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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
na jednání předsedů politických klubů 

Zastupitelstva města Frýdek-Místek v led-
nu 2009 byli přítomni také zástupci Krajské-
ho ředitelství policie územního odboru služby 
kriminální policie a vyšetřování Frýdek-Mís-
tek plk. Mgr. Tomáš Václavík a územního od-
boru vnějších služeb Frýdek-Místek plk. Mgr. 
Petr Lessy. Ti nás informovali o hlavních zá-
sadách reformy Policie ČR (zákon č. 273 / 2008 Sb.) platné od 1. 1. 
2009 i o personálních změnách s ní spojených.

Dalším důležitým bodem jednání byla diskuse nad další účinnou 
spoluprací Policie ČR a Městské policie Frýdek-Místek na území naše-
ho města. Na základě dosavadní velmi dobré spolupráce vedení Poli-
cie ČR a vedení města Frýdek-Místek se nabízí možnost podepsat tzv. 
„Koordinační dohodu“ mezi Policií ČR územním odborem vnější služ-
by Frýdek-Místek a Statutárním městem Frýdek-Místek, ve které by 
byly obsaženy formy spolupráce jako například konkrétní požadavky 
na práci policie jak z pohledu samosprávy, tak veřejnosti, priority vzá-
jemné spolupráce, vzájemné koordinování sil a prostředků při zajišťo-
vání oblastí vzájemné spolupráce nebo spolupráce při vytváření a vy-
užívání kamerových systémů atd. Na obsahu „koordinační dohody“ by 
se měly podílet všechny kluby našeho zastupitelstva města.

Věřím, že ještě užší spolupráce Policie ČR a Městské policie 
Frýdek-Místek bude přínosem pro další zvýšení bezpečnosti v na-
šem městě.   Eva Richtrová

Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Komenského 402, ve 
čtvrtek 29. ledna slavnost-
ně otevřela nový objekt, kte-
rý propojuje její dvě budovy. 
4. ZŠ tak získala nový hlavní 
vchod, vrátnici, šatny a spo-
jovací chodbu, díky níž už se 
žáci ani učitelé nemusí neu-
stále přezouvat při přesunech 
do jídelny nebo do tělocvičny.

„Jsem ve škole teprve nece-
lý měsíc, ale zjistila jsem, že o 
spojení obou budov se hovo-
řilo a usilovalo již před mnoha 
a mnoha lety. Své o tom ví jis-
tě velmi dobře především můj 
předchůdce, pan ředitel Slová-
ček. Od slov, plánování a slibů 
se přešlo k činům. Náš zřizova-
tel a investor stavby, Statutár-
ní město Frýdek-Místek, posky-
tl na projekt peníze a na podzim 
loňského roku se začalo stavět. 

Škola se dočkala spojovacího krčkuŠkola se dočkala spojovacího krčku
A dnes sami vidíte výsledek, po 
150 dnech je tato moderní spo-
jovací chodba hotová,“ promlu-
vila k účastníkům slavnostního 
přestřižení pásky nová ředitelka 
školy Jiřina Raszková. 

Náměstek primátora Petr 
Cvik, který se stará o to, aby ob-
last školství byla ve Frýdku-Míst-
ku skutečně prioritou, připomněl, 
že v posledních šesti letech se 
na 4. ZŠ podařilo realizovat hned 
tři významné investice. „Nejpr-
ve to byla nová fasáda na obou 
budovách a nyní spojovací krček 
a hřiště. Snažíme se přistupovat 
ke všem školám stejně, máme 
jich hodně, takže opravdu nejde 
všechno udělat hned a najednou. 
Tady jsme měli přání, aby se vše 
stihlo do konce roku, kdy zde, ja-
koby symbolicky, končil ředitel 
Slováček, který byl hnacím moto-
rem zdejších změn, a i když to o 

SPOJOVACÍ KRČEK: Náměstek Petr Cvik na slavnostním otevření nového objektu, na který 4. ZŠ 
dlouho čekala.     Foto: Petr Pavelka

Tak jak nová krajská politic-
ká reprezentace slíbila, „zruši-
la“ regulační poplatky pacien-
tům ve zdravotnických zaříze-
ních, u nichž je Moravskoslez-
ský kraj zřizovatelem. To se 
týká i frýdecké nemocnice.

Poplatky v hodnotě 30 korun 
se v Nemocnici ve Frýdku-Míst-
ku od 1. února již platit nemu-
sí, pacienti v ambulancích ne-
mocnice nebo v nemocniční lé-
kárně podepíší příslušnou do-
hodu a nemusí je tak hradit. Do-
hoda je trojstranná, mezi paci-
entem, nemocnicí a Moravsko-
slezským krajem. Podpisem pa-
cient vlastně souhlasí s přijetím 
daru od Moravskoslezského kra-
je ve výši regulačního poplatku, 

Nemocniční poplatky vyřešenyNemocniční poplatky vyřešeny
tedy 30 korun. Pacienti mají také 
možnost dar nepřijmout a regu-
lační poplatek uhradit. Ostatní 
regulační poplatky dle zákona č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdra-
votním pojištění, tzn. regulač-
ní poplatek ve výši 90 korun za 
ústavní pohotovostní službu a 60 
korun za hospitalizaci v nemoc-
nici, jsou však nadále platné. Do-
kument, který pacient bude po-
depisovat, je již nyní připraven 
ve všech ambulancích nemocni-
ce, ve zdejší lékárně a také na 
internetových stránkách www.
nemfm.cz. Vedení nemocnice 
upozorňuje, že pozornost poplat-
kům by měly věnovat také oso-
by, které pacientům vyzvedáva-
jí léky. Vyzvedávající osoba, kte-

rá nechce za pacienta hradit po-
platek 30 korun za položky na re-
ceptu, jako tomu bylo dříve, musí 
mít s sebou tzv. plnou moc. Ten-
to dokument podepisuje pacient, 
pro kterého jsou léky určeny, a 
vyzvedávající osoba. Na zákla-
dě této plné moci pacient vyzve-
dávající osobu zmocňuje k uza-
vření dohody, a tedy i k přijetí 
daru – regulačního poplatku ve 
výši 30 korun. Jednoduše řeče-
no, bez plné moci musí vyzve-
dávající osoba poplatek 30 ko-
run v lékárně za pacienta zapla-
tit. Předepsané léky však může 
tato osoba vyzvednout, ať plnou 
moc má nebo ne. I předloha plné 
moci je k dispozici stejně jako 
darovací dokumenty.  (pp)

V pondělí 9. 2. od 8 hodin se 
ve velké zasedací síni magistrá-
tu uskuteční 17. zasedání Zastu-
pitelstva města Frýdku-Místku.

Zastupitelé se budou zabývat 
návrhem 1. změny rozpočtu Sta-
tutárního města Frýdek-Místek pro 
rok 2009 a budou rozhodovat o 
uzavření smluv o poskytnutí trans-
ferů z rozpočtu města i o poskyt-
nutí neinvestičních dotací z jednot-
livých fondů. Zhodnotí také další 
postup u zpožděných investičních 
akcí „Křížový podchod, služebna 

Zasedání zastupitelstva městapár dní nevyšlo, jistě jsme všich-
ni velmi rádi, jak to tu dnes na 
této škole vypadá,“ řekl náměs-
tek Petr Cvik.  (Více na straně 9)

Na půdě frýdecko-místecké 
radnice se sešla Iniciativa Ob-
chvat Frýdku-Místku, občanské 
sdružení, kde město zastupují 
náměstek primátora Michal Po-
bucký a radní a poslanec Petr 
Rafaj. Schůzce byli přítomni i 
další zástupci vedení města, 
mezi které přišel poslanec Ka-
rel Sehoř a Pavel Vítek, vicepre-
zident Sdružení pro rozvoj Mo-
ravskoslezského kraje.

Všichni zúčastnění na úvod 
zdůraznili, že mají zájem o vzá-
jemnou komunikaci a společný 
zájem „obchvat konečně protla-

Město jedná o obchvatu

městské policie“ a „Sady Bedřicha 
Smetany – revitalizace“. Na pro-
gramu je rovněž řada bodů sou-
visejících s hospodařením s ma-
jetkem města, probere se Měst-
ský program prevence kriminali-
ty 2009 i tradiční zpráva o postu-
pu přípravy a výstavby silnice I/48. 
Stanoviska občanů jsou zařazena 
na 14. hodinu. Zastupitelé budou 
jednat také o obecně závazných 
vyhláškách a návrzích na uděle-
ní Ceny statutárního města Frýd-
ku-Místku za rok 2008.  (pp)

čit k realizaci“. Dalším tématem 
byla také debata nad zpoplatně-
ním rychlostních komunikací na-
pojených na Frýdek-Místek. „Uvě-
domuji si, že nebyl dodržen slib o 
zavedení poplatků až po přímém 
napojení na dálniční síť D 47, tak-
že dálniční známky u nás mohly 
ještě počkat, ale na druhou stra-
nu přišlo do našeho regionu v po-
sledních letech do oblasti silnic 
opravdu hodně peněz, proto bych 
já osobně proti zpoplatnění nijak 
výrazně neprotestoval,“ sdělil svůj 
názor na věc Karel Sehoř. Vedení 
města stále sleduje důsledky za-

vedení zpoplatněných úseků na 
některých křižovatkách ve městě 
a je připraveno případně i ve spo-
lupráci s okolními obcemi po vy-
hodnocení přistoupit k některým 
opatřením. „Musím říct, že u nás 
se to zatím nijak dramaticky ne-
projevilo, ani sousední obce ne-
hlásí nějaké překročení únosných 
mezí, doprava jim tam narostla 
tak o pětinu. Dá se říci, že zřejmě 
si už většina řidičů dálniční znám-
ky nakoupila, takže ten tlak na 
zrušení té povinnosti asi bude po-
stupně opadat,“ myslí si náměs-
tek primátora Petr Cvik.  (pp)
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krátce

Platba poplatků
Až do konce března trvá splat-

nost místního poplatku za komu-
nální odpad a místního poplatku ze 
psů. Magistrát v těchto dnech tisk-
ne a rozesílá poštovní poukázky. 
Místní poplatky je možno platit pře-
vodem z účtu, poštovní poukáz-
kou prostřednictvím pošty, nebo 
v hotovosti na finančním odboru 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, kanc. č. 104 – 109. 
Při platbách v hotovosti na odděle-
ní místních daní a poplatků je nut-
no počítat s delší čekací dobou. 
Více na stránce odborů nebo we-
bových stránkách města.

Fond reprezentace
Rada města doporučuje zastu-

pitelstvu města rozhodnout o uza-
vření dalších smluv o poskytnu-
tí neinvestiční dotace z Fondu re-
prezentace a propagace Statutár-
ního města Frýdku-Místku. I pro 
letošní rok může podporu získat 
slezanská atletika na Hornickou 
desítku (100 tisíc), polovinu této 
sumy radní doporučují pro Libora 
Uhra, pokořitele K2, jako příspě-
vek na jeho další expedici, 70 tisíc 
chtějí dát na II. Beskydské ortope-
dické dny frýdecké nemocnici. Na 
zastupitelstvu se bude rozhodo-
vat i o dalších, menších sumách.

Podpis prohlášení
V úterý 3. února se podepisu-

je na půdě magistrátu společné 
prohlášení o spolupráci v rámci 
Systému včasné intervence mezi 
Statutárním městem Frýdek-Mís-
tek, PČR, okresním státním za-
stupitelstvím, Probační a medi-
ační službou ČR a okresním sou-
dem. Systém včasné intervence 
pomůže řešit problematiku delik-
ventů z řad mládeže.

Školní ekokonference
19. února proběhne v tělocvič-

ně lískovecké školy Eko-konfe-
rence na téma Voda. Vystoupí 
žáci 1. až 9. třídy a taky žáci 5. 
třídy ze ZŠ v Řepištích. Základ-
ní škola v Lískovci si zaslouží titul 
„ekologická“, s podobnými akce-
mi již má bohaté zkušenosti.

Rady, jak pečovat
o osobu blízkou
Jestliže potřebujete poradit 

nebo získat nové informace, jak 
pomáhat lidem, kteří již nejsou 
plně soběstační, můžete navštívit 
cyklus praktických školení pořá-
daných za podpory radnice v bu-
dově Střední zdravotnické školy 
ve Frýdku-Místku, tř. T. G. Masa-
ryka 451. Nejbližší termíny jsou 3. 
února a 10. března od 15 hodin. 
Můžete si například vyzkoušet 
polohování, posazování, přemís-
ťování člověka z lůžka na židli, do-
zvíte se, jak ošetřovat nepohybli-
vého člověka, aniž byste vy sami 
měli problémy s bolestmi páteře.

Informace na tel. č. 558 630 
019 a na www.zdrskolafm.cz. 
Setkání jsou zdarma, stejně tak 
materiály k domácímu pečova-
telství.  (pp)

Primátorka Eva Richtrová, 
radní Ivan Vrba a další úřed-
níci frýdecko-místeckého ma-
gistrátu se zúčastnili slavnost-
ního otevření nové místecké 
Kavárny Empatie. Jak už na-
povídá její název, nejedná se o 
klasické restaurační zařízení, 
ale jde o cosi víc. Tento pro-
jekt Slezské diakonie v oblasti 
sociálního podnikání je nácvi-
kovým pracovištěm pro osoby 
se zdravotním postižením, kte-
ré zde mohou nalézt pracovní 

Město podpořilo vznik Kavárny EmpatieMěsto podpořilo vznik Kavárny Empatie
uplatnění. I proto se Statutární 
město Frýdek-Místek zařadilo 
mezi instituce, které kavárnu 
finančně podpořily.

„Jedná se o nácviková pracov-
ní místa, kde mohou osoby se zdra-
votním postižením získat nové do-
vednosti, které pak třeba uplatní na 
trhu práce,“ přiblížil radní Ivan Vrba. 
Provozovatelé Empatie věří, že 
zdejší číšníci budou postupně po-
třebovat méně a méně asistence a 
svou samostatnost následně využi-
jí nejen v této profesi, ale i v běž-

V KAVÁRNĚ EMPATIE: Primátorka Eva Richtrová přeje obsluhující-
mu personálu (v pozadí) hodně zdaru.  Foto: Petr Pavelka

ném životě. Prvotním cílem je sice 
tento aspekt, ale Emaptie má být i 
vzkaz směrem k veřejnosti. „Věřím, 
že toto zařízení může osobám s 
lehkým mentálním a duševním po-
stižením pomoci. Já jsem se tu kaž-
dopádně na kávu chystala a jak vi-
dím to prostředí, budu zde zřejmě 
chodit častěji. Určitě tato kavárna 
může pomoci bourat některé před-
sudky, které část veřejnosti občas 
má. Vzájemná komunikace je pro 
obě strany velice cenná,“ řekla pri-
mátorka Eva Richtrová.

Kavárna Empatie, která se na-
chází v obchodním centru Ještěr 
na Frýdlantské ulici, si své hosty 
určitě najde, má i dětský koutek 
nebo třeba internet. Město ji pod-
poruje z několika důvodů. „Jed-
ním z cílů Komunitního plánu roz-
voje sociálních služeb ve Frýd-
ku-Místku na léta 2007-2010 je 
zvýšení pracovních příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením, 

především duševním, a to se díky 
Kavárně Empatie, ve které najde 
práci až osm zdravotně postiže-
ných, daří. V rámci vyhlášeného 
dotačního programu na podpo-
ru a rozvoj sociálních služeb ve 
městě Frýdek-Místek může pro-
vozovatel Kavárny Empatie získat 
finanční podporu, o jejíž výši roz-
hodnou zastupitelé města,“ po-
tvrdila vedoucí odboru sociálních 
služeb Jarmila Kozlová.   

Provozní doba kavárny je od 
úterý do soboty od 10 do 19 ho-
din a v neděli od 13 do 18 hodin. 
V pondělí je Kavárna Empatie 
uzavřena. „Věříme, že kavárna 
Empatie přinese do města Frý-
dek-Místek obohacení a stane se 
místem, které nejen podpoří pra-
covní uplatnění znevýhodněných 
osob, ale bude i místem, kam se 
budou lidé rádi vracet,“ doufá 
radní Ivan Vrba, který má sociální 
služby ve městě na starosti.  (pp)

Technické služby TS a.s. 
pragmaticky zredukovaly pro-
stor městské tržnice, v níž 
dlouhodobě ubývalo prodejců 
i zákazníků. Uvolněný prostor 
bude využit na další parkova-
cí místa, o něž se rozšíří při-
lehlé parkoviště provozované 
touto městskou společností.

„O tomto kroku rozhodlo před-
stavenstvo společnosti, které 
provoz vyhodnotilo jako nerenta-
bilní. Vše ale zapadá do koncep-
ce celkové přestavby této zóny, 
která se připravuje,“ vysvětlil ná-
městek primátora Petr Cvik. Pod-
le ředitele akciové společnos-
ti TS a.s. Jaromíra Kohuta mno-
ha lidem tržnice chybět nebude. 
„V podstatě se zde stejně prodá-
vala pouze nakupovaná zelenina 
a ovoce, nešlo ve většině přípa-

Městské tržiště bylo zredukováno

dů o vlastní výpěstky. Sortiment 
jako ratanový nábytek nebo po-
dobně je iluzí, žádné zboží toho-
to druhu, za kterým se třeba jez-
dí do Polska, se u nás nevysky-
tovalo,“ reagoval Jaromír Kohut. 
Ten předestřel ekonomické úda-
je, které dokazují, že vybrané ná-
jemné od trhovců už loni ani ne-
pokrylo náklady na provoz. Časy, 
kdy zde bylo okolo stovky stánků, 
jsou nenávratně pryč. I vietnam-
ští obchodníci se vesměs přestě-
hovali do kamenných obchodů a 
také zelinářů stále ubývá.

Vedení společnosti TS a.s. je 
připraveno po čase zredukování 
tržiště vyhodnotit a zohlednit ohla-
sy občanů. Ti ale o klasické zboží 
trhovců přijít nemusí. Tržní prodej 
může totiž fungovat na soused-
ním soukromém pozemku.  (pp)

TRŽNICE: Vstupní dřevěné stánky zůstávají ještě v provozu.
Foto: Petr Pavelka

22. ledna ve frýdecké restau-
raci Jiný svět proběhlo slavnost-
ní vyhlášení výsledků sponzor-
ského programu Prazdroj lidem. 
Mezi vítěznými projekty měl své 
zastoupení i Frýdek-Místek, tak-
že symbolické šeky čekaly i na 
zástupce projektů spojených s 
naším městem.

Na 3. místě v loňském 7. roč-
níku skončil Projekt Zkvalitně-
ní sídlištního prostředí pro herní 
činnosti dětí zdravých s handica-
povanými, který podala Základ-
ní škola a mateřská škola Nadě-
je, příspěvková organizace, Frý-
dek-Místek. Získaná částka 220 
tisíc korun poslouží na úpravu 
terénu, opravu pískovišť, insta-
laci průlezek, skluzavek, houpa-
ček a podobně. Cílem je zlepšení 
kvality venkovního prostředí ško-
ly pro herní a pohybové činnos-
ti dětí zdravých a dětí s kombino-
vaným postižením a autismem a 
také zlepšení prostředí pro volný 
čas dětí v sídlištní zástavbě.

Naprázdno nevyšla ani Ostra-
vička. Dětský folklorní soubor zís-
kal příspěvek 70 tisíc na zajištění 

Peníze Prazdroje získal i Frýdek-MístekPeníze Prazdroje získal i Frýdek-Místek

provozu budovy, kde sídlí, na ge-
nerální opravu cimbálu a údržbu 
krojového vybavení. To umožní 
Ostravičce i nadále pokračovat v 
systematické práci s dětmi a mlá-
deží, v rozvíjení jejich pohybové-
ho, tanečního, pěveckého a hu-
debního nadání a k udržení umě-
lecké úrovně souboru, který pů-
sobí ve městě již 26 let.

Zájem Plzeňského prazdro-
je i občanů získala také Kavárna 
Empatie a Společnost pro podpo-
ru lidí s mentálním postižením v 
ČR, občanské sdružení Škola ži-
vota – denní stacionář. Škola po-
čítá s nákupem interaktivní tabule, 
čímž má dojít ke zvýšení úrovně 
poskytovaných služeb. Klientům 
s mentálním postižením zvýší se-
bedůvěru a důvěru k ostatním ka-
marádům. Cílem projektu je roz-
voj komunikačních, smyslových a 
jiných schopností u všech klientů 
a zároveň rozvoj jejich všeobec-
ného přehledu. „Jsme rádi, že se 
každoročně objeví v našem měs-
tě projekty, které si podporu za-
slouží,“ pochvalovala si primátor-
ka Eva Richtrová.  (pp)

RADA REPREZENTANTŮ: Město zde má zastoupení díky primátor-
ce Evě Richtrové.   Foto: Petr Pavelka

REGIONTOUR BRNO: Město Frýdek-Místek se prezentuje v rámci 
Euroregionu Beskydy. Po Brně už má za sebou i veletrh cestovního 
ruchu Slovakiatour v Bratislavě. V únoru je na řadě veletrh v Praze.
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městská policie
Město Frýdek-Místek získa-

lo stamiliony korun z Evrop-
ské unie na základě integrova-
ného plánu Přitažlivé město. 
Dalším z projektů, který má již 
blízko k realizaci, je Revitaliza-
ce ul. 8. pěšího pluku. V sou-
časné době probíhá stavební 
řízení a příprava výběru zho-
tovitele. Akce se má začít re-
alizovat v letošním roce a do-
končena bude do roku 2011.

Ulice 8. pěšího pluku zajišťuje 
propojení mezi frekventovanými 
ulicemi Hlavní a Ostravskou. Jed-
ná se o čtyřproudou komunika-
ci, která je vedena zástavbou pře-
vážně bez obytné funkce, ale kde 
jsou důležité objekty jako poliklini-
ka, podnikatelské centrum a su-
permarkety. Komunikace zajišťuje 
kromě přístupu k těmto objektům 
i jejich zásobování a zásobová-
ní na místecké náměstí Svobody, 
kde jsou další supermarkety a ob-
chody. Část krajních jízdních pru-
hů je využívána k podélnému stání 
automobilů, ale i když je zde i ně-
kolik větších parkovišť, stále jich je 
v tomto prostoru citelný nedosta-
tek. I proto se v souladu s územ-
ním plánem města počítá s celko-
vou přestavbou této komunikace.

„Nová komunikace je navrže-

Projekty za evropské miliony – Revitalizace ul. 8. pěšího plukuProjekty za evropské miliony – Revitalizace ul. 8. pěšího pluku

U POLIKLINIKY: Prostor ulice 8. pěšího pluku se radikálně změní.     Foto: Petr Pavelka
na jako dva samostatné jedno-
směrné dopravní pruhy se střed-
ním pásem, kolem dopravních 
prvků budou kolmá, případně po-
délná parkovací stání. Pro každý 
jízdní pruh bude zřízen i zastáv-
kový záliv pro autobus MHD,“ po-
psal investici náměstek primátora 
Miroslav Dokoupil. Podle něj zde 
dojde k značným úpravám inže-
nýrských sítí, změní se celý sys-
tém venkovního osvětlení, ale 
pamatuje se i na bezbariérové 

osvětlené přechody, úpravy vstu-
pů do objektů i propojení s okol-
ními ulicemi. Velké změny čekají 
místní zeleň. „Některé stromy bu-
dou muset být vykáceny, ale nově 
bude vysazeno zhruba 180 stro-
mů ve čtyřech alejích a proběhne 
také rozsáhlá výsadba okrasných 
keřů a osetí zelených ploch trá-
vou. Samozřejmě, že v takovém 
prostředí počítáme s umístěním 
laviček,“ řekl náměstek primátora 
Michal Pobucký, mající na starosti 

životní prostředí ve městě.
„Cílem projektu je úprava komu-

nikace na ulici bulvárového typu, 
což přispěje ke zklidnění této čás-
ti města, zvýší bezpečnost chodců 
a vytvoří oddělené prvky. Částečně 
se docílí snížení tranzitní dopravy a 
omezení rychlosti dopravy. Přímým 
důsledkem bude zvýšení kapaci-
ty míst pro parkování a jejich přímé 
napojení na chodníky,“ shrnul pří-
nos pro místní dopravu náměstek 
primátora Petr Cvik.  (pp)

Opuštěné dítě
9. 1. bylo na městskou policii 

oznámeno, že na ulici J. Haška 
v přízemí pláče dítě a tvrdí, že je 
tři dny doma samo. Bylo zjiště-
no, že sedmiletý chlapec je ne-
mocný a matka si musela údaj-
ně jít něco vyřídit. Městská poli-
cie nepouštěla případ ze zřetele 
a plánovala další kontrolu stavu.

Bydlí na radnici
11. 1. před druhou hodinou 

ranní vyrazila městská policie 
do Tesca, kde v tomto čase po-
někud naivně nakupoval za pět 
prstů ředidlo jistý muž, který 
patří k bezdomovcům majícím 
jako bydliště uveden frýdecko-
-místecký magistrát na Radnič-
ní ulici. „Bydliště na radnici má 
už přes tisíc lidí. Nejen bezdo-
movci, ale i ti, kteří chtějí být ne-
zastižitelní,“ uvedl Václav Bu-
ček. Ke krádežím v supermar-
ketu vyjíždí strážníci poměrně 
často a většinou se jedná o ty-
pický sortiment. O den dříve ře-
šili nezaplacený rum. 

Viděl nehodu
11. 1. před jedenáctou hodi-

nou oznámila všímavá osoba, 
že na Colloloukách viděla, jak 
nějací mladíci narazili vozidlem 
do sloupu a odstavili následně 
své auto na parkovišti. O poško-
zeném sloupu byly informovány 
technické služby TS a.s. a bylo 
zjištěno vozidlo s poškozením 
přední části. Věc byla předána 
Policii ČR.

Drobné krádeže
12. 1. v pravé poledne muse-

la hlídka městské policie zasa-
hovat v Penny marketu, kde do-
stal chuť na čokoládku devěta-
padesátiletý muž, který za cuk-
rovinku nehodlal zaplatit. Na-
konec však bude muset mís-
to 24,50 zaplatit třísetkoruno-
vou pokutu. Podobně o tři ho-
diny později strážníci zakročili v 
Tescu, kde jen o rok mladší muž 
hodlal pronést bez zaplacení už 
obvyklejší sortiment, tedy vod-
ku. Tady bloková pokuta činila 
už pět set korun.

Psi a BESIP
12. 1. po deváté večer přijal 

dispečink oznámení paní, kte-
rá volala, že dva ohaři ohrožu-
jí bezpečnost silničního provozu 
na ulici Střelniční u kruhového 
objezdu. Strážníci na známkách 
našli telefonický kontakt, a tak si 
majitel psy mohl vyzvednout.

Zbytečné výjezdy
13. 1. kolem poledne občané 

hlásili, že u Lidlu skupinka Romů 
prodává různé věci. Po příjezdu 
hlídky se však na místě nikdo s 
touto činností nenacházel. Týž 
den strážníci vyřizovali žádost 
o prověření osoby, která měla 
mít informace o osobě v pátrání. 
Jenže ani v tomto případě nikdo 
na udaném místě nebyl.  (pp)

O instalování měřičů rych-
losti na ulicích Bruzovská a v 
Zelinkovicích jsme již ve zpra-
vodaji informovali. Radnice je 
pořizovala se snahou o sníže-
ní nebezpečných rychlostí v 
daných lokalitách, ale radary 
mají i další přínos.

„Radary evidují 24 hodin den-
ně počet projíždějících vozů a je-
jich minimální a maximální rych-
lost. Získané údaje umožňují vy-
hodnotit časový úsek, ve kterém 
dochází k nejčastějšímu překra-
čování povolené rychlosti. Na zá-
kladě těchto informací pak může 
Policie ČR přijmout opatření ke 
zjednání nápravy,“ řekl náměstek 

Radarové měřiče poví více
primátora Michal Pobucký. Ra-
darové měřiče rychlosti jsou mo-
bilní, mohou tedy být v kterouko-
liv dobu umístěny v různých loka-
litách města. „Můžeme je brzy vy-
užít, například když budeme chtít 
vyhodnotit, co pro město bude 
znamenat zpoplatnění rychlost-
ních komunikací,“ vysvětlil ná-
městek primátora Petr Cvik.

Moderní měřiče zobrazují-
cí naměřenou rychlost projíždě-
jících vozidel na velkoplošném 
displeji a upozorňující řidiče, 
kteří překračují povolenou rych-
lost, aby zpomalili, se už po pár 
dnech provozu ukázaly jako pro-
spěšná investice.  (pp)

Městská policie Frýdek-Mís-
tek má už k dispozici statistická 
data ze své činnosti v loňském 
roce. Na jejím výkonu v šedesá-
titisícovém městě se podílí zhru-
ba padesátka zaměstnanců.

Nejvíce přestupků řeší městští 
strážníci v dopravě, loni se jedna-
lo o bezmála šest tisíc případů. 
U zhruba tisíce si vystačili s do-
mluvou, s bločkem v ruce muse-
li trestat ve 4 448 případech, dal-
ších více než pět set postoupili 
správnímu orgánu. Na pokutách 
z této činnosti mělo přijít do měst-
ské pokladny 1 232 000 korun.

Počet ostatních přestupků se 
přehoupl přes pět tisíc, z toho 
blokově bylo řešeno 1 680 a 321 
bylo postoupeno správnímu or-
gánu. V těchto případech stráž-
níci spíše domlouvali a vysvětlo-

Statistika městské policie
vali literu zákona, hned u 3 200 
incidentů, na blokových poku-
tách vybrali 466 tisíc korun.

Ze statistiky lze dále vyčíst, 
že strážníci řešili 775 přestup-
ků v dopravě zařazených do bo-
dového systému, a to dosud ne-
prováděli měření rychlosti. 37krát 
zadrželi řidiče motorového vozi-
dla pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky. Ve více než stov-
ce případů šlo v loňském roce o 
důvodná podezření o spáchání 
trestného činu oznámená Poli-
cii České republiky, třikrát muse-
li strážníci použít služební zbraň, 
sami byli napadeni sedmkrát. Za-
drželi 31 hledaných osob, nalez-
li osm vozidel v pátrání, odchyti-
li 238 zvířat a provedli, zejména 
v souvislosti s blokovým čištěním 
města, 204 odtahů vozidel.  (pp)

Úřady na dlani mělo přinést 
zavedení Czech POINTů, ne-
boli Českých Podacích Ově-
řovacích Informačních Národ-
ních Terminálů. Nejpohodlněj-
ší způsob, jak z jediného mís-
ta komunikovat s úřady a insti-
tucemi, se velmi osvědčuje i na 
frýdecko-místecké radnici.

Lidé už nemusí zbytečně ob-
cházet úřady a ztrácet hodiny 
času. Státní byrokracie se asis-
tovaným místem výkonu veřejné 
správy, kde každý člověk může 
získat všechny informace o úda-
jích, které o něm vede stát v cen-

Czech POINT slouží hlavně k výpisům
trálních registrech, značně sníži-
la. Služba Czech POINT v budo-
vě magistrátu města Frýdku-Míst-
ku je podle sdělení radnice klien-
ty využívána, v loňském roce bylo 
jejím prostřednictvím poskytnuto 
téměř pět tisíc výstupů. Nejčastě-
ji klienti žádali o výpis z Rejstříku 
trestů (4.486 žádostí), zájem měli 
také o výpis z Obchodního rejstří-
ku (232 žádostí) a z Katastru ne-
movitostí (122 žádostí). 

„V letošním roce je poptávka 
obdobná, klienti opět nejčastěji žá-
dají o výpis z Rejstříku trestů (114 
žádostí). Naopak o letošní novinku 

– výpis bodového hodnocení řidiče 
– zatím velký zájem není, od začát-
ku roku evidujeme jen čtyři žádos-
ti,“ sdělila vedoucí Živnostenského 
úřadu Yvetta Králová. 

Nová služba Czech POIN-
Tu Výpis bodového hodnocení ři-
diče umožňuje občanům zjistit 
stav trestných bodů (bez bodů ve 
správním řízení). O výpis může za-
žádat pouze žadatel sám, nebo jím 
určený zmocněnec. Osoba, která 
na pracovišti Czech POINT o výpis 
žádá, musí mít platný doklad totož-
nosti (občanský průkaz, cestov-
ní pas), řidičský průkaz a musí mít 
přiděleno rodné číslo. Výpis lze vy-
dat i cizincům, kteří mají například 
trvalé bydliště v České republice. 
Správní poplatek je za první strán-

ku 100 Kč a za každou další 50 Kč. 
K získání výpisů z Rejstříku 

trestů a Živnostenského rejstříku 
klient potřebuje doklad totožnosti a 
peníze v hotovosti, jelikož se jedná 
o placenou službu. Správní popla-
tek za výpis z Rejstříku trestů činí 
50 Kč, u výpisu z ostatních regist-
rů nebo z Katastru nemovitostí činí 
100 Kč za první stránku a 50 Kč za 
každou další stránku. U výpisu z 
Obchodního rejstříku nebo Katas-
tru nemovitostí není nutno předklá-
dat průkaz totožnosti. 

Služba Czech POINT v budo-
vě magistrátu, která lidem šetří čas, 
nervy a peníze, je lidem k dispozi-
ci každý pracovní den, v pondělí a 
středu od 800 do 1700, ve čtvrtek do 
1500 a v úterý a pátek do 1330.  (pp)
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20. ledna se uskutečnil na 
Základní škole národního uměl-
ce Petra Bezruče, Frýdek-Mís-
tek, tř. T. G. Masaryka 4541, 
Den otevřených dveří. Návště-

Den otevřených dveří na Jedničce
vu si nenechala ujít ani primá-
torka Eva Richtrová, ale příle-
žitost vidět děti v akci využili i 
další prarodiče, rodiče i budoucí 
prvňáčci. V tento den se mohlo 

do hodin a odpoledne pak škola 
připravila v jednotlivých učeb-
nách zajímavé programy. Atrak-
tivní pokusy probíhaly například 
ve fyzice a v chemii, kde se 
zkoumalo, proč balónek snad-
něji praskne na jednom špend-
líku než na dvaceti, ukazovalo, 
jak funguje horkovzdušný ba-
lón nebo že uvolněné látky se 
prozradí významným zvukovým 
doprovodem. „Probíhala také 
angličtina s interaktivní tabu-
lí, luštily se hádanky, bludiště, 
hlavolamy a sudoku v matema-
tice, v zeměpise měli připrave-
nou atraktivní virtuální cestovní 
kancelář, hrál se také fotbal a 
florbal v tělocvičně,“ prozradi-
la Libuše Stachurová. Dalšími 
aktivitami byly flétny a tanečky, 

VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ: Primátorka Eva Richtrová se přišla po-
dívat, co lze vykouzlit s inkoustem a zmizíkem.  Foto: Petr Pavelka

pohybové hry dívek v tělocvič-
ně, keramika v keramické díl-
ně, práce na PC a matematic-
ký seminář a práce v centrech 
aktivit. Školní družina předved-
la country tance a flétny, do-
vedné ruce a keramiku, také 

ovšem vaření a pohybové čin-
nosti. „Děkujeme všem dětem, 
které se podílely na úspěšné 
prezentaci naší školy. Potě-
šil nás velký zájem veřejnos-
ti,“ zhodnotila Den otevřených 
dveří Libuše Stachurová.  (pp)

HOKUSY-POKUSY: V chemii lze zkoušet různá „kouzla“.
Foto: Petr Pavelka

Letos se konal již 4. roč-
ník Beskydského poháru ve 
snowboardingu – obřím sla-
lomu pro žáky základních a 
středních škol. 

„Naši kluci z Devítky si vedli vel-
mi dobře v soutěži jednotlivců, kde 
jsme získali v kategorii chlapců 8. 
– 9. tříd zásluhou Adama Valíčka 
a Jiřího Beinsteina 1. a 2. místo a 
v kategorii chlapců 6. – 7. tříd 2. a 
3. místo díky Filipu Damkovi a Da-
liboru Berském. Dalibor Berski se 
navíc věnuje také sjezdovému ly-
žování, kde získal v letošní sester-
ské soutěži Beskydského poháru 
sjezdového lyžování obřího slalo-
mu 5. místo z 33 soupeřů. Dalibor Berski a Filip Damek.

Snowboardoví talenti na Devítce
Všem účastníkům a hlav-

ně jejich rodičům děkujeme za 
krásné výsledky a nadále se bu-

deme zabývat masovým rozvo-
jem těchto sportů.

Mgr. Jarmila Vondráková

Ve čtvrtek 22. ledna skonči-
la soutěžní výstava výtvarných 
prací dětí mateřských škol 
Frýdku-Místku na téma Pohád-
ková zima. Slavnostní vyhod-
nocení proběhlo v našem škol-
ním divadélku na Devítce. 

Hlediště se zaplnilo malý-
mi předškoláky a slavnost moh-
la začít. Nejdříve žáci II. stupně 
spolu s paní učitelkou Hiklovou 
zazpívali písně ze známých po-
hádek a potom pan ředitel předal 
pamětní listy a dárečky vítězům. 

Vystaveno bylo 67 prací z 9 
mateřských škol. Hodnotily děti 

Pohádková zima naposledPohádková zima naposled
a svými hlasy rozhodly takto:

1. místo - Karolína Horklová, 
MŠ J. Myslivečka 1883, 2. místo 
- Petra Galušková, MŠ Pohád-
ka, Třanovského 404 a 3. mís-
to - kolektivní práce dětí MŠ Na-
děje, K Hájku 2972.

Z divadélka si děti šly prohléd-
nout třídy školní družiny a podívaly 
se i do učeben, kde některé z nich 
usednou zanedlouho jako školáci. 

Děti byly šťastné a my dospělí 
spokojeni. Rozhodli jsme se, že 
na podzim vyhlásíme a uskuteč-
níme 3. ročník této milé soutěžní 
výstavy.  Mgr. A. Hrabcová

PRAZDROJ LIDEM: Na slavnostním večeru přebrala Dana Ze-
mánková, ředitelka Základní školy a mateřské školy Naděje, pří-
spěvková organizace, Frýdek-Místek, šek v hodnotě 220.000 ko-
run na projekt Zkvalitnění sídlištního prostředí pro herní činnosti 
dětí zdravých s handicapovanými.                   Foto: Petr Pavelka

Metoda EEG Biofeedback 
je na 2. základní škole urče-
na dětem s poruchami po-
zornosti a chování, s LMD, s 
dyslexií, dysgrafií, dyskalku-
lií, vadami řeči. Je díky pod-
poře radnice přístupná všem 
dětem z našeho města i širo-
kého okolí. Co to metoda EEG 
Biofeedback je?

Biofeedback je specifická 
metoda pro posílení žádoucí ak-
tivace mozku. Jedná se o sebe-
učení mozku pomocí takzvané 
biologické zpětné vazby. Dosta-
ne-li mozek okamžitou zpětnou 
vazbu, naučí se na ni reagovat 
a může korigovat svou činnost. 

Jak probíhá náprava?
Zpětnou reakci zajišťuje pří-

stroj „biofeedback“ připojený k 
PC. Dítě má na hlavě připev-
něné elektrody, které sníma-
jí mozkové vlny. Přístroj zjiště-
né vlny třídí a převádí do digitál-
ní podoby. Počítač zpracovává 
signál a zajišťuje zpětnou vaz-
bu. Průběh a práci svých moz-
kových vln vidí dítě na moni-
toru, na němž jsou „převede-
ny“ do formy zvláštní hry, kte-

Biofeedback na 2. ZŠBiofeedback na 2. ZŠ

rá se neovládá klávesnicí ani 
myší, ale výhradně jen pomo-
cí vůle přes snímače na hlavě. 
Tak dítě ovládá například autíč-
ko jedoucí po cestě. Stačí malé 
vyrušení, kdy koncentrace pole-
ví, a autíčko sjíždí z cesty. Po-
dobných „her“ máme několik. 
Každé sezení začíná motivač-
ním pohovorem, aby učitel te-
rapeut zjistil momentální rozpo-
ložení dítěte. Podle druhu poru-
chy se pracuje s motivačními i 
reedukačními pracovními listy. 
Následuje 45 minut práce s „bi-
ofeedbackem“.

Náprava probíhá formou tré-
ninků alespoň 2x týdně. Během 
školního roku probíhají dva cyk-
ly tréninků. Nový cyklus začíná 
od února do konce června 2009. 
Během jednoho cyklu dítě ab-
solvuje 20 – 30 hodinových tré-
ninků. Díky podpoře Magistrátu 
města Frýdku-Místku nabízíme 
tuto pro rodiče výhodnou indivi-
duální péči jen za provozní pří-
spěvek 300 Kč na jeden cyklus.

Bližší informace podá Mgr. 
Irma Novotná (irma.novot-
na@2zsfm.cz), telefon 558 631 
831 (sekretariát školy).
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Únorový zápis
Střední škola, Základní ško-

la a Mateřská škola logopedic-
ká, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, 
příspěvková organizace sděluje, 
že zápis do 1. třídy základní ško-
ly speciální a praktické se koná 3. 
a 4.února 2009 od 8,00 do 15.30 
hodin ve školní budově na ul. Pi-
onýrů 767 ve Frýdku-Místku.

Sloučení škol
S účinností od 1. 9. 2008 do-

šlo ke sloučení organizací kra-
je Mateřská škola logopedická, 
Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 
821 se Střední a Základní ško-
lou Frýdek-Místek, Pionýrů 767. 

Provoz mateřské školy bude 
nadále probíhat ve stejném reži-
mu a na stejné adrese, ale pouze 
pod novým společným názvem:

Střední škola, Základní škola a 
Mateřská škola logopedická, pří-
spěvková organizace, Frýdek-Mís-
tek, Pionýrů 767, IČ 69610134.

Mateřská škola logopedická, 
Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 

BÍLÝ DEN V MŠ TRNKY: Ve středu 21. ledna se naše školička proměnila v bílé království. Celá mateřská 
škola byla jakoby v bílé peřince. Všechny třídy byly vyzdobeny do bílé barvy. Také děti a paní učitelky byly 
v bílém oblečení. Konal se již tradiční „Bílý den“. Paní kuchařky nám navařily bílé jídlo a ve všech třídách 
se hrály bílé hry. Děti bruslily na papírech, vyráběly bílé čepičky a také sněhové koule na velkou bitvu. Den 
byl dětem zpestřen polárkovým dortem a velkou spoustou nejrůznějších her. Bílý den měl pokračovat tra-
diční akcí pod názvem „Sněhové království“, při které rodiče s dětmi na školní zahradě staví sněhuláky. Bo-
hužel nebylo dostatek sněhu, aby se akce uskutečnila, proto byla přesunuta. Doufáme, že se nám ji poda-
ří uskutečnit v náhradním termínu a celá školka se promění ve velké sněhové království.      Pavla Kučová

SŠ, ZŠ a MŠ logopedickáSŠ, ZŠ a MŠ logopedická
821, nabízí speciální péči přede-
vším dětem s řečovými a slucho-
vými problémy. Při práci s dětmi s 
poruchami komunikačních schop-
ností pracujeme na základě vy-
pracované diagnostiky a individu-
álních plánů ve spolupráci s rodiči.

Náš školní vzdělávací pro-
gram MŠ má název „Hrajeme si 
od jara do zimy.“

Aktivace komunikace dětí pro-
bíhá pomocí celkového rozvoje 
motoriky s každodenní individu-
ální logopedickou výukou. Spolu-
pracujeme s dětskými lékaři, fo-
niatrem, klinickým logopedem a 
dětským psychologem.

Zpestřením pro děti je jóga, 
aerobic, výtvarný kroužek, me-
toda Dobrého startu a počítačo-
vé logopedické programy.

Zvýšenou péči věnujeme dě-
tem s odkladem školní docházky.

V průběhu docházky se děti 
stejně jako v jiných mateřských 
školách připravují na úspěšný 
vstup do základní školy.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek,
Jana Čapka 2555 

Milý předškoláčku, zveme Tě k zápisu na naši školu.

Uskuteční se ve dnech:
3. 2. 13:00 - 18:00 hodin 
4. 2. 13:00 - 17:00 hodin 

Těší se na Tebe kamarádi z plyšového království
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 
- výuka cizích jazyků

- informační a komunikační technologie
- zdravý životní styl

- ekologie
Nabízíme celou řadu kroužků:

výtvarný, keramický, flétničky, počítače, florbal, míčové hry, jóga, 
angličtina hrou aj.

Spolupráce s taneční školou Palas a florbalovým oddílem FbC F-M
Rodiče si vezmou s sebou:

rodný list dítěte, občanský průkaz, cizinci potvrzení o pobytu

Okresní přebor žáků pro-
běhl ve dnech 13. a 14. led-
na ve Středisku volného 
času Klíč na ulici Pionýrů 
ve Frýdku-Místku. Zúčastnili 
se jej také žáci 6. ZŠ, kteří v 
kategoriích mladších i star-

Úspěch mladých šachistů ze 6. ZŠÚspěch mladých šachistů ze 6. ZŠ
ších žáků obsadili postupo-
vá místa. 

Mladší žáci 1. až 5. ročníku 
vybojovali druhé místo, o den 
později se jejich starší spolu-
žáci z 2. stupně umístili na vy-
nikající první příčce. Obě druž-

stva tak postoupila do krajské-
ho kola Přeboru škol v šachu, 
který pořádá SVČ Klíč ve spolu-
práci s Moravskoslezským kraj-
ským šachovým svazem a Bes-
kydskou šachovou školou již 
začátkem února. 

KARNEVALOVÉ ODPOLEDNE NA DEVÍTCE: Ve středu 14. led-
na se tělocvičny naší školy proměnily v pestrobarevný svět pohád-
kových bytostí. Propuklo zde velké karnevalové veselení. Všichni 
ti kašpárci, princezny, víly, vodníci, různá zvířátka aj. se zde přišli 
pobavit a do sytosti se vydovádět v programu vynikajícího mode-
rátora Jaromíra Riedla. Nechybělo ani malé posezení s občerstve-
ním, taneční vystoupení našich žáků pod vedením Tomáše Hoš-
ka a Simony Švrčkové a hip hop vystoupení dětí z dětského do-
mova Bruzovská. Zvláštní poděkování patří rodičům, kteří zásobi-
li tombolu hezkými dárky!

Základní školy 1. - 5. třída
1. ZŠ Komenského Frýdlant n.O. 22,0 b. / 102,5
2. 6. ZŠ Frýdek-Místek 18,0 b. / 103,0
3. 2. ZŠ „A“ Frýdek-Místek 17,5 b. / 103,5
4. 8. ZŠ Frýdek-Místek 17,5 b. /   95,5
5. 11. ZŠ Frýdek-Místek 17,5 b. /   92,0
6. 1. ZŠ Frýdek-Místek 15,5 b. /   89,0
7. ZŠ T.G.M. Frýdlant n.O. 13,0 b. / 103,5
8. 5. ZŠ Frýdek-Místek   9,5 b. /   91,0
9. 7. ZŠ Frýdek-Místek   6,0 b. /   99,0
10. 2. ZŠ „B“ Frýdek-Místek   3,5 b. /  101,0

Základní školy 6. - 9. třída
1. 6. ZŠ Frýdek-Místek 24,0 b. / 109,5
2. ČOG Frýdek-Mistek 21,0 b. / 119,0
3. Gymnázium P.B. Frýdek-Místek 18,0 b. / 117,0
4. PZŠ H.Sienkiewicze Jablunkov 17,0 b. / 110,5
5. Gymnázium Frýdlant n.O. 16,0 b. / 101,0
6. 1. ZŠ Frýdek-Místek 15,0 b. / 107,5
7. 11. ZŠ Frýdek-Místek 15,0 b. /   78,5
9. 7. ZŠ Frýdek-Místek 13,5 b. /   77,0
10. 8. ZŠ Frýdek-Místek 12,5 b. /   91,5
11. ZŠ Komenského Frýdlant n.O. 11,5 b. / 100,5
12. ZŠ Paskov 10,0 b. /   83,0
13. 5. ZŠ Frýdek-Místek   8,5 b. /   89,0

Asociace školních sportov-
ních klubů ve spolupráci se 
Střediskem volného času Klíč 
Frýdek-Místek a Beskydskou 
šachovou školou upořádala 

Okresní přebory škol v šachu 2009
ve dnech 13. - 15. 1. „Okres-
ní přebory škol v šachu 2009“. 
První dva týmy v každé kate-
gorii postupují do krajských 
přeborů.

Vítězným týmům gratuluje-
me k sportovnímu úspěchu a 
přejeme v „Krajském přeboru 
škol v šachu“ hodně sportov-
ního štěstí!

1. místo - 6. ZŠ Frýdek-Místek
1. Boráň Ondřej 6,5 b.
2. Fiala Petr 6,0 b.
3. Chromík Tomáš 7,0 b.
4. Macek Lukáš 4,5 b.

Střední školy
1. Gymnázium P.B. Frýdek-Místek 23,5 b.
2. ČOG Frýdek-Místek 20,0 b.
3. Gymnázium Třinec 14,0 b.
4. SŠ Třinec   8,5 b.
5. SPŠ Frýdek-Místek   8,0 b.
6. SŠ INFOTECH Frýdek-Místek   6,0 b.
7. ISŠ Frýdek-Místek   4,0 b.

1. místo - Gymnázium P. Bezruče Frýdek-Místek 
1. Rojíček Vojtěch 4,0 b. (4 partie)
2. Pecha Tomáš 6,0 b. (6)
3. Konštacký Matěj 4,5 b. (5)
4. Rabatin Jakub 5,0 b. (5)
5. Nytrová Adéla 4,0 b. (4)

Bližší informace o přeboru naleznete na we-
bových stránkách Beskydské šachové školy 
– www.chessfm.cz.
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

Nad Přehradou 2290, Frýdek-Místek, tel.: 558 638 754, www.sportplex.cz
Aquapark na Olešné

HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

Ceník abonentní vstupenky – krytý
Kategorie Po-Pá So-Ne, svátky
dospělí 0,80 Kč/min 1,15 Kč/min
děti do 15 let, stud., os. od 65 let, ZTP 0,55 Kč/min 0,85 Kč/min

Cena čipu

Své tipy na sportovní akce, které doporučujete k návštěvě, směřujte 
na email: pavelka.petr@frydekmistek.cz

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny
- žádné fronty (abonent se nezdržu-
je na recepci platbou za vstup a 
rovnou vstupuje přes turniket)

- abonentka je použitelná pro návště-
vu letního i krytého aquaparku, sau-
nového provozu i k zaplacení občer-
stvení u baru v krytém aquaparku
- 1 abonentka je určena pro 
vstup 1 osoby do prostoru bazé-
nu i wellnes, nebo letního areálu

Cena čipového náramku 150,00 Kč Min. výše prvního nabití 500,00 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

pondělí, úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pá, so, ne a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

Začátky zápasů v 17 h. v tělocvičně 6. ZŠ na ul. Pionýrů 400 ve F-M.
14. 2. TJ SOKOL F-M - SK UP Olomouc

Volejbalová Extraliga - ženy

Bruslení ve VSH – únor

Provozní doba saun na krytém aquaparku

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ: Frýdecko-místecká městská policie zorganizovala turnaj „strážců zá-
kona“. V domácím prostředí projevila dostatek kondice i týmového ducha a obsadila 2. místo. Policis-
té děkují sponzorům: Lesní a parkové úpravy, Richard Makúch, Lubomír Neumann, bar Hvězda, Moje 
mimi. Občerstvení připravili U Blechtů, řeznictví a uzenářství, lahůdky.                      Foto: Petr Pavelka

1. 2. 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi 
1. 2. 16:30-18:00 Veřejné bruslení
4. 2. 16:30-18:00 Veřejné bruslení
7. 2. 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
8. 2. 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
8. 2. 16:30-18:00 Veřejné bruslení
11. 2. 16:30-18:00 Veřejné bruslení
14. 2. 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
15. 2. 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
15. 2. 16:30-18:00 Veřejné bruslení
18. 2. 16:30-18:00 Veřejné bruslení
21. 2. 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
22. 2. 08:30-09:30 Veřejné bruslení rodičů s dětmi
22. 2. 16:30-18:00 Veřejné bruslení
25. 2. 16:30-18:00 Veřejné bruslení
28. 2. 16:30-18:00 Veřejné bruslení

1. 2. - 17:00 - SKP Frýdek-Místek x TJ Tatra Kopřivnice
22. 2. - 17:00 - SKP Frýdek-Místek x TJ Bystřice pod Hostýnem
8. 3. - 17:00 - SKP Frýdek-Místek x DUKLA Praha
19. 3. - 10:30 (TV utkání) - SKP Frýdek-Místek x A.S.A. Město Lovosice

Házená – extraliga mužů
(6. ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů 400)

(Utkání se hrají ve sport. hale SŠED, Pionýrů 2069, Místek – bazén)
1. LIGA STARŠÍ DOROSTENCI

Sobota 28. 2. 12.00 hod. – Jiskra Třeboň
Sobota 14. 3. 12.00 hod. – Tatran Bohunice

Sobota 4. 4. 11.00 hod – KH Kopřivnice 
Sobota 2. 5. 16.00 hod. – Dukla Praha

Sobota 16. 5. 16.00 hod. – HC Město Lovosice
1. LIGA MLADŠÍ DOROSTENCI

Sobota 28. 2. 10.00 hod. – Sokol Prostějov
Sobota 14. 3. 10.00 hod. – HC KP Brno
Sobota 4. 4. 9.00 hod. – KH Kopřivnice

Sobota 2. 5. 14.00 hod. – HC Zlín
Sobota 16. 5. 14.00 hod. – TJ Bystřice pod Hostýnem

Házená – dorostenci

V sobotu 24. ledna pro-
běhlo ve slovenské Prie-
vidzi třetí kolo Česko-slo-
venské ligy mladších žáků 
v házené. Naši mladí házen-
káři opět výrazně nestači-
li na celek Karviné a tento-
krát také na Povážskou Bys-

3. kolo Česko-slovenské ligy3. kolo Česko-slovenské ligy
tricu. S dalšími týmy si po-
radili a v tomto turnaji obsa-
dili třetí místo.

Sestava SKP F-M:
Šoltys, Stříž – Pruchnický, 

Dulava, Holík, Lukáš Rajnoha, 
Jan Rajnoha, Barvík, Novotný, 
Ginter, Kahánek, Knap, Garib

V neděli 4. ledna se ode-
hrál první turnaj volejbalové 
Interligy starších žáků sku-
piny A v Rybniku. Školský 
sportovní klub Beskydy Frý-
dek-Místek se zúčastnil pouze 
jako pozorovatel, aby se mohl 
kvalitně připravit na pořádá-
ní domácího turnaje. O týden 
později v neděli 11. ledna už 
přišla na řadu skupina B. 

Pořadatelství prvního turnaje 
bylo svěřeno volejbalovému klu-
bu Opava. Z důvodu vytíženos-

Volejbalová Interliga starších žáků
ti opavské haly se všechny čty-
ři celky sjely do krásné sportovní 
haly základní školy v Hradci nad 
Moravicí. Úvodní duel mezi VK 
Opava a ŠSK Beskydy měli naši 
hráči velmi dlouho pod kontrolou, 
až vinou nepodařených koncovek 
se nakonec z vítězství 2:1 radovali 
opavští hráči (i poměr míčů 72:69 
signalizuje vyrovnanost zápasu). 
Kdo je jen trochu obeznámen s 
polskou „siatkowkou“, tak je volej-
bal v zemi našich severních sou-
sedů pojmenován, ten zná výkon-
nostní rozdíl obou států. Ani kate-
gorie starších žáků není výjimkou. 
O to cennější je zisk jednoho setu, 
který se starším žákům ŠSK Bes-

kydy po-
d a ř i l o 
získat v 
utkání s 
Racibor-
zí 1:2 (44:72). S vítězem turnaje 
z Jastrebie Borynia jsme prohráli 
bez zisku setu 0:3 (46:75).

V pořadí druhý turnaj naší 
skupiny bude odehrán v ne-
děli 15. února v polském měs-
tě Jastrzebie Borynia. V domá-
cím prostředí se žáci ŠSK Bes-
kydy představí v neděli 8. břez-
na, s největší pravděpodobností 
se bude hrát ve sportovní hale u 
7. ZŠ na Riviéře v Místku. 

 Miloslav Chrobák

Výsledky SKP Frýdek-Místek:
HCB Karviná – SKP F-M 19:9
Holík, Lukáš Rajnoha po 3, Ka-
hánek 2, Garib 1.
MŠK Kysucké Nové Mesto – 
SKP F-M 20:28
Kahánek 10, Jan Rajnoha 7, Lukáš 
Rajnoha 5, Garib 3, Holík 2, Knap 1.
HK Kúpele Bojnice - SKP F-M 5:25
Kahánek, Lukáš Rajnoha po 6, Jan 
Rajnoha 5, Dulava, Ginter po 2, Ho-
lík, Pruchnický, Knap, Garib po 1.
Sokol Ostrava – SKP F-M 7:26
Kahánek 8, Jan Rajnoha 7, Pruch-
nický, Holík, Barvík po 3, Garib 2.
MŠK Povážská Bystrica – SKP 
F-M 16:10
Kahánek, Lukáš Rajnoha po 3, Jan 
Rajnoha 2, Dulava, Knap po 1.
Nejlepší střelec turnaje byl vyhod-
nocen hráč SKP F-M Martin Ka-
hánek, který nastřílel 29 branek. 
Tabulka po 3. kole:
1. HCB Karviná 26b.
2. MŠK Povážská Bystrica 20b. 
3. SKP Frýdek-Místek 18b.
4. Sokol Ostrava 17b.
5. MŠK Kysucké Nové Mesto 8 b.
6. HK Kúpele Bojnice 1b.

Utkání se hrálo na umělé 
trávě v Ostravě-Vítkovicích. 
V zápase proti nejstarším do-
rostencům Baníku Ostrava na-
konec naši muži o branku vy-
hráli. Trenér Skalba dal tento-
kráte větší prostor mladíkům, 
když kromě nedávno vyšlých 
dorostenců hrálo šest fotba-
listů dorosteneckého věku.

Do vedení se jako první dostali 
domácí fotbalisté, to běžela 24. mi-
nuta. Valcíři odpověděli deset mi-
nut před přestávkou, když ostrav-
ský brankář fauloval v pokutovém 
území Michala Němce a píska-
la se jedenáctka. Tu s přehledem 
proměnil Luboš Němec. Rozho-
dující branka padla těsně po změ-
ně stran, když si na Foukalovu při-
hrávku naběhl Pařenica.

Frýdek-Místek: Lužný - Dvo-

Přátelský zápas „mladíků“
FC BANÍK OSTRAVA „A“ st. dorost - FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK 1:2 (1:1)

řák, Staněk (46. Škorík), Hrdlič-
ka (46. Biolek), Švrček (46. Pa-
řenica) - Papřok, L. Němec (46. 
Foukal), M. Kohut (46. Vyvial), 
Schaffartzik - M. Němec (37. 
Březina), Chýlek (46. Kořínek). 
Trenér: Vladimír Skalba.

Turnaj házenkářů 
v Orlové

Mladší žáci SKP Frýdek-Mís-
tek „B“ se 17. ledna zúčastni-
li turnaje O pohár města v hale 
gymnázia v Orlové. Postupně 
hladce porazili všechny své sou-
peře a stali se vítězi 4. ročníku.

Výsledky zápasů:
SKP F - M B – Sokol Ostra-

va B 16:4
SKP F - M B – Orlová 19:1

(Pokračování na straně 7)
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halový fotbal mládeže

z atletiky

(Pokračování ze strany 6)
SKP F - M B – Baník Karvi-

ná B 14:6
SKP F - M B – Sokol Klimko-

vice 14:1
„Kvalitní přípravu a výkon ce-

lého kolektivu zvýraznili naši 
žáci ohodnocením jednotlivců. 
Nejlepším brankařem turnaje byl 
Marek Vlček. Cenu za nejúspěš-
nějšího střelce obdržel René 
Ruffer,“ sdělil Miloš Oulehla, tre-
nér družstva.

Dva rekordy v Bratislavě
Dobře si vedla skupina mla-

dých atletů Slezanu Frýdek-Místek 
na mládežnickém halovém mítinku 
Brána k Olympiádě v bratislavské 
hale Elán. Dobré výsledky zahájila 
třetím místem a oddílovým doros-
teneckým rekordem na 60 m Ve-
ronika Moškořová 8.47 s. Přidala 
třetí místo v dálce výkonem 4.45 
m, hned za druhou Nikolou Hor-
ňáčkovou, ta skočila 4.74 m. Niko-
la přidala osobák nad překážkami 
časem 10.13 s. Na 400 m obsadi-
la děvčata 2. a 3. místo v pořadí Ni-
kola Horňáčková 66.71 s a Vero-
nika Moškořová 67.98 s. V běhu 
na 800 m doběhla 2. Beáta Mar-
ková 2:35.47 min, 4. Alice Pišo-
vá 2:41.16 min. a 6. Petra Čaga-
nová 2:47.23. Dorostenec Tomáš 
Filipec doběhl 3. na 400 m 54.79 
s, Daniel Bezecný zvládl 800 m v 
osobáku 2:09.76 min. Oba star-
ší žáci rovněž dosáhli svá maxi-
ma, Petr Krus na 400 m 62.52 s a 
Jakub Zemaník na 800 m 2:13.78 
min. V poslední disciplíně vytvořila 
Ivana Matušková oddílový doros-
tenecký rekord na 2000 m a do-
běhla na 5. místě.

Halové krajské přebory
Ve vítkovickém tunelu se 

uskutečnil krajský přebor v atle-
tice. Malá výprava staršího žac-
tva byla i ze Slezanu Frýdek-
-Místek. Bronzová skončila mezi 
žákyněmi Katka Klepáčová na 
60 m časem 8.45 s. Petr Krus 
byl v dálce první nepostupující, 
nový OR 4.70 m. Vláďa Šmiřák 
zaběhl 60 m za 8.52 s, Petr Krus 

za 8.61 s. Honza Chlopčík běžel 
60 m za 9.56 s a čas 10.78 s do-
sáhl na 60 m překážek. V nedě-
li měřil síly dorost, junioři a do-
spělí. Frýdečtí atleti se neztratili. 
Mezi dorostenci se prosadil dva-
krát na první místo Martin Trybu-
la ve výšce za 1.85 m a v troj-
skoku 12.65 m. Vítězství přidal i 
David Štefek v dálce za 5.95 m. 
Junior Michal Štefek byl druhý 
na 60 m překážek 8.56 s a v dál-
ce 6.55 m. Třetí místo mezi muži 
patřilo Robertu Novotnému v 
dálce 6.05 m. Jitka Hanzelková 
doběhla 2. mezi juniorkami na 
60 m v čase 8.69 s a výkonem 
4.90 m byla třetí v dálce. Doros-
tenka Jana Jedelská byla na tře-
tím místě v dálce výkonem 4.78 
m a překážky zvládla za 10.74 s.

Loučení Lenky Kalábové
Na výroční členské schůzi at-

letického oddílu TJ Slezan Frý-
dek-Místek se rozloučila se svou 
dlouhou závodnickou kariérou 
jedna z nejlepších atletek histo-
rie Lenka Kalábová. Pětinásob-
ná medailistka z mistrovství Čes-
ké republiky, pětinásobná držitel-
ka českých rekordů, z nichž ten 
žákovský na 800 m 2:09.45 mi-
nuty je již 15 let nepřekonán a 
platí dodnes. Rovněž byla pět-
krát v reprezentaci, startovala na 
juniorském mistrovství Evropy a 
dvakrát na univerzitním mistrov-
ství USA. Její osobní rekord na 
800 m má hodnotu 2:04.53 minu-
ty. Lence patří velké poděkování 
za vše, co pro frýdecko-místec-
kou atletiku udělala.

Od 9. do 11. ledna se v 
Jablonci nad Nisou konal Me-
moriál M. Kafky. Na tomto tur-
naji talentů startují volejbalo-
vé výběry žákyň všech 14 kra-
jů ČR. Ze Sokola Frýdek-Mís-
tek si loni do přípravy výběru 
vybral trenér Radovan Podola 
pět hráček. Na samotný turnaj 
odjely nakonec čtyři sokolky, 
tři hráčky z Ostravy, dvě z No-
vého Jičína a Opavy.

V pátek po příjezdu do Jablon-
ce probíhaly testy družstev. Naše 
družstvo potvrdilo dobrou připra-
venost a v testech tak jako v minu-
lých letech zvítězilo. Po ukončení 
testů začal na čtyřech hřištích sa-
motný turnaj ve volejbalu. Náš roz-
jezd byl famózní. Krajům Vysočina 
a Karlovarský jsme nedali šanci a 
po výsledcích 2:0 jsme si připsali 
dvě výhry. I v sobotu jsme pokra-
čovali v předvedené hře a bez po-
rážky jsme postoupili do finálové 
skupiny. Tam nás čekala tři nejlep-
ší družstva ze skupiny „A“. V ne-
děli jsme hned po ránu „vyřídili“ 
Pražáky po těžkých setech 26:24 
a 28:26. Dá se říci, že další vítěz-
ství nad krajem Plzeňským 2:0 a 

Mladé sokolky mezi nejlepšímiMladé sokolky mezi nejlepšími
Libereckým 2:0 bylo již jen třešin-
kou na dortu. Po právu vyhrává-
me celý turnaj a tím obhajujeme 
své loňské vítězství. Za posledních 
pět let vítězíme v této akci již po-
čtvrté, a to vždy s velkým podílem 
hráček Sokola F-M. Naše děvča-
ta předváděla podle všech trené-
rů nejkrásnější a nejagresivnější 
hru, což jim vyneslo v konkuren-
ci 168 hráček i individuální ceny. 
Nikola Madejová byla vyhlášena 
nejlepší nahrávačkou a Ivana Va-
šinová nejlepší smečařkou. Kate-
řina Vašinová i Petra Kašparová, 
které nás také skvěle reprezento-
valy, by si jistě za svůj výkon také 
zasloužily nějakou cenu, ale ne-
můžeme mít všechno. Pro všech-
ny naše hráčky byla tato jejich prv-
ní a navíc úspěšná reprezentační 
akce neocenitelným přínosem do 
dalších bojů o medaile i do života.

Blahopřejeme hráčkám TJ 
Sokol F-M k umístění i výkonům 
a děkujeme za skvělou repre-
zentaci výběru, oddílu volejbalu 
i našeho města.

Radovan Podola, trenér vý-
běru a vedení volejbalového 
oddílu TJ Sokol FM

Klečící zleva: Kateřina Vašinová, Nikola Madejová, Ivana Vašinová, Romana Rýdlová. 2. řada zleva: tre-
nér Milan Fajkus, Hanka Čuboňová, Katka Zemanová, Magda Zikmundová, Barča Adamčíková, trenér 
Radovan Podola. 3. řada zleva: Katka Rybková, Petra Kašparová, Lenka Kohoutová

FC Hlučín - starší dorost A 
0:1 (0:0)
Papřok

FC Hlučín – mladší dorost A 
1:2 (1:1)

Peřina, M. Vojkovský
TURNAJ V NOVÉM JIČÍNĚ 

- starší dorost
Fotbal Frýdek-Místek – Fot-

bal Třinec 1:6 (1:3) 
Biolek. 

- mladší dorost
Fotbal Frýdek-Místek – Fot-

bal Třinec 4:1 (3:0) 
Teplý 2, Kovalík, Šigut. 

FC Rožnov p. R. - starší žáci 
B 2:0 (1:0)  

SK Slavia Praha B - mladší 
žáci B 1:0 (0:0) 

Naši mladší žáci si v rámci praž-
ského turné zahráli nejprve na 
umělé trávě v Uhřiněvsi se stej-
ně starými fotbalisty Slavie Pra-
ha. V utkání měli mírnou převa-
hu domácí, ale mladí valcíři ne-
zůstávali až tak pozadu. O osu-
du zápasu nakonec rozhodla 49. 
minuta, ve které se Pražané po 
brejkové situaci prosadili. 
Bohemians Praha B - mladší 
žáci B  12:0 (5:0) 
Utkání proti pražským Klokanům 

bylo zcela v jasné režii domácích 
hráčů, kteří naše mladé valcíře 
předčili ve všech činnostech. 
AC Sparta Praha C - mladší 
žáci B 6:0 (1:0) 
I v posledním zápase v Praze 
naši nejmladší žáci prohráli. V so-
botním dopoledni nestačili na hrá-
če pražské Sparty. Valcíři drželi 
se soupeřem krok do 52. minuty, 
poté mladí sparťané trestali indivi-
duální chyby svého soupeře.
FC Rožnov p. R. - mladší žáci 

C 3:0 (2:0) 
Ročník 1994

Naši starší ligoví žáci se zúčast-
nili kvalifikačních bojů na republi-
kové mistrovství v halové kopané. 
Kvalifikace se konala ve sportov-
ní hale ZŠ Komenského v Bílovci.

FM – Vítkovice 2:5 
Mokroš, Koloničný
FM – Třinec 6:0 

Střalka 4, Štěrba, Bracháček
FM – Opava 3:4 

Preči, Ollender, Bracháček
FM – Baník Ostrava 0:7

FM – Hlučín 5:3
Střalka 3, Ollender, Bracháček

FM – Bílovec 3:1 
Koloničný 2, Bracháček

Bez čtyř hráčů základní sesta-

vy odehráli starší A žáci poměr-
ně dobrá utkání, až na utkání s 
Opavou, ve kterém vedli pět mi-
nut před koncem 3:0, a přesto 
prohráli 3:4. To se odrazilo i na 
dalším utkání s Baníkem, které 
v důsledku předchozího zápasu 
skončilo debaklem. 

Ročník 1996
Kvalifikace se týkala rovněž na-
šich mladších ligových žáků. Vý-
sledky byly následující:
FM – Vítkovice 1:4 
FM – Třinec 3:1 
FM – Opava 3:0 
FM – Baník Ostrava 2:3
FM – Hlučín 1:7 
FM – Bílovec 5:1 
Mladší žáci skončili stejně jako 
jejich starší kolegové na čtvrtém 
místě. Po tradičně tragickém za-
čátku a porážce od Vítkovic se v 
dalších zápasech vzchopili a až 
na zápas s Hlučínem odvedli so-
lidní výkon.

Ročník 2000
Naše přípravka se o víkendu zú-
častnila dvou halových turnajů. 
Jeden výběr sehrál turnaj na Slo-
vensku v Čadci a skončil šestý, 
druhý pak hrál v Olomouci, od-
kud si přivezl bronzovou příčku.

HC Frýdek-Místek – HC 
Studénka 9:3 (1:0, 6:1, 2:2)

Do Frýdku-Místku zavítali k dal-
šímu utkání krajské ligy mužů hráči 
ze Studénky. Nikdo z domácích ne-
pochyboval o tom, že se nevyhraje, 
ale soupeř byl odhodlán cestu za 
vítězstvím dost znepříjemnit.

Tomu odpovídala přede-
vším první třetina, kdy padl jedi-
ný gól, a to ještě jen deset se-
kund před odchodem do kabin. 
V čase 19:50 Vladan Bojda zužit-
koval přihrávku Michala Ledvoně 

Další gólové představení
v přesilové hře 5 proti 3. V druhé 
části utkání se výrazně zlepšilo 
střelecké zakončení, Frýdek-Mís-
tek přidal další půltucet branek a 
bylo rozhodnuto. 250 diváků se 
desítky tentokrát nedočkalo, ale 
i tak museli být spokojeni.

Branky: 20.Bojda (Ledvoň), 
25.Čára (Merta), 26.Merta (No-
vák), 27.Čára (Sluštík, Szte-
fek), 31.Merta (Kameník, Boj-
da), 35.Čára (Sluštík), 39.Zaple-
tal (Merta), 42.Sztefek, 58.Szte-
fek (Merta, Ledvoň)

Turnaj házenkářů 
v Orlové
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Podle školského zákona je 
zákonný zástupce povinen při-
hlásit dítě k zápisu k povin-
né školní docházce. Povinná 
školní docházka začíná počát-
kem školního roku, který ná-
sleduje po dni, kdy dítě dosáh-
ne šestého roku věku, pokud 
mu není povolen odklad. Dítě, 
které dosáhne šestého roku 
věku v době od počátku škol-
ního roku do konce roku kalen-
dářního, může být přijato k pl-
nění povinné školní docház-
ky již v tomto školním roce, 
je-li tělesně i duševně přimě-
řeně vyspělé a požádá-li o to 
jeho zákonný zástupce. Ředi-
tel spádové školy je povinen 
přednostně přijmout žáky s 
místem trvalého pobytu v pří-
slušném školském obvodu, a 
to do výše povoleného počtu 
žáků uvedeného ve školském 
rejstříku. Zákonný zástupce 
může pro žáka zvolit jinou než 
spádovou školu, která má do-
statečnou kapacitu.
Školský obvod spádových škol:
- Základní škola a mateřská

škola Frýdek-Místek,
El. Krásnohorské 2254

www.5zsfm.cz 
- Základní škola Frýdek-Místek, 

El. Krásnohorské 139
www.devata.cz 

2. května, Antala Staš-
ka, Bruzovská, Čs. červené-
ho kříže, Divišova, Dlouhá, 
Dr. Jánského, El. Krásnohor-
ské, Fügnerova, Gajdošova, 
Gogolova, H. Salichové, Hab-
rová, Heydukova, Horní, Hut-
ní, I. J. Pešiny, I. P. Pavlova, 
J. E. Purkyně, J. Kaluse, Jab-
loňová, Jaroslava Haška, Ja-
vorová, Jiřího Hakena, Jose-
fa Kajetána Tyla, Josefa Sku-
py, K Hájku, K Lesu, Křižíko-
va, Lískovecká, Lubojackého, 
Mariánské náměstí, Maryč-
ky Magdonové, Maxe Švabin-
ského, Míru, Na Aleji, Na Ba-
žinách, Na Kopci, Na Podlesí, 
Na Stráni, Nad Lipinou, Nad 
Mostárnou, Nad Rybníkem, 
Nad Stadionem, Olbrachtova, 
P. Jilemnického, Petra Cin-
gra, Pod Školou, Pod Vodo-
jemem, Puškinova, Resslo-
va, Revoluční, Rokycanova, 
Růžový pahorek, Rybnická, 
Skautská, Slunečná, Sokol-
ská, Stanislava Kostky Neu-
mana, Střelniční, Škarabelo-

Zápis do prvního ročníku základní školyZápis do prvního ročníku základní školy
Vážení rodiče (zákonní zástupci) budoucích prvňáčků,
zápis do prvního ročníku základních škol zřizovaných Statutár-

ním městem Frýdek-Místek proběhne ve dnech 3. února a 4. února 
2009 (úterý, středa). Bližší informace oznámí ředitelé dotčených zá-
kladních škol způsobem v místě obvyklým. V Základní škole a ma-
teřské škole Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěv-
ková organizace a v Základní škole a mateřské škole Frýdek-Mís-
tek – Skalice 192, příspěvková organizace pouze dne 3. února 2009.

va, Tichá, Tolstého, Topolo-
vá, U Nemocnice, U Zavadil-
ky, V. Vantucha, Zátiší.
Školský obvod spádové školy:

- Základní škola národního 
umělce Petra Bezruče,

Frýdek-Místek,
tř. T. G. Masaryka 454

www.1zsfm.cz
Akátová, Bruzovská, Cihel-

ní, Dolní, Dr. Vančury, Farní, Ha-
sičská, Hluboká, Horymírova, 
Husova, Jana Švermy, Jeroný-
mova, Jiráskova, Josefa Hory, 
Joži Uprky, Karolíny Světlé, 
Klicperova, Mánesova, Na Půst-
kách, Podlesní, Prokopa Holé-
ho, Radniční, Řeznická, Smeta-
nova, Střelniční, Těšínská, tř. T. 
G. Masaryka, Třanovského, Zá-
mecké nám., Žižkova.
Školský obvod spádových škol:
- Základní škola a mateřská

škola Frýdek-Místek,
Jana Čapka 2555

www.2zsfm.cz
- Základní škola Frýdek-Místek,

Jiřího z Poděbrad 3109
www.11zsfm.cz

Bavlnářská, Bedřicha Vác-
lavka, Černá cesta, Dobrov-
ského, Dr. M. Tyrše, Dr. Petra, 
Hlavní třída, J. Božana, Jana 
Čapka, Jiřího Mahena, Jiřího z 
Poděbrad, Josefa Kavky, Kos-
tikovo náměstí, Kpt. Nálepky, 
Krátká, Lipová, M. Chasáka, 
Malá, Mikoláše Alše, Na Po-
říčí, Na Veselé, Na Vyhlídce, 
Na Výsluní, Nádražní, Národ-
ních mučedníků, Nové Dvory-
Hlíny, Nové Dvory-Kamenec, 
Nové Dvory-Podhůří, Nové 
Dvory-Vršavec, Novodvorská, 
Ó. Łysohorského, Okružní, 
Panské Nové Dvory, Pekař-
ská, Pod Zámečkem, Potoč-
ní, Přemyslovců, Příkrá, Růžo-
vá, Sadová, Slavíčkova, Slez-
ská, Sokola Tůmy, Staroměst-
ská, Svatoplukova, Šeříková, 
Těšínská, tř. T. G. Masaryka, 
Třešňová, V Zahradách, Vilé-
ma Závady.
Školský obvod spádové školy:
- Základní škola Frýdek-Místek,
Československé armády 570

www.osmicka.cz
17. listopadu, Bahno-Štan-

dl, Beskydská, Boženy Němco-
vé, Brožíkova, Březinova, Čaj-
kovského, Československé ar-
mády, Dr. Antonína Vaculíka, 
Fibichova, Foerstrova, Fogla-
rova, Jiřího Trnky, Kolaříkova, 

Kollárova, Lidická, Marie Ma-
jerové, Marie Pujmanové, On-
drášova, Ostravská, Piskořo-
va, Pod Štandlem, Příborská, 
Raisova, Vítězslava Nezvala, 
Vrchlického.
Školský obvod spádové školy:
- Základní škola Frýdek-Místek,
Pionýrů 400, www.sestka-fm.cz

8. pěšího pluku, Anenská, 
Antonínovo náměstí, Dvořáko-
va, Erbenova, Farní náměstí, 
Hálkova, Hlavní třída, J. Ople-
tala, Jaroslava Lohrera, Jose-
fa Václava Sládka, Karla Hynka 
Máchy, Libušina, Malé náměs-
tí, Malý Koloredov, Na Příkopě, 
náměstí Svobody, Ostravská, 
Pionýrů, Pivovarská, Riegrova, 
Spořilov, Stará cesta, Štursova, 
Tržní, U Staré pošty, Vojanova, 
Wolkerova, Zahradní.
Školský obvod spádové školy:
- Základní škola Frýdek-Místek,

Komenského 402,
www.4zsfm.cz

4. května, Beskydská, Bezru-
čova, Bohuslava Martinů, Druž-
stevní, Emy Destinové, F. Čej-
ky, Františka Linharta, Frýdlant-
ská, Havlíčkova, J. Jabůrkové, 
Janáčkova, Josefa Lady, Jung-
mannova, K Olešné, Komen-
ského, Kvapilova, Květná, Les-
ní, Luční, Malé náměstí, Maxima 
Gorkého, Nad Potokem, Nad 
Přehradou, Nerudova, Nová, 
Palkovická, Pavlíkova, Pod Le-
tištěm, Podpuklí, Polní, Příbor-
ská, Rudolfa Vaška, Svazar-
movská, Školská, U Náhonu, 
Vojtěcha Martínka, Zborovská, 
Zdeňka Štěpánka, Zelená.
Školský obvod spádové školy:
- Základní škola Frýdek-Místek,
1. máje 1700, www.7zsfm.cz

1. máje, 28. října, Bahno-Hlí-
ny, Bahno-Příkopy, Bahno-Rov-
ňa, Beethovenova, Bezručova, 
Březová, Čelakovského, Druž-
stevní, Fráni Šrámka, Frýdlant-
ská, Gagarinova, Josefa Mysli-
večka, Josefa Suka, Ke Splavu, 
Křížkovského, Mozartova, Mysl-
bekova, Na Konečné, Palacké-
ho, Politických obětí, Říční, Sta-
rá Riviera, Svatopluka Čecha, 
Třebízského, U Ostravice, Vác-
lava Talicha.
Školský obvod spádové školy:
- Základní škola a mateřská

škola Frýdek-Místek, Lískovec,
K Sedlištím 320,

www.zs.liskovec.cz
Administrativně správní úze-

mí města Frýdku-Místku tvořené 
částí Lískovec.
Školský obvod spádové školy: 
- Základní škola a mateřská

škola Frýdek-Místek
Skalice 192,

příspěvková organizace
www.skolaskalice.cz

Administrativně správní úze-

mí města Frýdku-Místku tvořené 
částí Skalice.
Školský obvod spádové školy:
- Základní škola Frýdek-Místek
Chlebovice, Pod Kabáticí 107, 

příspěvková organizace
www.zschlebovice.cz

Administrativně správní úze-

mí města Frýdku-Místku tvoře-
né částmi Chlebovice, Lysůvky 
a Zelinkovice.
- Základní škola a mateřská 
škola Naděje, Frýdek-Místek,

Škarabelova 562
http://specskolynadeje.cz

Školský obvod není stanoven.
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V oblasti školství, kultury a sportu chceme:V oblasti školství, kultury a sportu chceme:
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SPOJOVACÍ KRČEK: Teď už to půjde suchou nohou.                     Foto: Petr Pavelka

Nejčerstvějším dokladem, 
že důraz na školství v Progra-
movém prohlášení Rady měs-
ta Frýdku-Místku, není jen pro-
klamací, je lednové dokončení 
spojovacího krčku u Základní 
školy Frýdek-Místek, Komen-
ského 402. A to zde bylo loni 
koncem roku dobudováno ješ-
tě i nové sportovní hřiště.

4. ZŠ má tedy nyní k dispozi-
ci spojovací krček, který byl vybu-
dován mezi stávajícími budova-
mi školy. Žákům nabízí nejen pře-
chod z jedné budovy do druhé su-
chou nohou, ale také dosud chy-
bějící šatny a reprezentativní za-
střešený hlavní vstup do školy i s 
vrátnicí a moderním monitorova-
cím a zabezpečovacím systémem.

„Děti se velmi těší hlavně na 
nové šatny, protože dosud mu-
sely nechávat boty ve skříňkách 

na chodbách, další oblečení si bra-
li do třídy, což bylo velmi neprak-
tické. Šatny nám tu opravdu v mi-
nulých letech citelně chyběly,“ řekla 
Yweta Vítková, zástupce ředitele pro 
II. stupeň. Nová ředitelka Jiřina Rasz-
ková si pochvaluje, že škola navíc zís-
kala i nový velký prostor s výbornou akus-
tikou, což bylo patrné i při kulturním vystou-
pení žáků u příležitosti slavnostního otevření.

„Prožil jsem na této škole 18,5 let a jsem rád, 
že se spojit obě budovy nakonec povedlo. S tou 
školou budu stále žít, i když už jsem v důchodu, 
a jsem šťastný, že se konečně naplnila vize, jak 
by škola měla vypadat. Chci poděkovat všem, 
kteří se o to přičinili, zejména panu náměst-
kovi Petrovi Cvikovi, protože jsem za-
žil mnoho funkcionářů na městě, byli 
jsme už s touto investicí v zásobní-
ku akcí i několikrát nad čarou, ale 
až nyní jsem dostal od pana Cvi-
ka slovo, které dodržel,“ pochva-
loval si bývalý ředitel školy Jan 

Slováček. Ná-
městek primáto-
ra Petr Cvik po-
děkoval realizují-
cí firmě Krolstav 
Beskyd za skvě-
lou práci a vyjá-
dřil přesvědče-
ní, že se všem 
ve škole tímto 
investičním po-
činem skutečně 
uleví. „Je to důle-
žitá věc zejména 
pro děti, že už se 
nebudou muset 
při přesunech 
neustále oblékat 
a přezouvat, ne-
budou tak ztrá-
cet čas, případ-
ně ohrožovat 
své zdraví, proto-
že víme, jak tře-
ba oblékání v ne-
příznivém poča-
sí děti podceňu-
jí,“ řekl náměstek 

PŘESTŘIŽENÍ PÁSKY: Nůžek se chopil Roman 
Šebesta z realizující stavební firmy a náměstek pri-
mátora Petr Cvik.                      Foto: Petr Pavelka

Petr Cvik, který doufá, že na po-
stavené venkovní hřiště brzy na-
váže druhá etapa realizace spor-
tovního areálu, který by měl přinést 
další zlepšení sportovního vyžití na 
škole, jež nemá úplně ideální para-
metry své tělocvičny. 

Náklady na vybudování spojo-
vacího krčku, který byl realizován 
jako prosklená přízemní budova, 
přesáhly 18 milionů korun, měs-
to je uhradilo ze svého rozpočtu. 
Díky spojovacímu krčku je nyní v 
celé škole útulněji, z chodeb zmi-
zely nevzhledné botníky a ze tříd 
nevyhovující věšáky. Úpravy čás-
ti sportovního areálu školy přines-
ly hřiště s umělým tartanovým po-
vrchem vhodné pro míčové hry. 
Hřiště je vybaveno sadou sloup-
ků pro tenis i volejbal, dřevěným 
mantinelem pro florbal a záchyt-
nými sítěmi. Jeho okolní plochy 
byly nově zatravněny. Náklady na 
vybudování první části víceúčelo-
vého školního hřiště byly vyčísle-
ny na téměř 2,6 milionů korun.

„Pokračujeme v trendu úprav a 
oprav školských budov, ale také 
v budování nových sportovišť u 
škol. Základní škola na ulici Ko-
menského již získala novou fa-

sádu i okna, nyní spojo-
vací krček a víceúčelo-
vé hřiště, dovolím si říct, 
že nejpalčivější problé-
my, které školu trápily, 
jsme vyřešili. K dispo-
zici již máme také plá-
ny druhé etapy výstav-
by sportovního areálu, 
ve kterém by neměla 
chybět běžecká dráha a 
sektor pro skok do dál-
ky. Upraveno následně 
bude také prostranství 
před školou, což dotvo-
ří příjemný vzhled celé-
ho školního komplexu,“ 
slibuje ještě další vylep-
šení náměstek primáto-
ra Petr Cvik.  (pp)

U příležitosti slavnostního 
otevření spojovacího krčku byly 
přítomným představeny ještě 
další zrekonstruované prostory, 
a sice školní kuchyňky.

„Chtěla bych využít této příleži-
tosti a povědět vám ještě o jednom 
hotovém projektu, který dnes uvá-
díme v život. Jedná se o kuchyň-
ku, kterou se nám podařilo vybu-
dovat za finanční podpory Nadace 
ČEZ. Nutno dodat, že tento projekt 
nebyl první, který tato nadace pro 
občanské sdružení Dys-centrum v 
naší škole financovala,“ sdělila ře-
ditelka školy Jiřina Raszková. 

Jaroslav Jurčo, manažer komu-
nikace a mluvčí skupiny ČEZ pro 
střední a severní Moravu, mohl ná-
sledně Šárce Nahodilové, před-
sedkyni občanského sdružení 
Dys-centrum a zástupkyni ředite-
le pro I. stupeň, předat symbolic-
ký šek na 220 tisíc korun. Ty už 
byly ovšem proinvestovány, a tak 
se hosté mohli do zbrusu nové 

Nová cvičná kuchyňkaNová cvičná kuchyňka
cvičné kuchyňky jít rovnou podí-
vat. Moderní kuchyní s odpovída-
jícím vybavením, kde se děti bu-
dou učit kuchařskému umění ve 
skutečně estetickém prostředí, byli 
přímo ohromeni. „To vybavení je 
skutečně špičkové, a kdo ví, s čím 
jsme si museli vystačit předtím, tak 
tomu se ten pokrok ani nechce vě-
řit. Jsme strašně rádi, že jsme s 
projektem uspěli, a s kuchyňkou 
nám pomohlo znovu i město, náš 
zřizovatel, protože bylo nutné pro-
vést i spoustu práce, která je jako-
by za těmi stěnami, ukrytá,“ hod-
notila Šárka Nahodilová.

Když už jsme u úspěšných 
projektů, nový krček zdobí nád-
herné barvami oplývající obra-
zy, které jsou součástí projektu 
ke zvýšení úrovně čtenářské gra-
motnosti financovaného minis-
terstvem školství mládeže a tělo-
výchovy. Škola zkrátka umí vyu-
žít všechny možnosti, které se ze 
všech stran nabízejí.  (pp)

PŘEDÁNÍ ŠEKU: Jaroslav Jurčo z Nadace ČEZ udělal radost zástup-
kyni ředitele Šárce Nahodilové i zdejším školákům. Foto: Petr Pavelka

NOVÁ KUCHYŇKA: Máte doma lepší?        Foto: Petr PavelkaU HŘIŠTĚ: Město má v tomto prostoru další plány.               Foto: Petr Pavelka
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GALILEO SCHOOL – moderní škola s úctou k tradicím
lejším než jenom jed-
noduchým návodem. 
Můžete mu dát nejcen-
nější devizu - kvalitní 
vzdělání. 

Představte si svět 
za 10 či 15 let. Vaše 
dítě právě odmaturo-
valo. Díky Vašemu roz-
hodnutí před mnoha 
lety nemusí váhat nad 
žádnou z nabízejících 
se možností. Chce-li 
se zapojit do pracovní-
ho procesu, má dosta-
tek všeobecných zna-
lostí a dovedností, do-
káže rozumně zvažo-
vat a kriticky myslet, 
takže se může uplatnit 

v široké škále povolání. 
Může se také rozhodnout do-

plnit si středoškolskou kvalifika-
ci dalším studiem v různých od-
borech a maximálně zužitkovat 
vše, co se v GALIEU naučilo. 

Chystá se na univerzitu? Pak 
jeho možnostem nikdo neklade 
meze. Z GALILEA má mezinárod-
ně uznávanou zkoušku z anglické-

ho jazyka, ví o svých vědomostních 
předpokladech pro zvládnutí  stu-
dia, dokáže na sobě pracovat a dis-
ponuje vším, co potřebuje pro další 
vzdělávání. Má vybráno z možnos-
tí studovat doma, ale i v zahraničí. 

Že má Vaše dítě teprve 3 či 
6 let? To je dobře, protože máte 
ještě čas se rozmyslet. A zvažuj-
te opravdu pečlivě. Není nic krás-
nějšího, než vidět svého dospě-
lého potomka spokojeného a 
šťastného, vědomého si svých 
možností, s množstvím plánů. A 
co je hlavní, vědomostně a osob-
nostně vybaveného pro jejich 
uskutečňování. A jak hezky zní: 
„Díky Vám, rodiče, že jste mi ote-
vřeli dveře k vlastnímu štěstí.“ 

Tak se přijďte podívat, zápis do 
základní i mateřské školy se koná 
ve dnech 6. a 7. února 2009. 

Kontakt:
Soukromá základní škola
GALILEO SCHOOL
Míru 1313, Frýdek-Místek
Tel.: 558 431 347, 774 713 730

Nabízíme:
- výuku předmětů v českém a 

anglickém jazyce pod vedením 

Ke dni 1. 2. 2009 nabý-
vá účinnosti nový zákon č. 
484/2008 Sb., kterým se mimo 
jiné mění zákon č. 119/2002 Sb., 
o střelných zbraních a střelivu 
(zákon o zbraních), který upra-
vuje kategorie střelných zbraní 
a střeliva, podmínky pro nabý-
vání vlastnictví, držení, nošení 
a používání zbraně nebo střeli-
va, práva a povinnosti držitelů 
zbraní a střeliva.

Součástí tohoto zákona je i 
ustanovení o zániku trestnosti ne-
dovoleného ozbrojování u oso-
by, která bez povolení přechová-
vá zbraň kategorie A, B nebo C 
nebo hlavní část zbraně této kate-
gorie, pokud ve lhůtě 6 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
zbraň dobrovolně předá do úscho-
vy kterémukoliv útvaru policie.

Zákon o zbraních stanoví ně-
kolik možností, jak lze s takovou 
zbraní dále nakládat. Osoba, kte-
rá zbraň odevzdá, může ve lhůtě 
2 měsíců ode dne jejího odevzdá-
ní do úschovy požádat o vydání 
příslušných dokladů opravňujících 
k držení zbraně. Splní-li požadav-
ky stanovené zákonem, bude jí 
vydán příslušný doklad (zbrojní 
průkaz příslušné skupiny, průkaz 

Amnestie na nelegálně držené zbraně
zbraně) a stane se oprávněným 
držitelem odevzdané zbraně, kte-
rou mu útvar policie vydá. Pokud 
o vydání dokladů nepožádá, nebo 
nebudou-li mu vydány, může pře-
vést vlastnictví ke zbrani nebo 
střeliva do této zbraně na jiného 
oprávněného držitele. Další mož-
ností je, že požádá příslušný útvar 
policie o předání zbraně podnika-
teli v oboru zbraní a střeliva k pro-
deji nebo úschově. Může rovněž 
požádat příslušný útvar policie o 
povolení ke znehodnocení, zniče-
ní nebo výrobě řezu zbraně a pře-
dat ji osobě, která je k této činnos-
ti oprávněna.

Pokud vlastník nenaloží se 
zbraní podle výše uvedených 
možností, rozhodne příslušný 
útvar policie o tom, že se nabíd-
ne k prodeji prostřednictvím pod-
nikatele v oboru zbraní a střeliva. 
Výtěžek získaný prodejem nále-
ží, po odečtení nákladů prodeji, 
vlastníku zbraně. Pokud se pro-
dej nepodaří uskutečnit nejpoz-
ději do 2 let, bude zničena.

Podrobnější informace lze 
získat na telefonním čísle 974 
732 301 nebo přímo na oddě-
lení pro zbraně a bezpečnostní 
materiál PČR.

zkušených pedagogů a anglic-
kých lektorů

- práci s originálními knihami, 
pracovními sešity a počítačový-
mi programy s napojením na do-
movské stránky vydavatele

Už jste se byli u nás podí-
vat? Využijte příležitost učinit 
tak v nejbližších dnech, abyste 
si mohli dobře rozmyslet, kam 
Vaše dítě zapíšete do školy. Je 
to velmi důležité rozhodnutí, kte-
ré ovlivní celý jeho budoucí ži-
vot. Svým uváženým rozhod-
nutím ho můžete na cestu vy-
bavit něčím mnohem dokona-

- nízký počet žáků ve třídě – 
max. 16

- bezstresové a vysoce moti-
vující prostředí

- přípravu na studium v zahraničí 
nebo na bilingvním gymnáziu

PPPrrooo innzzeercci vvoolejtee 6600333 2244999 77444333
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8. základní škola ve Frýdku-
-Místku má svůj školní vzdělá-
vací program již od první třídy 
zaměřen na cizí jazyky a práci 
s výpočetní technikou, neod-
myslitelně je ale dlouhodobě 
spojená také s hudbou. 

O tom, že zpívání na Osmič-
ce má velmi dobrou úroveň, svěd-
čí nejen řada tradičních jarních a 
vánočních koncertů uspořádaných 
v minulých letech, ale i výkony a 
úspěchy našich zpěváků na Vá-
noční notě a na Přehlídce pěvec-
kých sborů. Hudební talent a nad-
šení dětí a pedagogů obdivovali 
rovněž učitelé a učitelky z Anglie a 
Turecka, kteří naši školu navštívili v 
listopadu v rámci aktivit mezinárod-
ního projektu Comenius, a senioři 
našeho města na vystoupení v Ná-
rodním domě nebo občané měs-
ta při zpívání pod Vánočním stro-
mem. Nevšední zkušeností bylo 
pro naše malé zpěváky vystoupení 

Paní Hudba na Osmičce
ve frýdecké nemocnici. Vyzkouše-
li si netradiční pódium a svým zpě-
vem potěšili nejen nejmenší paci-
enty, ale také touto formou poděko-
vali lékařům a sestřičkám za jejich 
náročnou a obětavou práci. 

Vyvrcholením činnosti našich 
sborů v roce 2008 bylo prosinco-
vé vystoupení v Nové scéně Vlast 
s názvem „Zpívání nejen o Váno-
cích“, kde děti předvedly své umění 
rodičům i široké veřejnosti. Koncert 
byl současně slavnostním křtem 
obou pěveckých sborů. Od letošní-
ho roku vystupují soubory Osmičky 
pod názvy Osminka a Korálek. 

Dalším hudebním tělesem na 
Osmičce je Terka Band, příleži-
tostný orchestr tvořený učiteli a 
žáky, který doprovází sbory na 
některých vystoupeních. Všichni 
se těšíme na další velké společné 
zpívání. Jarní koncert Osmičky 7. 
dubna 2009 v Nové Scéně Vlast k 
tomu bude tou pravou příležitostí. 

SALON KLIŠÉ: Na kolektivní přehlídce v Galerii pod svícnem byly k vidění zajímavé artefakty. Třeba 
tato lékárnička. Kdo se nebál otevřít…                    Foto: Petr Pavelka

Až do konce května probí-
há přibližně ve stovce českých 
kin již 15. ročník putovní filmo-
vé přehlídky Projekt 100. Frý-
dek-Místek se dokonce dostal 
mezi desítku vyvolených, kde 
se hrál, koncem ledna, němý 
film Upír Nosferatu, zásadní 
dílo německého expresionis-
mu, s živým hudebním dopro-
vodem kytaristy Petra Kružíka.

Petr Korč, předseda Rady 
AČFK, k zahájení jubilejního roč-
níku řekl: „Projekt 100, který již 
před lety překročil svůj původní zá-
měr vrátit do českých kin v 10 le-
tech 100 zásadních snímků světo-
vé kinematografie, prokazuje i na-
dále svoji životaschopnost. Divá-
ci tak díky Asociaci českých filmo-
vých klubů mohou i v roce 2009 ve 
stovce českých kin obdivovat další 
kolekci filmových lahůdek.“

Ty se budou ve Frýdku-Místku 
servírovat v místecké Nové scéně 
Vlast, vždy v úterky od 19 hodin.

3. 2. – REKVIEM ZA SEN
Requiem for a Dream | Darren 

Aronofsky | USA | 2000 | 102 min.
Rekviem za sen, explozivní au-

diovizuální halucinace, odkazuje 
svým názvem k hudebním parti-
turám, kterým se svou strukturou 
podobá. Hymnické hudební moti-
vy smyčcového Kronos Quartetu 
doprovází jedinečnou férii obrazů, 
které nás provázejí až na dno civi-
lizačních závislostí – na drogách, 
prášcích, lidech, životě, televizi, 
halucinacích a snech. Na rozpa-
du vztahu matky a syna a jejich 
postupnému propadání se do sa-
moty, bezmoci a závislosti se roz-
táčí spirála osudů v impozantním 
stylu Darrena Aronofského. El-
len Burstyn, Jared Leto a Jenni-
fer Connelly ve filmu, který je no-
vodobým mýtem.

10. 2. – FARMA ZVÍŘAT
Animal Farm | John Halas, 

Joy Batchelor | Velká Británie | 
1954 | 72 min.

První animovaná verze Far-
my zvířat režisérské dvojice John 
Halas - Joy Batchelor je nejzná-
mější filmovou adaptací populár-

Filmová přehlídka Projekt 100
ního alegorického románu Geor-
ge Orwella. Podobenství o vzta-
zích mezi zvířaty a mocenských 
a politických experimentech jas-
ně odkazuje k bolševickým (a so-
cialistickým) pokusům o nastolení 
rovnostářské společnosti. Jednot-
livé typy zvířat zastupují konkrétní 
psychologické i symbolické repre-
zentanty lidského společenství, 
ve kterém „jsou si všichni rovni, 
jen někteří jsou si rovnější.“ Far-
ma zvířat je prvním britským ce-
lovečerním animovaným filmem.

17. 2. – PSYCHO
Psycho | Alfred Hitchcock | 

USA | 1960 | 109 min.
Norman Bates je postavou pl-

nou tajemství. To vědí všichni di-
váci Hitchcockova nejznámější-
ho díla, které je čítankou brilant-
ního filmového stylu, stejně jako 
breviářem lidské psychiky a pa-
tologických úchylek. Anthony Per-
kins a Janet Leigh vytvořili suges-
tivní výkony v zakladatelském díle 
žánru thrilleru a hororu, které in-
spirovalo řadu tvůrců k natoče-

ní filmů o masových vrazích (tzv. 
slasher filmy). Pečlivá práce s mi-
zanscénou, střihem a atmosfé-
rou přízračného motelu, doplně-
ná o úzkostnou hudbu Bernarda 
Herrmanna přispěla k nadšeným 
reakcím diváků, odezvě cenzury i 
Oscarovým nominacím.

24. 2. – ANTÉNA
La Antena | Aerial | Esteban 

Sapir | Argentina | 2007 | 90 min.
Anténa je pohádkovou alego-

rií, která je neškodná, stejně jako 
půvabná a rafinovaná ve svých 
odkazech na fascinující postupy 
němé kinematografie. Dystopický 
příběh o městě nedaleké budouc-
nosti ovládaném televizí odkazu-
je k filmům Murnaua a zejména 
Fritze Langa, s jehož Metropolis 
má mnoho společného. Jedineč-
né a přesné herecké retro dopro-
vází jedinečná černobílá styliza-
ce s mezititulky, přiznanými triky, 
stíračkami a střihovou koláží. An-
téna je druhým celovečerním fil-
mem argentinského kamerama-
na a režiséra Estebana Sapira.

PLESOVÁ SEZÓNA
Farní ples
V sobotu 7. února v Národ-

ním domě. K tanci a poslechu za-
hrají krojovaná dechová kapela 
Stráňanka a Perpetum Petra Ji-
říčka. V programu nechybí slav-
nostní předtančení, mistrovská 
gymnastika se stuhou, rytíři Sva-
tého grálu či bohatá tombola.

5. Ples BŠŠ
Beskydská šachová škola zve 

všechny příznivce dobré zábavy 
na 5. PLES BŠŠ, který se usku-
teční v sobotu 21. února v Kultur-
ním domě ve Frýdku. Bližší infor-
mace o plese naleznete na we-
bových stránkách Beskydské ša-
chové školy – www.chessfm.cz

Ples ČSSD
Česká strana sociálně demo-

kratická ve Frýdku-Místku si Vás 
dovoluje pozvat na 14. reprezen-
tační ples ČSSD, který se bude ko-
nat v pátek dne 20. února v restau-
raci U Hučky ve Frýdku. Začátek 
plesu je v 19:00. K tanci i poslechu 

hraje kapela SAGAŘI. Vstupen-
ky ve výši 200 Kč včetně večeře 
je možno zakoupit na sekretariá-
tu OVV ČSSD Frýdek-Místek v bu-
dově Komerčního centra v Místku.

Večírek KSČM
V sobotu 14. února pořádají 

Okresní a Městský výbor KSČM 
ve Frýdku-Místku „Společenský 
večírek“, který se uskuteční od 
19 hodin v přístavbě Národní-
ho domu v Místku (vchod ze za-
hrady). K poslechu a především 
k tanci hraje PAM-TRIO, připra-
veno bohaté a cenově dostup-
né občerstvení, tombola a dal-
ší překvapení. Vstupenky v ceně 
100 Kč je možno zakoupit v před-
prodeji na OV KSČM ve Frýdku-
-Místku, Palackého 127, 1. pat-
ro, nebo objednat telefonicky na 
tel: 558 431 741. Přijďte se dobře 
pobavit a dobrou náladu s sebou.

(Pořádáte ples? Dejte o něm 
vědět ve zpravodaji. E-mail: pa-
velka.petr@frydekmistek.cz)

Detailní informace naleznete na www.cyklocestovani.cz
SOBOTA 28. 2. 2009, FRÝDEK-MÍSTEK, Nová scéna Vlast

10:00 - 11:15 Josef Honz - „Karpaty“  
11:30 - 12:45 Jirka Bošek & Jaroslav Balatka - „Kuba na všechny způsoby“
13:00 - 14:15 Jiří Pouč - „Hory a roviny švýcarské krajiny“
14:15 - 15:30  PŘESTÁVKA
15:30 - 16:45 Martin Vejmělka & Josef Honz - „Na kole přes Andy“
17:00 - 18:15 Martin Stiller - „Korsika ze sedla kola“
18:45 - 20:00 Slávka Chrpová - „Dvě baby mezi baobaby“
20:15 - 21:30 Dalibor Kupka - „Simpson Desert Cycle Challenge“

NEDĚLE 1. 3. 2009, FRÝDEK-MÍSTEK, Nová scéna Vlast
09:00 - 10:15 Pavel Matějka - „Na kole za polární kruh“ 
10:30 - 11:45 Roman Šinkovský - „Čtyřiapůl za pětapůl - Laos a Thajsko!“
12:00 - 13:15 Radoslav Zlý - „Až tam dole na kole“
13:45 - 15:00 Robert Šamonil - „Kolmo na Damávand“
15:15 - 16:30 Honza Vlasák - „Island proti směru hodinových ručiček“

Cyklocestovatelský festival 
CYKLOCESTOVÁNÍ

Již tradičně se uskuteční 
ve frýdecko-místeckém kině 
Nová scéna Vlast oblíbená 
specializovaná přehlídka ces-
topisných besed a promítání o 
„cyklocestování“ a cykloturis-
tice. Tato nevšední akce je ur-
čena nejen pro všechny „cyk-
locestovatele“, kteří vyráže-
jí na své cesty po světě s ko-
lem, ale i pro všechny přízniv-
ce nenáročné cykloturistiky, 
cestování a pohybu v přírodě. 

Těšit se můžeme na nové 
tváře a jejich poutavá vyprávě-
ní. Čekají na vás tedy další dob-
rodružství, sportovní výkony a 
spousty krásných fotografií. Sa-

mozřejmostí je fajn nálada a 
jako loni bohatá tombola.

Hlavním partnerem festivalu 
se pro rok 2009 stala německá 
firma Ortlieb, známá svými ne-
kompromisními voděodolnými 
cyklistickými brašnami.

Letos mezi nás zavítají napří-
klad svérázný cyklotremp Hon-
za Vlasák, extrémní biker Robert 
Šamonil, cyklocestovatel Martin 
Stiller, šéfredaktorka časopisu 
Cykloturistika Slávka Chrpová 
či dobrodruh Dalibor Kupka. Ti 
všichni a mnozí další se budou 
starat o výbornou atmosféru již 
ověřené tradiční akce. Neváhej-
te a přijeďte.
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

INFORMACE: Magistrát města FM - odbor správy obecního majetku, tel. č. 558 609 174, p. Prihodová

k. ú. Místek
1) Objekt čp. 1975, ul. 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,98 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 13,26 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 29,55 m2 (IV. NP)
- nebytové prostory o výměře 15,66 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
3) objekt bez čp./če. (ul. Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2

4) objekt čp. 6 (náměstí Svobody) 
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
5) objekt bez čp./če. – křížový podchod 
- nebyt. prostor o výměře 24,90 m2 (směr Ostravská)

6) objekt čp. 811 (ul. Malý Koloredov) 
- nebytový prostor o výměře 41,36 m2 (V.NP)
k. ú. Frýdek
1) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
2) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)
3) objekt čp. 549 (ul. Růžový pahorek) 
- nebytový prostor o výměře 53 m2 (I.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (I.NP) 

k. ú. Skalice u FM
1) Objekt čp. 177 – bývalá pošta
- nebytový prostor o výměře 56,60 m2 (I.NP)

Na vybraná parkoviště ve měs-
tě, kde pravidelně zajíždí mobilní 
sběrna, a na sběrné dvory může 
občan města Frýdek-Místek bez-
platně přinést tyto nebezpečné 
odpady, velkoobjemové odpady 
a elektrozařízení: - nebezpečné 
odpady a ostatní odpady: maza-
cí a motorové oleje, olejové filtry, 
zbytky barev, laků, ředidel, televi-
zory, obrazovky, monitory, počíta-
če, autobaterie a monočlánky, po-
užité obaly od postřiků a jiné che-
mikálie, prošlé a nepotřebné léky, 
lednice, mražáky, zářivky, výboj-
ky, sporáky, pračky, rádia.

Velkoobjemové odpady: skříně, 
ostatní nábytek, koberce, matrace

Zpětný odběr elektrozařízení, 
pouze kompletní - nerozebrané!!!

lednice, mrazničky, sporáky, 

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
pračky, mikrovlnné trouby, frito-
vací hrnce, vařiče, myčky nádobí, 
vysavače, žehličky, váhy, zářivky, 
výbojky, monitory, tiskárny, televi-
zory, rádia, videorekordéry, tele-
fony a ostatní domácí spotřebiče

Mobilní sběrna
U Kina P. Bezruče 3. 2. - 5.2.
U krytého bazénu 10. 2. - 12. 2.
Park. u Kauflandu 17. 2. - 19.2.
Parkoviště u Billy 24. 2. - 26. 2.
Provoz:  Út, St, Čt 10.00-18.00 

Sběrné dvory:
Svazarmovská, Pod estakádou
Provoz:  Po-Pá 8.00-18.00,
 So 8.00-14.00

Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu v našem 
městě provádí Frýdecká skládka 
a.s., tel. 558 627 047, 558 438 
330, 558 636 251.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tel_seznam.php
Na tomto odkaze naleznete praktický přehledný seznam úřadu s telefonickými

kontakty na jednotlivé osoby, včetně umístění a čísla kanceláře.

http://www.frydek-mistek.cz/radnice_text/tiskopisy/index.php
Na tomto odkaze naleznete tzv. životní situace, které je Magistrát města

Frýdku-Místku kompetentní řešit, s návody, jak v daných záležitostech postupovat.

Grafické značení odpadů – obalů

Statutární město Frýdek-Mís-
tek vyhlašuje prodej níže uvede-
ných nemovitostí formou nabíd-
kového licitačního řízení:

- garáž bez č.p./č.e. na pozem-
ku p.č. st. 252 a pozemek p.č. st. 
252 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 98 m2, k.ú. Skalice u Frýd-
ku-Místku, obec Frýdek-Místek. 
Vyvolávací cena činí 245.000 Kč.

Nabídkové licitační řízení se 
uskuteční dne 18. 2. 2009 ve 13.00 
hod. v zasedací síni v budově Ma-
gistrátu města Frýdek-Místek, ul. 
Radniční 10, Frýdek-Místek.

Účastník nabídkového licitační-
ho řízení se před jeho konáním pro-
káže platným OP a dokladem o za-
placení jistiny. Jistina je stanovena 
ve výši 24.500 Kč. Jistinu je nutno 
uhradit na účet Statutárního města 
Frýdek-Místek vedený u KB, a.s., a 
to na číslo účtu 6015-928781/0100, 
VS 36133112, nejpozději v den na-
bídkového licitačního řízení. 

Bližší info na odboru sprá-
vy obecního majetku MMFM, tel. 
558609174, kde je možno domlu-
vit prohlídku. Ing. Hana Kalužová

vedoucí odboru SOM

Nabídkové licitační řízení

Na obalech výrobků se můžete 
setkat s grafickými symboly, které 
uvádějí, z jakého materiálu je obal 
vyroben. Až se obal stane odpa-
dem, pomáhá tento symbol zpra-
covatelům odpadů při jeho dalším 
třídění a následném zpracování na 
druhotnou surovinu.

Tyto šipky s číslem 
nebo zkratkou nás in-
formují o materiálu, 

z něhož je obal vyroben. Podle 
nich poznáme, do kterého kon-
tejneru máme obal později vyho-
dit a jak bude dále odpad tříděn. 
V tabulce jsou nejčastější kódy, 

a to jak písemné, tak číselné. 
Panáček s košem 

znamená, že použitý 
obal máme hodit do pří-

slušné nádoby na odpad. Pokud 
se jedná o obaly od chemických 
výrobků, přečtěte si informace 
od výrobce, zda obal nevyžadu-
je specifický způsob nakládání. 
Pokud obsahuje nějaké nebez-
pečné látky, odnáší se do mobil-
ní sběrny nebezpečných odpadů 
nebo na sběrné dvory. 

Pokud si koupíte obal, 
na kterém je značka ZE-
LENÝ BOD, znamená 

to, že výrobce zaplatil za jeho re-
cyklaci. Takže, až vypijete limo-
nádu nebo dojíte sušenky, od-
hoďte jejich obaly do barevného 
kontejneru na sklo, papír, nebo 
plasty, podle druhu obalu. Provoz 
systému zpětného odběru zajiš-
ťuje společnost EKO-KOM, a.s.

Bližší informace o provozech 
mobilních sběren, sběrných dvo-
rů, či jiné informace týkající se 
nakládání s odpady se dozví-
te na Magistrátu města Frýdek-
-Místek, odbor životního prostře-
dí a zemědělství, nebo na Frý-
decké skládce, a.s. 

Materiál Písmenný kód Číselný kód
Papír PAP 22
Vlnitá lepenka  PAP 20
Bílé sklo  GL 70
Zelené sklo  GL 71
Hnědé sklo  GL 72
Hliník  ALU 41
Polyethylentereftalát  PET 1

Materiál Písmenný kód Číselný kód   
Polypropylén  PP 5
Polystyrén  PS 6
Polyetylén (lineární)  HDPE 2
Kombinovaný obal C/ obal je vyroben z více

materiálů a ten za lomítkem převládá 
Nápojový karton C/PAP 81 a 84 kombinovaný

obal, kde převládá papír

Až do konce března trvá 
splatnost místního poplatku za 
komunální odpad a místního po-
platku ze psů. Magistrát v těchto 
dnech tiskne a rozesílá poštov-
ní poukázky. 

Místní poplatky je možno pla-
tit převodem z účtu, poštovní pou-
kázkou prostřednictvím pošty, nebo 
v hotovosti na finančním odboru 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, kanc. č. 104-109. 
Při platbách v hotovosti na odděle-
ní místních daní a poplatků je nutno 
počítat s delší čekací dobou.

Místní poplatek za komunální 
odpad na celý rok 2009 činí 492 
Kč, osoby starší sedmdesáti let 

Poplatky plaťte do března
ročně platí jen 252 Kč. Dle obec-
ně závazných vyhlášek je mož-
no od místního poplatku za ko-
munální odpad a místního poplat-
ku ze psů osvobodit různé okruhy 
poplatníků. Oproti loňskému roku 
se osvobození nemění.

Obecně závazné vyhlášky je 
možno nalézt na internetových 
stránkách města: www.frydekmis-
tek.cz a bližší informace vám po-
dají správci místních poplatků na 
tel. číslech 558 609 160-163.

Úřední hodiny na oddělení 
místních daní a poplatků:
Pondělí, středa: 8.00 - 17.00 h., 
pokladní hodiny do 16,30 h.

Čtvrtek: 8.00 – 15.00 hod.

Statutární město Frýdek-Místek 
rozhodlo o prodeji níže uvedeného 
osobního automobilu formou na-
bídkového licitačního řízení: osob-
ní automobil ŠKODA SUPERB 
ELEGANCE 1.9 TDI, rok výroby 
2002. Nejnižší nabídnutá cena 
může být 161.700 Kč.

Prohlídku osobního automobilu 
je možno dohodnout na tel. 558 609 
131, 777 921 859 – p. Březinová.

Prodej formou nabídkového 
licitačního řízení se uskuteční 
dne 11. 2. 2009 ve 13,00 hod. v 
zasedací síni v budově Magistrá-
tu města Frýdek-Místek, Radnič-
ní č. 10, Frýdek-Místek. Účast-
ník nabídkového licitačního říze-

Nabídkové licitační řízení
ní se před jeho konáním proká-
že platným občanským průka-
zem a dokladem o zaplacení jis-
tiny. Jistina je stanovena ve výši 
5.000 Kč. Jistinu je nutno uhra-
dit na účet SMFM vedený u Ko-
merční banky, a.s., pobočka Frý-
dek-Místek, a to na číslo účtu 
6015-928781/0100, VS 32598, 
nejpozději v den nabídkového 
licitačního řízení (nutno uhradit 
vkladem na účet, nikoliv převo-
dem mezi účty). Doplatek kup-
ní ceny musí být zaplacen před 
podpisem kupní smlouvy. Bliž-
ší informace na odboru správy 
obecního majetku MMFM, tel. 
558 609 177, 558 609 171.

Odbor sociálních služeb Ma-
gistrátu města Frýdku-Místku sdě-
luje zájemcům o finanční dota-
ci ze zdravotního fondu, že nové 
formuláře žádosti spolu se Statu-
tem zdravotního fondu naleznou 
v hlavní budově Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, ulice Radniční 
1148, ve stojanu u informačního 
kiosku, na webových stránkách 
města, a to: www.frydekmistek.
cz/radnice/tiskopisy,pokyny.

Zdravotní fond je určen na reali-
zaci zdravotních opatření a progra-
mů na podporu zdraví a k řešení 
vzniklých mimořádně obtížných po-
měrů zdravotně postižených osob. 

Zejména na:
• zmírnění vzniklé nepříznivé ži-
votní situace
• podporu sociálního začleňování

Neinvestiční dotace (ve vý-
jimečných případech investiční 
dotace) z fondu jsou poskytovány 
fyzickým a právnickým osobám s 
trvalým bydlištěm, nebo sídlem 
na území města Frýdku-Místku.

Prostředky z dotace jsou 

přesněji určeny na:
a) výchovu ke zdraví a zdra-

vému způsobu života rodin a po-
pulačních, sociálních nebo chro-
nicky nemocných skupin obyva-
telstva města Frýdku-Místku,

b) podporu materiálně-tech-
nického zabezpečení preven-
tivních programů neinvestičního 
charakteru vedoucích ke zlepše-
ní zdravotního stavu obyvatelstva 
ve městě, které se snaží zabrá-
nit zhoršování zdravotního stavu 
ohrožených skupin, zejména se-
niorů, osob s mentálním, smyslo-
vým či tělesným postižením a dětí,

c) podporu odborných kon-
gresů a seminářů, které jsou 
uskutečňovány pod záštitou 
města v součinnosti s Nemocnicí 
ve Frýdku-Místku, event. Střed-
ní zdravotnickou školou či jinými 
zdravotními institucemi města,

d) zdravotnický materiál 
(např. speciální chirurgické ná-
řadí, pomůcky apod.).

Podkladem je řádně vyplněná 
písemná žádost žadatele, která 

obsahuje:
a) stručný popis programu, 

akce nebo projektu ve městě 
Frýdku-Místku,

b) předpokládaný rozpočet,
c) zhodnocení zdravotního a 

ekonomického dopadu,
d) platný doklad dokazující práv-

ní subjektivitu a doklady opravňující 
subjekt jednat za žadatele o finanč-
ní prostředky – veškeré doklady, 
které je nutné předložit k žádosti, 
jsou na formuláři žádosti uvedeny.

Je nutné se řídit instrukcemi ve 
Statutu zdravotního fondu tak, aby 
byly řádně splněny podmínky.

Bližší informace vám budou 
poskytnuty na Odboru sociálních 
služeb Magistrátu města Frýdku-
-Místku, Radniční 1149, 1. poscho-
dí, dv. č. 210., u sl. Venduly Pavi-
čové, e-mail: pavicova.vendula@
frydekmistek.cz, tel.: 558 609 315. 

Upozornění:
Žádosti bude možno podá-

vat v průběhu celého roku 2009 
podle stávající výše zůstatku fi-
nančních prostředků ve fondu. 

DOTACE ZE ZDRAVOTNÍHO FONDU STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA ROK 2009
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Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

RODINNÉ CENTRUM
SVČ KLÍČ FM NA SLEZSKÉ

Od února 2009 najdete v 
nabídce aktivit SVČ Klíč 

FM nově kroužky a akce v naší nové bu-
dově na ulici Slezská 749 ve Frýdku.
11. 2. ATELIÉR DEA - MALOVANÁ TRIČKA
Program: Na tomto kurzu si vyrobíte ori-
ginální trička pomocí savové techniky. 
Motivy si domalujete barvami na textil. 
Bude přichystáno mnoho šablon. Přines-
te si s sebou 2-3 tmavá bavlněná trička. 
Na místě si můžete zakoupit kvalitní bavl-
něná trička (černá, hnědá, červená, kha-
ki, modrá). Dlouhý rukáv (M, L, XL) – 130 
Kč. Krátký rukáv (S, M, L, XL) 110 Kč.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 752, Místek, 17:00 – 20:00 hodin.
Cena: 250 Kč
Info: Ivana Kulhánková, telefon: 731 167 
010, 558 434 154, e-mail: iva@klicfm.cz
14. 2. TURNAJ V „ČLOVĚČE, NEZLOB SE!“
Stručná pravidla: Každý hráč odehraje 3 
hry. Nejlepší po třech kolech postoupí do fi-
nálového kola. Každé kolo se hodnotí body 
od 4 do 1. Soutěží jednotlivci bez věkového 
omezení (dítěti do 7 let může pomáhat ro-
dič). Nejlepší v každé kategorii budou od-
měněni. Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova 
B, Pionýrů 764, Místek (bývalá SMTu), 8:45 
– 15:00 hodin (prezence: 8:45 – 9:15 hodin)
S sebou: svačinu, pití, přezůvky, dobrou 
náladu a chuť si hrát. Startovné: 20 Kč
Přihlášky a informace: Jiří Šnapka, te-
lefon: 604 524 066, 558 435 067, e-mail:
jirka@klicfm.cz

20. – 22. 2. SEMINÁŘ – TRADIČNÍ 
COUNTRY TANCE – 1. DÍL 

Program: Seminář pro vedoucí kroužků či 
skupin country tanců. Pro úplné začátečníky 
i pro ty, co už něco umí. Naučíme se choreo-
grafii, jak udělat tance zajímavější, další nové 
figury a formace. Lektor: Míra Procházka
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova B, Pio-
nýrů 764, Místek. Začátek v pátek v 17:00 
hodin, ukončení v neděli v 11:30 hodin.
Cena: 570 Kč
Info: Renata Bortlíčková, telefon: 731 080 
964, 558 435 067, e-mail: renata@klicfm.cz

22. 2. ZÁJEZ DO LOUTKOVÉHO
DIVADLA OSTRAVA

Program: Zájezd do Ostravy na předsta-
vení loutkového divadla pro děti od 4 let. 
Pojeďte s námi zhlédnout pohádku „Čtyři 
pohádky s vlky za vrátky“.
Místo a čas: Sraz v 8:15 hodin na nádra-
ží ČD (u cukrárny). Návrat v 14:20 hodin 
na místo srazu.
S sebou: svačinu a pití, průkazku zdra-
votní pojišťovny (stačí kopie)
Cena: 150 Kč (doprava, vstupné, pojiště-
ní, pedagogický doprovod)
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 736 150 088, e-mail: maruska@
klicfm.cz Přihlášku a poplatek odevzdejte 
do 16. 2. 2008 v SVČ Klíč FM.
25. 2. ATELIÉR DEA – SMALTOVÁNÍ 

BEZ PÍCKY
Program: Vyzkoušíte si techniku výroby 
šperků – smaltování. Tato technika je svou 
fixací dostupná všem – barvy se zapékají 
na elektrickém vařiči. Můžete si vyrobit spo-
nu, náušnice, přívěsek aj. Přijďte si vyzkou-

šet tuto techniku a získáte originální šperky.
Místo a čas: SVČ Klíč FM, budova A, Pi-
onýrů 752, Místek, 17:00 – 20:00 hodin.
Cena: 270 Kč. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz

ŠACHY
3. 2. - KRAJSKÝ PŘEBOR ŠKOL

V ŠACHU (1. – 5. TŘÍDA)
Program: Šachový turnaj školních družstev
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 9:00 - 14:00 hodin
Informace a přihlášky: Antonín Surma, 
telefon: 728 855 086

4. 2. - KRAJSKÝ PŘEBOR ŠKOL
V ŠACHU (6. – 9. TŘÍDA)

Program: Šachový turnaj školních družstev
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 9:00 - 14:00 hodin
Informace a přihlášky: Antonín Surma, 
telefon: 728 855 086

5. 2. - KRAJSKÝ PŘEBOR STŘED-
NÍCH ŠKOL V ŠACHU

Program: Šachový turnaj školních družstev
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 9:00 - 14:00 hodin
Informace a přihlášky: Antonín Surma, 
telefon: 728 855 086

6. 2. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
– 9. KOLO

Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let. Místo a čas: SVČ Klíč, Pio-
nýrů 752, Místek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur,
telefon: 732 224 966

20. 2. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
– 10. KOLO

Program: Šachový turnaj pro děti a mlá-
dež 4-18 let
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 15:30 - 18:00 hodin
Informace a přihlášky: Martin Kocur,
telefon: 732 224 966

AKITIVITY V RODINNÉM CENTRU 
SVČ KLÍČ FM NA SLEZSKÉ

16. – 27. 2. - VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRA-
CÍ „MOJE PRINCEZNA“, „MŮJ IDOL“

Program: Přijďte se podívat na výstavu 
prací, které tvořily děti z mateřských a zá-
kladních škol.
Místo a čas: Rodinné centrum SVČ Klíč 
FM, budova C, Slezská 749, Frýdek, 9:00 
– 12:00 hodin a 13:00 – 16:00 hodin
Cena: zdarma. Informace: Ivana Kulhán-
ková, telefon: 731 167 010, 558 434 154, 
e-mail: iva@klicfm.cz

17. 2. - TVOŘENÍ S KLÍČEM
– KORÁLKOVÁNÍ

Program: V úterním odpoledni budeme 
tvořit z korálků. Využijeme je při tvorbě li-
bovolných zvířat z korálků a ozdobíme si 
jimi svícen. 
Místo a čas: Rodinné centrum SVČ Klíč 
FM, budova C, Slezská 749, Frýdek, 
15:00 – 17:00 hodin. Cena: 50 Kč.
Informace a přihlášky: Ivana Kulhánko-
vá, telefon: 731 167 010, 558 434 154, e-
mail: iva@klicfm.cz

26. 2. - ZNAKOVÁ ŘEČ PRO
BATOLATA – BABY SIGNS

Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám 
chce vaše nemluvně říci nebo proč pláče?
Program: Přirozený způsob jak se doro-
zumět s vaším dítětem ještě předtím, než 
dokáže mluvit. Rodiče si užívají větší po-
hody, která zavládne, když se dozví, co 
jejich ratolest chce, bez slziček a nářku. 
Snížení frustrace a vytvoření větší důvěry 

mezi batolaty a jejich rodiči.
Místo a čas: Rodinné centrum SVČ 
Klíč FM, budova C, Slezská 749, Frý-
dek, 17:00 – 19:00 hodin. Cena: 799 Kč 
– včetně Kompletní sady pro začátečníky 
(kniha, 4 leporela, 2 DVD atd.) Za uvede-
nou cenu se mohou zúčastnit oba rodiče.
Lektor: Mgr. Radana Hlisnikovská (Ne-
závislá certifikovaná instruktorka progra-
mu Baby Signs). Informace a přihlášky: 
Patrik Siegelstein, telefon: 732 646 125, 
e-mail: patrik@klicfm.cz

KROUŽKY A KURZY
KLUB DESKOVÝCH HER

Zveme tě do našeho nově otevřené-
ho herního klubu! Můžeš si tady zahrát 
mnoho netradičních deskových, karetních 
nebo kostkových her – od jednoduchých 
až po náročné strategie.

Přijď si vyzkoušet nové i starší hry, přijď 
se stát slavným vojevůdcem, zlatokopem, pi-
rátem, osadníkem, králem, stavitelem apod.

Klub je určen všem věkovým kategoriím. 
Čekají vás i celodenní turnaje a další akce.
Termín: každá středa, 15:00 – 19.00 h.
První schůzka: 11. 2. 2009
Cena: 250 Kč
Přihlášky a informace: Jiří Šnapka
telefon: 604 524 066, 558 435 067,
e-mail: jirka@klicfm.cz

BABY HIP HOP
taneční kroužek pro děti od 4 do 7 let
Termín: každé pondělí, 16:00 – 17:30 h.
První schůzka: 9. 2. 2009
Cena: 350 Kč

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
cvičení pro rodiče a děti ve věku 2 – 4 let
Termín: každá středa, 9:30 – 10.30 hodin
První schůzka: 18. 2. 2009 (zkušební, zdarma)
Cena: 350 Kč / 12 lekcí
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 736 150 088, e-mail: maruska@
klicfm.cz

AEROMIX – CVIČENÍ ŽEN S HLÍDÁ-
NÍM DĚTÍ - aerobik, stepaerobik, posi-

lování, kalanetika, strečink…
Termín: každý čtvrtek, 9:30 – 10.30 hodin
První schůzka: 19. 2. 2009
Hlídání dětí: od 2 let
Cena: 400 Kč / 12 lekcí
Hlídání dítěte: 20,- Kč
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, tele-
fon: 736 150 088, e-mail: maruska@klicfm.cz

KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Mobil: 739 511 380 
web: kmbroucci.blog.cz

e-mail: kmbroucci.fm@centrum.cz 
Otevřeno: Po – Pá 9.00 – 12.00 h.

Út pouze 14.30 – 17.00!!! 
2. 2. - Schůzka členek

Přivítáme také všechny aktivní maminky, 
které se chtějí podílet na vytváření progra-
mu pro děti.

6. 2. - Bramborová tiskátka
Přijďte si s dětmi vyrobit jednoduchá razít-
ka a pobavit se s barvami!

9. 2. – 15. 2. 
NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ
9. 2. - Přednáška „O manželství“

S nejčastějšími manželskými problémy a 
jejich řešením nás seznámí Bc. Gruss-
mannová z Poradny pro ženy a dívky.
Začátek v 10.00 h.

13. 2. - Výroba masek na karneval
Vyrobíme si jednoduché masky na blíží-
cí se karneval.

19. 2. Karneval Broučků

Tradiční karnevalová show bude opět v jí-
delně obchodní akademie. Na děti čekají 
tanečky, jednoduché soutěže a pěkné od-
měny! Začneme v 16.00 h.
20. 2. - Kreslíme roztíratelnými pastelkami
Jednoduchá práce pro děti a jejich maminky.
23. 2. - Zvládnou naše děti vstup do školy?
Mgr. Brandová z Pedagogicko-psycholo-
gické poradny nás seznámí s tím, co by 
měli naši předškoláci zvládnout v oblasti 
řeči a grafomotoriky.

27. 2. - Loutky z papíru 
Vyrobíme si loutky z papíru na špejli.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti + 
besedy a přednášky
Úterý – dopoledne ZAVŔENO !!! Otevře-
no 14.30 – 17.00 h.
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka

Cvičení těhotných maminek
na rehabilitačních míčích pod vede-

ním zkušené porodní asistentky je vždy 
ve středu v 10.00 h. Hlídání dětí zajiště-

no. Cena 40 Kč/hod. Možnost proplacení 
zdravotní pojišťovnou!

Angličtina pro nejmenší
Od září probíhá výuka angličtiny pro děti 

s rodiči vždy v úterý odpoledne. 
Orientální tance pro maminky

Zájemkyně o výuku břišního tance se 
mohou hlásit u hospodyňky. 

Tance budou zahájeny po přihlášení min. 
10 zájemkyň. Proto neváhejte a zapojte se!

Dlouhá 109, Frýdek-Místek
7. 3. - koncert punkrockových kapel

ZNOUZECTNOST (Plzeň)
AQVA SILENTIA (Frýdek-Místek)

Start: 20:00. Vstupné:100 Kč
ALTERNATIVA

Nový ročník přednášek v SOKOLÍKU
Spolek přátel Frýdku Místku o.s. vás zve 

k návštěvě celoročního cyklu přednášek o 
zdraví a zdravém životním stylu v roce 2009.

Termíny přednášek:
únor: 21. 2. 

• 10 hodin: Ing. Milan Plchot: zdravý ži-
votní styl – naučte se rozumět svému tělu 

a psychice
• 14 hodin: Paul Baptie: osobní rozvoj: 

1. Stimulace mozku a nervového systému 
vedoucí k větší organizovanosti a efektivitě
2. pozitivní perspektiva, pomocí níž může 

být člověk šťastnější a úspěšnější
březen: 21. 3. 

• 10 hodin: Dáša Varadyová: alternativní 
medicína v běžném životě

• 14 hodin: MUDr. Zbyněk Luňáček: Jóga 
v denním životě, vegetariánství

duben: 25. 4. 
• 10 hodin: MUDr Jana Alešová: Ajurvéda
• 14 hodin: Josef Bystřičan: antioxidan-

ty – ukazatele obranyschopnosti organis-
mu,  měření úrovně antioxidantů v těle

květen: 23. 5. 
• 10 hodin: Martina Martínková: možnosti 
alternativního přístupu k léčbě onkologic-

kých onemocnění
• 14 hodin: Milan Romsy: léčebné účinky 

konopí, přírodní kosmetika
Zajištěno občerstvení a strava.

Jednotlivé přednášky 50 Kč, celý den 70 Kč.
Za Spolek přátel Frýdku Místku o. s. vás sr-
dečně zve předseda Ing. Petr Železník a ko-
ordinátor akcí Jiří Metelka tel. 608 224 560

Klub a divadélko SOKOLÍK
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, Tel.: 558 438 083,

www.kinovlast.cz, vlast@kulturafm.cz

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA
Výtvarně estetická přehlídka

ČERNÝ KOCOUR A INÉ KOČKY 
Vystavuji: Pokluda, Popieluch, Delič, děti 
VO ZUŠ, Fonioková, Korč, Malchar, Pus-

tějovský, Fidzinská, Klímek a další. 

Pátek 27. února v 19 hodin
4. koncert KPH 2008/2009

a 3. koncert Cyklu pro mládež
Kateřina Englichová – harfa

Martin Kasík – klavír
Program: L. Janáček, B. Smetana,

B. Martinů, J. L. Dusík a španělští autoři
Vstupné: 150 a 80 Kč (důchodci a děti)

Sobota 28. února v 15 hodin
Divadélko Mrak Havlíčkův Brod

Pirátský karneval
Jedinečnou šanci strávit odpoledne v pirát-

ském světě! Masky pirátů nejsou podmínkou! 
V jednotlivých soutěžích si děti vyzkouší ob-
jevovat ostrovy, shazovat kokosy a spoustu 
dalších pirátských úkolů, nebude chybět pra-

vá pirátská diskotéka. Vstupné: 40 Kč
Sobota 28. února ve 20 hodin

Swingový ples
Hrají: Evergreen Party – Ivan Obračaj a 
Pavel Ondráček, WS Kvartet Waldemara 
Svatoše s hosty. Vstupné: 150 Kč

Nabídka pohybových a tanečních
kurzů pro děti i dospělé 

KICK BOX AEROBIK – ZAČÁTEČNÍCI
Zahájení: začátečníci - úterý 24. 2. 2009 
od 18:15 do 19:15 hodin; 12 lekcí/480 Kč

KICK BOX AEROBIK – POKROČILÍ
Zahájení: pokročilí - středa 25. 2. 2009 od 
19:00 do 20:00 hodin; 12 lekcí/480 Kč

TAI-ČI – ZAČÁTEČNÍCI
Zahájení: čtvrtek 5. 2. 2009 od 19:15 do 
20:45 hodin; 12 lekcí/600 Kč

TAI-ČI – POKROČILÍ
Zahájení: čtvrtek 5. 2. 2009 od 17:30 do 
19:00 hodin; 12 lekcí/600 Kč

KONDIČNÍ POSILOVÁNÍ
Zahájení: pondělí 12. 1. 2009 od 17:30 do 
19:00 hodin; jednorázové vstupy 50 Kč
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S PRVKY PILATES
Zahájení: 17. 2. 2009 od 15:45 do 16:45; 
15 lekcí/600 Kč, jednorázové vstupy 45 Kč

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ
Zahájení: středa 21. 1. 2009 od 17:15 do 
18:45 hodin; jednorázové vstupy 50 Kč

CVIČENÍ PRO SENIORY
Zahájení: 29. 1. 2009 od 9:00 do 10:00 h; 
10 lekcí/400 Kč, jednorázové vstupy 45 Kč

STEPOVÝ TANEC
Zahájení: středa 18. 2. od 16:00 do 17:30, 10 
lekcí/500 Kč - začátečníci, 600 Kč - pokročilí
Přihlášky obdržíte v recepci Národní-
ho domu nebo na našich internetových 
stránkách. Další podrobné informace ob-
držíte na www.kulturafm.cz nebo na tel. 
čísle 558 432 011 - Kateřina Kubalová

Neděle 1. února v 15 hodin 
Divadelní agentura Praha

O chytré princezně
Pohádkový muzikál podle klasické po-

hádky Boženy Němcové.
Vstupné: 50 Kč

Neděle 8. února v 15 hodin
Divadelní agentura Křesadlo Třinec
Dobrodružství Ferdy Mravence

Veselá pohádka s písničkami a soutěžemi.
Vstupné: 40 Kč

Středa 11. února v 19 hodin
Divadlo Ungelt Praha

William Douglas Home
Ledňáček

Anglická komedie o vdově, sirovi a jeho 
komorníkovi, kteří se dokážou i ve star-

ším věku těšit ze života.
Hrají: Alena Vránová, František Němec

a Petr Kostka
Režie: Ladislav Smoček

Česká premiéra
Předplatitelská skupina A
Vstupné: 400 a 380 Kč

Neděle 15. února v 15 hodin
Divadlo Věž Brno

Příhody včelích medvídků
Divadelní zpracování známého večerníčku 
se všemi známými písničkami Petra Skou-
mala jako například „Na políčku v jetelíč-

ku“, „Tam, kde v noci jasně svítí světlušky“, 
„Přátelé, chvátám“ atd. Vstupné: 50 Kč

Středa 18. února v 19 hodin
Divadlo Bez Zábradlí 

Alan Ayckbourn
Kdes to byl/a/ dnes v noci

Situační komedie současného britského dra-
matika o tom, že odpověď na otázku „kdes to 
byl(a) dnes v noci?“ může být za jistých okol-

ností v manželství jedna z nejtěžších.
Hrají: Veronika Freimanová, Ljuba Kr-
bová/Jana Švandová, Rudolf Hrušín-

ský,Zdeněk Žák, Josef Carda, Marcela 
Rojíčková/Barbora Leichnerová

Režie: Jiří Menzel
Předplatitelská skupina B

Vstupné: 400 a 380 Kč
Neděle 22. února v 15 hodin

Umělecká agentura Alena Bastlová Opava
Čert Všudybyl a princezna Zlobilka
Činoherní rozmarná pohádka na motivy 

českých klasických pohádek.
Vstupné: 40 Kč

Neděle 22. února v 19 hodin
Szidi Tobias a Band

Speciální host: Ivana Chýlková
Koncertní vystoupení nazvané podle

3. alba Pod obojím, slovenské herečky a 
šansoniérky S. Tobias, které je krásným 
příkladem, jak to dopadne, panuje-li mezi 
všemi tvůrci a interprety nebývalé poro-
zumění. Rovněž se pěvecky podílela na 
albech M. Horáčka Strážce plamene a 

Ohrožený druh.
Band: Martin Zajko – akustická kytara, 

Martin Kašpar – kontrabas, Ajdži Sabo – 

bicí, Stanislav Palúch – housle, Andrej Gal 
– violoncello, Marcel Comendant – cimbál 

Vstupné: 300 a 250 Kč
Dne 26. února v 19 hodin

Alexander Dumas ml.
Dáma s kaméliemi

Jsou příběhy, které nestárnou, jenom na 
sebe berou v běhu let jinou podobu. Patří 
k nim určitě i osud pařížské kurtizány Mar-
garet Gautierové, známé jako Dáma s ka-
méliemi. Tento romantický příběh je zdán-

livě nemoderní, a přitom aktuální. Lás-
ka nepřináší jenom dny plné slunce, ale 
odpovědnost za milovanou osobu může 
být spojená i s utrpením a přinést oběť ve 
jménu lásky je čin hodný úcty a obdivu. A 
pokud jde o tu aktuálnost – nedá se říct, 
že by dnešní pragmatická doba zrovna 

oplývala morálními hodnotami.
Pro skupinu FMA

Vstupné: 90 Kč, studenti 50 Kč
Pátek 27. února v 19 hodin

Královny noci – travesti show Ostrava
Nový celovečerní zábavný program, ve 

kterém se vám představí madam Dafné a 
slečny Nikol, Jenifer a Lea.

Vstupné:180 a 150 Kč
VÝSTAVA:

3. 2. – 28. 2. – Nová scéna Vlast
Z kultury F-M – výstava fotografií:

Miroslav Lysek, Radek Klímek, Luděk 
Krulikovský a Arnošt Čapla

KINO:
1. 2. v 19.00 hod.

REPO: GENETICKÁ OPERA/USA
Filmová extravagance přináší mix opery, 

divadelní frašky, sci-fi a hororu. 
4. 2. v 19.00 hod.

ČESKÁ RAPublika/ČR
První celovečerní film o českém rapu. Tři 
přední čeští rapeři – Orion, James Cole a 
Hugo Toxx, deset skladeb, deset živých, 

někdy i živelných, filmových situací.
5. 2. v 19.00 hod.
NESTYDA/ČR

Film Jana Hřebejka podle Vieweghovy 
knihy „Povídky o manželství a sexu“ s Ji-

řím Macháčkem. 
6. – 8. 2. v 17.00 hod.

KDOPAK BY SE VLKA BÁL/ČR
Konečně film o lásce, který můžete vi-

dět s dětmi.
6. – 8. 2. v 19.00 hod.

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1/Francie
První část francouzského dvojfilmu. Ne-
přítelem francouzské veřejnosti se stal 
v sedmdesátých letech Jacques Mesri-

ne – zločinec, který unikal z vězení a pak 
poskytoval rozhovory novinářům.

12. – 13. 2. v 19.00 hod.
STMÍVÁNÍ/USA

Film je natočen podle první ze čtyř knih Stephe-
nie Meyer a vypráví o romantickém vztahu 

chlapce a dívky na pozadí s hororovými prvky.
14. – 15. 2. 19.00 hod.

ANGLICKÉ JAHODY/ČR
Milostný příběh ze srpna 1968 o nesná-
zích doby, o lásce, zklamání a ztrace-

ných iluzích.
16. – 17. 2. v 17.00 hod.

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1
– EPILOG/Francie

Druhá část francouzského velkofilmu, je-
hož hrdinou je gangster Jacques Mesri-
ne. O konci jeho gangsterské kariéry.

19. 2. v 19.00 hod.
AUSTRÁLIE/USA

Nicole Kidman a Hugh Jackman v epic-

kém, romantickém dramatu.
20. – 21. 2. v 17.00 a 19.00 hod.

SNĚŽENKY A MACHŘI
PO 25 LETECH/ČR

Profesora Cardu, Vikiho Cabadaje a další 
svedla dohromady náhoda a oni se rozhod-
li zavzpomínat na staré časy a svolali starou 
partu na tutéž horskou chatu – po 25 letech.

25. 2. v 19.00 hod.
KRÁLOVA PŘÍZEŇ/USA

Strhující příběh plný lásky, touhy a intrik vy-
práví o vztahu dvou sester (Natalie Port-
man a Scarlett Johansson), které bojují o 
přízeň krále Jindřicha VIII. (Eric Bana).

28. 2. – 1. 3.
FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ 

– 3. ročník – Besedy a promítání, zajíma-
vý doprovodný program s cyklocestova-
telskou tématikou (Honza Vlasák, Josef 
Honz, Martin Stiller, Jirka Bošek, Slávka 
Chrpová a další zajímaví hosté). Více in-

formací na www.cyklocestovani.cz.
FILMOVÝ KLUB
2. 2. v 19.00 hod.

REMBRANDTOVA NOČNÍ HLÍDKA/VB
Nový výtvarný počin Petera Greenawaye 
pojednává o osobním i profesním životě 
známého holandského barokního malíře 

Rembrandta van Rijna.
3. 2. v 19.00 hod.

Projekt 100 – REKVIEM ZA SEN/USA
Čtveřice lidí, jimž osud nepřál štěstí, se 
točí v bludném kruhu bezmoci a bezna-
děje ve třech ročních obdobích. Skvělé 

herecké výkony, originálně pojatá režie a 
samozřejmě výjimečná atmosféra. 

9. 2. v 19.00 hod.
ČAS UMÍRAT/Polsko

Černobílé komorní monodrama Doro-
ty Kędzierzawské je hereckým sólem tři-
adevadesátileté Danuty Szaflarské v roli 

ženy, která se rozhodne bojovat o zá-
chranu svého domu.
10. 2. v 19.00 hod.

Projekt 100 – FARMA ZVÍŘAT/VB
Kreslený film podle knihy George Orwel-

la. Ceny BAFTA - nominace - nejlepší 
animovaný film.

16. 2. v 19.30 hod.
TOKIO!/Fr., Jap

Tři krátké fantastické filmy, tři režisé-
ři – Michel Gondry, Leos Carax, Joon-ho 

Bong, jediné téma – metropole Tokio.
17. 2. 19.30 hod.

Projekt 100 – PSYCHO/USA
Nejslavnější film mistra hrůzy

Alfreda Hitchcocka.
23. 2. v 19.00 hod.

PROSÍME PŘETOČTE/USA
Bláznivá komedie Michela Gondryho vy-
práví o dvojici smolařů, kteří musí napra-

vit náhodnou zkázu ve videopůjčovně 
tím, že její tituly svépomocí natočí znovu. 

Co na to zákazníci?
24. 2. v 19.00 hod.

Projekt 100 – ANTÉNA/Argentina
Surrealistický příběh s okázalou

inspirací v němých filmech.
BIJÁSEK:

20. 2. v 10.00 hod.
PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ – 

Pohádkové tajemství II./ČR
21. 2. ve 14.00 hod.

WINX CLUB – Výprava do ztraceného 
Království/Itálie

Italská animovaná fantasy pohádka před-
staví šestici přítelkyň z vílí akademie, kte-
ré se vydávají na nebezpečnou výpravu
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Minuty Euroregionu Beskydy - každý čtvrtek, 17:45 TV Prima

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic
otevřeno duben-říjen 

v pátek 9-17 h., sobota 9-12 
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.

Info: www.vcelaricifm.cz,
603 542 619

Muzea v Chlebovicích

MUZEUM BESKYD
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

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

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

www.kulturnidumfrydek.cz

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

KOUZELNÝ KOUTEK
J. V. Sládka 37 (1. patro), Místek

www.kouzelnykoutek.cz
e-mail: kouzelny.koutek@seznam.cz

mobil: 737 518 840

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
ZÁMECKÝ OKRUH
FRÝDEK - Mariánské poutní místo
FRÝDEK A MÍSTEK
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Výstavy:
LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY
FRÝDEK A MÍSTEK PŘED STO LETY
Výstava přiblíží život ve Frýdku a v Míst-
ku okolo roku 1909. Např. proměny měs-
ta Frýdku po vybudování veřejných budov 
na třídě císaře Františka Josefa I., stavba 
mostu přes Ostravici, město na mapách, 
domovský katastr, dobové obecní vyhláš-
ky a plakáty, stavba chlapeckého gymná-
zia v Místku, první česká škola ve Frýd-
ku, německé gymnázium korunního prin-
ce Rudolfa Habsburského, společenský 
život, procesí poutníků v uličkách města, 
podnikatelský ruch, tovární čtvrti, život ko-
lem továren, jak vypadala dělnická domác-
nost, měšťanský salón. Ve výstavě se mů-
žete vyfotografovat v dobovém fotoateliéru 
fy. „Josef Jeitner Friedeck, Franz Joseph 
Kaiserstraße“. V době konání výstavy pro-
bíhají doprovodné akce. Z výstavy můžete 
odeslat pohled s příležitostným razítkem.
Potrvá do 5. dubna 2009
PROGRAMY, KONCERTY DALŠÍ AKCE
Úterý 17. února 17,00 h. - zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mi-
nerálů, doplněné výměnou poznatků a ma-
teriálu, poradenská služba, videoprojekce.
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE,
VYCHÁZKY
Čtvrtek 12. února 16,30 h. – zámecký klub 
FRÝDECKÉ A MÍSTECKÉ PAMÁTKY
Z KONCE A POČ. 20. ST.
Úterý 19. února 16,30 h. – Zelený dům na 
Zámecké ulici ve Frýdku 
KOZLOVICE – VESNICE VALAŠSKÝCH 
VOJVODŮ
Čtvrtek 26. února 16,30 h. – zámecký klub 
JAK SE ŽILO VE FRÝDKU A MÍSTKU 
PŘED STO LETY

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

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

Cílová skupina: 6-18 let
Provozní doba přes školní rok je 13 - 17 h

KLUB NEZBEDA

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 595 170 040, http://ctyrlistek.webz.cz

GALERIE LIBREX
Knihkupectví na místeckém náměstí

(u křížového podchodu)
Kuba Libre v Librexu

autorky Jana Gavlasová
a Daniela Kulhánková

(foto z Kuby z prosince 2008)

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
Tel.: 773 993 112

www.galeriepodzamkem.cz

Prodej výtvarných děl předních
současných malířů a grafiků

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

4. 2. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE… ENTRY FREE!!!
5. 2. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKOTÉ-
KA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NEUSLYŠÍ-
TE, VSTUP ZDARMA!!!
6. 2. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY!!!
7. 2. sobota METALOVÁ VICHŘICE
NOVÝ ROK V PLNÉM PROUDU A DJS 
RAVY A ESTET OPĚT SERVÍRUJÍ LUXUS-
NÍ MUZIKU
11. 2. středa STOUNDRUM + TURNAJ 
FOTBÁLEK
JEDINEČNÁ DNB POSLECHOVKA UPRO-
STŘED TÝDNE + LOCAL DJs
ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE FOTBÁLKU
12. 2. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKOTÉ-
KA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NEUSLYŠÍ-
TE, VSTUP ZDARMA!!!
13. 2. pátek HIP-HOP – SPECIAL DJS PÁRTY
HIP-HOP PÁRTY A DJ LOWA!!!! (CHAM-
PION IDA) O5 VE STOUNU + DJ WENC-
ZA (HAWR) 
14. 2. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ – VA-
LENTÝN SPECIÁL!!!
VALENTÝNSKÉ SPECIÁLKY SE SUPER 
SOUTEŽEMI S TÉMATY KE SVÁTKU ZA-
MILOVANÝCH. PŘIJDTE OSLAVIT VALEN-

TÝNA DO STOUNU, NEBUDETE LITOVAT
18. 2. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRA FREE!!!
19. 2. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKOTÉ-
KA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NEUSLYŠÍ-
TE, VSTUP ZDARMA!!!
20. 2. pátek HITY ZE ZÁHROBÍ – SPECIÁL!!!
DJka BARUCHA A STARÉ, SKVĚLÉ HITY 
PRO VÁS VŠECHNY!!! SOUTĚŽE
21. 2. sobota PUNKROCK NIGHT!!!!
THE CORNFLAKES, SLEPÍ KŘOVÁCI, LÍ-
HEŇ A DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ STOUŇÁC-
KÉHO PUNKROCK MINIFESTIVÁLKU, 
MÍSTNÍ KAPELY A ZAHRANIČNÍ HOST.
25. 2. středa STOUNDRUM
PRAVIDELNÁ STŘEDEČNÍ DNB POSLE-
CHOVKA POKRAČUJE…ENTRA FREE!!!
26. 2. čtvrtek ALTERNATIVE MUSIC
DJ KASHMIR A VYCHYTANÁ ROCKOTÉ-
KA, KTEROU JEN TAK NĚKDE NEUSLYŠÍ-
TE, VSTUP ZDARMA!!!
27. 2. pátek NA:SH:UP – SPECIÁL!!!
DEADLY VIPERZ (ANAKIN B2B AKIRA)/
SHADOWBOX,PHA, DANKO/PHA, DRA-
KO/CYBERFIRE, OVA LO-FI/F-M, HOLA-
RIO/REDRUM VS MKTBROS, BRNO-PHA
28. 2. sobota DESMOD & KISS PARTY!!!!
NĚKOLIKANÁSOBNÍ SLOVENŠTÍ SLAVÍ-
CI PREMIÉROVĚ VE STOUNU A PÁRTY 
RÁDIA KISS MORAVA, KISS MORAVA DJS

Dětský koutek sloužící k hlídání dětí
a k volnočasovým aktivitám rodičů

s dětmi v Místku na náměstí,
poslední vchod v podloubí před drogerií

Stále nabízíme:
- Hlídání dětí každého věku jednorázově 

i dlouhodobě 
Potřebujete si odpočinout?

Potřebujete se vrátit do práce?
Potřebujete si zařídit záležitosti na úřadech?

FILMY PRO SENIORY:
4. 2. v 10.00 hod.

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA/ČR
Celovečerní film, který vznikl na motivy 

jednoho z nejoblíbenějších českých tele-
vizních seriálů a knihy Fan Vavřincové. 

25. 2. v 10.00 hod.
KRÁLOVA PŘÍZEŇ/USA

Výpravný historický film o sesterské ri-
valitě mezi Mary a Anne Boleynovými. 
Ta první byla milenkou Jindřicha VIII., 

kvůli té druhé se anglický panovník roz-
žehnal s katolickou církví.

Sobota 7. února
TRADIČNÍ LAŠSKÝ BÁL

Pátek 13. února
SPOLEČENSKÝ PLES

8. ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE F-M
Středa 18. února

KARNEVAL MŠ BERUŠKA
– UL. OLBRACHTOVA

Neděle 22. února
VÝROČNÍ SCHŮZE ČESKÉHO RY-

BÁŘSKÉHO SVAZU
Pátek 27. února 

SPOLEČENSKÝ PLES ČTYŘ A OSMILE-
TÉHO GYMNÁZIA VE FRÝDKU-MÍSTKU

Jsme Vám k dispozici dle Vašich potřeb 
dopoledne i odpoledne

- Programy a cvičení rodičů s dětmi od půl 
roku věku, stále volná místa v kurzech pro 
děti od půl roku do 3 let
- Program Předškolkové zvykání aneb Já 
to zvládnu bez maminky
pátky pro děti od 2 let 
- Kreativní tvoření pro maminky s hlídá-
ním dětí
- Volná herna odpoledne nebo o víkendu 
kdykoli stačí se telefonicky nebo emailem 
objednat alespoň 1 den předem
- GRAVIDJÓGA s MUDr. Ivonou Pronyai
každý čtvrtek 17,00-18,30 hod za 80 Kč
- od února angličtina pro děti od 6 let i do-
spělé - začátečníci, pokročilí
- Poradna pro maminky
laktační poradna
lekce kojení
kurzy přípravy k porodu, manipulace
s dítětem,
masáže dětí
lekce šátkování po domluvě
18 - 22. 2. ZIMNÍ RODINNÝ TÁBOR 
PRO RODIČE S DĚTMI OD 1 ROKU
YDYKSEB – PO STOPÁCH YETTIHO
podrobné informace v Kouzelném koutku

M. Domkář - Líný Honza
hra s loutkami na motivy pohádky Jose-

fa Lady, hraje DUO – Divadlo u Ostravice 
Frýdek-Místek, loutková scéna.

- vstupné 25 Kč
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Sobota 7. února v 18 hodin
INGovská pohádka aneb

Pohřeb dobrý, všechno dobré!
celovečerní představení autorské pohádky 

pro dospělé - hraje soubor ING Kolektiv
- vstupné 80 Kč

Pátek 13. února v 18 hodin
Norbert Závodský

Hořkosladká barvoslepost
tragédie o mřížích, jež jsou v každém z nás

hraje soubor 21 gramů Frýdek-Místek
- vstupné 60 Kč

PŮJČOVÁNÍ KOSTÝMŮ V ÚNORU:
úterý až pátek od 15 do 17 hodin

PRO DĚTI
Sobota 7. a 21. února v 15 hodin

4. 2. - Filmové a diskusní odpoledne
12. 2. - Preventivní program

- „kluci x holky“
18. 2. - Výtvarné odpoledne
- hrádky s krepovým papírem

23. – 25. 2. - Výroba masek a převleků
26. 2. - Nezbednický karneval
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