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slovo primátorky
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s diskuzí na minulém jed-

nání zastupitelstva města k problematice 
oprav bytového fondu města vás chci 
informovat o finančních prostředcích, které 
má v letošním roce odbor správy obecního 
majetku schváleny na opravy a záchovnou 
údržbu majetku města. 

Finanční prostředky do bytového fondu 
jsou plánovány ve výši 19 mil. Kč a do nebytového fondu 6 mil. Kč. 
Z největších akcí uvedu generální opravu výtahu a dokončení výměny 
oken domu č. p. 689 na ul. Anenská, generální opravu výtahů v domech 
č. p.158 na ul. Frýdlantské a č. p.159 na ul. Komenského,výměnu oken 
v domě č. p. 2319 na ul. T. G. Masaryka, dokončení opravy kanalizační 
přípojky včetně zpevněných ploch u č. p. 634 ul. T. G. Masaryka a 
výměnu výkladců a vstupních dveří u domu č. p. 9 na nám. Svobody. 
Počítá se také s investicemi v objektu č. p. 61 ve Skalici (kulturní dům), 
kde bude instalováno elektrické vytápění, a v domě č. p. 1248 na ul. 
Radniční provedeme výměnu krovu a střešní krytiny včetně zateplení 
podkroví. Investice si tak vyžádají 3,5 mil. Kč.

Za zmínku stojí také zařazení výměny oken a meziokenních vložek 
včetně zateplení domu č. p.159 na ul. Komenského do zásobníku 
investičních akcí investičního odboru. Tato investiční akce předpoklá-
dá finanční náklad dalších 9 mil. Kč.  Eva Richtrová

ZMĚNY V JÍZDNÍCH 

ŘÁDECH NA STR. 3

Město Frýdek-Místek mělo 
spolu s obcí Osoblaha a měs-
tem Frenštát pod Radhoštěm 
získat z rozpočtu Moravsko-
slezského kraje investiční 
dotaci na přípravu projektů 
regenerace brownfields. Pří-
spěvku ve výši 700 tisíc na 
studii využití areálu bývalých 
kasáren v Místeckém lese jsme 
se ovšem na rozdíl od druhých 
jmenovaných nedočkali.

Zarážející je, že původně byly 
všechny tři projekty součástí 
jednoho návrhu, ale nakonec 
se o Frýdku-Místku hlasovalo 
zvlášť a potřebnou podporu 
nenašel, přestože stejně jako v 
obou dalších případech bylo její 
udělení doporučeno odbornou 
agenturou i radou kraje a na 
zastupitelstvu nezazněla jedi-
ná konkrétní výhrada k žádosti 
města Frýdek-Místek. „Předpo-
kládal bych, že kraj je tady pro 
všechny občany bez rozdílu, kdo 

Na kraji Frýdku-Místku nepřejí
jim vládne na komunální úrovni, 
ale ukázalo se, že rozhoduje 
politika. Je smutné, že schválení 
dotace nepodpořili ani stáva-
jící městský zastupitel Rafael 
Kučík, ani bývalý zastupitel Jan 
Janásek (oba ODS). Přitom jako 
všichni ostatní v zastupitelstvu 
skládali slib, že budou svou 
funkci vykonávat ku prospěchu 
města. Také je zajímavé, že 
rada kraje zastupitelstvu dopo-
ručila rozhodnout o poskytnutí 
dotace pro Frýdek-Místek, ale 
na zastupitelstvu hlasovali pro 
jen tři radní z jedenácti,“ pouká-
zal frýdecko-místecký radní Ivan 
Vrba, který je současně kraj-
ským zastupitelem. „Byli jsme 
osloveni Agenturou pro regio-
nální rozvoj, která nám nabídla 
možnost spolupráce při přípravě 
projektu regenerace bývalého 
areálu kasáren, a uvítali jsme, že 
naše brownfields bylo zařazeno 
do seznamu vybraných lokalit v 

rámci Moravskoslezského kra-
je. Pochybuji, že se dočkáme 
rozumného vysvětlení, proč to 
nakonec takto dopadlo,“ reago-
vala na výsledek primátorka Eva 
Richtrová.

Město aktivně usiluje o oživení 
ekonomických aktivit v nevyuží-
vaném areálu bývalých kasáren 
Frýdek-Místek, jenž byl vybudo-
ván v šedesátých letech minulé-
ho století. Dotace měla pomoci 
vypracovat studii využitelnosti 
dané lokality. „Lokalitu je třeba 
posoudit urbanisticky, architek-
tonicky a technicky s ohledem 
na její možné využití. V dalším 
rozhodování o osudu této loka-
lity nám měl napomoci i mar-
ketingový průzkum,“ přiblížila 
primátorka.  (pp)

Výstavba třetího mostu je jen ve fázi příprav
Kdo je připraven, není pře-

kvapen. V tomto duchu přistou-
pila frýdecko-místecká radnice 
k problematice výstavby třetí-
ho mostu, který je v územním 
plánu města zakreslen již od 
roku 1996. Tehdejším záměrem 
zastupitelstva bylo vytvořit dal-
ší komunikační propojení přes 
řeku Ostravici, protože stáva-
jící dva mosty přes tuto řeku 
byly už tehdy vyhodnoceny 
jako nedostačující.

O dvanáct let později s ohle-
dem na neustále se kompliku-
jící dopravní situaci ve městě, 
výstavbu automobilky v Nošo-
vicích a připravované změny na 
trati Českých drah radnice pracu-
je na projektové přípravě mostu, 
aby v případě potřeby měla za 
sebou časově náročné procedury 
před případnou výstavbou. Tato 
aktivita vyvolala zájem občanů, 
jichž se tato problematika dotý-
ká. „Je třeba říct, že při větších 
investičních akcích vždy narazíte 
na někoho, kdo má jiný zájem 
než investor. My ale musíme 
samozřejmě sledovat především 
zájem veřejný a máme dostatek 
podkladů a informací k tomu, 
abychom obhájili, proč nyní vyví-
jíme aktivitu, která posouvá do 
další fáze záměr, jenž někdejší 

vedení města deklarovalo už 
před dvanácti lety,“ vysvětlil 
náměstek primátora Miroslav 
Dokoupil, který má v působnosti 
přípravu investic. 

Vedení města musí vycházet 
především z faktu, že při jaké-
koliv vážnější dopravní nehodě 
na jednom ze stávajících mostů 
reálně hrozí kolaps dopravy ve 
městě, která je již dnes znač-
ně přetížena. „Takzvaný třetí 
most neměl nikdy sloužit pro 
nákladní dopravu, ani neměl 
nahradit plánovaný obchvat 
města, ale měl pouze sloužit 
k rovnoměrnějšímu rozložení 
vnitřní dopravy ve městě,“ podo-
týká Miroslav Dokoupil a vyvrací 
tím liché obavy, že by realizací 
třetího mostu došlo k výrazně 
vyššímu dopravnímu zatížení v 
oblasti místecké Riviéry. „V sou-
vislosti s výstavbou mostu není 
připravováno ani žádné rozší-
ření napojovacích komunikací 
směrem k hlavním průjezdným 
tahům vozidel městem. Nelze 
tedy očekávat, že s výjimkou 
části občanů sídliště Slezská či 
sídliště Riviéra, kteří si touto tra-
sou budou moci v případě potře-
by zkrátit cestu na finanční úřad, 
k okresnímu soudu, ke sportovní 
hale či k nádraží, budou mít 

řidiči projíždějící naším městem 
možnost si trasou přes třetí most 
zkrátit cestu,“ vysvětluje Miro-
slav Dokoupil. Ten upozorňuje, 
že i v loňském roce, stejně jako 
v letech předešlých, došlo na 
průtahu k dopravním nehodám, 
které měly za následek kolapso-
vé stavy v dopravě. Třetí most 
dává alternativu členům integro-
vaného záchranného systému, 

protože hasičská či sanitární 
vozidla by v případě potřeby 
mohla využít další trasu. „Pokud 
se týká námitky, že výhledově, 
v časově krátkém horizontu 
budou moci zasahující sani-
tární či požární vozidla použít 
objízdnou trasu obchvatu, pak 
takováto objízdná trasa bude 
znamenat spolu s nájezdy na 
obchvat zajížďku zhruba patnáct 
kilometrů. Co může znamenat 
zpoždění 15 až 20 minut v situ-
acích, kdy jde často o vteřiny, si 

jistě každý domyslí,“ říká náměs-
tek Dokoupil.

Další skutečností, kterou kro-
mě bezpečnostních a doprav-
ních hledisek musí brát radnice v 
potaz, jsou připravované změny 
na trati Českých drah na trase 
Ostrava-Kojetín. Tyto změny 
jsou připravovány v souvislosti se 
zahájenou modernizací tratě ČD 
a rovněž souvisí s budoucí zvýše-
nou dopravou z nově budovaného 
závodu Hyundai v Nošovicích. 

(Pokračování na straně 2)

ŽÁDNÉ MONSTRUM: Třetí most je plánován jako dvouproudový s chodníky pro pěší po obou stranách, 
bez povolení vjezdu nákladním vozům.              Foto: Repro
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krátce

Výstavba třetího mostu je jen ve fázi příprav
(Pokračování ze strany 1)

Zvýšená vlaková doprava 
značně omezí možnost průjezdu 
přes trať ČD vedle ulice Hlavní a 
téměř zamezí průjezdu vozidel 
přes přejezd trati z ulice Na Poříčí 
směrem na Staré Město. Zástupci 
města proto jednali se zástupci 
ČD, a. s. a Správy železniční 
dopravní cesty o nutnosti urychle-
ní výstavby nového nadjezdu nad 

tratí v blízkosti těchto výše uve-
dených přejezdů tratě. „V návaz-
nosti na to je však nutné převést 
dopravu i přes řeku. I proto město 
zahájilo práce na přípravě projek-
tové dokumentace třetího mostu 
a mohlo tak dát odpovídající pod-
klady projektantům pro výstavbu 
nadjezdu nad tratí,“ vzpomenul 
další argument, proč se záměr 
z roku 1996 začíná oživovat, 

Miroslav Dokoupil. Zpracování 
rozsáhlého projektu a jeho pro-
jednání v územním a stavebním 
řízení se dá odhadovat na dva až 
tři roky. „V průběhu té doby pak 
situace zcela jistě ukáže, zda je již 
nezbytná i realizace tohoto mostu, 
nebo lze ještě s jeho výstavbou 
posečkat. K vlastní výstavbě by 
mohlo dojít nejdříve v roce 2010 
a o výstavbě bude rozhodnuto až 

v návaznosti na vznikající potřeby 
dopravy ve městě. Jsme přesvěd-
čeni, že vedení i rada města se 
staví k problémům města a jeho 
občanů i v tomto případě zcela 
odpovědně a záležitost výstavby 
není možné začít připravovat až 
poté, co budou ulice našeho měs-
ta narůstající dopravou ve městě 
zahlceny a zcela neprůjezdné,“ 
uzavřel Miroslav Dokoupil.  (pp)

HOLIDAY WORLD: Pražský mezinárodní veletrh cestovního 
ruchu je vždy vrcholem propagačních aktivit Euroregionu Bes-
kydy. Proto se na něm sešla i silná reprezentace Frýdku-Místku: 
Zleva náměstci primátorky Michal Pobucký a Petr Cvik, dále radní 
Petr Rafaj a Ivan Vrba, mezi nimiž slovenskou část euroregionu 
zastupuje Miroslav Rejda. 

Logopedická MŠ
Další školní zařízení možná 

přejde z Moravskoslezského 
kraje na Statutární město Frý-
dek-Místek. Změnu zřizovatele 
si radní umí představit u Mateř-
ské školy logopedické, Frýdek-
-Místek, která se dlouhé roky 
zabývá výchovou a vzděláváním 
dětí se zdravotním postižením. 

Podpora plavání
Rada města schválila finanční 

prostředky ve výši 430 tisíc korun 
na plavání žáků 2. a 3. tříd základ-
ních škol zřizovaných Statutárním 
městem Frýdek-Místek. „Plavání je 
jistě potřebná dovednost, proto pla-
vecké výcviky podporujeme,“ uvedl 
náměstek primátorky Petr Cvik.

Rejstříky online
Také na místecké budově 

magistrátu na Palackého ulici lze 
již pořizovat na oddělení matriky 
výpisy z rejstříku trestů on-line.

Vlajka pro Tibet
Také letos bude 10. března na 

budově magistrátu ve Frýdku-Míst-
ku vlát tibetská vlajka v rámci akce 
Vlajka pro Tibet. Rozhodla o tom 
rada města, která obdržela dopis 
občanského sdružení Lungta k při-
pomenutí 49. výročí povstání proti 
čínské okupaci ve Lhase.

Další parkoviště
Rada města rozhodla o zadá-

ní zpracování projektové doku-
mentace na výstavbu parkoviště 
na ulici V. Nezvala.

Cena města
Slavnostní večer předání Ceny 

statutárního města Frýdku-Místku 
za rok 2007 se uskuteční v pátek 
14. března v 16 hodin v Nové scé-
ně Vlast. Kulturní program zajistí 
žáci ZUŠ Frýdek-Místek.

Výročí odporu
Statutární město Frýdek-Mís-

tek a Český svaz bojovníků za 
svobodu Frýdek-Místek zvou na 
vzpomínkovou akci u příležitosti 
69. výročí odporu 8. pěšího plu-
ku proti německým okupantům v 
místeckých Čajánkových kasár-
nách, která se uskuteční v pátek 
14. března ve 14 hodin u památ-
níku na této ulici.

Velikonoční veselice
Lidový dům ve Frýdku Míst-

ku srdečně zve na Velikonoční 
veselici, která se koná v neděli 
23. března v sále Lidového 
domu od 19 hodin do 1. hodiny 
ranní. K tanci a poslechu hraje 
Marty Party. Na místě dostane-
te i karabáček a vstupenky lze 
rezervovat na tel. číslech: 608 
706 408, 603 504 745.

Máte exponát?
Dům včelařů na Fojtství v 

Chlebovicích hledá pro své 
včelařské muzeum a skanzen 
nové exponáty. Zařízení slouží k 
propagaci včelařství a k výchov-
ně vzdělávací činnosti. Víte-li o 
něčem včelařsky zajímavém, 
nabídněte. (pp)

Vlna nevole se zvedla 
poté, co město muselo kvůli 
kalamitní těžbě upravit les-
ní pěšinu v Palkovických 
Hůrkách. Stěžuje si zejména 
Česká mountainbiková asoci-
ace, která zde provedla o své 
vůli terénní úpravy k většímu 
komfortu jízdy na kole. 

Pracovníci města však její 
zástupce upozornili již dříve na 
skutečnost, že les je hospodář-
ský, nikoliv les zvláštního určení 
se zvýšenou rekreační funkcí, a 
že v případě nutnosti hospodaře-
ní v lese bude pěšina využita pro 
lesnickou činnost. „Bohužel, les 
v Palkovických Hůrkách zasáhla 
kůrovcová kalamita a my jako jeho 
majitel a správce musíme napade-
né dřevo vytěžit, přiblížit a odvézt. 
V opačném případě bychom poru-
šili zákon, kůrovec by se rozšířil do 

dalších lokalit a les by byl postupně 
zcela zničen,“ vysvětlil, proč muse-
la být pěšina rozšířena a ztratila tak 
pro cyklisty jisté kouzlo, náměstek 
primátorky Michal Pobucký.

„Dřevo napadené kůrovcem 
přibližujeme na vývozní místa 
pomocí koní, jsme tedy šetrní k 
životnímu prostředí. Terén v lese 
je ale svažitý a ve třech případech 
se koně ve svahu převrátili. Proto 
jsme byli nuceni vytvořit ve svahu 
tzv. úzkou přibližovací linku, ke 
které jsou již koně schopny dřevo 
přiblížit. Po přibližovací lince je 
pak dřevo přepraveno na odvozní 
místo.  Nastala tedy situace, na 
kterou byli členové ČeMBA upo-
zorněni, a pěšina, kterou upravili, 
musela být rozšířena. Jiné alter-
nativy řešení těžby nebyly vhod-
né,“ dodala tisková mluvčí radnice 
Jana Matějíková.  (pp)

Rozšíření lesní pěšiny 
v lokalitě Palkovické Hůrky

V hypermarketu Tesco na 
sklonku roku znovu proběhla 
tradiční sbírka, jejíž výtěžek 
je věnován neziskové orga-
nizaci Podané ruce, která 
se zabývá osobní asistencí. 
Studenti zde přesvědčova-
li příchozí, aby přispěli na 
dobrou věc a odměňovali je 
vánočními ozdobami.

Nejlepší děvčata byla kon-
cem února odměněna za 
svou píli, i za účasti primá-
torky města Evy Richtrové. Z 
nezávazné konverzace vyply-
nulo, že to mládež neměla 
vůbec jednoduché. Nohy 
bolely, dívky si musely leccos 
vyslechnout, ale nevzdaly se 
a celková suma se pak vyšpl-
hala nad úctyhodných 90 tisíc 
korun. „Znovu se projevilo, 
že lidé u nás patří k nejštěd-
řejším. Vybraná částka byla 
jedna z nejvyšších v republi-
ce. Místní lidé jsou při chari-
tativních akcích citliví, i další 
sbírkové akce ve městě měly 
před koncem roku úspěch. Já 
bych proto chtěla ještě jednou 
všem, kteří přispěli na dobrou 
věc, poděkovat,“ řekla primá-
torka Eva Richtrová. Děvčata 
se jí pak svěřila, že i když se 

Lidé znovu projevili štědrostLidé znovu projevili štědrost

potkala se spoustou dobrých 
lidí, někteří je prostě „poslali 
do háje“ a jiní zase za politiky, 
nejčastěji prý za Čunkem. Nej-
štědřejší dárce dal najednou 
dvě stě korun. Jejich vybírání 
se ovšem nelíbilo bezdomov-
cům, před kterými se stu-
dentky střední zdravotní školy 
musely mít na pozoru.  (pp)

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ: Sbírka 
Pomáhejte s námi měla úspěch. 
Občanské sdružení Podané ruce 
díky ní získalo přes 90 tisíc korun.

Foto: Petr Pavelka

HOLD BÁSNÍKOVI: Padesátileté výročí úmrtí Petra Bezruče si u 
bludných balvanů před stejnojmenným kinem připomněly primá-
torka Eva Richtrová, vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy Ilona Nowaková a kronikářka města Anna Nováková. 

Foto: Petr Pavelka
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Ačkoliv běžná praxe po 
zavedení nových jízdních 
řádů v městské hromadné 
dopravě velí po první nárazo-
vé vlně nespokojenosti, která 
pramení zejména z obecné 
neochoty přizpůsobit se no-
vým poměrům, ponechat 
systém až půl roku, během 
něhož se shromažďují připo-
mínky, radnice se snažila vyjít 
občanům vstříc a už od 3. 3. 
doznají některé linky prvních 
změn reflektujících získané 
podněty.

„Na základě obdržených při-
pomínek cestujících a na základě 
vyhodnocení změn v městské 
hromadné dopravě provedených 
s účinností od prosince loňského 
roku dochází ke korekci optimali-
zace městské hromadné dopravy 
a ke změnám jízdních řádů měst-
ské hromadné dopravy,“ informo-
val náměstek primátorky Petr Cvik, 
který věří ve zklidnění situace.

Nejdůležitější změny jízdních 
řádů městské hromadné dopra-
vy lze shrnout následovně:

Linka č. 1 a 2 
Trasa zůstala zachována, po 

19. hodině večer jsou spoje obou 
linek zkoordinovány na vzájemný 
přestup na železniční stanici v 
obou směrech. Zde je také zajiš-
těna návaznost na železniční 
dopravu. V dopoledním sedle je 
zajištěn přestup mezi těmito linka-
mi vždy v jednom směru. Vybra-
né spoje budou prodlouženy na 
konec ul. Nad Lipinou. Více spojů 
bude zajíždět k poliklinice.

Linka č. 3
Beze změn

Změny v jízdních řádech od 3. březnaZměny v jízdních řádech od 3. března
Linka č. 4

Zrušena
Linka č. 5 

Došlo k úpravě odpoledních 
spojů z Lískovce, časové polo-
hy spojů jsou přizpůsobeny 
požadavkům školy v Lískovci. O 
víkendech jsou spoje této linky 
navázány na vlakové spoje.

Linka č. 6 
Změna trasy – ve směru žel. 

st. nejede přes Rivieru kotel-
nu (tj. po ul. 28.října), nýbrž po 
Frýdlantské ulici, přes Politických 
obětí, autobusové nádraží, polikli-
niku, dále po své původní trase. 
Dopravu na sídliště Riviera přes 
ulici 28. října posílí nové linky s 
pracovním názvem 19 a 20. 

Linka č. 7 
Změna trasy – není vede-

na přes nemocnici, Vyhlídku a 
Povodí Odry, nýbrž z Lískovecké 
přímo na Revoluční, Magistrát, 
přes Gustlíčka na Dobrovského.

Tato linka nově není ukončena 
na žel. st. Ve zbývajícím úseku 
trasy je vedení zachováno. Ve 
směru od Sviadnova obslouží 
spoje zastávku Poliklinika. Touto 
linkou je nově zajištěna obsluha 
Nových Dvorů v přepravní vazbě 
zajišťované doposud linkou 4, a to v 
časech pro návoz a odvoz školáků. 
Ve výsledku úpravy trasy linky 7 při-
náší nárůst kilometrového výkonu. 
Novou trasou linky 7 je zajištěna 
chybějící vazba Nové Dvory s loka-
litou U Gustlíčka a magistrátem.

Linka č. 9 a 10 
Linky opět jako rychlé, okruž-

ní s výchozí zastávkou v Místku 
„Poliklinika“. Nově nebudou linky 
zajíždět na autobusové nádraží. 

Jsou navrženy ve 30 min. interva-
lu pro nasazení dvou vozů, které 
přejíždějí mezi oběma linkami.

Linky č. 19 a 20
Nové linky, které pojedou na 

trase Poliklinika – sídliště Rivie-
ra – Ostravská – Anenská – Sle-
zan 01 – magistrát – železniční 
stanice – poliklinika.

Celkově byly přidány spoje 

po devatenácté hodině – v pod-
statě na všech linkách městské 
hromadné dopravy, zlepšil se 
návoz a odvoz na směny v pod-
nicích s nepřetržitým provozem.

ÚPRAVA ZASTÁVEK: Kromě jízdních řádů se upravují také místa pro zastavení autobusů.
Foto: Petr Pavelka

Někteří rodiče si určitě v 
posledním únorovém týdnu 
vzpomněli na úspěšné letní 
Prázdniny ve městě. V době 
jarních prázdnin spousta z 
nich řešila, jak zabavit své dítě. 
Už nyní jim můžeme dát jisto-
tu, že v létě se znovu budou 
moci spolehnout na rozsáh-
lou nabídku aktivního využití 
volného času, kterou chystá 
znovu radnice ve spolupráci se 
Střediskem volného času Klíč.

Po předchozích dvou úspěš-
ných ročnících programu Prázd-
niny ve městě se připravuje 
ročník třetí. „Opět zde vznikne 
soubor programů pro všechny 
děti, které tráví letní prázdniny 
nebo jejich část ve městě,“ ujis-
til Patrik Siegelstein, zástupce 
ředitele SVČ Klíč.

Prázdninový program má obsa-
hovat různé volně přístupné aktivi-
ty, nabízející pestré využití volného 
času, například pohybové aktivity, 
výtvarné dílny, hry, soutěže, turna-
je, deskové hry, ukázky tábornic-

Prázdniny ve městě budou i letosPrázdniny ve městě budou i letos

PRÁZDNINY VE MĚSTĚ: Aby se děti ani v létě nenudily.
Foto: Petr Pavelka

kých dovedností, výlety, exkurze a 
další. Na akci budou spolupracovat 
vedle Střediska volného času Klíč 
další subjekty, které se zabývají 
volným časem dětí a mládeže ve 
Frýdku-Místku. 

„Subjekty, které mají zájem se 
zapojit do programu „Prázdniny 
ve městě“ a chtějí se tak spolu-
podílet na tvorbě prázdninového 
programu pro děti a mládež, 
mohou již nyní kontaktovat Stře-

disko volného času Klíč,“ vyzval 
Martin Sysala, koordinátor pro-
jektu na frýdecko-místecké rad-
nici. Harmonogram všech akcí 
programu se tak může postupně 
plnit a zveřejněn bude v červnu. 
Organizátoři hodlají zachovat 
praxi s hracím plánem s přes-
ným rozpisem jednotlivých pro-
gramů i zábavné soutěžní akce 
„Ahoj prázdniny!“ na jejich úvod 
i závěr.  (pp)

Do sportu jde téměř 18 milionůDo sportu jde téměř 18 milionů

Statutární město Frýdek-
-Místek investuje do zdraví 
svých občanů. Letos uvolnilo 
na podporu sportu téměř 18 
milionů korun, což je ještě 
o čtyři miliony více než loni. 

Finanční prostředky získají 
sportovní organizace, kluby, 
oddíly i kroužky. Peníze jsou 
určeny na uhrazení provoz-
ních nákladů, odměn trenérů, 
výdajů na sportovní vybavení 
i pořádání soutěží. 

„Nejvíce financí bude rozdě-
leno z Centra sportu, a to 13,1 
milionu korun, ze Sportovního 
fondu bude uvolněno 1,5 milio-
nu a z městského rozpočtu 3,3 
milionu korun,“ vysvětlila jednot-
livé položky, které uspokojí spor-
tovně laděnou veřejnost, tisková 
mluvčí radnice Jana Matějíková. 

Největší dotace z Centra 
sportu připadne Hokejovému 
klubu Frýdek-Místek (4,2 miliony 
korun) a Fotbalu Frýdek-Místek 
(1,8 milionu korun). Ze sportov-
ního fondu získá nejvyšší finanč-
ní částku Škola TaeKwon-Do ITF 
Frýdek-Místek (133 tis. korun). Z 
městského rozpočtu odčerpají 
nejvíce peněz extraligoví házen-
káři a extraligové volejbalistky (1 
milion korun) a poprvé z něj zís-
kají peníze třetiligoví fotbalisté 
Frýdku-Místku, kterým připadne 
půl milionu korun. 

„Myslím si, že jsou to smys-
luplně využité prostředky, kdo 
sportuje, ať už vrcholově nebo 
rekreačně, ten se nenudí a nemá 
tendenci sklouznout k nezdra-
vému zahálčivému životu nebo 

k drogám a podobně,“ myslí si 
náměstek primátorky Petr Cvik. 
Ten je rád, že se podařilo pro-
sadit navýšení prostředků do 
Centra sportu, které podporuje 
vrcholové mládežnické kluby, ale 
i do Sportovního fondu, z něhož 
jsou podporovány další organi-
zace, které se věnují sportování 
mládeže. Z městského rozpočtu 
je podporován sport dospělých. 
„V tomto případě jsme tradičně 
podpořili týmy, které hrají nejvyš-
ší domácí soutěž, a nově zastu-
pitelstvo rozhodlo o půlmilionové 
dotaci pro dospělý tým Fotbalu 
Frýdek-Místek. A také tady je 
to podle mého názoru správně, 
fotbal, byť třetiligový, je ve městě 
na vzestupu a do Stovek proudí 
na zápasy Moravskoslezské fot-
balové ligy tisíce diváků. Když 
si k tomu připomenu úspěšné 
tažení fotbalistů v pohárové bitvě 
a podzimní fantastickou výhru 
nad Baníkem Ostrava 2:0, které 
aplaudovalo pět tisícovek diváků, 
myslím si, že musíme při pře-
rozdělování peněz zohledňovat 
i tu skutečnost, kolika lidem ve 
městě nabízí daný sport atrak-
tivní podívanou. Fotbal je stále 
nejpopulárnějším sportem, a 
jak se zdá, nejinak je vnímán i 
v našem městě. Proto dostal od 
města dotaci,“ vysvětlil náměstek 
primátorky Petr Cvik.  (pp)

Rok 2007 Rok 2008 navýšení
Centrum sportu 11.100.000,- 13.100.000,- 2.000.000,-
Sportovní fond 950.000,-  1.500.000,-  550.000,-
Bruslařský klub F-M 250.000,-  300.000,-  50.000,-
Beskydská šachová škola – extraliga 250.000,-  500.000,-  250.000,-
Fotbal F-M – MSFL sk.B – muži 500.000,- 500.000,-
SKP F-M, odd. házené – extraliga muži 600.000,- 1.000.000,- 400.000,-
TJ Sokol F-M, odd. volejbalu – extraliga ženy 750.000,- 1.000.000,- 250.000,-
Celkem 13.900.000,- 17.900.000,- 4.000.000,-
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V pátek 15. února se konal 
na ZŠ a MŠ Naděje ve spolu-
práci se SRPŠ maškarní kar-
neval. Byla to první společná 
akce pořádaná po spojení MŠ 
K Hájku a ZŠ a MŠ Naděje.

Děti se na tuto akci moc těšily 
a celý týden žily přípravami. Ve 
školce malovaly klauna a jiné 
masky, vyráběly ozdoby a vyprá-
věly si, za co půjdou převlečeny. 
Maminky pak s umem a vtipem 
vytvořily nejrůznější maškarní 
kostýmy pro svoje děti. Rovněž 

V reji masek
rodiče a sponzor Slezská pekár-
na se postarali o občerstvení a 
věnovali dětem nejrůznější las-
kominy a nápoje.

Poděkování patří také ředitel-
ství 9. ZŠ, které pro akci poskytlo 
své prostory. O program celého 
odpoledne se starala agentura 
Zlatý klíč, jejíž moderátoři vtipně 
zabavili skotačící děti. 

Unavené děti pak spokojeně 
odcházely domů s představou, 
že by rády zase něco podobné-
ho prožily.  Jitka Hlostová

KARNEVAL: Soutěžní úkoly zvládl i Koblížek. Nebo to byla dýně či rajče :-)?  Foto: Petr Pavelka

MASKY: Vedle tradičních hrdinů dětských světů nechyběli ani ti 
moderní.   Foto: Petr Pavelka Milí rodiče, děkujeme, že jste nám projevili důvěru.

Na prvním místě výchovně vzdělávacího procesu je rodičov-
ská výchova a péče o dítě předškolního věku od jednoho do šesti 
let. Výchova dítěte záleží v první řadě na vás. Rodina vychovává a 
vede k sebevýchově a sebevýchova je tím nejdůležitějším v životě 
každého jedince. Škola přichází na řadu až jako druhá.

Prvním signálem pro vás, že „něco není v pořádku“, může 
být například skutečnost, že vaše dítě chodí ze školy smutné, že 
se nechce bavit o tom, co ve škole dělalo, že ho učení nebaví. 
Zájem o činnost je přitom dětskou přirozeností stejně jako tou-
ha vstřebávat nové poznatky. Pokud jsou dětem předkládány 
odborníky a s láskou, dítě chodí do školy rádo a učit se ho baví.

Ptejte se učitelů, v čem je vaše dítě dobré, co ho zajímá 
a až poté, co potřebuje doplnit a v čem by se mělo zlepšit. 
Nikdo není jenom špatný a nebo jenom dobrý.

Zajímejte se, jak jsou řešeny přijímací zkoušky na střed-
ní škole, kam se chystáte přihlásit vaše dítě. Zda škola lpí 
na encyklopedických znalostech anebo zda klade důraz na 
logické uvažování a kritické myšlení. A nezapomínejte: „Dítěti 
jsme povinni nejvyšší úctou.“ (J. A. Komenský)

Vzkaz pro děti, které přijdou do naší školy:
Děti, je to jednoduché, být moudrý, znamená správně chá-

pat, správně se vyjadřovat a správně jednat. Není to nic snad-
ného, ale je to cesta. Ve svém životě budete mít stejně jako vaši 
kamarádi a spolužáci 1000 a pak ještě 1 příležitost zjistit, že být 
moudrým člověkem (člověkem vědoucím) je vždy lepší než být 
hlupákem (člověkem nevědoucím). Záleží jenom na vás.

Učte se, čtěte, zpívejte, tančete, surfujte na internetu a 
posílejte SMSky a nekoukejte pořád na televizi, to není k 
ničemu. Mluvte o všem co, vás zajímá, co vás těší, co vás 
trápí se svými rodiči, kamarády a učiteli.

A nezapomeňte se cvičit ve střídmosti, pravdomluvnosti, úctě 
ke všemu živému, a pokud vám zbude čas, pak také v umění 
mlčet. Jednou to pochopíte. Hodně štěstí. Těšíme se na vás.

Vzkaz pro rodiče i prvňáčky

Čtyřka je jednou ze sedmi set škol z celé ČR, která 
je zapojena do projektu Tvořivá škola. Jedná se o ryze 
český projekt vytvořený zkušenými učiteli z praxe, kte-
rý vychází z učení J. A. Komenského. Jsme partnerem 
spolupracujícím na projektu ESF 2007-2013.

Styl výuky, kte-
rým školy pracují, 
se nazývá činnost-
ní učení. Nejedná 
se přitom o žádný 
experiment, ale o 
model výuky pro-
věřený v praxi desít-
kami škol. Důraz 
klademe na český 
jazyk, matematiku, 
fyziku a angličtinu. 
Činnostní učení je 
velmi efektivní styl 
výuky, který umož-
ňuje rozvíjet logické 
myšlení, komunika-
ci i citový život žáků. 
Všem bez rozdílu 
dává možnost zažít 
pocit úspěchu a 
pochopit, co a proč 
se učí. Základem 
naší výuky je samo-
statné objevování 
poznatků žáky pod 
vedením učitele. V 
tom našim učitelům 
pomáhají levné, ale 
důmyslné učební 
pomůcky, které 
si škola nakupuje 
nebo si je žáci sami 
vyrábějí. 

Nový styl výuky si pochvalují nejen naši učitelé, 
ale i rodiče našich žáků. Odpadá složitá domácí pří-
prava. Všemu podstatnému se naučí žáci ve škole. 
Doma pouze procvičují to, co již umí. Ač to zní neu-
věřitelně, například matematika se stává nejoblíbe-
nějším předmětem.

Na Čtyřce se učí nově, to se vyplatí
Důkazem toho, že náš projekt oslovil řadu rodi-

čů, je právě proběhnuvší zápis do prvních tříd. Do 
Tvořivé školy přihlásili své děti rodiče, kteří se zají-
mají o vzdělávací program školy a chtějí pro své děti 
to nejlepší. Činnostní učení přináší dětem radost, 

pocit uspokojení z 
pochopení a dob-
rého zvládnutí uči-
va. Činnostní učení 
děti baví. Podněcu-
je k aktivitě a vta-
huje všechny žáky 
do výuky.

Již šestým rokem 
jsme nabídli opět 
našim předškolá-
kům a jejich rodičům 
pravidelné návštěvy 
školy. Byl pro ně při-
praven projekt „Aby-
chom se školy nebá-
li, abychom se do ní 
těšili“. Nově jsme pro 
děti a jejich rodiče 
připravili „Slavnosti 
Slabikáře“. Překva-
pil nás mimořádný 
zájem rodičů o výu-
ku v Tvořivé škole. 
Rodiče zajímal 
vzdělávací program 
školy, zajímali se o 
principy, na kterých 
je Tvořivá škola 
postavena, a zda 
jsou tyto realizovány 
v praxi. Naši učitelé 
předvedli rodičům 
předškoláků zásady 

činnostního učení v praxi také v lednu, kdy proběhl v 
prvních třídách Den otevřených dveří.

Výsledkem našeho úsilí je otevření dvou prv-
ních tříd, které nepřeplňujeme, aby se učitelé moh-
li svým žáčkům individuálně věnovat a uplatňovat 
principy činnostního učení.

Žáci sedmých tříd Základní 
školy ul. 1. máje ve Frýdku-
-Místku strávili druhý týden v 
únoru na horách. V pondělí 11. 
2. jsme odjeli na dlouho oče-
kávaný lyžařský zájezd, který 
se konal na Horní Bečvě. 

Ubytováni jsme byli v hotelu 
Pekárny Rališka a ten byl po 
dobu šesti dnů naším druhým 
domovem. Byli jsme rozděleni 
podle svých lyžařských doved-
ností do tří skupin a pod vede-
ním našich učitelů – instruktorů 
Mgr. Ivo Řehy, Mgr. Vladimíra 
Nemečkaye a Mgr. Jarmily Thie-
lové jsme se zdokonalovali a učili 
lyžařským a běžeckým doved-

Sedmička byla na lyžákuSedmička byla na lyžáku
nostem. Počasí se nám opravdu 
vydařilo, svítilo sluníčko, sněhu 
bylo dostatek a také nálada 
byla skvělá. Na konci lyžařské-
ho výcviku se konaly závody na 
běžkách a ve slalomu.

A že jsme byli opravdu dobří, 
svědčí to, že jsme se závodu 
nejen zúčastnili, ale všichni, i ti, 
kteří začínali, jsme je úspěšně 
dokončili. Třešnička na dortu 
byla závěrečná diskotéka, kde 
se upevnily naše kamarádské 
vztahy, a tak spokojeni a bez 
úrazu jsme odjížděli domů se 
spoustou zážitků a velkým přá-
ním si to v příštím roce znovu 
zopakovat. 

Telefony ZŠ Chlebovice
Od 1. 3. 2008

nová telefonní čísla:
ZŠ – 595 178 222 
MŠ – 595 178 221 
ŠJ – 595 178 220 

Již čtvrté kolo besed s pra-
covníkem frýdecko-místecké-
ho muzea a historikem Jaro-
mírem Poláškem uspořádala 
školní družina při Základní 
škole Jiřího z Poděbrad.

Zajímavé besedy ve školní družině
První z lekcí s názvem Kam 

s ní byla zaměřena na odpady. 
„Děti se dozvěděly, jak s odpa-
dy nakládat a jak je třídit,“ řekla 
vedoucí školní družiny Martina 
Pindlová a pokračovala: „Násle-

dovala beseda s názvem Teče 
voda teče, po ní jsme se zašli 
podívat na zámek, kde nám 
pan Polášek vyprávěl o Váno-
cích dříve a dnes.“ Poslední 
z cyklu besed byla věnována 

pověstem o Frýdku-Místku. 
„Poutavé vyprávění v místním 
nářečí přiblížilo dětem kolorit 
minulé doby a otevřelo dávno 
zapomenuté příběhy,“ dodala 
na závěr Martina Pindlová  (rs)
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Milí rodiče, rádi bychom vám 
touto cestou nabídli možnost 
vzdělávání vašich dětí na dru-
hém stupni 4. základní školy.

Vyučujeme podle Školního 
vzdělávacího programu:

Důvěra – Porozumění – Radost 
– Poznávání.

Motivační hesla Školního 
vzdělávacího programu:

Se všemi se počítá. Všichni 
jsou motivování. Všichni mohou 
být úspěšní.

A čím se lišíme od ostatních?
- Od 6. ročníku se všichni žáci 

učí dvě hodiny týdně druhý cizí 
jazyk (NJ, RJ) pod vedením plně 
aprobovaných vyučujících.

- Výuka probíhá v moderní 
učebně s využitím nejnovější 
audiovizuální techniky.

- V 6. ročníku je zaveden nový 
předmět Osobnostní a sociální 
výchova – tento předmět posky-
tuje žákům vědomosti, utváří 
postoje, které jsou nezbytné pro 
vedení zdravého života, a rozvíjí 
klíčové dovednosti potřebné pro 
každodenní život.

- V 6. ročníku je rovněž posí-
lena 1 hodina tělesné výchovy 
pro správný tělesný rozvoj a 
zdraví všech dětí.

- Od 7. do 9. ročníku je nabíd-
nuta celá škála volitelných před-
mětů, které se zaměřují na indi-
viduální potřeby každého žáka, 
například Seminář z matematiky 
a českého jazyka, Konverzace 

Čtyřka – škola, která dává šanci všem
v cizím jazyce, Hudební dílna, 
Výtvarné techniky, Digitální tech-
nologie, Základy administrativy, 
Společenskovědní seminář.

- Velkou výhodou je rovněž 
optimální naplněnost tříd (v 
průměru 20 žáků ve třídě), což 
umožňuje skutečně individuál-
ní přístup. Máme jistotu, že na 
nikoho ve vyučování nezapome-
neme a že všichni pracují.

- Další velkou předností naší 
školy je téměř 100% aprobova-
nost všech pedagogických pra-
covníků školy.

- Jsme aktivně zapojeni do 
řady projektů – Projekt Občan, 
Adopce na dálku aj.

- Na naší škole pracuje 
pěvecký sbor, který dosahuje 
vynikajících úspěchů na kraj-
ských přehlídkách.

- Spolupracujeme s řadou 
organizací a neustále se snaží-
me propojit život školy s běžným 
životem každého žáka.

Toto jsou některé z důvodů, 
proč vybrat pro vaše dítě ke 
vzdělávání na 2. stupni právě 
naši školu. Budeme rádi, proje-
víte-li nám důvěru a svěříte své 
dítě naší škole. Jakékoliv infor-
mace vám poskytne zástupce 
ředitele školy pro 2. stupeň Mgr. 
Yweta Vítková. 

Rovněž je možné naši školu 
kdykoliv osobně navštívit.

Tel. kontakt: 558 432 551, 
774 631 485.

Ve čtvrtek 17. ledna se v 
jídelně Základní školy Jiřího 
z Poděbrad sešly děti prvního 
stupně a předškoláci na tra-
dičním karnevalu.

„Celým zábavným odpoled-
nem plným soutěží a her děti 
provázel šašek,“ uvedla vedoucí 
školní družiny Martina Pindlová 
a pokračovala: „Děti stavěly 
komíny z kostek, tančily metlový 
tanec, tanec se skalpy, chodi-
ly co nejrychleji po papírových 
stopách. Na všechny připrave-
né hry se během karnevalu ani 
nedostalo.“

I letos vítězila mezi dětmi 
nápaditost inspirovaná pohád-
kovými příběhy a moderními 
populárními hrdiny. „Mohli jste 
tu potkat vodníky, malou moř-
skou vílu, Spidermany, šašky, 
princezny, nejrůznější zvířátka, 
berušky a kovboje. Na závěr byly 
vyhodnoceny ty nejlepší masky 
jak mezi většími dětmi, tak i mezi 
nejmenšími předškoláky,“ dopl-
nila Martina Pindlová a uzavřela: 
„A koho zrovna nezaujal taneční 
rej nebo soutěžení, mohl zkusit 
štěstí v tombole nebo ochutnat 
vynikající dobroty z dílny kucha-
řek naší školní jídelny.“

Renata Spustová

Karnevalový rej na prvním stupni

Znáte to asi všichni. Jakmile 
se list kalendáře otočí na měsíc 
listopad, začneme se dívat čas-
těji na zprávy, zejména na před-
pověď počasí. Kdy to přijde? 
Napadne, nenapadne? Bude ho 
dost? Jak dlouho vydrží? Ano, 
mluvíme o sněhu. Díky rozma-
rům matky přírody je to letošní 
zimu opět trošku komplikované.

Ani tyto problémy však neod-
radily Stanici mladých turistů Frý-
dek-Místek uspořádat, jako kaž-
dý rok, v měsíci lednu lyžařské 
kurzy pro mateřské školy. Letos 
byl první v termínu 7.-11. ledna a 
zúčastnilo se ho sto deset dětí.

Na ten druhý jsme si museli 
trošku počkat. Důvod byl zřejmý 
– nebyl sníh. Měsíc únor už byl 
k nám příznivější. Vlek na Zlat-
níku se pro malé předškoláky z 
frýdeckých mateřských škol roz-
jel 4. února. Pro všechny účast-
níky začal těžký týden. Počasí 

Rodina lyžařů má nové přírůstky

si s námi zahrávalo – zažili 
jsme sluníčko, déšť i sněžení. 
Všech osmdesát malých adep-
tů lyžařské abecedy to zvládlo 
na jedničku! 

V pátek tak mohl pan král 
spolu se svými spolupracovníky 
pasovat své poddané na „lyžaře“. 
Pochvalně se také zmínil o svých 
pomocnících, kterých nebylo 
málo – o děti se jich staralo v 
každém z turnusů více než třicet. 

Nebyli to jen lyžařští instruktoři. 
Malí lyžaři potřebovali vysmrkat, 
vyčůrat, otevřít termosku, pohlí-
dat při vystupování z vleku.

Chceme využít našeho článku 
také k tomu, abychom poděkovali 
všem, kteří spolu s námi neúnav-
ně a s obrovským elánem každo-
ročně připravují naše nejmenší 
na sportovní dráhu lyžaře. 

Jsou to externí spolupracov-
níci SMTu, vlekaři ze Ski klubu 
Vratimov s.r.o., autodopravce 
fa. Liberda Staříč. V neposlední 
řadě děkujeme všem rodičům za 
důvěru a pochopení.

Asi i díky podobným akcím je 
český národ nebývalou lyžařskou 
velmocí z hlediska počtu lyžařů. 
Na našich sjezdovkách přibývá 
každoročně mnoho těch, kteří pro-
padají kouzlu „bílého opojení“. A to 
také zásluhou naší lyžařské školy.

Za Stanici mladých turistů 
Pavla Kozáková
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

Platnost ceníku od 1. 9. 2007
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

Ceník abonentní vstupenky – letní
Kategorie Celodenní “Odpolední od 16 h.”
dospělí + mládež nad 10 let 70,00 Kč 55,00 Kč
děti 4-10 let, od 65 let, ZTP + ZTP/P 45,00 Kč 35,00 Kč
děti do 3 let zdarma zdarma

Cena čipu

Plavání veřejnosti
Středa 17.00 - 21.00
 v hodinových intervalech
Čtvrtek 20.00 - 21.00
Pátek  19.00 - 20.00 

Ceny:
Dospělí 30 Kč,
Děti do 10 let 20 Kč,
Záloha na klíč 20 Kč
Telefon - bazén: 558 425 538

Plavenky:
Pondělí 20.00 - 21.00 
Úterý 20.00 - 21.00
Středa 19.00 - 20.00

Bazén na 11. ZŠ
Čtvrtek 19.00 - 20.00
Pátek  17.00 - 18.00
cena plavenky:
20 vstupů - 500 Kč pro dospělé
Platnost plavenky je omezena 
do 27. 6. 2008. Plavenky (per-
manentní vstupenky) proplácejí 
zájemcům zdravotní pojišťovny.

Plavecký kroužek:
Úterý 16:00 - 17:00
Pátek 15:00 - 19:00
v hodinových intervalech
(Poslední hodina pro dospělé 
neplavce)

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 (vstupné 
na abonentku je levnější než 
jednorázové vstupné)
- žádné fronty (abonent se 
nezdržuje ne recepci platbou 
za vstup a rovnou vstupuje přes 

turniket, až do naplnění kapaci-
ty bazénu)
- 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

sobota 1. 3. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi 
neděle 2. 3. 16:00 - 17:30 bruslení veřejnosti 
středa 5. 3. 16:00 - 17:30 bruslení veřejnosti 
sobota 8. 3. 08:30 - 09:30 bruslení rodičů s dětmi
neděle 9. 3. 16:00 - 17:00 bruslení veřejnosti

UKONČENÍ SEZÓNY

Děti do 4 let zdarma
Děti a mládež (4-18 let) 25,- 
Doprovod bez bruslí 25,- 

Dospělí 35,- 
Broušení bruslí 30,- 
Půjčování bruslařských bot 35,- 

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI – BŘEZEN 2008

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

Ceník bruslení veřejnosti a služeb

Provozní doba saun na krytém aquaparku
Pondělí smíšená 14:00:00 21:00:00
úterý smíšená 14:00:00 21:00:00
středa ženy 14:00:00 21:00:00
čtvrtek muži 14:00:00 21:00:00
pátek smíšená 14:00:00 21:00:00
sobota smíšená 14:00:00 21:00:00
neděle a svátky smíšená 14:00:00 21:00:00

KOLO TERMÍN DEN DOMA VENKU SOUPEŘ Odjezd
      ZAČÁTEK ZAČÁTEK                  

16. 15. 3. SO DOMA   SK SIGMA OLOMOUC B
      10.15                 
17. 22. 3. SO  VENKU MFK KARVINÁ 13.00
        15.00 hřiště Bažantnice              
18. 29. 3. SO DOMA   FC MSA DOLNÍ BENEŠOV
      10.15                 
19. 6. 4. NE   VENKU FC TESCOMA ZLÍN B 7.30
        10.30 hřiště Fryšták               
20. 12. 4. SO DOMA   SK SULKO ZÁBŘEH
      10.15                 
21. 19. 4. SO DOMA   FC VYSOČINA JIHLAVA B
      10.15                 
22. 27. 4. NE   VENKU 1.FC SLOVÁCKO 6.45
        10.15 hřiště Kunovice               
30. 1. 5. ČT   VENKU 1.FC BRNO B 6.45
        10.15                
23. 3. 5. SO DOMA   MSK BŘECLAV
      10.15                    
24. 11. 5. NE  VENKU FC DOSTA BYSTRC 13.00
        16.30                  
25. 17. 5. SO DOMA   FK MUTĚNICE
      10.15                    
26. 25. 5. NE   VENKU SK LIPOVÁ 13.30
        16.30                 
27. 31. 5. SO DOMA   1.SC ZNOJMO
     10.15                  
28. 7. 6. SO   VENKU SK SLAVIA KROMĚŘÍŽ 11.00
        14.00                   
29. 14. 6. SO DOMA  SK UNIČOV
      10.15                  

Rozlosování Moravskoslezské fotbalové ligy – jaro 2008

7. třída
TJ Nový Jičín - HC Frýdek-Mís-
tek 3:3 (1:1,1:0,1:2)
9. Fojtík (Volný), 49. Fojtík (Vol-
ný), 54. Volný (Sonnek)

3. třída
SK Karviná „A“ - HC Frýdek-Mís-
tek „A“ 2:3 (0:1,1:1,0:1,1:0)
HC Frýdek-Místek „A“ 
– HC Oceláři Třinec „A“ 6:3 
(0:0,3:1,1:0,2:2)
HC Slezan Opava „A“ - 
HC Frýdek-Místek „A“ 6:2 

(2:1,2:0,2:1,0:0)
HC Frýdek-Místek „A“ – HC Bohu-
mín „A“ 13:4 (3:1,4:1,3:2,3:0)

Dorost
HC Frýdek-Místek - HC Kopřiv-
nice 7:0 (0:0,3:0,4:0)
31. Čahoj, 32. Mičulka (Vacula), 
37. Dubčák, 44. Sovadník (Slí-
pek), 45. Kurovský (Herman), 
45. Mičulka, 49. Herman (Kimla)
HC Žďár nad Sázavou - HC Frý-
dek-Místek 2:1 (0:1,0:0,2:0)
20. Kurajský (Bartek)

Z HOKEJE

Extraligové družstvo junio-
rek si vybojovalo postup mezi 
osm nejlepších družstev České 
republiky a po přestávce děv-
čata čeká třetí část soutěže.

Ve skupině se frýdecko-
-místecké volejbalistky utkaly s 
DDM Brno, Slávií Praha a Čes-
kým Krumlovem, a to s každým 
soupeřem 4 utkání. Ztratily jen 
utkání se Slávií, spravedlivě si 
rozdělily body s Krumlovem. 
DDM Brno přehrály ve všech 
čtyřech utkáních.

Na konci roku se muselo 
družstvo vyrovnat se změnou 
trenéra. Trenér Tibor Brida byl 
povolán k ženám a nastupující 
trenér Pavel Kožuch vstoupil 
do rozjeté soutěže, což není 
právě jednoduché. Společný 
cíl se však podařil a děvčata si 
to zaslouží.

Nutno připomenout spolupráci 
mezi vedením družstva žen Jiřím 
Zaoralem, trenérem Tiborem Bri-

Volejbalové juniorky se probojovaly do play offVolejbalové juniorky se probojovaly do play off

dou a mladými juniorkami. Hele-
na Kojdová a Darina Košická si 
našly své místo v extralize žen 
a ostatní talentovaná děvčata 
docházejí na tréninky, což je pro 
ně motivace. Na konci března se 
koná kvalifikace na ME v junior-
kách a zrovna tato dvě děvčata 
jsou v hledáčku reprezentačních 
trenérů. Držme jim palce, ať se 
do Estonska podívají.

„V prvním zápase play off nás 
čeká těžký soupeř VK KP Brno. 

V podzimní části jsme sehráli s 
Brnem bojovné utkání a těsně 
jsme prohráli 3:2. Pokusíme se 
udělat vše pro úspěch,“ ujišťuje 
asistentka trenéra Pavla Pavel-
ková, která současně už nyní 
zve příznivce volejbalu na sobo-
tu 29. 3., kdy se na 6. ZŠ od 9 
hodin uskuteční juniorský turnaj 
Memoriál Sandry Lichnovské a 
Evy Konderlové. Uctěte spolu s 
námi památku dvou báječných 
děvčat a skvělých volejbalistek.

nemohl nic změnit na tom, že 
naše hráčky skončí po základ-
ní části extraligy na sedmém 
místě a v play off půjdou na 
obhájkyně titulu z Brna, které 
mají zajištěnou druhou příčku.
Frýdek-Místek - Slavia Praha 

3:2 (15, 19, -19, -15, 10)
Frýdek-Místek sice porazil 

v domácím prostředí Slavii 3:2, 
čímž ještě držel naději, že v 
konečném účtování základní 
části tohoto soupeře ještě pře-
skočí, ale dnes už víme, že se 
tak nestane.

(Pokračování na straně 7)

Sokolky čekají obhájkyně z BrnaSokolky čekají obhájkyně z Brna

EXTRALIGOVÝ VOLEJBAL: Hráčky Sokola Frýdek-Místek půjdou v 
play off na Brňanky.   Foto: Petr Pavelka

Poslední únorový zápas 
volejbalistek Sokola Frýdek-

-Místek s Přerovem, hraný po 
uzávěrce tohoto vydání, už 
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Z ATLETIKY

(Pokračování ze strany 6)
Duel potvrdil vyrovnanost 

obou týmů, když nejprve domácí 
nedovolily Pražankám víc než 
15, resp. 19 bodů, aby se pak 
situace zcela obrátila. Naštěstí 
ani hostující hráčky křivku výko-
nu neudržely a zkrácený set 
byl už opět v jednoznačné režii 
sokolek. 

Brno - Frýdek-Místek
3:0 (16, 21, 18)

V listopadu svedly sokolky 
s tímto soupeřem v domácím 
prostředí pětisetovou bitvu, na 
brněnské palubovce ovšem pro-
hrály zcela jednoznačně, když 

jen v druhém setu o bod pokořily 
dvacítku. Problémy měly zejmé-
na na příjmu, Brňanky se pre-
zentovaly skvělým servisem. 

Prostějov - Frýdek-Místek
3:0 (21, 12, 12)

Proti vítězkám základní čás-
ti soutěže a jednoznačným 
favoritkám, které nyní trénuje 
bývalá trenérka Frýdku-Místku 
Táňa Krempaská, to jakžtakž 
šlo pouze v prvním setu. Pak 
se projevila absence mladých 
hráček v kádru, které pomáhaly 
v mládežnické kategorii, sokolky 
vůbec neměly alternativu, jak 
zápas zdramatizovat.  (pp)

Sokolky čekají obhájkyně z Brna

Ve dnech 15. a 16. února 
se v chorvatském hlavním 
městě uskutečnil hokejový 
turnaj ročníku 98. Turnaje 
se zúčastnilo 13 týmů z 5 
zemí střední Evropy. Jediný 
zástupce České republiky 
– hokejisté HC Frýdku-Míst-
ku se s celkovou bilancí čtyř 
vítězství, dvou remíz a jedné 
porážky umístili na 6. místě.

Tým nejmladších hokejistů 
Frýdku-Místku vedený trenérem 
Michalem Bobokem nastoupil 
ve svém prvním utkání základní 
skupiny proti družstvu MK BLED 
ze Slovinska. V tomto velmi 
vyrovnaném utkání naši hokejis-
té utrpěli první a jedinou porážku 
na turnaji 1:0. Ve druhém utkání 
již hokejisté Frýdku-Místku nepo-
nechali nic náhodě a papírově 
slabšího soupeře KHL Zagreb 
II. porazili vysoko 12:0. Branky 
vstřelili 4x Strakoš, 3x Matějka, 
2x Prokop, Valíček a Svoboda. 
V posledním utkání základní 
skupiny se naši reprezentanti 
střetli s favoritem a pořadatelem 
turnaje KHM Mladost Zagreb. 
V tomto utkání soupeř našich 
hokejistů uplatňoval velice tvr-
dou hru a zvláště podražení na 
často ujíždějící naše hráče, které 
se ve stejné věkové kategorii v 
České republice nevyskytuje 
a trestá se trestným střílením. 

Mladí hokejisté reprezentovali v ZagrebuMladí hokejisté reprezentovali v Zagrebu

Hokejisté Frýdku-Místku ovšem 
rychlostí a technikou bruslení 
soupeře převýšili. Utkání však 
skončilo remízou 1:1. Jedinou 
branku vstřelil Valíček. K postu-
pu do finálové skupiny scházel 
našim hokejistů jediný bod.

Do dalších bojů ve skupině 
o 6. až 9. místo naši reprezen-
tanti nastoupili proti soupeři ze 
Slovinska HSO Olympia Lublaň. 
V tomto duelu naši hokejisté 
zvítězili 3:1. Skórovali 2x Matěj-
ka, Strakoš. Následující utkání 
naši hokejisté svedli s dalším 
slovinským týmem HK Maribor.

V tomto utkání zvítězili 5:0. Branky 
vstřelili 2x Popek, Matějka, Svo-
boda, Vláčil. V posledním utkání 
turnaje se proti našim hokejis-
tům postavil další domácí soupeř 
HK Zagreb I. V tomto duelu naši 
hokejisté remízovali 1:1. Branku 
vstřelil Dan Svoboda a znamena-
la konečné 6. místo v turnaji.

Hokejisté Frýdku-Místku 
se vrátili z Chorvatska s první 
mezinárodní zkušeností ve své 
hokejové kariéře. Ve srovnání s 
prostředím České republiky se 
prostředí Chorvatska vyznačo-
valo podstatně menšími rozměry 
brán, nižší hmotností puku a pře-
devším tvrdými zákroky hraničící-
mi s nebezpečím zranění hráčů. 
Odrazem této hry byly mimo jiné 

i eskorty chorvatské policie, kte-
ré pravidelně doprovázely týmy 
Srbska při cestách mimo dějiště 
hokejového turnaje. Vzhledem 
k obrovskému věhlasu českého 
hokeje všechny zápasy s našimi 
reprezentanty byly pro soupeře 
prestižní záležitostí a soupeř se 
vždy snažil náš tým všemi silami 
porazit. Naši mladí hokejisté s 
nejnižším počtem inkasovaných 
branek, s vysokou kvalitou a 
technickou vyzrálostí, obětavostí 
a odhodlaností bojovat potvrdili 
vysoký kredit českého hokeje 
a patří jim za tento výkon velká 
pochvala a poděkování. Stejná 
pochvala a poděkování patří celé-
mu realizačnímu týmu pod vede-
ním trenéra Michala Boboka.

Závěrem lze s potěšením 
konstatovat, že nejmladší hoke-
jisté Frýdku-Místku se ctí a 
úspěchem obstáli v konkurenci 
hokejových klubů hlavních měst 
Srbska, Chorvatska, Maďarska 
a Slovinska. V konkurenci klubů, 
které jsou sponzorovány velký-
mi nadnárodními společnostmi a 
které svým působením a rozsa-
hem zahrnují stovky hráčů.

Sestava HC Frýdek Místek: 
Václav Sonek, Ondřej Zim-

mermann, Adam Matějka, Adam 
Strakoš, Petr Čibera, Michal 
Svoboda, Antonín Popek, Jaro-
slav Bátra, Pavel Jalůvka, Matěj 
Vláčil, Adam Milan Prokop, Dani-
el Brožák, Matěj Kopeček, Martin 
Valíček. Trenér: Michal Bobok

Zveme všechny příznivce 
a fanoušky Fotbalu Frýdek-
-Místek na zahajovací utkání 
jarního kola MSFL, kde se 
na stadionu Stovky utkají 
ve velice atraktivním utkání 
celky domácího Fotbalu F-M 
a vedoucího celku MSFL SK 
Sigmy Olomouc B. 

Utkání se koná v sobotu 15. 
března v 10.15 hod. „Bude to jis-
tě jedno z klíčových utkání celé 
soutěže, kdy případné vítězství 
našeho celku nad lídrem tabulky 
vytvoří reálnou šanci na boj o 
špici tabulky.

Přijďte všichni podpořit náš 
celek v tomto důležitém utká-
ní, obdobně jako tomu bylo na 
podzim, kdy povzbuzování a 
přízeň fanoušků byla pro Fotbal 
F-M velkým přínosem a tvořila 
vlastně funkci dvanáctého hráče 
týmu,“ zve sportovní ředitel Fot-
balu F-M Radomír Myška. Na 
diváky se těší i všichni hráči, kte-
ří se velmi zodpovědně a cílevě-
domě na toto utkání připravují.

Pozvání na 
zahájení jarní 
části MSFL

Výsledky nejmladších
Nesmírně náročný poslední 

únorový víkend atletů Slezanu 
Frýdek-Místek zakončili v neděli 
ti nejmladší. V Ostravě se konal 
Krajský přebor mladšího žactva 
v hale. Naši atleti vybojovali dvě 
první, jedno druhé, dvě třetí místa 
a celou řadu finálových umístění. 
Michaela Žišková zvítězila na 60 
m časem 8.49 s a přidala 3. místo 
v dálce za 4.02 m. Jakub Zema-
ník zvítězil na 1000 m výkonem 
3:13.78 min., Jan Gerek skončil 
druhý v dálce 1.36 m a Vladimír 
Šmiřák třetí na 60 m časem 8.63 s.
Blahopřejeme a věříme, že nám 
opět mezi mladými rostou další 
budoucí šampióni.

Mikulenka mistrem ČR
Atletika Slezanu Frýdek-Místek 

si připsala další vynikající výsle-
dek. Peter Mikulenka předvedl 
na halovém Mistrovství České 
republiky v Praze skvělý výkon. V 
běhu na 3000 m potvrdil roli favo-
rita a zcela suverénně zvítězil ve 
fantastickém osobním i oddílovém 
rekordu 8:06.97 minuty. Tím vede 
nejen české tabulky, ale také 
potvrdil své ambice na splnění 
limitu na Olympijské hry na „své“ 

trati 3000 m překážek. Výborně si 
vedl i druhý slezanský borec Miro-
slav Lepíček. Po taktickém výko-
nu se z druhého místa ve svém 
rozběhu probojoval do nedělního 
finále v běhu na 800 m, kde vybo-
joval 5. místo v oddílovém rekordu 
1:53.65 min. Oběma blahopřeje-
me a děkujeme za vzornou repre-
zentaci oddílu a města. 

Osobní rekordy atletů
Druhou částí pokračovalo 

halové Mistrovství Moravy a Slez-
ska žactva. Konalo se v Ostravě 
a na programu byl nejkratší sprint 
na 60 m, 60 m překážek, skok 
daleký a vysoký. Závodníci Sle-
zanu Frýdek-Místek tentokrát na 
medaile nedosáhli, ale vylepšili 
si celou řadu osobních rekordů a 
několikrát se probojovali do finá-
le. Na 60 m překážek to bylo 5. 
místo Anny Šmídové v osobním 
rekordu 9.87 s a Nikola Horňáč-
ková. Hladká šedesátka se nejví-
ce vydařila Veronice Moškořové 
8.47 s, která obsadila 6. místo 
a do finále se ještě probojova-
la Michaela Žišková a Nikola 
Horňáčková. V dálce pak byla z 
našich nejlepší na 6. místě Nikola 
Horńáčková výkonem 4.74 m.

Hledám rodiče Ivety Kubalové z Frýdku, která byla členkou tré-
ninkového střediska mládeže ve sportovní gymnastice. Ozvěte se 
prosím na adresu: Ing. Ladislav Řehák, Přístavní 10, 170 00 Praha 

7 Holešovice. Tel: 724542163, E-mail: zdenicka168@seznam.cz
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Již potřetí se ve Frýdku-
-Místku bude konat Festival pro 
Tibet, který pořádá občanské 
sdružení M.O.S.T., se sídlem 
v Ostravě. Tato akce má za cíl 
nejen upozornit na porušování 
lidských práv, ale také přiblížit 
himalájskou kulturu a nabíd-
nout hlubší kulturní prožitek.

Festival zahájí koncert skupi-
ny z Frýdku-Místku Za Hranicemi 
Ticha, jejíž muzika je postavena 
na alikvotním zpěvu za doprovo-
du tibetských mís a různých per-
kusí. Tento meditativní koncert 
se uskuteční 1. března.

Oproti minulým ročníkům bude 
letos novinkou několik večerních 
promítání filmů s tibetskou a mu 
blízkou tématikou. Prvním takovým 
bude večer 7. března (od 18:00) 
s filmy Dítě, které unesli Tibetu, 
Útěk přes Himaláje a za Himalá-
jem. Dítě, které unesli Tibetu je 
film o mladistvém Pančhelamovi 
(významná duchovní funkce v 
Tibetu, osoba spojena s nadějemi 
celého národa), který byl uvězněn 
na neznámém místě čínským 
režimem. Filmy Útěk přes Himaláje 
a Za Himalájem jsou o tibetských 
dětech, které jejich rodiče vypravili 
na nebezpečnou cestu do Nepálu, 
kde mají šanci na školní vzdělání v 
rámci své původní kultury. 

10. března, na Den Tibetu, se 
bude konat další koncert. Tento-
krát představí Tibetský hudebník 
a zpěvák Lobsang tradiční lidové 
písně své kultury za doprovodu 
tradiční tibetské loutny damňen. 
Jako doplněk bude promítání fotek 
krásného Malého Tibetu za dopro-
vodu hry na sitár ostravského uči-
tele kytary Vladimíra Galuska.

V pátek 14. března bude 
aktivista a bývalý disident Sta-
nislav Penc přednášet na téma 
lidských práv a ekologie v Tibe-

Třetí ročník Festivalu pro Tibet
tu. Zaměří se v rámci své před-
nášky i na to, jak můžou běžní 
občané pomoci Tibetu. 

V pondělí 17. března, v mod-
rém salónku místecké knihov-
ny, bude český buddhista Jan 
Buddhista povídat v přednášce 
nazvané Buddhismus v běžném 
životě o tom, co nabízí buddhis-
mus současnému západnímu 
člověku pro jeho všední život. 

V pátek 21. 3. bude mít besedu 
předseda občanského sdružení 
M.O.S.T., v níž povypráví o své 
cestě do Ladakhu-Malého Tibetu 
(mimo jiné do tamních buddhis-
tických klášterů) a o projektu 
sdružení Kmotrovství na dálku, v 
rámci kterého mají Češi možnost 
podpořit kláštery v této oblasti.

Další promítání filmů se ode-
hraje 24. března, tentokrát budou 
mít zájemci možnost zhlédnout 
duchovně zaměřené filmy od 
známých meditativních hudební-
ků Ireny a Vojtěcha Havlových. 
Konkrétně film Kumbamela o 
každoroční veliké duchovní slav-
nosti v Indii, film Agni o životě v 
indických městech a vesnicích, s 
podkresem nahrávek tamní lido-
vé hudby, které Havlovi pořídili 
na svých cestách, a film Puškar, 
spojující filmové a hudební umě-
ní, o místu, kde se podle pověstí 
zrodilo brahma, božské vědomí. 

28. března bude festival 
zakončen dalším promítáním, 
tentokrát filmů českého režiséra 
Poltikoviče, a to jednak Dotek z 
druhého břehu, který se zabývá 
postojem Tibetské kultury ke 
smrti, a také Neviditelné světy, 
o známém léčiteli energie Země 
Marku Pogačnikovi.

Všechny akce, není-li uvede-
no jinak, se budou konat v hor-
ním sále Dobré čajovny, a jejich 
začátek bude v 18:00.

Festival bude vedle informo-
vání zájemců o „zemi pod ochra-
nou bohů“ také propagovat 
možnost pomoci při výstavbě 
ženského buddhistického klášte-
ra v městečku Kaze – ladackém 
údolí Spiti, které leží nedaleko 
tibetských hranic. Právě na stav-
bu kláštera v Kaze půjde výtěžek 
všech akcí festivalu pořádaných 
ostravským sdružením. 

Seznam akcí:
1. března - Za Hranicemi 

Ticha - skupina alikvótního zpě-
vu - 18:00, 60 Kč

Dobrá čajovna FM
7. března - Filmy: Panchen-

lama, Útěk přes Himaláje, Za 
Himalájem - 18:00, 40 Kč

Dobrá čajovna FM
10. 3. - Koncert tradiční tibet-

ské hudby Lobsang + promítání 
fotografií Ladakhu za doprovodu 
hry na stár - V. Galusek - 18:00, 
60 Kč 

Dobrá čajovna FM
14. 3. - Stanislav Penc - před-

náška o aktivismu, ekologii a lid-
ských právech v Tibetu - 18:00, 
50 Kč

Dobrá čajovna FM
17. 3. Jan Matuška - před-

náška „Buddhismus v běžném 
životě“ 18:00, 50 Kč 

Modrý salónek místecké 
knihovny

21. 3. - P. Ďásek - beseda 
o Ladaku (Malém Tibetu) a 
projektu „Kmotrovství na dálku“ 
- 18:00, 50 Kč

Dobrá čajovna FM
24. 3. - Filmy: Havlovi - Kum-

bamela, Puškar, Agni + V lese, 
40 Kč

Dobrá čajovna FM
28. 3. - Filmy Poltikovic - 

Dotek z druhého břehu, Nevidi-
telné světy - 18:00, 40 Kč

Dobrá čajovna FM

8. března se můžete těšit na 
koncert pražského gospelové-
ho souboru Maranatha Gospel 
Choir, který má za sebou již 
několik úspěšných koncertů po 
celé České republice a také v 
zahraničí. Jedinečná atmosfé-
ra, která vás pohltí a zavede do 
spirituálního světa, je podstatou 
gospelové hudby. Maranatha 

Gospelový koncert pro 
Dobrovolnické centrum ADRA

Gospel Choir je sice české 
seskupení, ale i přesto, pokud 
vás zajímá duchovní černošská 
hudba, si přijdete na své.

Benefiční vystoupení, které 
chce také podpořit Dobrovolnické 
centrum ADRA, se bude konat v 
Kině Petra Bezruče 8. března v 18 
hodin.  Monika Janoštíková,
Dobrovolnické centrum ADRA

Opava – „Bílá perla Slez-
ska“, tak ji nazval už bás-
ník Petr Bezruč. Bělostným 
šatem, tentokrát však notně 
mrazivým, přivítalo město 16. 
únorového dne členy Pobes-
kydského klubu přátel výtvar-
ného umění z Frýdku-Místku. 

A proč název Opava? Prý pro 
dávnou hádku dvou velmožů 
o vzácného ptáka – páva. Jiná 
verze pojmenování vychází ze 
spojení germánského APA a 
keltského AHWA. Nu, vyberte 
si. Jisté je, že od počátku 13. 
století uplynulo mnoho vody ve 
stejnojmenné řece, než na ní 
město vyrostlo v opravdovou 
architektonickou perlu.

Přátelé výtvarného umění
vyrazili za Petrem Bezručem

Přijedete-li do Opavy vlakem, 
pozvedněte svůj zrak ke stropu 
nádražního vestibulu. Nebu-
dete jistě litovat. Při procházce 
městským centrem budete moci 
obdivovat rozmanitost fasád 
historických budov či zavítat do 
některé z příjemných místních 
kaváren. Zaručený klid najdete 
v magických interiérech zdejších 
chrámů, jež překonaly nejednu 
pohromu. 

A zatoužíte-li spatřit celou tu 
historickou nádheru najednou, 
pak vystoupejte na kubisticky 
pojatou věž kostela sv. Hedviky, 
zemské patronky Slezska, jak to 
učinili přátelé umění z Frýdku- 
-Místku.  M. Žembová

Dne 5. února se v Penzio-
nu pro seniory na Lískovecké 
ulici ve Frýdku-Místku usku-
tečnil tradiční ples. Tentokrát 
měl krásně pohádkový název 
– „Paraplíčkový“.

Obyvatelům tohoto zařízení 
se moc líbil, každý z přítom-
ných měl krásně vyzdobené 
to své paraplíčko, například 
z krajek, mašliček, korálků, 
nebo i originální, tzv. pivní, 
které měl pán vyzdobené piv-
ními papírovými tácky a plíšky 
od piva. 

Někteří účastníci plesu měli 
malý papírový deštníček zapích-
nutý do klopy, na šatech, nebo 
připevněný ve vlasech. 

Bylo zde pro všechny při-
praveno občerstvení, bohatá 
tombola a také vystoupení, na 
kterém zazpívaly a zatančily děti 
z tanečního souboru z Vesničky 

Ples v Penzionu pro senioryPles v Penzionu pro seniory

soužití z Ostravy. 
Ke konci večera nastalo 

vyhlášení soutěže o nejorigi-
nálnější paraplíčko. Jeho maji-
telkou byla paní Kolébalová, 
která také vyhrála krásnou a 
hodnotnou cenu. 

Byla výborná, veselá nálada, 
lidé byli spokojeni a odcházeli 
domů se slovy, jak už se těší na 
ples, který bude v příštím roce.



10 Únor 2008Informace

Svozovou společností,
která poskytuje občanům 

služby spojené s komplexním 
nakládáním s odpady

je Frýdecká skládka, a.s.
Co by měl občan vědět pře-

devším: 
Kam s ním?

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
Odkládejte do běžných sběr-

ných nádob – popelnic (rodinné 
domy) a kontejnerů (sídliště). 
Počet sběrných nádob a svozů 
odpadu je stanoven vyhláškou 
města podle počtu bytových jed-
notek (bytové domy) nebo podle 
počtu osob (rodinné domy). V 
případě nedostatečné kapacity 
nádob neodkládejte odpad ved-
le nich, tímto počinem zakládáte 
černou skládku. Přidání další 
nádoby (občané) – jen po doho-
dě s MěÚ F-M, odbor životního 
prostředí, tel: 558 609 489. Při-
dání nové nebo další nádoby za 
úplatu (podnikatelé) přímo u FS, 
a.s. tel.: 558 627 046.

SEPAROVANÝ ODPAD
PLASTYPLASTY

ODKLÁDEJTE DO KONTEJ-ODKLÁDEJTE DO KONTEJ-
NERŮ ŽLUTÉ BARVYNERŮ ŽLUTÉ BARVY

PET láhev před vyhozením 
sešlápněte, uzávěr láhve povol-
te. Do kontejnerů lze kromě PET 
lahví vyhazovat plastové nádo-
by, kelímky od mléčných výrob-
ků, krabičky od pokrmových 
tuků, fólie a sáčky, polystyren, 
jiné výrobky. Nevhazujte nádoby 
od olejů a chemikálií, tyto patří 
do sběrného dvora.

SKLO
ODKLÁDEJTE DO KONTEJ-

NERŮ ZELENÉ BARVY
Do kontejnerů lze vhodit 

skleněné láhve od nápojů a jiné 
skleněné nádoby (i s etiketou, ale 
bez kovových, nebo plastových 
víček), střepy, tabulové sklo. 
Nevhazovat keramiku, porcelán, 
zrcadla, drátěné sklo, autosklo.

PAPÍR
ODKLÁDEJTE DO KONTEJ-

NERŮ MODRÉ BARVY
Do kontejnerů lze vhodit 

noviny, kartony, lepenky, sešity, 
časopisy, letáky. Papíry mastné či 
jinak znečištěné se ke zpracování 
nehodí, hoďte je do kontejneru na 
směsný komunální odpad.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odneste jej do sběrného dvo-

ra na Panských Nových Dvorech 
– areál bývalých kasáren (Po 
– Pá, 6:00 – 14:00 hod) nebo 
do mobilní či stacionární sběrny 
nebezpečných odpadů (NO) na 
stanovištích:

Jak třídit odpady ve Frýdku-Místku
Dne 1. 1. 2002 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška 

č.12/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému naklá-
dání se stavebním odpadem na území města Frýdek-Místek. Další 
důležitou vyhláškou pro občany města je obecně závazná vyhláška 
č.12/2001, kterou se stanoví poplatek za provoz systému, shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů, která nabyla účinnosti dne.1. 1. 2002.

Místek: 
- parkoviště u Kina P. Bezruče
- parkoviště u krytého bazénu 
- sběrný dvůr pod estakádou
- sběrný dvůr ulice Svazarmovská 

Frýdek: 
- parkoviště naproti zastávky Na 
Veselé
- parkoviště u Mariánského kostela

Mobilní sběrna přejíždí cyklicky 
všechna výše uvedená stanoviště 
(Út - Čt, 8:00 – 16:00 hod). Roz-
vrh je vyvěšen přímo na informač-
ní tabuli na daném stanovišti a 
dále je zveřejňován ve Zpravodaji 
Rady města Frýdku-Místku. 

Do sběrného dvora patří čistící 
a prací prostředky, motorové ole-
je, autobaterie, brzdové kapaliny, 
herbicidy, pesticidy, lepidla, bar-
vy, chladničky, obrazovky, zářiv-
ky, baterie, aj. tel. 558 627 047.

OBJEMNÝ ODPAD
Občan má čtyři možnosti, 

kam tento odpad uložit. Může 
využít mobilní sběrnu NO nebo 
odvézt přímo na skládku na 
Panských Nových Dvorech (tel.: 
558 633 234),

Pracovní doba na skládce:
Po – Čt, 6:30 – 17:00
Pá – So, 6:30 – 14:00
nebo může využít služeb 

Města F-M, které pořádá sběr 
tohoto odpadu v jarních a pod-
zimních měsících – tyto svozy 
provádí Frýdecká skládka, a.s. 
(bližší informace – Zpravodaj 
rady města F - M) nebo může 
jeho odvoz objednat za úplatu 
pomocí kontejneru (1-20 m3) od 
FS, a.s., na tel.: 558 623 546.

Neodhazujte objemný odpad 
vedle kontejnerů a popelnic!! Běž-
ná svozová technika není schop-
na tyto odpady naložit, takto vyho-
zené odpady kazí vzhled sídlišť a 
likvidace těchto nepovolených 
skládek stojí nemalé prostředky 
z rozpočtu města, které by mohly 
být vynaloženy účelněji, např. na 
zvýšení počtu sběrných dvorů, 
nebo větší četnost přistavování 
velkoobjemových kontejnerů.

ZELEŇ
Sem patří: listí, větve, čerstvá 

tráva (ne seno), padané ovoce 
a jiné podobné zelené odpady. 
Zbytky jídel prozatím ne, i když 
řešení se již připravuje.

Kam odvézt: mobilní sběrna 
nebezp. odpadů (viz dále), FS, a.s. 
– Kompostárna Bruzovice (občané 
odběr zdarma), tel.: 736 770 814.

STAVEBNÍ ODPAD
Není součástí komunálního 

odpadu, proto se nesmí uklá-
dat do kontejnerů na komunální 

odpad. Likvidace jakéhokoliv 
množství stavebních odpadů pro-
vádí za ceny podle platného cení-
ku na Recyklačním středisku.

Kam odvézt:
buď vlastním odvozem přímo 

na skládku PND, nebo si můžete 
objednat kontejner (1-20 m3) od 
FS, a.s., tel.: 558 623 546.

CO PŘIPRAVUJEME
BIOODPADY

Frýdecká skládka, a.s. ve 
spolupráci s Městem Frýdek-
Místek připravuje v budoucnu 
zavedení odděleného sběru 
bioodpadů v našem městě. 

PROČ ODDĚLOVAT
BIOODPAD?

Snížení objemu 
odpadu ukládaného 
na skládky

Bioodpad tvoří při-
bližně 28% komunálního odpa-
du. Pokud se bioodpad sládkuje, 
vznikají toxické výluhy, uvolňuje 
se zápach a vznikají skleníkové 
plyny (metan, CO2). Je proto 
žádoucí takový odpad na sklád-
ku neukládat.

Snižování bioodpa-
dů na skládkách je 
stanoveno zákonem

Množství biologic-
ky rozložitelných odpadů uklá-
daných na skládky musí být v 
roce 2020 sníženo o 65% oproti 
stavu roku 1995.

Bioodpad je cen-
nou surovinou

V současné době 
se na celém světě 

dlouhodobě zaznamenává úbytek 
organické hmoty v půdě. Navráce-
ním bioodpadů do půdy ve formě 
hnojiva (kompostu) je směr k trva-
lému zlepšování kvality půdy.

Oddělené zpraco-
vání bioodpadu v 
kompostárnách 
šetří peníze

Při porovnání cen bez DPH vychází
- kompostování cca 500 Kč/ tuna
- skládkování cca 700 Kč/ tuna
- spalování cca 1500 Kč/ tuna

Od 1. dubna 2005 je pro 
občany města zaveden sběr 
nápojových kartonů. Tyto nápo-
jové kartony můžou občané 
vhazovat společně s papírem do 
kontejneru modré barvy. Každý 
kontejner je označen touto 
samolepkou.

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT
„NÁPOJOVÉ KARTONY“
Nápojové kartony lze dále 

materiálově zpracovat a využít, 
za předpokladu, že budou 
odděleny od ostatního odpadu.

• Pokud nápoj spotřebujete, 
obal vypláchněte trochou vody, 
rozložte rohy a stlačte jej, aby 
nezabíral zbytečné místo, a ta-
kový obal vhoďte do modrého 

28%

§

€

NÁPOJOVÉ KARTONY

kontejneru na papír.
Takto vyseparovaný karton 

se na dotřiďovací lince dotřídí, 
slisuje a zaveze se do papíren 
na materiálové využití, kde se z 
něj vyrábí papírové výrobky.

http://www.fmskladka.cz

Statutární město Frýdek-
Místek vyhlašuje prodej níže 
uvedených nemovitostí formou 
nabídkového licitačního řízení:

- bytová jednotka č. 486/6 
v budově č.p. 486 na pozem-
ku p.č. 1081/1 zastavěná plo-
cha a nádvoří včetně podílu o 
velikosti 8702/79848 na spo-
lečných částech budovy č.p. 
486 a pozemku p.č. 1081/1 
zast.pl. a nádv., k.ú. Frýdek, 
obec Frýdek-Místek (ul. J. 
Švermy) za celkovou vyvolá-
vací cenu 371 000 Kč

Nabídkové licitační řízeníNabídkové licitační řízení
Nabídkové licitační říze-

ní se uskuteční dne 16. 4. 
2008 ve 13.00 h. v zasedací 
síni odboru správy obecního 
majetku Magistrátu města 
Frýdku-Místku, ul. Radnič-
ní 10. Dražební jistota je 
stanovena ve výši 10 % z 
vyvolávací ceny a je splatná 
nejpozději dne 11. 4. 2008 
na účet statutárního města. 
Bližší informace na odboru 
správy obecního majetku 
MMFM, tel. 558 609 172, 
558 609 171.

Odbor územního a ekonomického rozvoje Magistrátu města 
Frýdku-Místku informuje vlastníky kulturních památek, kteří jsou 
přihlášeni do Programu regenerace MPZ pro rok 2008, že termín 
podání kompletních žádostí (souhrnný přehled + přílohy) je nejpoz-
ději 2. dubna 2008. 

Informace žadatelům poskytne Ing. Marta Axmanová, OÚER, 
památková péče; MM F-M, telefon 558 609 111, linka 280, e-mail: 
axmanova.marta@frydekmistek.cz. Podrobnější informace přinese-
me v následujícím vydání zpravodaje.
Poskytnutí příspěvků se bude schvalovat dne 7. 4. 2008 na jednání komi-
se investiční, územního plánování a životního prostředí rady města F-M. 

DOTACE NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK

Až do konce března trvá 
splatnost místního poplatku za 
komunální odpad a místního 
poplatku ze psů. Magistrát v 
těchto dnech tiskne a rozesílá 
poštovní poukázky. 

Místní poplatky je možno 
platit převodem z účtu, poštov-
ní poukázkou prostřednictvím 
pošty, nebo v hotovosti na 
finančním odboru Magistrátu 
města Frýdku-Místku, Radnič-
ní 1148, kanc. č. 107 – 109 
– místní poplatek za komunální 
odpad; kanc. č. 104 – místní 
poplatek ze psů. Při platbách v 
hotovosti na oddělení místních 
daní a poplatků je nutno počítat 
s delší čekací dobou.

Místní poplatek za komunál-
ní odpad na celý rok 2008 činí 
492,- Kč, osoby starší sedmde-
sáti let ročně platí jen 252,- Kč. 

Poplatky zaplaťte do konce března
Od místního poplatku za komu-
nální odpad je možno, mimo 
jiné, osvobodit:

- rodiny s více než třemi dětmi 
(za čtvrté a další dítě se neplatí),

- poplatníky, kteří se déle než 
9 měsíců v kalendářním roce 
zdržují v zahraničí,

- poplatníky, kteří studují a jsou 
ubytovaní mimo své trvalé bydliště

Případné nesrovnalosti v 
evidenci je možné reklamovat 
před platbou přímo na finančním 
odboru Magistrátu města Frýd-
ku-Místku, oddělení místních 
daní a poplatků.

Úřední hodiny na oddělení 
místních daní a poplatků:
Pondělí, středa : 8.00 - 17.00 h.
Čtvrtek: 8.00 - 15.00 h.

Marcela Pilařová, vedoucí 
oddělení místních daní a 

poplatků

ANTÉNY
• montáž antén
• rekonstrukce

anténních systémů
• montáže satelitů
• přechod na digitální

TV příjem
• odrušení televizního příjmu

774 540 148
Tomáš Kožušník

Pro inzerci 

volejte

603 249 743
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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. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 47,87 m2 (I.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 79,95 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
5) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
6) objekt křížového podchodu

- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

  + WC 1,9 m2 směr Ostravská 
7) objekt bez čp./če. (ul.Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 

k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21,56 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 37,30 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (II.NP)

u Kina P. Bezruče 25. 3. - 27. 3.
u krytého bazénu 4. 3. - 6. 3.
u Kauflandu 11. 3. - 13. 3.
u Billy  18. 3. - 20. 3.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Provozní doba mobilní sběrny 
je vždy úterý, středa, čtvrtek 
od 10:00 do 18:00 h. (dle har-
monogramu).

Pro zlepšení životního prostře-
dí ve smyslu zákona o odpadech 
provádí společnost Frýdecká 
skládka, a.s. tříděný sběr odpa-
du, který je cestou ke snížení 
množství odpadu ukládaného na 
skládce. Abychom mohli odpad 
řádně třídit, jsou v našem městě 
přistaveny sběrné nádoby – kon-
tejnery v barvě žluté na plasty, 
modré na papír a lepenku a v 
barvě zelené na sklo. 

Je třeba zdůraznit, že tyto nádo-
by – kontejnery, jsou přistaveny 
na požadavek odboru životního 
prostředí a zemědělství a vyprazd-
ňovány na náklady Statutárního 
města Frýdek-Místek. Je velice 
důležité, abychom dodržovali kva-
litu třídění odpadu. Pokud napří-
klad do nádoby na plasty občané 
umístí i směsný odpad a my ho 
naložíme do svozového auta, 
dojde ke znehodnocení celého 
obsahu vozu. Proto doporučujeme 
dbát na kvalitu třídění odpadu. Má 
to samozřejmě i nezanedbatelné 
ekonomické výhody.

Aby nedošlo ke smíchání růz-
ných druhů odpadů, nádoby jsou 
vyprazdňovány do vozů s ozna-
čením druhu odpadu (papír, plast, 
sklo) a odváženy v různých svozo-
vých dnech. Odpadů stále přibývá 
a v současné době jsou nádoby 
na papír a na plast v našem městě 
vyprazdňovány jednou za týden, 
nádoby na sklo se vyprazdňují jed-
nou za měsíc. Věříme, že občané, 
kteří doposud nevyužívali těchto 
služeb, pochopí účelnost a smysl 
nabízených služeb, a to nejenom 
z hlediska ekonomického, ale i 
ekologického.
Tříděný odpad (sklo, papír, 
plasty, nápojové kartony)
Sběr tříděného odpadu je 

realizován tzv. donáškovým 
systémem. Na území města a 
jeho částí je v současné době 
rozmístěno pro potřeby občanů 
243 nádob na sklo, 236 nádob 
na papír a 328 nádob na plasty 

Papír
Papír je svážen na dotřiďovací 

linku Frýdecké skládky, a.s. do 
Lískovce. Na ní dochází k vytřídění 
příměsí a nečistot a k roztřídění na 
jednotlivé komodity, např. lepen-
ka, noviny, časopisy a smíšený 
papír. Nakonec je papír lisován 
do balíků (jeden balík váží až 800 

kg) a prostřednictvím odběratelů 
je dodáván do papíren k dalšímu 
zpracování a využití.

V papírnách je sběrový papír v 
tzv. rozvlákňovači rozvlákněn ve 
vodě na kašovitou hmotu (papíro-
vou vlákninu a další příměsi). Vlák-
nina obsahující až 97 % vody se 
odvádí přes síta na další zpraco-
vání do papírenského stroje, kde 
se natírá na síta, předsouší, lisuje, 
hladí a dosouší, až je z ní znovu 
papír, karton nebo lepenka. 

V roce 2007 bylo vytříděno 
občany města cca 480 tun papíru, 
tzn. celkem 8 kg na každého oby-
vatele města Frýdek-Místek a jeho 
částí (8 kg je např. 60 ks denního 
tisku). Díky třídění papíru ve Frýd-
ku-Místku se v roce 2007 ušetřilo 
takřka 8 000 stromů, což odpovídá 
lesu o výměře zhruba 10 hektarů. 

Plasty
Plasty se dotřiďují také na 

dotřiďovací lince v Lískovci. 
Směsné plasty jsou po vytřídě-
ní příměsí a nečistot dále dotři-
ďovány na jednotlivé komodity 
(např. PET podle barev, polye-
thylen, polypropylen, polystyren 
apod.). Roztříděný obchodova-
telný materiál je lisován do balí-
ků a expedován do zpracovatel-
ských závodů. 

Plastový odpad může být 
složen z různých materiálů, a 
proto je také několik způsobů 
zpracování, pro představu uvá-
díme příklad postupu recyklace 
PET lahví a PE fólií.

PET lahve
(polyethylentereftalát)

PET lahve se rozdrtí na asi 2 
cm kousky, tzv. vločky. Vločky 
jsou vyprány ve vodní lázni, kde 
díky menší hustotě vyplavou 
na hladinu kousky rozdrcených 
víček. Víčka se z hladiny stáhnou 
a putují k jinému zpracovateli. 
Vyprané vločky PET jsou na spe-
ciální lince za tepla natahovány 
do dlouhých tenkých vláken. Ty je 
možné využít jako výplň do spa-
cáků a bund, ale lze z nich také 
upříst tkanina – fleece. Na jednu 
fleecovou bundu se spotřebuje 
materiál z přibližně 30 PET lahví. 
Recyklací PET se plně využije 
materiál, který by jinak skončil 
svůj koloběh jako odpad.

PE fólie (polyethylen)
PE fólie se rozdrtí, třikrát pro-

perou, odstředí a vysuší. Drť se 
poté plastifikuje, za tepla se vyro-
bí malé pecičky zvané granulát. 
Ten je využíván jako výchozí 
surovina při výrobě PE fólií a 
pytlů, ale může být přidáván do 
směsi při výrobě nových výrob-
ků, laviček, protihlukových stěn, 
zatravňovacích dlaždic apod.

V roce 2007 bylo v našem 
městě občany vytříděno cca 321 
tun plastů, což odpovídá 5,5 kg na 
každého obyvatele města (5,5 kg 
plastů je např. 920 PET lahví).

Sklo
Sklo se sváží tak, aby nedo-

cházelo k jeho stlačování a drce-
ní během nakládky a přepravy, 
to by ztížilo následné třídění. Po 
svozu následuje předání skla ke 
zpracování do skláren.

Před zpracováním ve sklárně 
se musí sklo dotřídit na speciální 
lince, kde se odstraní všechny 
nečistoty, zejména kovy, porcelán, 
kameny atd. Čisté vytříděné sklo 
se potom drtí na střepy a drobný 
písek. Takto upravené se přidává 
do základní sklářské směsi, které 
se říká sklářský kmen. Ten se v 
tavicí vaně taví při teplotách vyš-
ších než 1500 °C. Tekuté sklo teče 
do dávkovače, stříhají se kapky 
skla a ty putují dále do forem, kde 
získá výrobek svůj konečný tvar. 
Skleněné výrobky se musí pomalu 
chladit v chladicí peci, tím získají 
potřebnou pevnost.

V roce 2007 bylo občany měs-
ta vytříděno cca 508 tun barevné-
ho a cca 31 tun čirého skla, což 
odpovídá celkem 9 kg skla na 
každého obyvatele města (9 kg 
skla je např. 69 lahví od vína).

Nápojové kartony
– TETRAPACK

Tetrapacky se dotřiďují a lisují 
do balíků. Poté jsou odváženy do 
papírny, která je vybavena zaří-
zením pro oddělení jednotlivých 
vrstev. To probíhá vířivým rozvlák-
něním, kdy se na sítech zachytí 
kvalitní dlouhá papírová vlákna 
(nápojové kartony jich obsahují 
okolo 75 %) a ta se používají pro 
výrobu papíru. Nápojové kartony 
lze použít i ve stavebnictví, kdy se 
po rozdrcení kartonů vyrobí lisová-
ním za tepla desky použitelné jako 
izolace či jiný stavební materiál. 

Má to smysl. Třiďte odpad. 
www.fmskladka.cz

I – Intenzifikace svozu 
separovaných odpadů

S blížícím se termínem pro 
podání přiznání k daním z příjmů 
si dovolujeme upozornit na režim 
rozšířených úředních hodin FÚ 
v závěru měsíce března 2008. 
Poslední den lhůty pro podání 
přiznání k daním z příjmů připa-
dá v roce 2008 na pondělí 31. 
března. Tento den budou úřední 
hodiny na Finančním úřadě ve 
Frýdku-Místku prodlouženy do 
18:00 hod. Ve dnech předchá-
zejících tomuto datu bude pro-
voz FÚ zajištěn následovně:
• v týdnu od 17. března do 21. břez-
na denně od 8:00 do 17:00 h.;

Finanční úřad ve Frýdku-Místku informuje
• v týdnu od 
25. března 
do 28. břez-
na denně od 8:00 do 18:00 h.;
• v sobotu 29. března od 8:00 do 
12:00 h.

Rozšířené úřední hodiny 
neplatí pro pokladnu FÚ, kte-
rá je otevřena v pondělí a ve 
středu od 8:00 do 11:30 hod. a 
od 12:30 do 14:30 hod. Mimo 
tyto provozní hodiny pokladny 
FÚ lze daně zaplatit prostřed-
nictvím daňové složenky na 
kterékoliv poště v ČR bez poš-
tovních poplatků.

Městská společnost Distep je 
zákaznicky orientovanou firmou, 
a proto se aktivně a dlouhodobě 
zajímá o názory svých klientů. V 
průběhu měsíce března a dubna 
Distep po dvou letech opět osloví 
své zákazníky. Tentokrát se bude 
DISTEP obracet na obyvatele 
města Frýdku-Místku prostřednic-
tvím tazatelů firmy Respond&Co, 
kteří navštíví asi 600 domácností.

Hlavním smyslem celého roz-
sáhlého průzkumu, který je zamě-
řen především na celkovou spo-
kojenost zákazníků s dodávkami 
tepla a teplé vody, ale také na 
vzájemnou komunikaci, je zvýše-
ní kvality poskytovaných služeb. 

Společnost Distep, která 
zajišťuje a rozvíjí ekologické 
dálkové vytápění ve Frýdku-
-Místku, dnes patří k nejlepším 
distributorům tepla v České 
republice. Je to dáno především 
tím, že pracovníci společnosti 
sledují nejmodernější trendy v 
oblasti distribuce tepla a teplé 
vody. Distep, jehož jediným 
vlastníkem je Statutární město 
Frýdek-Místek, dnes zásobuje 
více než 18 500 bytů, ale také 
školy, obchody, restaurace a 
sportovní zařízení. 

Zájem o napojení nově posta-
vených objektů na síť dálkového 

Probíhá průzkum spokojenosti 
mezi zákazníky Distepu 

tepla i rostoucí otápěná plocha 
jsou jasnými důkazy naplňová-
ní hlavní firemní vize, kterou je 
zachování ekologického dálko-
vého vytápění ve Frýdku-Místku 
i v dalších desetiletích.

Informace od konečných 
spotřebitelů jsou pro společnost 
velmi cenné. Vyplněné dotazní-
ky totiž mimo jiné pomohou při 
dalším zdokonalování systému 
dodávek tepla a teplé vody a 
zlepšování služeb.

Pro průzkum byla zvolena 
forma srozumitelného dotazníku. 
Tazatelé, vybavení průkazkou 
Respond&Co, osloví v březnu a 
dubnu jednotlivé zákazníky a ten-
to dotazník s nimi vyplní. Každý 
oslovený klient navíc obdrží kore-
spondenční lístek s jednoduchou 
soutěžní otázkou. Všechny kore-
spondenční lístky se správnou 
odpovědí, zaslané do 30. 4. 2008 
na adresu: Distep a. s., Ostrav-
ská 961, 738 01 Frýdek-Místek, 
budou zařazeny do slosování o 
deset hodnotných cen. 

Výsledky průzkumu a seznam 
vylosovaných výherců budou 
publikovány v regionálním tisku 
a v dalším čísle firemního časo-
pisu Občasník, který je distribuo-
ván do jednotlivých domů záso-
bovaných společností Distep.
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výběrové řízení na prodej 
objektu č.p. 2236 na pozemku 
p.č. 3487/2 a objektu bez č.p./
č.e. na pozemku p.č. 3489 a 
pozemků p.č. 3487/2 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 309 
m2, p.č. 3487/3 ostatní plocha-
sportoviště a rekreační plocha 
o výměře 2808 m2, p.č. 3489 
zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 60 m2 a p.č. 3490 ostatní 
plocha – sportoviště a rekreační 
plocha o výměře 4544 m2, k.ú. 
Místek, obec Frýdek-Místek, 
tenisový areál v Sadech B. Sme-
tany (dále jen tenisový areál). 

Při výběru uchazeče budou 
zohledněna tato kritéria:

1. výše kupní ceny nabídnuté 
uchazečem,

2. podnikatelský záměr uchaze-
če, specifikovaný věcně, finančně 
a časově.

Prodej bude realizován na 
základě těchto podmínek:

a) minimální výše kupní ceny 
za soubor nemovitostí (tenisový 
areál) je 3 020 000,- Kč, splat-
nost kupní ceny před podpisem 
kupní smlouvy

b) závazek kupujícího pro-
vést podstatné zhodnocení 
tenisového areálu v souladu s 
předloženým podnikatelským 
záměrem, pod sankcí smluvní 
pokuty v případě jeho nesplnění 
a s oprávněním prodávajícího 
odstoupit od kupní smlouvy

c) závazek kupujícího zajistit 
využívání tenisového areálu po 
dobu 10 let od uzavření kupní 
smlouvy k účelu – sportoviště 
pro veřejnost, pod sankcí smluv-
ní pokuty v případě jeho nespl-
nění a oprávněním prodávajícího 
odstoupit od kupní smlouvy

Účast ve výběrovém řízení 
je podmíněna:

- zaplacením kauce ve výši 
100 000,- Kč (kauce bude uhra-
zena do 7. 3. 2008 do 12:00 hod. 
na účet statutárního města Frýd-
ku-Místku, č.ú. 6015-928781, VS 
315222236).

- předložením nabídky výše 
kupní ceny

- předložením podnikatel-
ského záměru specifikovaného 

Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek
Rada města Frýdku-Místku vyhlašuje

věcně, finančně a časově s 
uvedením a doložením způsobu 
financování investice

- podpisem prohlášení o souhla-
su s podmínkami výběrového řízení

Účastníci výběrového řízení
Účastníkem výběrového řízení 

mohou být fyzické osoby starší 18 
let způsobilé k právním úkonům 
nebo právnické osoby. Účastní-
kem výběrového řízení mohou 
být pouze ty osoby, které mohou 
nabývat nemovitý majetek na 
území České republiky v soula-
du se zákonem č. 219/1995 Sb., 
devizový zákon, v platném znění. 

Účastníkem výběrového řízení 
se stává ten, kdo předloží vyhla-
šovateli písemnou nabídku, a to 
za předpokladu splnění všech 
tímto vyhlášených podmínek, a 
to bez výhrady. 

Povinný obsah nabídky 
učiněné uchazečem:

- u fyzických osob jméno a 
příjmení, rodné číslo, adresa trva-
lého pobytu, závazná adresa pro 
doručování (pouze v případě, že 
není shodná s adresou trvalého 
pobytu), popř. telefon nebo fax; u 
právnických osob přesný název, 
sídlo, IČ, jméno a funkce statu-
tárního orgánu a závazná adresa 
pro doručování včetně telefonu a 
případně faxu. U právnických osob 
jako příloha výpis z obchodního 
rejstříku (originál nebo ověřená 
kopie ne starší tří měsíců), u práv-
nické osoby, která se nezapisuje 
do obchodního rejstříku, doloží tato 
osoba platný výpis z jiného záko-
nem určeného rejstříku, v němž 
zapsána je, případně písemnou 
smlouvu nebo zakládací listinu, 
která prokazuje vznik právnické 
osoby, způsob podepisování a pří-
padné změny těchto údajů, nebo 
odkaz na zvláštní zákon, kterým 
právnická osoba vzniká.

- nabídka výše kupní ceny. 
Nabízená výše kupní ceny musí 
být uvedena číselně i slovně v 
Kč, přičemž v případě rozdílu 
mezi číselnou a slovní hodnotou 
má přednost slovní hodnota. 
Nabídka, která obsahuje nižší 
nabízenou výši kupní ceny než 
je minimální kupní cena, nebude 

zařazena do výběrového řízení.
- podnikatelský záměr spe-

cifikovaný věcně, finančně a 
časově s uvedením a doložením 
způsobu financování investice

- prohlášení o souhlasu s 
podmínkami výběrového řízení 
a s připraveným návrhem kupní 
smlouvy na prodej předmětných 
nemovitostí. Prohlášení musí být 
podepsáno uchazečem (u práv-
nických osob v souladu se zápi-
sem v Obchodním rejstříku nebo 
v obdobném rejstříku). 

- doklad o zaplacení kauce ve 
výši 100.000,- Kč 

- nabídka musí být předložena 
v českém jazyce a podepsána 
uchazečem (u právnických osob 
v souladu se zápisem v Obchod-
ním rejstříku nebo v obdobném 
rejstříku).

Prohlídka nemovitostí
Prohlídku nemovitostí lze 

domluvit na tel. č. 558 609 179 
(Ing. Strnadel), nebo na tel. 558 
609 361 (paní Blašková).

Zájemci o účast ve výběro-
vém řízení obdrží návrh kupní 
smlouvy a podmínky výběro-
vého řízení včetně podklado-
vých materiálů na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, odbor 
správy obecního majetku, 
Radniční 10, kancelář 324 (p. 
Kovářová), popř. 321 (Ing. 
Kalužová). Zde rovněž získa-
jí případné další informace a 
mohou nahlédnout do znalecké-
ho posudku o ceně nemovitostí. 

Předání nabídek
Nabídky budou přijímány do

7. 3. 2008 do 12:00 hod. Na 
nabídky přijaté po tomto termínu 
nebude brán zřetel. Požadovaný 
způsob doručení nabídky – osob-
ně nebo poštou na níže uvedenou 
adresu v zalepené obálce označe-
né v levém horním rohu nápisem 

„Výběrové řízení – tenisový 
areál – NEOTVÍRAT!!!“.

U nabídek podaných poštou roz-
hoduje datum poštovního razítka.

Adresa pro doručení nabí-
dek: Magistrát města Frýdku-
-Místku, Odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148, 738 22 
Frýdek-Místek

Nabízí služby zubního hygienisty
Ostraňování zubního kamene, plaků
Instruktáž moderních metod čištění zubů a celkové 
hygieny dutiny ústní u dětí a dospělých.
Úhrada přímou platbou
Objednávka na tel.: 558 900 343

Pobyty v solné jeskyni
Permanentka na pobyt je i vhodným dárkem pro 
děti a dospělé.
Upozorňujeme, že většina zdravotních pojišťoven 
permanentky částečně hradí.
www.jeskyne.pkmistek.cz
Objednávka na tel.: 558 900 117

Vyšetření osteoporózy denzitometrem
Objednávka na tel. 558 900 243

Rehabilitační služby
Dárkové balíčky služeb jsou i vhodným dárkem, u 
zaměstnanců možná úhrada z FKSP. 
Koupele, lymfodrenáže, zábaly, masáže a jiné 

Poliklinika-Místek s.r.o., www.pkmistek.cz
služby pro podporu Vašeho zdraví.

Objednávka na tel.: 558 900 182, 558 900 159

Rodiče, neumí vaše dítě pečovat o chrup?
Objednejte ho ke konzultaci a názorné instruktáži k 
diplomovanému zubnímu hygienistovi
na čísle: 558 900 343.

Investice do zdravých zubů se vyplatí!

Lékárna Medica nabízí k běžným službám
poradenství v oblasti dermokosmetiky pro prob-
lematickou pleť, vlasovou kosmetiku, speciální 
dětskou kosmetiku, měření tlaku.
Přemýšlíte o vhodném dárku pro rodiče, 
manželku?
Zakupte v lékárně dárkovou kartičku pro vlast-
ní výběr obdarovaného.
Při pravidelných odběrech na recepty “věrnostní 
karty” pro zlevněnou platbu.

Při odběru zboží v lékárně za hotové nad 1 000 Kč, zdarma jednorázový vstup do solné jeskyně.

Jezdecký ples - restaurace U Hučky
15.13. od 20:00

k tanci a poslechu hraje kapela R. U. M. ROCK
KARAOKE, TANEČNÍ VYSTOUPENÍ A SOUTĚŽ, TOMBOLA

Vstupenky objednávejte předem na 777 944 377.
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Programová nabídka

3. 3. - 21. 3.
BĚLA KUČÍRKOVÁ

K A L U Ž E 
výstava fotografií

vernisáž v pondělí 3. 3. 2008 v 17 hod.
promluví PhDr. Karel Bogar
zahraje smyčcové kvarteto

členů symfonického orchestru F-M

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

Novodvorská 667
tel.: 558 633 717, http://ctyrlistek.webz.cz

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

Tel.: 558 647 366, Mobil: 739 511 380
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

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 od 13. do 17. hodiny

KLUB NEZBEDA

Festival frýdecko-místeckých divadelních 
souborů „DNES VÁM HRAJE“ pokračuje

Pro děti
vstupné 25,- Kč

Sobota 8. března v 15 hodin
Iva Peřinová

Popelka
2. premiéra činoherní pohádky - hraje 

DUO - Divadlo u Ostravice
Frýdek-Místek, Junior studio

Pro mládež a dospělé
vstupné 60,- Kč

Sobota 8. března v 18 hodin
ING Kolektiv - Karel Spasitel

Ingovská pohádka aneb Pohřeb dobrý, 
všechno dobré!

celovečerní představení pohádky pro 
dospělé - hraje soubor ING Kolektiv

Sobota 22. března v 18 hodin
M. Hennequin

Lhářka
Fraška o mladé ženě, které jde lhaní 

manželovi nejlíp od té chvíle, kdy mluví 
už jen pravdu - hraje

DUO - Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek
Půjčování kostýmů v březnu:

úterý až pátek od 15 do 17 hodin

5. 3. Nezbednické kufrování – odpoled-
ne s prožitkovým programem, kde hlavní 
roli sehraje tajemný kufr
11. 3. Výtvarné odpoledne – hříčky s 
klubíčky
13. 3. Kimovy hry
17. 3. „Mluvení beze slov“ – prožitkový 
program spojený s pantomimou
21. 3. KLUBOVNA ZAVŘENA
25. 3. Výtvarné odpoledne – jarní inspi-
race
27. 3. Diskusní odpoledne – na téma 
měsíce března „KOUŘENÍ“

V pátky od 15 do 16 hodin
chodíme cvičit na 4. ZŠ. 

4. 3. - Astrologická poradna
Pomocí paní Horníčkové můžete nahléd-
nout do budoucnosti. Začátek v 10.00 h.

3. 3. - 14. 3. - Burza dětského
jarního oblečení

3. 3. Příjem oblečení
14. 3. Výdej a vyúčtování

7. 3. - Setí obilíčka
Přijďte si vyrobit tradiční velikonoční 
dekoraci. Misky si přineste s sebou, hlínu 
dostanete u nás.
11. 3. - Prezentace firmy LR „Kolostrum“
Jedná se o přírodní preparát na podporu 
imunity dětí, který nám přijde představit 
paní Švrčková. Začátek v 10.00 h.

14. 3. - Ovečka z keramické hlíny
Děti mohou s maminkami vyrobit ovečku 
z keramické hlíny. Vhodná dekorace k 
blížícím se Velikonocům.

18. 3. - Narozeniny Broučků
Přijďte s námi oslavit 9. narozeniny!
Teplé nápoje budou dnes zdarma.
Čeká nás i vystoupení dětí z MŠ.

21.3. - Zdobení obilíčka
Budeme vyrábět jednoduché velikonoční 
zvířátka na špejli.

25.3. - Logopedická beseda
O školní zralosti Vašich dětí bude před-
nášet paní Kopřivová z Pedagog.-psycho-
log. poradny. Začátek v 10.00 h. 

28.3. - Jarní ptáčci
Budeme s dětmi vyrábět jednoduché 
ptáčky ze šišek a peříček.

Pravidelný program:
Pondělí - maňásková pohádka pro děti
Středa - cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek - zpívánky
Pátek - výtvarka
Cvičení těhotných maminek na rehabilitač-
ních míčích pod vedením zkušené porodní 
asistentky je vždy ve středu v 10.00 h. Hlí-
dání dětí zajištěno. Cena 40,- Kč/h. 

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450, 738 02 Frýdek-Místek

Tel.: 558 435 401, 558 437 336
e-mail:lidovydum.fm@centrum.cz

www.lidovydum-mistek.wz.cz

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

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

sobota 8. března 
Společenský ples Čtyř a osmiletého 

gymnázia, s r.o.
Velký sál Kulturního domu,

začátek v 19.00 hodin.

Vítej, jaro!
Vystoupí folklorní soubor Ostravička se 

svým bohatým programem 
v sobotu 8. 3. v 18 h ve velkém sále 

Lidového domu
Dny velikonočních řemesel

neděle 9. 3. v 9 - 18 h,
pondělí 10. 3. 08 v 15 - 18 h. 

ve velkém sále Lidového domu.
V příjemném prostředí si vyzkoušíte něk-
terá tradiční řemesla. Své výrobky můžete 
použít pro velikonoční výzdobu domova, 
nebo jako drobné dárky pro své přátele. 
Doneste si s sebou vajíčka (vyfouknutá, 
nebo alespoň uvařená). Ostatní pomůcky 
budou k dispozici.

VELIKONOČNÍ VESELICE
Velký sál Lidového domu 

23. 3. v 19 hodin
K tanci a poslechu hraje MARTY-PARTY.

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

11. 3. - DEN MOZKU
Program: Co všechno váš 

mozek dokáže. Soutěže, 
hádanky, deskové hry.

Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 13:00 – 17:00 hodin
Info a přihlášky: Ivana Sošková, tel. 558 434 
154, 731 167 010, e-mail: iva@klicfm.cz

15. 3. - SPORTOVNÍ SOBOTA
PRO DĚTI (od 4 do 8 let)

Program: Hry a sportování v tělocvičně, 
vodní hrátky v Kotelně
Místo a čas: Sraz v 9:00 hodin před tělocvič-
nou 1. ZŠ na ulici TGM ve Frýdku, Relax 
centrum Kotelna ve Frýdlantě nad Ostravicí
Cena: 130,- Kč (oběd, tělocvična, vstup-
né, pedagogický doprovod)
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz
17., 18., 19. 3. - Hody, hody doprovody

Program: Výtvarné dílny pro malé i velké, 
výroba tradičních i současných velikonoč-
ních dekorací.
Pro velikonoční svátky jsme pro vás při-
pravili dílnu, na které spolu s námi obje-
víte zajímavé jarní a velikonoční tradice, 
vyrobíte si velikonoční mozaiku, uvinete 
si velikonoční věneček, odlijete voňavé 
mýdlo, blízké potěšíte přáníčkem a sebe 
velikonočním zajícem. Větší skupiny mož-
no objednat telefonicky, vítáme rodiče s 
dětmi i samostatné kreativce.
Cena: 25,- Kč
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 9:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin
Informace a přihlášky: Ivana Sošková, 
telefon: 558 434 154, 731 167 010, e-
mail: iva@klicfm.cz.

20. 3.
HLEDANÍ VELIKONOČNÍHO VAJÍČKA
Program: Prázdninový výlet, spojený s 
koupáním a hledáním sladkého pokladu
Cena: 120,- Kč (oběd, jízdné, vstupné, 
pedagogický doprovod)
Čas: 9:00 - 16:00 hodin
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz
29. 3. - 30.3. - KVALIFIKAČNÍ TURNAJ 

V DESKOVÉ HŘE GO
Místo: Národní dům Frýdek-Místek

ŠACHY
7. 3. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

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, tele-
fon: 732 224 966

21. 3. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
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, tele-
fon: 732 224 966
20. - 24. 3. - TURNAJ ŠACHOVÝCH NADĚJÍ
Program: Mezinárodní šachový turnaj dětí 
do 14 let (kategorie do 10, 12, 14 let)
Místo a čas: Národní dům, Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966
20. – 24. 3. - 19. TURNAJ POBESKYDÍ
Program: Mezinárodní šachový turnaj
Místo a čas: Národní dům, Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

22. – 23. 3. - ŠACHOVÝ TURNAJ
DĚTÍ DO 8 LET

Program: Mezinárodní šachový turnaj pro 
děti narozené 2000 a mladší
Místo a čas: Národní dům, Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

29. 3. - O ŠACHOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Program: šachový turnaj pro děti naroze-

né 2001 a mladší
Místo a čas: Národní dům, Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

Stanice mladých turistů
Pionýrů 764, Frýdek-Místek

tel.: 558 435 067 nebo 558 647 594
www.smtufm.cz

7.-9. března - Kurz pro hlavní vedoucí LT
Stanice mladých turistů je akreditovaným 

střediskem MŠMT ČR a organizuje tento kurz.
Je rozpracován na 26 výukových hodin a 
zakončen testem. Po úspěšném absolvo-

vání dostanete osvědčení.
místo: SMTu
cena. 800 Kč

informace: Martin Gavlas
20. března - Prázdninová akce

Výtvarná dílna – „Vítání jara“
Vyrobíme si jarní a velikonoční výzdobu 

do bytu, přáníčka apod.
místo:  SMTu

čas: 8 – 14 hodin
Informace: Pavla Kozáková

Připravuje se Kurz zdravotníka zota-
vovacích akcí v termínu 4.-6. dubna 

v prostorách SMTu a ve spolupráci s 
Českým červeným křížem.

GALERIE POD SOVOU

Klub a galerie 
U ČERNÉHO KOCOURA

Společná fotografická výstava nesoucí 
název NAVÍC

Potrvá do 15. 3.
Více na www.cernykocour.com

při 1. ZŠ na tř. T. G. Masaryka ve F-M
otevřeno:

po až čt od 8 do 17 h., pá od 8 do 15 h.

Pro inzerci volejte
603 249 743

Pronajmu zavedenou cukrárnu
v Místku, včetně zařízení

Tel.: 603 54 07 15
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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

MUZEUM BESKYD
Tel.: 558 630 051-3, 558 628 001

Fax: 558 630 452
e-mail: muzeumbeskyd@telecom.cz

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

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

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz 
o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historic-
ko-etnografická část prezentuje nyní na 800 
sbírkových předmětů, dokumentujících tradič-
ní zemědělství, řemesla, obchod, železářství 
a další. Řada originálních přístrojů, hracích 
skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-
nin a přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. Nabízí 
Rytířský sál, s erbovními obrazy slezské šlech-
ty, zámecké interiéry instalované v reprezen-
tačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, 
kapli sv. Barbory a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. 
Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nej-
známějším a k nejnavštěvovanějším marián-
ským poutním místům ve Slezsku. Expozice je 
obohacena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána 
Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, 
které byly přestěhovány z poutního kostela 
Navštívení Panny Marie – Baziliky minor.

Úterý 11. března v 19.00 hodin
Diecézní charita Ostravsko - Opavská a 

Národní dům Frýdek-Místek uvádějí:
JIŘÍ PAVLICA & HRADIŠŤAN

Benefiční koncert cimbálové muziky 
Úterý 18. března v 19.00 hodin

– frýdecký zámek
STADLEROVO KLARINETOVÉ 

KVARTETO 
Aleš Pavlorek – klarinet, Svetoslav Točev 

– klarinet, es klarinet
Igor Františák – klarinet, Jiří Masný 

– basklarinet
Rostislav Mikeška a Radek Tomášek – bicí 
Tento komorní soubor vznikl v roce 1994 z 
vynikajících posluchačů Ostravské univerzi-
ty a členů Janáčkovy filharmonie Ostrava. 

program: P. Iturralde, A. Piazzola, I. Cervan-
tes, C. Franck, L. Bernstein, M. Dvořák
Předplatitelé Zámeckých koncertů 

2007/2008 
Pátek 28. března v 19.00 hodin

ČESKÝ MELODRAM
Symfonický orchestr Frýdek-Místek 

& RICHARD KRAJČO 
Pohybové kurzy: březen - duben 

MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
Výuka latinskoamerických tanců, salsy, 
merenge, samby, swingu, rock&rollu, fla-
menga…
Kurz bude probíhat pod vedením lektorky 
Jany Šodkové každý čtvrtek od 17:30 do 
18:30 h. Kurzovné na 12 lekcí činí 700 
Kč. Zahájení: čtvrtek 20. 3. Platba kurzu 
proběhne v úterý 18. 3. v Národním domě 
9:00-12:00 a 13:00-17:00 h.
Přihlášky obdržíte na recepci Národního 
domu, odevzdejte do 16.3.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Skupinová výuka tance pro ženy bez roz-
dílu věku i hmotnosti. Přispívá ke zpevně-
ní a tvarování těla, napravuje jeho špatné 
držení, uvolňuje ztuhlou páteř a klouby, 
působí proti stresu, napětí atd. Kurz bude 
probíhat pod vedením lektorky Daniely 
Gavlasové každé pondělí a úterý. Kur-
zovné na 10 lekcí činí 700 Kč. Zahájení: 
pondělí 7. 4. a úterý 8. 4. 
Platba kurzu proběhne v úterý 18. 3. v 
Národním domě 9:00-12:00 a 13:00-
17:00 h.
Přihlášky obdržíte na recepci Národního 
domu, odevzdejte do 16. 3.

PILATES
Důmyslně propracovaný systém cviků 
zaměřený na koordinaci intenzivního 
dýchání a pohybu. Působí velmi pozitivně 
na zlepšení rovnováhy, odstranění bolesti 
zad. Zvyšuje svalovou sílu a vytrvalost 
s cílem vypěstovat dlouhé štíhlé svaly 
a ploché břicho. Cvičení vyžaduje plné 
soustředění na přesné provedení cviků, 
což vede k lepšímu uvědomění a ovlád-
nutí celého těla. Obnovuje celkovou vita-
litu, zmírňuje chronickou únavu a stres. 
Vhodný pro každého bez rozdílu věku a s 
jakoukoli kondicí. Kurz bude probíhat pod 
vedením lektorky Lenky Chlebkové každé 
pondělí 16:00-17:00 h. Kurzovné na 12 

lekcí činí 480 Kč.
Zahájení: pondělí 31. 3. Platba kurzu pro-
běhne v úterý 18. 3. v Národním domě 
9:00-12:00 a 13:00-17:00 h.
Přihlášky obdržíte na recepci Národního 
domu, odevzdejte do 16.3.

FIT BALL
Aerobně méně náročné kondiční cvičení 
na velkých míčích. Jedná se o balanční, 
dynamické cvičení, které protahuje i zpev-
ňuje svaly celého těla, procvičuje stabiliza-
ci páteře a preventivně předchází bolesti 
zad. Cviky známé z aerobiku se liší pouze 
tím, že se při nich sedí na míči. Pomalejší 
tempo cvičení je vhodné i pro jedince trpící 
nadváhou. Možnost zapůjčení balónů.
Kurz bude probíhat pod vedením lektorky 
Lucie Kubalové každý čtvrtek 17:30-18:30 
h. Kurzovné na 10 lekcí činí 500 Kč. Zahá-
jení: čtvrtek 3. 4. Platba kurzu proběhne v 
úterý 18. 3. v Národním domě 9:00-12:00 
a 13:00-17:00 h.
Přihlášky obdržíte v recepci Národního 
domu, odevzdejte 16. 3.
Další informace na telefonním čísle 558 432 
011, 775 222 709 p. Kateřina Kubalová
e-mail: katerina.kubalova@kulturafm.cz 
www.kulturafm.cz

Neděle 2. března v 15.00 hodin
Zemanovo dřevěné divadlo

HRAJEME SI S PÍSNIČKOU
Písničky připomenou všechna roční 

období a děti si vyzkouší hraní na jedno-
duché hudební nástroje. 

Čtvrtek 6. března v 19.00 hodin
Těšínské divadlo

V. Renčín, J. Brabec, H. Čiháková
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA

Předplatitelská skupina FMC
Neděle 9. března v 15.00 hodin

Agentura Křesadlo
VELIKONOČNÍ ZAJÍČCI

Činoherní pohádka s velikonočními 
říkadly a písničkami.

Úterý 11. března v 19.00 hodin
Naivní divadlo Liberec

Frans Gunnar Bengtsson
ZRZAVÝ ORM

Poutavý děj i atraktivní prostředí v časech, 
kdy na pohanský sever začalo pronikat 
křesťanství, jsou hlavními atributy této 
loutkové, vtipné a peprné vikingské 

burlesky. Představení je kombinací malého 
rockového koncertu a iluzivních (ryze mari-
onetových) výjevů z vikingských výprav za 
zlatem, dobrodružstvím a někdy i láskou.

Hrají: Markéta Sýkorová, Jana 
Vyšohlídová,Tomáš Bělohlávek, Filip 

Homola, Jan Hrubec…
Režie: Petr Vodička

Předplatitelská skupina C
Neděle 16. března v 15.00 hodin

Divadelní agentura Aleny Bastlové
O ZLÉ KRÁLOVNĚ

Rozmarná, činoherní pohádka i pro 
nejmenší děti.

Pondělí 17. března v 19.00 hodin
Willy Rusell

Shirley Valentine
Bláznivý útěk do krajiny za stěnou. Mono-

drama zralé ženy, která se snaží najít 

smysl své existence v obyčejném životě.
Hraje: Zuzana Kronerová

Režie: Ivan Balaďa
Předplatitelská skupina A

Sobota 29. března v 19.00 hodin
Divadlo Viola Praha
Alessandro Baricco

NOVECENTO – MAGICKÉ PIÁNO
Strhující příběh geniálního klavíristy se 

odehrává na lodi, která pravidelně bráz-
dila oceán mezi Evropou a Amerikou. 

Cena Thálie za rok 2006.
Hrají: David Prachař a Emil Viklický

Režie: Lucie Bělohradská
Předplatitelská skupina C

Neděle 30. března v 15.00 hodin
Divadlo Pohádka Praha

TŘI POHÁDKY SVĚTLA A TMY
Pohádkové leporelo pro větší, menší a 

nejmenší diváky. 
FILMOVÝ KLUB
3. 3. v 19.00 h.

OBČAN HAVEL
Film nahlíží do zákulisí politických i sou-
kromých dramat prezidentského období 

Václava Havla.
4. 3. v 19.00 h.

NÁMĚSTÍ SPASITELE
Současná polská rodina v dramatu 

antických rozměrů. Nejlepší polský film 
roku 2006.

9. 3. v 19.00 h.
NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE

Jeden z posledních Buñuelových snímků o 
neustálém neúspěšném scházení přátel z 
vyšší společnosti získal Oscara za nejlepší 
neanglicky mluvený film. Film bude uveden 
spolu s krátkým předfilmem Andaluský pes.

10. 3. v 19.00 h.
ONCE

Potkali se v ulicích Dublinu: on muzikant, 
ona imigrantka… Muzikál Johna 

Carneyho s hudbou Glena Hansarda. 
Ceny: Sundance FF a MFF v Dublinu 

2007: Cena diváků. Raindance FF 2007 
Londýn: nejlepší zahraniční film.

18. 3. v 19.00 h.
SVATÁ HORA

Dekadentní svět latinskoamerické 
moderní epochy pohledem Alejandra 
Jodorowského. Režisér se vydává na 
cestu na Posvátnou horu a během své 

cesty boří všechna tabu.
25. 3. v 19.00 h.

NOVÝ SVĚT
Legenda o Pocahontas převedená na 
plátno filmovým básníkem Terrencem 
Malickem jako óda na lásku s Colinem 
Farrelem a velkým hereckým objevem 
Q’oriankou Kilcher v hlavních rolích.

31. 3. v 19.00 h.
SKAFANDR A MOTÝL

Příběh redaktora ELLE Jeana-Dominika 
Baubyho, který se po mrtvici stal invali-

dou odkázaným na pomoc druhých.
SOBOTNÍ BIJÁSEK

29. 3. v 15.00 h.
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ

Představte si svět plný skvělých, slušně 
vychovaných a inteligentních zvířátek… 
Tak s tím teda rozhodně nepočítejte :-) 

FILMY PRO SENIORY
19. 3. v 10.00 h.

EDITH PIAF
Režisér Olivier Dahan se rozhodl vzdát 
odpovídající poctu národnímu symbolu a 
natočil imaginativně životopisný snímek 
o ženě, jejíž zpěv byl stejně strhující a 

dramatický jako její osud. 
ECHO 5. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO 
FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ

28. 3. v 17.30
KEMBALI

Nebezpečný cíl – zasněžená pyramida v 
Nové Guinei.

NA NÁDECH – MARTIN ŠTĚPÁNEK 
Rekordy, vítězství i prohry nejlepšího náde-
chového potápěče světa Martina Štěpánka.

ADRENALIN CUP
Ohlédnutí za průběhem šampionátu v 

extrémních sportech.
ve 20.00 h.

HARVEST MOON
Švýcarská expedice se rozhodla vytvořit 
velmi odvážnou novou cestu na Thalay 

Sagar v Himalájích v severní Indii. Sledujeme 
Stephana Siegrista a jeho tým, jak se snaží 
zdolat 4600 metrů vysokou severní stěnu.

TEPUY
Nejnovější filmový dokument Pavla 

Barabáše je strhujícím příběhem odehrá-
vajícím se hluboko uprostřed orinockého 

pralesa ve Venezuele. 
MÝTUS JMÉNEM ŽRALOK

Tři přátelé se setkávají u pobřeží jižní Afri-
ky, aby se tváří v tvář střetli s nejobávaněj-
ším žralokem – velkým, bílým, lidožravým. 

Výstava
3. března – 30. dubna 
COUNTRY CROSS

fotovýstava Arnošta Čaply
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

Minuty Euroregionu Beskydy - každý čtvrtek, 17:45 TV Prima

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

každou sobotu od 9 do 12 hodin
Zájezdy je možno dohodnout i v jiný termín.
Info: www.vcelaricifm.wz.cz, 603 542 619

Muzea v Chlebovicích

GALERIE POD SVÍCNEM
Obrazy a odrazy Markéty Vlčkové

a Natálie Pěrkové Knotkové 
Nenechte si ujít výstavu „Přítelkyně“, 

která představuje obrazy a odrazy Marké-
ty Vlčkové a Natálie Pěrkové Knotkové.  
Obrazy jsou jiskrné a barevné, s arabsko-
africkým leitmotivem.

Výstava potrvá do 7. března.

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

mimo otevírací dobu po dohodě
na tel.: 558 631 145, 723 021 622

GALERIE LIBREX

Petr Vogel - Starý pecky – naposled
Autorský šperk - do 7. března

Jana Walachová
Divadlo ING
Fotografie

FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jed-
nomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „šumivá, divoká 
Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a 
zároveň moderní byla a jsou města Frýdek 
a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
Výstavy:
S VŮNÍ TABÁKU
Výstava ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč a 
Muzea Beskyd seznamuje s historii dýmek, 
kuřáckých potřeb a tabáku u nás a ve světě. 
Dýmka je sama o sobě krásná věc, dovede 
okouzlit i ty, kteří nikdy nekouřili. Dýmky jsou 
něco, co jejich sběratelé už po staletí obdivují. 
Potrvá do 20. dubna 2008.
HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ FOTOGRAFA 
ZDEŇKA STUCHLÍKA
Představujeme fotografickou tvorbu astro-
fyzika a relativistického fyzika prof. RNDr. 
Zdeňka Stuchlíka, CSc., prorektora Slez-
ské university v Opavě.
Potrvá do 16. března 2008.
PROGRAMY, KONCERTY
Pátek 7. března 18,30 – 23,00 hodin – frý-
decký zámek
VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Romantická prohlídka zámeckých prostor 
při světle svíček.
Začátek předprodeje vstupenek ve středu 
5. března v 8 hodin v pokladně zámku.
Neděle 16. března 9,00 – 16,00 hodin 
– frýdecký zámek
VELIKONOČNÍ JARMARK
spojen s prodejem lidových a uměleckých 
předmětů
• ukázka řemesel
• folklorní sobory Ostravička a Ondrášek
• Frýdecká schola
• výstava fotografií Zdeňka Stuchlíka
• projížďka na koních v parku
• domácí speciality, velikonoční laskominy
Úterý 18. března 17,00 h. – zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mate-
riálů, doplněné výměnou poznatků a mate-
riálu, poradenská služba, videoprojekce
Úterý 18. března 19,00 hodin – Rytířský 
sál frýdeckého zámku
Zámecký koncert
STADLEROVO KLARINETOVO KVAR-
TETO
Aleš Pavlorek – klarinet
Svatoslav Točev – klarinet, es klarinet
Igor František – klarinet, basklarinet
Jiří Masný – basklarinet
Čtvrtek 20. března 15.00 - 18.00 hodin 
– muzejní učebna frýdeckého zámku
DRÁTENICKÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA
Zveme malé i velké zájemce, kteří si chtějí 
vyzkoušet drátenické řemeslo při zdobení 
velikonočního vajíčka, na drátenickou díl-
nu pod vedením Mgr. Karly Kopcové. Díl-
na proběhne v malé výstavě s drátenickou 
tematikou. Pracovní materiál – drátky jsou 
v ceně, je ale nutné si přinést vyfouknuté 
vajíčko pro jeho opletení drátkem.
Neděle 23. března 13,00 – 17,00 hodin 
– frýdecký zámek

ZÁMECKÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Od 15,00 hodin KONCERT SOUBORŮ 
ZUŠ VE F-M
Dále k vidění
• „O drátenickém řemesle“ - výstava v 
muzejní učebně
• výstava „S vůní tabaku“

• kaple sv. Barbory
• stálé expozice
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY
Sobota 8. března 8,30 hodin
sraz u krytého bazénu na Koloredově v 
Místku
POJĎTE S NÁMI KOLEM PŘEHRADY 
OLEŠNÁ
Vlastivědná a přírodovědná vycházka, 
mapující civilizační vlivy v krajině. Pro-
cházka bývalou Lembergrovou kolonií, 
kolem Štandlu, přes Lysůvky k přehradě 
Olešná, dále přes les Rovná a Osadu 
zpátky do Místku. Délka trasy cca 7 km.
Čtvrtek 13. března 17,00 hodin
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku
ZA VOLANTEM I ZA KAMEROU NAD-
ŠENCI…
Komponovaný pořad, tentokráte věnova-
ný automobilům. Zejména všem nadšen-
cům, kteří fandí krásným a starým autům, 
uvidíte například závody motokár v Místku 
v roce 1960, dopravní ruch ve Frýdku v 
roce 1970, setkání majitelů Trabantů, jak 
se vyráběl Trabant, veteránská rallye, za 
volantem Fiatu 128, aj.
Neděle 23. března 8,50 hodin
sraz na novém autobusovém nádraží ve 
Frýdku, odjezd v 9.03 hod. linkou č. 160 
336 (Lučina, H. Domaslavice), vysednout 
na zastávce Pazderna – kaple
POJĎTE S NÁMI KOLEM ŽERMANIC-
KÉ PŘEHRADY
Historická a přírodovědná vycházka, terén-
ní obuv a oděv nutné. Pazderna (historie, 
pověsti, přírodní poměry), dále kolem Paz-
derůvky do Horních Domaslavic (kostel, 
stará škola, historie obce, kde stával zá-
mek, tzv. Mořské oko), dále přes Kocurovi-
ce a Řapník (rybníky, zbytky dubohabřiny, 
lužní les v závěru přehrady), Vidíkov, údolí 
Tošanůvky (střemchová jasenina), Pro-
střední Tošanovice (zámek Chlumských). 
Nazpět autobusem z Vojkovic nebo z 
Tošanovic. Délka trasy 15 km.

1. - 2. 3. v 19.00 h.
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, 
samozvanými strážci zákona i hranicemi vlast-
ních možností v novém filmu Filipa Renče.

5. - 6. 3. v 19.00 h. - P. S. MILUJI TĚ
Čerstvá vdova Hilary Swank zjišťuje, že jí 
manžel před svou smrtí zanechal desate-
ro úkolů, jejichž splnění by jí mělo usnad-
nit začátek nového života.

7. a 9. 3. v 16.30 h. - RATATOUILLE
V blízkosti luxusního restaurantu žije 
krysí mladík Remy, který má gurmánské 
sklony. Spřátelí se umývačem nádobí a 
postupně se sám stane šéfkuchařem.

7. a 9. 3. v 19.00 h.
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
Druhé dobrodružství hledače Benjamina F. 
Gatese alias Nicolase Cage, jenž se snaží 
odhalit pravdu o smrti Abrahama Lincolna.
12. - 13. 3. v 19.00 h. - MICHAEL CLAYTON
George Clooney v kriminálním právnic-
kém thrilleru z USA. Jak právník, jehož 
úkolem bylo řešit obtížné situace firem-
ních klientů, nahlédl do soukolí vlastních 
zaměstnavatelů.

14. - 16. 3. v 17.00 h.
VETŘELCI VS. PREDÁTOR 2

Volné pokračování remaku dvou úspěšných 
akčně-hororových sérií. Další kolo meziraso-
vého souboje se v režii bratří Strauseových 
odehraje v nevinném malém městečku.

14. - 16. 3. v 19.00 h.
AMERICKÝ GANGSTER

Ridley Scott natočil volně podle skutečnosti 
příběh veleúspěšného černošského gang-
stera a jeho policejního pronásledovatele: 
Denzel Washington vs. Russell Crowe.

19. - 20. 3. v 19.00 h.
ACROSS THE UNIVERSE

Milostný příběh, zasazený do divokých šede-
sátých let plných protiválečných demonstra-
cí, meditací a rock‘n’rollu. Muzikál od divadel-
ní, filmové a operní režisérky Julie Taymor.

21. - 23. 3. v 19.00 h.
LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY

Filmová adaptace známého románu 
latinsko-amerického spisovatele Gabriela 
Garcíi Márqueze. V hlavních rolích Javier 
Bardem a Giovanna Mezzogiorno.

26. 3. v 19.00 h.
JAN SAUDEK

Celovečerní dokument o známém čes-
kém fotografovi s podtitulem „V pekle 
svých vášní, ráj v nedohlednu“ probírá 
jeho tvorbu i osobní život.

27. - 30. 3. v 17.00 h.
DARJEELING S RUČENÍM OMEZENÝM
Svéráz Wes Anderson natočil další hořce 
úsměvnou meditaci. Tentokrát o bratr-
ském trojlístku na cestě napříč Indií.

27. - 30. 3. v 19.00 h.
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT

Nesmrtelný Rambo (Sylvester Stallone) 
opět v akci! Tentokrát zachraňuje skupinu 
misionářů a domorodce v Barmě.

1. 3. sobota SPARK METALHEY WINTER 
STORM 08
HYPERION, VIDOCK, INNOCENS A 
VEČER PLNÝ TVRDÉ MUZIKY
3. 3. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE 
DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, 
VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
5. 3. středa STOUNDRUM 
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ 
DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝD-
NE + LOCAL DJS
ENTRY FREE!!!
6. 3. čtvrtek LÍHEŇ 
JIŽ 7. ROČNÍK SOUTĚŽE AMATÉRSKÝCH 
HUDEBNÍKŮ, VSTUP ZDARMA!!! 
7. 3. pátek BREAKING No.14-GIRLS ½ ENTRY 
ROMANA (EXTDUST), BEATY (CYBER-
FIRE.CZ), TORRIS (DYNAMO DESTROY) 
+ RESIDENT DJS – VIDEOPROJECTION, 
LIGHTS AND STROBO SHOW, PRESENT 
FOR GIRLS – JEN ZA 30,-, FOR MAN 
8. 3. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJS RAVY A ESTET JSOU ZÁRUKOU 
DOBRÉ MUZIKY
10. 3. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE 
DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, 
VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
12. 3. středa STOUNDRUM+TURNAJ FOT-
BÁLEK
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ 
DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝD-
NE + LOCAL DJS
ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE FOTBÁLKU
13. 3. čtvrtek LÍHEŇ 
JIŽ 7. ROČNÍK SOUTĚŽE AMATÉRSKÝCH 
HUDEBNÍKŮ

14. 3. pátek DRUMTEKK
Live act: VEASEL BUSTERS (FR/CZ), 
MECHOZ (METRO/CZ) DJs: PICKFICK 
– LASER SHOW, VIDEOPROJECTION, 
ENTRY 70,- 
15. 3. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ-SPECIÁL
DJ BARUCHA A SPOUSTA HUDBY DOBY 
NEDÁVNO MINULÉ I NA VAŠE PŘÁNÍ
17. 3. pondělí N. E. W. OLDIES PARTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE 
DJ PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ, 
VSTUP ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
19. 3. středa STOUNDRUM - SPECIÁL
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ 
DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝD-
NE + LOCAL DJS
20. 3. čtvrtek LÍHEŇ 
JIŽ 7. ROČNÍK SOUTĚŽE AMATÉRSKÝCH 
HUDEBNÍKŮ
21. 3. pátek METALOVÁ VICHŘICE
NETRADIČNÍ ROCKOTÉKA V PODÁNÍ 
DJS RAVYHO A ESTETA
22. 3. sobota NA:SH:UP – WENKOW 
SOUND SYSTÉM
WEKNOW SS: KILLA, CANNON FOUNDRY, 
DOOX, MC DANNY + SMARIO, MALLAY, 
PICKFICK, MC COREHARD – VIDEOPRO-
JECTION, LIGHTS AND STROBO SHOW, 
ENTRY 70,-
23. 3. neděle HIP-HOP PÁRTY
VELIKONOČNÍ HIP-HOP PÁRTY, DJ:
BURCHAK, SID, CREW: SEKTOR 3, + 
NIKOLKA 18. BIRTHDAY PARTY, FREE 
BREAK ZONE
PŘIPRAVUJEME:
12. 4. NAGVIGATORS – HIP-HOP, RNB 
– PRAHA
2. 5. JURASSIC 5 – HIP-HOP (USA, NY)

Knihkupectví na místeckém náměstí
(u křížového podchodu)
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