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slovo primátorky

EXKURZE NA SLOVENSKU: Početnou výpravu z Frýdku-Místku přivítali ve svých závodech zástupci 
investora, který přichází do chlebovické průmyslové zóny.

Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo našeho města se mělo 

na svém jednání 16. 4. 2007 zabývat 
případným nabytím fotbalového areálu 
STOVKY do majetku města Frýdek-
-Místek. Diskusi o tomto tématu bude-
me však muset odložit až na jednání v 
červnu tohoto roku. Hlavním důvodem 
je skutečnost, že představenstvo spo-
lečnosti Mittal Steel Ostrava a.s., která 
je dnes vlastníkem areálu, zatím městu 
nepředložilo oficiální nabídku kupní ceny. Naopak zadalo VP a.s. zpra-
cování dalších dvou nezávislých posudků, které by měly stanovit účetní, 
administrativní a tržní hodnotu areálu. Tyto posudky měly být k dispozici 
dle sdělení zástupců Válcoven plechu a. s. v průběhu března. Úkolem 
zástupců Válcoven plechu a.s. je také připravit návrh řešení převodu 
vlastnictví areálu a tento návrh zaslat majitelům Mittal Steel a.s.

Závažným důvodem odložení diskuze v zastupitelstvu města je také 
existence zápisu zástavního práva na výpisu z katastru nemovitostí 
ve výši několika set milionů, právě na nemovitosti fotbalového areálu 
STOVKY. O vysvětlení této skutečnosti jsem požádala zástupce Mittal 
Steel a.s. O této skutečnosti se při jednáních o případném převodu 
areálu nehovořilo a nikdo z vlastníků nás na zástavní právo neupozor-
nil. Odložení diskuze v zastupitelstvu města na červen 2007 bude z 
pohledu ucelených informací jen ku prospěchu věci. Eva Richtrová

FOTBALOVÝ AREÁL: O jeho osudu se jedná.  Foto: Petr Pavelka

Když se po prezentaci 
společnosti Hanil E-Hwa na 
posledním zasedání zastupi-
telstva rozproudila díky něk-
terým členům opozice debata, 
která vyznívala vůči korejské-
mu investorovi v chlebovické 
průmyslové zóně nepatřičně 
až nepřátelsky, přispěchali 
její zástupci s pozvánkou do 
slovenských závodů. Radnice 
ji přijala, aby rozptýlila obavy 
některých zastupitelů i samot-
ného investora, který nechá-
pal, jak se mohl ocitnout „v 
roli kluka, který rozbil okno“.

„Měli jsme zájem, aby se náv-
štěva na Slovensku uskutečnila 
co nejdříve, protože to, co se 
odehrálo na zastupitelstvu, bylo 
nedůstojné. Jsem ráda, že si 
všichni zúčastnění mohli udělat 
skutečný obrázek o tom, jakého 
významného investora se nám 
do Chlebovic podařilo získat,“ 
řekla primátorka Eva Richtrová.

Za hranice na celodenní 
exkurzi do slovenské poboč-
ky korejského závodu Hanil 
E-Hwa se vydali zastupitelé, 
členové osadního výboru v 
Chlebovicích a někteří úředníci. 
Navštívili hned dvě výrobní haly 
– v Povážské Bystrici a v asi 
30 kilometrů vzdálené Dubnici 

Zástupci města se seznámili se závody investoraZástupci města se seznámili se závody investora
nad Váhom. „Obě výrobní haly 
vznikly rekonstrukcí poměrně 
starých objektů, které již delší 
dobu nenacházely využití, při-
čemž ten v Povážské Bystrici již 
má 35 let,“ přiblížila hlavní rozdíl 
oproti české investici tisková 
mluvčí frýdecko-místecké radni-
ce Kateřina Piechowicz.

„V současné době jedeme 
zhruba na 90 procent. Naše 
výroba je odvislá od produkce 
automobilky Kia v Žilině, jejímž 
jsme hlavním dodavatelem. 
Také zde ještě není provoz 
úplně zaběhnutý,“ vysvětloval 
manažer Stanislav Povoda, který 
se v Povážské Bystrici ujal role 
průvodce české, asi třicetičlen-
né skupiny. Návštěvníci se také 
dozvěděli, že zaměstnanci, kte-
rých je v obou halách prozatím 
asi 450, pracují ve dvou směnách 
po 12 hodinách. „Původně jsme 
chtěli zavést třísměnný provoz, 
ale nakonec se ukázalo, že více 
vyhovuje tato varianta,“ řekl Sta-
nislav Povoda. Slovenský ředitel 
závodu Vladimír Smola ještě 
upřesnil, že platy dělnických pro-
fesí se pohybují mezi 12 a 14 tisíci 
slovenských korun, přičemž firma 
nabírá nejen kvalifikované pra-
covníky, ale také zaměstnance 
bez konkrétního zaměření s tím, 

že si je zaškolí sama. Podle Vla-
dimíra Smoly měli na Slovensku 
problém spíše s obsazením míst 
administrativních pracovníků než 
dělnických profesí. „Byla zde ale 
poměrně vysoká nezaměstna-
nost, takže problém s nedostat-
kem lidí nakonec také nebyl tak 
velký. Nemuseli jsme přijímat ani 
zahraniční dělníky,“ řekl Smola.

Představitelé Hanilu v rámci 
prezentace firmy návštěvníkům 
představili také vizualizaci závo-
du v Chlebovicích. Ten by zde 
měl vyrůst do konce roku. „Chtěli 
bychom vybudovat jako součást 
podniku sportoviště pro zaměst-
nance, které by mohli využívat 
i místní děti,“ prozradil Smola. 
Členové exkurze byli na závěr 
nabitého programu pozváni 
korejským vedením společnosti 
na oběd, který byl tvořen typic-
kou korejskou kuchyní. „Jeden 
z korejských podnikatelů se prý 
chystá založit si restauraci i ve 
Frýdku-Místku,“ prozradila per-
ličku Kateřina Piechowicz.  (pp)

Město Frýdek-Místek i v 
letošním roce pokračuje v 
investičních akcích (blíže o 
některých uvnitř čísla), jedna 
z nich byla vyvolána přímo 
potřebami magistrátu města, 
který rekonstruuje svou budo-
vu na Radniční ulici, kde sídli-
la část odboru školství, kultu-
ry, mládeže a tělovýchovy.

Rekonstrukce budovy magistrátu 
na Radniční přinese více kanceláří

Účelem přestavby jsou 
úpravy stávajících nevyhovu-
jících kancelářských prostor a 
zajištění přístupu pro osoby s 
omezenou schopností pohy-
bu výstavbou výtahu ze dvora 
u objektu. „V současné době 
je již doděláno třetí nadzemní 
podlaží, v podkroví vznikly nové 
kanceláře. Ve druhém nadzem-

ním podlaží se dodělávají pod-
lahy, omítky, nová vodovodní 
přípojka. Ve dvorku se připra-
vuje výstavba výtahové šachty 
a kanalizace,“ popsala stavbu, 
která by měla být dokončena v 
červnu, Vladimíra Lojkásková z 
investičního odboru.

(Pokračování na straně 2)

VIZUALIZACE ZÁMĚRU: Hala i hřiště. 
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krátce

Rekonstrukce budovy magistrátu 
na Radniční přinese více kanceláří
(Pokračování ze strany 1)

„Objekt už rekonstrukci 
vyžadoval, stávající kancelář-
ské prostory skutečně již neod-
povídaly potřebám úředníků. 
Získáme i nové kanceláře a 

především pracoviště s vyšším 
standardem. Počítáme, že zde 
po dokončení přestavby umístí-
me celý odbor správy obecního 
majetku,“ prozradila primátorka 
Eva Richtrová.  (pp)

REKONSTRUKCE: Nové podkroví už je hotovo. Foto: Petr Pavelka

Frýdecko-místecká radnice 
si spolu s členy Českého svazu 
bojovníků za svobodu a něko-
lika občany jako každoročně 
připomněla u památníku 3. pra-
poru 8. pěšího pluku události 
ze 14. března 1939, dobu oku-
pace a období II. světové války. 
Město je republikovou raritou, 
protože pouze v Místku narazili 
Němci na ozbrojený odpor.

V úterý 14. března 1939 
německá armáda začala obsa-
zovat Ostravsko. Také k Místku 
se řítili příslušníci wehrmachtu a 
členové polního četnictva. Když 
před bránou někdejší Czajankovy 
textilní továrny, kde byla kasár-
na 3. praporu 8. pěšího pluku, 
zastavili Němci, strážný několi-
krát vystřelil a zalarmoval ostatní 
vojáky. Kapitán Pavlík, zastupují-
cí velitel, dal pokyn k obraně. Mís-
tecká posádka se tak tehdy jako 

Zápis dětí do mateřinek
Vážení zákonní zástupci,
zápis dětí k předškolnímu 

vzdělávání v mateřských školách 
zřizovaných statutárním městem 
Frýdek-Místek pro celý následující 
školní rok (tzn. týká se i dětí, kte-
ré budou přijaty k předškolnímu 
vzdělávání v průběhu školního 
roku) proběhne ve dnech 23. dub-
na a 24. dubna 2007 (pondělí a 
úterý) v době od 8 do 16 hodin.

Bližší informace zveřejní ředi-
telé dotčených mateřských škol 
způsobem v místě obvyklým.

Porada ředitelů
mateřských škol

8. března se uskutečnila na 
Magistrátu města Frýdku-Místku 
porada ředitelů mateřských škol 
zřizovaných statutárním městem 
Frýdek-Místek se zástupci odboru 
školství, kultury, mládeže a tělový-
chovy. Hlavním bodem programu 
bylo projednání provozu mateř-
ských škol v měsících červenci 
a srpnu. Byl dohodnut termín a 
doba pro podání žádostí o přijetí 
dětí k předškolnímu vzdělávání pro 
následující školní rok na 23. dubna 
a 24. dubna od 8 do 16 hodin.

Akademie 2. ZŠ
budou hned dvě

Výroční školní akademie ZŠ 
Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, 
plánovaná na středu 4. dubna, 
bude mít nakonec pro velký zájem 
dvě dějství. Vystoupení žáků 2. ZŠ 
budete moci zhlédnout ve dvou 
představeních. První začne v 15 
hodin, druhé o dvě hodiny později. 

Ocenění učitelé 
Vybraní kantoři ze všech 

základních škol spravovaných 
městem převzali v salónku kavár-
ny Radhošť ve čtvrtek 29. března 
z rukou náměstka primátorky 
Petra Cvika a vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a tělo-
výchovy Ilony Nowakové ocenění 
za práci ve školství. Podrobnosti 
přineseme v příštím zpravodaji.

Opis vodoměrů
Do 2. dubna bude ve Skalici 

prováděn pravidelný opis vodo-
měrů pracovníky akciové spo-
lečnosti Severomoravské vodo-
vody a kanalizace Ostrava.

Nábor aikida
Od pondělí 2. dubna probíhá 

nábor nováčků oddílu aikida SKP 
Ostrava – dojo Frýdek-Místek. 
Zájemci mohou přijít kdykoliv na 
tréninky, které probíhají v policej-
ních kasárnách na Letné (Bahno) 
v pondělí a středy od 19.15 hodin. 

Přednáška biotronika
14. dubna ve 13 hodin v 

Základní umělecké škole ve Frýd-
ku-Místku bude na písemné a úst-
ní dotazy odpovídat opět biotronik 
Tomáš Pfeiffer. Biotronika je nejen 
léčbou, ale i hledáním odpovědí na 
základní filozofické otázky, jež si 
klade lidstvo odnepaměti.  (pp)

Radní si připomněli výročí odbojeRadní si připomněli výročí odboje
jediná v Československu bránila 
německým vojskům. Přestože 
mnohonásobné přesile čelili pře-
vážně nováčci, ozbrojený odpor v 
Místku zůstal navždy zapsán jako 
ojedinělý v tehdejší okleštěné 
Československé republice.

„Dnes uplynulo od této udá-
losti právě 68 let. Přímých účast-
níků druhé světové války ubývá, 
přesto jsou dnes tady, aby uctili 
památku svých přátel a kolegů, 
kteří se na odboji aktivně podí-
leli. My, kteří jsme měli to štěstí 
a válku nezažili, se dnes o celé 
události můžeme dozvědět mimo 
jiné také z kroniky města, která 
ji živě zachycuje, protože tento 
ozbrojený odpor proti nacistickým 
jednotkám bude navždy spojen 
s městem Místek a od 1. ledna 
1943 s městem Frýdek-Místek,“ 
zaznělo z úst náměstka Petra 
Cvika, který spolu s radním Iva-

JAKO KAŽDÝ ROK: Radní Ivan Vrba mezi pamětníky, kterých stále ubývá.
nem Vrbou u památníku položil 
kytici. Petr Cvik dále podotkl, že 
jako zástupce radnice, který má 
na starosti školství, děti a mládež 
ve městě, cítí jako svou povinnost 
našim nejmladším připomínat a 
vysvětlovat, co se zde na konci 
třicátých a na začátku čtyřicátých 
let odehrálo. „Nebývá ale snadné 
popsat a vysvětlit dětem, které 
dnes naštěstí žijí mnohem bez-

starostněji, všechny souvislosti. 
Na našich školách však máme 
spoustu vynikajících kantorů a 
historiků, kteří toto téma žákům 
vypravují. V rámci výuky o druhé 
světové válce naše školy pořáda-
jí různé odborné přednášky, žáci 
také pravidelně navštěvují rad-
nici, kde si mohou o událostech 
z roku 1939 přečíst v městské 
kronice,“ dodal náměstek.  (pp)

Technické služby města 
TS a.s. se již všemi silami při-
pravovaly na jarní úklid, ale v 
druhé polovině března přece 
jen přišel ještě zimní pozdrav 
a sněhový poplach. Byla to 
však jen epizodka, která nás 
měla ujistit, že sníh nemusí 
být v našich končinách vzác-
ným zbožím, a tak o pár dní 
později už radlice zase vystří-
dala košťata.

„Nastoupili jsme v noci, kdy 
byla intenzita sněžení skuteč-
ně obrovská, a vyjeli jsme do 
města i okrajových městských 
částí. Podali jsme maximální 
výkon, dokonce jsme museli 
přestrojovat techniku, kterou už 
jsme využívali jinak. Ale protože 
máme moderní stroje, tak to 

Technické služby zvládly sněhový poplach

byla otázka krátkého času, než 
mohly znovu vyjet bojovat se 
sněhem,“ popsal dění kolem tuto 
zimu vzácné nadílky ředitel tech-
nických služeb Jaromír Kohut. 

Jarní úklid města byl zahá-
jen v pondělí 26. dubna, jako 
každý rok ve spolupráci s úřa-

TS V AKCI: Nejprve sněhová epizoda, za pár dní znovu jarní úklid.    Foto: Petr Pavelka

dem práce a s využitím veřejně 
prospěšných prací. „Přijali jsme 
tímto způsobem třicet zaměst-
nanců na jarní úklid a sedmnáct 
na oblast zeleně. Budeme se 
snažit dohnat harmonogram 
jarního úklidu, který by měl být 
kompletně hotov do konce červ-
na. Město bude uklizeno zcela 
plošně, ručně i strojově. Novin-

kou je spolupráce s osadními 
výbory okrajových částí, kde 
jsme dali na vědomí termín, kdy 
zde budeme úklid provádět. Při 
té příležitosti pomůžeme obča-
nům odstranit nečistoty, které 
po zimě dají na hromádky před 
svými příbytky,“ popsal nový 
přístup v okrajových lokalitách 
města Jaromír Kohut.  (pp)

Ve Víceúčelové sportovní 
hale proběhne ve dnech 25.-
-27. května veletrh pod názvem 
Frýdecko-místecký veletrh. 
Pořádá ho výstavnická spo-
lečnost Omnis Olomouc, která 
zde již v minulosti organizova-
la výstavy pod názvem Postav 
dům, zařiď byt a která byla v 
posledním roce rozšířena o 
veletrh Moderní žena. 

„Na organizování těchto vele-
trhů se ve velké míře podílelo i 
město, které se tady prezento-
valo přímo v expozici,“ uvedla 
tisková mluvčí radnice Kateřina 
Piechowicz. V letošním roce by 
pořádající agentura ráda opět 
obnovila tradici pořádání veletr-
hů ve Frýdku-Místku a dala tak 
možnost místním podnikatelům 
nabídnout své výrobky a služby 
pod jednou střechou tisícům frý-

V hale se připravuje ojedinělý veletrh
decko-místeckých obyvatel. Vele-
trh má podtitul STAVBA – AUTO 
– BYDLENÍ – ZÁBAVA, což 
ukazuje na značně široký záběr. 
„Tento model již úspěšně funguje 
na námi pořádaném Opavském 
veletrhu, kde se prezentují míst-
ní firmy s produkty a službami 
určenými pro dům, byt, dílnu, 
zahradu a v hojném počtu se pre-
zentují i místní prodejci osobních, 
užitkových automobilů a autopří-
slušenství. Již nyní oslovujeme 
frýdecko-místecké podnikatele s 
nabídkou účasti, kde očekáváme 
účast okolo jednoho sta vystavo-
vatelů a návštěvnost okolo sedmi 
tisíc návštěvníků,“ informovala 
Daniela Nevtípilová ze společ-
nosti Omnis Olomouc. Radnice 
aktivitu vítá, víceúčelová sportov-
ní hala by totiž měla sloužit nejen 
sportovním aktivitám.  (pp)
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městská policie
Jezdí bez průkazu

3. 3. kolem čtvrté hodiny odpo-
ledne zjistila hlídka Městské policie 
Frýdek-Místek znovu řidiče osob-
ního motorového vozidla, jenž není 
držitelem řidičského průkazu. Ten-
tokrát na ulici Bruzovská směrem 
na obec Sedliště. Uvedené vozidlo 
bylo spatřeno na ulici Obchodní, 
kdy jeho řidič neměl za jízdy roz-
svícená potkávací světla. Řidič 
se svými spolujezdci (všichni ve 
věku 25-41 let) byl tedy zastaven 
a v průběhu kontroly odhalen jako 
osoba nevlastnící řidičský průkaz. 
Následně bylo rovněž zjištěno, 
že jeden ze spolujezdců této oso-
bě vědomě své vozidlo zapůjčil. 
Řidič byl předán Policii ČR a celá 
záležitost příslušnému správnímu 
orgánu k došetření.

Chytili pachatele
13. 3. před čtvrtou hodinou 

odpoledne zadrželi strážníci Měst-
ské policie Frýdek-Místek dva 
pachatele trestného činu krádeže, 
třicetiletého L. P. a jednadvacetileté-
ho L. M. Oba muži jsou občany Slo-
venské republiky. V době zjištění se 
pěší hlídka strážníků nacházela na 
Třídě T. G. Masaryka před budovou 
magistrátu, když spatřila dvě ženy, 
jež vyběhly z kadeřnictví za dvěma 
muži a křičely, že byly okradeny. 
Strážníci ihned zareagovali a snažili 
se tyto muže dostihnout, leč zbyteč-
ně. Pachatelé nasedli do předem 
přistaveného vozidla značky Škoda 
Felicia bílé barvy a ujeli směrem k 
Rubikově křižovatce. Hlídka tedy 
všechny informace o průběhu situ-
ace předala pomocí radiostanice 
hotovostní motohlídce strážníků. 
Motohlídce se podařilo výše uvede-
né vozidlo dle poskytnutého popisu 
zjistit a jeho řidiče zastavit v části 
Místek na ulici Janáčkova v blíz-
kosti kruhového objezdu u super-
marketu Tesco. Vzhledem k tomu, 
že se jednalo o vozidlo a osoby, jež 
přesně odpovídaly popisu sdělené-
mu pěší hlídkou, byla na místo ze 
zcela zřejmého důvodu spáchání 
trestného činu přivolána hlídka Poli-
cie ČR. Dále bylo zjištěno, že řidič 
motorového vozidla není držitelem 
příslušného řidičského oprávnění, 
čímž se dopustil dalšího trestného 
činu. „Dalším zjišťováním skuteč-
ného stavu věci bylo pěší hlídkou 
strážníků zjištěno, že pachatelé 
vešli do kadeřnictví na Třídě T. G. 
Masaryka, jeden muž odpoutal 
pozornost obsluhujícího personálu 
a druhý ukradl ze šuplíku peněžen-
ku a doklady. Dále bylo zjištěno, že 
ve vozidle se kromě dvou přímých 
pachatelů nacházeli další dva muži 
ve věku 22 a 45 let, rovněž ze Slo-
venska, a devatenáctiletá M. K. z 
Českého Těšína. Všechny osoby 
byly předány Policii ČR na místě 
zastavení vozidla k došetření celé 
záležitosti,“ popsal úspěšný zákrok 
Dalibor Volný, zástupce ředitele 
městské policie.  (pp)

Náměstek primátorky Petr 
Cvik, který má na starosti 
vnitřní dopravu ve městě, 
jednal 21. března na půdě 
frýdecko-místecké radnice 
se starostkou obce Dobrá 
Alicí Tancerovou. Schůzka 
byla vyvolána zejména kvůli 
problematice mostu spoju-
jícího Dobrou s místní částí 
Skalice.

„Na zasedání zastupitelstva 
i na skalickém osadním výboru 
zazněly hlasy, abychom znovu 
jednali o systému dopravy po 
inkriminovaném mostě, jehož 
průjezd je pro část obyvatel 
zpoplatněn. A podle některých 
neoprávněně. Dotkli jsme se 
však i řady jiných témat, samo-

Město jednalo s Dobrou o dopravěMěsto jednalo s Dobrou o dopravě
zřejmě možných problémů v 
souvislosti s výstavbou nošovic-
ké automobilky a také eventuál-
ního společného postupu proti 
návrhu zpoplatnění rychlostní 
komunikace mezi Frýdkem-
-Místkem a Dobrou, se kterým 
samozřejmě nesouhlasíme, 
protože se společně obáváme, 
že by byly znovu řidiči využívá-
ny postranní komunikace. To 
by Frýdek v jeho části i Dobrou 
zase vracelo v dopravní proble-
matice zpátky,“ popsal jednání 
náměstek Petr Cvik. Vedoucí 
dopravy a silničního hospo-
dářství Miroslav Hronovský jej 
doplnil, že si město vyžádalo 
stanovisko obce Dobrá, na 
základě jaké právní normy je 

JEDNÁNÍ S DOBROU: Náměstek primátorky Petr Cvik se sešel se 
starostkou Dobré Alicí Tancerovou.  Foto: Petr Pavelka
průjezd přes most zpoplatňo-
ván. „Uvidíme, jak zareagují, 
ale pokud je vše v pořádku, jak 
jsme byli ujišťováni, těžko bude-
me na stávajícím režimu něco 

měnit, protože zastupitelstvo v 
Dobré po volbách zůstalo prak-
ticky ve stejném složení a nemá 
důvod změnit názor,“ upozornil 
Miroslav Hronovský.  (pp)

Frýdek-Místek je sídelním 
městem Regionu Beskydy, 
a proto se zasedání před-
stavenstva tohoto sdružení, 
které se stará o propagaci 
města i regionu, uskutečnilo 
v rekonstruované malé zase-

Zasedalo představenstvo Regionu BeskydyZasedalo představenstvo Regionu Beskydy

PŘEDSTAVENSTVO: Jednání Regionu Beskydy vedl předseda 
sdružení a frýdecko-místecký radní Petr Rafaj.  Foto: Petr Pavelka

dací síni magistrátu.
Účastníci se ohlédli za posled-

ními společnými akcemi a úkoly 
a vyslechli si informace o stavu 
projektů programu Interreg III A 
určeného pro příhraniční spolu-
práci mezi Českou republikou a 

Polskem. Se zájmem vyslechli 
informace o natáčení a možnos-
tech propagace obcí a měst v 
televizním vysílání v rámci Bes-
kydského magazínu, který je nyní 
vysílán každou středu od 16:20 
hodin. „Tento projekt je podporo-
ván Evropskou unií a máme na 
něj velký ohlas. Jsme jediní, co si 
na něco podobného troufli, a čelí-
me teď spoustě dotazů z jiných 
regionů, jak se nám to povedlo,“ 
prohlásil Petr Rafaj, který probíral 
se zástupci obcí další možnosti 
zlepšení informačních toků v rám-

ci regionu. Ředitel Beskydského 
informačního centra poodhalil 
program nadcházejícího Beskyd-
ského Veseléta a představenstvo 
probralo plán dalších letošních 
aktivit s cílem sestavit ucelený 
kalendář pro maximální využití 
veškerých dostupných propagač-
ních prostředků. Ve zprávě o hos-
podaření zaznělo, že se podařilo 
získat zhruba 1,3 milionu korun 
z ministerstva financí na projekty 
Kroky ke zlepšení image, Cyklis-
tické informační systémy a Propa-
gace Regionu Beskydy. (pp)

Statutární město Frýdek-
-Místek připravuje k realizaci 
v tomto roce další investice. 
Týkají se školních zařízení, 
budov v majetku města, ale 
také dětského hřiště či pro-
stor Antonínova náměstí.

Nové dětské hřiště na ulici Dr. 
Vaculíka má být dalším, které ve 
městě projde důkladnou rekon-
strukcí se vším všudy. V současné 
době se zpracovává projektová 
dokumentace a předpokládá se, 
že v létě bude provedena výměna 
herních prvků a upraveny povrchy 
hřiště dle nových bezpečnostních 
a hygienických předpisů. S těmi 
souvisí i chystaná rekonstrukce 
školní kuchyně ZŠ Frýdek-Místek, 
J. Čapka 2555. 2. ZŠ potřebuje 
modernizaci kuchyně v rozsahu 
vyplývajícím z nových hygienic-
kých předpisů. Rozhodnuto už je 
i o další školní investici – rekon-
strukci sportovního hřiště na 8. 
ZŠ, ke které se přistupuje poté, 

Město chystá další investice
co kvůli soudním sporům nelze 
stejnou akci provést u 5. a 9. ZŠ, 
jak radnice původně plánovala. I 
tady je zpracovávána projektová 
dokumentace, která povede k 
vybudování nové běžecké dráhy 
s umělým povrchem a vnitřního 
víceúčelového hřiště. Do třetice 
hodlá město investovat do školství 
modernizací jeslí na Brožíkově uli-
ci, podalo žádost o grant. Oprav se 
může letos dočkat i objekt bývalé 
obchodní akademie, projektová 
dokumentace se zpracovává 
rovněž na rekonstrukci tepelné 
izolace v bytech nástaveb domů 
čp. 1711-1719 na ulici Beskydská, 
která má zamezit zavlhání a pro-
mrzání podkrovních bytů.

Chystá se také rekonstrukce 
další části Antonínova náměstí v 
Místku, které značně „prokouklo“ 
investicí z roku 2004. Letos by měly 
úpravy zpevněných ploch pokračo-
vat v dolní části náměstí u tržiště a v 
části ulice Pivovarské. (pp)

Beskydské informační cen-
trum ve spolupráci s Beskyd-
skou likérkou připravilo na 
Velký pátek příjemné zpestření 
dne, které obstará v pobočce 
na místeckém náměstí křest 
nové brožury Beskydy na celý 
rok. Na své si přijdou nejen 
milovníci turistiky, ale i dobrých 
likérů, protože na programu je i 
degustace tekuté Lysé hory. 

„Křest nové příručky přichází 
právě v čase, kdy spousta lidí 
uvažuje o tom, kam po zimě vyra-
zit za výletem. Brožura Beskydy na 
celý rok nabízí řadu tipů na výlety 
včetně dvou pěkných panorama-
tických mapek. V současných tep-
lých jarních dnech přijde jistě všem 
vhod, příjemnou zprávou je, že je k 
dispozici zdarma,“ uvedl předseda 
Regionu Beskydy Petr Rafaj, který 

BIC pokřtí novou brožuru o Beskydech
bude 6. dubna kmotrem brožury.

Beskydské informační centrum 
hodlá křest stylově spojit s dalším 
„produktem“ snahy o zvýšení turis-
tického ruchu a tím je likér Lysá 
hora, suvenýr místně spojený s 
Beskydy. Likér začala na základě 
150 let staré receptury továrníka 
Hermana Löwa vyrábět v loňském 
roce Beskydská likérka ze Starého 
Města. Ředitel Beskydského infor-
mačního centra Richard Žabka k 
tomu dodává: „Jsme rádi, že se 
bude křtít právě tekutou Lysou 
horou, vůbec spojení propagace 
Beskyd s likérem Beskydské likér-
ky pana Pastorka zaznamenalo 
veliký ohlas na několika veletrzích, 
kde naše hory propagujeme. Navíc 
se v současné době jedná o jeden 
z nejpopulárnějších suvenýrů, kte-
rý si od nás odvážejí turisté.“  (pp)
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Malí recitátoři ZŠ Frýdek-
-Místek, Komenského (4. ZŠ), 
sklízejí úspěch za úspěchem 
v soutěžích, při nichž je 
potřeba dobrá paměť, pev-
né nervy i dramatický talent. 
Podle svých pedagogů se 
po předchozích úspěšných 
letech již nemohli dočkat, až 
se znovu utkají s dětmi jiných 
škol a pečlivě vybírali spolu 
se svými učiteli ty nejvhod-
nější básně, které by mohly 
zaujmout porotu.

Společné úsilí zúročili v 
obvodním kole recitační sou-
těže, které proběhlo 13. března 
na 2. ZŠ. „Atmosféra byla báječ-
ná, všechny děti si odnesly slad-
kou odměnu a ty nejlepší diplom 

Recitátoři 4. ZŠ sklízejí úspěchyRecitátoři 4. ZŠ sklízejí úspěchy
a možnost postupu do okresní-
ho kola. Za nejmladší naši školu 
reprezentovala Kateřina Svo-
bodová. Při přednesu se tvářila 
tak zamilovaně, že si ji zamilo-
valo i publikum a porota ocenila
1. místem. V 1. kategorii žáků si 
odnesl 1. místo Jakub Vrubel. 
Se svým Bajajou se na chvíli 
octnul v pohádce a všichni uvě-
řili, že opravdu bojuje s drakem. 
4. a 5. třídy zastupovala Barbora 
Halamová, která přednesem své 
prózy zaujala porotu stejně jako 
v předešlých letech. Právem si 
zasloužila taktéž 1. místo,“ refe-
rovala Radomíra Gebauerová.

Vítězové si zaslouží dík za 
snahu a píli a přejeme jim hodně 
štěstí při dalších soutěžích.  (pp) ÚSPĚŠNÍ RECITÁTOŘI: Kateřina Svobodová, Barbora Halamová, Jakub Vrubel.   Foto: Petr Pavelka

Základní škola Frýdek-Mís-
tek, Komenského (4. ZŠ), se 
jako první v regionu zapojila do 
sítě Tvořivých škol v ČR. Zna-
mená to, že škola může užívat 
multifunkční pojem „Tvořivá 
škola“. Co znamená?

„Základ spočívá v nabývání 
nových poznatků co nejvíce vlast-
ní činností a vlastní zkušeností 
žáků. Toto činnostní učení je již 
obsaženo v Rámcovém vzdě-
lávacím programu pro základní 
školy, který má oficiálně vstoupit 
do škol od nového školního roku. 
Podmínkou úspěšnosti nové 
reformy je náležitě vzdělaný uči-
tel. Řada našich učitelů již získa-
la certifikáty Výuka pro 3. tisíciletí 
Tvořivá škola – činnostní učení. 
V některých třídách probíhá čin-
nostní učení již dnes,“ osvětlila 
Radomíra Gebauerová.

Škola dává prostor tvořivosti
Žáci Tvořivé školy dostávají 

prostor ke konkrétním činnostem, 
samostatným úvahám a tvor-
bě vlastních otázek. Nejsou jen 
pasivními příjemci informací, ale 
projevují vlastní iniciativu – kona-
jí, přemýšlí, tvoří. Nové poznatky 
nabývají názorně, vlastní činností 
a prožíváním s pomocí vhodných 
metodických materiálů a pomů-
cek. „Činnostní učení nevyžaduje 
žádnou zásadní změnu organiza-
ce vyučování ve škole, chce to jen 
zájem a chuť učitelů udělat pro 
své žáky ještě víc. Díky pracovním 
sešitům, učebnicím a pomůckám 
z Tvořivé školy, které jsme již 
zakoupili, umožníme zapojení do 
tohoto programu všem dětem,“ 
dodal Jan Slováček, ředitel školy. 

K činnostnímu vyučování patří 
také různé projekty, které zpest-
řují výuku dětem, přibližují školu 

Na střední škole gastro-
nomie a služeb ve Frýdku-
-Místku proběhlo 14. března 
okresní kolo středních škol v 
silovém čtyřboji. Podle hlav-
ního rozhodčího Petra Krále 
mělo velmi dobrou úroveň.

Celkem 14 družstev ze střed-
ních škol, učilišť a základních 
škol okresu Frýdek-Místek bojo-
valo v soutěžních disciplínách, 
které měly odhalit jejich fyzickou 
připravenost a sílu. Starší chlap-
ci museli zvládnout tlaky s čin-
kou, trojskok, opakované shyby 

Okresní kolo v silovém čtyřboji
a svisy vznesmo, dívky šplh na 
tyči, trojskok, hod plným míčem 
a sedy-lehy s oporou nohou. 
Mladší chlapci absolvovali šplh 
na laně, trojskok, shyby a sedy 
lehy bez opory nohou.

V jednotlivcích zvítězili:
chlapci st. – Adam Střelec, SŠ elek-
trostavební a dřevozpracující, FM
chlapci ml. – Matouš Turek, 
Gymnázium P. Bezruče FM
dívky – Lucie Rousková, OA, FM

V soutěži družstev obsadili 
první místa:

chlapci st. – SŠ dřevozpracující 

a elektrostavební, FM
dívky – Obchodní akademie, FM
chlapci ml. – Gymnázium P. Bez-
ruče FM
Vítězové jednotlivých kategorií 
družstev postupují do krajského finá-
le, které se koná letos v Bohumíně.

Soutěž se díky organizá-
torům ze SŠ Gastronomie a 
služeb a sponzorům, mezi které 
patřilo i statutární město Frýdek-
-Místek, vydařila a byla celkově 
hodnocena závodníky, vedoucí-
mi družstev i rozhodčími velmi 
pozitivně.  (pp)

ŠPLH: To u děvčat neby-
la moc oblíbená disciplí-
na.   Foto: Petr Pavelka POD ČINKOU: Tak kolikrát to bude? Foto: Petr Pavelka

rodičům a dětem v MŠ. „Každý 
měsíc navštěvují děti okolních 
mateřských škol naši školu, aby 
poznaly nové prostředí a na chvi-
ličku se staly školáky. Mohou si 
vyzkoušet různé činnosti, které 
je motivují k tomu, aby se školy 
nebály. O tom, ze se dětem u 
nás líbí, svědčí i počet nově při-
jatých dětí do prvních tříd,“ řekla 
Šárka Nahodilová, zástupkyně 
ředitele pro první stupeň.

Škola již dala možnost rodi-
čům seznámit se s novými meto-
dami a formami práce přímo ve 
třídě svých dětí. Pro ty, kteří Den 
otevřených dveří nestihli, je škola 
připravena poskytnout informace 
kdykoliv jindy. I vy se můžete 
přesvědčit, že výsledkem zdej-
ších činnostních postupů je žák 
zvídavý, aktivní, tolerantní, ohle-
duplný a otevřený. (pp)

Ve čtvrtek 8. března na
9. ZŠ proběhl 1. ročník „Mini-
olympiády“ soutěže v ang-
lické konverzaci 5. tříd. Na 
okresní kolo se přihlásilo 31 
žáků z různých škol. Sou-
těžící museli absolvovat čtyři 
soutěžní úkoly. 

Nejprve si vyzkoušeli 
poslech se správným dopl-
něním vhodných slov do vět, 
dále museli rozhodovat o 
správnosti vět a poté je čekal 
náročný text, který byl zamě-
řen hlavně na logický úsudek. 
Ve třetí části se zaměřili na 
správné doplnění tvarů sloves. 
Posledním a nejtěžším úko-
lem soutěže byla ústní část, 
kde soutěžící hovořili o sobě, 
svých zálibách, rodině, městě, 
kde žijí, a také se nevyhnuli 
různorodým otázkám poroty. 
Všichni soutěžící, kteří se do 
soutěže přihlásili, prokázali 
velmi dobré znalosti z ang-
lického jazyka. Po sečtení 
bodů ze všech částí, kterými 
žáci prošli, už všichni napjatě 

Miniolympiáda v konverzaci
čekali na oznámení výsledků. 
A jak to dopadlo?

Umístění: 
1. místo – Jakub Bílek, 9. ZŠ
2. místo – František Typov-

ský, 8. ZŠ
3. místo – Adam Rada, 9. ZŠ, 

Aneta Holešová, ZŠ Chlebovice
Tato soutěž si klade za cíl 

motivovat žáky k lepšímu posto-
ji k cizímu jazyku. Cizí jazyk 
používáme jako dorozumívací 
prostředek, který nám slouží 
domluvit se v jiných zemích 
světa. Soutěž podněcuje děti 
k osobitému přístupu při svém 
vyjadřování a k hledání neotře-
lých způsobů své prezentace. 
Učí se vyjadřovat své myšlenky 
a názory v cizím jazyce. 

Všichni úspěšní soutěží-
cí obdrželi cenu od známého 
nakladatelství Frauz, a to anglic-
ké slovníky, které jsou nedílnou 
součástí při studiu anglického 
jazyka. Finančně se na soutěži 
podílela firma Universum s.r.o. a 
firma Pila Josef Kurečka. Všem 
sponzorům velmi děkujeme.
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Žáci ze základní školy na 
ulici 1. máje, zvané „Sedmič-
ka“, mohou od konce února 
využívat novou multimediální 
a relaxační učebnu. 

„Je zde zavedený internet, 
televize, knihovna, video a žáci 
si zde mohou z DVD, CD a kazet 
vyhledávat různé potřebné infor-
mace, které si pak samozřejmě 
mohou vytisknout na tiskárně 
nebo okopírovat,“ vysvětluje 
ředitelka školy Iveta Zechová.

Učebna však slouží nejen k 
poučení, ale také k zábavě a 
relaxaci. Děti si mají možnost 
zahrát různé stolní hry, například 
scrabble, šachy, mohou skládat 
puzzle nebo jen tak odpočívat 

Sedmička má zbrusu novou učebnuSedmička má zbrusu novou učebnu
a povídat si, což před začátkem 
vyučování určitě využijí dojíždějí-
cí žáci. V učebně mohou probíhat 
také vyučovací hodiny různých 
předmětů, i když poněkud netra-
dičně. V místnosti totiž nejsou 
žádné žákovské stoly a židle. 
Žáci sedí na koberci, polštářích, 
židličkách nebo relaxačních 
balonech. Učebnu využijí nejen 
žáci, ale i učitelé. „Celá místnost 
je vybavena nábytkem, který 
zcela jistě patří k nejhezčím v 
celé škole. Na jejím vybavení se 
finančně podílelo i sdružení rodi-
čů,“ dodává ředitelka. Autorkami 
návrhu projektu a realizátorkami 
jsou Mgr. Hana Weissmannová a 
Mgr. Alena Kaválková.

Po jednoznačném vítězství 
v okrskovém finále basketbalu 
starších žáků, které se konalo 
na začátku března v hale na 
6. základní škole, postoupili 
házenkáři z Jedenáctky do 
okresní soutěže. 

Okresního finále, které se 
konalo ve středu 14. března v 
nové sportovní hale v Brušperku, 
se zúčastnil házenkářský tým 
osmáků a deváťáků ze Základ-
ní školy Frýdek-Místek, Jiřího z 
Poděbrad, vedený trenérem a uči-
telem tělesné výchovy Martinem 
Strnadelem. „Chlapci odjížděli v 
prořídlé sestavě, která byla zapří-

Házenkáři z Jedenáctky posbírali 
zlato i v okresním finále v basketu

činěna nemocemi řady hráčů 
základní sestavy (Frkal, Hečko, 
Dolák, Klučár), ale náhradníci 
typu Drozda, Gálika, Jadlovce, 
Dopatera, Stachovce a jediného 
deváťáka Víta Pyška dokázali, 
že bojovností se dá dosáhnout 
mnohého,“ chválil chlapce Mar-
tin Strnadel. Ti v celém finále 
nenašli přemožitele. „Z prvního 
místa postupujeme do krajské-
ho finále,“ komentoval úspěch 
házenkářů Strnadel a uzavřel: 
„Jejich úspěch je o to cennější, 
že chlapci, ač házenkáři, porazili 
družstva, která byla tvořena žáky 
basketbalových tříd.“  (rs) 

Kvalitní sportovní zázemí 
Základní školy Frýdek-Místek, 
Jiřího z Poděbrad, je ojedinělé 
v celém okrese. Jeho součástí 
je i bazén, na kterém probíhá 
dopolední výuka plavecké 
školy a odpoledne má mož-
nost si zaplavat i veřejnost. 

Plavecká škola na naší ško-
le má již třináctiletou tradici a s 
počtem přibývajících školních let 
vzrůstá i počet odučených dětí. 
„Na počátku svého působení při-
vítala pouze žáky základních škol 
z Frýdku-Místku, v současné době 
se snažíme uspokojit poptávku 
základních i mateřských škol z 
celého okresu,“ uvedla vedoucí 
bazénu Karin Morávková a při-
pojila několik číselných údajů: „V 
začátcích své existence plavec-
kou školu absolvovalo přibližně 
dva tisíce devět set žáků ročně. 
V minulém školním roce jich už 
bylo tři tisíce tři sta dvanáct a letos 
máme přihlášeno k plaveckému 
výcviku na tři tisíce sto dětí. Stá-
le se přihlašují nové školy, které 
zatím u nás neplavaly.“

Jako každé jiné školní zařízení 
má i plavecká škola na „Jede-
náctce“ vypracovanou metodiku a 
cíle, kterých se snaží dosáhnout. 
„Každoročně cvičitelky plavání 
vyhodnocují svou práci a většina 
z nich se může chlubit osmdesáti 
až devadesátiprocentní úspěš-
ností,“ vysvětlila vedoucí bazénu.

Bazén je však využíván i v 

Školní bazén využívá i veřejnost

rámci tělesné výchovy. „Žáci pro-
hlubují své plavecké dovednosti 
naučené při povinném plavání na 
prvním stupni a zároveň se pokou-
šíme zvládat základy záchrany 
tonoucího. Plavání ve sportovních 
třídách má hlavní úkol regenerač-
ní po namáhavých trénincích ve 
svých specializacích a teprve na 
druhém místě je rozvíjení fyzické 
kondice,“ zdůraznil učitel tělesné 
výchovy Pavel Kožuch.

Podle slov Karin Morávkové se 
pracovníci bazénu snaží přispět k 
vyplnění volného času dětí ze síd-
liště Slezská a z okolí. „V odpoled-
ních hodinách mohou děti navště-
vovat plavecký kroužek, ve kterém 
se zájemci různého věku učí plavat 

nebo již zdokonalují osvojené pla-
vecké styly. Spolupracujeme také 
s Centrem sportu Frýdek-Místek,“ 
řekla Karin Morávková.

„V loňském létě bylo otevřeno 
venkovní brouzdaliště. I letos bude 
sloužit především pro maminky s 
dětmi, a to během školních prázd-
nin. Větší děti a dospělí mají k dispo-
zici po celý rok krytý bazén,“ doplni-
la informace Karin Morávková. 

O plavání na „Jedenáctce“ 
projevují zájem i školní družiny. 
I těm se snaží na bazéně vyjít 
vstříc. „V odpoledním provozu se 
nám střídají hodiny vyhrazené pro 
plavenky, organizace, veřejnost 
a aqua aerobic. Zájemcům nabí-
zíme i lukrativní pronájem celého 
bazénu pro soukromé plavání 
a sportovní akce jednotlivců či 
kolektivů,“ řekla vedoucí bazénu.

„Určitě budou se mnou všichni 
souhlasit, že plavání je důležitou 
součástí života každého člově-
ka a jeho zvládnutí nám může 
v některých situacích zachránit 
život,“ podotkla Karin Morávková 
a uzavřela: „Pro plaveckou školu a 
bazén není rozhodující jen technic-
ké zvládnutí plaveckých stylů, ale i 
snaha probouzet v dětech radost z 
pohybu ve vodě.“  (km, rs)

Sotva uběhl měsíc od veselé-
ho karnevalu na mateřské škole 
Pohádka na ulici Gogolova ve 
Frýdku-Místku a už tady máme 
další neobvyklou akci, tentokrát 
na oddělení Krteček. A v čem 
neobvyklou? Maminkám jsme 
totiž dopřáli volné odpoledne 
a chvilku pro sebe a do školky 
pozvali jen tatínky a dědečky, 
pro které jsme připravili soutěž-
ně – zábavné odpoledne.

Protože nás měsícem břez-
nem provází pohádka „O Šípko-
vé Růžence“, vrátili se pánové 
do dětských let a spolu se svými 
dětmi a vnoučaty zápolili s řadou 
nástrah a úkolů, se kterými se v 
dávných dobách musel vypořádat 

Tentokrát byli s dětmi 
ve školce pouze muži

každý udatný rytíř. Jednalo se 
například o střelbu dělovou koulí, 
stavbu hlasné věže, přenos raně-
ného, luštění tajné zprávy atd.

Nikdo z nás netušil, jak rych-
le se z mužů stanou malí kluci, 
s jakým elánem a nadšením se 
spolu s dětmi vžijí do všech sou-
těží a kolik přitom zažijeme leg-
race. Všichni zúčastnění byli za 
svou snahu a odvahu odměněni. 
Děti čokoládovou medailí a páno-
vé medailí v podobě klobásy.

Tuto akci jsme pro děti, jejich 
tatínky a dědečky pořádali popr-
vé a po ohlasech dětí i dospělých 
už dnes víme, že ne naposled.

Oddělení Krteček,
paní učitelky Renáta a Jana

Vážení rodiče,
zveme Vás a Vaše děti na Velikonoční 
dílnu, která se uskuteční v úterý 3. 4. 07 v 
prostorách 1. st. na 9. ZŠ od 15 do 17 h.
Vyzkoušíte si společně se svými dětmi netra-
dičními způsoby vyrobit dárky, které do vašich 
domovů přinesou radost z těchto svátků.
   Těší se na Vás učitelé z 9. ZŠ 
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kam za sportem a relaxací

Krytý aquapark a wellnes – provozní doba
Den Aquapark Wellness

pondělí 12.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
úterý 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
středa 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – ženy
čtvrtek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – muži
pátek 10.00 - 21.00 h. 16.00 - 21.00 h. – smíšená
sobota 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
neděle 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená
svátky 09.00 - 21.00 h. 14.00 - 21.00 h. – smíšená

Krytý aquapark a wellnes – ceník vstupného
Pondělí - pátek 1 hodina 2 hodiny
dospělí 60,00 Kč 100,00 Kč
děti do 15 let a studenti 40,00 Kč 80,00 Kč
osoby od 65 let 40,00 Kč 80,00 Kč
děti do 6 let 20,00 Kč 20,00 Kč
ZTP 40,00 Kč 80,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 20 00 Kč 20,00 Kč
Každých dalších započatých 15 min – doplatek 10 Kč

Sobota - neděle - svátky 1 hodina 2 hodiny
dospělí 90,00 Kč 150,00 Kč
děli do 15 let a studenti 60,00 Kč 120,00 Kč
osoby od 65 let 70,00 Kč 130,00 Kč
děti do 6 let 30,00 Kč 30,00 Kč
ZTP 60,00 Kč 120,00 Kč
ZTP/P + doprovod* 30,00 Kč 30.00 Kč

Každých dalších započatých 15 min – doplatek 15 Kč
* ZTP/P + doprovod zaplatí vždy uvedenou částku v ceníku

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

FOTBAL FM - los MSFL (jaro 07) 
19. kolo NE 8. 4. 16:00 FC Baník Ostrava B – Fotbal FM

20. kolo SO 14. 4. 10:15 Fotbal FM – SK Lipová
21. kolo SO 21. 4. 16:30 MFK Karviná – Fotbal FM
22. kolo SO 28. 4. 10:15 Fotbal FM – 1.SC Znojmo
30. kolo ÚT 1. 5. 17:00 FK Mutěnice – Fotbal FM

23. kolo SO 5. 5. 10:15 Fotbal FM – Fotbal Fulnek
24. kolo NE 13. 5. 16:30 FC Tescoma Zlín B – Fotbal FM

25. kolo SO 19. 5. 10:15 Fotbal FM – MSK Břeclav
26. kolo SO 26. 5. 16:30 FC MSA D. Benešov – Fotbal FM

27. kolo SO 2. 6. 10:15 Fotbal FM – FC Brumov
28. kolo SO 9. 6. 16:30 SK Hranice n. M. – Fotbal FM

29. kolo SO 16. 6. 10:15 Fotbal FM – Vysočina Jihlava B

Úterý
15.00 - 16.00 - plavecký kroužek

16.00 - 17.00 
Středa

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

Plavání veřejnosti na 11. ZŠ
Pátek

15.30 - 16.30 - plavecký kroužek
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

Ceny:
dospělí 30 Kč, děti do 10 let 20 Kč

Záloha na klíč 20 Kč

 Ti, co plánovali start na 
Mistrovství České republiky v 
přespolním běhu, museli počí-
tat se vším. Termín předsta-
voval nevyzpytatelné počasí a 
bohužel na sobotu 17. března 
padla odvrácená tvář letošní 
zimy. Bylo sychravo a nevlíd-
no. Ale kros je kros. Běží se 
za každého počasí. 

Čím víc bylo na nábřeží Oleš-
né odběháno, tím byl terén měk-
čí a měkčí a závodníci si museli 
dávat velký pozor, aby v zatáč-
kách a bahně nepodklouzli. Prá-
vě profil trati závodníci ve svých 
hodnoceních vzpomínali docela 
často, protože rovinek, kdy do 
toho mohli naplno šlápnout, si 
příliš neužili. Zatáčky dělaly trať 

Z Olešné vylovili atleti dvě medaile
mnohem náročnější.

Dvě medaile z deštivého 
domácího šampionátu v přes-
polním běhu vydolovali i atleti 
Slezanu Frýdek-Místek. „Jsme 
rádi, že za krajně nepříznivého 
počasí, silného větru, chladu a 
deště se mezi více než čtyřmi 
stovkami běžců z celé republiky 
prosadili i naši. Stříbrnou medaili 
z loňského šampionátu obhá-
jil Peter Mikulenka v závodě 
mužů-mílařů. Druhý cenný kov 
vybojoval na nesmírně náročné 
trati Petr Lukeš ve starších žá-
cích. Výborným čtvrtým místem 
ho doplnil Dimitris Kristalas. Ve 
vložených veřejných závodech 
se prosadila na nejvyšší stupí-
nek hned trojice našich běžců. 

DEKOROVÁNÍ: Ceny předávala i primátorka Eva Richtrová a její náměstek Petr Cvik.      Foto: Petr Pavelka
Mezi nejmladšími zvítězila s 
obrovským náskokem Helena 
Benčová a mladší žactvo ovlád-
ly Katka Klepáčová a Lukáš 
Němec,“ hodnotil Josef Nejez-

chleba, ředitel závodu.
Medaile a ceny nejlepším 

předávali kromě jiných osobnos-
tí rovněž primátorka města Eva 
Richtrová a náměstek primátor-

ky Petr Cvik. Ten soutěžícím i 
organizátorům vyslovil absolu-
torium, protože přes nepřízeň 
počasí Frýdek-Místek hostil 
povedené mistrovství.  (pp)

Devět týmů, mezi nimi 
zástupce ze Slovenska a fot-
balový potěr ligového Baníku a 
Olomouce, bojovalo ve Frýdku-
-Místku o vítězství ve fotbalo-
vém turnaji přípravek. Nedorazi-
la Dubnica, která měla problém 
na hranicích, punc mezinárod-
nosti tak leštila alespoň Žilina. 

Domácí mohli postavit dva 
týmy a áčko v základní skupině 
postupně porazilo béčko Baníku, 
áčko Vítkovic i Vsetín. Se skó-

Přípravka se dokáže měřit s ligisty

TURNAJ NA 7. ZŠ: Nejmenší fotbalisté měřili síly. 
Foto: Petr Pavelka

BRONZOVÝ TÝM: Frýdek-Místek se nakonec rado-
val ze třetího místa.                Foto: Petr Pavelka

rem 6:0 dokráčelo do semifinále, 
kde narazilo na Žilinu, druhou v 
pořadí skupiny, v níž válčilo béčko 
domácích, které sbíralo zápasové 
zkušenosti. Právě v rozhodujícím 
zápase se Žilinou si ovšem domá-
cí vybrali slabší chvilku. Jako by na 
kluky přece jen dolehla tíha oka-
mžiku a působili křečovitěji než v 
předchozích zápasech. Dostali gól 
těsně před koncem a už nestihli 
odpovědět. Hráli tak „pouze“ o 
třetí místo, které vybojovali po 

výsledku 3:1 proti áčku Vítkovic. 
Ve finále nejtěsnějším rozdílem 
vyhrála Olomouc nad Žilinou. 

Turnaj byl perfektně zvládnutý 
po organizační stránce, rodiče 
malých fotbalistů dokázali vytvo-
řit potřebné zázemí. Kluci si na 
začátku vyslechli českou i slo-
venskou hymnu a museli se cítit 
jako reprezentanti, kteří nastou-
pili večer ke kvalifikačnímu zápa-
su. Tím spíš, že jejich počínání 
sledovala i televizní kamera. (pp)

Ve dnech 5.-9. dubna pořádá 
Beskydská šachová škola ve 
spolupráci s Domem dětí a mlá-
deže Frýdek-Místek již 28. ročník 
Turnajů šachových nadějí 2007, 
který se uskuteční v prostorech 
Národního domu ve Frýdku-
-Místku. Turnaj se uskuteční pod 
záštitou Města Frýdek-Místek. 

„Svou účast na 28. ročníku již 
potvrdily šachové výpravy dětí z 
ČR, Anglie, Walsu, Polska, Chor-
vatska, Rakouska, Litvy, Ruska, 
Běloruska, Německa, Slovenska, 
Hong Kong. Součástí šachového 
festivalu budou turnaje v katego-

28. ročník Turnajů šachových nadějí 2007“  
riích do 10, 12 a 14 let, MČR dětí 
do 8 let, tři uzavřené turnaje IM a 
turnaj FIDE OPEN,“ referoval za 
pořadatele Antonín Surma.

Pro město Frýdek-Místek jsou 
„Turnaje šachových nadějí“ již 
léta jednou z nejvýznamnějších 
společenských a sportovních 
událostí pro mládež. „Frýdek-
-Místek a se po dobu jednoho 
týdne stává šachovým městem, 

město se rozroste o 350 šachis-
tů a jejich doprovod, z toho je 
jedna třetina zahraničních účast-
níků,“ připomněl Antonín Surma.

Slavnostní zahájení turnaje 
se uskuteční 5. 4. v 8:45 hodin 
ve velkém sále Národního domu 
ve Frýdku-Místku. Hraje se vždy 
od 9 do 13 a od 15 do 19 hodin. 
Slavnostní zakončení se usku-
teční 9. 4. od 13 hodin.  (pp)
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Třeťáci na domácím turnaji zvítěziliTřeťáci na domácím turnaji zvítězili

TURNAJ TŘEŤÁKŮ: Na domácím ledě Frýdek-Místek kraloval.
Foto: Petr Pavelka

VYHLÁŠENÍ: Domácím zlato na krk 
věšel náměstek primátorky Michal 
Pobucký.         Foto: Petr Pavelka

HC Frýdek-Místek uspořádal 
v sobotu 17. března ve víceú-
čelové sportovní hale meziná-
rodní turnaj 3. tříd v ledním 
hokeji za účasti slovenského 
KHm Zvolen, HK Jestřábi Pro-
stějov, HC Havířov Panthers a 
domácího celku. 

Naši hráči v zahajovacím utkání 
hráli s Prostějovem. Mírná převa-
ha byla zúročena ve 2. třetině dvě-
ma góly Lukáše Fluksy a Martina 
Valíčka v oslabení. Ve 2. třetině 
domácí inkasovali, nicméně výsle-
dek 2:1 udrželi. Ten byl vzpruhou 
do dalších zápasů. Od té doby klu-
ci z Frýdku-Místku předváděli lepší 
hokej než ostatní soupeři.

Se slovenským Zvolenem začali 
výborně a po 1. třetině vedli 2:0 po 
dvou brankách Patrika Stahla. Ve 
druhé přidali zásluhou Dominika 
Mecy ještě třetí gól a stanovili tak 
konečné skóre zápasu na 3:0.

Poslední zápas turnaje byl 
vlastně finále, střetnutí s Haví-
řovem bylo zápasem týmů, kte-
ré měly na kontě dvě vítězství. 
Větší vůli ukázali naši hráči a 
zaslouženě zvítězili po bezchyb-
ném výkonu 4:0, když soupeře 
nepustili za celý zápas k žádné 
vyložené šanci. O branky se 
postarali Patrik Stahl (2), Domi-
nik Meca a Vojtěch Válek.

V každém zápase se vyhlašo-

valy hvězdy utkání. Z naší strany to 
byli Martin Valíček, Patrik Stahl a 
Dominik Meca. Na turnaji celkově 

byli vyhlášení nejlepšími také bran-
kář Václav Sonnek, obránce Mar-
tin Valíček a útočník Patrik Stahl.

V bojích o 7.-12. příčku ext-
raligové tabulky si vedou veli-
ce dobře házenkáři Frýdku-
-Místku, kteří po třech výhrách 
mají před sebou už pouze 
Třeboň, ovšem s tříbodovým 
odstupem.

Příjemnou sérii dostartoval 
zápas s Kopřivnicí, s nímž tým 
neměl v poslední době příznivou 
bilanci, ale tentokrát tradičního 
soupeře přehrál na jeho palu-
bovce jednoznačně o sedm 
branek. Na pohodovou jízdu to 

Házenkáři konečně vítězí, 
i když jen v dolní polovině

KH Kopřivnice - SKP ARCIMPEX FM 18:25 (9:12)
HK Kr. Pole Brno - SKP ARCIMPEX F-M 21:32 (10:18)

SKP ARCIMPEX - LOKOMOTIVA Plzeň 36:28 (19:16)
vypadalo už za stavu 10:4, ale 
soupeř ještě snížil na 16:14, než 
pětibranková šňůra zápas defi-
nitivně zlomila.

To v dalším zápase v Brně 
bylo rozhodnuto už do přestáv-
ky. Beznadějně poslední celek 
tabulky byl snadným soupeřem. 
Plzeň, která čekala na naše hrá-
če v duelu následujícím, měla být 
silnějším soupeřem, ale nakonec 
také prohrála rozdílem třídy. S 
Třeboní to ovšem zřejmě bude 
zápas z jiného soudku.  (pp)

Je zde jaro a to je období, kdy mnoho rodičů hledá sportovní 
uplatnění pro své děti. Jednu z možností nabízí atletický oddíl 
TJ Slezan Frýdek-Místek. Od počátku dubna se opět veškeré 
tréninky přesouvají na stadion TJ Slezan ve Frýdku. Přípravka 
ročníků 1997-2000 trénuje úterý a čtvrtek od 14.30 do 16 hodin. 
Mladší žactvo ročníky 1994-1996 pondělí, středa, pátek od 15.30 
do 17.30 hodin. Ostatní věkové skupiny pak prakticky denně od 
15.30 do 17.30 hodin a rozdělené jsou do jednotlivých skupin 
podle zaměření na běhy, sprinty, skoky případně vrhy. Srdečně 
zveme do našich řad všechny zájemce o královnu sportu.

Rozjezd jarní části třetí ligy 
nesliboval pro Frýdek-Místek 
procházku růžovým sadem, 
ale nakonec je výsledek zís-
kaný na půdě silného Uničova 
velkým povzbuzením do další 
fáze soutěže a náznakem, že 
tým, který převzal ambiciózní 
trenér Radomír Látal, je na 
správné cestě.

Valcíři o své výhře a zisku tří 
bodů rozhodli již do poločasu, 
do kabin šli s dvoubrankovým 
vedením, které udrželi. Výsle-
dek je o to cennější, že domácí 
se mohli pochlubit mimořádnými 
výsledky v přípravě, ovšem na 
nečekaně aktivní hru hostí nedo-
kázali zareagovat. Nepomohl 
jim ani brankář, který chybným 

Fotbalisté začali jaro skvostně
vyběhnutím připravil pohodlný 
zápis do střelecké listiny Myšin-
skému. Ten se znovu prosadil 
ukázkovým gólem do šatny. 
Hostující trenér vysekl Frýdku-
-Místku poklonu a spokojený 
mohl být i trenér Látal: „Věděli 
jsme, že jedem k velice těžké-
mu soupeři, jelikož jsem Uničov 
v přípravě sledoval. Přijeli jsme 
zde dobře bránit a chtěli jsme si 
dát velký pozor na standardní 
situace, jelikož jsme věděli, že 
je domácí mají dobře zvládnuté. 
Kluky jsem v šatně navíc nabá-
dal, aby hráli agresivně a nebáli 
se. Pochvalu si určitě zaslouží 
celé mužstvo, protože hráči 
pracovali přesně tak, jak jsme si 
před utkáním řekli.“  (pp)

SK UNIČOV – FOTBAL F-M 0:2 (0:2)

Zájemci o atletiku mají šanci

Mistrovství Moravy a 
Slezska v přespolním běhu 
uzavřelo zimní část atletické 
sezóny. Ta se skládá jednak 
ze závodů v hale a jednak z 
přespolních běhů. Bilancová-
ní je pro atlety Slezanu Frý-
dek-Místek opět radostné. 

Výsledkem jejich snažení jsou 
čtyři medaile z mistrovství České 
republiky, z toho jedna zlatá záslu-
hou žáka Petra Lukeše. Ten navíc 
v běhu na 3000 m vytvořil nový 
rekord halového mistrovství. Z mis-
trovství Moravy a Slezska pak při-
vezli slezanští atleti medailí sedm, 
z toho dvě zlaté a obě vybojoval 
opět Petr Lukeš. V Bratislavské 
hale v běhu na 1500 m a v přes-
polním běhu. Všem medailistům 
blahopřejeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci oddílu i města. 

Atleti uzavřeli 
zimní část sezóny

Petr Lukeš.

Slezanský kros
Na startu 7. ročníku Slezan-

ského krosu se sešlo na stadionu 
TJ Slezan za nepříznivého počasí 
více než 80 běžců všech věkových 
kategorií. Místy hodně rozbahněná 
trať vytvořila běžcům velice těžké 
podmínky. S nimi se nejlépe vypo-
řádal Polák Maciej Cieslar, před 
domácím Miroslavem Lepíčkem a 
dalším běžcem z Polska Jackem 
Wroblem. Mezi ženami zvítězila 
Táňa Fidlerová z Orlové před 
domácími Erikou Mikulenkovou a 
Terezou Droppovou.

Junioři padají
Frýdecko-místeckým hoke-

jovým juniorům se nepodařilo 
udržet I. ligu, o jejich sestupu roz-
hodla porážka 7:2 s Přerovem. 

Po ročním působení mezi elitou 
se tak opět vrací do krajského 
přeboru, kde budou junioři v nad-
cházející sezóně 2007/2008 zno-
vu usilovat o návrat do kvalitnější 
soutěže.

Mistrovské tituly
Beskydská šachová škola 

úspěšně reprezentovala Frýdek-
-Místek na Mistrovství ČR mlá-
deže v šachu 2007, které se 
konalo v Seči 9.-17. 3. Členové 
Beskydské šachové školy vybo-
jovali celkem čtyři medaile – dvě 
zlaté a dvě stříbrné. Zlatí Vendula 
Nováková a Tomáš Bujnošek se 
mohou těšit na mistrovství svě-
ta mládeže, stříbrní Magdaléna 
Miturová a Tomáš Pavelek na 
mistrovství Evropy mládeže.  (pp)

krátce

Ve dnech od 16. února do 
5. března byl mistr světa v 
taekwondu Michal Košátko 
pozván grónským národním 
týmem pod vedením slečny 
Rity Helme k účasti na několika 
závodních a tréninkových akcích 
do Skotska, Norska a Finska. 

V prvních dnech se Michal 
účastnil Poháru Profesora Chang 
Unga ve skotském Edinburghu, 

Taekwondo za polárním kruhem
kde kromě domácích měla své 
zastoupení Anglie, Wales, Sever-
ní Irsko, Irsko, Nizozemí, Grónsko 
a díky Michalu Košátkovi i Česká 
republika a Frýdek-Místek. V 
technických sestavách II. Danů 
získal Michal zlatou medaili, 
ve sportovním boji do 78 kg se 
umístil na 2. místě za domácím 
soupeřem. Po těchto závodech 
Michal odletěl s grónským týmem 
do Norska za polární kruh, kde 
se připravoval na skandinávský 
šampionát. Tréninky probíhaly 
dvakrát denně a na programu 
byly technické sestavy jednotlivců 
i týmů a sportovní boj, večer pak 
plavání a relaxace v bazéně. 

Skandinávský šampionát (Nor-
dic Cup) se konal ve městě Lohja 
ve Finsku. Je určen pouze pro 
severské země a Michal tedy star-
toval jako host grónského národ-
ního týmu, včetně technických 
sestav a sportovního boje týmů. 
Poháru se účastnilo Dánsko, 
Norsko, Švédsko, Finsko a Grón-
sko. Po celý šampionát bohužel 
Michala provázela angína a horeč-
ky, přesto soutěžil. V technických 

sestavách II. Danů Michal získal 
2. místo, kdy ve finále prohrál s 
grónským soupeřem Johanem-
Peterem Hals. Ve sportovním boji 
do 78 kg byl úspěšnější a získal 
zlatou medaili. Taktéž se mu daři-
lo ve speciálních technikách, kdy 
po překopnutí všech pěti soutěž-
ních desek získal další zlatou. V 
týmech pak vyhrál další dvě zlaté. 
Celkově se Grónsko na tomto 
šampionátu umístilo na 1. příčce! 
Michal Košátko se se ziskem dvou 
zlatých a jedné stříbrné z disciplín 
jednotlivců stal skandinávským 
šampionem spolu s Angutinngua-
qem Titussenem, jehož medailová 
bilance byla totožná.
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Bruslařský klub Frýdek-
-Místek, který se před čtyřmi 
roky začal „od píky“ věnovat 
krasobruslařské mládeži, má 
za sebou přelomovou sezo-
nu. Po mravenčí práci v minu-
lých letech vychovali manželé 
Milan a Monika Brzí první 
závodníky, kteří začali vozit 
medaile. Včetně zlatých.

V pátek 23. března se brus-
lařský klub rozloučil se sezonou, 
když ve víceúčelové sportovní 
hale jednotliví závodníci před-
vedli své jízdy a následně měli 
možnost se na ledě vyřádit dle 
libosti. Kromě členů závodního 
družstva se představily i děti z 
přípravky, které začnou závodit 
napřesrok a budou postupně 
doplňovat jednotlivé věkové 
kategorie klubu. Že je v klubu 
výborná atmosféra, dokázala 
právě „exhibice“ přípravky, která 
byla rodiči v hledišti, ale zejmé-
na staršími závodníky bouřlivě 
oslavována.

Spoustu radosti v sezoně 
připravil Damián Mück, který 
postupuje do kategorie nováčků 
a letos vyhrával, co se dalo, a 

Bruslařský klub má za sebou přelomovou sezonuBruslařský klub má za sebou přelomovou sezonu
dokonce i zatápěl malým kra-
sobruslařkám. Největší změna 
ovšem čeká Sandru Guňkovou, 
která v létě nastoupí do kate-
gorie mladších žaček a bude 
se muset jako první vlaštovka 
poprat s nejsilnější konkurencí a 
hlavně už zvládnout dva progra-
my. „Sandra je náš nejdispono-
vanější jedinec, ale zatím to ze 
sebe bohužel plně nedostala, 
takže jsme zvědavi, jak se s tím 
popere,“ hodnotí Monika Brzá. 

Nejobsazenější kategorií 
jsou nejmladší žactvo, kde má 
klub hned čtyři závodnice a dva 
kluky. Terezie Šostá by příští 
rok měla atakovat medailové 
pozice, podobně jako Dominika 
Kraussová, která získala zlato 
na posledním závodě v katego-
rii benjamínků. „Vyhrála cenu o 
nejlepšího axela na Opavském 
axelu. To je velké ocenění,“ 
chválí svěřenkyni trenérka. 
Druhým benjamínkem je Anna 
Rykalová, která mile překvapila 
zejména vítězstvím na domácím 
závodě Beskydský ledňáček. O 
co nejlepší výsledky bude usilo-
vat Eliška Sýkorová, stejně jako 

Mateřská centra letos slaví 
15 let vzniku v České repub-
lice. Frýdecko-místecký Klub 
maminek Broučci sice na 
prahu středoškolského věku 
není, ale v půli března oslavil
8 let, což už při ohlédnutí zpát-
ky také zabere dost času, stačí 
si představit vývoj od miminka 
po caparta v druhé třídě.

„Naše poslání je stále stej-
né, vytvořit příjemné místo pro 
setkávání maminek na mateřské 
dovolené a jejich děti. Když se 
podívám zpátky, tak se zase až 
tolik nezměnilo, maminek, které 
naši činnost vítají, je stále hodně, 
akorát máme už spoustu zkuše-
ností, na rozdíl od začátku, kdy 

Mateřská centra slaví 15 let
jsme pořádně nevěděly, do čeho 
jdeme,“ vzpomíná Markéta Bort-
lová na rok 1998, kdy se zfor-
movala skupina šesti maminek, 
které založily občanské sdružení 
Klub Maminek Broučci. Klub jako 
takový byl slavnostně otevřen 
v březnu 1999, ale v původních 
prostorech nezůstal. Město klubu 
poskytlo uvolněnou třídu v mateř-
ské školce na ulici Sv. Čecha. 
„Nové místnosti jsou prostornější, 
a proto můžeme vyvíjet více akti-
vit, které jsou zaměřeny nejen na 
děti, ale i na maminky. Kromě 
besed a přednášek třeba i kurz 
výuky angličtiny nebo cvičení pro 
nastávající maminky,“ řekla Mar-
kéta Bortlová. 

Klub maminek Broučci ovšem 
především stále pomáhá ženám 
na mateřské dovolené překonat 
jistou sociální izolovanost, umož-
nit jim seberealizaci při tvorbě 
programu, zprostředkovat rady 
odborníků z oblasti výchovy, psy-
chologie, práva, zdraví, kosmeti-
ky a podobně. Filozofie klubu 
vychází z toho, že jedině spoko-
jená a sebevědomá matka může 
být zdravým srdcem rodiny. Co 
se týče dětí, ty se mohou setká-
vat se svými vrstevníky, aniž by 
se musely odloučit od matky. 
„Nenásilnou formou se tak učí 
samostatnosti a jejich vstup do 
školky je pak méně bolestný,“ 
upozorňuje na přínos nejen pro 

BROUČCI: O zábavu je postaráno.  Foto: Petr Pavelka
matky Markéta Bortlová. Spolu 
s dalšími členkami výboru věří, 
že se klubu daří vytvářet rodin-
né prostředí, kde mohou všichni 

odložit své starosti a vzájemně si 
pomáhat a předávat zkušenosti, 
které jsou při výchově dětí tak 
důležité.  (pp)

Moderní tanec pro aktivní ženy
Výuka latinskoamerických tan-
ců, Salsy, Merenge, Samby, 
Swingu.
Kurz bude probíhat v úterý od 
18:00 do 19:30 hodin. Kurzovné 
na 10 lekcí činí 700 Kč. 

Orientální břišní tance
Výuka tance pro ženy bez roz-
dílu věku i hmotnosti. Přispívá 
ke zpevnění a tvarování těla, 
napravuje jeho špatné držení, 
působí proti stresu, napětí atd. 
Kurzovné na 10 lekcí: začá-
tečníci 700 Kč, mírně pokročilí 
a pokročilí 650 Kč. Zahájení: 
pondělí 16. 4. 2007 a úterý 
10. 4. 2007 v Národním domě. 
Platba kurzu 6. 4. 2007 v Nové 
scéně Vlast od 13:30 do 17:00 

KURZOVNÍ ČINNOST NÁRODNÍHO DOMU
hodin, kde si zároveň vyberete 
hodinu a termín. 
Orientální břišní tance pro děti
Výuka orientálního tance pro dív-
ky od 9 do 14 let. Kurz bude pro-
bíhat v úterý od 15:00 do 16:00 
h. v Národním domě (vchod z ul. 
Palackého). Kurzovné na 10 lekcí 
činí 400 Kč. Zahájení: úterý 10. 
4. 2007 v 15:00 hodin. Platba 
kurzu 6. 4. 2007 v Nové scéně 
Vlast od 13:30 do 17:00 h. 

Hip Hop
Pro ty, kteří se chtějí bavit tan-
cem a naučit se skvělé taneční 
vazby. Pro děti od 6 let. Kurzov-
né na 10 lekcí činí 400 Kč. 
Zahájení: čtvrtek 12. 4. 2007 
– začátečníci v 15:30 hodin, 
pokročilí v 16:30 hodin. 

Přihlášky do kurzů obdržíte 
v recepci Národního domu a 
odevzdejte nejpozději den před 
zahájením. Informace ke kur-
zům na tel. č. 775 222 709 p. 
K. Kubalová, e-mail: katerina.
kubalova@kulturafm.cz

Připravujeme: 
Taneční kurzy pro mládež-
začátečníci (podzim 2007)
taneční kurzy budou probí-
hat jednou týdně v prosto-
rách Národního domu od 
září do prosince, a to: středa 
17.00 a 19.30 hodin, čtvrtek 
17.00 hodin a neděle 16.00 
a 18.30 hodin. Přihlášky při-
jímáme od dubna. Informace 
na tel. čísle 558 432 011.

BRUSLAŘSKÝ KLUB: Na konci sezony byli všichni spokojeni.     Foto: Petr Pavelka

Vojtěch Thér a Dominik Ošťádal, 
letos vícenásobný medailista v 
nižší kategorii.

Mezi nováčky bude dále 
dohánět handicap pozdějšího 
začátku krasobruslařské kariéry 
Alexandra Cholevová, která už 

letos závodila. „Začínala pozdě-
ji, ale statečně si s tím poradila 
a je pevnou součástí závodního 
kolektivu,“ uvedla Monika Brzá. 
Poslední závodnicí bude Martina 
Zemková, která si vedla velice 
dobře v přípravce.

Milan a Monika Brzí děku-
jí touto cestou všem, kteří se 
kolem krasobruslení točí a 
podporují jej. Díky patří hlavně 
rodičům, kteří dětem sport, jenž 
patří k finančně náročnějším, 
umožňují provozovat.  (pp)
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Na frýdecko-místeckých 
školách se rozjel projekt 
Muzikáč, jehož cílem je pomo-
ci hudební výchově v základ-
ních školách a školských 
zařízeních města, pomoci při 
formování zájmových hudeb-
ních kolektivů dětí a žáků a 
podpořit rozvoj jejich tvoři-
vých uměleckých schopností. 

„Smyslem projektu je probu-
zení zájmu a získávání správ-
ných návyků kolektivní i sólové 
práce v dětském hudebním 
společenství. Rytmus, pohyb, 
drobná choreografie, metodika 
správného zpívání, souhra s 
hudebními nástroji, které si děti 
a žáci přinesou. Vše je v Muzi-
káči,“ osvětlila vedoucí odboru 
školství, kultury, mládeže a 
tělovýchovy Ilona Nowaková. 
Projekt má část, která je určena 
pouze pedagogům, nyní jeho 
autor Václav Štývar, který přes 
40 let vedl Stývarův dětský sbor 
a je nositelem prestižní ceny 
Bedřicha Smetany, provádí 
praktickou ukázku v rozsahu 
vyučovací hodiny ve třídách. 
„Jde o to, aby se zpívalo. Ale 

Muzikáč na školách vede ke zpěvu

mé zkušenosti z hodin hudební 
výchovy jsou takové, že spo-
lečný zpěv se zvrhne v pořvá-
vání. Učitelé musí pro děti najít 
vhodnou tóninu, aby nekřičely. 
Já demonstruji kantorům, že to 
lze,“ řekl nám po jedné z instruk-
tážních hodin na ZŠ Frýdek-Mís-
tek, ČSA, Václav Štývar. 

Součástí Muzikáče je sbor-
níček, záměrně komponovaný 
systém textů, písniček a jed-
noduchých instrumentálních 

doprovodů s pokyny pro prak-
tické užití, včetně návrhů pohy-
bových kreací či dramatického 
provedení, dle charakteru písně. 
Náročnost odpovídá žákům na 
1. stupni základní školy, případ-
ně i mateřské školy. Písničky 
jsou systematicky řazené, jsou 
zde intonační a rytmické roz-
cvičky, jednoduché úpravy pro 
instrumentální doprovody kom-
ponovaných písní i úprav písní 
lidových.  (pp)

NA OSMIČCE: Profesor Štývar demonstruje, že zpívat může každý. 
Foto: Petr Pavelka

Ve čtvrtek 12. dubna od 18 
hodin se v Národním domě v 
Místku uskuteční mezinárodní 
koncert, na kterém vystoupí 
studentský dechový orchestr 
Mikkeli winds s dirigentem 
Markku Renko a školní kapela 
Šuba-Duba Band s vedoucím 
Milanem Michnou.

Dechový orchestr Mikkeli 
winds má 30 členů a patří ve své 
kategorii k nejlepším ve Finsku.

Koncert je pokračováním mezi-
národní spolupráce mezi základní 
uměleckou školou ve Frýdku-Míst-
ku a hudební školou ve východo-

Mikkeli winds ve Frýdku-Místku
finském městě Mikkeli.

Spolupráce obou škol byla 
navázána v roce 2002 při náv-
štěvě pedagoga školy pana Olli 
Helskeho ve Frýdku-Místku. Po 
návštěvě a koncertě smyčcové-
ho orchestru z finské školy u nás 
a návštěvě našeho smyčcového 
orchestru a cimbálové muziky 
Graj v Mikkeli přijíždí nyní do 
České republiky dechový orches-
tr, který vystoupí s již populární 
kapelou Šuba-Duba Band.

Srdečně zveme všechny příz-
nivce hudby.

Ladislav Muroň, ředitel ZUŠ

DFS Ostravička letos sla-
ví 25. výročí své existence. V 
současné době se vedoucí i 
členové souboru intenzivně při-
pravují na první, jarní, fázi oslav 
tohoto jubilea, která proběhne 
ve dnech 20. a 21. dubna 2007.

Na 20. duben připravuje-
me slavnostní koncert Letem 
světem s Ostravičkou, který se 
uskuteční v Kině P. Bezruče. 
Během koncertu si tancem, 
filmem a písničkou připomene-
me nejúspěšnější choreografie 
Ostravičky i to, jaký měly úspěch 
nejen u nás, ale i v cizině.

Na 21. duben se pak chystá 
Setkání s přáteli, a to v Národ-
ním domě v Místku od 18.00 hod. 

Příprava oslav čtvrtstoletí souboru Ostravička vrcholí
Na toto setkání srdečně zveme 
nejen současné členy Ostravič-
ky a jejich rodiče, ale především 
bývalé členy a samozřejmě 
všechny bývalé vedoucí – pra-
covníky v uměleckém vedení i 
pracovníky z řad rodičů, kteří v 
souboru organizačně zajišťovali 
průběh akcí, koncertů, táborů a 
soustředění, zájezdů, starali se 
o krojové vybavení, prostě měli 
na starosti „práce všeho dru-
hu“. Pro všechny je připraveno 
občerstvení, společná zábava, 
hudba, ale i promítání historic-
kých záběrů z činnosti Ostra-
vičky či pořadů, které soubor 
natočil v ČT Ostrava.

Všichni bývalí vedoucí, jste 

srdečně zváni, ale prosíme Vás, 
abychom Vám mohli zajistit mís-
ta, potvrďte svou účast co nej-
dříve panu Stanislavu Novákovi, 
nejlépe telefonicky na č. 558 632 
703 ( JES reklama ) nebo 605 
714 681 ( mobil S. Nováka ).

Všichni bývalí členové, rodiče a 
další přátelé souboru, moc se na 
Vás těšíme, že si společně zazpí-
váme, zatančíme, zavzpomíná-
me… Abyste se cítili dobře, zajis-
těte si včas vstupenky a místenky 
na tuto akci, a to buď ve dnech 2. 
4. – 5. 4. odpoledne ve vile Ostra-
vičky nebo od 10. 4. v předprodeji 
Nové scény Vlast v Místku.

Na setkání se těší členové 
a vedení DFS Ostravička

16. března se v Městské 
knihovně ve Frýdku-Místku na 
Jiráskově ulici uskutečnilo slav-
nostní vyhodnocení 14. ročníku 
literární soutěže „Můj svět“. 

Letos se do soutěže, v níž hraje 
hlavní roli vlastní tvorba, přihlásilo 
37 soutěžících od 16 do 65 let s 
vlastními literárními výtvory. Sou-
těžili ve čtyřech kategoriích – poe-
zie do 18 let, poezie nad 18 let, 
próza do 18 let a próza nad 18 let. 

Jejich práce ohodnotila jak 
ředitelka knihovny, tak i tříčlenná 
porota jako činnost v dnešní pře-
technizované a informacemi pře-
sycené době nejen výjimečnou, 
ale i záslužnou a obohacující je 
samotné i ostatní, kterým takto 
umožní nahlédnout do své duše. 

Odměnu v podobě knih a psa-

Literární soutěž můj svět 
opět v městské knihovně

cích pomůcek si odneslo – dle 
odborné poroty složené z Lenky 
Skřekucké, Jaroslava Hrabce 
a renomované básnířky Lydie 
Romanské – celkem 14 nejlep-
ších soutěžících, v čele s Moni-
kou Kubicovou, která získala 
ocenění jak v poezii, tak próze do 
18 let. V kategorii nad 18 let byl 
jako nejlepší básník vyhodnocen 
Tomáš Řeha a Petra Barcziková 
jako autorka prózy. Po skončení 
slavnostního předávání cen si 
mohli všichni účastníci s porotci 
o své tvorbě pohovořit.

Večer zpříjemňoval hudeb-
ními vstupy David Vysloužil a 
ukázky tvorby soutěžících recito-
vala Zuzana Saladygová. Celým 
večerem provázely knihovnice 
městské knihovny. 

Špička české a slovenské 
scény v oblasti avandgard-
ního rocku – kapela Už jsme 
doma – přijede předvést své 
obrovské nasazení a hráčské 
kvality 20. dubna do divadla 
Sokolík ve Frýdku-Místku, 
kde vystoupí ve 20:30 hodin.

„Velmi původní hudba a vyso-
ce ceněné texty dostaly kapelu 
na špičku klubové scény nejen 
u nás, ale také téměř po celé 
Evropě a Spojených státech. 
Pro obdivovatele dobrá zprá-
va – skupina začíná hrát opět 
s dechovým nástrojem, který 

Už jsme doma už i u nás
určoval její zvuk před mnoha 
lety. Jako předkapela vystoupí 
česko-anglická skupina Cro-
oked Beats, v jejich zvuku se 
ostře projeví inspirace legen-
dárními The Clash. Předpro-
dej vstupenek probíhá v klubu 
Sokolík,“ zve Pavel Železník. 
Ti, co už koncert kapely zažili, 
ví, kolik energie se valí z pódia. 
Punková přímočarost, velmi rafi-
novaná struktura písní a mnoho 
nečekaných zvratů stojí za tím, 
jaké uznání Už jsme doma sklízí. 
Dokáže totiž ke všemu přibalit i 
humor a naléhavost.  (pp)

V pohodové jarní atmosfé-
ře se před deseti lety narodila 
kapela Kajkery a do světa se 
začaly linout její první písně, 
plné osobité poetiky a neza-
měnitelného zvuku. Ovlivněni 
nejen folkem, ale i jazzem a 
rockem brzy obohatili frýdec-
ko-místeckou hudební scé-
nu a stali se vyhledávaným 
hudebním potěšením i za hra-
nicemi našeho regionu. 

V tomto uplynulém muzikant-
sky pestrém období si zahráli na 
téměř všech folkových hudeb-
ních scénách. Potěšili uši i duši 
nejednoho festivalového účast-
níka na Zahradě, Na Pomezí, 
Za vodou, na Muzice, na Mohel-
nickém dostavníku, na Portě 
atd. Na posledně jmenovaném 

Frýdecká folková formace KAJKERY hraje už 10 letFrýdecká folková formace KAJKERY hraje už 10 let
festivalu byli dokonce oceněni 
metou nejvyšší, Portou 2003. 
Kapela bez žánrové škatulky 
v roce 2005 zaujala i Jarosla-
va Samsona Lenka, pod jehož 
ochrannými křídly natočila ve 
studiu Jumbo své první CD.

Jejich melodie i texty si tedy 
můžete vychutnat v klidu svých 
domovů, nebo podlehnout 
mámení písní a přijít na koncert, 
který pořádají právě k příležitosti 
svého desetiletého hraní. 

20. dubna v Nové scéně 
Vlast od 20 hodin můžete vidět a 
slyšet kapelu Kajkery ve složení 
Theodor Barczi, Pavel Biolek, 
David Březovják, Martin Czerný, 
Tomáš Pyško. V pestrém večeru 
dále vystoupí hudební formace 
Dominika, Yenom, Nové Lodě a 

také písničkáři Slávek Janoušek 
a už výše jmenovaný Jaroslav 
Samson Lenk.
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Pro inzerci volejte
603249743

Přistavení: 13.4., 27.4.
Stažení: 16.4., 30.4.
Jedná se o tyto lokality:
- kontejnery bikram: 

Zahrádkářská osada Hliník
Zahrádkářská osada Polní (Olešná)
Zahrádkářská osada Nová Osada

- kontejnery 1 100 litrů (svoz 
bude prováděn dvakrát týdně 
dle schváleného harmonogra-
mu pro svoz směsného komu-
nálního odpadu): 
Zahrádkářská osada U vodárny 
(ul. Bruzovská)
Zahrádkářská osada Valcíř I., II., 
III. a IV.

Pytle budou odváženy ze stanove-
ných sběrných míst v těchto dnech:

Den svozu: 30.4.
Odvezeny budou pouze zavá-

zané plastové pytle s logem Frý-
decké skládky, a. s. 

Pytle obdržíte na Magistrátu 
města Frýdku-Místku, finančním 
odboru, ul. Radniční 1148, č. dveří 
108, 109 nebo na Magistrátu měs-
ta Frýdku-Místku, odboru životního 
prostředí a zemědělství, ul. Palac-
kého 115, č. dveří 423. Odložení 
jakéhokoliv jiného odpadu (mimo 

Odvoz komunálního odpadu od rekreačních objektů

FRÝDEK
Bruzovská pod zahrádkářskou 
osadou “U vodárny”
Horní za č. p. 1765 (u zahrádek)
J. Pešiny u křižovatky (poblíž č. 
p. 1823)
K Lesu za nemocnicí
Nové Dvory - Hlíny u lípy
Nové Dvory - Podhůří U Morávky I.
Nové Dvory - Podhůří U Morávky II.
Nové Dvory - Vršavec č. p. 3261
Nové Dvory - Vršavec naproti č. 
p. 2759 a 2760
Panské Nové Dvory naproti č. 
p. 2460
Panské Nové Dvory vedle auto-
bazaru
Pod Zámečkem 
Pod Řehánkem
MÍSTEK
17. listopadu u Hypernovy
Bahno - Příkopy nad cihelnou
Bahno - Příkopy u zahrádek 
poblíž kapličky
Bahno - Příkopy u slepičárny
Bahno - Příkopy naproti č. p. 
1180 (za Slezanem)
Družstevní zahrádkářská osada 
“Družstevní”
K Olešné u brány zahr. osady 
mezi č. p 1324 a 1325
Kvapilova od ul. Luční směrem 

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ IGELITOVÝCH PYTLŮ – SVOZOVÁ MÍSTA
k Olešné
U Ostravice za domem č. p. 1480
CHLEBOVICE
Ke Kotlině zahrádkářská osada
Ke Kotlině u č. p. 118
Ke Kůtám u č. p. 214
Pod Kabáticí u č. e. 21
Pod Kabáticí u č. e. 26
Vodičná u č. p. 12
LÍSKOVEC
Lískovec mezi domy č. p. 123 a 128
Lískovec zahrádkářská osada 
“Šajárka”
Lískovec zahrádkářská osada 
“Za lesem”
LYSŮVKY
Lysůvky Na dolinách
SKALICE
Kamenec hlavní brána zahrádkářů
Kamenec vedle č. e. 120
Kamenec vedle č. e. 158
Kamenec vedle č. e. 72
Kamenec vedle č. p. 180
Skalice Na Baštici
Skalice Pod Strážnicí, za zastáv-
kou autobusu
Skalice u vrby, vedle stanoviště 
nádob na separovaný sběr
Skalice vrchy pod obchodem (u 
chatek)
ZELINKOVICE
Příborská u č. p. 72

HARMONOGRAM SVOZU OBJEMNÉHO ODPADU - JARNÍ ÚKLID
Datum přistavení: Místo přistavení
2. 4. a 16. 4. Panské Nové Dvory – u pana Kalety a u has. zbrojni-
ce, ul. K Hájku – u obchodu a u č. p. 2958, ul. Bruzovská – u vodárny, 
ul. Kollárova – u pečovatelských domů, ul. Fibichova – poblíž gymná-
zia, ul. Pionýrů – u č. p. 803-805
3. 4. a 17. 4. ul. K Lesu – naproti kříže, ul. Vršavec – u lesa, ul. Máneso-
va-Žižkova – u pivnice, ul. Beethovenova – na parkovišti, ul. Myslbekova 
– u rozvodny, ul. Ke Splavu – u nádob na separovaný odpad
4. 4. a 18. 4. ul. Slezská – na parkovišti, ul. Černá cesta – u obchodu, 
ul. Křižíkova – autobusové stanoviště VP, Lískovec – za výrobnou krůtích 
výrobků, ul. J Hakena – u večerky „Maják“, ul. Tolstého – u telefonní budky
5. 4. a 19. 4. ul. I. P. Pavlova – vedle č. p. 284, ul. Nad Mostárnou – u 
lávky, ul. J. Skupy – za kulturním domem, ul. Cihelní – u gymnázia a SOŠ 
(dříve 10. ZŠ), ul. Klicperova – u popelnic, ul. Slunečná – naproti č. p. 290
10. 4. a 24. 4. ul. Hálkova-Březinova – u výměníku, ul. ČSA – u č. p. 
1935 (na parkovišti), ul. Anenská – poblíž č. p. 632,  ul. Zd. Štěpánka 
– za restaurantem

V pondělí 12. března 2007 byly 
otevřeny nové prostory pobočky 
České spořitelny ve Frýdku-Míst-
ku na ulici 8. pěšího pluku (vedle 
polikliniky). Do nových moder-
ních prostor nacházejících se v 
atraktivní lokalitě blízko centra 
města se přestěhovala pobočka 
dříve působící v ulici Na Poříčí 
(vedle hotelu Centrum). Poboč-
ka nabízí klientům nejen větší 
komfort a příjemnější prostředí 
pro vyřizování jejich finančních 
záležitostí, ale také rozšířenou 
otevírací dobu – pondělí a středa 
od 8.30 do 17.30 hodin, úterý, 

Česká spořitelna v novém a
s rozšířenou otevírací dobou!

čtvrtek a pátek od 8.30 do 17.00 
hodin. Klientům je rovněž k dis-
pozici bankomat přístupný 24 
hodin denně. 

Na slavnostní otevření, kte-
ré se konalo týden po otevření 
pobočky pro klienty, přijali pozvání 
představitelé Statutárního města 
Frýdek-Místek a významní klienti 
pobočky. Po přivítání hostů a krát-
kých proslovech se slavnostního 
přestřižení pásky ujala primátorka 
Statutárního města Frýdek-Místek 
Eva Richtrová společně s ředi-
telkou pobočky České spořitelny 
Janou Komínkovou. 

zavázaných plastových pytlů) bude 
považováno za odkládání odpadu 

mimo vyhrazené místo nebo za 
neoprávněné založení skládky!
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„Psal se rok 1961. Pro mne 
důležitý rok, protože 1. září 
1961 se ve Frýdku-Místku „na-
rodila“ nová škola, 6. základní 
devítiletá škola, a já, učitelský 
začátečník s dvouletou praxí, 
jsem se stala členkou jejího 
pedagogického sboru,“ tak 
vzpomíná na začátky školy 
učitelka Jarmila Šustrová.

Důvodem vzniku nové školy 
byla změna tzv. jedenáctile-
tých středních škol na čtyřleté 
střední všeobecně vzdělávací 
školy a prodloužení osmileté 
povinné školní docházky na 
devítiletou. Začátky školy nebyly 
jednoduché. Byla umístěna ve 
dvou budovách, hlavní budova 
s ředitelstvím a 1.-6. ročníky 
se nacházely na třídě Pionýrů, 
sedm učeben 7.-9. ročníků, 
sborovnu, ředitelnu pro zástup-
ce ředitele a dvě místnosti pro 
výuku pracovního vyučování jste 

ZŠ Frýdek-Místek, Pionýrů, vzdělává už přes 45 let
mohli najít v budově nynějšího 
Gymnázia P. Bezruče v Místku 
na Piskořově ulici.

Málo prostoru, špatné vyba-
vení učeben a kabinetů, přechá-
zení vyučujících i žáků z budovy 
na budovu, nevyhovující stav 
hlavní budovy školy, každodenní 
topení v litinových kamnech v 
každé místnosti, to byly zápory. 
„Ale například tato kamna jed-
nou dobře posloužila žákům 9. 
třídy k uschování dvou třídních 
knih na konci školního roku. Co 
jsme se jich nahledali! Knihy 
byly objeveny až na počátku 
další topné sezóny,“ usmívá se 
při vzpomínce Jarmila Šustrová. 

Existence dvou ředitelství a 
sboroven v jedné budově na 
Piskořově ulici někdy připomí-
nala rčení o dvou kohoutech na 
jednom smetišti. Ale vše se tehdy 
zvládlo. Kladem této školy totiž 
vždy byli lidé – ředitelé, učitelé, 
vychovatelky i správní zaměst-
nanci. Nesmíme také zapome-
nout i na rodiče žáků, kteří nám 
často obětavě pomáhali. „Při 
mém prvním otevření malé sbo-
rovny se na mne otočila řada 
mně neznámých tváří. Jak mě 
zahřálo několik slov z úst jednoho 
z nejstarších tehdejších kolegů, 
Ládi Figara: ´Děvucho, nebuď tak 
vyjukaná, tu si sedni!´ První krok 
byl učiněn,“ popisuje své začát-
ky Jarmila Šustrová, podle které 
byly tenkrát věkové rozdíly mezi 
členy prvního učitelského sboru 
značné, ale všichni se vzájemně 
respektovali a pomáhali si.

Když byla v roce 1965 dokon-

čena výstavba 7. ZDŠ na Rivi-
éře, přešla tam část učitelského 
sboru i s panem ředitelem Oblí-
dalem. Novým ředitelem 6. ZDŠ 
se stal Břetislav Žídek, zástup-
cem ředitele pan učitel Adolf 
Vojkovský. Za jejich vedení se 
práce školy poněkud změnila. 
Úkoly se nikdy nepřidělovaly, 
všichni se sešli ve sborovně a 
domluvili se, kdo a co si vezme 
na starost. Učitelům již tehdy 
byla ponechána určitá volnost 
v jejich práci. Dobrá iniciativa 
měla vždy podporu, vše se 
dělalo ve prospěch žáků. Menší 
škola, malý učitelský sbor, dobrá 
souhra. Podařilo se tehdy udělat 
tolik práce, že se to dnes zdá 
až neuvěřitelné. Již v prvním 
roce se úspěšně nacvičovalo 
divadelní představení pohádky 
Pasáček vepřů (pod vedením 
paní učitelky Dany Ryškové), 
bylo založeno několik zájmo-
vých kroužků, žáci se zúčast-
nili řady sportovních akcí. Mezi 
oblíbené činnosti žáků i učitelů 
patřily zalesňovací práce (vysa-
zeno 22 200 stromků). Následky 
– nejen dnes zalesněné, tehdy 
holé stráně, ale i sňatek jedné 
kolegyně s vedoucím lesníkem a 
společné každoroční houbařské 
výpravy učitelského sboru.

Plynul čas, byla postavena 
nová budova školy na třídě Pio-
nýrů, přišli noví ředitelé, učitelé, 
začala se psát nová kapitola v 
historii školy.

„Když jsem přišel jako mladý 
učitel v srpnu roku 1978 na 6. ZŠ, 
ul. Pionýrů 400 ve Frýdku-Místku, 
normálně řečeno na Šestku, zda-
leka jsem netušil, že se mi tato 
škola tak hluboko vryje do srdce 
a že zde strávím krásných 14 let. 
Středem všeho dění ve škole je 
žák, ale každou školu dělají učite-
lé. Bez dobrých učitelů může být 
sebelépe vybavená škola a sebe-
lepší žáci jen prázdným sudem. 
Učitelé jsou tou určující silou, 
která dává každé škole fazónu. 
Děti jsou všude stejné. Určující je 
tedy to, co probíhá mezi učitelem 
a žákem, úroveň tohoto procesu. 
V tomto vztahu jsou pak zcela jas-
ně rozděleny role tak, jak to uvedl 
J. A. Komenský: Žákům přísluší 
práce, učitelům řízení. Ředitel 
pak musí vytvořit pro tuto činnost 
prostor a zázemí. Měl jsem pocit, 
že se nám to na Šestce v určité 
době i dařilo. Přiznávám se, že 
pro mě jako pro mladého učitele 
byly hospitace u mnohých kolegů 
obrovským zdrojem pedagogic-
kého poznání. Možnost vnímat 
jejich pedagogické mistrovství 
bylo obrovským zážitkem. Na 
škole se výborně kloubilo mládí 
a zkušenost. Mladí respektova-
li zkušenosti starších kolegů a 
dokázali se z nich učit, starší pak 

byli mladším kolegům skutečnými 
rádci bez jakéhokoliv povyšování 
se. Školu perfektně rozjeli mí ředi-
telští předchůdci – ředitel Břetislav 
Žídek i Michal Pustka, s kterým 
jsem sloužil společně čtyři roky. 
Oba dořešili určitý okruh problé-
mů souvisejících s dostavbou a 
dovybavením nového školního 
objektu a tím mi uvolnili ruce pro 
činnost směřující především k 
žákům. Škola dosahovala vynika-
jících výsledků. Vysoké procento 
žáků nám každoročně uspělo u 
přijímacích zkoušek na střední 
školy. Toto hodnocení probíhalo 
v rámci okresu na všech úplných 
základních školách. Přední pořa-
dí v tomto hodnocení nás velmi 
těšilo. Vynikající byly výsledky 
v soutěžích. Tradičně ve všech 
sportovních, zejména pak ve 
volejbale, dále v pěveckých, 
recitačních, matematických, ale 
i přírodovědných, technických a 
výtvarných. Školu zdobil nejeden 
úspěch. Vždy to byla odměna 
za obrovskou práci navíc. Vím, 
že na tuto činnost neměli všichni 
kolegové stejný názor. Já jsem 
to však považoval za významný 
prvek práce s talentovanými dět-
mi a otázku prestiže školy. Mojí 
filozofií bylo, že každá škola by 
měla mít svou tvář, svou orien-
taci, specializaci. Naší tváří byly 
volejbalové třídy, pěvecké sbory 
a počítačové třídy. Obrovský kus 
práce se udělal ve vybavenosti 
školy, v materiálním zajištění výu-
ky. Nebylo to vždy jednoduché. 
Chloubou byla školní aula, školní 
knihovna, počítačová učebna, ale 
i další jako učebny pěstitelských 
prací, dějepisu, dvě hudebny, 
učebny přírodovědy, matematiky, 
školní kuchyň, pěkný byl i školní 
pozemek, okolí školy, vstupní 
prostor. Většinou jsme vše budo-
vali svépomocně. Škola pořádala 
spoustu výborných akcí – školní 
akademie, školní kola řady sou-
těží, družební akce se slovenskou 
školou v Rajci a německou školou 
ve Freitalu, sportovní utkání, rodi-
čovské večírky atp. Snažili jsme 
se stmelovat kolektiv. Byla tu 
spousta vynikajících a nezapome-
nutelných akcí – závěry školního 
roku, oslavy Dne učitelů, MDŽ, 
předvánoční posezení, smažení 
vaječiny, družební setkání se 

slovenskými kolegy, německými 
kolegy, výlety na kolech. Byli jsme 
na poměry také „pochlapená“ 
škola. Někdy nás bylo ve sboru i 
osm učitelů najednou a to už teh-
dy bylo téměř výjimečné,“ vzpo-
míná Miloš Vontroba.

Současná ředitelka Libu-
še Zárubová, která už je také 
slušnou pamětnicí, bere školu 
jako subjekt, který má význam-
né postavení a překonal těžké 
počátky – nedostatek prostor, 
pracoviště na různých místech 
a školách, stejně jako nedosta-
tek vybavení. „Škola, ředitelé, 
učitelé, žáci – ti všichni prošli 
od vzniku školy mnoha různými 
proměnami tak, jak to přináše-
la doba. Tou nejvýznamnější 
změnou bylo rozhodnutí stát se 
školou s právní subjektivitou. Při-
neslo to více práce, více starostí, 
ale zároveň více samostatnosti i 
hospodárnější využívání svěře-
ných financí,“ říká a připomíná 
někdejší akci pořádanou Měst-
ským úřadem ve Frýdku-Místku, 
která se nazývala Cirkus Papirá-
to. „Ne všichni byli nadšeni, když 
se o připravované hře dověděli. 
Tušili jsme, kolik nás čeká práce, 
kolik bude zapotřebí nápadů, 
kolik úsilí bude třeba věnovat 
tomu, abychom v soutěži měst-
ských škol nepropadli. O to větší 
pak byla radost nás všech, když 
se žáci pod vedením svých uči-
telů pustili s nadšením do příprav 
výzdoby školy, do příprav na 
zvládnutí sportovních disciplín, 
jak se pokoušeli navrhnout 
maskota školy. Z řady nápadů 
pak vyšel vítězný modrý slon 
Bimbo. Nepopsatelná pak byla 
naše radost, když jsme v této 
velkolepé show získali nádherné
1. místo a zároveň šek na 30 000 
korun, za nějž byla pro naši školu 
koupena videokamera, která už 
byla mnohokrát při dalších akcích 
využita.“

Školu na ulici Pionýrů léta 
trápil problém tělocvičny. „O 
nějakém zvětšení, vybudová-
ní nové nebo větší přestavbě 
současné tělocvičny se nám 
zatím může jenom zdát,“ píše 
se ještě v almanachu k 35. 
výročí založení školy ve školním 
roce 1996-97. A vidíte – sny se 
mohou plnit.

Stromy před školou dnes vypadají poněkud jinak.

Výroba a servis INTERNETOVÝCH STRÁNEK
www.web-media.cztel.: 595 175 728, mob.: 608 828 783ul. Farní 15, Frýdek
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
- nebytové prostory o výměře 72,5 m2 (III.NP)
- nebytové prostory o výměře 129 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 1975, 8. pěšího pluku
- nebytové prostory o výměře 14,36 m2 (I.NP)
- nebytové prostory o výměře 14,43 m2 (II.NP)
- nebytové prostory o výměře 15,30 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 15,66 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 25,34 m2 a 7,81 m2 
(II.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)
- nebytový prostor o výměře 31,34 m2 (III.NP)
6) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

+ WC 1,9 m2 směr Ostravská 
7) objekt čp. 811, ul. Malý Koloredov
- nebytový prostor o výměře 19,97 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 50,20 m2 (IV.NP)
- nebytový prostor o výměře 45,24 m2 (IV.NP)
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 56, Zámecké náměstí
- nebytové prostory o výměře 88 m2 (I.NP)

parkoviště u kina Petra Bezruče, 
Místek: 17. 4. - 19. 4.
parkoviště u krytého bazénu, 
Místek: 24. 4. - 26. 4.
parkoviště u Kauflandu: 3. 4. - 5. 4.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
parkoviště u Billy: 10. 4. - 12. 4.
provozní doba mobilní sběrny 
je vždy úterý, středa, čtvrtek 
od 10:00 do 18:00 h.
(dle harmonogramu).

Komise kulturní a pro 
výchovu a vzdělávání pracující 
při Radě města Frýdek-Místek 
vyhlašuje mimořádný výběro-
vý dotační program z Fondu 
výchovy a vzdělávání statu-
tárního města Frýdek-Místek. 
Obsahem dotačního programu 
je podpora jednorázové akce 
pro děti města Frýdku-Místku 
ve věku do 15 let v průběhu 
letních prázdnin v roce 2007.

Podkladem pro zařazení do 
výběrového dotačního programu 
je standardní žádost o dotaci z 
fondu výchovy a vzdělávání na 
jednorázovou akci a příloha for-
mou projektu obsahující násle-
dující položky: obsah a cíl akce, 
popis cílové skupiny, kterým je 
projekt určen (věk, počet apod.), 
časový harmonogram, podrobný 

Prázdninový dotační program
položkový rozpočet akce. 

Akce se může konat: 
- formou jednodenní nebo 

vícedenní akce, případně může 
být rozložená do více etap

- na území města, tak i mimo 
město (pouze v ČR)

- jak pro veřejnost, tak pro 
členy žádající organizace.

Při hodnocení se bude brát 
zřetel na nápaditost akce, přínos 
akce pro děti a zpracování pro-
jektu. Minimální výše požadované 
dotace je 100.000 Kč. Maximál-
ní výše požadované dotace je 
150.000 Kč. Dotaci je možné 
použít pouze na náklady v sou-
ladu se statutem fondu výchovy 
a vzdělávání. Dotaci nelze použít 
na akci pro dospělé, mzdy, vyba-
vení nesouvisející s přímou prací 
s dětmi a mládeží, investice a 

podnikatelské záměry. Žádost do 
vyhlášeného dotačního programu 
mohou podat organizace působící 
ve Frýdku-Místku v oblasti zájmo-
vých, volnočasových a výchovně 
vzdělávacích aktivit v souladu se 
statutem fondu výchovy a vzdě-
lávání (dotace není určena pro 
organizace působící v oblasti tělo-
výchovy a sportu).

Uzávěrka dotačního progra-
mu je 2. 4. 2007 (do dotačního 
programu budou přijaty pouze 
žádosti doručené do termínu 
uzávěrky Magistrátu města Frýd-
ku-Místku). Bližší informace je 
možné získat na odboru školství, 
kultury, mládeže a tělovýchovy, 
Magistrátu města Frýdku-Místku, 
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-
-Místek, nebo na tel. čísle 558 
609 202 (Ing. Jitka Kališová).

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 31,75 m2 nacházející se v I. NP objektu čp. 10, ul. Rad-
niční, k.ú Frýdek, obec Frýdek-Místek (v centru Frýdku u budovy Magistrátu 
města Frýdek-Místek). Nebytové prostory byly kolaudovány jako prodejna. 
Výše nájemného v místě obvyklá je 2.280,- Kč/m2/rok. Žádosti o 
pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem NP čp. 10 – malý prostor“) a 

informací, za jakým účelem budou neb. prostory užívány, zasílejte 
na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148 maximálně do 30. 4. 2007, 10.00 hodin.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174, p. Prihodová.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu nebytové prostory

o celkové výměře 72,60 m2 nacházející se v I. NP objektu čp. 10,
ul. Radniční, k.ú Frýdek, obec Frýdek-Místek

(v centru Frýdku u budovy Magistrátu města Frýdek-Místek). 
Výše nájemného v místě obvyklá je 2.280,- Kč/m2/rok. Žádosti o 
pronájem s nabízenou výší nájmu (zvlášť v zapečetěné obálce 
s nápisem „Neotvírat – pronájem NP čp. 10 – velký prostor“) a 

informací, za jakým účelem budou neb. prostory užívány, zasílejte 
na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor správy obecního 
majetku, Radniční 1148 maximálně do 30. 4. 2007, 10.00 hodin.
Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174, p. Prihodová.

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
nabízí k pronájmu obřadní síň městského hřbitova,

to je budovu bez čp./če. na pozemcích p.č. 6736/2 zastavěná 
plocha, p.č. 7703/4 ostatní plocha-hřbitov a p.č. 7703/3 ostatní 

plocha-hřbitov, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek 
Žádost o pronájem musí obsahovat:

- nabízenou výši nájmu za celý objekt; podnikatelský záměr týkající se 
využití objektu, jeho úprav včetně uvažovaných investic; reference 
Žádost (zvlášť v zapečetěné obálce s nápisem „Neotvírat-pronájem 

obřadní síň“) zašlete na adresu Magistrát města Frýdek-Místek, odbor 
správy obecního majetku, Radniční 1148, a to do 30.4.2007 10.00 hodin 

Případné dotazy na telefonním čísle 558 609 174, p. Prihodová

Správce Fondu mikroprojektů 
Euroregionu Beskydy sdružení 
Region Beskydy vyhlašuje k 21. 
3. 2007 3. kolo výzvy podávání 
žádostí v rámci Fondu mikro-
projektů Iniciativy Společenství 
INTERREG III A CZ-PL.

Zaměření projektů:
Kulturní výměny: Kulturní 

výměny (včetně mediální prostřed-
ků a sportovních aktivit), které již 
existují a které se nově zakládají 
mezi místními skupinami na obou 
stranách příhraničního regionu. 
Setkání a výměny mezi mládeží; 
umělecké a sportovní činnosti; 
folklorní slavnosti a podobné akce 
s důrazem na rozvoj tradic, dlouho-
dobé spolupráce a zaměstnanosti, 
podporované zvláště ve fázi jejich 
vzniku. Předmětem podpory bude 
hlavně organizační stránka akcí.

Místní demokracie: Akce, kte-
ré pomáhají při vytváření a prohlu-
bování dovedností organizačních 
struktur v rámci místní a regionální 
veřejné správy a ostatních složek 
demokratické společnosti (nevládní 
instituce a organizace – tzv. NGO). 
Je možno pořádat s tématem 
související školící kurzy zabezpe-

Vyhlášení 3. kola výzvy podávání projektů z programu Fond mikroprojektů
v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A a CZ-PL

čující výměnné návštěvy, přípravu 
projektů a procedurální záležitosti; 
přeshraniční sociální integrace.

Lidské zdroje: Projekty, vztahují-
cí se k rozvoji lidských zdrojů a vzdě-
lávání, které mohou oslovit široké 
spektrum účastníků a které povzbu-
zují spolupráci v oblasti odborného 
výcviku; opatření zaměřená na 
propagaci přeshraničních pracov-
ních možností; projekty sjednocující 
školení, vzdělávání, vývoj, zavádění 
technologií na obou stranách hranice 
včetně twinning projektů mezi tako-
vými centry, podpora společného 
povědomí ve vztahu k vznikajícím 
aktivitám (např. historie regionu nebo 
rozvojové otázky); obsahem projektů 
může být také zajištění školení, pořá-
dání krátkých kurzů a akcí a dále 
využití materiálů pro dálkové studi-
um; obsahem takových aktivit může 
být i zajištění jazykového vzdělávání 
včetně aplikovaných jazykových kur-
zů, které mohou napomoci přeshra-
niční spolupráci a rozvoji. Zrcadlové 
projekty se mohou týkat zpracování 
materiálů pro dálkovou výuku apod.; 
bude též podporována výměna 
znalostí a zkušeností ve výuce na 
různých stupních.

Plánovací a rozvojové studie: 
Analýzy příhraničí, příprava směrnic 
pro společné plánování a správu 
území včetně přeshraničních oblastí 
jako integrovaných geografických 
celků, propagace víceúčelových 
záměrů využití krajiny. Mohou být 
podpořeny projekty, které vytvářejí 
předpoklady pro společné plánování 
v příhraničním regionu, pro vypraco-
vání společných výzkumných pro-
gramů, pro vypracování společných 
strategií regionálního rozvoje příhra-
ničního regionu s cílem společně 
definovat rozvojové priority. Je též 
zahrnuta příprava rozvojových pro-
jektů a studií proveditelnosti.

Hospodářský rozvoj: Podpo-
ra malých projektů zaměřených 
na zvýšení hospodářské základny 
příhraničního regionu, plánování 
přeshraničních průmyslových zón, 
marketingových iniciativ, trhů, 
výstav a propagačních akcí, pro-
pagace hospodářské spolupráce, 
rozvoje podnikání, finanční spo-
lupráce; vytvoření přeshraničních 
společných struktur a partnerství 
mezi podpůrnými organizacemi, 
jako jsou hospodářské komory, 
podnikově zaměřená vývojová 

(technologická) rozvojová centra; 
přenos manažerských dovedností. 

Životní prostředí: Projekty 
zaměřené na specifické problémy 
životního prostředí v regionu, jako 
např. vypracování studií, vyhodno-
cování problémů, ekologické škole-
ní a akce zaměřené na zvyšování 
veřejného ekologického povědomí.

Cestovní ruch: Fond bude 
poskytovat zdroje pro řadu aktivit 
zaměřených na rozvoj cestovního 
ruchu – vypracování studií, pláno-
vání, opatření zaměřená na posílení 
institucí, rozvoj kvalitní a přírodě 
neškodící turistiky (vč. agroturistiky), 
návrh a zavedení nových turistických 
produktů vytvářejících trvalá pracovní 
místa, specifická školení malých a 
středních podnikatelů a související 
programy pro rozvoj lidských zdrojů. 

Komunikace: Rozvoj nebo 
vytvoření prostředků a zdrojů na 
zlepšení toku informací a spojení 
mezi příhraničními regiony.
Celková předpokládaná částka ná-
kladů projektu a termín ukončení:
Euroregion Beskydy/Beskidy – česká 
část pro období 07-08 = 570.000 Kč

Velikost max. 75% podpory v 
kurzu EUR pro rok 2007: 

• minimální částka: 2 000 EUR
• maximální částka: 20 000 EUR

Výše podpory nesmí přesáhnout 
75 % celkových způsobilých výda-
jů projektu. Zbývajících minimálně
25 % musí být financováno z vlastních 
zdrojů žadatele nebo českých partne-
rů, anebo ze zdrojů jiných, než je roz-
počet Evropského Společenství. 

Ukončení realizace projektů 
je stanoveno do 30. 11. 2007.

Termín příjmu žádostí 3. kola 
je od 1. 4. do 30. 4.2007 do 13 h. na 
adresu Administrátora: Třanovice 
služby, o.p.s., obecně prospěšná 
společnost, 739 53 Třanovice čp. 1

Žádosti musí být doručeny v 
zapečetěné obálce osobně, dopo-
ručenou poštou, kurýrní či jinou 
podobnou službou. Žádosti ode-
slané jinými způsoby (např. faxem 
nebo e-mailem) nebo doručené na 
jiné adresy budou zamítnuty. 

Kontakty:
Správce programu:
Sdružení Region Beskydy
nám. Svobody 6
Frýdek – Místek, 738 02
Ing.arch. Petra Schnirchová
tel.: 739 203 934
mail: schnirchova.petra@seznam.cz

Fond mikroprojektů Programu iniciativy Společenství INTERREG IIIA CZ-PL Region Beskydy/Beskidy
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KLUB MAMINEK BROUČCI
Sv. Čecha 170 (v budově MŠ)

Tel.: 558 647 366
Otevřeno: Po - Pá 9.00 - 12.00 h. 

LIDOVÝ DŮM MÍSTEK
F. Čejky 450

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

2. 4. Schůzka členek
Zveme také všechny aktivní maminky, které by 
se chtěly podílet na programu KM Broučci.

3. 4. Burza kočárků, dětských kol
a odrážedel

Příjem věcí od 9.00 h., prodej během 
dopoledne.

6. 4. Zdobení obilíčka
Práce pro děti a jejich maminky, přijďte 
si vytvořit krásnou velikonoční dekoraci. 
Veškerý materiál k dostání v KM Broučci.

10. 4. Jak pracovat s dítětem před 
vstupem do školy

Beseda s paní Brandovou nejen o logopedii, 
ale také o celkové přípravě předškoláků.
Začátek v 10.00 h.
13. 4. Postavičky z plyšových drátků

Přijďte si vyrobit veselé barevné postavič-
ky! Veškerý materiál v KM Broučci.

13. 4. Ekologická domácnost
Zajímavá přednáška o ekologii. Přednášet 
bude paní Zuzana Tůmová z organizace Eko-
info centrum Ostrava. Začátek v 10.00 h.

17. 4. Ukázka dřevěných hraček
Ukázka dřevěných hraček a doplňků do 
dětského pokoje od firmy Esce well s.r.o. 
spojená s prodejem těchto výrobků. Pro 
maminky sleva 10 %! Začátek v 10.00 h.
20. 4. Obrázky z bramborových razítek
Vytvoříme si originální razítka a s nimi 
veselé obrázky!

24. 4. Sportovní olympiáda
Pro děti máme nachystané sportovní sou-
těže na zahradě. Po splnění je čeká medai-
le a sladká odměna! Začátek v 10.00 h.
27. 4. Ubrousková technika na kameny
Jestli jste našli pěkný kamínek, můžete 
si ho ozdobit oblíbeným motivem. Pokud 
kamínek ani ubrousek nemáte, budou k 
dostání i u nás.

Pravidelný program:
Pondělí – maňásková pohádka pro děti
Středa – cvičení maminek s dětmi
Čtvrtek – zpívánky
Pátek – výtvarka
Cvičení těhotných maminek na reha-
bilitačních míčích pod vedením zkušené 
porodní asistentky je vždy ve středu v 10.00 
h. Hlídání dětí zajištěno. Cena 40,-Kč/h. 
Angličtina pro dospělé
Stále je možnost přihlásit se do kurzu 
výuky angličtiny, který probíhá každý čtvr-
tek v 10.15 pod vedením lektorky Daniely 
Kuchařové. Cena 40,-Kč/lekci.

Lidový dům v Místku a MSKA pořádají 
v úterý dne 17. 4. v 17.30 hod. v malém 
sále Lidového domu přednášku: „Církev 
a drogy“.   Přednáší Mgr. Marek Jargus.

HUDEBNÍ KLUB STOUN
2. 4. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
3. 4. úterý ALTERNATIV MUSIC – 
VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR – PUNK, ROCK, PSYCHO-
BILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE – 
PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
4. 4. středa MUSIC SESSION
LIHeň; PARKINSON (poprock); BEHIND THE 
DOOR (jazz); NO EDUCATION (poprock) = 40,- 
5. 4. čtvrtek LOWA REZIDENT NIGHT
BREAK DANCE BATTLE 1 vs.1, LUKAARTOON 
(Ostrava), Zlomenny Pez (Vsetín), DJ Lowa
6. 4. pátek TRIPPIN – DNB PÁRTY
TC/D-STYLE, VALVE/UK, ARK (NANO.
CZ/B2B KYANID/2.3, BLACKBIRD, JJ 
JUMBO, BUGABOH (WKC), MEIKOS 
(FM) GIFI G (BLUNT), THIEW B2B LEGI/
DRUMCODE/MCs TWETY TWIZTA, 
COREHARD, VIDEOPROJEKTION
7. 4. sobota METALOVÁ VICHŘICE
DJ GRINDER VÁM VYMLÁTÍ PALICE 
SKVĚLÝM METALEM
8. 4. neděle HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
DÝDŽEJKA BARUCHA VÁM NASERVÍ-
RUJE HITY MINULÉ ÉRY
9. 4. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
10. 4. úterý ALTERNATIV MUSIC +VER-
NISÁŽ
DJ KASHMIR – A VERNISÁŽ JANY WA-
LACHOVÉ NA TÉMA DIVADLO, PIVKO 
ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
11. 4. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA A JEHO DNB,BREAKBEAT,J
UNGLE,DUB,RAGGAJUNGLE A FOTBÁ-
LEK ZA 5,- ZDARMA
12. 4. čtvrtek FMCITY THUERSDAY PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
13. 4. pátek HORKÝŽE SLÍŽE & ANAWI
UKÁŽ TÚ TVOJU ZOO TOUR 2006 A 
JEJICH HOSTÉ, PŘEDPRODEJ
14. 4. sobota POSITIVE VIBEZ No.2
REGGAE, DANCEHALL, RAGGAJUNGLE 
S LION MOVEMENT DJs (ZLIN TOWN), 
ENTRY: 60,-
16. 4. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA

VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
17. 4. úterý ALTERNATIV MUSIC – 
VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR – PUNK, ROCK, PSYCHO-
BILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE – 
PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
18. 4. středa STOUNDRUM
DJ JAFFA A JEHO DNB, BREAKBEAT, 
JUNGLE, DUB, RAGGAJUNGLE A FOT-
BÁLEK ZA 5,- ZDARMA
19. 4. čtvrtek FMCITY THUERSDAY PARTY
DJ BURCHAK A LUKASZ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
20. 4. pátek RYTMUS & BENGORO
NEJLEPŠÍ SLOVENSKÝ RAPER PŘIJÍŽ-
DÍ PO ROCE S KONTRAFAKTEM OPĚT 
DO STOUNU, DJs LOWA, DANIELL, 
+GUEST! BREAKDANCE
21. 4. sobota HITY ZE ZÁHROBÍ - SPECIÁL
DJ BARUCHA A SKVĚLÉ HITY DOBY 
NEDÁVNO MINULÉ, SOUTĚŽE
23. 4. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
24. 4. úterý ALTERNATIV MUSIC – 
VSTUPNÉ ZDARMA
DJ KASHMIR – PUNK, ROCK, PSYCHO-
BILLY, ROCKABILLY, SKA A REGGAE – 
PIVKO ZA 18,- KČ, FOTBÁLEK ZA 5,- KČ
25. 4. středa CLOU (KŘEST)+ HRABĚ X
KONCERT ČESKÉ KLUBOVKY, TURNÉ 
K NOVÉ DESCE + HOSTÉ
26. 4. čtvrtek TURNAJ VE STOLNÍM 
FOTBÁLKU
SLOLY ROSENGART A STARTOVNÉ 
20,- NA OSOBU A FMCITY PÁRTY
27. 4. pátek NAJZAR + HOSTÉ 
KŘEST NOVÉHO ALBA „TULA“ MÍSTNÍ 
KAPELKY, KTERÁ UŽ PŘESÁHLA HRA-
NICE NAŠEHO MĚSTA + HOSTÉ, KŘTÍT 
BUDE RADEK PASTRŇÁK
28. 4. sobota WHIZZ&TEK SPECIAL-
PANACEA
THE PANACEA/OFFKEY REC/DE, 
MECHOZ LIVE/METRO/CZ, VIDEOPRO-
JEKTION, LASERSCHOW, 4X STROBO, 
SPECIAL TEQUILA PARTY
30. 4. pondělí IN MEMORIAM ANEB HITY 
ZE ZÁHROBÍ – VSTUPNÉ ZDARMA
VYBRANÁ HUDBA, PIVKO ZA 18,- KČ, 
FOTBÁLEK ZA 5,- KČ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
DDM FM, Pionýrů 752,

e-mail:info@ddmfm.cz, www.ddmfm.cz
telefon: 558 434 154, 558 434 525, 558 628 240

2. - 4. 4. - HODY, 
HODY, DOPROVODY

Program: Přivítejte 
Velikonoce veselou a 
pestrou jarní výzdo-
bou, velikonočními 
vajíčky a jinými výrob-
ky, které si můžete 

zhotovit v naší velikonoční dílně. Výroba 
předmětů trvá cca 2 hodiny. Zveme jednot-
livce, rodiče s dětmi, družiny, školy. 

Cena: 22,- Kč 
Informace: Olga Sošková, telefon: 558 434 
154, 732 646 127, e-mail: estetika@ddmfm.cz 

Místo a čas: DDM FM, Pondělí – stře-
da, 8:30 – 12:30 a 13:30 – 16:00 hodin 
5. 4. - HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA

Program: Vycházka do jarní přírody 
se zábavným soutěživým programem na 
velikonoční téma, koupání v relaxačním 
centru Kotelna ve Frýdlantu nad Ostravicí. 
V případě nepříznivého počasí je připra-
ven náhradní program v DDM a koupání v 
krytém bazénu v Místku. 

Cena: 120,- Kč (doprava, stravování, 
vstupné, pojištění, materiál) 

Místo a čas: Sraz před DDM v Místku 
v 9:00 hodin. Návrat: V 16:00 hodin, opět 
před budovu DDM v Místku. 

Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: telovychova@ddmfm.cz 

15. 4. - DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 

zabrouzdat po internetu
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny 
Místo a čas: DDM Místek, 9 - 11, 11 - 13 h. 
21. 4. - OTEVÍRÁNÍ ONDŘEJNICKÝCH 

STUDÁNEK
Program: Celodenní výlet pro děti od 

4 let. Hledání ondřejnických studánek. U 
každé studánky děti plní úkoly. Za každý 
splněný úkol – sladká odměna. Každý 
účastník obdrží diplom a malou odměnu. 
Cena: 100 Kč (doprava, startovné, pojištění) 

Místo a čas: Sraz na vlakovém nádraží 
u cukrárny v 8:30 hodin. Návrat: V 16:00 
hodin, opět na vlakové nádraží 

Informace a přihlášky: Marie Cidlíková 
, telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: telovychova@ddmfm.cz 

27. 4. - S HARRYM HURÁ
DO BRADAVIC II

Program: Přijďte strávit odpoledne 
plné her a soutěží v našich Bradavicích. 
Dokážete ochočit si hypogrifa? Vyzrajete 
nad nástrahami zapovězeného lesa? Pro-
jdete labyrintem? Odměny vás neminou. 

Cena: zdarma 
Informace: Ivana Sošková, telefon: 558 434 

154, 731 167 010, e-mail: kaluz@ddmfm.cz 
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany 

(park u AS), od 16:30 hodin 
28. 4. - TOMCAT TROPHY 2007
Program: Veřejná soutěž plastikových 

modelů letadel a bojové techniky 
Startovné: Žáci: 10,- Kč, junioři: 20,- 

Kč, senioři: 30,- Kč 
Místo a čas: DDM FM, 8:00 – 14:00 h.

29. 4. - DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 

zabrouzdat po internetu.
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny 

Místo a čas: DDM Místek, 9 - 11, 11 - 13 h. 
30. 4. - SLET ČARODĚJNIC

Program: Připravte se s námi na pálení 
čarodějnic. Vyzkoušíme si prastará kouz-
la, přivoláme si štěstí a zjistíme svou před-
pověď třeba na prázdniny. Cena: 15,- Kč 

Informace: Ivana Sošková, telefon: 558 434 
154, 731 167 010, e-mail: kaluz@ddmfm.cz 

Místo a čas: DDM FM, 17:00 hodin 
ŠACHY

5. - 9. 4. - 28. ROČNÍK TURNAJE 
ŠACHOVÝCH NADĚJÍ

Program: Mezinárodní šachový turnaj 
pro děti a mládež od 9 do 14 let 
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966 

Místo a čas: Národní dům v Místku 
5. - 9. 4. - 18. TURNAJ POBESKYDÍ
Program: Mezinárodní šachový turnaj 

pro mládež a dospělé od 18 do 99 let 
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966 

Místo a čas: Národní dům v Místku 
7. 4. - ŠACHOVÁ SUPERŠOU

Program: kulturní program, simultánky 
a šachové atrakce pro veřejnost 
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966 

Místo a čas: Národní dům v Místku, 
18:30 – 21:00 hodin 

7. – 8. 4. - MISTROVSTVÍ ČR
V ŠACHU DĚTÍ DO 8 LET

Program: mezinárodní šachový turnaj 
pro děti narozené v roce 1999 a mladší 
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966 

Místo a čas: Národní dům v Místku 
13. 4. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966 
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 - 18 h 
24. - 25. 4. - MISTROVSTVÍ ČR ŠKOL 

V ŠACHU - 6. - 9.třída
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966 
Místo a čas: Hotel Petr Bezruč Malenovice 

27. 4. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966 
Místo a čas: DDM, Pionýrů 752, 15:30 - 18 h 

28. 4. - O KRÁLE A KRÁLOVNU 
ŠACHOVÝCH ŠPUNTŮ

Program: šachový turnaj pro děti naro-
zené v roce 2000 a mladší 
Informace: Martin Kocur, telefon: 732 224 966
Místo a čas: Národní dům v Místku, 9:00 
– 12:00 hodin
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NÁRODNÍ DŮM

Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

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

Pondělí 2. dubna v 19.00 hodin
VEČER S HARFOU
Ivana Dohnalová – harfa & Colllegium 21
Harfa collegium 21 ve složení: harfa, dvo-

je housle, viola, violoncello, flétna a klarinet
Koncert mladé talentované harfistky v 

komorní sestavě s různými nástroji jistě 
přispěje k pestrosti a zvukovému oboha-
cení koncertu.

Předplatitelé KPH a Koncertů pro mlá-
dež 06/07

Vstupné: 120 a 60 Kč (důchodci, děti)
Čtvrtek 19. dubna v 19.00 hodin
SCREAMERS
Zábavná „Narozeninová show“ k 10. 

výročí založení travesti skupiny z Prahy.
Vstupné: 200, 180, 150, 120 Kč
Čtvrtek 19. dubna v 19.00 hodin – frý-

decký zámek
FLÉTNOVÝ RECITÁL – Zlatý věk 

nizozemské hudby
Jan Kvapil – flétna, Rudolf Měřinský 

– loutna, Marcel Vlček – bicí nástroje
Program: J. van Eyck, J. Schop, N. Vallet

Předplatitelé Zámeckých koncertů 06/07
Vstupné: 120 a 60 Kč (důchodci, děti)
Pátek 20. dubna v 18.00 hodin – Kino 

Petra Bezruče
„LETEM SVĚTEM S OSTRAVIČKOU“
Koncert konaný u příležitosti 25. výročí 

založení Dětského folklorního souboru 
Ostravička.

Vstupné: 80 a 50 Kč (důchodci, děti a 
členové FOS)

Sobota 21. dubna v 18.00 hodin
„SETKÁNÍ S PŘÁTELI OSTRAVIČKY“
Zveme všechny bývalé členy i příznivce.
Vstupné: 50 a 25 Kč (důchodci, děti a 

členové FOS)
Úterý 24. dubna v 19.00 hodin – frý-

decký zámek
ENSEMBLE MORAVIA
Eliška Novotná – klavír, Jiří Hanousek 

– violoncello, Igor Františák – klarinet
Soubor mladých ostravských hudeb-

níků, kteří pokračují v tradici českých 
komorních těles.

Předplatitelé Zámeckých koncertů 06/07
Vstupné: 120 a 60 Kč (důchodci, děti)
Pondělí 30. dubna v 19.00 hodin
PAVEL HASS KVARTET

Marie Fuxová - housle, Veronika Jarůšková 
- housle, Pavel Nikl - viola, Peter Jarůšek - 
violoncello

Program: Leoš Janáček, Pavel Haas, 
Antonín Dvořák

Předplatitelé KPH a koncertů pro mlá-
dež 06/07

Vstupné: 120 a 60 Kč
Výstava:
10. 3. - 31. 5. – chodby Národního domu
KRÁSA KONÍ 
Marek Džupin a Zenon Kisza
- výstava fotografií

Neděle 1. dubna v 15.00 hodin 
Divadelní agentura Křesadlo

VODNÍČKOVO JARO
Veselá jarní pohádka pro všechny 

věkové generace.
Vstupné: 30 Kč

Čtvrtek 5. dubna v 19.00 hodin
Těšínské divadlo

Nikolaj Vasiljevič Gogol
REVIZOR

Předplatitelská skupina FMC
Neděle 8. dubna v 15.00 hodin 

Zemanovo dřevěné divadlo
HRAJEME SI S PÍSNIČKOU

V pořadu si děti vyzkouší hraní na jedno-
duché hudební nástroje, zpívají a tančí.

Vstupné: 40 Kč
Středa 11. dubna v 19.00 hodin

Radošinské naivné divadlo
Stanislav Štepka

DESATORO
Deset jevištních povídkových příběhů s 

písničkami. Hrají: členové RND
Předplatitelská skupina B

Vstupné: 350 a 300 Kč
Neděle 15. dubna v 15.00 hodin

Divadlo V batohu
AFRICKÁ POHÁDKA

Loutková pohádka.
Dobrodružný a humorný příběh o lovci 

Hoďflintudožitovi
Vstupné: 30 Kč

Neděle 15. dubna v 19.00 hodin
STRÝC ANDER Z KOŠIC & DUO 

GALÁNEČKY
Petra Jelínková a Kamil Barták

Celovečerní zábavný pořad. Populární 
„vychodňar“ po letech ve Frýdku-Místku.

Vstupné: 150 a 100 Kč
Pátek 20. dubna ve 20.00 hodin 

KAJKERY hrají 10 let
na koncertě taky vystoupí: J. Samson 

Lenk, S. Janoušek, V. Březina, L. Gaško, 
R. Hus, I. Janeta, M. Miarka, R. Pyško, 

R. Sacký, D. Sikora, R. Škola, M. Tomko-
vá, D. Vyvial, R. Wojatschke, M. Smolán

Vstupné: 100 Kč
Neděle 22. dubna v 15.00 hodin
Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod

TROJLÍSTEK POHÁDEK
O Budulínkovi, O Otesánkovi, Hrnečku, 

vař!, Veselá pohádka, plná nečekaných i 
očekávaných zvratů.

Vstupné: 40 Kč
Neděle 29. dubna v 15.00 hodin

Magic show Sorrel
ČARODĚJNICE

Soutěžní pořad s kouzlením pro všechny děti.
Vstupné: 30 Kč

Výstava:
3.4. - 31.5. 

MAKROFOTOGRAFIE PŘÍRODY 
– Silvestr Szabó
FILMOVÝ KLUB
2. 4. v 19.00 h.

KNIHA REKORDŮ ŠUTKY

Zábavná cesta za neuvěřitelnými disci-
plínami, osudy a hlavně rekordy, na které 
nenarazíte jinde na světě, než v největší 

rómské osadě na Balkáně jménem Šutka.
3. 4. v 19.00 h.
GÁDŽO DILO

Mladý Pařížan přijíždí na rumunský 
venkov, objeví komunitu olašských Romů 
a postupně přejímá zvyky jejich obyvatel.

10. 4. v 19.00 h.
ČAS

KIM Ki-duk, opět velmi bravurně, na téma 
mezilidských vztahů. Tentokrát se dívka 

kvůli lásce k muži podrobí plastické operaci.
16. 4. v 19.00 h.

OSOBNOSTI: CH. CHAPLIN:
MODERNÍ DOBA

Ch. Chaplin a jeho souboj se stroji v éře, 
která není příliš nakloněna lidem.

17. 4. v 19.00 h.
TRISTRAM SHANDY

Inspirací tohoto neortodoxního filmového 
díla je román Život a názory blahorodého 
pana Tristrama Shandyho, který napsal 
britský pastor Laurence Sterne v letech 

1759-1767. Rozsáhlý román, patřící k ang-
lickým literárním skvostům, byl považován 
za nezfilmovatelný, ale Winterbottom jej 

přetvořil v pozoruhodně invenční podívanou.
23. 4. v 19.00 h.
OBČAN PES

Surrealistická pohádka s pořádnou dáv-
kou romantiky. Amélie z Bangkoku!

24. 4. v 19.00 h.
RÁNO V BENÁTKÁCH

Hrdinou je vesnický otec, vášnivý kuřák 
a zaměstnanec místní megatovárny. 

Jednoho dne se rozhodne pro změnu 
a vydá se za dobrodružstvím do Benátek.

30. 4. v 19.00 h.
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH

80. léta minulého století. Tehdejší NDR. 
Kontroly, zastrašování a odposlechy. 

Příběh agenta Stasi, který prohlédne a 
začne pomáhat svým obětem. 

BIJÁSEK
Pátek 20.4. od 10.00. h.

PÁSMO VYBRANÝCH POHÁDEK
Krakonoš a strašidlo, Mikeš u cirkusu, Já 

a fousek, Neposlušný zajíček
Pátek 20.4. od 13.30. h.
ASTERIX A VIKINGOVÉ

Asterix a Obelix dostávají nemožný úkol – z 
městského kluka učinit pravého muže. A do 

toho všeho připlují do Galie Vikingové.

Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ

Stálá expozice, která poskytuje ucelený 
obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje nyní 
na 800 sbírkových předmětů, dokumentujících 
tradiční zemědělství, řemesla, obchod, železá-
řství 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 

1. 4. v 16.30 h.
V TOM DOMĚ STRAŠÍ!
Animovaná strašidelná komedie. Tři tee-

nageři zjišťují, že dům v jejich sousedství je 
obrovské žijící a dýchající monstrum.

1. 4. v 19.00 h.
MY DVA A KŘEN
Do nového domku čerstvých novo-

manželů se nastěhuje mladý muž. Zprvu 
přátelský, později otravný a nevyhnatelný 
svědek pana ženicha.

4.- 5. 4. v 19.00 h.

FAST FOOD NATION
Pohled do zákulisí hamburgerového průmyslu.

6. - 8. 4. v 19.00 h.
NOC V MUZEU
Akčně dobrodružná komedie. Oživlé 

exponáty v muzeu.
11. - 12. 4. v 19.00 h.
SEJMI ESO
Tím esem je populární lasvegaský vari-

etní umělec, kterému k jeho skvělé kari-
éře výrazně dopomohla mafie, za což jí 
teď hodlá poděkovat tím, že bude u soudu 
svědčit proti jejím špičkám.

13. - 15. 4. v 19.00 h.
DVEŘE DOKOŘÁN
Film se točí kolem mladého architekta, 

jemuž se kdosi vloupe do kanceláře a 
podle indicií se jedná o výtečníka z mus-
limské minority. V hlavních rolích Jude 
Law a Juliette Binoche.

18. - 19. 4. v 19.00 h.
AMERICKÁ KLETBA
Mysteriózní thriller o jediném zdoku-

mentovaném případu v historii USA, kdy 
duch způsobil smrt člověka.

20. - 22. 4. v 16.30 h.
MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU

Tři kamarádi prožijí napínavé a dobro-
družné pátrání po záhadném pokladu na 
těch nejtemnějších místech staré Prahy.

20. - 22. 4. v 19.00 h.
APOCALYPTO
Velkolepý projekt Mela Gibsona vypráví o 

starobylé říši Mayů a jejím zániku. První fil-
mové zpracování této neobjasněné záhady.

25. - 26. 4. v 19.00 h.
ŠTĚSTÍ NA DOSAH
Will Smith v roli osamělého otce, jenž by 

za šťastný život syna dal všechno na světě.
27. - 29. 4. v 19.00 h.
VRATNÉ LAHVE
Bývalý učitel se nehodlá smířit s poklid-

ným životem důchodce, a proto přijímá mís-
to ve výkupu lahví, kde se na malém prosto-
ru potkávají lahve s lahvemi a lidé s lidmi.
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KULTURNÍ DŮM VP
Heydukova 2330

558 647 067, 602 586 925 
e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

GALERIE POD SVÍCNEM

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 zám-
ku. Nabízí Rytířský sál, s erbovními obra-
zy slezské šlechty, zámecké interiéry 
instalované v reprezentačních prostorách, 
vyhlídkovou věž – gloriet, kapli sv. Barbo-
ry 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.
FRÝDEK A MÍSTEK

Expozice věnovaná dvěma, a zároveň 
jednomu 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 
frýdeckého rodáka, který byl a je světově 
uznávaným básníkem a překladatelem. (po-
pá 8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).

Výstavy:
KAREL LEPÍK - OBRAZY Z LET 1996-2006

Autor je vysokoškolský učitel kresby a 
malby na Ostravské univerzitě. Studoval 
na Pražské akademii v uvolněné kulturní 
atmosféře druhé poloviny 60. let u proslu-
lého figuralisty prof. Karla Součka a také u 
bytostného moderního krajináře, malíře a 
grafika doc. Jiří Johna. Ačkoliv se o váno-
cích 2005 Karel Lepík dožil pětašedesátky, 
jeho tvůrčí elán neutuchá. Jeho tvorba 
imponuje početností i monumentalitou a ve 
svém celku představuje kolosální soubor, 
z něhož by bylo možno vybírat exponáty 
hned pro několik takových instalací.

Vernisáž ve čtvrtek 12. dubna v 17 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.

Potrvá do 27. května 2007.
KŘÍDLA NAD MOŠNOVEM

Výstava je zaměřena na dva letecké útva-
ry, které po řadu let působily z letiště Ostra-
va-Mošnov. Jsou to 1. dopravní výsadkový 
letecký pluk a 8. stíhací letecký pluk.

Na přípravě výstavy se podíleli: Fran-
tišek Pavelčík, Oldřich Dvorský, Jaromír 
Fryščák, Vilém Kubát, Vladislav Blahuta, 
Svaz letců Brno, Svaz letců Příbor, Tech-
nické muzeum Brno, 23. základna vrtulní-
kového letectva Přerov.

Vernisáž v neděli 29. dubna 2007 v 15 
hodin v muzejní expozici frýdeckého zámku.

Součástí nedělního odpoledne bude 
ukázka leteckých modelů.

Potrvá do 16. září 2007.
PROGRAMY, KONCERTY
Neděle 1. dubna 9,00 – 16,00 hodin

VELIKONOČNÍ JARMARK
s prodejem lidových a uměleckých 

předmětů
• ukázka řemesel
• Dětská cimbálová muzika Kovaříček 

GALERIE LANGŮV DŮM
út-pá 13-18 hodin

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

GALERIE LIBREX
Josef Horák - fotografie

KLUB NEZBEDA
F. Čejky 450, tel.: 558 435 449

do 14. 4. 2007
Martina Šedová: fotografie 

při ZŠ Ostrava 1
• Schola ze Skalice
• projížďka na koních
• domácí speciality a pamlsky
Neděle 8. dubna 13,00 – 17,00 hodin

ZÁMECKÁ VELIKONOČNÍ NEDĚLE
Vystoupení souborů Základní umělec-

ké školy ve Frýdku-Místku
Úterý 10. dubna 17,00 – 19,00 hodin 

– zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK

Pravidelné setkání sběratelů hornin a 
minerálů, doplněné výměnou poznatků a 
materiálu, poradenská služba, videoprojekce
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY

Úterý 3. dubna 17,00 hodin
Přednáškový sál v Zeleném domě na 

Zámecké ulici
FRÝDLANT – BRÁNA DO BESKYD
Přednáška o historii Frýdlantu nad Ostra-

vicí a jeho okolí – první zprávy o městě, 
archeologické nálezy, industriální památky 
po těžbě a zpracování železa, počátky bes-
kydské turistiky, frýdlantští rodáci. Doplněno 
videosnímkem a dataprojekcí.

Čtvrtek 19. dubna 17,00 hodin
Přednáškový sál v Zeleném domě na 

Zámecké ulici
ŽELEZÁRNY V BAŠCE

Již v roce 1723 je poprvé zmiňován 
železný hamr s pecí v Bašce, v roce 
1806 zahájila provoz nová vysoká pec 
se slévárnou. Erzherzogin Isabella Hütte 
– bašťanské železárny ukončily činnost v 
roce 1909. Přednáška o historii i docho-
vaných dokladech výroby železa v Bašce. 
Doplněno videosnímkem a dataprojekcí.

Čtvrtek 26. dubna 16,00 hodin
Sraz na místeckém Náměstí svobody
POJĎTE S NÁMI PO MÍSTKU
Další z vycházek, mapujících historii 

města Frýdku-Místku. Kde stával pranýř, 
podkostelní mlýn na Antonínském náměs-
tí, dobytčí tržiště na Kamenci, kde stávaly 
Karolínské lázně, Löwova a Lembergrova 
vila, Lembergrova kolonie a další.

Sobota 28. dubna 7.45 hodin
Odjezd autobusem ČSAD z Místku, 

aut. stan. (linka Hukvaldy), vysednout na 
zastávce Fryčovice – Krnalovice

POJĎTE S NÁMI PŘES HŮRKY
NA HUKVALDY

Skalka s tařicí skalní, památný tis na 
Babí hoře, Přední a Zadní Hůrky (všech-
ny druhy našich kyčelnic a jejich kříženci), 
dále přes Hůrky na Hukvaldy (středověký 
hrádek, lom, sleziníky, netřeskovce), hrad-
ní vrch, oborou do Měrkovic, přes Mniší a 
Tichavskou hůrku do Tiché (travertinová 
kaskáda na říčce Tichávce). V případě 
nepříznivého počasí bude trasa upravena.

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

Navštivte a ochutnejte 

Radegast

Prohlídky pivovaru
v pracovní dny

a sobotu
od 8 do 16 hod.

Rezervace
nutná předem

Telefon:558 602 566

e-mail:
Exkurze.radegast@

pilsner.sabmiller.com

www.radegast.cz
www.prazdroj.cz

Dne 1.5.2007 od 8 do 16 hod. 
Pivovar Radegast tradičně 

pořádá
DEN Otevřených dveří
tentokrát za účasti plzeňských 

bednářů s ukázkami jejich 
starého řemesla

Rezervace vstupenek
od 20.dubna 2007

na tel. č. 558 602 566

2. – 6. duben příprava na Velikonoce (setí 
obilí do ozdobných kelímků, velikonoč-
ní přáníčka, malovaná vajíčka, ozdoby, 
košíčky na sladkosti, pečení „beránka“)
11. duben „nezednický DESETIBOJ“ 
– soutěže v netradičních disciplínách
19. duben Diskusní odpoledne – KLUCI x 
HOLKY – v čem jsme jiní a proč
25. duben Přemýšlej a odpověz! – vědo-
mostní soutěž
30. duben Jarní výprava za „pokladem“

Sobota 14. dubna v 15 hodin – pro děti od 4 let
Alfréd Radok - Míla Tesařová - Leo Skuplík

Podivné příhody pana Pimpipána
pohádkový muzikálek

účinkuje DUO – Divadlo u Ostravice 
Frýdek-Místek – Junior studio

Sobota 21. a 28. dubna v 15 hodin
Josef Kainar
Zlatovláska

klasická činoherní pohádka
účinkuje DS Čtyřlístek
Pro mládež a dospělé

- vstupné 60,- Kč
Sobota 14. dubna v 18 hodin

ING Kolektiv
The Best Of ING aneb Intelektuálně 

Nevyvážená Galasuperšou
výběr z toho nejlepšího

účinkuje DS Čtyřlístek – ING Kolektiv
Sobota 28. dubna v 18 hodin

Norbert Závodský
Příběh z Montmartre

okouzlující příběh na motivy filmu Amélie 
z Montmartre

účinkuje soubor 21 gramů Frýdek-Místek
Pondělí 30. dubna v 19 hodin

Maurice Hennequin
Lhářka

premiéra frašky o ženě, která soustavně 
lže svému okolí

účinkuje DUO – Divadlo u Ostravice 
Frýdek-Místek

Půjčování kostýmů v dubnu:
úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

středa 4. dubna 
Výroční školní akademie ZŠ Jana 

Čapka 2555, Frýdek-Místek
15 a 17 hodin
Velký sál KD

sobota – 14. dubna, od 9.00 hodin
Vratimovský odborný seminář na téma 

– K aktuálním otázkám současnosti
Vystoupí: JUDr. V. Filip, předseda ÚV KSČM
Prof. O. Krejčí, Doc. J. Eichler, MUDr. I. David, 

Prof. J. Keller, RSDr. M. Opálka a další.
čtvrtek – 26.dubna, 19.00 hodin.

Eroticko-zábavný program Ladies party 
– dámská jízda se skupinou THE RANGERS.
Jedinečná celovečerní show plná erotiky, 

kostýmů a hlavně krásných mužských 
těl, která uspokojí nejen Vaše oči!!!

Vstup jen pro ženy!
Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč

předprodej: BIC, Kulturní dům VP.

do 27. dubna Katarína Szanyi Hudečková
Look At/Into/Through - Malba a kresba

Beskydský magazín    TV Prima, středy od 16:20
Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
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