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Vážení spoluobčané,
v dnešním zpravodaji máte možnost si přečíst 

dva „otevřené dopisy“, které jsem obdržela já a 
také všechna média. Na „otevřený dopis“ by měla 
následovat „otevřená odpověď“. Poskytujeme ji 
pisatelům, všem médiím, ale také vám, abyste si 
sami mohli udělat názor na danou problematiku.

Jen v případě dopisu kolegů zastupitelů bych 
uvedla i časovou posloupnost – dopis byl doručen na podatelnu našeho 
magistrátu ve čtvrtek (neúřední den) 6. března asi v 16 hodin, text dopisu 
s razítkem podatelny byl zaslán všem médiím pár minut poté, protože asi 
v 16.15 mě telefonicky oslovila redaktorka ČTK a chtěla znát mou reakci 
na tento dopis, aniž jsem měla sebemenší šanci znát obsah dopisu! Tento 
spěch jsem dodnes nepochopila, stejně jako druhou část dopisu – únoro-
vý puč 2008. Pokud dnes chtějí autoři tvrdit, že jde o překlep, pak zákonitě 
musí následovat otázka, zda podepsaní zastupitelé s vysokoškolským 
vzděláním vůbec dopis četli. Nebo jim je jedno, co podepisují? Vždyť 
podepisovali „otevřený dopis“ s kritikou radniční koalice určený především 
pro širokou veřejnost! Ať už se budou hájit jakkoliv, nejpravděpodobnější 
vysvětlení je, že jako už mnohokrát ve spěchu a bez zralé úvahy dopis 
napsali účelově s jediným cílem – upoutat média a opět se zviditelnit.

Nelze se pak divit, že výsledný efekt se může obrátit proti nim. 
Eva Richtrová

Vážený pan
Tomáš Kvasnička
Česká Mountainbiková Aso-

ciace, o.s.
Mechová 17
466 40 Jablonec nad Nisou
Vážený pane,
obdržela jsem od Vás, jako 

představitele občanského 
sdružení Česká Mountainbi-
ková Asociace, dva dopisy, z 
nichž jeden byl „otevřený“ a pak 
spoustu e-mailů, jejichž zasílání 
bylo zapříčiněno rozpoutáním 
kampaně, jejíž iniciátorem jste 
byl Vy a Vaše asociace. Je s 
podivem, jak málo stačí, aby 
se po celé České republice bez 
znalostí konkrétní věci, jen na 
základě nějakého subjektivního 
názoru a nepřesných a nespráv-
ných informací, dalo zmanipu-

Téma zpravodaje – otevřené dopisyTéma zpravodaje – otevřené dopisy
Vážená kolegyně, vážení kolegové,
velmi nás potěšil Váš zájem o výstavbu třetího mostu v našem 
městě. Myšlenka nutnosti třetího mostu byla poprvé uplatně-
na v návrhu územního plánu na konci roku 1994 a územní 
plán byl definitivně schválen v roce 1996. Někteří z Vás byli 
tenkrát ve vedení města, v jeho zastupitelstvu a hlasovali pro. 
Domníváme se, že návrh třetího mostu jste tímto hlasováním 
vzali za své. Při výstavbě domova důchodců, který byl reali-
zován taktéž Vaší koalicí, byly parametry příjezdové komuni-
kace nastaveny tak, aby odpovídaly příjezdové komunikaci 
pro třetí most. 
Souhlasíme, že od té doby se situace ve městě významně 
změnila, ale samozřejmě, že z hlediska nárůstu dopravy, což 
je hlavní argument výstavby mostu, jen k horšímu. Všichni 
víme, že dopravní zatížení města se od roku 1996 zvětšilo 2,4 
krát. Tato skutečnost je dle našeho názoru hlavním důvodem, 
proč je nutné třetí most vybudovat. Připomínky občanů bereme 
opravdu vážně, vážíme si jejich zájmu, a proto jsme se roz-
hodli, že na tuto stavbu, ač to není ze zákona nutné, necháme 
zpracovat velkou EIA, studii, která systematicky prozkoumá 
možné dopady záměrů na životní prostředí, a to dříve, než se 
započne s vlastní realizací záměru.
Musíme konstatovat, že Váš nesouhlas s únorovým pučem 
2008 nás velmi překvapil. Souhlasíme plně s Vámi, že se jedná 
o opravdový puč ve spolupráci s komunisty, jehož výsledkem je 
zvolení Václava Klause prezidentem republiky. Obdivujeme Váš 
cit pro demokracii, neboť tak zřetelně se postavit proti spolupráci 
s komunisty proti Vašemu vrcholovému vedení, to chce opravdu 
obrovský kus politické odvahy. Ještě více jsme byli překvapeni, 
že současnou situaci nazýváte komunistickou totalitou. Pokud tím 
máte na mysli výkon funkce prezidenta Václavem Klausem, pak 
lze s Vámi jenom souhlasit. 
Doufáme a přejeme Vám, abyste vždy měli odvahu se postavit 
proti všem pokusům o puč, pod Vaším současným vedením, a 
že takto se stejnou odvahou a odhodláním budete postupovat ve 
všech svých veřejných i vnitrostranických vystoupeních, k čemuž 
Vám přejeme hodně sil. Máte naši morální podporu. 

Eva Richtrová, primátorka města

Odpověď na otevřený dopis opozice

Odpověď na dopis k lesní stezce
lovat tolik lidí k takové činnosti, 
která ve svém důsledku poško-
zuje dobré jméno Statutárního 
města Frýdku-Místku, jeho před-
stavitelů i zaměstnanců. Abych 
svůj výše uvedený názor objas-
nila, dovolím si malé shrnutí.

Statutární město Frýdek-Mís-
tek je vlastníkem hospodářského 
lesa na Palkovických hůrkách 
nad Chlebovicemi. Péče o tento 
les se řídí zákonem č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a dopl-
nění některých zákonů (dále 
jen „lesní zákon“). Tento zákon 
vlastníkovi ukládá o les pečovat 
tak, aby zajistil jeho dlouhodo-
bou existenci a plnění všech jeho 
funkcí, a to jak produkčních, tak 
mimoprodukčních. Je povinností 
i les chránit před škodlivými vlivy 
a činit všechna dostupná opatření 

ke snižování jejich dopadu na les. 
Hospodářské lesy na Pal-

kovických hůrkách jsou poly-
funkčně obhospodařované 
tak, aby jednotlivé funkce byly 
v rovnováze, tedy jak funkce 
hospodářská, tak funkce sociál-
ní a zároveň i funkce biologická 
(ekologická). Při hospodaření v 
těchto lesích bereme v úvahu 
samozřejmě i ostatní funkce 
lesa jako např. asanační, izolač-
ní, meliorační, rekreační, nauč-
ná, kulturní, estetická aj.

Není ovšem možné akceptovat 
požadavek Vašeho občanského 
sdružení, tj. zvýšený zájem využí-
vat plnění určité funkce nad úro-
veň jejího potenciálu, protože by 
to ve svém důsledku znamenalo 
potlačení plnění funkcí jiných. 

(Pokračování na straně 2)



2 Březen 2008feZpravodajství

krátce

(Pokračování ze strany 1)
Kromě toho, jak uvedu dále, 

požadujete činnost, která je přímo 
lesním zákonem zakázána, pro-
tože polyfunkční účinnost lesa to 
snižuje nebo dokonce eliminuje. 

Považuji za svou povinnost 
reagovat na Vaše sdělení, které 
je obsaženo v otevřeném dopise 
ze dne 20. 2. 2008 a v dalším 
dopise ze dne 1. 3. 2008.

Uvádíte, že cyklisté z Frýdku-
-Místku upřeli svou pozornost na 
Palkovické hůrky a dobrovolnou 
prací chtěli umožnit vyjížďky v 
této oblasti. K tomu lze jen dodat, 
že tato činnost je jistě záslužná 
a umožní smysluplnou činnost 
mnoha lidem. Zde je však nutné 
jednoznačně uvést, že se v ust. § 
20 odst. 1 písm. j) lesního záko-
na uvádí, že je zakázáno mimo 
lesní cesty a vyznačené trasy 
jezdit na kole, na koni, na lyžích 
nebo na saních. Jízda cyklistů je 
tedy povolena pouze po místních 
komunikacích a vyznačených 
cyklostezkách. A kritizovaný úsek 
cesty od Kociána ke kapličce v 
Chlebovicích takovým úsekem 
není. Uvádíte, že pan Krobot Vám 
z neznámých důvodů nechtěl 
oficiálně ježdění na kole povolit. 
Ovšem on to udělat nemohl a 
nesměl. Nikdo, tím více úředník 
státní správy, není oprávněn 
povolit něco, co zákon zakazuje. 

Dále zcela nepravdivě uvá-
díte, že pracovníci magistrátu 
prezentovali stanoviska, která 
jsou v rozporu s lesním zákonem 
a obhajovali nemožnost jakého-
koliv projektu podpory rekreace. 
Pracovníci magistrátu nemohou 
souhlasit s jízdou na kolech (a také 
na motorkách a čtyřkolkách). To 

je naopak stanovisko v souladu s 
lesním zákonem, který takovéto 
aktivity zakazuje. Ostatní rekreační 
aktivity, tj. pěší a naučná turistika, 
sběr lesních plodů a hub a další 
aktivity, které jsou v souladu s les-
ním zákonem pod pojmem obec-
né užívání lesa, jsou podporová-
ny. Nabyla jsem dojmu, že pod 
pojmem nemožnost rekreace na 
Palkovických hůrkách jde pouze o 
nemožnost jezdit na kole v lesích. 
Na konkrétním místě, které kritizu-
jete, byste však podstatně omezili 
rekreační aktivity především Vy 
Vaší činností. Copak není nebez-
pečné jezdit na kole vysokou rych-
lostí z místa od Kociána dolů do 
Frýdku-Místku po uzoučké pěšině 
a přitom ohrožovat pěší turisty, 
jak dospělé tak i děti, které zde 
často chodí? Pracovníci magis-
trátu byli osobně svědky takovéto 
hrozící kolize nejednou. A ani po 
úpravách, které provedli aktivisté 
Vašeho občanského sdružení, by 
bezpečnost pěších nebyla vyšší.

Na jednání dne 3. 10. 2007 bylo 
přislíbeno, že správa městských 
lesů bude k aktivitám pouze tiše 
přihlížet. Bylo zde také zdůrazně-
no, že les na Palkovických hůrkách 
je les hospodářský (§ 9 lesního 
zákona) a není lesem zvláštního 
určení (§ 8 odst. 2 písm. c) – pří-
městské a další lesy se zvýšenou 
rekreační funkcí, jak nesprávně 
všude uvádíte, a že v případě nut-
nosti bude správa stezku používat 
pro lesnickou výrobu ne z důvodu 
produkce dřeva, jak zase nespráv-
ně uvádíte v dopise i na webových 
stránkách, ale z hlediska ochrany 
lesa, vzhledem k nutnosti likvida-
ce kůrovcem napadeného dříví, 
jak ukládá lesní zákon (§ 32 odst. 

1, 2 a § 33 odst. 1). Problém s 
kůrovcem, jak je všem známo, 
vzhledem k mírným zimám a 
značnému deficitu vodních srážek 
a porostů napadených václavkou, 
je problémem celorepublikovým, 
hlavně v nadmořských výškách do 
600 m nad mořem, kde se lesy ve 
vlastnictví Statutárního města Frý-
dek-Místek nacházejí. Průběh dru-
hého pololetí roku 2007 ve výskytu 
kůrovcem napadeného dříví byl 
katastrofální. V porostních sku-
pinách, které lemují zmiňovanou 
pěšinu, se v průběhu roku 2007 
těžilo opakovaně pro stále se opa-
kující napadené stromy kůrovcem. 
V lesích ve vlastnictví Statutárního 
města Frýdek-Místek se v roce 
2007 neprovedla žádná úmyslná 
těžba mýtní, pouze těžby nahodilé 
a těžby s nahodilou těžbou sou-
visející (rekonstrukce v mýtních 
nebo předmýtních porostech a 
výchovné zásahy v probírkách do 
40 let věku, které má vlastník lesa 
povinnost provádět dle ust. § 24 
odst. 2 lesního zákona). Firma, 
která provádí lesnickou činnost na 
základě smlouvy, již odmítala do 
nepřístupných terénů posílat koně, 
neboť došlo ke třem případům, kdy 
se koně táhnoucí kmeny převrátili 
ve svahu. Dále nebylo možné z 
důvodu příliš velké vzdálenosti 
dříví přiblížit koněm a traktor se 
do zmiňovaných lokalit pro příliš 
složitý terén nedostal. 

Z hlediska ochrany lesa je 
povinností vlastníka lesních 
pozemků činit taková opatření, 
aby dříví napadené kůrovcem 
bylo účinně asanováno a nedo-
cházelo k šíření škodlivých činitelů 
(§ 32 odst. 1 lesního zákona). Ve 
spolupráci s odborným lesním 
hospodářem a firmou provádějící 
lesnickou činnost se dařilo kůrov-
cem napadené dříví vytěžit, ale v 
některých případech bylo nemož-
né ho přiblížit. Byla dočasně vole-
na chemická asanace, která, aby 
byla účinná, se musí vždy cca po 4 
až 5 týdnech opakovat. Toto opat-
ření však považujeme za nešetrné 
k životnímu prostředí a může mít 
nepříznivé důsledky na biotu.

V měsíci lednu 2008 se proto 
ve spolupráci s odborným lesním 
hospodářem a firmou provádějící 
lesnickou činnost pro Statutární 
město Frýdek-Místek rozhodlo, a 

to po vyčerpání všech možností, 
jak vytěžené dřevo přiblížit. Řeše-
ním bylo zřízení úzké přibližovací 
linky po vrstevnici tak, aby se 
po ní dostal univerzální kolový 
traktor do všech nepřístupných 
lokalit, kde na krátkou vzdálenost 
bude dřevo předpřiblíženo koněm 
na vývozní místo v dosahu délky 
lana z přibližovací linky.

Souhlasím s Vámi, že čerst-
vý zásah nevypadal příliš dobře. 
Ovšem již nyní, necelé dva měsíce 
po úpravě stezky, je dobře schůd-
ná a úprava postupně zaroste 
bylinami tak, že se celkový dojem 
upraví. V každém případě tato 
trasa slouží pouze potřebám les-
ního hospodářství a pěší turistice. 
Domnívám se, a to na základě 
osobní znalosti možností území 
celých Palkovických hůrek, že 
se jejich rekreační hodnota nikte-
rak nesnížila, rekreace obyvatel i 
návštěvníků města Frýdku-Míst-
ku nebyla narušena a toto území 
poskytuje velké množství způsobů 
rekreace i míst, kde si každý najde 
právě to, co k rekreaci potřebuje. 
Domnívám se, že úprava malého 
úseku jedné pěšiny, kterých je v 
nejbližším okolí několik dalších 
a v celé oblasti veliké množství, 
nemůže negativně ovlivnit lesní 
prostředí, snížit jeho polyfunkční 
účinnost a znemožnit fungování 
Palkovických hůrek jako přirozené 
rekreační zázemí města. Uvádíte, 
že téměř všechny lesní cesty byly 
upraveny. Není to spíše důsledek 
toho, že se v lesích hospodaří v 
souladu s lesním zákonem urči-
tým obvyklým způsobem, a nikoli 
důsledek toho, že by lesníci záměr-
ně činili opatření bránící rekreaci?

Označujete aktivisty Vašeho 
občanského sdružení za aktivní 
a odpovědné, úředníky pak za 
arogantní a zaměřené vůči obča-
nům. Lze mluvit o odpovědnosti v 
případě činnosti v rozporu se záko-
nem? Je arogancí to, že úředník 
hájí zájmy ochrany lesa a přírody v 
rozsahu uloženém mu zákonem?

Dospěla jsem k názoru, že mno-
ho povyku pro nic má jen jeden 
cíl: Zajistit prosazení Vašich úzce 
zaměřených zájmů, tj. jízdu na 
terénních kolech po lesích, a to na 
úkor vlastníka, ostatních uživatelů 
a především lesa. Nemám nic proti 
jízdě na terénních kolech, ovšem 
nesmí být při tom poškozovány 
zájmy druhých.    S pozdravem 
 primátorka Eva Richtrová

Aktualizace žádostí
Magistrát města Frýdku-Místku, 

odbor sociálních služeb, upozor-
ňuje všechny žadatele, kteří již 
mají podanou žádost o přidělení 
bytu v domech zvláštního určení (v 
Domech s pečovatelskou službou 
a Penzionu pro seniory), aby se v 
období od 2. dubna do 30. dubna 
dostavili v úřední dny pondělí a 
středu (v době od 8.00 do 17.00 
h) a ve čtvrtek (v době od 13.00 
do 15.00 h) na odbor sociálních 
služeb, budova ul. Radniční 1149, 
1.  poschodí, kanc. č. 203, 205, 211 
k aktualizaci svých žádostí. Dále 
upozorňujeme, že v této době, tj. v 
měsíci dubnu, se nebudou přijímat 
do evidence nové žádosti.

Zápis 8. a 9. dubna
Zápis dětí k předškolnímu 

vzdělávání v mateřských školách 
zřizovaných statutárním městem 
Frýdek-Místek pro celý následující 
školní rok (týká se tedy i dětí, které 
budou přijaty k předškolnímu vzdě-
lávání v průběhu školního roku) 
proběhne ve dnech 8. a 9. dubna 
(úterý a středa) v době od 8 do 16 
hodin. Bližší informace zveřejní 
ředitelé dotčených mateřských 
škol způsobem v místě obvyklým.

Podvečery s kamerou
ZO Českého svazu včelařů 

Frýdek-Místek ve spolupráci s 
Klubem filmových amatérů Frý-
dek-Místek pořádají Podvečery s 
kamerou. 25. dubna od 16 hodin v 
Domě včelařů Fojtství v Chlebovi-
cích na téma Život v Pobeskydí.

Slavnost zvonů
5. dubna se ve frýdecké Bazi-

lice Minor uskuteční Slavnost 
žehnání zvonů. Akci pořádá Řím-
skokatolická farnost Frýdek a od 
10 hodin se jí zúčastní i biskup 
František Václav Lobkowicz.

In-line bruslení
Městská společnost Sportplex 

od konce března znovu rozjíždí 
v kryté části aquaparku Olešná 
aquaaerobic. Rovněž oznamuje, 
že od 2. dubna bude každou středu 
a neděli v době od 16.00 do 17.30 
hodin ve víceúčelové sportovní 
hale in-line bruslení veřejnosti. Děti 
do 4 let budou mít vstup zdarma, 
děti a mládež (4-18 let) stejně jako 
doprovod bez bruslí zaplatí 15 Kč, 
o deset korun více pak dospělí.

Nábor aikido
SKP Ostrava – dojo Frýdek-

-Místek chystá na pondělí 7. dub-
na nábor nováčků pro aikido. Sraz 
zájemců v 17:45 před hlavní bra-
nou policejních kasáren ve Frýd-
ku-Místku – Bahno. Tréninky pak 
v pondělí a ve středu od 19:15.

Škola jógy
Škola jógy Karakal nabízí pra-

videlné týdenní kurzy jógy nejen 
ve Frýdku-Místku. Všem, kteří by 
rádi nosili brýle s méně dioptrie-
mi, Karakal doporučuje Seminář 
očních technik o víkendu 5. - 6. 
4., který bude také zaměřen na 
masáže reiki, reflexní terapii a 
čínskou gymnastiku QI GONG. 
Ve dnech 30. 4. - 4. 5. proběhne 
Seminář jógových filozofií a tech-
nik na Morávce, který má mno-
haletou tradici a bude se zabývat 
harmonizací psychického zdraví 
účastníků, hathajógovými cvičení-
mi a ozdravnými technikami. Více 
na www.joga-karakal.cz.  (pp)

Primátorka Eva Richtrová se 
20 - 21. 3. jako zástupce Frýd-
ku-Místku zúčastnila jednání 
Komory statutárních měst Sva-
zu měst a obcí České republiky 
v Mostě, kde byli jako hosté 
přítomni zástupci Ministerstva 
vnitra ČR a také odborník na 
oblast regulace sázkových her.

„Předmětem jednání byl návrh 
novely zákona o obecní policii 
a návrh novely zákona o Policii 
České republiky, technická nove-
la zákona o obcích, návrh novely 
zákona o loteriích a novela záko-
na o odpadech,“ vyjmenovala pri-
mátorka Eva Richtrová. Komora 
statutárních měst vyjádřila vážné 
znepokojení nad současným sta-
vem legislativy, který dostatečně 
nezohledňuje práva obcí na regu-
laci provozu hazardních her. „To 
má dopady na veřejný pořádek a 
sociální situaci v rodinách. Provo-
zovatelé hazardních her mohou 
bez ohledu na vůli místních samo-
správ provozovat agresivní typy 
hazardních her, aniž by byl jejich 
počet jakkoliv regulován. V přípa-
dě, že problémy v oblasti loterií a 

Primátoři brání svá města
sázkových her nebudou v dohled-
né době řešeny novým herním 
zákonem či novelou zákona stá-
vajícího, zvažuje Komora statu-
tárních měst iniciování žaloby 
na Českou republiku k Evrop-
skému soudu pro lidská práva 
ve Štrasburku pro porušování 
práva na územní samosprávu,“ 
přednesla společné výstupy pri-
mátorů Eva Richtrová.

Přítomné primátorky a primátoři 
projednali také návrh novely záko-
na o odpadech z dílny Ministerstva 
životního prostředí ČR, který má 
zásadním způsobem změnit povin-
nosti obcí při nakládání s odpady. 
Komora statutárních měst žádá, 
aby ministerstvo životního pro-
středí předložilo zcela nový věcný 
záměr novely zákona o odpadech, 
který zohlední sociální únosnost 
zvýšených plateb pro domácnos-
ti. „Podobná setkání jsou velmi 
užitečná. Primátoři bez rozdílu 
politické příslušnosti brání svá 
města. Na vládní úrovni totiž vzni-
ká spousta legislativních návrhů, 
které ohrožují fungování komunální 
sféry,“ uzavřela primátorka.  (pp)

Odpověď na dopis k lesní stezce

MEZI MENTÁLNĚ POSTIŽENÝMI: Primátorka Eva Richtrová 
se zúčastnila Večírku Společnosti pro podporu lidí s mentálním 
postižením, který s bohatým kulturním programem, na němž se 
podíleli i samotní klienti příslušných zařízení, proběhl v lískovec-
kém kulturním domě.                                  Foto: Petr Pavelka
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městská policie

ptáte se - odpovídáme

Přepadení mladíka
6. 3. v půl třetí odpoledne 

přijal dispečink městské policie 
anonymní telefonní oznámení, že 
u točny na ulici Frýdlantské došlo 
k přepadení mladíka dvěma 
neznámými muži. Rychlý zásah 
motorizované hlídky pak zabránil 
možná těžkému zranění napade-
ného. Výtečníci byli po zadržení 
předáni Policii ČR k dořešení.

Rozbíjeli lavičku
6. 3. v půl páté odpoledne vší-

mavý občan oznámil, že v altán-
ku v Sadech Smetany trojice mla-
dých lidí (jedna z nich byla dívka) 
rozbíjejí lavičku. Překvapená 
trojice se zmohla jen na přiznání 
strážníkům k uvedenému skutku. 
Věc byla postoupena správnímu 
orgánu s pořízenou fotodoku-
mentací k dalšímu řešení.

Babička zabloudila
7. 3. Před 16. hodinou strážní-

ci pomohli starší paní (roč. 1928) 
najít domov. Úplně bezradná a 
dezorientovaná byla po telefonic-
kém oznámení nalezena na ulici 
Husova. Po krátké rozpravě se 
strážnici dopátrali k místu jejího 
trvalého pobytu, kam ji převezli. 
Pro babičku tak výlet po městě 
skončil převozem ve služebním 
vozidle městské policie. 

Obtěžovali řidiče
12. 3. v osm večer oznámil 

řidič autobusu, že ho napadá 
podnapilý pasažér a tím mu zne-
možňuje řízení. Hlídka dotěrného 
pobertu z autobusu vyvedla, 
protentokrát bez pokuty. O tři 
dny později pro změnu podnapilá 
pasažérka odmítala vystoupit z 
autobusu na konečné zastávce. 
Po krátké rozpravě se strážníky 
si pro „lehce zmatenou dívku“ 
nakonec přišla její kamarádka.

Potřebovali jen pomoc
14. 3. Krátce před půlnocí 

vyděšený oznamovatel požado-
val urychlený příjezd hlídky do 
jedné restaurace na okraji měs-
ta. Sděloval, že venku jsou tři 
osoby, které se domáhají vstu-
pu do restaurace, a on se bojí 
otevřít, když již bylo po otevírací 
době. Během krátké doby hlídka 
na místě nalezla dva muže a 
ženu, která dostala diabetický 
záchvat. Muži jí chtěli poskytnout 
první pomoc a potřebovali cukr. 
Přivolaná rychlá záchranná služ-
ba jí poskytla potřebnou pomoc 
a nemocnou ženu si odvezla.

Hromadná rvačka
15. 3. v půl třetí ráno si rychlý 

příjezd hlídek vyžádalo oznáme-
ní servírky z místního baru, která 
nahlásila rvačku asi 15 osob. 
Na místo dorazilo celkem pět 
policejních vozidel, včetně hlí-
dek PČR. Romové, kteří se zde 
rvali, se ovšem stihli rozutéct a 
personálu zůstaly oči pro pláč 
nad způsobenou škodou, kterou 
sčítali policisté. (pp)

U příležitosti Dne učitelů 
náměstek primátorky Petr Cvik 
v příjemném prostředí Kavár-
ny Radhošť odměnil dvacítku 
vybraných pedagogů působí-
cích v městských organizacích. 
Neformální setkání je tradicí, 
při níž radnice oceňuje zásluž-
nou práci učitelů a současně i 
čerpá další podněty pro vylep-
šení v oblasti školství. 

„Jako zřizovatel komunikuje-
me převážně s vedením škol, ale 
samozřejmě, že jsou pro nás cen-
né i postřehy samotných učitelů, 
kteří třeba nejsou ve vedoucích 
funkcích. Ty se vždycky při této 
příležitosti daří získat,“ vysvětlil 
náměstek primátorky Petr Cvik, 
původním povoláním rovněž 

Město ocenilo vybrané pedagogy

OCENĚNÍ PEDAGOGŮ: Náměstek primátorky Petr Cvik odměnil 
dvacítku pedagogů.   Foto: Petr Pavelka

učitel. I proto vždy pedagogům, 
kteří byli na ocenění nominováni 
svými školami, děkuje za neo-
cenitelnou práci, o níž ví své. 
Třeba i to, že stále není dosta-
tečně zaplacena. „Bohužel se v 
tomto konstatování stále opakuji, 
práce učitelů je pro společnost 
jedna z nejdůležitějších, ale není 
adekvátně zaplacena. Mnohé se 
již v minulosti změnilo, ale stále 
ocenění pedagogů neodpovídá 
jejich významu. Já si jejich práce 
velmi vážím a i proto každoročně 
pořádáme toto setkání, abychom 
alespoň touto formou doplnili 
učitelům uznání jejich práce,“ 
řekl náměstek primátorky Petr 
Cvik. (Výčet oceněných pedago-
gů na straně 8)  (pp)

Po úspěchu podzimní série 
výchovných koncertů s protidro-
govým zaměřením, které zhléd-
lo okolo 2000 žáků a studentů 
frýdecko-místeckých základních 
a středních škol, proběhly v 
Hudebním klubu Stoun ve dnech 
26.-28. března další koncerty. 

„Chtěli jsme spolu s produkcí 
klubu dát šanci zhlédnout tento 
program školám, které dosud 
neměly příležitost jej vidět. Stojí 
to zato, protože mládež se baví 
a současně vnímá protidrogové 
poselství,“ zhodnotil program 
náměstek primátorky Petr Cvik, 
který nad akcí převzal záštitu.

O hodnotný zážitek, který měl 
v návštěvnících koncertu vzbudit 
zájem o v současnosti mezi mlá-

Výchovné koncerty ve Stounu
deží méně frekventovanou tvorbu 
(Voskovec+Werich, Suchý+Šlitr 
atd.) a zároveň varovat na pří-
kladech úmrtí mnoha popových 
a rockových hvězd (Janis Joplin, 
Jimi Hendrix, Jim Morrison) před 
nebezpečím konzumace drog, se 
postarala skupina Music Masters. 
„Jejími členy jsou tři ostřílení 
hudebníci Kid Koulák, Alexander 
Polach, Reinhold Wojatschke a 
mladá nadějná zpěvačka Kate-
řina Kouláková, která se v právě 
probíhající soutěži X-factor umís-
tila v kategorii zpěváků do 25 let 
na 9.-16. místě.,“ prozradila pro-
dukce klubu.

Akce proběhla za podpory 
městské společnosti Frýdecká 
skládka, a.s.  (pp)

VE STOUNU: V tomto prostředí mládež kromě hudby vstřebá i 
užitečné informace.   Foto: Petr Pavelka Chtěl bych se zeptat, jestli město hodlá zlikvidovat betonové mon-

strum a vyhořelý stánek na ulici Frydlantská vedle bývalého Restíku, 
dnešní Šatlavy. Hyzdí to vzhled a scházejí se tam nekalé živly. 

„Na dotaz týkající se dvou nemovitostí vedle dnešní Šatlavy musí-
me odpovědět, že město Frýdek-Místek není vlastníkem zmiňovaných 
objektů už od roku 1995, kdy je prodalo soukromému vlastníkovi. Ten 
je měl podle výpisu z katastrálního úřadu o rok později následně pro-
dat dalším majitelům, kteří by měli být vlastníky dosud.

Byť v této lokalitě nebydlím, chápu Vaše rozhořčení nad neutěše-
ným stavem objektů. Z pohledu města však mohu pouze znovu (tak 
jako už několikrát) vyzvat vlastníky k odstranění zruinovaných staveb. 
Budu doufat, že uznáte nemožnost města odstraňovat cizí majetek a 
tento postoj pochopíte.“    S pozdravem primátorka Eva Richtrová

Adam Mayer z Frýdku-Místku se 
v Deníku 20. 3. nechal slyšet, že se 
město nestará o nepořádek kolem 
železniční trati do Lískovce na ulici 
Míru, takže se cestujícím musí dělat 
nevolno a jistě si odnesou z našeho 
města velmi špatný dojem. Na tuto 
problematiku odpovídá náměstek 
primátorky Michal Pobucký.

Vážený pane Mayere,
ve Vámi napsaném článku, 

zveřejněném v tištěném periodi-
ku Deník dne 20. 3. 2008, kriti-
zujete přístup Magistrátu města 
Frýdek-Místek za neodklizené 
odpadky, které se nachází podél 
železniční trati do Lískovce. 

Mohu Vás ujistit, že odstraně-
ní odpadů, které tvoří tzv. černé 
skládky, odložených na pozem-
cích Statutárního města Frýdek-
-Místek zajišťuje Odbor životního 
prostředí a zemědělství (dále jen 
„odbor ŽPaZ“) , a to prostřednictvím 
městské společnosti TS a.s. Na 
některých místech se úklid provede 
jednorázově, existují však místa, 
která se uklízí pravidelně. Například 
v oblasti ul. Míru (od ul. Dlouhá až 
po ul. Fügnerova) se provádí pravi-
delná kontrola a úklid 1x měsíčně.

V případě, že jsou odpadky na 
pozemcích, které nejsou ve vlastnic-
tví statutárního města Frýdek-Mís-
tek, pak odbor ŽPaZ vyzve vlastníka 
pozemku k jejich odstranění. 

Nepořádek, který popisujete v 
článku, je z velké části na pozem-

Úklid kolem trati je problematickýÚklid kolem trati je problematický
cích Správy železniční doprav-
ní cesty, s.o., která spravuje 
pozemky kolem trati Českých 
drah a.s., a také na pozemcích 
společnosti Válcoven plechu a.s. 
Magistrát města vede s oběma 
subjekty jednání o úklidu. 

Společnost Válcovny plechu, 
a.s., své pozemky čistí a také v letoš-
ním roce je ochotna své pozemky 
uklidit od odpadu, které zde s nej-
větší pravděpodobností odkládají 
občané města Frýdku-Místku bydlící 
nedaleko. Spolupracujeme také se 
Správou železniční dopravní cesty, 
s.o. V současné době se vyjasňují 
místa, která je potřeba kolem trati 
uklidit, a uvedená organizace vybírá 
dodavatele, prostřednictvím kterého 
bude úklid proveden.

Je nutno si uvědomit, že nepo-
řádek a černé skládky se v uvede-
né lokalitě vyskytují zejména díky 
neukázněnosti občanů bydlících 
v blízkém okolí. Vlivem pově-
trnostních podmínek, zejména 
četných a silných větrů, dochází 
k „přelétání“ odpadu, takže úklid 
na pozemcích různých vlastníků 
je nutno zajistit ve vzájemné spo-
lupráci v přibližně stejném termínu, 
aby konečný výsledek – uklizená 
část města – byl efektivní. Zkuše-
nosti z dřívější doby však ukazují, 
že lokalita kolem ulice Míru je velmi 
problematická, a přestože se zde 
pravidelně uklízí, dochází zde stále 
k hromadění odpadů.

Věc: Nezabíjejte lesní stezky! 
Otevřený dopis o zničení stezky 

v Palkovických Hůrkách 
Vážená paní primátorko, 
zasílám Vám tento otevřený 

dopis, abych vyjádřil hluboké roz-
hořčení nad způsobem, kterým 
pracovníci magistrátu Frýdku-
-Místku, odboru životního prostře-
dí, naložili s vstřícným a občansky 
zodpovědným přístupem místních 
terénních cyklistů organizova-
ných v ČeMBě (www.cemba.cz). 
O jejich aktivitách jste byla při 
našem osobním setkání 3. října 
2007 informována. Jejich práce 
byla v únoru roku 2008 znehod-
nocena bezohledným zničením 
rekreační stezky v Palkovických 
hůrkách na lesních pozemcích ve 
vlastnictví města Frýdek-Místek.

Terénní cyklisté z Frýdku-Míst-
ku a okolí se v reakci na vznikající 
občansko-společenské mtb hnutí 
v první polovině roku 2007 roz-
hodli dílem své dobrovolné práce 

Otevřený dopis primátorce
přispět ke zlepšení podmínek pro 
citlivou lesní rekreaci v dostupné 
blízkosti města. Jejich volba padla 
na oblast Palkovických hůrek, kte-
rá je přirozeným rekreačním záze-
mím města. Hůrky jsou také cílem 
většiny odpoledních vyjížděk míst-
ních terénních cyklistů. 

Většina lesních cest v Hůrkách 
již byla bohužel adaptována na 
potřeby mechanizovaného přib-
ližování a dopravy dříví. Tyto cesty 
nedokáží uspokojivě naplňovat 
rekreační potřeby obyvatel Frýdku-
-Místku a okolí. Jedním z posled-
ních zbytků cest, které jsou svou 
povahou vhodné spíše pro rekreaci 
než traktory, byl historický turistický 
chodník mezi sedlem Kocián a sil-
nicí mezi Podhůřím a Chlebovice-
mi, který je značen modrým páso-
vým značením KČT a je zároveň 
částí naučné stezky Hůrky spravo-
vané městem Frýdkem-Místkem.
(celé znění otevřeného dopisu 
naleznete na www.cemba.cz)



4 Březen 2008feŠkolství

V rámci Rozvojového pro-
gramu Podpora environmen-
tálního vzdělávání výchovy a 
osvěty ve školách v roce 2007 
vyhlášeného ministerstvem 
školství, mládeže a tělový-
chovy, získala Základní škola 
a mateřská škola ve Frýd-
ku-Místku, Lískovci finanční 
dotaci ve výši 94 300 Kč.

„Zpracovali jsme projekt s 
názvem Zkvalitnění využití stáva-
jícího školního skleníku a školní 
zahrady pro výuku přírodověd-
ných předmětů, jehož cílem je 
výchova žáků k udržitelnému 
způsobu života, vytváření vazby 
žáků k přírodě, ochraně životního 
prostředí, praktickému ověřování 
vědomostí získaných v přírodo-
vědných předmětech, pozorování 
vlivu činnosti člověka na rostliny 
a okolí, realizace pěstitelských 
pokusů, řešení problémů a reali-
zace témat mezinárodního projek-
tu Ekoškola,“ přiblížil ředitel školy 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ: Proč se neučit venku?   Foto: Petr Pavelka

Získané finance vylepšily výuku

Jan Petr, podle kterého rozhodně 
stojí za námahu kladně ovlivňovat 
u žáků ekologické smýšlení.

Finanční dotace byla využita 
na úpravy školního skleníku, na 
instalaci nádoby na dešťovou 
vodu, jež bude následně využí-
vána pro zálivku ve skleníku a na 
pokusných záhonech, či úpravu 
kompostiště pro kompostování 

zelené hmoty ze školní zahrady a 
školního pozemku. „Peníze jsme 
využili také na úpravy ve stávající 
přírodní učebně, kde jsme opra-
vili lavičky, a mohli jsme provést 
také estetické úpravy školní 
zahrady ve vstupním prostoru 
před budovou školy vysázením 
okrasných keřů,“ uzavřel výčet 
vylepšení ředitel školy.  (pp)

V rámci přivítání Velikonoc 
pořádala 6. ZŠ ve Frýdku-Míst-
ku dne 19. 3. Barevný den. 
Žáci i učitelé se měli obléct do 
jarních barev, a to od světle 
žluté až po tmavě oranžovou, 
a vyzdobit v nich i třídu. 

Děti si před velikonočními 
prázdninami při rozmísťování 
ozdob užili spoustu legrace, což 
je důležité, neboť na Škaredou 

Barevvný den
středu by se lidé neměli mračit. 

Školní parlament, který 
výzdobu tříd a oblečení žáků 
hodnotil, vybral ještě téhož 
dne vítěze. Na prvním stupni 
zvítězila třída 1.B a jako druhá 
skončila třída 5.A. Na stupni 
druhém pak vyhrála třída 8.B, 
hned za ní se umístila třída 6.A 
a jako třetí zabodovala 9.A. 

 Martin Zapletal

Na snímku nejlepší třída druhého stupně 8.B. Foto: Lucie Seidlerová

V úterý 18. března na 9. ZŠ 
proběhl 2. ročník „Miniolym-
piády“ v anglické konverzaci 
5. tříd. Na okresní kolo se 
přihlásilo 57 žáků z 21 základ-
ních škol.

Soutěžící nejprve museli absol-
vovat gramatickou část, která 
se skládala ze tří úkolů. Nejprve 
si žáci vyzkoušeli, jak porozumí 
poslechu mluveného anglického 
jazyka, poté je čekalo písemné 
zpracování textu, který vyzkou-
šel jejich schopnost v angličtině 
logicky usuzovat, a ve třetí části 
doplňovali do textu správný tvar 
sloves. Posledním a nejtěžším 
úkolem soutěže byla ústní část, 
kde soutěžící hovořili o sobě, o 
svých zálibách, rodině, městě, v 
němž žijí. Na závěr se děti nevy-
hnuly ani různorodým doplňujícím 
otázkám poroty. Všichni soutěžící, 
kteří se do soutěže přihlásili, pro-

Miniolympiáda v anglickém jazyce
kázali velmi dobré znalosti z ang-
lického jazyka. Po sečtení bodů 
ze všech částí, kterými žáci prošli, 
už všichni napjatě čekali na ozná-
mení výsledků. A jak to dopadlo?
1. místo Baker Michal, 7. ZŠ 
2. místo Virta Veronika Elisabet, 
ZŠ TGM Frýdlant n. O. 

3. místo Pospěch Pavel, 1. ZŠ 
4. místo Genserová Bára, 9. ZŠ 
5. místo Polášková Monika, 4. ZŠ 

Finančně se na soutěži podí-
lelo Středisko volného času 
Klíč a firma Pila Josef Kurečka. 
Všem sponzorům velmi děkuje-
me.  Mgr. Eva Šopková

Žáci „SEDMIČKY“ na Riviéře 
v Místku se zúčastnili 18. břez-
na Miniolympiády v anglickém 
jazyce žáků 5. tříd. Soutěže se 
zúčastnilo celkem 57 žáků z 
21 základních škol. Ze „SED-
MIČKY“ předvedli v soutěži 
své znalosti anglického jazyka 
celkem tři žáci a bodovali na 
předních místech!

Na 1. místě skončil náš žák 
Michal Baker, na dalších pěkných 
místech skončili naši žáci Kryštof 
Theuer – 7. místo, Natálie Fuch-
sová – 8. místo. Gratulujeme!!! 

Takováto vítězství jsou další 
motivací pokračovat i nadále 
v intenzivní výuce anglického 

Na Sedmičce se daří angličtině i recitaci
jazyka na naší škole a ukázalo 
se, že nově začít s výukou ang-
lického jazyka již od 1. třídy bylo 
dobrou myšlenkou. 

Dalším větším úspěchem 
„SEDMIČKY“ bylo „probojová-
ní“ Tomáše Mohače, žáka 4. 
třídy, do krajského kola recitač-
ní soutěže, kde se umístil na 
zaslouženém 2. místě v rámci 
Moravskoslezského kraje. Děku-
jeme našim žákům za skvělou 
reprezentaci školy!

Děkuji našim učitelům za 
výborně odvedenou práci při pří-
pravě žáků na soutěže.

Mgr. Iveta Zechová,
ředitelka školy

Projekt Občan se zabývá 
politikou v regionu a jeho 
cílem je vzbudit zájem o věci 
veřejné mezi mladými lidmi.

Loni se žákům 4. ZŠ podařilo 
v našem městě založit mládežnic-
kou radu. Sklidili tak velký úspěch, 
že byli vybráni, aby naši republiku 
reprezentovali ve Washingtonu v 
USA. Tento rok jsme chtěli přijít s 
něčím novým. Proto zkoušíme spo-
lupráci mezi dvěma školami, mezi 
1. a 4. ZŠ. Po dlouhém přemýšlení, 
jaké téma si letos vybereme, jsme 
se shodli pro Národnostní menši-
ny. S dotazníky, které jsme si sami 
vytvořili, jsme obešli školy v našem 
městě. Vztah občanů k národnost-
ním menšinám jsme zjišťovali prá-
vě pomocí těchto dotazníků, které 
vyplňovali studenti ve věku od 12 
do 17 let. Zajímalo nás například, 
jestli vědí, kolik procent občanů 
ČR tvoří nár. menšiny, nebo jestli 
by se třeba chtěli dozvědět něco 
o jejich historii, apod. Hodně nám 

Národnostní menšiny Projekt Občan
pomohly dvě besedy na toto téma. 
První se konala na Krajském úřa-
dě v Ostravě s paní Poláčkovou, 
romskou poradkyní pro Ostravu. 
Ta nám přiblížila romskou kul-
turu a problematiku. Jelikož je 
sama Romkou, některé tradice 
zná z vlastních zkušeností. Tak 
jsme vlastně zjistili, že není Rom 
jako Rom. Existuje několik sku-
pin Romů a předsudky vznikají z 
neznalosti majority. Druhá beseda 
proběhla s pracovnicemi přijímací-
ho střediska ve Vyšních Lhotách. 
Toto středisko je uprchlickým 
táborem. 

Na tomto projektu pracujeme 
tvrdě a pečlivě, jelikož chceme v 
květnu naše město reprezentovat 
na celorepublikovém setkání v 
Praze. Zakončením projektu bude 
akce, která se bude konat v rámci 
Bambiriády. Cílem této akce bude 
seznámit se se členy národnost-
ních menšin a aby se oni sezná-
mili s námi.  Žáci 1. a 4. ZŠ

Dne 6. a 7. března se na 
naší škole konalo Malované 
dopoledne pro žáky 1. B tří-
dy. Celá akce se uskutečnila 
díky paní učitelce Orlové a 

Malované odpoledne na Jedničce
paní výtvarnici Kuchařové, 
mamince jednoho žáka, která 
přišla s nápadem a poskytla 
materiál na výrobu obrázků 
malovaných na sklo.

Děti si mohly vybrat z moti-
vů květin nebo zvířat. Na orá-
movanou skleněnou tabulku 
překreslily konturou obrázek 
podle předlohy a ten druhý 
den vybarvily barvami na sklo. 
Maminky, které se malování 
účastnily, s uspokojením sledo-
valy zaujetí a šikovnost svých 
dětí. Po oba dny zde panovala 
skvělá spolupráce rodičů, žáků 
a učitelky. Dospělí pak velmi 
ocenili možnost vstupovat do 
průběhu vyučování.

Výrobky se dětem moc 
povedly a jsou pěkným dár-
kem pro maminky k MDŽ nebo 
budou ozdobou dětských poko-
jíčků.  Rodiče žáků 1.B třídy
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Kvalitní přípravu a bohaté 
jazykové znalosti zúročila v 
pondělí 10. března ve Stře-
disku volného času v Ostravě 
na krajské soutěži jazykových 
znalostí devaťačka Radka 
Michaláková z frýdecko-mís-
tecké základní školy Jiřího z 
Poděbrad. 

Soutěžilo se ve třech kategori-
ích. Kategorie II.A zahrnuje učivo 
anglického jazyka základní školy 
žáků 8. a 9. ročníku, kategorie 
II.B rozšířenou výuku jazyků a 
odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií, III. kategorie všechny 
typy středních škol odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií.

„Byla jsem umístěním Radky 
v kategorii II.A velmi příjemně 
překvapena,“ uvedla učitelka 
anglického jazyka na Základní 
škole Jiřího z Poděbrad Renáta 
Ručková a pokračovala: „Kon-
kurence byla opravdu veliká. 
Je to vidět i z celkového pořadí. 
První tři místa se liší v bodovém 
hodnocení jen minimálně. A tak 

Radka Michaláková v kraji třetí

Radka Michaláková ze základní 
školy Jiřího z Poděbrad obsa-
dila v krajském kole soutěže v 
anglickém jazyce třetí místo.
Foto: Zuzana Lanzendőrferová

Radku na třetí příčce dělí od 
vítěze pouhé dva body. Navíc se 
jedná o loňského celorepubliko-
vého šampióna.“

Před soutěžícími stály dva 
nelehké úkoly. „Na základě 
poslechu anglického textu jsme 
doplňovali dotazník. Jednalo se 
o rozhovor v rádiu, kde na otáz-
ky redaktora odpovídala Číňanka 
o své práci, bydlišti a životě,“ 
popsala průběh soutěže Rad-
ka Michaláková a pokračovala: 
„Další témata jsme předem znali. 
Týkala se nakupování, oblečení, 
rodiny, denního režimu, přátel, 
cestování a počasí. Jedno z nich 
jsme si vylosovali a museli jsme 
na dané téma konverzovat v ang-
ličtině. Součástí konverzační části 
byly i reakce na základní situa-
ce. Například jsem měla za úkol 
popsat, co bych dělala, kdybych 
někomu šlápla na nohu nebo si 
chtěla koupit ovoce v obchodě.“ 

Radčino vítězství v krajském 
kole soutěže v anglickém jazyce 
však není samozřejmostí. „Na 

Radčině úspěchu se podílela 
především její píle, vzorná pří-
prava, vynikající znalost anglic-
kého jazyka a obrovská snaha 
uspět mezi silnou konkurencí,“ 
uzavřela Renáta Ručková.

 Renata Spustová

Opravdové jaro sice přile-

Jaro letí, jaro letí, má zelená křidélka…
tělo 21. 3, ale do MŠ J. Trnky přilétlo již začátkem března, 

kdy se převlékla celá školička. 
Uhodnete do čeho? No přece 
do jarní zelené barvičky. 

Maminky oblékly své ratolesti 
do zelených triček, sukýnek a 
kalhot a p. učitelky a ostatní per-
sonál se také nenechal zahan-
bit. Ve všech třídách se vyráběla 
„zelená dílka“, zpívaly se jarní 
písničky, přednášely básničky, 
ve kterých se objevuje zelená 
barva. Objevil se u nás i Vod-
níček, kterému děti domalovaly 
rybník se zelenými kapříky, všu-
de z trávy vykukovaly sněžen-
ky a zelené čtyřlístky. A paní 
kuchařky? Ty se zase staraly o 
zelené dobroty. Zelená jablíčka, 
pomazánka z brokolice, pórková 
polévka, ryba a k ní zelný salát s 
koprem, to je jen trocha z toho, 
na čem jsme si smlsli. A tak se 
k červenému, černému „čertov-
skému“ a bílému dni připojil i 
zelený jarní den a všichni se už 
teď těšíme na ten žlutý, „SLU-
NÍČKOVÝ“.  Jana Jarčíková

Již několik let probíhá 
úspěšná spolupráce mezi 
DYS-centrem při 4. Základní 
škole na Komenského ulici 
ve Frýdku-Místku a meziná-
rodní organizací Rotary Inter-
national, která celosvětově a 
dlouhodobě podporuje řadu 
humanitárních, vzdělávacích 
a kulturních projektů.

Díky této spolupráci a finan-
ční podpoře bylo možné 
významným způsobem zkvalitnit 
úroveň výuky a kvalitu poskyto-

Podpora výchovy a vzdělávání
vané péče pro žáky naší školy, 
především však pro žáky zdra-
votně postižené, integrované a 
děti z dětských domovů, jejichž 
výchovu a vzdělávání podporuje 
DYS-centrum přednostně. 

Rovněž letošní štědrý finan-
ční příspěvek 10 000 Kč, který 
za DYS-centrum převzala Mgr. 
Šárka Nahodilová při příležitosti 
3. benefičního plesu Rotary Inter-
national, jenž pořádal Rotary 
club Ostrava International, bude 
beze zbytku využit pro zlepšení 

kvality výuky a vzdělávání dětí 
s handicapem. Plnohodnotné 
zapojení těchto dětí do společ-
nosti a možnost jejich budoucí-
ho uplatnění v životě je hlavním 
cílem činnosti DYS-centra při 4. 
ZŠ ve Frýdku-Místku. Děkujeme 
především paní Dr. Evě Stýska-
lové a panu Mgr. Martinu Žár-
skému, kteří nám v této snaze 
pomáhají. Děkujeme všem za 
jejich štědrost a pochopení.

Mgr. Šárka Nahodilová,
předsedkyně DYS-centra
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KAM ZA SPORTEM A RELAXACÍ

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

Platnost ceníku od 1. 9. 2007
HLAVNÍ VÝHODY ABONENTKY:

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

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

Cena čipu

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

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

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

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

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

- účtování po minutách (na kry-
tém AP – při odchodu odečtena 
doba přesně po minutách)
- sleva z běžné ceny (vstupné 
na abonentku je levnější než 
jednorázové vstupné)
- žádné fronty (abonent se 
nezdržuje ne recepci platbou 
za vstup a rovnou vstupuje přes 

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

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

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

MSFL
12. 4., 10:15 - Fotbal Frýdek-Místek – SK Sulko Zábřeh

19. 4., 10:15 - Fotbal Frýdek-Místek – FC Vysočina Jihlava B

FOTBAL FRÝDEK-MÍSTEK – SK 
SIGMA OLOMOUC B 0:1 (0:0)

Fotbalisté Frýdku-Místku ne-
mohli mít na úvod jarní části MSFL 
těžšího soupeře. Na zápas rezer-
vy prvoligové Olomouce se ale 
všichni těšili, mohl nasměrovat 
tým k postupovým bojům. Slušná 
divácká návštěva ovšem viděla, 
jak jsou takové zápasy těžké.

Valcíři bojovali, ale proti zku-
šenému soupeři se příliš nepro-
sazovali. Olomouckou obranu z 
branky dirigoval Lovásik spolu se 
Šuškavčevičem a domácí tým se 
v ofenzivní činnosti trápil. Druhá 
půle byla z obou stran svěžejší, 
valcíři začali více využívat křídel-
ních prostorů, zejména z pravé 
strany, ale výsledkem byla jen 
tyč v 57. minutě. Uhodilo naopak 
na opačné straně, když se prosa-
dil brazilský útočník Bueno.

„Jsem hrozně zklamaný. 
Čekal jsem určitě daleko více od 
hráčů, kteří by měli být tahouny 
mužstva. Naopak mě příjemně 
překvapila hra naší stoperské 
dvojice,“ hodnotil utkání nespo-
kojený domácí kouč Radek Látal. 
Jeho asistent Dalibor Damek 
viděl utkání takto: „Takové zápa-
sy vždy rozhodují maličkosti. 
Jedna chyba a hotovo. Bohužel, 
my jsme nastřelili tyčku a vzápětí 
jsme inkasovali,“ řekl Damek.

Valcí ři nevykročili vůbec dobře

MFK KARVINÁ - FOTBAL 
FRÝDEK-MÍSTEK 3:1 (0:0)
Bohužel ani ve druhém jarním 

zápase nedokázali naši muži 
bodovat. Dlouho to dokonce vypa-
dalo i na to, že se ani po 180 minu-
tách nedočkají Frýdecko-Místečtí 
vstřelené branky. Pak se naštěstí 
trefil krásně z trestného kopu 
Cabák, ale to už valcíři doháněli na 
Bažantnici třígolové manko. 

Bylo vidět, že domácí jsou 
naladěni na vítěznou vlnu, kterou 
nakonec potvrdili i v tomto duelu. 
Hosté měli v první půli mírnou 
převahu, ale zůstávalo pouze u 
nevyužitých standardních situ-
ací. „Naši krajní záložníci dobře 
pokrývali nebezpečné křídel-
níky Karviné, kterým nedovolili 

zaútočit. Němec se Staňkem si 
zase vytvořili uprostřed středové 
formace tlak. Bohužel podobně 
jako proti Olomouci, to byl tlak 
neplodný, bez gólového efektu,“ 
litoval asistent Radka Látala na 
frýdecko-místecké lavičce Dalibor 
Damek nevyužité převahy hostí.

Úvod druhého poločasu strávili 
asi někteří hráči Frýdku ještě myš-
lenkami v šatně. Z druhého polo-
času uběhla pouze minuta a půl a 
karvinský Knötig započal černý den 
valcířů. Když byl o tři minuty později 
po druhé žluté kartě vyloučen Kraj-
čovič, začaly se šance na případný 
zisk alespoň jednoho bodu, bortit. 
Oslabená sestava dostala dokona-
lé K.O. mezi 66. a 67. minutou, kdy 
padly další dva góly. 

O KROK POZDĚJI: Valcíři se na jaře nemohli chytit.
Foto: Petr Pavelka

Mimořádného ocenění celo-
životní trenérské práce se v 
pátek 7. března v Domě kultu-
ry Vítkovic v Ostravě dočkala 
dlouholetá frýdecko-místecká 
trenérka sportovní gymnasti-
ky Pavla Rašková.

Na slavnostním večeru se mezi 
nejlepšími krajskými sportovci, tre-
néry, sportovními kolektivy, horo-
lezcem Liborem Uhrem či bývalým 
skokanem na lyžích Jiřím Raškou 
neocitla Pavla Rašková náhodou. 
„Sportovní gymnastiku trénuji už 
více než třicet let. Začínala jsem 
v patnácti letech jako pomocná 
trenérka. Později jsem si udělala 
trenérské zkoušky a začala jsem 
trénovat gymnastiku sama. Kro-
mě toho se zaměřuji i na atletiku,“ 
uvedla Pavla Rašková.

V současné době působí Pavla 
Rašková již dvanáct let jako učitel-
ka a trenérka sportovní gymnasti-
ky na frýdecko-místecké Základní 
škole Jiřího z Poděbrad. Speciali-

Pavla Rašková vyhlášena nejlepší trenérkou kraje
zuje se na přípravu dětí školního 
věku ve sportovní gymnastice, v 
Teamgymech a pódiových skla-
dbách. O kvalitě její práce svědčí 
především sportovní výkony jejích 
svěřenců. „Pavla soutěží s dětmi 
jednak v rámci tělovýchovných 
jednot, ale pravidelně a velmi 
úspěšně se účastní i klání pořá-
daných Asociací školních spor-
tovních klubů. Naše gymnastky 
pod jejím vedením již několikrát 
obhájily mistrovské tituly v rámci 
celé České republiky, vychovala i 
opakované mistryně republiky ve 
sportovní gymnastice a především 
vytvořila ve Frýdku-Místku kvalitní 
gymnastickou základnu, která si 
drží vynikající úroveň,“ řekl ředitel 
školy Jiří Adámek a pokračoval: 
„Kromě gymnastiky se Pavla Raš-
ková zaměřuje v rámci tréninků i 
na atletiku, takže gymnastky pravi-
delně vítězí na krajské úrovni i ve 
šplhu a atletickém víceboji.“ 

I samotná Pavla Rašková 

byla spokojená. „Byl to opravdu 
hezký večer. Setkala jsem se s 
významnými sportovci našeho 
kraje, veterány Máchou, Ličkou, 
Netoličkou, Raškou. Zajímavý 
byl i doprovodný program, kde 
vystupovala Heidi Janků, Pavel 
Dobeš a Dalibor Janda,“ dodala 
s úsměvem oceněná trenérka. 
Především je však pro Pavlu Raš-
kovou ocenění novým impulsem 
do další práce na poli sportovní 
gymnastiky.  Renata Spustová

O Velikonocích se v Praze 
konal velký mezinárodní turnaj 
v házené – Prague Cup. Naše 
město reprezentovali mladší a 
starší dorostenci. Na turnaj se 
sjelo 389 týmů z 22 zemí světa. 
V silné konkurenci jsme dosáhli 
cenného úspěchu. Starší dorost 
svou kvalifikační skupinu vyhrál.

Starší dorostenci porazili Vel-
ké Meziříčí 21:10, Merksem (Bel.) 

Úspěch házenkářů na turnaji v Praze
17:12, Hemmingen (Něm.) 23:9, 
Fureso (Dan.) 13:8, Kodaň 13:7 
a remizovali s Bratislavou 13:13. 
Z prvního místa jsme postoupili 
do čtvrtfinále, kde jsme narazili 
na suverénní Moskvu. V pohled-
ném utkání jsme prvních deset 
minut vedli, ale poté se ukázala 
velká síla soupeře a odešli jsme 
poraženi 19:11. Skončili jsme na 

5. místě a v konkurenci 40 týmů 
v naší kategorii to je velmi hezké 
místo. „Kluci předváděli po celou 
dobu turnaje hezkou a bojovnou 
házenou, která se divákům líbi-
la,“ hodnotil trenér Jan Hrabec.

Mladší dorost odehrál celkem 
pět utkání, z toho tři vyhrál a 
skončil na třetím, nepostupovém 
místě ve skupině.

V místecké sportovní hale při 
6. základní škole se v sobotu 1. 
března konal premiérový ročník v 
halové kopané mladých fotbalistů 
(ročník 1997). Tohoto turnaje, který 
se hrál pod hlavičkou DJ Metal cup, 
se zúčastnilo nakonec sedm muž-
stev. Kromě domácího A a B týmu, 
bojovaly o turnajové prvenství ještě 
týmy z Karviné, Hranic na Moravě, 
Ostravy-Jih, Vigantic a Poličné.

„Musím podotknout, že naše 
béčko bylo složené převážně z 
hráčů o rok mladších,“ upřesnil 
šéftrenér přípravek ve Frýdku-
-Místku Roman Vojvodík. Systém 
turnaje zvolili pořadatelé ten nej-
spravedlivější, kdy družstva hrála 
každý s každým. „Našim prvním 
soupeřem byli ostravští fotbalis-
té, které kluci po celozápasové 
převaze porazili 3:0. Mezi střelce 
se zapsali Skokan, Vokoun a 
Prudký,“ řekl k úvodnímu střetnutí 
na turnaji trenér A týmu Roman 

Starší přípravky pořádaly turnaj
Vojvodík. Také ve svém druhém 
vystoupení na turnaji mladí valcíři 
uspěli, když rozstříleli Vigantice 
6:1 (Skokan 3, Prudký, Vojkov-
ský, Vojvodík). „V dalším zápase 
jsme nastoupili proti Karviné a 
musím uznat, že klukům utkání 
vůbec nevyšlo. Prohráli jsme sice 
těsně 2:3, ale výkon byl z naší 
strany hodně malátný. Střelecky 
se dokázali prosadit Pavel Koneč-
ný s Richardem Krischkem. Vše 
jsme si ale dokázali vynahradit v 
následujícím střetnutí s Hranice-
mi. To už kluci hráli daleko lépe 
a výhru 3:1 si naprosto zasloužili,“ 
pochválil své svěřence Vojvodík. 
Proti Hranicím se do střelecké 
listiny zapsali Aleš Skokan dvěma 
góly a Petr Vokoun jedním. Před-
poslední utkání mělo pro přítomné 
rodiče patřičný náboj, jelikož se 
proti sobě utkala dvě frýdecko-
-místecká družstva.

(Pokračování na straně 7)
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(Pokračování ze strany 6)
„Musím kluky od trenérů Špo-

niara a Garby pochválit. I když 
jsme papírově neměli mít s naším 
béčkem problémy, tak jsme se 
na výhru 3:0 pěkně nadřeli. V 8. 
minutě jsme totiž mohli prohrávat 
opačným rozdílem. Naštěstí se 
pak prosadili Vojkovský, Vojvodík 
a Janošec,“ vysekl poklonu své-
mu soupeři Roman Vojvodík. 

S velkými nadějemi na celko-
vé prvenství šli mladí valcíři do 
posledního utkání s Poličnou. I 

Starší přípravky pořádaly turnaj
když měl Frýdek po celé střetnutí 
mírnou převahu, tak vcelku brzy 
dvakrát inkasoval. „Naštěstí klu-
ci drtivým tlakem dokázali zápas 
vyrovnat a jen kousek štěstíčka 
chybělo Domčovi Vojvodíkovi, 
aby se trefil v posledních sekun-
dách. I přes konečnou remízu si 
hráči zaslouží pochvalu. Bojova-
li, ale nakonec je z toho druhé 
místo. Velice dobře ale na tur-
naji zahrálo naše béčko, které 
nakonec skončilo páté,“ hodnotil 
Roman Vojvodík.

Šest turnajů a v nich třicet 
utkání – to je pořádná porce, kte-
rou „strávili“ mladší žáci házen-
kářského klubu SKP Frýdek-Mís-
tek v zimní přestávce. S Karvinou, 
Kopřivnicí a třemi slovenskými 
zástupci se utkávali vždy střídavě 
na palubovce každého z nich, v 
tzv. Česko-Slovenské lize. 

Poslední turnaj pořádala 
Považská Bystrica a náš tým 
tam obsadil třetí místo. V součtu 
výsledků všech šesti turnajů pak 
mladší žáci SKP obsadili čtvrté 
místo. Individuálního ocenění se 
dostalo našemu brankáři Jaku-

Mladší žáci nezaháleli
bu Bosákovi, který byl v dílčím 
hodnocení vyhlášen na třech tur-
najích nejlepším mezi gólmany a 
toto ocenění tak získal i celkově! 
V posledním turnaji naši kluci pro-
hráli s jasně nejlepším celkovým 
vítězem Česko-Slovenské ligy 
Kopřivnicí 13:23, porazili domácí 
Pov. Bystricu 16:13, Martin 20:11, 
těsně podlehli Karviné 16:18 a 
zakončili výhrou nad Kysuckým 
Novým Mestom 16:14. Na vstře-
lených 81 gólech se podíleli: 
Roško 23, Jan Rajnoha 18, Volný 
17, Samek 11, Lukáš Rajnoha 8, 
Gřešek 2, Podlas a Otawa po 1.

Nejmladší fotbalové roč-
níky Fotbalu Frýdek-Místek 
pokračují v halových úspě-
ších. Ročník 1999 si přivezl 
vítězství ze Slovenska, o 
rok mladší kluci pak bronz 
z Bílovce, kde znovu získali 
ligový skalp, tentokrát zlín-
ské Tescomy.

Ročník 2000 vyrazil do Bílovce 
v plné síle, takže mohl poskládat 
dokonce dva týmy. Áčko se dosta-
lo do vyrovnané pětičlenné skupi-
ny, kde hned čtyři celky mohly 
pomýšlet na postup do semifinále. 
Hned na úvod přišlo derby s Vítko-
vicemi, které přineslo výsledek 2:2 
(Dryák 2) a kontroverzní moment, 
kdy rozhodčí šalamounsky neu-
znal Frýdku-Místku vítězný gól 

Nejmladší přípravky pořád válí

MALÍ VÁLÍ: Nejmladším fotbalovým ročníkům se v halách daří.
Foto: Petr Pavelka

z trestného kopu, protože tým 
zrovna střídal v „přerušené hře“. 
Naštěstí to poznamenalo víc 
rodiče než kluky samotné, kteří 
dokázali proti silnému celku ligo-
vé Tescomy Zlín vzápětí vyhrát 
3:1 (Lasák 2, Kubala). Stejným 
poměrem však áčko prohrálo další 
zápas s Třincem a situace ve sku-
pině byla stále zamotanější. Vše 
směřovalo k tomu, že nakonec 
může rozhodovat skóre. I proto 
nastoupili v posledním zápase ve 
skupině Frýdecko-Místečtí s jas-
ným cílem, nasázet slabému béč-
ku Vsetína, co se do něj vejde. Byl 
to úkol hlavně pro útočný tandem 
Kubala (7) – Dryák (5), dva góly 
přidal Pavelka a po jednom Lasák 
a Srostlík. Pak už jen zbývalo stej-

nému soupeři fandit, aby Vítkovice 
nespustily ještě větší kanonádu. A 
i hlasivky z Frýdku-Místku způso-
bily, že Ostraváci stihli stejnému 
soupeři dát „jen“ sedm branek. To 
našim stačilo k postupu do semifi-
nále, ale v něm podlehli domácím 
1:0 a hráli o bronz se vsetínským 
áčkem. Ten svou „rezervu“ nepo-
mstil, Frýdek-Místek vyhrál 4:2 
(Dryák 2, Kubala, Pavelka).

Velikonoční bílá sobota byla 
hodně vydařená pro fotbalisty roč-
níku 1999. Ti se zúčastnili meziná-
rodního turnaje v Žilině a vystoupali 
až na stupínek nejvyšší. Postupně 
si poradili s Baníkem a Trenčínem 
2:1, Dubnicí 3:0. Domácí Žilinu 
porazili 5:0 a v boji o zlatou medaili 

uhráli s Brumovem remízu 1:1, což 
jim zaručovalo vítězství v celém 
turnaji. Nejlepším střelcem turnaje 
se stal Tomáš Ostrák. Na konečné 

pořadí se dívá příjemně: 1. Fotbal 
Frýdek-Místek, 2. Elseremo Bru-
mov, 3. Dubnica, 4. Trenčín, 5. 
Baník Ostrava, 6. Žilina.  (pp)

Sokolkám už sezona skončila

PROTI MISTRYNÍM: Brno bylo nad síly sokolek.  Foto: Petr Pavelka

Pouze roli příjemného spa-
ringpartnera vyplnily volejba-
listky frýdecko-místeckého 
Sokola Frýdek-Místek, které 
ve vyřazovací části extraligy 
nezískaly proti obhájkyním 
titulu z Brna ani set a vypadly 
tak už ve čtvrtfinále.

Sokolky si nedokázaly vůbec 
poradit se zkušenou ukrajinskou 
smečařkou Olgou Andrušenko-
vou, přes kterou Brno „tahalo“ hod-
ně míčů. Frýdecko-místecký trenér 
Brida byl nešťastný, jak si jeho 
svěřenkyně nepřipouštěly vůbec 
možnost, že by mohly uspět. 
„Předvedli jsme špatný výkon. 
Na hráčkách bylo vidět, že jsou 
smířené s porážkou,“ komentoval 
rozhodující zápas Tibor Brida.

Sokol Frýdek-Místek tak letos 
končí v extralize sedmý, přitom 
v minulých letech dosahoval i 
na medailové pozice. Letos se 
však nepodařilo družstvo ideálně 
poskládat. „Trenéři si do kádru 
prosadili hráčky, které nesplni-
ly očekávání,“ nechal se slyšet 
předseda klubu Jiří Zaoral, který 
se v průběhu sezony po nevýraz-
ných výsledcích musel rozloučit 
s trenérským tandemem Dušan 
Bolfík a David Zahradník. Jejich 
následník Tibor Brida už to měl 
těžké, v zamračené sezoně jen 
místy vykouklo slunce, které moh-

lo zahřát volejbalové fanoušky. 
Ani složení týmu do budoucna 
nemusí být bez problémů, kompli-
kuje jej rozhodnutí volejbalového 
svazu, že se příští sezonu extrali-

ga rozšíří o reprezentaci juniorek. 
„Hrozí nám, že tak přijdeme o 
Helenu Kojdovou a Darinu Košic-
kou,“ vyjmenoval nejmladší hráč-
ky Jiří Zaoral.  (pp)

Frýdek-Místek se ve dnech 
20.-24. 3. stal hlavním šacho-
vým městem Evropy. Na tra-
dičním šachovém festivalu „29. 
ročník Turnaje šachových nadě-
jí“ v Národním domě ve Frýdku-
-Místku, reprezentovalo svých 
10 zemí CZE, SVK, POL, ENG, 
GER, RUS, LTU, BLR, UKR, 
celkem 330 šachistů. Turnaje se 
odehrály pod záštitou Statutární-
ho města Frýdek-Místek a hlav-
ními pořadateli byly Středisko 
volného času Klíč a Beskydská 
šachová škola.

Šachistům Frýdku-Místku se 
mimořádně dařilo a získali cel-
kem 2 zlaté medaile, 4 stříbrné 
medaile a 2 bronzové medaile 
– GRATULUJEME!

Děkujeme za vzornou repre-
zentaci Frýdku-Místku!

Turnaj šachových nadějí 2008
Konečné pořadí:

Kategorie chlapci do 10 let 
1. Marek Matyáš 8,5 b.
4. Čapčuch David 6,0 b.
7. Pečinka Ondřej 6,0 b.

Kategorie chlapci do 12 let 
1. Kozel Jiří 8,5 b.

2. Pavelek Tomáš 8,0 b.
5. Chromík Tomáš 6,0 b.
8. Kubík Michael 5,5 b.

Kategorie chlapci do 14 let 
4. Walek Pavel 5,5 b.

5. Kotrbatý Pavel 5,5 b.
7. Fiala Petr 5,0 b.

Kategorie dívek Open do 10 let 
2. Bohanesová Vendula 4,5 b.

3. Kaňáková Natálie 4,5 b.
Kategorie dívek Open do 12 let 

2. Nováková Vendula 6,0 b.
Kategorie dívek Open do 14 let 

2. Nováková Veronika 7,0 b.
3. Rohovská Tereza 5,0 b. 

Atleti v Olomouci 
Výborným způsobem zahá-

jili atleti Slezanu Frýdek-Místek 
soutěž družstev. V Olomouci se 
konal předsunutý závod v chůzi 
pro 1. kolo. Roman Říha potvrdil 
své kvality juniorského mistra 
ČR a mezi 70 chodci na 10 km 
skončil na celkovém 5. místě, 
ovšem časem 47:22 minuty 
ve II. lize zvítězil a získal pro 
družstvo 11 bodů. Bohužel měl 
v průběhu závodu menší zdra-
votní problémy, a tak mu těsně 
utekl limit na Světový pohár do 
Ruska. Další příležitost bude mít 

v Poděbradech. Výborně si vedli 
i další slezanští chodci. Josef 
Nejezchleba skončil v polovině 
startovního pole na 32. místě, 
ovšem ve II. lize z toho bylo 4. 
místo a 7 bodů. V závodech mlá-
deže, které předcházely hlavní-
mu závodu, si výrazně vylepšila 
osobní rekord na 3 km chůze 
Vendula Radová na 18:38 minu-
ty, což jí stačilo na 7. místo. 

Mikulenka na Djerbě 
Nejlepší frýdecko-místecký 

atlet současnosti Peter Mikulenka 
po vynikajících výkonech v letošní 
halové sezóně odletěl za přípra-

vou na další část sezóny do tep-
la. Na ostrově Djerba se věnoval 
dalšímu nárůstu objemové přípra-
vy. Hlavním cílem celé sezóny je 
splnění limitu na Olympijské hry v 
Pekingu na 3000 metrů překážek, 
ale samozřejmě, že Peter využil 
příznivé klimatické podmínky také 
k doladění formy pro blížící se Mis-
trovství České republiky v přespol-
ním běhu. To se uskuteční v dubnu 
v Jablonném nad Orlicí. Na Djerbě 
se připravoval společně s dalšími 
kolegy z atletického oddílu TJ 
Slezan Frýdek-Místek Miroslavem 
Lepíčkem a Petrem Lukešem. 
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Město ke Dni učitelů ocenilo vybrané pedagogy
Mgr. BRUNCLÍKOVÁ Martina
ZŠ F-M, Jiřího z Poděbrad 3109 

- patří mezi 
nejlepší peda-
gogy a opory 
sboru. Vyučuje 
na 1. stupni, 
působí jako 
k o o r d i n á t o r 
ŠVP a záro-
veň plní funkci 

výchovného poradce pro 1. stupeň. 
Je všeobecně uznávaná nejen 
mezi kolegy, ale i rodiči pro profe-
sionální a lidské vlastnosti. 

Mgr. BUDIŠOVÁ Eliška
ZŠ F-M, Pionýrů 400

- pedagog 
s aprobací pro 
1. stupeň. Při 
výuce pracuje 
m o d e r n í m i 
metodami a 
formami prá-
ce. Je velmi 
oblíbená u dětí 

i rodičů pro pěkný přístup k žákům. 
Pracuje v rámci volnočasových 
aktivit a vede kroužky keramiky a 
výtvarné výchovy. Vykonává funkci 
výchovného poradce, spolupracuje 
na vysoké úrovni s pedagogickou 
poradnou. Je rovněž členkou škol-
ního poradenského pracoviště. 

DIVIŠOVÁ Marie - MŠ
Mateřídouška F-M, J. Božana 3141

- paní učitel-
ka je pedagog s 
otevřeným srd-
cem, vždy při-
pravena dětem 
předávat nejen 
d o v e d n o s t i , 
vědomosti, ale 

také rozvíjet charakterové vlastnos-
ti a vztahy mezi dětmi. Má vztah k 
hudbě a zpěvu, zpívá v Pěveckém 
sdružení ostravských učitelek a tuto 
lásku ke zpěvu předává i dětem. 

FUSKOVÁ DAGMAR
MŠ F-M, Josefa Myslivečka 1883

- ve funk-
ci ředitelky 
mateřské školy 
působí od roku 
1991, má vyso-
ké nasazení 
a organizační 
s c h o p n o s t i . 
Mateřská škola 

pod jejím vedením dosáhla výraz-
ných změn, které příznivě ovlivnily 
kvalitu výchovně-vzdělávací práce 
a také mezilidské vztahy na praco-
vištích. Svým lidským, vstřícným a 
empatickým přístupem je v kolekti-
vu spolupracovníků, ale i u rodičů 
a dětí oblíbená. Stále pečuje o svůj 
odborný růst a své zkušenosti dále 
předává svým spolupracovníkům. 

Mgr. HEŘMANOVÁ Marie
ZŠ a MŠ F-M, El. Krásnohorské 

2254 (5.ZŠ)
- ve školství 

působí 35 let. 
Vyučuje na 
druhém stup-
ni především 
anglický jazyk, 
dějepis a země-
pis. Dosahuje 
velmi dobrých 

výsledků nejen ve vyučování, ale i 
na školních olympiádách, kterých 

se její žáci pravidelně zúčastňují. 
Je metodikem a koordinátorem 
enviromentální výchovy. Dbá o svůj 
odborný růst a soustavně si doplňu-
je vzdělávání samostudiem.

Mgr. KARÁSEK JIŘÍ
ZŠ F-M, tř. TGM 454

- na škole 
působí jako 
zástupce ředite-
le, má dlouho-
dobé výborné 
pracovní výsled-
ky. Pedagogic-
kou činnost má 
jak v základním, 

tak i ve středním školství. Organizu-
je sportovní akce pro žáky, pracuje s 
talentovanou mládeží v oblasti spor-
tu. Celoživotně se věnuje propagaci 
sportu. 
KOLČÁRKOVÁ Marie - ZŠ a MŠ 

Chlebovice, Pod Kabáticí 107
- pracuje v 

mateřské škole 
již 36 let, z toho 
21 let pracova-
la jako ředitelka 
mateřské školy 
v Chlebovicích. 
Ve své práci 
je svědomitá 

a má velmi pěkný vztah k dětem. 
Má dobré organizační schopnosti. 
Obohacuje dětem program o zají-
mavé exkurze a svým výtvarným 
cítěním a dobrými nápady přispívá 
k estetickému vzhledu školy. Za 
obětavou práci jí patří poděkování. 

Mgr. KOPECKÁ Helena
ZŠ a MŠ F-M, Jana Čapka 2555

- je dlouho-
letým členem 
p e d a g o g i c -
kého sboru. 
Během uči-
telské kariéry 
p ř i p r a v i l a 
mnoho žáků 
k jazykovým 

a dějepisným soutěžím. Kolegové 
i žáci ji znají jako člověka přísné-
ho, náročného, ale i chápajícího 
a spravedlivého, kterému nechybí 
nezbytná dávka humoru.

KRIGLEROVÁ Jaroslava
SMTu F-M, Pionýrů 764

- ředi te lka, 
která svůj 
pedagogický 
život zasvětila 
práci s dětmi 
ve volnočaso-
vých aktivitách. 
Spolupracuje 
s ostatními 
příspěvkovými 

organizacemi města při pořádání 
různých akcí. Svým lidským, přá-
telským, kamarádským a empatic-
kým přístupem si získala nejen své 
svěřence, ale i kolegy. Za práci jí 
patří poděkování.

KRŮČKOVÁ Květuše
ZUŠ F-M, Hlavní třída 11

- dlouho-
letá učitelka 
základní umě-
lecké školy. 
Na své žáky je 
náročná a pra-
videlně dosa-
huje vynikají-
cích úspěchů 

při výuce hře na akordeon. 
Mgr. LAHNEROVÁ OLGA

ZŠ a MŠ F-M El. Krásnohorské 
139 (9. ZŠ)

- na škole 
vyučuje šes-
tým rokem 
jazyk anglický 
a jazyk český. 
V kolektivu i 
mezi žáky se 
těší velké obli-
bě a přirozené 
autoritě. Aktiv-

ně a s velkým elánem se zapojuje 
do všech akcí pořádaných školou, 
její zásluhou škola již čtvrtým 
rokem vydává školní časopis. Kre-
ativností inspiruje žáky v kroužku 
keramiky. Pro žáky je vzorem 
slušného, korektního, klidného a 
taktního jednání, vždy vstřícného. 

LUKÁŠKOVÁ Radmila - MŠ 
Pohádka F-M, Třanovského 404

- ředitelka, 
která pracuje 
ve školství 
35 let a ve 
funkci 25 let. 
Je svědomitá 
a pracovitá, 
náročná k 
sobě a ostat-

ním. Vyniká výbornou organizační 
schopností a je příkladem pro všech-
ny své zaměstnance. Vede zájmový 
kroužek Pony-country tance, kterým 
mateřskou školu prezentuje na 
veřejnosti. Je členkou Krajského 
poradního sboru předškolního 
vzdělávání KVIC a svými odborný-
mi znalostmi je oporou ředitelkám 
ostatních mateřských škol. 

Mgr. NAHODILOVÁ Šárka
ZŠ F-M, Komenského 404

- dlouholetý 
pedagog, vyu-
čuje na 1. stup-
ni a od roku 
2000 vykonává 
funkci zástup-
ce ředitele pro 
1. stupeň. Je 
rovněž pově-

řena správou školní družiny. Jako 
speciální pedagog vede veškerou 
evidenci zdravotně postižených 
žáků a vede občanské sdružení 
DYS-centrum. Ve své práci je zod-
povědná, svědomitá a dosahuje 
velmi dobrých výsledků. Pracuje 
nad rámec svých povinností. V 
jednání je čestná a přímá, k žákům 
přátelská a náročná. Patří k nejlep-
ším pracovníkům školy.

ONDEROVÁ Libuše - MŠ Beruš-
ka F-M, Nad Lipinou 2318

- bývalá 
ředitelka a nyní 
vedoucí učitel-
ka na mateř-
ské škole ul. 
Olbrachtova, 
kde se zapojila 
do zavádění 
programu Začít 
spolu. Je svě-

domitá a ve své praxi využívá nové 
trendy výchovy vzdělávání. Má 
ochotu neustále na sobě pracovat 
a vzdělávat se.

Mgr. PŘIDALOVÁ Svatava
ZŠ F-M, 1. máje 1700 

- paní uči-
telka je přede-
vším vynikající 
elementaristka, 
která se věnuje 
dětem nevšed-
ním způsobem 
ve škole i při 
mimoškolních 

aktivitách. Je velmi „žádanou paní 
učitelkou“ v první třídě, protože díky 
svým kvalitám, které uplatňuje ve 
vzdělávacím procesu, se může těšit 
z obrovské důvěry žáků i rodičů. 
Vyučuje i informatiku a je tvůrcem 
webových stránek školy. 

PaedDr. ROZEHNAL Jiří - ZŠ
F-M, Československé armády 570

- pracuje na škole od roku 
2000 ve funk-
ci zástupce 
ředitele pro 2. 
stupeň. Vyuču-
je matematiku 
a informatiku. 
Je koordinátor 
ICT na škole, 
vedoucím vzdě-

lávací oblasti Informační a komuni-
kační technologie. Mimořádných 
úspěchů dosahuje při práci s talen-
tovanými žáky, vychoval řadu vítězů 
okresních kol matematické olympiá-
dy i úspěšné řešitele kol krajských. 
Neustále pracuje na svém odbor-
ném růstu, je koordinátorem ŠVP. 
Předložil za školu řadu projektů na 
úrovni města, kraje i republiky. Mezi 
kolegy je respektován a vážen pro 
své odborné a pedagogické schop-
nosti a znalosti.
Mgr. SCHÄFEROVÁ Jaroslava 

- ZŠ a MŠ Naděje F-M,
Škarabelova 562

- ocenění si zaslouží za celoživot-
ní práci ve školství. Věnuje se žákům 
se speciálními vzdělávacími potřeba-

mi. Je vzorem pro mladé speciální 
pedagogy, kteří nastupují dráhu ve 
speciálním školství. Žáci „svou paní 
učitelku Jarku“ mají moc rádi a nedají 
na ni dopustit. Věnuje se recitaci 
žáků, vede kroužek jógy. Je spolu-
tvůrcem ŠVP, neustále se vzdělává 
v akreditovaných programech. 

Mgr. STRATILOVÁ Marie
ZŠ a MŠ Lískovec 

- paní uči-
telka pracuje v 
oblasti enviro-
mentální výcho-
vy. Pracuje jako 
k o o r d i n á t o r 
enviromentální 
výchovy, má 
hlavní zásluhu 

na získání titulu „Ekoškola roku“. 
Je zapojena do přípravy dalších 
eko projektů ve škole. Byla členem 
týmu, který získal pro školu dotaci k 
rozvojovému programu. 
VACLÍKOVÁ Iveta - MŠ Sněžen-

ka F-M, Josefa Lady 1790
- paní učitel-

ka je kreativní 
a velmi zodpo-
vědná s citem 
pro potřeby dětí 
a jejich rodičů.

S výborný-
mi výsledky se 

věnuje dětem v doplňkové činnosti 
v oblasti výtvarné výchovy a celá 
její práce je charakteristická použí-
váním nápaditých metod práce. 
Příkladná je její úroveň komunika-
ce s rodiči. Své zkušenosti ochot-
ně předává mladším kolegyním.

VÍTKOVÁ Yweta
ZŠ F-M, Komenského 404

- ve školství 
pracuje již 23 
let, od roku 
1994 vykonává 
funkci zástup-
ce ředitele pro 
2. stupeň, a 
v ý z n a m n o u 
měrou se podí-

lí na řízení školy. Organizuje ško-
lení a vzdělávání pedagogických 
pracovníků školy v rámci tvorby 
ŠVP. Je zpracovatelkou projektu, 
kterým získala pro školu nemalé 
finanční prostředky na vybudování 
jazykové učebny. Zároveň vyuču-
je matematiku na 2. stupni a plně 
uplatňuje svou odbornost speciální-
ho pedagoga. K žákům je přátelská 
a náročná. Je aktivní, pracuje nad 
rámec svých povinností a patří k 
nejlepším pracovníkům školy. 
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Již podruhé představila 
Běla Kučírková výsledky své-
ho výtvarného hledání přáte-
lům i širší veřejnosti v Galerii 
Pod sovou. 

Před šesti lety jsme zde 
mohli obdivovat invenční 
soubor jejích grafických listů, 
kterým do jisté míry završila 
rozšiřující studium výtvarného 
oboru na Masarykově univer-
zitě v Brně.

Letos nás překvapila sérií 
fotografií z putování za výtvory 
přírody i člověka. Její Kaluže 
jsou tak trochu spojeny s čin-
ností Pobeskydského klubu 
přátel výtvarného umění ve 
Frýdku-Místku, jehož členkou 
je již řadu let. Právě na jednom 
z klubových zájezdů při doku-
mentaci zajímavých architek-
tonických objektů použila 
jejich odrazu ve vodní hladině. 
Tímto podnětem propojeným s 
vlastním prožitkem se nechala 
na svých cestách oslovovat 
dál, stejně jako se nechává 
unášet hudbou. Ta je pro ni 

dalším celoživotním zdrojem 
inspirace k pohrávání si s 
motivem, strukturou, barvou, 
detailem. Není proto náhodné, 
že autorka již podruhé přivíta-
la hosty vlastní vernisáže tóny 
svých houslí, jež můžete slyšet 
znít i v Symfonickém orchestru 
města Frýdku-Místku.

Vystavené fotografie Běly 
Kučírkové neútočí, nepro-

vokují, spíše nás vybízejí ke 
společnému zastavení se, 
vzájemnému dialogu a hlub-
šímu zamyšlení se nad tím, 
kdo jsme a kam směřují naše 
kroky. Mají tak co říci nejen 
členům výtvarného klubu, ale 
nám všem, kdož, kráčíme tím-
to světem.

Nyní v galerii již vystavuje 
Věra Plouharová.  M. Žembová

Běla Kučírková podruhéBěla Kučírková podruhé

KALUŽ: Shromáždění zbylých kapek deště, poslední hodinka 
zapomenuté vody, hřiště slábnoucího větru, kolébka mraků, dolík v 
kameni, špatné svědomí cestáře, radostný objev ptáků a dětí, obava 
dospělých. Stačí se dívat a zrcadlo vrací svět čisté radosti. Pozor, 
zákaz vstupu – obchází se svědek mých cest.  Foto: Petr Pavelka

Od 1. března mohou všichni pří-
znivci folku, country a dobré muzi-
ky poslouchat nové rádio Samson. 
Je to stanice, která je k dispozici 
zatím pouze na streamech play.cz, 
ale už od svého vzniku má ty nej-
vyšší ambice a potěší vyznavače 
tohoto žánru. „Rádio založila parta 
lidí kolem Jardy Samsona Lenka, 
která se nesmířila s likvidací folko-
vých a country stanic v republice a 
chce tento žánr do vysílání vrátit,“ 
sdělil Luboš John Gaško, manažer 
frýdecko-místecké kapely Kajkery.

„Musíme se vrátit tam, kde 

Rádio pro příznivce folku
bývala kdysi Karolína nebo Coun-
try rádio a vyrazit naším směrem,“ 
říká k celému projektu Jarda Sam-
son Lenk. „Není přece možné, aby 
muzika, která se hraje po všech 
klubech a podiích v republice, jaksi 
cudně z českého éteru vymizela,“ 
dodává. Radio Samson začíná 
skromně formou webového rádia. 
Tento způsob ale bude dále roz-
víjet s využitím všech možností 
internetové komunikace. Cílem a 
základní ambicí Rádia Samson je 
pak vrátit folkovou a country muzi-
ku zpět do terestrického vysílání.

Nová Galerie pod zámkem
8. dubna bude otevřena nová Galerie pod zámkem, kterou najdete 
na Zámecké ulici ve Frýdku. Výčet zastoupených umělců je zde již 
dnes velmi široký, galerie samozřejmě počítá i s autorskými výsta-
vami a dalšími doprovodnými kulturními akcemi.

Vodnářský zvon aneb Společ-
ná věc je název akce, která se 
uskuteční na frýdeckém zámku 
11. dubna. Někteří už vědí, že se 
jedná o projekt Tomáše Pfeiffera.

Ten rozezní Vodnářský zvon a 
posluchači se mohou zaposlou-
chat do alikvotních tónů, které dle 
prastaré tradice nejen rezonují s 
naší duchovní podstatou, ale léčí 
i naše tělo. Zajímavostí je i to, že 

Koncert Tomáše Pfeiffera 
součástí hudebního nástroje je 
vodní hladina, která během hry 
vytváří rezonanční obrazce a ve 
fortissimu dochází až k její levita-
ci do výše řady centimetrů. 

Hudební zážitek je tak doplněn i 
silným zážitkem vizuálním. Dopřát 
si jej můžete v Rytířském sále od 
18:30 hodin. Vstupenky v ceně 
160 Kč jsou již v předprodeji v Bes-
kydském informačním centru.

Ve středu 5. března se jídelna 
na Základní škole J. Čapka ve 
Frýdku-Místku proměnila v pohád-
kový ráj. Hemžilo se to tam prin-
ceznami, čarodějnicemi, nechyběli 
ani vodníci, čerti, různá zvířátka. 

Vychovatelky školní družiny při-
pravily již tradičně pro děti maškar-
ní bál. Zájem byl opravdu veliký, 
vždyť se vyhodnotilo přes deva-
desát krásných masek. Nechyběly 
ani soutěže, občerstvení pro rodi-

Karnevalový rej na 2. ZŠ
če a samozřejmě tanec.

Připraveno bylo také vystou-
pení tanečních skupin, které pod 
záštitou školní družiny vznikly. 
A tak se jedlo, pilo, tančilo až 
do samotného večera. Ještě 
v sedm hodin večer se z oken 
jídelny rozléhaly poslední tóny. 
Rodiče i děti odcházeli spokojení 
a to je největší odměnou lidem, 
kteří celou akci zorganizovali.
  vychovatelky ŠD

Jan Bittner je dalším předsta-
vitelem mladší generace, který 
vystavuje ve frýdecké Galerii 
Pod Svícnem. Až do 11. dubna 
zde můžete vidět jeho malby.

Sedmadvacetiletý Jan Bittner 
z Frýdku-Místku je absolventem 
Střední umělecké školy v Ostravě, 
Ostravské Univerzity (oboru malba 

u Doc. Daniela Balabána akad. 
mal.) a v současné době studuje na 
Vysoké škole výtvarných umění v 
Bratislavě obor restaurování malby.

V Galerii Pod Svícnem nevy-
stavuje poprvé, vidět jste jej 
mohli především v rámci společ-
ných výstav Salon, které každý 
rok prezentují jiné téma.

Jan Bittner v Galerii Pod Svícnem
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Čtyřleté a osmileté 
gymnázium,s.r.o, Cihelní 

410, Frýdek-Místek
Kontakt: Tel.,fax.: 558 433 572 
sekretariát, 558 441 387 vých.

poradce  www.cogfm.cz
Ředitel školy vyhlašuje 2.kolo 

přijímacího řízení pro školní rok 
2008/2009 pro studijní obory: 

79-41-K/401 Gymnázium – vše-
obecné - čtyřletý cyklus

79-41-K/81 Gymnázium - všeo-
becné - osmiletý cyklus

Přijímací řízení bude probíhat 
pouze na základě údajů poskyt-
nutých základní školou. Nebude 

tedy probíhat přijímací řízení.
Termín podání přihlášek

v 2. kole je 2. květen 2008.
V případě nepřijetí studen-
ta ke studiu na šestiletém 

gymnáziu (tj. žáka 7.ročníku 
ZŠ) umožňuje vedení školy 
výjimečně přijetí do tercie 

osmiletého cyklu na základě 
splnění studijních požadavků.

Orientální taneční show - pátek 18. dubna 2008 ve 20 hodin v Národním domě
Skupinová a sólová vystoupení klasického, folklorního, tribal tance a spousta dalších překvapení...

Profesionální šermířský a divadelní soubor DURANDAL
Na závěr bubenická smršť z Ostravy CAMARA

Předprodej vstupenek v recepci Národního domu
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NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU

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

k.ú. Místek
1) Objekt čp. 1753, J. Suka
- nebytové prostory o výměře 72,15 m2 (IV.NP)
2) Objekt čp. 48, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 7,81 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 60,57 m2 (III.NP)
3) Objekt čp. 6, nám. Svobody
- nebytový prostor o výměře 33,18 m2 (III.NP)
4) Objekt čp. 131, ul. Palackého
- nebytové prostory o výměře 58,68 m2 (II.NP)
5) objekt křížového podchodu
- nebytový prostor o výměře 22,8 m2

+ WC 1,9 m2 směr Ostravská 
6) objekt bez čp./če. (ul.Hlavní) 
- nebytový prostor o výměře 33,82 m2 
k.ú. Frýdek
1) Objekt čp. 646, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 74,31 m2 (III.NP)
- nebytový prostor o výměře 21,56 m2 (III.NP)
2) Objekt čp. 647, Kostikovo nám.
- nebytový prostor o výměře 48,58 m2 (II.NP)
- nebytový prostor o výměře 10,60 m2 (II.NP)
3) Objekt čp. 1166, ul. Těšínská
- nebytový prostor o výměře 60 m2 (II.NP)

u Kina P. Bezruče  22. 4. - 24. 4.
u krytého bazénu
 1.4. - 3. 4. a 29. 4. - 30. 4.
u Kauflandu 8. 4. - 10. 4.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
u Billy 15. 4. - 17. 4.

Provozní doba mobilní sběrny je 
vždy úterý, středa, čtvrtek od 10:00 
do 18:00 h. (dle harmonogramu).

Lepidla-ledničky
Lepidla jsou látky schopné 

spojit materiály při styku jejich 
povrchů. Slouží k pevnému, 
nerozbíratelnému spojování stej-
norodých i nestejnorodých mate-
riálů. Mají různé formy, například 
lepidla kapalná a tavná, lepicí 
pasty, lepidla reaktivní, vytvrzo-
vaná chemickou reakcí (dvou-
složková lepidla). Makromoleku-
lární složky lepidel jsou například 
ze škrobu, kaseinu, přírodního 
kaučuku, z epoxidových prys-
kyřic apod. Na trhu se setkáme 
s nejrůznějšími typy lepidel na 
podlahy, dřevo, keramiku, sklo 
apod. Každý řádný prodejce by 
vám měl poskytnout k zakoupe-
nému lepidlu tzv. bezpečnostní 
list, který obsahuje nejen soupis 
nebezpečných látek, ale také 
způsob, jak se má výrobek likvi-
dovat. Pokud obsahuje nebez-
pečné látky, pak je nutno se zbyt-
ky lepidel i s obaly zacházet jako 
s nebezpečným odpadem.

Ledničky (také mrazničky) 
je dnes možno dobře recyklovat 
v odborně způsobilých firmách. 
Dříve se freony ve velkém měřítku 
používaly v chladících zařízeních 
a jako hnací médium ve sprejích. 
V dnešní době se od jejich použí-
vání upouští. Většina starších 
ledniček však freony obsahuje, 
a proto se s nimi nakládá jako s 
nebezpečným odpadem. Škodli-
vost freonů je dána tím, že uvol-
ňují v ozónové vrstvě chlór, který 
zamezuje vzniku ozónu. Lednič-
ky je možno bezplatně odevzdá-

vat ve sběrných dvorech v rámci 
zpětného odběru, pokud jsou 
kompletní. Pokud ne, jedná se o 
odpad, který je pro občany města 
Frýdku-Místku také bezplatný, fir-
my však za něj musí zaplatit.

Provoz nového sběrného 
dvora „Pod estakádou“ ve Frýd-
ku je PO-PÁ od 8.00 do 18.00, 
SO 8.00-14.00. Současně chce-
me naše občany informovat, že 
připravujeme otevření dalšího 
sběrného dvora v Místku Collo-
Louky (naproti supermarketu 
Tesco) od června tohoto roku.

Magistrát města Frýdku-Míst-
ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, který má v kom-
petenci nakládání s komunálním 
odpadem, připravil ve spolu-
práci s Frýdeckou skládkou, a. 
s., zajišťující svoz komunálního 
odpadu na území města Frýd-
ku-Místku, harmonogram svozu 
objemného odpadu v roce 2008, 
tzv. jarní úklid, a to formou při-
stavení velkoobjemových kon-
tejnerů. V letošním roce na jaře 
budou velkoobjemové kontejne-
ry přistaveny na 54 svozových 
místech, jak je uvedeno v har-
monogramu. Přistaveny budou 
vždy dopoledne uvedeného dne, 
nejpozději do 11. hod., a vyve-
zeny budou následující den opět 
dopoledne, nejpozději do 11. 
hod. Upozorňujeme, že odpad 
smí být odkládán pouze do 
kontejnerů! Jakékoliv odkládání 
odpadu mimo kontejner bude 
považováno za odkládání odpa-
du mimo vyhrazené místo dle 
ust. § 47 odst. 1 písm. h) zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů, s 
možností udělení pokuty až do 
výše 50 000 Kč. V době konání 
svozu bude Městská policie Frý-
dek-Místek provádět pravidelné 
kontroly konkrétních stanovišť a 
bude sankcionovat na místě ty, 
kteří se dopustí přestupku proti 
veřejnému pořádku, tj. odloží 
odpad mimo kontejner. 

HARMONOGRAM SVOZU
14. 4. - Frýdek, Panské Nové 

Dvory - u č. p. 2416 a u hasič. 
zbrojnice; ul. K Hájku - u obcho-
du a u č. p. 2958; ul. Bruzovská 
- u vodárny; Místek, ul. Kolláro-
va - u pečovatelských domů; ul. 
Fibichova - poblíž gymnázia; ul. 
Pionýrů - u č. p. 803-805

1. 4. a 15. 4. - Frýdek, ul. K 
Lesu - naproti kříže; ul. Vršavec - 
u lesa; ul. Mánesova-Žižkova - u 
pivnice; Místek, ul. Beethoveno-
va - na parkovišti; ul. Myslbekova 
- u rozvodny; ul. Ke Splavu - u 
nádob na separovaný odpad

2. 4. a 16. 4. - Frýdek, ul. 
Slezská - na parkovišti; ul. Černá 
cesta - u obchodu; ul. Křižíkova 
- autobusové stanoviště VP; 
Lískovec - za výrobnou krůtích 
výrobků; Frýdek, ul. J Hakena 
- u večerky „Maják“; ul. Tolstého 
- u telefonní budky

3. 4. a 17. 4. - Frýdek, ul. I. P. 
Pavlova - vedle č. p. 284; ul. Nad 
Mostárnou - u lávky; ul. J. Skupy 
- za kulturním domem; ul. Cihelní 
- u gymnázia a SOŠ (dříve 10. 

Harmonogram svozu objemného odpadu 
ve městě Frýdku-Místku a přilehlých 

obcí v roce 2008, tzv. jarní úklid
ZŠ); ul. Klicperova - u popelnic;  
ul. Slunečná - naproti č. p. 290

7. 4. a 21. 4. - Místek, ul. Hál-
kova-Březinova - u výměníku; ul. 
ČSA - u č. p. 1935 (na parkovišti);  
ul. Anenská - poblíž č. p. 632; ul. 
Zd. Štěpánka - za restaurantem; 
ul. Bezručova - u betonových 
zábran; ul. K Olešné - u č. p. 1332

8. 4. a 22. 4. - Místek, ul. J. 
Trnky - u Restaurace Morava; ul. 
Dr. Vaculíka - parkoviště za 8. 
ZŠ; ul. Frýdlantská - u věžáků;  
Lysůvky - u telefonní budky, 
naproti zahradnictví; Zelinkovice 
- poblíž mateřské školy, u nádob 
na separ. odpad; Chlebovice - u 
transformátoru a u pošty

9. 4. a 23. 4. - Frýdek, ul. 
Novodvorská - Čapkova; ul. M. 
Chasáka - u domu č. p. 3149; 
ul. Pekařská - naproti domu č. p. 
3057; Místek, ul. Pavlíkova - u 
nádob na separovaný odpad; ul. 
Lesní - za domem č. p. 505; ul. 
Palkovická - u podchodu

10. 4. a 24. 4. - Lískovec - u 
hasičské zbrojnice a u hřbitova; 
Skalice - u kulturního domu; 
u vrby (POUZE DNE 10.4.!); 
u žampionárny (POUZE DNE 
24.4.!); u kostela; Místek, ul. 
Polní - u hřiště; ul. Kolaříkova - 
naproti domu č. p. 1589; ul. Spo-
řilov - za domem č. p. 1612; ul. 
Čelakovského - bývalá prodejna

V době od 18. 4. do 21. 4. 
bude umístěn velkoobjemový 
kontejner také na ul. Míru, a to v 
místě u prádelny a u hřiště. Kon-
tejner bude umístěn v pátek dne 
18. 4. v dopoledních hodinách, 
stažen bude v pondělí 21. 4. 
také v dopoledních hodinách.

Do velkoobjemových kontej-
nerů neodkládejte nebezpečný 
odpad, tj. mazací a motorové 
oleje, olejové filtry, televizory, 
monitory, počítače, obrazov-
ky, lednice, mrazáky, zbytky 
barev, laků a ředidel, použité 
obaly od postřiků, autobaterie a 
monočlánky, prošlé a nepotřeb-
né léky. Tyto odpady můžete 
odložit ve sběrném dvoře (na 
ul. Panské Nové Dvory, na ul. 
Hlavní - pod estakádou, nebo 
na ul. Svazarmovská - v objektu 
společnosti Sběrné dvory, s.r.o.) 
nebo v mobilní sběrně. 

Změna umístění velkoobje-
mových kontejnerů v rámci ulice 
vyhrazena. Pro informace se 
můžete obrátit na odbor život-
ního prostředí a zemědělství, 
tel. 558 609 489 nebo přímo 
na Frýdeckou skládku, a. s.,
tel. 558 623 546.

ODVOZ ODPADU OD REKREAČNÍCH OBJEKTŮ
Magistrát města Frýdku-Míst-

ku, odbor životního prostředí a 
zemědělství, stejně jako loni, bude 
organizovat svoz komunálního 
odpadu od rekreačních objektů. 
Od dubna do října letošního roku 
bude ve městě Frýdku-Místku a v 
jeho místních částech realizován 
svoz komunálního odpadu od 
rekreačních objektů pomocí pytlů, 
popelnic nebo velkoobjemových 
kontejnerů. Způsob svozu odpadu 
je stanoven na základě místních 
podmínek, tzn. možnosti dojezdu, 
hustotě rekreačních objektů a pro-
storových možnostech.

Harmonogram svozu odpadu 
v jednotlivých lokalitách je 

následující: 
Kontejnery budou přistaveny 

vždy v pátek a odvezeny násle-
dující pondělí. Svoz bude probíhat 
v intervalu co 14 dnů. Velkoobje-
mové kontejnery budou přistavo-
vány a odváženy ze stanovených 
sběrných míst v těchto dnech:

Přistavení: 11. 4., 25. 4., 9. 5., 
23. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7., 18. 7., 1. 8., 
15. 8., 29. 8., 12. 9., 26. 9., 10. 10.

Stažení: 14. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 
5., 9. 6., 23. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 

18. 8., 1. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10.
Jedná se o tyto lokality:
- kontejnery bikram: Zahrád-

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

- kontejnery 1 100 litrů (svoz 
bude prováděn dvakrát týdně 
dle schváleného harmonogramu 
pro svoz směsného komunální-
ho odpadu ve městě): 

Zahrádkářská osada U vodár-
ny (ul. Bruzovská)

Zahrádkářská osada Valcíř I., 
II., III. a IV.

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

Den svozu: 28. 4., 12. 5., 26. 5., 
9. 6., 23. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 
1. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10., 27. 10.

Odvezeny budou pouze zavá-
zané plastové pytle s logem Frý-
decké skládky, a. s. Pytle obdržíte 
na Magistrátu města Frýdku-Míst-
ku, finančním odboru (sídlo ve 
Frýdku), ul. Radniční 1148, č. 
dveří 108, 109 nebo na Magistrá-
tu města Frýdku-Místku, odboru 
životního prostředí a zemědělství 
(sídlo v Místku), ul. Palackého 115, 
č. dveří 423. Svozová místa budou 

předem označena cedulí s termíny 
odvozu odpadu. Odložení jakého-
koliv jiného odpadu (mimo zavá-
zaných plastových pytlů) bude 
považováno za odkládání odpadu 
mimo vyhrazené místo nebo za 
neoprávněné založení skládky!

MÍSTA K ODKLÁDÁNÍ
IGELITOVÝCH PYTLŮ
– SVOZOVÁ MÍSTA

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

(Pokračování na straně 12)
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Pro inzerci volejte
603 249 743

(Pokračování ze strany 11)
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 k Olešné
U Ostravice za domem

ODVOZ ODPADU OD REKREAČNÍCH OBJEKTŮ
 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 hl. 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 zastávkou autobusu
Skalice u vrby, vedle stanoviště 
 nádob na separovaný sběr
Skalice vrchy pod obchodem
 (u chatek)
ZELINKOVICE
Příborská u č. p. 72

o celkové výměře 116,02 m2 
nacházející se v I.NP objektu 
čp. 1146, tř. T.G.Masaryka, k.ú. 
Frýdek, obec Frýdek-Místek (v 
současné době je zde v provozu 
prodejna kol). Smlouva o nájmu 
na dobu neurčitou, doporučená 
výše nájemného 2.280 Kč/m2/
rok. Prostory nebudou pronají-
mány za účelem provozování 
herny, restaurace apod.

Žádosti o pronájem s nabí-

Statutární město Frýdek-Místek
nabízí k pronájmu nebytové prostory

zenou výší nájmu (zvlášť v 
zapečetěné obálce s nápisem 
„Neotvírat“ – čp. 1146, velký 
prostor) a informací, za jakým 
účelem budou nebytové prostory 
využívány, doručte na podatelnu 
Magistrátu města Frýdek-Místek, 
odbor správy obecního majetku, 
Radniční 1148 maximálně do 30. 
4. 2008, 17.00 hodin.

Případné dotazy na tele-
fonním čísle 558 609 174.
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Programová nabídka

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

e-mail:tobola.jaromir@quick.cz 

KULTURNÍ DŮM FRÝDEK

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

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

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

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

www.lidovydum-mistek.wz.cz

1. 4. - Prezentace L-R cosmetik
Od paní Horníčkové se dozvíme zajímavé 
novinky od této známé kosmetické firmy.
Začátek v 10.00 hod.

4. 4. - Motýlí tanec
Vyrobíme si motýlky z burských oříšků. 
Veselá práce pro děti a jejich maminky. 
Oříšky si můžete donést s sebou.

8. 4. - Ukázka glycerínových mýdel
Paní Honcová nám přijde ukázat širokou 
nabídku krásných mýdel. Vhodné jako 
dárek! Začátek v 10.00 hod.

11. 4. - Kameňáčci
Malování kamínků, vhodné na okenní 
parapet. Kamínky si doneste s sebou, 
barvy k dostání u nás.
15. 4. - Burza kočárků, dětských kol 

a odrážedel
Příjem věcí od 9.00 hod., prodej během 
dopoledne.

18. 4. - Kamarádi z papíru
Vyrobíme si kočičku – technika trhání a 
lepení. Veškerý materiál u nás.
22. 4. - Přednáška „Hyperaktivní děti“
Mgr. Šigutová z Pedagog. psycholog. 
poradny ve F-M nám přiblíží problém výcho-
vy hyperaktivních dětí. Zodpoví také případ-
né konkrétní dotazy. Začátek v 10.00 hod.

25. 4. - Barevné krabičky
Vyrobíme si jednoduché krabičky nejen 
na malé poklady.

29. 4. - Olympiáda Broučků
Čeká nás opět sportovní olympiáda na 
zahradě! Připraveny budou sportovní 
soutěže, medaile a také sladké odměny 
pro děti. Začátek v 10.00 hod.

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

Přednáška prof. PhDr. Jaro Křivohlavého 
na téma: O cestě k dobrému manželství
ve čtvrtek 17. dubna v 17.30 h – velký sál 
Lidového domu

DOBRÁ ČAJOVNA
V pátek 4. 4. v 
19:00 h. vystoupí 
ve víceúčelo-
vém sále Dobré 

čajovny brněnský kytarista VLADIMÍR 
VÁCLAVEK. Vstupenky v Dobré čajovně.

e-mail: dobracajovnafm@seznam.cz

sobota 12. dubna 
RED party radia HELAX

Velký sál Kulturního domu, začátek v 20.00 h.
Vstupné – 100 Kč/150 Kč.

Podrobnosti ve vysílání Rádia Helax.

Stolárna

12. 4. BACK SIDE BIG BANG
SLAVÍME CELÝ VÍKEND

6. NAROZENINY
26. 4. OLAH SZABOLCS QUARTET

27. 4. LACO DECZI
& CELULA NEW YORK

LACO DECZI SLAVÍ 70 LET

Potoční 1228, Frýdek-Místek, 
telefon: 558 629 135, www.klub-stolarna.cz

DIVADLO ČTYŘLÍSTEK
Divadlo Na Slezské, Frýdek-Místek,

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

Festival frýdecko-místeckých
divadelních souborů

„DNES VÁM HRAJE“ pokračuje
Pro děti

- vstupné 25 Kč
V sobotu 12. a 26. dubna nehrajeme.

Sobota 5. a 19. dubna v 15 hodin
Iva Peřinová

Popelka
klasická činoherní pohádka, hraje DUO 
– Divadlo u Ostravice Frýdek-Místek, 

Junior studio
Pro mládež a dospělé

- vstupné 60 Kč
Pátek 4. a 25. dubna v 19 hodin

Jaromír Břehový
Otylka

činoherní komedie, hraje DS Čtyřlístek 
Frýdek-Místek.

Změna programu vyhrazena!
Předprodej vstupenek vždy ve st., čt. a 
pá. od 15 do 17 hod na aktuální sobotní 

Středisko volného času Klíč
SVČ KLÍČ FRÝDEK-MÍSTEK

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

2. 4. - KURZ KERAMIKY PRO 
DOSPĚLÉ – 1. LEKCE

Program: Kurz keramiky pod 
vedením odborného lektora. 
V pěti středečních lekcích si 

můžete vyzkoušet práci s hliněným plátem, 
modelování, odlévání do forem, točení na 
kruhu, povrchovou úpravu – stíranou glazu-
ru, floty, glazování. Pole témat a inspirací je 
otevřené, vychází ze zájmu účastníků.
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, v 17:00 hodin
Cena: 500,- Kč / 5 lekcí. Informace a při-
hlášky: Ivana Sošková, telefon 558 434 
154, 731 167 010, e-mail: iva@klicfm.cz

1., 8., 15., 22., 29.4 - PILATES
Program: Cvičení, které zvyšuje svalovou 
sílu, zeštíhluje svaly, pomáhá odstranit 
bolesti zad. Zmírňuje únavu a stres.
Program vede zkušená cvičitelka.
Cena: 350,- Kč / 12 lekcí nebo 40,- Kč / 1 
lekce. Místo a čas: Nerest, J. Kavky, Frý-
dek, každé úterý, 18:00 – 19:00 hodin
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz

5. 4. - DOPOLEDNE S POČÍTAČEM
Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu.

11:00 – 13:00 hodin
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon 558 434 154, 732 646 125, e-mail: 
patrik@klicfm.cz

19. – 20. 4. - PŘESPÁNÍ V KLÍČI
Program: Srdečně vás zveme do Klíče, kde 
si užijeme společně víkend. Budeme tvořit, 
navštívíme bazén, uděláme si táborák, zahra-
jeme si hry, zasoutěžíme si i zatancujeme.
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 19. 4., 9:00 hodin – 20. 4., 14:00 
hodin. Cena: 220,- Kč. Informace a při-
hlášky: Ivana Sošková, telefon 558 434 
154, 731 167 010, e-mail: iva@klicfm.cz

26. 4. - TOMCAT TROPHY 2008
Program: Veřejná soutěž plastikových 
modelů letadel a bojové techniky
Místo a čas: SVČ Klíč, Pionýrů 752, Mís-
tek, 8:00 - 14:00 hodin

ŠACHY
11. 4. - MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE

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

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

26. 4. - O ŠACHOVÉ KRÁLOVSTVÍ
Program: šachový turnaj pro děti naroze-
né 2001 a mladší
Místo a čas: Národní dům, Místek
Informace a přihlášky: Martin Kocur, tele-
fon: 732 224 966

představení!
Půjčování kostýmů v dubnu:

úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin

Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 
11:00 – 13:00 hodin
Informace a přihlášky: Patrik Siegelstein, 
telefon 558 434 154, 732 646 125, e-mail: 
patrik@klicfm.cz
18. 4. - S Harrym Potterem do Bradavic
Program: Vypravte se s námi již potřetí do 
Bradavic. Úskalími čarodějnické říše vás 
bude tentokrát provázet vlkodlak Lupin. 
Pokusíte se nerozzlobit školníka Filce, 
setkáte se s vysloužilým bystrozorem 
Pošukem Moodym, utěšíte Ufňukanou 
Uršulu a z bylinek vás vyzkouší profesor-
ka Prýtová. Odměníme všechny odvážliv-
ce – skupiny, rodiče s dětmi i jednotlivce.
Místo a čas: Sady Bedřicha Smetany, Mís-
tek, 16:30 – 18:30 hodin. Cena: zdarma
Info a přihlášky: Ivana Sošková, telefon 558 
434 154, 731 167 010, e-mail: iva@klicfm.cz
19. 4. - OTEVÍRÁNÍ ONDŘEJNICKÝCH 

STUDÁNEK
Program: Tradiční turistický výlet s pro-
gramem pro děti i rodiče s dětmi.
Informace a přihlášky: Marie Cidlíková, 
telefon: 558 434 154, 736 150 088, e-
mail: sport@klicfm.cz
19. 4. - DOPOLEDNE S POČÍTAČEM

Program: Přijďte si zahrát hry po síti, 
zabrouzdat po internetu.
Cena: 25,- Kč / 2 hodiny
Místo a čas: DDM Místek, 9:00 – 11:00, 

Pro inzerci ve 
zpravodaji

volejte
603 249 743
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NÁRODNÍ DŮM
Palackého 134

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

NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112

Tel.: 558 438 083, www.kinovlast.cz

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

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

web.telecom.cz/muzeumbeskyd

FRÝDECKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:

út, st, pá 8,00 - 12,00      12,30 - 16,00
čt 8,00 - 12,00      12,30 - 17,00
so, ne                       13,00 - 17,00
Stálé expozice:
BESKYDY, PŘÍRODA A LIDÉ
Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz 
o životě v Beskydech a Pobeskydí. Historic-
ko-etnografická část prezentuje nyní na 800 
sbírkových předmětů, dokumentujících tradič-
ní zemědělství, řemesla, obchod, železářství 
a další. Řada originálních přístrojů, hracích 

Sobota 5. dubna v 18.00 hodin - Kino Pet-
ra Bezruče 

K2 - CESTA DO TRAMTÁRIE
aneb Z Lysé hory na K2

Videoprezentace z výstupu na nejtěžší 
horu světa K2. 
Předprodej vstupenek v prodejně JUMP 
SPORT PLUS.

TANČÍRNA
Naši tanečníci, jejich kamarádi a všichni 
milovníci tance a pohybu mají možnost pilovat 
a zúročit své dovednosti v Tančírně. Nabízíme 
hudbu velmi rozmanitou, barevnou, kterou v 
takové kombinaci asi nikde jinde neuslyšíte. 
Tančíme standardní tance, latinsko-americké, 
country, disco a jiné „pecky“.
Kdy? Pátek 12. dubna 
Kde? Velký sál Národního domu
V kolik? 20.00 hodin
V čem? Oblečení mírně společenské, 
hlavně pohodlné a nezapomeňte „oprášit“ 
taneční střevíce
Za kolik? 80 Kč
Pozor!! Kolem půlnoci se koná soutěž o 
cenu a nejlepší taneční pár.
Předprodej od 1. dubna v recepci Národ-
ního domu. 
Informace na tel. čísle 558 432 011 Hana 
Janáčková 
e mail: hana.janackova@kulturafm.cz
Středa 16. dubna v 19.00 h. - Národní dům 

CAMERATA JANÁČEK & MICHAL 
BÁRTA - klavír 

Tvoří jej 13 hudebníků, převážně předních 
hráčů Janáčkovy filharmonie Ostrava.
Předplatitelé KPH 2007/ 
vstupné: 150 a 80 Kč (studenti, důchodci)

Středa 23. dubna v 19.00 h. - frýdecký zámek 
VIVAT CAROLUS QUARTUS

ŠTĚPÁN RAK - kytara & ALFRÉD 
STREJČEK - bicí, flétna a přednes
Koncertní hold Otci vlasti, králi Karlu IV. 
Nastudováno k připomenutí 690. výročí 
narození Karla IV. 
Předplatitelé Zámeckých koncertů 2007/ 
vstupné: 150 a 80 Kč (studenti, důchodci)
Čtvrtek 24. dubna v 19.00 h. - Národní dům

SCREAMERS tisíce a jedné noci
Premiérový pořad pražské travesti skupiny.
vstupné: 200, 180 a 150 Kč
Výstavy:
1. dubna - 31. května - chodby Nár. domu 
Fotoklub Český Těšín - výstava fotografií

Pohybové kurzy: březen - duben 
MODERNÍ TANEC PRO AKTIVNÍ ŽENY
Výuka latinskoamerických tanců, Salsy, 
Merenge, Samby, Swingu, Rock & rollu, 
Flamenga… Kurz bude probíhat pod vede-
ním lektorky Jany Šodkové každý čtvrtek 
od 17:30 do 18:30 hod. Kurzovné na 12 
lekcí činí 700 Kč. Zahájení: čtvrtek 27. 3. 

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Skupinová výuka tance pro ženy bez rozdí-
lu věku i hmotnosti. Přispívá ke zpevnění a 
tvarování těla, napravuje jeho špatné držení, 
uvolňuje ztuhlou páteř a klouby, působí proti 
stresu, napětí atd. Kurz bude probíhat pod 
vedením lektorky Daniely Gavlasové každé 

pondělí a úterý. Kurzovné na 10 lekcí činí 
700 Kč. Zahájení: pondělí 7. 4. a úterý 8. 4. 

PILATES
Důmyslně propracovaný systém cviků zamě-
řený na koordinaci intenzivního dýchání a 
pohybu. Působí velmi pozitivně na zlepšení 
rovnováhy, odstranění bolesti zad. Zvyšuje 
svalovou sílu a vytrvalost s cílem vypěstovat 
dlouhé štíhlé svaly a ploché břicho. Cvičení 
vyžaduje plné soustředění na přesné prove-
dení cviků, což vede k lepšímu uvědomění 
a ovládnutí celého těla. Obnovuje celkovou 
vitalitu, zmírňuje chronickou únavu a stres. 
Vhodný pro každého bez rozdílu věku a s 
jakoukoli kondicí. Kurz bude probíhat pod 
vedením lektorky Lenky Chlebkové každé 
pondělí 16:00-17:00 hod. Kurzovné na 12 
lekcí činí 480 Kč. Zahájení: pondělí 31. 3. 

FIT BALL
Aerobně méně náročné kondiční cvičení na 
velkých míčích. Jedná se o balanční, dyna-
mické cvičení, které protahuje i zpevňuje 
svaly celého těla, procvičuje stabilizaci páte-
ře a preventivně předchází bolesti zad. Cviky 
známé z aerobiku se liší pouze tím, že se při 
nich sedí na míči. Pomalejší tempo cvičení je 
vhodné i pro jedince trpící nadváhou. Mož-
nost zapůjčení balónů. Kurz bude probíhat 
pod vedením lektorky Lucie Kubalové každý 
čtvrtek 17:30-18:30 hod. Kurzovné na 10 
lekcí činí 500 Kč. Zahájení: čtvrtek 3. 4. 
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - začátečníci 

září - prosinec 
Národní dům pořádá taneční kurzy pro 
mládež. V tanečních kurzech jsou vyučo-
vány standardní a latinskoamerické tance. 
Naučíte se taneční kroky, např. polka, 
valčík, waltz, tango, foxtrot, sambu, rum-
bu, cha-cha, jive.  Přihlášky do tanečních 
kurzů přijímáme osobně v kanceláři - útvar 
kultury v Národním domě. 
Termíny: středa 16.45 a 19.30, čtvrtek 
16.45 a 19.30 a neděle 15.45 a 18.30.
Info na tel. čísle 558 432 011, Hana Janáčková, 
e mail: hana.janackova@kulturafm.cz

Čtvrtek 3. dubna v 19.00 hodin 
Divadlo Járy Cimrmana
Cimrman, Smoljak, Svěrák
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ

Pohádka, která u dětí propadla.
hrají: Petr Brukner/Pavel Vondruška, Jan 
Hraběta/Bořivoj Penc, Marek Šimon/Miloň 
Čepelka, Jan Kašpar/Jaroslav Weigel, 
Ladislav Smoljak/Zdeněk Svěrák, Václav 
Kotek/Genadij Rumlena
Mimo předplatné
Představení je vyprodáno!
Neděle 6. dubna v 15.00 hodin
Divadlo MaléHry Brno

JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Dvě neposedné ježibabky Rozára a Bum-
bára by túze chtěly ženicha! Namísto 
hlídání malého brášky Ježourka zkoušejí 
kouzelná zaklínadla, kterými by si toho 
pravého přičarovaly. Ještě že je na blízku 
máma Košťalinda, která je pokaždé vytáh-
ne z bryndy. Kdopak bude tím pravým 
ženichem? Možná, že i některý z diváků.
Hrají: Daniela a Nikola Zbytovské a Bar-
bora Seidlová
vstupné: 50 Kč
Středa 9. dubna v 19.00 hodin

Divadelní společnost HÁTA Praha
Francis Joffo

PRÁZDNINY SNŮ
Komedie plná rafinovanosti, vtipu, pře-
kvapení, ale i velké lidskosti.
hrají: Ivana Andrlová/Olga Želenská, Vla-
dislav Beneš/Marcel Vašinka, Ernesto 
Čekan/Michal Jagelka, Vladimír Čech/
Petr Pospíchal/ Zbyšek Pantůček, Lucie 
Zedníčková/Jana Zenáhlíková.
režie: A. Procházka
Předplatitelská skupina A
vstupné: 350 a 300 Kč
Čtvrtek 10. dubna v 19.00 hodin 

NEZMAŘI 30. let
Pavel Zajíc, Šárka Benetková, Tonda Hla-
váč, Pavel Jim Drengubák 
Speciální koncert dnes již legendární 
folk-countryové skupiny, která se prosla-
vila průzračnými vícehlasy s akustickým 
doprovodem a je držitelkou několika 
plzeňských Port a dvou Zlatých klíčů.
vstupné: 150 Kč 
Neděle 13. dubna v 15.00 hodin
Divadelní agentura Křesadlo

O ZELENÉ KARKULCE 
Veselá, činoherní pohádka vhodná i pro 
nejmenší děti, ve které se Karkulka před-
staví v trochu jiné podobě. 
vstupné: 40 Kč
Čtvrtek 17. dubna v 19.00 hodin
Těšínské divadlo
Eugene O´Neil

MĚSÍC PRO SMOLAŘE
Předplatitelská skupina FMA
vstupné: 90 a 50 Kč (studenti, důchodci)
Předprodej vstupenek hodinu před začát-
kem představení.
Neděle 20. dubna v 15.00 hodin
Divadlo V batohu

AFRICKÁ POHÁDKA
Dobrodružný a humorný příběh o lovci 
Hoďflintudožitovi.
Pohádka je plná afrických rytmů a pohy-
bem, hrou i písněmi zapojuje děti do děje.
vstupné: 30 Kč
Středa 23. dubna v 19.00 hodin
Radošinské naivné divadlo
Stanislav Štepka

STVORENIE SVETA
Další část volné trilogie je poetickou insce-
nací, která je žánrově nejblíže muzikálu, 
chce divákům přiblížit „hvězdné hodiny 
lidstva“. Stvoření vesmíru a prvních lidí, 
slasti rajského života, první hřích, úsilí 
Adama a Evy i jejich dětí Ábela a Kaina.
Hrají: Stanislav Štepka, Soňa Norisová/
Lenka Bariliková, Mojmír Caban, Maruš-
ka Nedomová…
Režie: Ondrej Spišák
Předplatitelská skupina B
vstupné: 350 Kč 
Pátek 25. dubna v 19.00 hodin

VLASTA REDL
Recitál známého písničkáře.
vstupné: 200 Kč 
Divadelní představení skupiny B „PŮL-
DRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ“ původně 
plánované na březen se uskuteční 31. 
května v 19.00 hodin v Nové scéně Vlast.

FILMOVÝ KLUB
Úterý 1. 4. v 19.00 hod./Projekt 100 /

OBRAZY STARÉHO SVĚTA/ČSSR
Sugestivní portréty starých lidí z Liptova 
a Oravy, kteří si i v civilizačním chaosu a 
nejistotě dokázali zachovat vnitřní svobo-
du a klid.
Pondělí 7. 4. v 19.00 hod.

VÁCLAV/ČR
Nová tragikomedie Jiřího Vejdělka, ve kte-
ré Ivan Trojan vyvádí jeden průšvih za dru-
hým. Na motivy prezidentských milostí.
Úterý 8. 4. v 19.00 hod./Projekt 100 

AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ/Německo
Expedice šíleného muže (Klaus Kinski), 
který v letech 1560-1561 vedl hrstku 
mužů do peruánského deštného pralesa, 
přitahován příběhy o zmizelém městě.
Pondělí 14. 4. v 19.00 hod.

IRINA PALM/Belgie
Příběh zoufalé padesátnice, která se 
snaží vydělat si na operaci svého těžce 
nemocného vnuka jako „hosteska“ v lon-
dýnském erotickém klubu.
Úterý 15. 4. v 19.00 hod.

ZUŘÍCÍ BÝK/USA
Robert De Niro ve své životní roli boxera 
střední váhy.
Pondělí 21. 4. v 19.00 hod.

LOVEC DRAKŮ/USA
Působivé drama o jedné dětské zradě, na 
jejíž vykoupení čekají její oběť a viník, dva 
afgánští přátelé, více než dvacet let.
Úterý 22. 4. v 19.00 hod.

PLECHOVÝ BUBÍNEK/Německo
Film je sugestivní výpovědí o tomto sto-
letí. Dominujícím prvkem kromě grotesk-
ního protagonisty je génius loci města 
Gdaňska, kde se po staletí setkával živel 
Kašubů, Poláků, Němců a Židů. Ceny: 
1979 – Oscar za nejlepší cizojazyčný film
Pondělí 28. 4. v 19.00 hod.

VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY/VB
Viggo Mortensen jako ruský mafián v 
novém thrilleru Davida Cronenberga.
Úterý 29. 4. v 19.00 hod.

PŘÍBĚH O UPLAKANÉM
VELBLOUDOVI/Německo

Unikátní hraný dokument z pouště Gobi, 
kde lidé dosud žijí v souladu s přírodou a 
pokoušejí se zachránit velbloudího albína, 
jehož matka zavrhla.

SOBOTNÍ BIJÁSEK
26. 4. v 15.00 h. - SHREK TŘETÍ/USA

Ve třetím filmu o pohádkovém království Za 
sedmero horami se Shrek a Fiona pokusí pře-
nést starosti s vládnutím na synovce Artieho.

FILMY PRO SENIORY
Středa 23. 4. v 10.00 hod.

KRÁLOVNA ALŽBĚTA: Zlatý věk/VB
Postavila se nejmocnější armádě světa. 
Nechala popravit příbuznou. Svou lásku 
obětovala kvůli vyšším cílům. Cate Blanchett 
ve volném pokračování „Královny Alžběty“.

Výstava
3. března - 30. dubna
COUNTRY CROSS 

– fotovýstava Arnošta Čaply
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Bezručova 612
Tel.: 558 431 555

KINO PETRA BEZRUČE

KLUB A GALERIE
U ČERNÉHO KOCOURA

Zlepšení informačních toků v Regionu Beskydy a jeho sídelním městě

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

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

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

HUDEBNÍ KLUB STOUN

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

GALERIE POD SVÍCNEM

skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a 
využití volného času od poloviny 19. století.
V přírodovědné části expozice, v níž jsou 
prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 
200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých 
zástupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hor-
nin a přibližně 100 herbářových položek. K 
nejcennějším exponátům patří zkamenělina 
druhohorní cykasové rostliny benetitového 
typu a dva dermoplastické preparáty savců 
– losa evropského a medvěda hnědého.
ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. Nabízí 
Rytířský sál, s erbovními obrazy slezské šlech-
ty, zámecké interiéry instalované v reprezen-
tačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, 
kapli sv. Barbory a další zámecké zajímavosti.
FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. 
Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil k nej-
známějším a k nejnavštěvovanějším marián-
ským poutním místům ve Slezsku. Expozice je 
obohacena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána 
Ježíše a Neposkvrněného Srdce Panny Marie, 
které byly přestěhovány z poutního kostela 
Navštívení Panny Marie – Baziliky minor.
FRÝDEK A MÍSTEK
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jed-
nomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich 
vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém 
území, které oddělovala jen „šumivá, divoká 
Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a 
zároveň moderní byla a jsou města Frýdek 
a Místek. Zaslouží si, aby lidé v nich žijící byli 
připomínáni a jejich činy zaznamenávány.
PAMÁTNÍK ÓNDRY LYSOHORSKÉHO
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frý-
deckého rodáka, který byl a je světově uzná-
vaným básníkem a překladatelem. (po-pá 
8,00 – 15,00 po domluvě i mimo termín).
Výstavy:

S VŮNÍ TABÁKU
Výstava ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč a 
Muzea Beskyd seznamuje s historii dýmek, 
kuřáckých potřeb a tabáku u nás a ve světě. 
Dýmka je sama o sobě krásná věc, dovede 
okouzlit i ty, kteří nikdy nekouřili. Dýmky jsou 
něco, co jejich sběratelé už po staletí obdivují. 
Potrvá do 20. dubna 2008.

FM SALON 
Několik desítek autorů profesionálů i 
amatérů prezentuje svá díla na výstavě 
V-klubu výtvarníků Frýdecko-Místecka. 
Na výstavě se představí umělci různých 
výtvarných oborů a rozličných stylů. 
Vernisáž ve čtvrtek 4. dubna v 17 hodin 
ve výstavních síních frýdeckého zámku.
Potrvá do 25. května 
PROGRAMY, KONCERTY
Úterý 15. dubna 17,00 h. – zámecký klub
GEOLOGICKÝ KROUŽEK
Pravidelné setkání sběratelů hornin a mate-
riálů, doplněné výměnou poznatků a mate-
riálu, poradenská služba, videoprojekce
Středa 23. dubna 19,00 hodin – Rytířský 
sál frýdeckého zámku
6. zámecký koncert

VIVAT CAROLUS QUARTUS
Štěpán Rak – kytara
Alfréd Strejček – přednes
BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, 
VYCHÁZKY
Čtvrtek 10. dubna 
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
v 17.00 hodin
ŠENOV – NEJMLADŠÍ MĚSTO NA 
FRÝDECKO-MÍSTECKU
Vlastivědná přednáška o historii i sou-
časnosti města Šenova. Nejstarší osíd-
lení, archivní zprávy, procházka městem, 
Šenov v číslech. Doplněno diapozitivy, 
videonahrávkami.

Malby Jana Bitnera
Výstava potrvá do 11. dubna

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

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

Cílová skupina: 6-18 let
provozní doba od 13. do 17. hodiny

KLUB NEZBEDA

Sobota 12. dubna 
Sraz na novém autobusovém nádraží ve 
Frýdku v 6.45 hodin, odjezd v 6.53 hodin 
autobusem do Janovic (linkou 860 315), 
vysednout v Janovicích na zastávce 
restaurace Ondráš.
POJĎTE S NÁMI Z JANOVIC DO 
FRÝDLANTU
Vlastivědná a přírodovědná vycházka, 
terénní obuv a oděv nutné. Janovické Hra-
disko (drobné středověké opevnění), Bystrý 
potok, Pahorky, Nový svět, Lubno-Zámčis-
ka (lužní les, hrádek), Frýdlant-Kamenec 
(lidová architektura, arcibiskupský plavební 
kanál, aj.). Délka trasy 12 km.
Čtvrtek 17. dubna
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
v 17.00 hodin
BESKYDSKÉ PŘEHRADY A NÁDRŽE
Přednáška přiblíží historii známých i 
méně známých vodních nádrží, např. 
Maxova nádrž, Čurábka, Blato, Ćerný 
klauz, jak se měla stavět údolní nádrž na 
Podolánkách, amatérský filmový záznam 
o výstavbě vodní nádrže Baška, letadlem 
nad beskydskými přehradami a další.
Čtvrtek 24. dubna 
Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku 
v 17.00 hodin
STAŘÍČ, JEDNA Z NEJSTARŠÍCH 
OBCÍ POBESKYDÍ
Přednáška přiblíží historii nejstarší písemně 
doložené obce na Frýdecko-Místecku. Sta-
říč na nejstarších mapách, archeologické 
nálezy na území obce, filiální kostel Pový-
šení sv. Kříže, opuštěné lomy na vápenec 
na Kamenné, lidová architektura a další.

Středa 2. 4. v 19.00 h.
JÁ, LEGENDA/USA

Poslední muž na Zemi není tak úplně sám. 
Will Smith ve sci-fi hororu podle známé 
literární předlohy Richarda Mathesona. 
Čtvrtek 3. – pátek 4. a neděle 6. 4. v 19.00 h.

O RODIČÍCH A DĚTECH/ČR
Komedie o mezigeneračních vztazích. 
Nový celovečerní film režiséra Vladimíra 
Michálka. V hlavních rolích Josef Somr a 
David Novotný.

Pátek 4. a neděle 6. 4. v 16.30 h.
PAN VČELKA/USA/

Rozkošná animovaná pohádka o netra-
dičním přátelství mezi newyorskou květi-
nářkou a maličkou včelkou.

Středa 9. – čtvrtek 10. 4. v 19.00 h.
OBČAN HAVEL/ČR

Film nahlíží do zákulisí politických i sou-
kromých dramat prezidentského období 
Václava Havla.

Pátek 11. – neděle 13. 4. v 16.30 h.
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA/ČR

Nová filmová pohádka Zdeňka Trošky.
Pátek 11. – neděle 13. 4. v 19.00 h.
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT/USA

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

Středa 16. – čtvrtek 17. 4. v 19.00 h.
O ŽIVOT/ČR

Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou 
Kotkem v hlavní roli.

Pátek 18. – neděle 20. 4. v 16.30 h.
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY/Fr

Asterix a Obelix jsou zpět! Příběh plný 

sportovního zápolení mezi Galy a jejich 
soupeři z celého světa. 

Pátek 18. – neděle 20. 4. v 19.00 h.
SOUKROMÁ VÁLKA
PANA WILSONA/USA

Neuvěřitelný (leč skutečný) příběh o kongre-
smanovi (Tom Hanks), který dokázal obsta-
rat půl miliardy dolarů na vyzbrojení afgán-
ských mudžáhedů a rozhodl tak válku.

Středa 23. – čtvrtek 24. 4. v 19.00 h.
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO STARÝ/USA

Texaský thriller od bratrů Coenů o násled-
cích jednoho drogového nedorozumění, 
jemuž vévodí výkon Javiera Bardema. 
Film získal čtyři Oscary za rok 2007.

Pátek 25. – neděle 27.4. v 19.00 h.
LET´S DANCE 2: STREET DANCE/USA
Další taneční film o mladých lidech, kteří 
podlehnou jak kouzlu tance, tak i kouzlu 
toho druhého.

Středa 30. 4. v 19.00 h.
ONCE/IR

Potkali se v ulicích Dublinu. On muzikant, 
ona imigrantka. Muzikál Johna Carneyho 
s hudbou Glena Hansarda.

2. 4. středa STOUNDRUM 
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ 
DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝDNE + 
LOCAL DJS, ENTRY FREE!!!
3. 4. čtvrtek RADEGAST LÍHEŇ 2008 – SEMI-
FINÁLE
JIŽ 7. ROČNÍK SOUTĚŽE AMATÉRSKÝCH 
HUDEBNÍKŮ, SEMIFINÁLE, !!!VSTUP ZDARMA!!!
4. 4. pátek WOHNOUT + GATE CRASHER
KULTOVNÍ KAPELA S NOVOU DESKOU 
„POLIB SI DĚDU“ A TRVALÉ TOUR PO 
LETECH VE STOUNU, PŘEDKAPELA GATE 
CRASHER (BRNO), PŘEDPRODEJ
5. 4. sobota BREAKING No. 15
DRY-ROT (EASTCOAST / TŘINEC), PANZER 
(REDRUM / BRNO), FLY.COM (DARK FADER 
CREW / OV), MACUMBA (OV) + RESIDENT 
DJS AND MCS – VIDEOPROJECTION, 
LIGHTS / STROBO SHOW
7. 4. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE DJ 
PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ , VSTUP 
ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
8. 4. úterý ROMIPEN
AKCE K MEZINÁRODNÍMU DNI RÓMŮ, 
VYSTOUPÍ SKUPINA: GIPSY VERK – OCHUT-
NÁVKA RÓMSKÝCH JÍDEL, KULTURNÍ PRO-
GRAM, VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ, VSTUP 
ZDARMA, OD 18:00 HODIN
9. 4. středa STOUNDRUM + TURNAJ FOTBÁLEK 
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ DNB 
POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝDNE + LOCAL 
DJS, ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE FOTBÁLKU
10. 4. čtvrtek ALTERNATIV MUSIC
DJ KASMIR, HUDBA V NETRADIČNÍM PODÁ-
NÍ, FREE ENTRY!!! 
11. 4. pátek RAGGA-TEKK 
LION MOVEMENT & RETRAKT SOUND SYSTEM, 
NEW AGE NOMADS – REGGAE, DANCEHALL, 
RAGGA-JUNGLE, TRIBE, TEKNO – VIDEOPRO-
JECTION, LIGHTS / STROBO SHOW 

12. 4. sobota NAVIGATORS (ČR) + HIP-HOP 
PÁRTY
LUXUSNÍ EXOTICKÁ HIP-HOP / RNB KAPELKA 
Z PRAHY-NUTNO VIDĚT!!! HIP-HOP NA ŽIVÉ 
NÁSTROJE V RÁMCI BILLABONG TOUR, DJS: 
LOWA, BURCHAK – WWW.NAVIGATORS.CZ 
14. 4. pondělí GOODWILL PÁRTY
ČESKOSLOVENSKÁ PÁRTY MÍSTNÍ VOŠ, 
!!!18:00 – 02:00!!! 
16. 4. středa STOUNDRUM 
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ 
DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝDNE + 
LOCAL DJS, FREE ENTRY !!!
17. 4. čtvrtek MLETÝ STRANDARD + HOSTÉ
PŘIJĎTE NA 3 KONCERTY ZADARMO, TEN-
TOKRÁT V PUNKROCKOVÉM STYLU 
18. 4. pátek METALOVÁ VICHŘICE
JIŽ TRADIČNÍ METALOVKA V PODÁNÍ DJS 
RAVYHO A ESTETA
19.4. sobota MUSIC SESSION NO.5
BEHIND THE DOOR, PARKINSON, NO EDUCA-
TION, TABASKOVA PARTYJA NA JIŽ 5. POKRA-
ČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉHO MINIFESTIVÁLKU
21. 4. pondělí N. E. W. OLDIES PÁRTY
HITY NEJEN MINULÉHO STOLETÍ HRAJE DJ 
PETR KLEGA, PÍSNIČKY NA PŘÁNÍ , VSTUP 
ZDARMA!!! 18:00 – 02:00!!!
23. 4. středa STOUNDRUM + TURNAJ FOT-
BÁLEK
DJ JAFFA SE S TÍM NE..RE, JEDINEČNÁ 
DNB POSLECHOVKA UPROSTŘED TÝDNE 
+ LOCAL DJS, ENTRY FREE!!! + TURNAJ VE 
FOTBÁLKU

PŘIPRAVUJEME:
SOBOTA - 17. 5. - DAVID KRAUS - KONCERT
ČTVRTEK - 29. 5. – NA STOJÁKA - LIVE 
VYSTOUPENÍ ZNÁMÉ SHOW NA HBO (Čtvrt-
níček, Hanák, E. Kočičková)
MS SVĚTA V LEDNÍM HOKEJI 2008 (VYBRA-
NÉ ZÁPASY ČESKÉ REPREZENTACE)

Včelařské muzeum a skanzen
a muzeum Chlebovic

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

Muzea v Chlebovicích

GALERIE LIBREX

Jana Walachová - Divadlo ING
Fotografie

Knihkupectví na místeckém náměstí
(u křížového podchodu)

GALERIE POD SOVOU
V-klub výtvarníků srdečně zve na výstavu 
Věry Plouharové - potrvá do 11. dubna

1. duben Aprílové hrátky
3. duben Nehádej a přemýšlej – vědo-
mostní hra
9. duben Výtvarné odpoledne – vyřezáva-
né obrázky z papíru
14. - 18. duben Týden nezbednické kuchy-
ně – pečeme, vaříme, smažíme a jíme
21. duben „Pohybový PĚTIBOJ“ – sou-
těže v netradičních disciplínách 
24. duben Křížem krážem po okolí – ori-
entační hra
30. duben Slet čarodějníků a čarodějnic
8. a 15. dubna ZAVŘENO! (z důvodů 
školení pracovnic)

Výstava obrazů Ivoše Pokludy.
Výstava potrvá do 15. 4. 2008, kdy ji nahra-
dí výstava fotografii Jindřicha Štreita.
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