konkurence do Frýdku-Místku 
jezdí opravdu kvalitní, vždyť 
svého medailistu mělo hned 
šest zemí. Příznivce Beskydské 
šachové školy jistě potěší, že 
nejvíce medailí zůstalo doma. 
Zlaté medaile vybojovali Natálie 
Kaňáková v kategorii dívek do 
15 let a Richard Stalmach v ka-
tegorii do 7 let. Stříbrnou medaili 
získala Martina Fusková v kate-
gorii dívek do 15 let a bronzem 
se může pochlubit Zuzana Gře-
sová v kategorii dívek do 12 let. 
Pěkných umístění dosáhli i další 
členové BŠŠ, v D15 – 4. místo 
Tereza Beluská, v H9 – 6. Marek 
Miča, 8. Ondřej Nytra.

V rámci TŠN opět proběhla 
populární soutěž čtyřčlenných 
družstev, které se zúčastnilo 
25 týmů. Nakonec nejpevnější 
nervy a šachové umění pro-
kázali šachové naděje z celku 
Karpov´s chess school Moskva, 
2. místo obsadil domácí tým 
Beskydské šachové školy ve 
složení Natálie Kaňáková, Mar-
tina Fusková, Zuzana Gřesová a 
Petr Gnojek, na 3. místě skončil 

34. ročník Turnajů šachových nadějí

reprezentační výběr Brna.
Ve FIDE OPENU POBESKY-

DÍ za účasti 82 hráčů skončil na 
1. místě odchovanec Beskydské 
šachové školy Jiří Kočiščák před 
Vojtěchem Plátem z Třince. 3. 
místem se vyznamenal člen 
Beskydské šachové školy Jakub 
Rabatin. V rámci turnaje Pobe-
skydí proběhl i Krajský přebor 
v kategorii dívek a chlapců do 16 
let a oba mistrovské tituly zůsta-
ly ve Frýdku-Místku, když v dív-
kách zvítězila Klára Zemková a 
v chlapcích Michael Kubík!

Jako každoročně i letos se 
podařilo pro všechny účastníky 
TŠN připravit pestrý doprovodný 
program. A opravdu bylo z čeho 
vybírat, posuďte sami – simul-
tánky s velmistry Davidem Na-
varou a Lubomírem Ftáčnikem, 
každý na 20 šachovnicích. Před-
nášky a besedy s pozvanými ša-
chovými osobnostmi, trenérem 
Evženem Gonsiorem a velmistry 
Ftáčnikem a Navarou. Novinkou 
byla Soutěž PICASSO v malo-
vání obrázků s šachovými moti-
vy pro všechny věkové kategorie 
včetně dospělých. Soutěž se u 
účastníků setkala s velmi pozi-
tivním ohlasem a nakonec v ga-
leriích bylo možné spatřit desítky 
povedených výtvarných děl. 

Nechybělo již tradiční zábavné 
sobotní odpoledne pro děti, když 
se děti mohly vyřádit v různých 
soutěžích a zábavných progra-
mech. Připravena byla i tradiční 
prodejní přehlídka desítek des-
kových her, kde si každý našel 
tu svou „novou“ zajímavou hru. I 
na „kulturu“ se dostalo a účastní-
ci TŠN měli možnost zhlédnout 
hodinový program, na pódiu 
v hlavním sále se představili se 
svým uměním kouzelník, taneč-
ník ElectroBoogie a vystoupení 
psích šikulů s disciplínou agili-
ty. Všechna vystoupení byla po 
právu odměněna zaslouženým 
potleskem a hlavně pejsci byli 
kouzelní. Nově mohli účastníci 
využít řadu slevových možností 
především na místních sportovi-
štích, kde hlavně aquapark byl 
hojně využíván.

34. ročník je za námi a nezbývá 
než poděkovat všem partnerům 
Beskydské šachové školy v čele 
se Statutárním městem Frýdek-
-Místek za podporu věnovanou 
Turnajům šachových nadějí!

„Já bych chtěl naopak po-
děkovat pořadatelům za další 
vydařený ročník akce, která vý-
borně propaguje město doslova 
v celém světě,“ reagoval náměs-
tek primátora Petr Cvik.

Fanděte při MS v hokeji ve velkém!
Řada sportovních nadšenců v případě vrcholných akcí, jako 

je olympiáda nebo mistrovství světa, vyráží za společným zá-
žitkem fandit do sportovních barů nebo restaurací, kde sledují 
přímé přenosy, nejčastěji z fotbalu nebo hokeje. Takoví jistě ne-
pohrdnou ve Frýdku-Místku ojedinělou nabídkou, která se chystá 
v souvislosti s nadcházejícím mistrovství světa v ledním hokeji.

To se letos bude konat ve Švédsku a Finsku od 3. do 19. 
května a výjimečnou porci live přenosů budete moci díky pro-
vozovatelům Kulturního domu Frýdek zhlédnout v jedinečné 
atmosféře ve zdejším velkém sále s velkoformátovou projekcí 
(3,6 x 6,5m). Kapacita čtyř stovek návštěvníků, kinové plátno a 
HD rozlišení, jsou vedle příznivých cen „pitného režimu“ zárukou 
toho, že po letech budete mít možnost prožít vrcholnou sportovní 
akci v ideálním prostředí pro fanoušky. Organizátoři doufají, že 
naši letos dojdou hodně daleko, a chtějí po této první vlaštovce 
zajišťovat v podobném duchu všechny velké světové sportovní 
události pravidelně. (www.kulturnidumfrydek.cz)                    (PR)

Úvodní jarní utkání našim 
fotbalovým A mužům vyšlo. 
O výhře nad nevyzpytatel-
ným béčkem Baníku Ostrava 
rozhodla už úvodní dvaceti-
minutovka.

Od posledního mistrovského 
utkání doma s Kroměříží uběhlo 
dlouhých 141 dnů a naši hráči 
po nejdelší, a zřejmě i nejtvrdší 
zimní přípravě, konečně odehráli 
mistrovské utkání. To se ode-
hrálo na umělé trávě v Ostravě-
-Vítkovicích, kdy jsme hráli proti 
rezervě Baníku, která asi po se-
zoně v MSFL skončí. Věřme, že 
i MFK FM už v sezoně 2013/14 
MSFL hrát nebude – NFL by 
týmu po tomto výkonu slušela!

Pohodu týmu už v čase 4:44 
potvrdil Mozol s Teplým (s po-
mocí teče baníkovského zadá-
ka) a prvním mistrovským gólem 

Vstup se fotbalistům vydařil
jara 2013 otevřel skóre utkání 
– 0:1. Nabuzenost Frýdku byla 
patrná z každého dotyku míče 
a v 11. minutě už se opět skvělí 
válcovenští fanoušci radují po-
druhé. Skvěle zahraný roh Mo-
zola dopravuje Gulajev do sítě 
ne zcela jistého reprezentanta 
do 21 let brankáře Pavlenky – 
0:2! A koncert Lipiny pokračuje 
– 20. minuta a skvělou přihrávku 
Cepláka proměňuje Teplý – 0:3.

Válcovenští pak zbytečně, 
zvlášť ve druhém poločase, po-
levili. V 58. minutě Prepsl vychy-
tává v tutovce Stránského. V 69. 
minutě píská rozhodčí penaltu 
za údajný faul Prepsla, tu pro-
měňuje Zeman a je zaděláno na 
drama. Závěr utkání už ale val-
cíři takticky zvládli a po remíze 
Prostějova v Zábřehu poskočili 
na druhé místo v tabulce.

V neděli 24. března se usku-
tečnil již třetí ročník turnaje 
mladých baseballových nadějí 
do 10 let Halový Frýdek-Mís-
tek 2013. Turnaje konaného 
ve velké tělocvičně na 7. ZŠ 
se zúčastnila celkem čtveřice 
moravských družstev. 

Halovému Frýdku-Místku 2013 dominovali t-ballisté Klasiku
Kromě dvou frýdecko-mís-

teckých týmů – t-ballového 
družstva BK Klasik F-M a vý-
běru baseballové přípravky ze 
základních škol – přijala pozvá-
ní ještě družstva Skokanů Olo-
mouc a Arrows Ostrava.

Turnaj sestával ze dvou mi-

niturnajů hraných systémem 
„každý s každým“. Výsledky z 
obou částí se pak sečetly a urči-
ly celkové pořadí. První polovinu 
obstaral stativový baseball, tzv. 
t-ball, jemuž vévodili t-ballisté 
domácího Klasiku.

(Pokračování na straně 7)

VI. ročník plaveckých závodů
Velká cena „O pohár primátora města 

Frýdku-Místku“
Plavecký oddíl Frýdek-Místek

27. dubna
bazén na 11. ZŠ na ul. J. z Poděbrad

Prezentace: 8.30-9.00 hod, rozplavba 9.10-9.30 hod., odpol. závod: 
13.00-13.30, rozp.13.40-14.00 hod.

Ve dnech 21. a 22. března 
proběhlo v Kopřivnici celore-
publikové finále ve florbalu, 
ve kterém se tým dívek 8.-9.
ročníku základní školy na ulici 
Československé armády pod 
vedením usměvavého trenéra 
Davida Březovjáka probojoval 
až na úžasné 3. místo! 

První dva zápasy ve skupině 
holky zvládly na jedničku, se-
mifinálový zápas pak prohrály o 
pouhý jeden gól s výsledkem 2:3. 

Bronzové holky z Osmičky
„Holky, nevadí, hlavu vzhů-

ru, pořád můžeme být třetí!“ 
Tato slova trenéra pomohla 
týmu dát do posledního zápasu 
všechno. S úsměvem na tváři 
a pořád dobrou náladou jsme 
porazily své soupeřky, a to 
znamenalo nečekané 3. místo. 
Už jen podání ruky a poděko-
vání fanouškům, kteří hráli při 
zápasech opravdu velkou roli, 
a hurá na vyhlášení! 

(Pokračování na straně 7)
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fotbal mládeže
DOROST

SK Líšeň – starší dorost U19 
0:5 (0:2) 

K. Střalka (Panák), Neumann 
(Štěrba, Vára), K. Střalka (Pa-
nák), Panák (K. Střalka, Neu-
mann), Preči (Červeňák)
O vítězství 5:0 rozhodla naše 
vyšší kvalita ve všech činnos-
tech. Naše výrazná výhra je 
zasloužená. S přístupem i fotba-
lovostí panuje spokojenost, ale 
by to pouze první krůček na naší 
obtížné jarní cestě touto soutěží.

mladší dorost U17 – MFK 
Vyškov 4:0 (2:0) 

Naňák, Curylo z pk, Pollák, Kavka
mladší dorost U16 – MFK 

Vyškov 3:0 (3:0) 
Bialek, Pat. Němec, Kahánek

ŽÁCI

FK Šumperk – starší žáci U15 
0:3 (0:3)

Šafner 2, Šimík
FK Šumperk – starší žáci U14 

2:1 (1:0) 
Jeřábek

mladší žáci U13 - Fotbal 
Třinec 12:3 (5:1) 

Křižák 4, Ostrák 3, Kubáň, Ple-
wa, Dryák, Kožušník, Janovský
Jednoznačné vítězství, které však 
neodpovídá předvedené hře. Před-
vedený výkon na silnější soupeře 
nebude stačit. Hráli jsme málo ko-
lektivně a zbytečně ztráceli míče. 

mladší žáci U12 – Fotbal 
Třinec 34:4 (17:0) 

Krajčo 5, Wojatshcke 5, Fulnek 
4, Song 3, Pajurek 3, Kováč 3, 
Šostý 2, Žák 2, Snášel 2, Chle-
bek 2, Strouhal, Kiša, Polach

(Pokračování ze strany 6)
Druhý miniturnaj se odehrál 

podle pravidel tzv. coachballu, 
tedy baseballu, kde pálkaři od-
palovali míče nadhazované vlast-
ním trenérem. I v této fázi nenašli 
domácí t-ballisté přemožitele, ale 
výsledky nebyly zdaleka tak jed-
noznačné, jak by se mohlo zdát. 
Týmy se přetahovaly o každičký 
bod a konečné skóre bylo vždy 
velice těsné, což kromě napína-

Halovému Frýdku-Místku 2013 dominovali t-ballisté Klasiku
vého průběhu turnaje přineslo i 
spoustu krásných obranných zá-
kroků a povedených odpalů.

Celkovými vítězi se tedy po 
zásluze stali t-ballisté Klasiku, 
kteří neprohráli jediné utkání a 
pouze jednou hráli nerozhodně. 
Pohár za druhé místo putoval do 
Olomouce, který Klasiku šlapal 
celou dobu na paty. Třetí skon-
čili ostravští Arrows. Na výběr 
frýdecko-místeckých základních 

škol zbylo čtvrté místo.
Bez ohledu na výsledky a 

konečné pořadí si však všichni 
zúčastnění – hráči, trenéři i po-
četní fanoušci – celý turnaj ná-
ramně užili a před nadcházející 
sezónou týmy alespoň pořádně 
otestovaly své možnosti.

Pro více informací o base-
ballovém klubu Klasik Frýdek-
-Místek navštivte jeho stránky
www.bk-klasik.cz.

(Pokračování ze strany 6)
„Spolu s krásným pohárem, 

medailemi, a spoustou zážitků 
jsme si s sebou přivezly i cenu 
Miss Florbal, kterou se stala 
naše brankářka, které pro její 
fantastické kvality říkáme „Beto-
nová zeď“ – Michaela Hanzeso-
vá. Doma nás čekaly gratulace 
a ve škole navíc vlastní nástěn-
ka s diplomy z jednotlivých kol 
soutěže. Ačkoli je většina dívek 
z našeho týmu již v 9. ročníku 

Bronzové holky z Osmičky
a ze školy odchází, máme na 
Osmičce další velmi šikovný tým 
mladších holek. Tento rok získa-
ly 2. místo v kvalifikaci na repub-
likové finále a to je taky krásný 
výsledek! Doufejme, že se na-
šim nástupkyním bude dál dařit. 
A to s tak báječným kolektivem 
a veselou náladou, která vládne 
při každé akci florbalových týmů, 
bude přece hračka,“ vylíčila Lu-
cie Brusová, jedna z bronzových 
medailistek.

Družstva Basketbalového 
klubu Frýdek-Místek získa-
la v týdnu jediné vítězství, o 
které se překvapivě postaraly 
mladší minižákyně, když do-
kázaly v dramatickém utkání 
vyhrát po druhém prodloužení 
na půdě ostravského favorita.

BK Frýdek-Místek – SBŠ 
Ostrava B 54:60 a 47:53
Bačová 17+12, Ručková 

15+12, Mahdoňová 8+10, Rie-
delová 8+8, Jeništová 4+2, Kr-
maschková 2+1, Kuběnová 0+2.

Velká pochvala patří všem 
hráčkám, které často předváděly 
velice pohledné akce a lídra celé 
soutěže značně potrápily.
SBŠ Ostrava B – BK Frýdek-

-Místek 60:62 a 64:41
Ručková 25+15, Bačová 

12+4, Mahdoňová 8+16, Kubě-
nová po 8+2, Jeništová 4+2, Kr-
maschková 4+2, Maříková 2+0.

V neděli nastoupily tytéž hráč-
ky v Ostravě k dohrávce dvou 
zápasů proti stejnému soupeři a 
jedenkrát se jim podařilo uspět.

Družstvo starších žákyň zakon-
čilo svoji mistrovskou soutěž utká-
ním v Praze a po nešťastné prohře 
se umístilo uprostřed tabulky.
HB Basket Praha – BK Frý-

dek-Místek 61:57
Ručková 13, Hyplová 12, Hla-

vová 11, Milotová 10, Čapatá 9, 

Basketbalové týmy zažily smolný týden

Kasanová 2.
V závěrečném utkání ligové 

sezony starších žákyň U15 se 
hráčkám nepodařilo dovézt z 
Prahy vítězství. Za předvedený 
výkon v tomto utkání si zaslou-
ží pochvalu zejména Hlavová 
s Hyplovou.

Družstvo žen se po delší zá-
pasové pauze představilo na pa-
lubovce svých tradičních rivalek a 
ty nedopustily žádné překvapení.
BK Havířov – BK Frýdek-Mís-

tek 56:39 
Hrající trenérka Markéta Schä-

ferová popsala příčiny porážky 
takto: „První tři čtvrtiny jsme ode-
hrály příliš bojácně a úspěšnost 
naší střelby byla tragická, ale 
poslední čtvrtina byla famózní, 

bojovná a konečně také bodově 
úspěšná. Dokonce jsme tuto část 
zápasu vyhrály, ale na lepší vý-
sledek to nestačilo.“

Muži v domácím prostředí 
nesehráli kvalitní utkání, a přes-
tože do poločasu drželi se svým 
soupeřem krok, nakonec odešli 
poraženi.
BK Frýdek-Místek - BC Nový 

Jičín A 47:72
Hájek 9, Nogol a P. Olka po 8, 

Aleksa 6, Mojžíšek a Pachlopník 
po 5, Brys 4, Sobčák 2.

V poločase svítila na tabuli 
remíza 29:29, to ale bylo napo-
sledy, kdy se soupeřem dokázali 
držet krok. Nikdo z domácích se 
nedostal na dvoucifernou hranici 
vstřelených bodů.  (kot)

STARŠÍ ŽÁKYNĚ U15: Fotografie z utkání žákovské ligy mezi HB 
Basket Praha a BK Frýdek-Místek.  Foto: Čeněk Milota

Frýdecko-místecké gymnast-
ky se začátkem března zúčast-
nily základních kol školních 
sportovních klubů ve sportovní 
gymnastice družstev. 

Okresní finále se jako každo-
ročně konalo na 11. ZŠ ve Frýd-
ku-Místku. Obrovské zastoupení 
domácích doplnila ještě družstva 
ze ZŠ Paskov, ZŠ Palkovice, 
Gymnázia Petra Bezruče, Střed-
ní zdravotnické školy a Střední 
školy oděvnictví a služeb ve F-M. 

Děvčatům z Jedenáctky utek-
lo jen jediné vítězství v soutěži 
družstev, a to když naše děv-
čátka z prvních tříd nestačila na 
ostřílené kvarteto třeťaček ze ZŠ 
Palkovice. „Holčičky byly šikovné, 
zacvičily všechno tak, jak měly, 
a s jejich výkony jsem nadmíru 
spokojená. Ale zkrátka tříměsíční 
práce prvňáčků na děvčata z Pal-

Gymnastky z 11. ZŠ opět přebornicemi krajeGymnastky z 11. ZŠ opět přebornicemi kraje
kovic, která cvičí už přes dva roky, 
nestačila,“ řekla trenérka mlad-
ších dětí Karolína Machalová. 

V ostatních kategoriích jsme 
sklidili obrovský úspěch. Všech-
ny zbývající kategorie pak vyhrá-
la děvčata z Jedenáctky. 

26. března pak všechna naše 
děvčata odcestovala do krnov-
ské sportovní haly, kde se konalo 
krajské finále soutěže družstev. 
„Polovinu našich děvčat skolila 
obávaná chřipka, a tak jsme na 
poslední chvíli museli družstva po-
změnit. Nakonec jsme ale přece 
jen uspěli,“ řekla trenérka starších 
gymnastek Kateřina Kohutová.

Děvčátka z prvních a dru-
hých tříd ve složení Geblová, 
Horká, Zamazalová a Plevková 
nakonec získala v konkurenci 
12 družstev krásné 6. místo a 
dokázala tak nejen sama sobě, 

že příští rok budou opravdu vi-
dět. V kategorii 4. a 5. tříd jsme 
nestačily pouze na kvalitně při-
pravený tým z Kopřivnice a děv-
čata Halamíčková, Závodná, Ko-
loničná, Gažová a Míčková tak 
v obrovské konkurenci získala 
krásné a cenné stříbrné medaile.

Žákyně 6. a 7. tříd (Slováčko-
vá, Kacířová, Blažková, Jašur-
ková) i po nezdařeném výkonu 
přece jen stanuly na stupni nej-
vyšším a získaly tak titul přebor-
níka kraje. „V kategorii 8. a 9. tříd 
nešlo jen o vítězství, ale také o 
účast na dubnovém mistrovství 
republiky, které se letos koná 
v Liberci. Naše nejstarší holky 
nakonec ve velkém boji urvaly 
výhru, postup, a dokonce i ob-
rovský náskok,“ uvedla trenérka 
Petra Tobiášová. A tak Dominiku 
Nguyen, Hanu Filipovou, Kláru 

Štefkovou, Veroniku Nečasovou 
a Mirku Aldersovou, spolu s tri-
em trenérek, čeká předposlední 
dubnový víkend obhajoba mis-
trovského titulu v nejkrásnější 
gymnastické hale v Liberci.

Děvčatům přejeme v republi-
kovém kole hodně štěstí a pevné 
nervy. Všem ostatním děkujeme 
za reprezentaci školy, rodičům 
za pomoc a spolupráci a do dal-
ších závodů hodně zdaru. 
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KAFIRA: Foto čtecího zařízení pro nevidomé a slabozraké, které bylo 
pořízeno z výtěžku sbírky Vánoční strom.

V prosinci 2012 se jako 
každý rok uskutečnila ve 
Frýdku-Místku sbírka Vánoční 
strom. Občané a návštěvníci 
města do této sbírky v průbě-
hu prosince přispěli celkem 
39.332 Kč. Statutární město 
Frýdek-Místek ještě před za-
čátkem sbírky vybralo naše 
občanské sdružení jako orga-
nizaci, které bude výtěžek ze 
sbírky věnován.

Za vybrané peníze KAFIRA 
pořídila kompenzační pomůcku 
– čtecí zařízení pro nevidomé, 
která bude umístěna na středis-
ku KAFIRY ve Frýdku-Místku a 
se kterou se budou učit praco-
vat naši zrakově handicapovaní 
uživatelé. Čtecí zařízení pro 
nevidomé je osobní počítač, 
speciálně upravený pro potřeby 
osob nevidomých a těžce slabo-
zrakých. Takto upravený počítač 
má hlasový výstup, zvětšovací 
software a skenovací program. 
Díky takto vybavenému PC do-

KAFIRA děkuje za výtěžek z vánoční sbírky
káže zrakově handicapovaný 
člověk samostatně vyhledávat 
potřebné informace z internetu, 
zpracovávat a uchovávat tyto in-
formace, vyřizovat písemnou ko-
respondenci, vyhledávat si spo-
je autobusů, vyplňovat a zasílat 
různé žádosti na úřady, s pomo-
cí skeneru dokáže „číst“ knihy, 
časopisy nebo jiné dokumenty. 
Všechny tyto činnosti zrakově 
handicapovaným umožňují za-
členění do společnosti a umož-

ňují jim zůstat v jejich přiroze-
ném prostředí co nejdéle.

Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat Statutárnímu městu 
Frýdek-Místek, které naší orga-
nizaci výtěžek ze sbírky Vánoční 
strom 2012 věnovalo. Velký dík 
patří také všem občanům a ná-
vštěvníkům města, kteří do sbír-
ky přispěli. Děkujeme. 

Za KAFIRA o. s.
Mgr. Lenka Svobodová, 
manažerka organizace 

Během měsíců ledna a 
února jste měli možnost vypl-
nit ve zpravodaji města nebo 
přes webové stránky města 
dotazník potřebnosti sociálních 
služeb. Rádi bychom vás infor-
movali, že celkem bylo sesbírá-
no 158 dotazníků, z nichž nejvíce 
podnětů se vztahovalo k barié-
rovosti a čistotě ve městě.

V oblasti potřebnosti sociál-
ních služeb se nejvíce občanů 
vyjadřovalo k potřebě terénních 
služeb – pečovatelské služby a 
osobní asistence, dále k pomoci 
při finančních potížích a zvládání 
závislosti na drogách, alkoholu a 
automatech. Velká část odpově-
dí se týkala využití odlehčovacích 
služeb pro osoby pečující o oso-
bu blízkou, pobytových služeb 
pro seniory nebo možnosti na-
pojení na monitorovací systém, 
který se využívá v případě rychlé 
záchranné pomoci. Největší část 
odpovědí vyjadřovala potřebu 
sociálního bydlení, tzn. bydlení 

Poděkování občanům města za spolupráci 
při zjišťování potřebnosti sociálních služeb

se sníženým nájmem pro osoby 
se zdravotním postižením, mladé 
rodiny s dětmi, osoby ohrožené 
sociálním vyloučením.

V každém čísle zpravodaje 
města vycházejí články o soci-
álních službách v našem městě, 
které vám mohou více přiblížit 
činnosti a aktivity poskytovatelů 
sociálních služeb. Na webových 
stránkách města je umístěn „Ad-
resář poskytovatelů sociálních 
služeb a souvisejících aktivit“, ve 
kterém si můžete najít konkrétní 
službu a kontaktní údaje v přípa-
dě obtížné životní situace.

Tímto vám chceme poděkovat 
za spolupráci a ochotu a dále se 
vašimi podněty budeme zabývat, 
ať už v rámci budování bezbari-
érovosti města, tak zejména při 
plánování sociálních služeb.

Ing. Jarmila Kozlová, garant 
procesu komunitního plánování

Mgr. Hana Poláchová, ko-
ordinátorka procesu komunit-
ního plánování

Příspěvková organizace 
Jesle F-M je zařízení statu-
tárního města Frýdku-Místku, 
jejímž posláním je poskytová-
ní výchovné péče dětem od 
1 do 3 let věku, zaměřené na 
rozvoj jejich schopností, do-
vedností, kulturních a hygie-
nických návyků. 

Účelem opatření, které or-
ganizace přijala, je podpora 
pracovního a rodinného života 
rodičů s velmi malými dětmi, 
rozvoj stávajících služeb péče o 
děti od 1 do 3 let věku a odstra-
ňování překážek znemožňují-
cích rodičům snadnější sklou-
bení pracovního a rodinného 
života. Jesle ve F-M poskytují 
nový typ aktivity na podporu 
rodiny. Nabízejí služby na pod-
poru fungující rodiny, které mají 
preventivní a podpůrný cha-
rakter, jejich účelem je usnad-

Důležitým předpokladem úspěšné výchovy
každého dítěte je hlavně láskyplné prostředí

ňovat a posilovat partnerská a 
manželská soužití, rodičovství, 
podporovat rodiny v péči o děti 
při harmonizaci práce a rodiny. 

S ohledem na zajištění kva-
lity péče je vypracován koncept 
výchovy a péče, který upravuje 

základní obsah aktivit v dětské 
skupině. Tyto aktivity mají za 
cíl formovat osobnost dítěte, 
zajistit základní podmínky péče 
o dítě, zabezpečit fyzickou i 
psychickou stránku osobnosti, 
psychickou i fyzickou pohodu. 
Každému dítěti je poskytován 
potřebný prostor pro rozvoj jeho 
osobnosti. Nabízíme dětem 
zkušenosti, aby se mohly stát 
samostatnou bytostí a zároveň 
se mohly dobře začlenit do sku-
piny vrstevníků a mohly uplatnit 
svou zvědavost a tvořivost.

Ukázky činností našich dětí 
a akcí, jako je dýňování, pečení 
a zdobení perníčků, Mikulášská 
nadílka, návštěva z Afriky, kar-
neval apod., ale také informace 
týkající se jednotlivých oddělení 
a novinky ve stravování dětí mo-
hou nejen rodiče, ale i vy, čtená-
ři, sledovat na našich webových 
stránkách: www.jesle-fm.cz.

Kolektiv zaměstnanců
Jeslí F-M, p. o.Karnevalové radovánky.

Ve čtvrtek 4. dubna slavili 
charitní dobrovolníci 10. výročí 
založení své činnosti. Pozváni 
byli i dobrovolníci, kteří začí-
nali v roce 2003, a také ředitel 
Charity F-M Ing. Pavel Bužek. 
Oslava probíhala na charitním 
středisku Oáza pokoje pro psy-
chicky nemocné.

Program byl pestrý. Začínalo 
se děkovnou mší svatou, kterou 
sloužil otec Karel Slíva, a pak 
celkovým zhodnocením dobro-
volnické činnosti od roku 2003-
-2013, které připravila koordi-
nátorka dobrovolnického hnutí 
Charity F-M Věra Šokalová.

Ředitel Charity F-M Ing. Pavel 
Bužek poděkoval dobrovolníkům 
za jejich pomoc a připomněl 
jejich význam v Charitě (tato 
úctyhodná pomoc činí za 10 let 
působnosti 21 163 hodin). Po-
třebnost dobrovolnické činnosti v 
Charitě oceňují jak zaměstnanci, 
tak i uživatelé charitních služeb.

Dobrovolnické hnutí Charity Frýdek-Místek
Po zhodnocení desetileté čin-

nosti měli dobrovolníci přichys-
táno bohaté občerstvení, které 
věnovaly firmy Řeznictví a uze-
nářství CARBOL´S CORP. s.r.o. 
Dobrá a pekařství Milan Hlisni-
kovský Dobrá. Ovoce věnovala 
jedna dobrovolnice a o sladkou 
tečku se postaraly další dobro-
volnice svým cukrářským umě-
ním. Při posezení dobrovolníci 
vzpomínali na své začátky a 
k poslechu jim zahrála Eliška 
Šokalová na zobcovou flétnu.

Dobrovolnické hnutí uvítá kaž-
dého, kdo má chuť a čas pomáhat 
potřebným. Také pro dobrovolníky 
Charita připravuje různé aktivi-
ty, např. vazba suchých květin, 
zdobení perníčků aj., podle přání 
dobrovolníků. Přijďte se podívat do 
Oázy pokoje, K Hájku 2971 kaž-
dý čtvrtek 13-14 hod., bližší infor-
mace získáte na tel. 605 467 642.

Věra Šokalová, koordiná-
torka dobrovolnického hnutí

Občanské sdružení Klub 
maminek Broučci oslavilo 
v březnu 2013 své 15. naro-
zeniny. Od února sídlíme v 
nových prostorech na adrese 
Palackého 129 v Místku. 

Nabízíme rodičům s dětmi 
nové vybavené herny s hračka-
mi, balónkoviště se skluzavkou, 
prolézací molitanový domeček, 
kuchyňku s občerstvením, prodej 
zboží NUK, možnost narozenino-
vých oslav, přístup na internet a 
pravidelné programy. Průběžně 
zprostředkováváme maminkám 
besedy z oblasti zdraví, práva, 
bezpečnosti, kosmetiky atd.

V pravidelném programu nabí-
zíme zpívánky, besedy, přednáš-
ky, cvičení rodičů s dětmi, odpole-
dní tvoření, tvoření pro maminky s 

Klub maminek Broučci
dětmi, výtvarku a pohádky.

Klub maminek Broučci je ne-
zisková organizace. Veškeré 
programy vytvářejí dobrovolnice 
bez nároků na finanční odměnu. 
Vstupné a občerstvení nabízíme 
za nízkou cenu, aby naše služby 
byly dostupné maminkám všech 
sociálních vrstev. S tím jsou spo-
jené finanční problémy, se kterými 
se potýkáme. Vzhledem k větším 
prostorům, které využíváme, 
vzrostly náklady na provoz a ná-
jem našeho centra. Proto bychom 
uvítali nové sponzory z řad míst-
ních firem, aby mohlo být naše 
centrum zachováno i nadále.

Program Broučků na každý 
měsíc najdete na webových 
stránkách KM Broučci.

(www.kmbroucci.cz)
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Připomínáme, že splatnost 
místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů 
a místního poplatku ze psů je 
31. 5. 2013.

V průběhu měsíce dubna bu-
dou zasílány poštovní poukázky.

Pokud poplatky nebudou za-
placeny včas a ve správné výši, 
může správce poplatku poplatky 
zvýšit až na trojnásobek.

Místní poplatky lze zaplatit:
1) poštovní poukázkou prostřed-

nictvím pošty
2) v hotovosti, a to v době 

pokladních hodin:
• v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Radniční 
1148, v přízemí:
- na odd. místních daní a poplatků 
odboru správy obecního majetku

pokladní hodiny:
Po, St: 8:00 – 16:30 h.,
Čt: 8:00 – 14:30 h. 

a v době od 15. 4. do 31. 5.
Út, Pá: 8:00 – 13:00 h. 

- na hlavní pokladně
pokladní hodiny:

Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů 
Po, St: 8:45 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 16:30 h.
Út, Pá: 8:45 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 13:30 h.
Čt: 8:45 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 14:30 h. 
• v budově Magistrátu města 
Frýdku-Místku na ul. Palacké-
ho 115, v přízemí:
- na pokladně

pokladní hodiny:
Po, St: 9:00 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 16:30 h.
Út, Pá: 9:00 h. – 11:30 h.
 12:00 h. – 13:30 h.
Čt:  9:00 h. – 11:30 h. 
 12:00 h. – 14:30 h. 
3) převodem na bankovní účet 

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

19-928781/0100
4) prostřednictvím SIPO

Upozorňujeme poplatníky, aby: 
a) při platbách formou převodu 

na bankovní účet města uváděli 
vždy číslo účtu s předčíslím 19-. 
Při zadání úhrady bez tohoto 
předčíslí je platba poukázána na 
číslo účtu jiného subjektu. 
b) tiskopis na placení poplatku pro-
střednictvím SIPO doložili správci 
poplatku nejpozději do 31. 3. Po-
platníci, kteří doložili tiskopis v loň-
ském roce, letos ho již nedokládají.

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

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

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

FRÝDEK
Bruzovská - pod zahrádkářskou 
osadou „U Vodárny“
Horní - za č.p. 1765 (u zahrádek)
J. Pešiny - u křižovatky (poblíž 
č.p. 1823)
K Lesu - za nemocnicí
Nové Dvory - Hlíny - u lípy
Nové Dvory - Podhůří - U Morávky I.
Nové Dvory - Podhůří - U Morávky II.
Nové Dvory - Vršavec - u č.p. 3261
Nové Dvory - Vršavec - naproti 
č.p. 2759 a 2760
Panské Nové Dvory - naproti 
č.p. 2460
Panské Nové Dvory - vedle au-
tobazaru
Pod Zámečkem - Pod Řehánkem

MÍSTEK
17. listopadu - u Hypernovy
Bahno - Příkopy - nad cihelnou
Bahno - Příkopy - u zahrádek 

Svoz pytlů od zahrádkářů a odpadu 
od zahrádkářských osad v roce 2013

Zahrádkářské osady:
Velkoobjemové kontejnery bu-
dou na níže uvedených místech 
přistaveny vždy v pátek a sta-

ženy budou následující pondělí; 
svoz bude probíhat v intervalu co 
14 dnů, a to od 26. 4. 2013 do 
29. 10. 2013 (viz harmonogram):

Zahrádkář. osada Hliník – 2 VOK
Zahrádkář. osada Polní – 2 VOK
Zahrádkářská osada Nová Osa-
da – 1 VOK

č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
přistavení 26.4. 10.5. 24.5. 7.6. 21.6. 4.7. 19.7. 2.8. 16.8. 30.8. 13.9. 27.9. 11.10. 25.10.
stažení 29.4. 13.5. 27.5. 10.6. 24.6. 8.7. 22.7. 5.8. 19.8. 2.9. 16.9. 30.9. 14.10. 29.10.

Kontejnery K1100 l budou na níže 
uvedených místech přistaveny 
19. 4. 2013 a staženy 4. 11. 2013, 

svoz bude probíhat 2 x týdně:
Zahrádkářská osada U vodárny 
(ul. Bruzovská) – 1 kontejner

Zahrádkářská osada Valcíř I., II., 
III., IV. – 4 kontejnery

Svoz pytlů:

Harmonogram svozu pytlů od zahrádkářů:
č. svozu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14    
den
svozu 29.4. 13.5. 27.5. 10.6. 24.6. 8.7. 22.7. 5.8. 19.8. 2.9. 16.9. 30.9. 14.10. 29.10.

Svozová místa budou označena cedulkou, kde budou uvedena data svozu.

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
poblíž kapličky
Bahno - Příkopy - u slepičárny
Bahno - Příkopy - naproti č.p. 
1180 (za Slezanem)
Družstevní - zahrádkářská osa-
da „Družstevní“
K Olešné - u brány zahr. osady 
mezi č. p 1324 a 1325
Kvapilova - od ul. Luční směrem 
k Olešné
U Ostravice - za domem č.p. 1480

CHLEBOVICE
Ke Kotlině - zahrádkářská osada
Ke Kotlině - u č.p. 118
Ke Kůtám - u č.p. 214
Pod Kabáticí - u č.e. 21
Pod Kabáticí - u č.e. 26
Vodičná - u č.p. 12

LÍSKOVEC
Lískovec - mezi domy č.p. 123 a 128
Lískovec - zahrádkářská osada 

„Šajárka“
Lískovec - zahrádkářská osada 
„Za Lesem“

LYSŮVKY
Lysůvky - Na Dolinách

SKALICE
Kamenec - hlavní brána zahrádkářů
Kamenec - vedle č.e. 120
Kamenec - vedle č.e. 72
Kamenec - křižovatka (bývalé 
stanoviště VOK)
Skalice - Na Baštici
Skalice - Pod Strážnicí, za za-
stávkou autobusu
Skalice - u vrby, vedle stanovi-
ště nádob na separovaný sběr
Skalice - vrchy pod obchodem 
(u chatek)

ZELINKOVICE
Příborská - u č.p. 72

Vážení rodiče (zákonní zá-
stupci), zápis dětí k předškol-
nímu vzdělávání v mateřských 
školách zřizovaných statutárním 
městem Frýdek-Místek pro celý 
následující školní rok 2013/2014 
proběhne v úterý 14. května a ve 
středu 15. května 2013 od 8:00 

Zápis dětí do mateřských škol
do 16:00 hodin. Mateřské ško-
ly Chlebovice a Skalice budou 
zapisovat děti pouze 14. května 
2013. Žádosti o přijetí do kon-
krétní mateřské školy podávají 
jen zákonní zástupci dětí, které 
nejsou do této mateřské školy 
dosud přijaty.

V souladu se školským zá-
konem se předškolní vzdělává-
ní organizuje pro děti ve věku 
zpravidla od tří do šesti let. 
Ředitel mateřské školy rozho-
duje ve správním řízení o přijetí 
dítěte do mateřské školy. Roz-
hodnutí, kterým se vyhovuje 
žádosti o přijetí ke vzdělávání, 
se oznamují zveřejněním sezna-
mu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem s výsledkem 
řízení u každého uchazeče. Se-
znam se zveřejňuje na veřejně 
přístupném místě ve škole. Zve-
řejněním seznamu se považují 
rozhodnutí za oznámená.

K předškolnímu vzdělávání 
se přednostně přijímají děti v 
posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky. Další 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční

kritéria pro přijetí k předškolní-
mu vzdělávání stanoví ředitel 
mateřské školy. K předškolnímu 
vzdělávání je možno přijmout 
pouze dítě, které se podrobilo 
stanoveným pravidelným oč-
kováním, má doklad, že je proti 
nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. O přijetí dítěte se 
zdravotním postižením rozhodne 
ředitel mateřské školy na základě 
písemného vyjádření školského 
poradenského zařízení, popřípa-
dě také registrujícího praktické-
ho lékaře pro děti a dorost. Dítě 
může být přijato k předškolnímu 
vzdělávání i v průběhu školního 
roku. Bližší informace zveřejní ře-
ditelé dotčených mateřských škol 
způsobem v místě obvyklým.

v mateřských školách na těchto místech

ZŠ a MŠ FM, Jana Čapka 2555
web: www.2zsfm.cz

FM, Slezská 770 (zde se zapisují 
děti i pro MŠ FM, Bavlnářská 455)
FM, Slezská 2011

ZŠ a MŠ FM, El. Krásnohorské 2254
web: www.5zsfm.cz
web: www.msliskovecka.cz

FM, Lískovecká 2850

ZŠ a MŠ FM, Lískovec,
K Sedlištím 320
web: http://info.skola.liskovec.cz

FM, Lískovec, K Sedlištím 182

ZŠ a MŠ FM - Chlebovice, Pod 
Kabáticí 107, přísp. organizace 
web: www.zschlebovice.cz

FM, Chlebovice, Pod Kabáticí 193

ZŠ a MŠ FM - Skalice 192,
příspěvková organizace
web: www.skolaskalice.cz

FM, Skalice 192

MŠ Pohádka, FM, Třanovského 404
web: www.mspohadkafm.cz

FM, Třanovského 404 (zde se zapi-
sují děti i pro MŠ FM, Gogolova 239)

MŠ Beruška, FM, Nad Lipinou 2318
web: www.msberuska.cz

FM, Nad Lipinou 2318
FM, Olbrachtova 1421

MŠ Sněženka, FM,
Josefa Lady 1790
web: www.mssnezenka.cz

FM, Josefa Lady 1790
FM, 8. pěšího pluku 821
FM, Svatopluka Čecha 170

MŠ Mateřídouška, FM,
J. Božana 3141
web: www.msmateridouska.cz

FM, J. Božana 3141

MŠ FM, Josefa Myslivečka 1883
web: www.jmyslivecka.cz

FM, Josefa Myslivečka 1883
FM, F. Čejky 420
Lysůvky, Příborská 37

MŠ FM, Anenská 656,
přísp. organizace
web: www.msanenska.cz

FM, Anenská 656
FM, Jiřího Trnky 63

ZŠ a MŠ Naděje, FM,
Škarabelova 562
web:www.specskolynadeje.cz

FM, K Hájku 2972

TS spotřebovaly v zimě 1400 tun soli
(Pokračování ze strany 1)
... To se dá očekávat dlouho-

dobý charakter zimního počasí, 
a ne v dubnu převážet vodu za 
těžké peníze, když za dva dny 
může být po všem. Myslím, že 
to většina lidí pochopila, jen ně-

kteří novináři měli zase potřebu 
napsat si to svoje. Když se na 
mě obracejí, že jim volají lidé, 
já se ptám, proč nevolají na náš 
dispečink,“ vysvětluje ředitel 
Kohut, jemuž dal vývoj počasí 
zapravdu.  (pp)
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Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kompe-
tenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spoluprá-
ci s Frýdeckou skládkou, a. s.,
zajišťující svoz komunálního odpa-
du na území města Frýdku-Místku, 
harmonogram svozu objemného 
odpadu v roce 2013, tzv. „jarní 
úklid“, a to formou přistavení velko-
objemových kontejnerů. V letošním 

V době od 12. 4. do 15. 4. bude 
umístěn velkoobjemový kontejner 
také na ul. Míru, a to v místě u prá-
delny a u hřiště, a Skalice – Kame-
nec, rozcestí. Kontejner bude umís-
těn v pátek dne 12. 4. v dopoledních 
hodinách, stažen bude v pondělí 15. 
4. také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontejnerů 
ODKLÁDEJTE OBJEMNÝ ODPAD 
(např. skříně, ostatní nábytek, ko-
berce, matrace), NEODKLÁDEJTE 
nebezpečný odpad (např. mazací a 

Harmonogram svozu objemného odpadu ve městě 
roce na jaře budou velkoobjemové 
kontejnery přistaveny na 60 svo-
zových místech, jak je uvedeno v 
harmonogramu. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 11. hod., a vyvezeny 
budou následující den opět dopole-
dne, nejpozději do 11. hod. Upozor-
ňujeme, že odpad smí být odkládán 
pouze do kontejnerů! Jakékoliv 
odkládání odpadu mimo kontejner 
bude považováno za odkládání 

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

HARMONOGRAM SVOZU

motorové oleje, olejové filtry, televi-
zory, monitory, počítače, obrazovky, 
lednice, mrazáky, zbytky barev, laků 
a ředidel, použité obaly od postřiků, 
autobaterie a monočlánky, prošlé 
a nepotřebné léky). Tyto odpady 
můžete odložit 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 supermarke-
tu Tesco) nebo v mobilní sběrně 

(umístění zveřejněno na interneto-
vých stránkách města – www.fry-
dekmistek.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.

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

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

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

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.!)

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

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

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

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

V roce 2009 byla provedena rekonstrukce kuchyně 
a zázemí.

Nebytové prostory v objektu mají celkovou výměru 
435 m2 (I. PP a I. NP).
Pronajímaná plocha: 

 I. PP: I.NP: 
 - vstup + chodba 19,44 m2 - restaurace (salonek) 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

Služby spojené s pronájmem nebytových prostor: 
Náklady na teplo budou vyúčtovány v poměru podla-
hových ploch nebytových prostor pronajatých nájemci 
k celkovému součtu podlahových ploch v zúčtovací 
jednotce, kterou tvoří budovy č.p. 1147 a č.p. 1148, 
Radniční, k. ú. Frýdek.(Pro informaci uvádíme, že ná-
klady 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 zúčto-
vací 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 
Severomoravské 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 do-
davatelem elektrické energie. 
Zneškodňování odpadů vzniklých z činnosti nájemce 
v souvislosti s užíváním nebytových prostor si zajistí 
nájemce sám na vlastní náklady.

Podmínky užívání:
- zajistit polední „menu“ v ceně stravenky poskytované 
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 hra-
cí přístroje nebo jiná technická herní zařízení.

Minimální výše nájemného:
Stanovuje se minimální výše nabídky nájemného, a to 

120.000 Kč/rok + DPH.
Povinný obsah žádosti:

- výše nájemného za užívání nebytových prostor v ob-
jektu č.p. 1147 
- 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.
Žádosti o pronájem nebytových prostor zasílejte na ad-
resu: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 
738 22 Frýdek-Místek do 19. 4. 2013 do 12 hod. U 
žádostí podaných poštou rozhoduje datum poštovního 
razítka (datum poštovního razítka 18. 4. 2013).
Na žádosti přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. 
Požadovaný způsob doručení žádosti – osobně nebo 
poštou v zalepené obálce označené v levém horním 
rohu nápisem „Pronájem kavárna Radhošť – NEOT-
VÍRAT!!!“.
Zájemci obdrží další informace na Magistrátu města 
Frýdku-Místku, Radniční 10, odboru správy obecní-
ho majetku, Ing. Zdeňka Ursíniová, tel. 558 609 175. 

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu zařízenou restauraci včetně vybavené kuchyně 
v objektu č.p. 1147, tř. T. G. Masaryka, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, a to od 1. 5. 2013. 

Objekt je zapsán v seznamu kulturních památek.
Ve Frýdku-Místku se na-

chází tři sběrné dvory, které 
jsou k dispozici pro obča-
ny města. Obyvatelé města 
Frýdku-Místku mohou do 
sběrných dvorů odevzdávat 
odpady zdarma (po předlože-
ní občanského průkazu); pod-
nikatelé ovšem za odevzdané 
odpady musí zaplatit. 

Loni otevřený nový sběrný 
dvůr „Slezská“ na ulici J. Čapka. 

Sběrné dvory a Mobilní sběrna
Nachází se v bývalém areálu sta-
vebnin BETA, těsně před želez-
ničním přejezdem poblíž autoser-
visu Bártek a syn. Tento sběrný 
dvůr nahradil sběrný dvůr „Pod 
Estakádou“, který byl k 1. 6. 2012 
uzavřen. Sběrný dvůr Slezská je 
moderním, prostorným a dobře 
vybaveným sběrným dvorem, 
který je velmi dobře dostupný pro 
občany frýdecké části města, ze-
jména sídliště Slezská.

 Druhý sběrný dvůr „Collolou-
ky“ se nachází vedle hypermarke-
tu Tesco. Na sběrné dvory mohou 
lidé přinášet nebezpečné a velko-
objemové odpady, ale také biolo-
gicky rozložitelné odpady a elek-
trozařízení a elektrospotřebiče. 

Sběrný dvůr ovšem nepřijímá 

stavební odpad a neodložíte tam 
ani pneumatiky. 

Na sběrných dvorech se prová-
dí výkup papíru a železných kovů.

Provozní doba na SD Slez-
ská a SD Collolouky:
pondělí – pátek  8.00 – 18.00 h
sobota 8.00 – 14.00 h

 Poslední sběrný dvůr je 
umístěn v areálu Frýdecké 
skládky, a.s., na Panských No-
vých Dvorech.

Provozní doba
pondělí – pátek  6.00 – 14.00 h

Mobilní sběrna
Mobilní sběrna v určených 

termínech stojí (úterý – čtvrtek) 
na jednotlivých stanovištích ve 
Frýdku a Místku. Tyto stanoviště 
jsou uveřejněné na interneto-

vých stránkách města a Frýdec-
ké skládky, a.s. a vychází pravi-
delně i ve zpravodaji. 

Jednotlivá stanoviště:
Parkoviště u Kauflandu

Parkoviště u bazénu
Pod estakádou vedle Slezanu, 

naproti McDonald´s
Parkoviště před prodejnou 

Mountfield
Provozní doba

pondělí – pátek  6.00 – 14.00 h

Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o prodeji níže uvedeného 
osobního automobilu formou nabídkového licitačního řízení:

• osobní automobil ŠKODA FELICIA 1.3 LXI, rok výroby 2000. 
Nejnižší nabídnutá cena může být 8.100 Kč

Prodej formou nabídkového licitačního řízení se uskuteční dne 
27.05.2013 ve 13,00 hod. v zasedací místnosti v budově Magistrátu 

města Frýdek-Místek. Bližší informace: tel. 558 609 177.

Nabídkové licitační řízení - automobil
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Odkaz na praktický a přehledný seznam úřadu s telefonními kontakty na jednotlivé osoby, včetně čísla kanceláře: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/telefonni-seznam/
Všeobecný odkaz na životní situace, které je magistrát kompetentní řešit: http://www.frydek-mistek.cz/cz/obcan/zivotni-situace/

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

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

Mobilní sběrna:
U prodejny Mountfield 16.-18. 4. 
U krytého bazénu   23.-25. 4.
Parkoviště u Kauflandu

30. 4.-2. 5. (1. 5. svátek)
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. 61,
nebytové prostory o celkové výměře 43,50 m2 (míst-
nost č. 1.14 v kulturním domě)
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 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 č.p./č.e. na pozemku 3988/5 zast. plocha, 
(„Místecká kasárna“)
nebytové prostory o celkové výměře 35 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. 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 čp. 811, ul. Malý Koloredov
nebytové prostory o výměře 4,42 m2, I. NP, (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 18,60 m2, I. NP, (kancelář)
nebytové prostory o výměře 19,37 m2, I. NP, (kancelář)
nebytové prostory o výměře 3,39 m2, I. NP, (kancelář) 
nebytové prostory o výměře 8,63 m2, I. NP, (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. 72, ul. J. Trnky 72
nebytové prostory o celkové výměře 45 m2, v mezi-
patře (2 místnosti) 
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 autobuso-
vým stanovištěm a prodejnou Albert
nebytové prostory o celkové výměře 10,45 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. 3062, ul. Novodvorská, 
nebytové prostory o celkové výměře 24,70 m2, (prodejna)
objekt čp. 2320, tř. T. G. Masaryka, 
nebytové prostory o celkové výměře 84,42 m2, (prodejna)
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:

Řídící výbor Integrovaného 
plánu rozvoje statutárního města 
Frýdku-Místku – sídliště Slezská 
schválil 20. 3. 2013 vyhlášení vý-
zvy k podávání žádostí o poskyt-
nutí podpory v rámci aktivity 5.2 
b) Regenerace bytových domů.

V rámci této části integrova-
ného plánu mohou vlastníci by-
tových domů na „nové“ Slezské 
požádat o dotace EU, např. na 
projekty zateplení domů, výmě-
ny oken, modernizace otopné 
soustavy, výtahů apod. Podpo-
ra bude poskytována pouze v 
zóně Sídliště Slezská II, která je 

Výzva k podávání žádostí o dotace na 
regeneraci bytových domů na sídlišti Slezská

ohraničena ulicemi Slezská, T. 
G. Masaryka, Sadová, Sokola 
Tůmy, O. Lysohorského, Jana 
Čapka, Dobrovského, Hlavní a 
areálem židovského hřbitova. O 
podporu tedy mohou vlastníci by-
tových domů v následujících uli-
cích: Novodvorská, Dr. M. Tyrše, 
Pekařská, J. Kavky, J. Božana, 
M. Chasáka, J. Čapka, Jiřího z 
Poděbrad a Dobrovského.

Žádosti je možné podávat od 
2. 4. 2013 do 31. 5. 2013, text 
výzvy naleznete na www.frydek-
mistek.cz, sekce Podnikatel / 
Integrovaný plán rozvoje města

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 ženy1,45 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

Služby spojené s pronájmem nebytových prostor:
Plyn, elektrická energie, teplo, pitná voda a stočné 
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 – přefaktu-
race měsíčně.
Internetové služby – WIFI, poměrná část – měsíčně.
Zneškodňování odpadů vzniklých z činnosti nájemce 
v souvislosti s užíváním nebytových prostor si zajistí 
nájemce sám na vlastní náklady. 

Podmínky užívání:
Nebytové prostory je nutno užívat způsobem stanoveným 

Národní dům Frýdek-Místek „příspěvková organizace“ nabízí k pronájmu zařízenou
restauraci v konceptu „ŠVEJK restaurant“ včetně vybavené kuchyně v objektu č.p. 134,

Palackého, k. ú. Místek, obec Frýdek – Místek, a to od 1. 5. 2013.
Objekt je zapsán v seznamu kulturních památek

pro koncept „ŠVEJK restaurant“, a to po dobu trvání smlouvy 
o poskytnutí práva na užívání konceptu „Švejk restaurant“. 
Nebytové prostory je nutné provozovat i v souladu s čin-
nosti a požadavky vyhlašovatele, zejména poskytnutí sou-
činnosti při kulturních a společenských akcích organizace. 
V nebytovém prostoru nebudou umístěny výherní hrací 
přístroje nebo jiná technická herní zařízení. 

Minimální výše nájemného:
Stanovuje se minimální výše nabídky nájemného: 

360.000 Kč/rok + DPH.
Povinný obsah žádosti:

Výše nájemného za užívání nebytových prostor v ob-
jektu č.p. 134
Oprávnění k podnikání v souladu s podnikatelským 
záměrem (kopie výpisu z Obchodního rejstříku, kopie 
živnostenského listu na poskytování služeb v gastro-
nomii)
Podnikatelský záměr uchazeče.
Reference vč. délky praxe v oblasti gastronomie.
Žádosti o pronájem nebytových prostor zasílejte na ad-
resu: Národní dům Frýdek-Místek, Palackého 134, 738 
01 Frýdek-Místek do 23. 4. 2013 do 12 h. U žádostí 
podaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka 
(datum poštovního razítka 19. 4. 2013)
Na žádosti přijaté po tomto termínu nebude brán zřetel. 
Požadovaný způsob doručení žádosti – osobně nebo 
poštou v zalepené obálce označené v levém horním rohu 
nápisem „Pronájem restaurace ŠVEJK – NEOTVÍRAT!!!“.
Zájemci obdrží další informace na příspěvkové organi-
zaci Národní dům Frýdek-Místek, Palackého 134, Bar-
bara Voznicová, tel. 558 113 453, 777 728 097. 

pronajmout nebytový prostor-garáž 
nacházející v objektu bez č.p./č.e. na 
pozemku p.č. 151/3, ul. Hlavní, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek, na zá-
kladě výsledku „dražby výše nájem-
ného“ (dále jen „Dražba“) v souladu 
s „Postupem při pronájmu garáží na-
cházejících se v objektech ve vlast-
nictví statutárního města Frýdek-Mís-
tek“, který byl schválen Radou města 
Frýdek-Místek dne 12. 4. 2010. 
Den a hodina konání „Dražby“: 

17. 4. 2013 v 15.00 hodin
Místo konání „Dražby“: Magistrát 

města Frýdek-Místek, ul. Radniční 
10, III. NP (zasedací místnost)

Garáž je umístěna v objektu bez č.
p./č.e. na pozemku p.č. 151/3, ul. 
Hlavní, k.ú. Místek, obec Frýdek-
-Místek. Celková výměra garáže 
je 18,48 m2.
Vyvolávací cena je stanovena ve 
výši minimálního ročního nájem-
ného za 1 m2 výměry garáže a činí 
700,- Kč/m2/rok +DPH.
Prohlídku garáže je možno domlu-
vit na tel. č. 558 609 175 – Ing. 
Zdeňka Ursíniová.
Účastníkem dražby může být fy-
zická osoba starší 18 let s trvalým 
bydlištěm na území statutárního 
města Frýdku-Místku. Při zápisu 
účastníka k dražbě je účastník po-
vinen předložit průkaz totožnosti, 
malý technický průkaz vozidla, se 
kterým hodlá v garáži parkovat, 

ZÁMĚR STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK
popř. smlouvu o užívání služební-
ho vozidla k soukromým účelům.
Účastníkem dražby nemůže být 
fyzická osoba, která v předcházejí-
cích třech letech přede dnem konání 
dražby užívala byt nebo nebytový 
prostor ve vlastnictví statutárního 
města Frýdek-Místek bez právního 
důvodu, nebo byla dlužníkem vůči 
Statutárnímu městu Frýdek-Mís-
tek. Splnění této podmínky potvrdí 
účastník dražby podpisem čestného 
prohlášení při zápisu k dražbě.
Účastníkem dražby může být 
pouze fyzická osoba, která nej-
později do okamžiku zahájení zá-
pisu účastníků k dražbě uhradila 
zálohu na úhradu nákladů dražby 
na účet města ve výši 5.000 Kč a 
která nejpozději při zápisu účast-
níka k dražbě předložila doklad o 
zaplacení zálohy na úhradu ná-
kladů dražby (kauce), č.ú.: 6015-
928781/0100, VS 3250002.
Účastníkem dražby může být pouze 
fyzická osoba, která nejpozději při 
zápisu účastníků k dražbě podepíše 
dohodu o úhradě nákladů dražby.
Smlouva o nájmu garáže bude 
uzavřena na dobu 2 let.
Další informace je možné získat 
na tel. č. 558 609 175 nebo osob-
ně na Magistrátu města Frýdek-
-Místek, odboru správy obecního 
majetku, ul. Radniční 10, III. NP, 
dveře č. 324.
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Iggy and the Stooges ve Frýdku-Místku
Živoucí rocková ikona! 

Iggy Pop, zpěvák skupiny 
Stooges, kmotr punku, jak se 
mu často přezdívá, se v červ-
nu přiřítí do Frýdku-Místku!

Bylo to v roce 1967, kdy 
James Newell Osterberg (Iggy 
Pop) založil spolu se svými de-
troitskými kamarády kapelu The 
Stooges, která přepsala hudeb-
ní dějiny. Jeho osoba už navždy 
zůstane legendou zejména kvůli 
svému netradičnímu chování 
na pódiu. Na přelomu 60. a 70. 
let se při koncertech zraňoval, 
válel ve střepech, provokoval a 
obscénně gestikuloval. Vystu-
poval jak v těch nejbláznivějších 
kostýmech, tak úplně nahý, byl 
schopen pomazat se buráko-
vým máslem a jako první rocker 
skákal do hlediště. V 80. letech 
se hudebně hledal, pokoušel se 
prosadit komerční hudbou, sna-
žil se zalíbit publiku přejímáním 
populárních stylů a vydal šest 
nových alb. V 90. letech se vrátil 
k hudebním kořenům, z nichž 

vycházel v období se Stooges. 
Od té doby společně opět pra-
videlně koncertují a v roce 2007 
vydali Stooges po 34 letech CD 
The Weirdness. 

Letos, 46 let od svého za-
ložení, vydávají Iggy and The 
Stooges nové album, které se 
bude jmenovat Ready To Die. 
Na podporu nové desky pojedou 
celosvětové turné, kde jednou 
ze zastávek a jedinou v České 
republice bude právě frýdecko-
-místecký areál TJ Slezan. Skvě-
lá open air show v čele s nestár-
noucím rebelem, za účasti těch 
nejznámějších loutek – The Stoo-
ges, bude stát rozhodně zato! 

Iggy koncertoval v České 

republice již několikrát. V roce 
2008 navštívil Prahu, 2010 stál 
na pódiu ostravských Colours 
a naposledy jste ho mohli vi-
dět před dvěma lety jako hlavní 
hvězdu trutnovského festivalu. 
Jaké to bude tentokrát?

Živočišný a nespoutaný, par-
ťák Davida Bowieho, příležitost-
ný herec, spolutvůrce hudby k 
filmu Trainspotting Iggy Pop má 
ve svém jméně pop, popem se 
jeho styl hudby ale rozhodně na-
zvat nedá. 

Vstupenky na open air kon-
cert jsou k dispozici v síti Tic-
ketportal, Eventim a Národním 
domě Frýdek-Místek. Vstupné 
850/1190 Kč.

Frýdecko-místecká kapela 
Behind the Door se dočkala 
svého jubilea – letos slaví už 
10 let své existence. Oficiální 
oslava proběhne v sobotu 27. 
dubna v Nové scéně Vlast.

Kapela Behind the Door se 
z mladé talentované místní ka-
pely postupem času stala stálicí 
nejen místní hudební scény, ale 
i klubové scény napříč Českem. 
I přesto, že průměrný věk „Be-
hindů“ je okolo 25 let, dočkali 
se už svého desátého výročí. 
„Je to vlastně ohromná sho-
da náhod, že se potkalo šest 
kluků přibližně stejného věku 
se zájmem o podobnou hudbu 
a chutí něco tvořit a vydrželo 
jim to spolu deset let. Z tohoto 

Behind the Door oslaví 10 letBehind the Door oslaví 10 let

BEHIND THE DOOR: Koncert se koná ve spolupráci s KulturaFM. 27. 
4. 2013, 20 h, kino Vlast. Vstupné 80 Kč studentské nebo 120 bez sle-
vy. Více informací na www.behindthedoor.cz.     Foto: Marcel Drabina

pohledu se jedná opravdu o 
unikátní projekt,“ říká kytarista 
kapely Radim Přidal.

Jejich současná tvorba čerpá 

snad ze všech zákoutí hudby – 
nejčastěji jsou v ní slyšet inspi-
race latin-jazzu a funky, ale na-
leznete v ní také ohlasy fusion, 
moderního jazzu nebo vás může 
překvapit melodie velmi blízká 
vážné hudbě.

Pro oslavu tohoto jubilea si 
kapela vybrala sál kina Vlast. 
V sobotu 27. dubna začne ve 
20 hodin jejich výroční koncert, 
ke kterému si přizvali i zajímavé 
hosty. „Chtěli jsme, aby s námi 
při výročí byli lidé, kteří nás bě-
hem našeho dosavadního půso-
bení nejvíce ovlivnili. Proto jsme 
pozvali trumpetistu Milana Mich-
nu, který nás přivedl k jazzové 
muzice v Šuba Duba Bandu, a 
vynikajícího vibrafonistu Rudu 
Králíka, který nám zahrál i na 
naší poslední desce. Na koncer-
tě bude hrát také na perkuse a 
zvuk kapely tak bude ještě bo-
hatší a barevnější. Po koncertě 
bude následovat afterparty, tak-
že se máte na co těšit a my se 
budeme těšit na vás!“ vzkazuje 
čtenářům Přidal.

pořádá v pátek 26. 4. ve 20 hodin 
Koncert dvou slovenských bluesových písničkářů
BLUESHAMAN PEDRO (SK), Ján HITO Hurtík (SK)

One-man-band Blueshaman alias Pedro je folkař, po-
tulný, ulicí ostřílený muzikant, básník, bard zpívající si 
o tom, co žije. Na to mu dobře stačí a slouží kytara s 
bluesovým laděním, ústní harmonika, dupák a vlastní 
hlas. Jeho hostem je další bard Ján Hito Hurtík, který je 
Blueshamanovi na vlas podobný, ale navíc už delší čas 
zkouší zhudebnit své krédo „Kým sa kyvkám, je dobře“. 
Oba písničkáři hrají vlastní tvorbu.

HUDEBNÍ HOSPŮDKA U ARNOŠTA

Letošní výstava výtvar-
ných prací studentů oboru 
Obalová technika Střední 
školy informačních techno-
logií, Pionýrů 2069 ve Frýd-
ku-Místku v Galerii Pod so-
vou, už s tradičním názvem 
„Počítačová grafika“, nava-
zuje na předchozí výstavy 
studentů pořádaných v této 
školní galerii.

Jak vyplývá z názvu výstavy, 
jedná se o práce výtvarně navr-
žené a pak technicky zpracova-
né prostředky grafických progra-
mů v počítači.

Idea, náčrt, návrh – to je 
dáno výtvarnou invencí autora 
v obvyklém postupu: myšlenka 
– tužka – papír. Další zpracová-
ní je už v prostředí bitmapové-
ho PhotoShopu a vektorového 
Illustratoru – obojí profesionální 
grafické programy fy Adobe, 
které se na této škole vyučují.

Na panelech si můžete pro-
hlédnout výtvarné práce užité 
grafiky studentů 3. a 4. roční-
ku Oboru Počítačová grafika, 
s tématikou – kalendář. Plakát 
výstavy je každoroční školní 
projekt a nejzdařilejší návrh 
a jeho výtvarné zpracování 
je pak oficiální prezentací a 
pozvánkou naší školy na tuto 
výstavu (autorka letošního pla-
kátu je Lenka Jadamusová ze 
4. ročníku). Mimo tradiční mě-
síční kalendárium obsahuje 12 
a více vlastních fotografií, nebo 
kreseb. Téma bylo volitelné. 
Fotografie i kresby byly digitál-
ně upraveny, resp. vytvořeny 
v bitmapovém programu Ado-

Studentská grafika v Galerii pod sovou

be Photoshop.
„Výsledným a zde prezen-

tovaným pracím předcházely 
četné diskuse, korektury a 
hodnocení učitele i spolužá-
ků, než byly vybrány pro tuto 
výstavu. Když už je vše na 
monitoru počítače v pořádku, 
následuje poslední a neméně 
důležitá etapa tvorby – vlast-
ní tisk na barevné laserové 
nebo inkoustové tiskárně. A 
zde se dějí často neuvěřitelné 
věci v podobě zúžení gamutu, 
posunu barev, absence fontů, 
nevhodných grafických formá-
tů a dalších nástrah. Následují 
úpravy a opravné tisky, aby 
bylo dosaženo co nejlepšího 
výsledku. Tuto anabázi své 
zakázky v tiskárně musí stu-
denti absolvovat a vypořádat 
se s ní sami. To už je tvrdá 
škola života, a že vítězit nad 
technikou, není vždy jednodu-
ché. Závěrem si dovolím zhod-
notit a srovnat dnes vystavené 
práce s předchozími a mohu 
konstatovat kvalitativní posun 
ve zvládnutí grafického soft-
waru, jakož i v přístupu stu-
dentů k výtvarné tvorbě, kte-
rou mnozí zúročí v grafických 
studiích, reklamních agentu-
rách, tiskárnách, či v dalším 
vzdělávání na odborných a 
vysokých školách výtvarného 
zaměření,“ hodnotil Jaroslav 
Řehák, který výstavu uspořá-
dal a odborně a výtvarně stu-
denty vede. Výstava je dobrou 
vizitkou studentů oboru Obalo-
vé techniky Střední školy infor-
mačních technologií.

„JARO“ V LIBREXU: Žáci, studenti a učitelé Střední školy, Zá-
kladní školy a Mateřské školy, Pionýrů 2352 ve Frýdku-Místku si 
vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na probíhající výstavu žákov-
ských výtvarných prací. Výstava se koná ve spolupráci s knihku-
pectvím Librex na ulici Hlavní v Místku. Znakem Jara je nejenom 
probouzející se příroda v lidových pranostikách, ale také i zvyky 
a tradice Velikonoc. Přijďte se potěšit a načerpat barevnou atmo-
sféru probouzejícího Jara.                         Mgr. Otilie Smolánová
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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

2. – 19. 4. PUZZLE NA ČAS | OKOLO 
KLÍČE CELÝ SVĚT

Přijď k nám > Poskládej puzzle > Buď 
nejrychlejší > Vyhraj

1. místo: 15 % sleva na letní tábor dle 
vlastního výběru

2. místo: 10 % sleva na letní tábor dle 
vlastního výběru

3. místo: 5 % sleva na letní tábor dle 
vlastního výběru

Pravidla: V období od 2. do 19. dubna 
2013 budou k dispozici velká puzzle na 
památkové téma. Libovolný zájemce 
může přijít do SVČ Klíč FM (kterákoliv 
budova) a puzzle na čas poskládat. Čas 
musí změřit pracovník Klíče. Soutěže 
se může zúčastnit kdokoliv (účast není 
podmíněna členstvím v aktivitách SVČ 
Klíč FM). Výsledky budou vyhlášeny 21. 
dubna 2013 na akci Okolo klíče celý svět, 
která proběhne v Sadech Bedřicha Sme-
tany v Místku. Výsledky budou průběžně 
zveřejňovány na webových stránkách.
Informace: SVČ Klíč FM, Telefon: 558 
111 777, E-mail: info@klicfm.cz
2. – 19. 4. O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII | 

OKOLO KLÍČE CELÝ SVĚT
Zašli fotografii > Připoj se k nám na 

Facebook > Vyhraj
Prvních deset nejlepších soutěžících zís-
kává originální triko s klíčovou pyramidou.
Pravidla: V období od 2. do 19. dubna 
2013 můžete zasílat fotografie v elektro-
nické podobě na adresu foto@klicfm.cz. 
Fotografie musí být na téma památky, 
cestování (české i zahraniční, fotografie 
z dovolených, zájezdů, rodinné apod.) 
Fotografie budou vystaveny na faceboo-
kových stránkách SVČ Klíč FM. Deset 
fotografií s nejvíce hodnoceními „To se 
mi líbí“ získává cenu. Fotografie budou 

vyhodnoceny 19. 4. 2013 v 17:00 hodin.
Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, 
účast není podmíněna členstvím v aktivi-
tách SVČ Klíč FM. Ceny budou předány 
21. dubna 2013 na akci Okolo klíče celý 
svět, která proběhne v Sadech Bedřicha 
Smetany v Místku.
Informace: SVČ Klíč FM, Telefon: 558 
111 777, E-mail: info@klicfm.cz
19. 4. HÁČKUJEME DĚTSKÉ ČEPIČKY 

| TVOŘIVÝ PODVEČER
Rády hezky oblékáte sebe i své holčičky? 
Právě pro vás je připraven náš další tvořivý 
podvečer. Rychle a jednoduše si vyrobíte 
háčkované čepice. Pokud umíte základy 
háčkování (stačí krátký a dlouhý sloupek), 
pak už je to jen hračka. Příze, vlnu i háčky 
si můžete zakoupit levně na místě. Domů 
budete odcházet s téměř hotovou čepicí i s 
návodem, jak si udělat další.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek,17:00- 19:30 hodin
Cena: 80 Kč (lektor, pojištění)
Informace: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 17. 4. 2013.

20. 4. SOBOTNÍ ŠKOLA PRO PRIN-
CEZNY

Přijď se stát princeznou do naší sobotní 
školy pro princezny. Zkusíme si, co musí 
správná princezna umět. Tentokrát se 
budeme věnovat vaření a společenskému 
chování. Bude čas i na hry a soutěže. Pro-
stě si společně parádně užijeme sobotu.
Místo a čas: Rodinné centrum Klíček, 
Slezská 749, Frýdek, 9:00 – 17:00 hodin. 
Cena: 220 Kč. Informace: Pavla Kozá-
ková, 732 646 127, 558 111 749, e-mail: 
pavla@klicfm.cz
Na akci se můžete hlásit do 17. 4. 2013.

21. 4. OKOLO KLÍČE CELÝ SVĚT | 
VELKÁ SLÁVA NAKONEC

Užij si s námi krásné nedělní odpoledne 
plné her, zábavy i poznání. Získej svůj 
vlastní cestovní pas a projeď se světem. 
Čeká tě 10 stanovišť, která jsou inspiro-
vána památkami a cestováním. Na akci 

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 krokové 
variace tohoto kurzu jsou přizpůsobeny tak, 
aby se daly tancovat samostatně, bez part-

nera. 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 skrývá 
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 začáteč-
níky či mírně pokročilé zájemce. Přijímáme 
všechny již od 8 let a výš. Do kurzu se lze 

registrovat během celého roku.
Taneční SKUPINA – je určena pro pokročilé 
zájemce, kteří se chtějí tancování věnovat 

závodně.
BREAK DANCE

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

- Akrobatický hip hopový tanec. Pro všech-
ny 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
HIGH HEEL DANCE

 – nově od 24. 4. – středa 19:00-20:00
Cena 490 Kč/6 lekcí

High heels dance je ve své podstatě tanec 
street dance, ale liší se v tom, že se tančí na 
vysokých podpatcích a vyžaduje jiné držení 
těla, balanc a hlavní je práce s nohy a boky. 

Příjemné odreagování, zvýšení sebevědomí, 
ženský styl a sexappeal a další získáte na 

našem novém kurzu.
Ukázková hodina ZDARMA, na kterou se 

můžete podívat, bude 17. 4. v 19:00

vyhlásíme všechny vítěze jednotlivých ak-
tivit projektu Okolo Klíče celý svět.
Start: Průběžná akce, 14:00 – 18:00 ho-
din v Sadech Bedřicha Smetany v Místku 
u altánu (park za bývalým autobusovým 
stanovištěm)
Cena: 40 Kč. Informace: SVČ Klíč FM, Te-
lefon: 558 111 777, E-mail: info@klicfm.cz

24. 4. ATELIÉR DEA | FOTOALBUM 
POMOCÍ BIG SHOTU

Big shot je lis, s jehož pomocí můžete 
zdobit barevný papír či látku reliéfy nebo 
vykrajováním ozdobných tvarů. Toho vše-
ho využijeme při výrobě fotoalba a ozdob-
né krabičky.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 767, Místek, 17:00-19:00 h. Cena: 
100 Kč (zahrnuje i veškerý materiál a vý-
tvarné potřeby). Informace: Ivana Kulhán-
ková, 731 167 010, 558 111 765, e-mail: 
iva@klicfm.cz
Na akci se přihlaste do 22. 4. 2013.

26. 4. MALÉ ČARODĚJNICE NA 
KLÍČKU

Drahé čarodějnice a čarodějové, nased-
něte na svá košťata a přileťte za námi. Bu-
deme kouzlit a čarovat, hrát si a dovádět, 
posedíme u ohně, kde si můžete opéct i 
své špekáčky.
Věk: 1-7 let. Místo a čas: Rodinné cent-
rum Klíček, Slezská 749, Frýdek, 16:30 
– 18:30 hodin. Vstupné: 80 Kč / 1 dítě 
(dospělý zdarma). Informace a při-
hlášky: Pavla Kozáková, 732 646 127, 
558 111 749, e-mail: pavla@klicfm.cz
Na akci je třeba se přihlásit do 23. 4. 
2013.

26. – 27. 4. ČARODĚJNICKÁ NOC V 
KLÍČI

Přijďte splnit čarodějnické úkoly našich 
čarodějnic Kazimíry a Krutimíry. Získejte 
výuční list čarodějnice 1. stupně. Naučíte 
se také kouzla, jak si přivolat štěstí, uvaří-
te si voňavý lektvar na ochranu a amulet 
pro dobré známky. Večer si uspořádáme 
čarodějnickou diskotéku a v sobotu si vy-
robíte loutku čarodějnice. Těší se na vás 

Kazimíra a Krutimíra.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pio-
nýrů 767, Místek. Cena: 140 Kč (večeře, 
snídaně, svačina, pitný režim, materiál, 
pedagogický doprovod). Informace: Ivana 
Kulhánková, 731 167 010, 558 111 765, 
e-mail: iva@klicfm.cz. Na akci se přihlas-
te do 24. 4. 2013.
27. 4. TOMCAT TROPHY 2013 – SOU-

TĚŽ PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
Veřejná soutěž plastikových modelů leta-
del a bojové techniky.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, Budova A, Pio-
nýrů 767, Místek, 8:00 - 15:00 hodin
Informace: Martina Fatrdlová, 
558 111 766, 736 150 088, e-mail: mar-
tina@klicfm.cz
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Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,
www.kulturafm.cz, vlast@kulturafm.cz

NOVÁ SCÉNA VLAST

NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

KONCERTY
Pá 26. 4. v 19.00 – Národní dům

Symfonický orchestr Frýdek-Místek
Operní večer ke 200. výročí narození G. Verdiho

Mimo předplatné.
Vstupné 150 Kč/senioři, ZTP, studenti 80 Kč

TANEC
Pá 26. 4. v 19.00 – Národní dům
Společenský večer s tancem

U příležitosti Mezinárodního dne tance zve-
me všechny milovníky dobré hudby, klasic-
kého tance a společenské zábavy na tento 
jedinečný večer. Vstupné 110 Kč

So 27. 4. v 19.00 – Národní dům
Tančírna

Speciální tančírna při příležitosti Mezinárodního 
dne tance! Vstupné 90 Kč/110 Kč v den akce

VÝSTAVY
Po 1.- Út 30. 4. Národní dům

Jana Kapsová
Přírodní zákoutí na snímcích mladé fotografky.

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

Country tance pro seniory
každý pátek 9.30-10.30, 50 Kč

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

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

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

MUZEUM BESKYD

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

ZÁMECKÝ OKRUH

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)

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

Předplatitelská skupina A. Vstupné 400 Kč
DĚTEM

Ne 21. 4. v 15.00
Pohádky z klubíčka - Divadýlko Kuba

Co se děje v lese mezi zvířátky? A jsme vůbec 
v lese nebo spíš v košíku plném klubíček vlny? 
Anebo je pravda obojí? Inscenace vznikla pro-
pojením a úpravou známých pohádek, bajek 
a anekdot. Pro děti od 3 let. Vstupné 60 Kč.

Ne 28. 4. v 15.00
Popelka - Divadlo Pohádka

Není snad takového, kdo by neznal pohád-
kový příběh o skromné Popelce, kouzelných 
oříšcích a holoubcích, kteří pomáhali splnit 
Popelčin sen. I v našem příběhu se setkáme 
se zlou macechou, její rozmazlenou dcerou 
a s pilnou Popelkou, která dojde ke štěstí a 
princ v ní nalezne svou milovanou… Pro děti 
od 3 let. Vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY
St 3.- Čt 26. 4. - Leda Pešatová

Obrazy – výběr z období 2010-12
Aktuální tvorba známé regionální malířky, 

frýdecko-místecké rodačky. Vernisáž výsta-
vy proběhne ve středu 3. dubna v 17.30 ve 

foyer Nové scény Vlast.
VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA – DUBEN

Petr Kundrát
Ukázky z tvorby mladého frýdecko-místec-
kého malíře. Virtuální výstavy jsou k vidění 

na webové adrese vystavy.kulturafm.cz
KINO

St 17. 4. v 10.00 - Oui, šéfe!
Stará dobrá francouzská oddechovka. Jean 
Reno jako stárnoucí šéfkuchař na cestě zpět 
na gastronomické výsluní. Francie/Španěl-
sko, komedie, 2D, přístupný, titulky, 84 min., 
vstupné 60 Kč, pro seniory.

St 17. 4. v 19.00 - Hororová středa:
Lesní duch

Dlouho očekávaný remake kultovního ho-
roru. Pět mladých přátel vydává na výlet do 
odlehlé chaty hluboko v lesích. USA, horor, 
2D, 15+, titulky, vstupné 130 Kč, premiéra.

Čt 18. – Pá 19. a Ne 21. 4. v 19.00
Scary Movie 5

V dalším pokračování divácky úspěšné série 
může divák nahlédnout do kouzelného světa 
Narnie, ale Cindy tentokrát neprojde skříní 
se zasněženým lesem, nýbrž skříní s nepo-
řádkem. Scary Movie 5 paroduje další zná-
mé filmy: Hory mají oči, Sillent Hill a dokonce 
i Harryho Pottera. USA, hororová komedie, 
2D, titulky, vstupné 100 Kč, premiéra.

Pá 19. a Ne 21. 4. 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.

So 20. 4. v 18.00
ECHO MFOF

PROGRAM FESTIVALU:
1. blok (131 min.) 

The Felix Baumgartner Story 
Máš jen jednu šanci 

Apneaman na Valhalle 
Siberut

2. blok (124 min.) 
GO! 

Pygmejovia – Deti džungle 
Flow Hunters 

The Huber Brothers - Life on a Cliff Edge 
VSTUPNÉ: Celý festival 80 Kč/jednotlivé 
bloky 50 Kč. Více na www.kulturafm.cz

Po 22. 4. v 19.00
Oscarové pondělí: Lincoln

Poslední čtyři měsíce největšího amerického 
prezidenta v novince Stevena Spielberga. 
Oscar za nejlepší mužský herecký výkon. 
USA/Indie, životopisný, 2D, režie: S. Spiel-
berg, 2012, 12+, titulky, 150 min., vstupné 
120 Kč/pro členy 100 FK Kč. Filmový klub.

Út 23. 4. v 19.00
Sněhurka: Jiný příběh

Láskyplné ohlédnutí za časy, v nichž evrop-
ským kinům vládla černobílá a němá melo-
dramata. Za devatero horami žila jedna dívka, 
která nikdy nepoznala svou matku. Naučila se 

umění svého otce, slavného toreadora, její zlá 
macecha ji však ze srdce nenáviděla. Jednoho 
dne utekla s potulnou bandou trpaslíků a stala 
se legendou. Španělsko/Francie, drama, 2D, 
režie: P. Berger, 2012, 12+, němý film s čes-
kými mezititulky, 104 min., vstupné 90 Kč/pro 
členy FK 70 Kč, premiéra. Filmový klub.

St 24. 4. v 10.00
Martin a Venuše

Ženy a muži. Ony z Venuše, oni z Marsu, 
společně obývají zemi, a třebaže jsou jako 
voda a oheň, musejí a hlavně chtějí spolu žít. 
Jen to občas nejde tak lehce, jak by si obě 
zúčastněné strany představovaly. Nová čes-
ká romantická komedie. ČR, 2D, přístupný, 
120 min., vstupné 80 Kč, dopolední promítá-
ní pro rodiče s dětmi.

St 24. 4. v 18.00
Martin a Venuše

Ženy a muži. Ony z Venuše, oni z Marsu, 
společně obývají zemi, a třebaže jsou jako 
voda a oheň, musejí a hlavně chtějí spolu žít. 
Jen to občas nejde tak lehce, jak by si obě 
zúčastněné strany představovaly. Nová čes-
ká romantická komedie. ČR, 2D, přístupný, 
120 min., vstupné 90 Kč, dámská jízda.

Čt 25. 4. v 19.00
Krimi večer: Zlomené město

Nová detektivka se zajímavým obsazením: 
Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine 
Zeta Jones a další. USA, krimi/thriller, 2D, 
titulky, 109 min., vstupné 100 Kč, premiéra.

Pá 26. 4. v 9.30
Pásmo pohádek pro nejmenší:

Hádanky za bonbon
ČR, animovaný, přístupný, vstupné 20 Kč. 
Bijásek, pro děti.

Pá 26. 4. v 17.00
Zambezia

Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce 
vydá na dobrodružnou výpravu do bájného 
ptačího města Zambezia. Nový 3D animák 
pro celou rodinu. Jižní Afrika, animovaný, 
3D, přístupný, dabing, 83 min., vstupné 130 
Kč, premiéra, pro děti.

Pá 26. 4. v 19.00
Krimi večer: Jako za starejch časů

Příběh dvojice stárnoucích gangsterů je 
komediálním až donkichotským dobrodruž-
stvím, ve kterém ožívají stará gangsterská 
pravidla loajality a kodex cti. V hlavních ro-
lích září Al Pacino. USA, krimi komedie, 2D, 
přístupný, titulky, vstupné 100 Kč, premiéra.

Po 29. 4. v 19.00
Miniblok Omara Sy: Nepoužitelní 

Nejzářivější hvězda současné francouzské ko-
medie Omar Sy se po velkém úspěchu Nedo-
tknutelných představuje v dalším filmu o dvou 
parťácích jiného původu a barvy pleti, kteří 
společně překonávají nástrahy osudu, přičemž 
o přehmaty a humorné situace opět není nou-
ze. Francie, komedie, 2D, režie D. Charhon, 
2012, 12+, titulky, 96 min., vstupné 100 Kč/pro 
členy FK 80 Kč, premiéra. Filmový klub.

Út 30. 4. v 19.00
Miniblok Omara Sy: Nedotknutelní

Komedie o nepravděpodobném přátelství mezi 
ochrnutým milionářem a bezprizorním imigran-
tem se stala druhým komerčně nejúspěšnějším 
francouzským snímkem vůbec. Francie, kome-
die/drama, 2D, režie O. Nakache, É. Toledana, 
2012, 12+, titulky, 112 min., vstupné 100 Kč/pro 
členy FK 80 Kč. Filmový klub.

DIVADLO
Ne 28. 4. v 19.30
René Goscinny

Mikulášovy Patálie
Divadelní spolek Kašpar

Představení inspirované známými příběhy 
francouzské dvojice Goscinny – Sempé. 
Příběhy malého Mikuláše a jeho povede-
ných kamarádů, dle knih vydaných naklada-
telstvím Albatros, pro jeviště upravil režisér 
inscenace Filip Nuckolls, který vycházel z 
již předchozí zkušenosti s adaptací Dětí z 
Bullerbynu pro Kašparovu slávu vánoční. I 
když jsou známé knižní předlohy určeny pře-
devším dětem, je to spíše představení, kdy 
se jako rodiče či prarodiče na chvíli vrátíte 
do svých dětských let. Mikulášovy patálie 
jsou jevištní světovou premiérou, právě spo-
lek Kašpar získal jako první a zatím jediný 
souhlas od vlastníků autorských práv. Režie: 
Filip Nuckolls.

- Laktační poradna
- Prodej aromaterapeutických produktů 

v bio kvalitě
TERMÍNY TĚHOTENSKÝCH KURZŮ:

I. LEKCE – ZÁKL. TĚHOT. PŘEDNÁŠKA
ZDARMA – na základě indikace ošetř. gyn.

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

29. 4. 2013 v 16:00
III. LEKCE – KOJENÍ A ŠESTINEDĚLÍ

17. 4. 2013 v 16:00
IV. LEKCE – MANIPULACE S NOVORO-

ZENCEM, PÉČE O DÍTĚ
24. 4. 2013 v 16:00

DALŠÍ KURZY:
PORODNICKÁ ANALGEZIE aneb „Porod 

s epidurálem“
TERMÍNY CVIČENÍ:

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
23. 4. – 9:00

II. BLOK PRO DĚTI od 8-12 měsíců
23. 4. – 10:00

III. BLOK PRO DĚTI OD 1-3 let
23. 4. – 11:00

BABY MASÁŽE
6. 5., 17. 5. ve 13:00
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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

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

17. 4. středa STOUNDRUM *VSTUP 
ZDARMA*
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE *VSTUP ZDARMA*
19. 4. pátek MOJA REČ & LIVE BAND + 
HIP HOP PARTY
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH HIP HOPOVÝCH 
KAPEL SLOVENSKA POPRVÉ VE STOU-
NU S ŽIVOU KAPELOU + DJ FLIPTYCK & 
DJ LUCKY BOY
20. 4. sobota XINDL X – LIVE *PŘEDPRO-
DEJ*
XINDL X NA TURNÉ S KYTAROU A LÁS-
KOU, POPRVÉ VE STOUNU! AFTER PAR-
TY: HITY 18+ A DJ KAMIL
24. 4. středa STOUNDRUM *VSTUP 
ZDARMA*
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE, LOCAL DJs *VSTUP 
ZDARMA*
26. 4. pátek HOUSE FREE PARTY – MAG-
NIFIQUE *VSTUP ZDARMA*

DALŠÍ HOUSE VE STOUNU *VSTUP 
ZDARMA*
27. 4. sobota MAJÁLES – NEJVĚTŠÍ 
STUDENTSKÝ MEJDAN
MAJÁLES PRO SŠ A VŠ – NEJVĚTŠÍ 
STUDENTSKÝ MEJDAN, HUDBA NAPŘÍČ 
VŠEMI STYLY: OLDIES, HIP-HOP, HOUSE, 
FUNKY, GHETTO FUNK, BREAKZ, DRUM 
AND BASS – VSTUP DO 20.00 JEN 20 KČ
30. 4. úterý STOUNDRUM – MEGASPE-
CIAL!
ZÍTRA JE SVÁTEK! OTEVŘENO DO 4.00 
A VE STOUNU BUDE HELL, DNB PARTY
3. 5. pátek CHARLIE STRAIGHT-LIVE 
*PŘEDPRODEJ*
JEDNA Z NEJLEPŠÍCH KAPEL SOUČAS-
NOSTI POPRVÉ VE STOUNU

PŘIPRAVUJEME:
3. 5. CHARLIE STRAIGHT – POPRVÉ VE 
STOUNU
17. 5. OTVÍRÁK LETNÍ SCÉNY STOUNU !!!
25. 5. IDEA & BOY WONDER, DJ FATTE

18. 4. (čt) od 19h – LUCIE REDLOVÁ &. 
GARDE

Folkrockový koncert talentované písničkářky 
a její doprovodné kapely.

18. 4. (čt) od 21h – JAM SESSSION
Každý sudý týden pravidelné hudební 

svobodné jamování.
25. 4. (čt) od 19h – FOLK &. COUNTRY 

JAM SESSION
Pravidelné setkání a hudební jamování 

příznivců muziky vonící dálkami, ohněm.
26. 4. (pá) – BLUES ŠAMAN PEDRO &. 

JÁN HITO HURTÍK (SK) 
Potulný muzikant, básník, bard „spievajúci o 

tom, čo žije...“ a jeho host.
30. 4. a 1. 5. (út-st) od 16h – FREEDEC-

KÝ MAJÁLES U ARNOŠTA
Jarní veselení na sluncem vyhřáté terase.

O skvělou hudbu se postarají pečlivě 
vybraní umělci.

Aktuální výstava: ROMAN GÁL – Mys-
teria barev

Výstava obrazů člena frýdeckého V-Klubu 
Romana Gála, malíře, jenž chce svou tvor-
bou ozářit lidem pobyt na této planetě.

úterý, středa - 16.-17. 4.
 od 10 do 18 hodin

Charitativní burza oblečení, zajímavé 
kousky jarní kolekce za jedinečné ceny 

– pořádá ADRA Frýdek-Místek
pátek 19. 4.

WINGS PARTY
letenka za 30 Kč, křídla za 15 Kč, 

rolujeme v 20.00 hodin.
Velký sál KD Frýdek

16. 4. Tvořivé odpoledne – výroba žab 
z papírových koulí

30. 4. Rej čarodějnic
Každý pátek chodíme sportovat do tělocvič-

ny 4. ZŠ – 15:30-16:30 h.

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-

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.

St 15.00 – 18.00h. 
18. 4. LESNÍ STRAŠIDLO

Ve čtvrtek si vyrobíme ze špalíčku dřeva, 
větviček, vlny a dalších materiálů – STRAŠI-
DLO. Začínáme v 10 hodin. Materiál zdarma.

23. 4. BESEDA BEZPEČNOSTI
V úterý si budeme povídat s paní Lenkou 
Biolkovou, pracovnicí Městské policie Frý-
dek-Místek, jak zajistit bezpečnost svých 
dětí. Začátek v 10 hodin.

25. 4. VESELÉ VAŘENÍ
Ve čtvrtek v 10 hodin si společně připravíme 

ovocný salát. Zúčastnit se mohou děti 
různého věku. Doneste si pouze vařečku a 

15 Kč na suroviny.

PODĚKOVÁNÍ !!!!!
DĚKUJEME FIRMĚ VKUS FRÝDEK- MÍS-
TEK ZA POSKYTNUTÍ SPONZORSKÉHO 
DARU, KTERÝ BUDE VYUŽÍVÁN V KM 
BROUČCI K VÝTVARNÝM A TVOŘIVÝM 

PRACÍM S DĚTMI. 
PRAVIDELNÝ PROGRAM

V pravidelných programech vždy zvolíme 
téma daného programu, které přizpůsobu-
jeme věku dětí. Našich programů se tedy 
mohou účastnit všechny děti.
Pondělí 9.00 – 12. 00 10.00 – 10.30 ZPÍVÁNKY 
Úterý 9.00 – 12.00 BESEDY, POHÁDKY, 
PŘEDNÁŠKY. MOŽNOST HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Středa 9.00 – 12.00 CVIČENÍ S DĚTMI 
15.00 – 18.00 16.00 – 16.30 ODPOLEDNÍ 
TVOŘENÍ 
Čtvrtek 9.00 – 12.00 10.00 – 10.30 VESELÉ 
TVOŘENÍ PRO MAMINKY I DĚTI 
Pátek 9.00 – 12.00 10.00 – 10.30 VÝTVARKA 

Městská knihovna F-M
25. dubna v 16:30

Přednáška: 
Marek Zagora – Chrám sv. 

Barbory v Kutné Hoře, knihov-
na Místek, Modrý salonek

Oznámení o uzavření knihovny z důvo-
du revize knihovního fondu: 

Ve dnech od 15. do 27. dubna 2013 
bude uzavřena ústřední knihovna Frýdek, 

Jiráskova 506

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek

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

Pro děti
Sobota 20. dubna v 15 hodin

Jaroslav Koloděj
Čarodějky z Babína

Premiéra pohádky pro malé i velké děti o 
tom, kde se skrývá štěstí, o dvou čarodějni-
cích bydlících v lesích a o ... – hraje SERUM 

Frýdek-Místek.
Vstupné 30 Kč.

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
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.

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
FRÝDEK A MÍSTEK

PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:

POHLEDY NA NÁŠ FRÝDEK A MÍSTEK
Potrvá do 28. dubna 2013.

JIŘÍ SIBINSKÝ – FRAGMENTY KRAJINY
Vernisáž ve čtvrtek 11. dubna v 17 hodin ve 
výstavních síních Frýdeckého zámku.
Potrvá do 2. června 2013.

LÉTA LÉTÁNÍ
o pilotech, letadlech, letištích

Vernisáž v neděli 28. dubna v 15 hodin 
v muzejních síních Frýdeckého zámku. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na ukázku modelá-
řů na zámeckém nádvoří.

Potrvá do 15. září 2013.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 

VYCHÁZKY
Čtvrtek 18. dubna v 16.30 hodin – Zelený 

dům na 5. dubna v 18:00 
Cestovatelská přednáška: 

Monika a Jirka Vackovi – Uruguay, Paraguay, 
Brazílie, knihovna Místek, Modrý salonek

PŘÍBĚHY POUTNÍKŮ
Základní kámen Baziliky Minor Navštívení 
Panny Marie ve Frýdku byl položen před 
273 roky. Ale již před tímto datem do Frýdku 
přicházely desetitisíce poutníků z celé Mo-
ravy a Slezska. Historie mariánských poutí 
a mariánského chrámu ve Frýdku, další 
poutní místa v oblasti Beskyd a Pobeskydí 
a jejich historie.
Čtvrtek 25. dubna v 16.30 hodin – přednáš-

kový sál v Zeleném domě
Zmizelé ulice a zákoutí ve Frýdku-Místku
Pomyslná procházka ulicemi starého Frýdku 
a Místku prostřednictvím historických map, 
plánů, studií a dobových pohlednic a foto-
grafií. Srovnání historických záběrů se sou-
časnou podobou konkrétních míst na území 
Frýdku-Místku. Další část z cyklu populár-
ních přednášek.

Sobota 27. dubna v 15 hodin
Vojtěch Vacke

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

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

Vstupné 30 Kč.
Pro mládež a dospělé

Neděle 28. dubna v 18 hodin
Darren Baker

Kokosové ořechy
Komedie o tom, co prožívá muž po návratu 
z pustého ostrova. Představení v anglickém 

jazyce! Hraje divadelní soubor Enthemor 
Frýdek-Místek.

Vstupné 100 Kč.
Půjčování kostýmů v dubnu:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

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.

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

Lukáš Oboda - KYTARY
Od 17. dubna do 21. května

HOTEL CENTRUM
TANEČNÍ VEČERY
Hudební duo ELLA

každý poslední pátek v měsíci
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SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
FRÝDEK-MÍSTEK, s.r.o.

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

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Pacíková
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Studium denní (čtyřleté), dálkové (pětileté) a integrující v oborech:

- VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
- SOCIÁLNÍ ČINNOST

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

www.ssosfm.cz
Možnost zkráceného studia.

www.cistenikobercumilata.estranky.cz

OPRAVA
ELEKTRONIKY

732 16 46 36
558 622 296

Jarní vyšetření těla 

BIOREZONANCÍ 

na parasity,
viry a plísně. 

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

V Galerii pod sovou na
1. ZŠ (tř. TGM) bude v ne-
děli 21. dubna ve 13 hodin 
vernisáží zahájena výstava 
„Hobby, unikátní výtvory a 
sběratelské předměty seni-
orů“. Otevřeno zde násled-
ně bude denně od 9 do 17 
hodin, s ukončením 28. 4. 
Pořadatelem je městská or-
ganizace Svazu důchodců 
ČR ve Frýdku-Místku. 

Škola jógy
Frýdecko-místecká Ško-

la jógy Karakal připravila 
prodloužený víkend (2.-5. 
5.) s názvem Most mezi 
člověkem a vesmírem. Se-
minář s jógovou tématikou 
v kouzelném prostředí příro-
dy Beskyd zahrnuje tělesná 
cvičení zaměřená na regene-
raci organismu, zkvalitňování 
kultury dechu, koncentrační a 
meditační techniky, relaxace, 
přednášky tematicky směřu-
jící k harmonizaci osobnosti 
člověka po stránce fyzické, 
psychické i duševní. 


